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Media & Zo heeft een nieuwe 

kijk op fotoalbums ontwik-

keld. Vanaf nu kunnen wij je 

fotoalbums vol met dierbare 

herinneringen digitaliseren. 

Waardoor je ze, wanneer je 

maar wilt, kunt bekijken op 

je laptop, computer, tablet of 

telefoon.

Wij digitaliseren jouw 

foto’s voor 50 cent per 

pagina. Wij digitaliseren 

nu de kaft van jouw boek 

GRATIS! Graag horen we 

na afl oop jouw mening. Zo 

kunnen wij onze service 

nog verder verbeteren.

Media & Zo • Groenmarkt 199 • 3311 BD • Dordrecht 
06 125538119 • mediaenzo@hotmail.com

Syn in Zoet • Marinus Spronklaan 65a • Gorinchem • 0183 - 353108 
bakkerij@syndion.nl

Bij deze ambachelijke bakkerij werken 

mensen met een beperking. Samen met 

de begeleiders en een bakker wordt op 

ambachtelijke wijze gewerkt aan de 

bereiding van diverse banketproducten. 

Professionaliteit en kwaliteit gaan bij ons hand in hand met een 

persoonlijke aanpak.

Wij hebben een breed assortiment van smakelijke producten. 

Variërend van een “koekje bij de koffi e” of een petit four tot een 

heerlijke appeltaart. Volg onze actuele aanbiedingen op Facebook 

of op onze site: www.syndion.nl/syninzoet

Syn in Zoet

Ben jij vriendelijk en gastvrij  en vind je het leuk om mensen een onvergetelijke dag te bezorgen? 
Dan is de horeca misschien wel wat voor jou! Syndion heeft diverse dagbestedingslocaties waar 
je aan de slag kunt. Restaurant Metropole in Gorinchem bijvoorbeeld. Ook als je liever achter de 
schermen werkt, bijvoorbeeld in de keuken van een restaurant, kan Syndion je verder helpen.

HORECATIJGER WORDEN?

Restaurant Metropole in Gorin-
chem is een boeiende en leer-
zame werkplek voor mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt die graag in de horeca 
willen werken. Ook cliënten van 
Syndion werken hier 
met veel plezier. 
Eigenaar Jeroen 
A n d r i e s s e 
biedt de mo-
g e l i j k h e i d 
om het ho-
recavak écht 
onder de 
knie te krij-
gen. ,,Ik vind 
het belangrijk 
dat iedereen die 
hier werkt de mogelijkheid 
krijgt om op zijn of haar ei-
gen niveau te ontwikkelen.”

Jeroen Andriesse is van me-
ning dat óók mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
heel veel kunnen leren. ,,Alleen 
gebeurt dat op een andere ma-

nier dan we misschien gewend 
zijn. We kijken hier veel meer 
naar iemands competenties. 
Wat vindt iemand leuk om te 
doen? Maar ook wat wil ie-
mand graag leren? Daar gaan 

we met elkaar mee aan de 
slag en zo ontstaan 

er doelen waar we 
met elkaar aan 
gaan werken.”

Volgens Je-
roen is coa-
ching ontzet-

tend belangrijk 
bij het bege-

leiden van deze 
groep medewerkers. 

,,Je maakt ze iedere keer klaar 
voor een volgende stap. Zo 
ontwikkelen ze zich steeds een 
stukje verder. Het is belang-
rijk dat wat ze kunnen en dat 
wat er van ze verwacht wordt 
in balans is. Je moet ze leren 
verantwoordelijkheid te ne-
men en ze daar ook op aan 

‘We 
kijken naar 

wat iemand leuk 
vindt om te doen, 

maar ook wat 
iemand graag wil 

leren’

kunnen spreken. Als dat goed 
verloopt, zijn het echt enorm 
leuke en trouwe werknemers.”
Jeroen is sinds eind 2021 tevens 
eigenaar van de lunchcorner 
van kringloopwinkel Het Goed 
in Gorinchem. ,,Zo kunnen we 
nog meer inspelen op de com-
petenties van onze medewer-
kers. Stel dat iemand heel graag 
in de horeca wil werken, maar 
het restaurant is qua werkdruk 
toch (nog) iets te hoog gegre-
pen dan kunnen ze terecht in 
de lunchcorner. Door deze uit-
breiding kunnen we nog meer 
mensen een leuke werkplek die 
aansluit op hun mogelijkhe-
den, in de horeca aanbieden.”

Ben jij een echte horecatijger 
en wil je meer weten over 
werken bij Metropole, of één 
van de andere mogelijkheden? 
Neem dan contact op met 
het Cliëntservicebureau via 
0183-651155 of clientservice-
bureau@syndion.nl.
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Met onze woon/werkprofielen zitten al onze cliënten op de juiste plek!

Het leven staat niet stil. De wereld om ons heen verandert, maar ook onze eigen situatie verandert. Wat we eerst 

prettig vonden en wat goed bij ons paste, kan nu niet meer de juiste oplossing zijn. Dat geldt ook voor je woon- of 

werksituatie.  

Een woon- of werkomgeving die perfect op jouw wensen en behoeftes is afgestemd is erg belangrijk. Het zorgt ervoor 

dat jij je prettig voelt en dat we jou de juiste zorg kunnen bieden. Om ervoor te zorgen dat we zicht hebben op jouw 

mogelijk veranderde behoefte, hebben we woon/werkprofielen ontwikkeld waarin jouw ondersteuningsvraag leidend 

is. De woon/werkprofielen sluiten aan bij de visie van Syndion:  

• Zoveel mogelijk eigen regie en het ontwikkelen en behouden van eigen vaardigheden. 

• We leveren maatwerk en werken hiervoor soms samen met externen, om de kwaliteit die we nastreven te behouden. 

• Onze locaties zijn zo gewoon mogelijk; kleinschalig en midden in de wijk.

Nieuwsgierig geworden? Scan de QR-code hiernaast en kom meer te weten over 

de woon/werkprofielen van Syndion. 

Als je dingen doet die bij 
je passen én die je leuk 
vindt, voel je je goed en 
ben je in staat je verder te 
ontwikkelen. Syndion, een 
organisatie die mensen 
met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking 
ondersteunt, vindt het be-
langrijk dat cliënten binnen 
hun mogelijkheden stap 
voor stap nieuwe dingen 
kunnen leren.  

Syndion heeft veel verschil-
lende werk- en dagbeste-
dingsplekken verspreid 
over verschillende regio’s. 
In totaal zijn er zo’n 25 
dagbestedingslocaties 
met allemaal hun eigen 
karakter. Je kunt bij Syn-
dion kiezen uit een breed 
pallet aan mogelijkheden. 
De werkzaamheden zijn op 
maat en aangepast aan wat 
jij wil leren.  Bij Syndion 
kun je kiezen uit verschil-
lende soorten werk en 
dagbesteding. Bijvoorbeeld 
tuinwerk,  werken met 
hout, creatief bezig zijn (te-
kenen, schilderen, toneel),  
werken achter een naai- of 
borduurmachine, verkoop-
werk in een winkel, werken 
in de keuken of werken met 
computers. Veel van onze 
locaties zijn midden in de 
wijk of bedrijven gevestigd. 
Ook als je meer behoefte 
hebt aan meer nabijheid, 
structuur, begeleiding en/
of zorg kun je bij Syndion 
terecht voor belevingsge-
richte en/of arbeidsmatige 
activiteiten.   

Wil je nog een stapje 
verder? Dan biedt Syn-
dion begeleid werken. 
Medewerkers van Begeleid 
Werken ondersteunen jou 
in je  (betaalde) werk op de 
reguliere arbeidsmarkt of 
in de aanloop hier naartoe. 
Ook onderzoeken zij welke 
mogelijkheden jij hebt om 
mee te doen in de maat-
schappij.  
Als het om dagbesteding 
gaat, is er bij Syndion ook 
aandacht voor vrijetijdsbe-
steding. De zaterdagacti-
viteiten zijn daar een goed 
voorbeeld van. Hier tref 
je leeftijdsgenoten en zo 
bouw je aan je eigen so-
ciale netwerk.  Ook zijn er 
bij Syndion verschillende 
logeermogelijkheden voor 
cliënten.

Mensen met een beperking 
kunnen bij Syndion op heel 
veel manieren ondersteuning 
krijgen. Ben je ouder dan 18 en 
zoek je begeleiding of onder-
steuning bij werken en dagbe-
steding of bij wonen? Of zoek je 
naar mogelijkheden voor onder-
steuning van je kind? Dan ben 
je bij ons aan het juiste adres!

In deze Dagbestedingscourant 
van Syndion laten we je kennis 
maken met de begeleiding en 
ondersteuning die wij bieden 
op het gebied van dagbesteding 
en werken aan mensen met een 
beperking. Van belevingsge-
richte activiteiten op een dag-
activiteitencentrum tot begelei-
ding van een jobcoach in een 
reguliere baan. Van het verzor-
gen van dieren tot het bakken 
van de lekkerste koekjes in onze 
eigen bakkerij. Ons aanbod is 
zo divers dat het onmogelijk is 

om al die verschillende locaties 
en mogelijkheden een plekje te 
geven in deze krant. Maar wij 
weten het zeker: we hebben 
voor jou een passende plek! 

Syndion biedt uiteenlopende 
vormen van ondersteuning 
aan volwassenen en kinde-
ren met een beperking, klein-
schalig georganiseerd en 
midden in de samenleving. 
Syndion ondersteunt jou zó, 
dat jij kunt opgroeien, leren, 
wonen en werken op een 
manier die jij prettig vindt. 

Onze kernwaarden bepalen de 
inhoud van ons werk: Zeggen-
schap. Verbindend. Maatwerk 
met lef! Dat betekent vooral 
dat je zelf veel invloed hebt 
op jouw manier van wonen 
of werken bij Syndion. Jouw 
leven willen wij zo gewoon 
mogelijk laten verlopen, mid-

Bekijk hier de missie 
en visie van Syndion 
en het werkgebied.

EEN PASSENDE 
PLEK VOOR JOU!

den in de samenleving. Wij 
zoeken altijd naar een oplos-
sing die het best bij jou past.

Hebben we jouw interesse ge-
wekt? Wil je meer weten over 
een bepaalde locatie of ben 
je benieuwd naar de andere 
mogelijkheden binnen Syn-
dion? Neem dan contact op 
met het Cliëntservicebureau 
van Syndion. Scan daarvoor 
de QR-code hiernaast of neem 
contact op via 0183-651155 of 
clientservicebureau@syndion.
nl. De medewerkers vertellen 
je graag wat onze mogelijk-
heden zijn op het gebied van 
dagbesteding en werken, wo-
nen, vrije tijd, ondersteuning 
in de thuissituatie of op school. 

Bestuurder Syndion

Bekijk de animantie 
over de woon/werkprofielen.

Wat past Wat past 
echt?echt?
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DAC Gorcum, een dagactiviteitencentrum van Syndion, heeft 
sfeer en saamhorigheid hoog in het vaandel staan. De ‘vrijdag-
middagborrel’ is daar een goed voorbeeld van ,, Met elkaar zin-
gen, dansen en lekker gek doen en na afloop is er cola en chips. 
De cliënten vinden het een feest.”

ERVAAR EN BELEEF 
BIJ SYNDION!

Aan het woord is Mariska Rou-
kens. Zij werkt als persoonlijk 
begeleider op DAC Gor-
cum. Hier worden 
a r b e i d s m a t i g e 
en belevingsge-
richte activitei-
ten aangeboden 
aan cliënten die 
veel structuur, 
nabijheid en bege-
leiding nodig hebben. 
Ook als je een intensieve 
zorgvraag hebt, ben je hier wel-
kom. ,,We werken met verschil-
lende groepen. Er gaan bijvoor-
beeld cliënten de wijk in om 
oud papier en blik op te halen. 
Maar er zijn ook cliënten die 
zich bezighouden met het ver-
zorgen van de was of het ma-
ken van een heerlijke lunch.” 

Persoonlijk begeleider Joanne 
Kortlever: ,,Zintuiglijke prikkels 

zijn voor deze doelgroep 
erg belangrijk. Kun je 

zelf niet koken, dan 
kun je wel in de 
keuken aanwezig 
zijn om te ervaren 
wat er allemaal 

gebeurt.” Mariska:
,,Wat bij ons voorop 

staat, is dat iedereen, 
ongeacht het niveau, een 

zinvolle dagbesteding heeft.” 

De verschillende groepen op 
DAC Gorcum trekken veel met 
elkaar op. Joanne: ,,Er heerst 
hier enorm veel saamhorig-
heid. Wij vinden het belang-
rijk dat er ruimte is voor ver-
binding en ontmoeting. De 

‘Er heerst hier 
enorm veel saam-

horigheid’

Ondersteuning met meer nabijheid

Een werkplek die perfect is afgestemd op jouw wensen en behoeftes vinden we bij Syndion erg belangrijk. Het zorgt 

ervoor dat jij je prettig voelt en dat we jou de juiste zorg en ondersteuning kunnen bieden. Om ervoor te zorgen dat 

we zicht hebben op jouw mogelijk veranderende behoefte hebben we woon/werkprofielen ontwikkeld. Eén van deze 

profielen is het profiel Dagbesteding in nabijheid. Gedragsdeskundige Boukje van der Meij legt uit wat Dagbeste-

ding in nabijheid betekent.

,,Syndion weet waar mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen behoefte aan hebben. Dat 

is onder andere nabijheid van zorg en ondersteuning”, vertelt Boukje. ,,Zij kunnen hun wensen moeilijk kenbaar 

maken. En het is aan ons om die wensen te zien.” Om dat voor elkaar te krijgen, wordt er onder andere gebruik 

gemaakt van de methodiek LACCS. Deze methode richt zich op een goed leven voor mensen met ernstige verstan-

delijke en meervoudige beperkingen. 

,,Met behulp van deze methodiek krijgen cliënten 

een stem. Als je hier als begeleider naar luistert, 

ervaar je dat deze doelgroep heel veel mogelijk-

heden heeft. Op basis hiervan werken we aan 

doelen, hoe klein ze soms ook zijn. Samen met 

collega’s, maar zeker ook met het netwerk om de 

cliënt heen. Werken aan een goed leven voor de 

cliënten is ontzettend waardevol.” 

vrijdagmiddagborrel is daar 
een mooi voorbeeld van, 
maar ook bij de andere acti-
viteiten komt dat tot uiting.” 

Saamhorigheid, verbinding en 
ontmoeting. Met deze woor-
den in het achterhoofd wordt 
er door Syndion momenteel 
hard gewerkt aan een nieuw 

pand voor DAC Gorcum. Er 
is plek voor nieuwe cliënten! 

Meer weten over dagbeste-
ding bij DAC Gorcum, DAC 
Sleeuwijk of het ACL in Leer-
dam? Neem dan contact op 
met het Cliëntservicebureau. 
Via 0183 - 651155 of client-
servicebureau@syndion.nl

Vrijwilligers zijn van grote 
waarde voor Syndion. Ook 
op de dagbestedingslocaties 
zijn vrijwilligers aanwezig. 
Cliënten waarderen de extra 
aandacht enorm. Zij zeggen: 
,,Vrijwilligers zijn de kers op 
de taart.” 

De 25-jarige Stephanie Pronk 
werkt sinds een paar jaar als 
vrijwilliger bij Syndion. Een 
praatje maken, samen wan-
delen, wat extra persoonlijke 
aandacht. ,,Als vrijwilliger 
breng je een glimlach op het 
gezicht van de cliënt. Er voor 
ze zijn is vaak al genoeg.”

Stephanie is elke woensdag 
bij Syn in Ambacht in Hen-
drik-Ido-Ambacht te vinden. 
Daar begeleidt ze een cliënt 
bij het verzorgen van de 
paarden. ,,Als ik er niet was, 
zou die cliënt dat niet kunnen 
doen. En dat is zonde, want 
deze cliënt vindt het ontzet-
tend leuk om paarden te 
verzorgen.”

Ook op de Noorderkroon-
straat in Dordrecht zijn ze 
zuinig op hun vrijwilligers. 
Trots legt Meriam, één van 
de cliënten, een boek op 
tafel. Niet zo maar een boek, 
maar háár boek.  Met behulp 
van twee vrijwilligers maakte 
zij haar droom waar.  ,,Zon-
der Pascal en Coen had ik dit 
niet gekund. Ik ben ze heel 
dankbaar dat ze mij hierbij 
hebben geholpen.”

Als vrijwilliger vergroot je 
het netwerk van de cliënt. En 
je helpt niet alleen de cliënt, 
maar ook zijn of haar bege-
leiders. Vrijwilligers worden 
dan ook enorm gewaar-
deerd. Dat uit zich niet alleen 
in vergoedingen en attenties. 
Als vrijwilliger kun je ook 
cursussen volgen en heb je 
zeggenschap bij belangrijke 
vraagstukken.

Wil jij die kers op de taart zijn 
voor onze cliënten? Kijk dan 
op www.werkenbijsyndion.
nl/vrijwilliger. Hier lees je al-
les over vrijwilligerswerk bij 
Syndion.

De kers op De kers op 
de taartde taart

vrijwilligersvrijwilligers
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OP REIS NAAR VERRE 
LANDEN BIJ MEDIA&ZO

reis, foto’s van mooie stran-
den en ja, soms komen er ook 
wel eens beelden voorbij die 
je liever niet ziet”, lacht Britt. 

Wesley vult haar aan: ,,Toen ik 
hier begon met werken vond 
ik het best spannend. Ik had 
het allemaal nog nooit gedaan. 
Maar ik werd heel goed bege-
leid en stapje voor stapje leerde 

ik steeds meer. Ik bel 
nu zelfs naar klan-

ten als er een 
opdracht is 
afgerond. De 
begeleiding 
laat je heel 
zelfstandig 

werken. Dat 
vind ik fijn, 

maar als het no-
dig is, staan ze al-

tijd klaar om te helpen.”
Media&Zo is ook de plek 
waar gewerkt wordt aan pro-
ductontwikkeling. Zo werd 

door een vrijwilliger een ma-
chine ontworpen waarmee 
nu foto-albums kunnen wor-
den gedigitaliseerd. En wordt 
er gewerkt aan een app voor 
een locatie van Syndion. 
Cliënten worden betrok-
ken bij deze processen. 

Koekjes bakken bij bakkerij Syn in Zoet

,,Soms schillen we wel twaalf kilo appels op een dag”, lacht Marco terwijl hij ei op de ap-

peltaarten smeert die voor hem klaar staan. ,,Daar worden ze mooi bruin van”, licht hij toe. 

Om vervolgens weer verder te gaan over de appels: ,,Maar nu was het maar vier kilo hoor. 

Een eitje”, grapt hij. 

De bakkerij is één van de oudste werkprojecten van Syndion. Hier wordt cliënten een pro-

fessionele dagbestedingsplek geboden. De werkzaamheden zijn divers: van het maken van 

deeg tot het verkopen van producten in de winkel. De producten van de bakkerij voldoen 

aan hoge kwaliteitseisen, zoals het hoort bij een professionele bakkerij. 

Samen met een team van vrijwilligers en begeleiders maak je hier op ambachtelijke wijze 

de lekkerste banketproducten. Professionaliteit en kwaliteit gaan hier hand in hand. Door  

middel van individuele leertrajecten stimuleren we jou je verder te ontplooien en te ontwik-

kelen, zowel binnen de bakkerij in de winkel als op persoonlijk vlak.

,,Heb je onze koekjes al eens geproefd”, vraagt één van de cliënten. De geur van versge-

bakken koekjes komt je tegemoet. ,,Deze koekjes gaan naar ’t Gelagh, een restaurant hier in 

de stad”, legt hij uit. Er staan nog meer bakken met koeken klaar voor onder andere restau-

rant Metropole, het Service Centrum van Syndion en de Avonturenboerderij Molenwaard. 

Mieke, begeleider bij Syn in Zoet, legt uit: ,,We leveren als bakkerij aan diverse bedrijven en 

instellingen die bekend zijn in de hele regio. De koekjes worden meerdere keren per week 

bezorgd bij onze klanten. Dat doen onze vrijwilligers samen met de cliënten.”

Wil jij koekenbakker worden? Neem dan contact op met het Clientservicebureau via 0183-

651155 of clientservicebureau@syndion.nl! Wie weet bak jij ze binnenkort wel bruin bij Syn 

in Zoet.

‘Toen ik hier 
begon met werken, 

vond ik het best 
spannend’

In het mooie centrum van 

Dordrecht is dagbestedings-

locatie Media&Zo gevestigd. 

Op deze locatie van Syndion 

houden cliënten zich voor-

namelijk bezig met het digi-

taliseren van onder andere 

foto’s, dia’s en videobanden. 

Media&Zo is een innova-
tieve werkplek waar je de kans 
krijgt je te ontwikkelen met 
activiteiten en begelei-
ding op maat. ,,Hier 
kun je je eigen 
keuzes maken.”

Wesley en 
Britt  werken 
allebei met veel 
plezier op de dag-
b e s t e d i n g s l o c a t i e 
aan de Groenmarkt in 
Dordrecht. ,,Hier is geen dag 
hetzelfde. Je weet namelijk 
nooit wat je tegenkomt: dia’s 
van een verre buitenlandse 

Wesley: ,,Als we denken dat iets 
beter kan, dan kunnen we dat 
gewoon met de begeleiding be-
spreken en andersom gebeurt 
dat natuurlijk ook. We werken 
hier echt samen. Dat maakt 
dit een hele fijne werkplek!” 

Werk jij graag met computers? 
Dan is Media&Zo misschien 
wel iets voor jou. Je kunt je 
vrijblijvend aanmelden bij het 
Cliëntservicebureau van Syn-
dion via 0183 - 651155 of client-
servicebureau@syndion.nl.
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HOE KRIJG JE DE JUISTE
ONDERSTEUNING?
Wil je ondersteuning van Syndion op het gebied van wonen, werken of dagbesteding? Meld je dan aan via het Cliëntservicebureau van Syndion. De cliëntconsulenten 
die hier werken, beantwoorden al jouw vragen en helpen je graag verder. Hieronder lichten we de werkwijze van het Cliëntservicebureau verder toe. 
Horen we snel van je?

hoe WERKT DAT dan in de praktijk?

2.

5.

1.
Het eerste contact

Meld je aan via 

0183-651155 of 

clientservicebureau@

syndion.nl. 

We nemen dan zo 

snel mogelijk 

contact met je op.

3.
in behandeling

Hebben we genoeg 

informatie over jou, 

dan gaan we voor jou 

op zoek naar passende 

ondersteuning. 

4.
afspraak maken

ALS WE PASSENDE 

ONDERSTEUNING HEBBEN 

GEVONDEN, LATEN WE 

HET ZO SNEL MOGELIJK 

WETEN. 

start ondersteuning

BEN JE ENTHOUSIAST OVER 

ONS AANBOD? DAN GAAT DE 

ONDERSTEUNING VAN SYNDION 

VAN START! 

informatie verzenden

De clientconsulent STUURT JE 

ALLE informatie DIE JE NODIG 

HEBT. zo kUn je thuis rustig 

alles doorlezen. OOK VRAGEN 

WE JE MEER OVER JE WENSEN 

EN ONDERSTEUNINGSVRAAG.
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Over de vraag of hij zijn beperking als een lichamelijke of een verstandelijke beperking ziet, hoeft de 31-jarige Bo Mon-
santo uit Leerdam niet lang na te denken. ,,Ik heb een trotse beperking!”, antwoordt hij resoluut. En trots mag hij ze-
ker zijn, want ondanks dat Bo is geboren met slechts één hersenhelft, woont hij zelfstandig in een appartement 
in Leerdam, werkt hij als ICT-er bij Hogeschool Utrecht, haalde hij zijn brevet Open water duiken èn zijn rijbewijs. 

DE ‘TROTSE’
BEPERKING VAN BO

Het leven dat Bo inmiddels 
bereikt heeft, heeft hij voor 
een groot deel te danken aan 
zijn onverschrokken hou-
ding. ,,Veel mensen met een 
beperking hebben niet geac-
cepteerd dat ze een beperking 
hebben. Ik wel! Er zijn maar 
weinig mensen met één her-
senhelft die kunnen wat ik kan.”  

Bo omschrijft zijn leven als 
een enorme berg die beklom-
men moet worden. Pas na een 
zware, vermoeiende reis be-
reik je de top. Of hij ‘zijn top’ 
inmiddels heeft bereikt? Bo 
knikt: ,,Jazeker!” Zijn betaalde 
baan, met vast contract, bij 
Hogeschool Utrecht is zijn top 
van de berg, vertelt Bo.  ,,Toen 
ik dat vaste contract kreeg, 
was ik zo enorm trots. De hele 
wereld mocht het weten!”  
 
Bo wordt begeleid door een 
jobcoach: Aart-Jan. ,,Wat hij 

doet is er op letten dat alles wat 
ik wil doen in verhouding staat 
tot de energie die het mij kost 
om de dingen voor elkaar te 
krijgen. Ik moet constant keuzes 
maken. Zo ben ik bijvoorbeeld 
relatief laat op mezelf gaan 
wonen. Ik vond het belangrij-
ker om een goede opleiding 
te hebben. Naar school gaan 
én op mezelf wonen zou me te 
veel energie hebben gekost.”  

,,Ik heb nooit gezegd: ik wil 
een baan. Mijn insteek was: ik 
wil leren werken. Zet je beper-
king op de voorgrond en kijk 
met je netwerk hoe je kan le-
ren werken. Ik ben ervan over-
tuigd dat je kans op een leuke 
baan veel groter wordt als je 
het op deze manier aanpakt.”

Wat biedt Syndion nog meer?
Dagbesteding voor kinderen 

Voor kinderen is een goede dagbesteding belangrijk. Naast dagbesteding voor volwassenen biedt Syndion dan ook 
dagbesteding aan kinderen. Hierbij kun je denken aan gespecialiseerde kinderdagcentra waar dagbehandeling wordt 
geboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Maar Syndion biedt ook ondersteuning bij het invullen van de 
vrije tijd van kinderen. Zo  bieden wij zaterdag- en vakantiedagopvang en zijn er gast- en logeergezinnen waar kinderen 
naar toe kunnen om zo de thuisbasis te ontlasten. 

Wonen bij Syndion 

In deze speciale krant van Syndion besteden we veel aandacht aan dagbesteding en werken bij Syndion. Maar Syndion 
biedt ook ondersteuning bij wonen. Syndion vindt het belangrijk dat jij je thuis voelt. Een fijne woonplek is het begin 
van een zo zelfstandig mogelijk leven.

Voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn er op het gebied van wonen veel 
mogelijkheden bij Syndion. En heb je een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Naast dagbesteding en werk kunnen we 
jou ook ondersteuning bieden op het gebied van wonen.

Bij Syndion kun je met ondersteuning in een eigen huis wonen, in een groep, of met begeleiding in een appartement 
van Syndion. Syndion heeft voor jongere cliënten trainingshuizen waar je leert zo zelfstandig mogelijk te wonen. 
Daarnaast ondersteunt Syndion ouderinitiatieven en zijn er speciale gezinshuizen waarbij getrouwde, samenwonende of 
alleenstaande mensen één of meerdere kinderen of volwassenen in hun gezin opnemen. Kortom, ook hier is er, net als 
in de dagbesteding, een grote diversiteit aan mogelijkheden. Ook hier geldt dat de zorg en ondersteuning die Syndion 
biedt maatwerk is. Meer weten over alle soorten ondersteuning van Syndion? 
Kijk dan op www.syndion.nl/ondersteuning

Linda Roodzant werkt als 
Jobcoach bij Syndion. Zij 
begeleidt cliënten bij het 
zoeken naar een geschikte 
werkplek bij een regulier 
bedrijf. Als er een geschikte 
werkplek is gevonden, blijft 
de jobcoach deze cliënten 
ondersteunen.

,,Het gaat hier om mensen 
die heel graag bij een regu-
lier bedrijf willen werken. 
De vraag komt echt vanuit 
henzelf en ze zijn dus erg 
gemotiveerd. Je hoeft ze 
zeker niet van de bank te 
trekken. Ze willen dit echt! 
Wil je begeleid werken dan 
moet je goed zelfstandig 
kunnen werken. Begelei-
ding is immers niet continu 
aanwezig. 

Als we een geschikte 
werkplek voor jou hebben 
gevonden en er zijn duidelij-
ke afspraken gemaakt, ga je 
aan het werk. Een jobcoach 
komt dan regelmatig langs 
om te kijken hoe het gaat. 
Wat gaat er goed, wat kan 
er beter? Cliënten zeggen 
soms wel eens: wat kom je 
doen, het gaat toch goed? 
Ik leg cliënten dan uit dat 
ik de schakel ben tussen 
hen en de werkplek. Soms 
zegt een cliënt dat het goed 
gaat, maar zie ik tijdens zo’n 
bezoek verbeterpunten. Met 
elkaar gaan we daar dan 
mee aan de slag. Uiteraard 
wordt de werkgever hier ook 
bij betrokken. Regelmatig 
worden doelen geëvalueerd 
en waar nodig bijgesteld.
Jobcoaches steken veel tijd 
en aandacht in het vinden 
van een geschikte werkplek. 
Als jobcoach ondersteunen 
wij niet alleen de cliënt, 
maar ook de werkgever. 
Samen maken we er een 
succes van!”

Meer weten over begeleid 
werken? Het Cliëntservice-
bureau zit klaar om jouw 
vragen te beantwoorden. 
Je kunt je vragen stellen via 
0183-651155 of 
clientservicebureau@syn-
dion.nl

Wil je Bo nog beter leren 
kennen? Scan de QR-code 
voor het hele verhaal van 
Bo!

Column 
van de

 Jobcoach Jobcoach
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OutsiderArt • Zusterstraat 31 •  Gorinchem • 06 - 10315636 

outsiderart@syndion.nl

De kunstenaars van het atelier van Syndion maken ‘Outsider Art’. 

De makers hebben geen kunstacademie gevolgd. De kunst die zij 

maken zijn levensechte uitingen, het is wat het is, het staat niet 

ter discussie, het staat dicht bij de persoon. De beelden ontstaan 

vanuit fascinaties, fantasieën, ervaringen en interesses. 

Ze bevatten vaak symbolen vanuit de diepere lagen van het 

bewustzijn. Outsider Art wordt niet bedacht, maar gedaan.

OutsiderArt

MIJN LEVEN STOND 
INEENS OP Z’N KOP
,,Mijn leven stond van de één 
op andere dag op zijn kop. Ik 
was niet meer dezelfde per-
soon en had niet meer het-
zelfde leven als vóór mijn her-
senbloeding. Ik moest ineens 
een nieuwe invulling geven 
aan mijn leven, maar had geen 
idee hoe.” Aan het woord is 
Rob. In 2018 werd hij getrof-
fen door een hersenbloeding.  

Twee jaar na zijn hersenbloe-
ding kwam Rob terecht bij het 
NaH-centrum, een dagbeste-
dingsplek van Syndion voor 
mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NaH). Daar heeft 
Rob nu één dag in de week 
dagbesteding. Daarnaast gaat 
hij twee dagen in de week 
naar een revalidatiecentrum. 

Dat Rob op het NaH-centrum 
terecht is gekomen, is geen 
vanzelfsprekendheid, vertelt 
hij. ,,Ik had geen idee dat er een 
plek als dit in mijn woonplaats 
was.” Rob is blij dat hij elke 
woensdag naar het NaH-cen-
trum kan. ,,Ik houd me vooral 
bezig met allerlei oefeningen en 
therapie. Ik oefen mijn spraak 

en doe veel spelletjes die mijn 
hersenen stimuleren. Maar hoe 
een dag op het NaH-centrum 
uitziet, is voor iedereen an-
ders.” Ook hoeveel dagen per 
week het NaH-centrum wordt 
bezocht, verschilt per cliënt.  

Elsbeth, begeleider op het 
NaH-centrum, knikt. ,,Samen 
met de cliënt kijken we naar 
de mogelijkheden en interes-
ses. Op een dag zijn de 
pauzemomenten de 
richtlijnen, daar-
tussen kan elke 
cliënt een eigen 
invulling geven 
aan zijn/haar 
tijd en mo-
geli jkheden.” 
Er zijn cliën-
ten als Rob die 
hier vooral zijn om 
vaardigheden te ont-
wikkelen, maar er zijn ook 
cliënten die bijvoorbeeld (da-
gelijks) in de kaarsenmakerij 
werken, of liever kiezen voor 
productiewerk-zonder-druk.
Uiteindelijk draait het hier om 
veel meer dan dagbesteding. 
Cliënten ontmoeten gelijkge-

stemden, vinden herkenning, 
ritme en veiligheid. De cliënt 
heeft de eigen regie op zijn 
invulling van de dag, de be-
geleiding fungeert daarbij als 
coach, als een soort vangnet. 
We laten de cliënt zoveel mo-
gelijk los. Zelfstandigheid en 
eigen regie behouden is voor 
hen ontzettend belangrijk.” 

Cliënten kunnen op het NaH-
centrum uit verschillende 

activiteiten kiezen. Er 
zijn creatieve ac-

tiviteiten, maar 
er kan ook voor 
computer- of 
productiewerk 
worden geko-
zen. ,,En als een 

cliënt iets anders 
wil, gaan we kijken 

wat er mogelijk is”, 
legt Elsbeth uit. ,,Werk-

druk bestaat hier niet.” Rob 
vult aan: ,,Iedereen is verschil-
lend, maar dat maakt niks uit. 
Je leven van vóór NAH doet er 
eigenlijk niet toe. Dat waar we 
nú mee bezig zijn is belangrijk.”  

Ook buiten Gorinchem kun-

‘Ik had geen 
idee dat er een 

plek als dit in mijn 
woonplaats 

was’

Volg ons:
nah dagbesteding 
Syndion

nen mensen met niet-aange-
boren hersenletsel terecht bij 
Syndion. Neem voor meer in-
formatie contact op met het 
cliëntservicebureau. Het NaH-
centrum in Gorinchem heeft 
een eigen facebookpagina: 
NaH dagbesteding Syndion. 

Heb jij NaH en wil je we-
ten wat Syndion voor jou 
kan betekenen? Neem dan 
contact op met het Cliënt-
servicebureau van Syndion 
via 0183 - 651155 of client-
servicebureau@syndion.nl.

NAH Centrum • Marconiweg 9 • Gorinchem • 06 30720241 • 
nah-dagbesteding@syndion.nl

NAH Centrum

Het NaH-centrum in Gorinchem is een 

dagbestedingsplaats voor mensen met niet 

aangeboren hersenletsel (NaH) of met een 

beperking. 

Er worden prachtige producten gemaakt en ver-

kocht door de clienten. De kaarsenmakerij maakt 

sfeervolle kaarsen, voor alle gelegenheden.
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Bij Syndion zoeken we passende dagbesteding of een passende werkplek voor men-

sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Soms is het echter niet duidelijk wat iemand in zijn 

mars heeft voordat hij bij Syndion aan het werk gaat. Het kan ook gebeuren dat iemand vast-

loopt op zijn werkplek of juist toe is aan een nieuwe uitdaging. In al deze gevallen is het be-

langrijk dat er gekeken wordt naar welke vaardigheden iemand heeft en wat de ontwikkel-

mogelijkheden zijn. Daar houdt de afdeling Testen en Trainen bij Syndion zich mee bezig.

meting kan worden aange-
vuld met een intelligentietest. 
Met al deze informatie kun je 

advies uitbrengen over 
de juiste werkplek 

voor de cliënt.” 

Olga Kooij-
mans, job-
coach bij 
S y n d i o n 
zegt: ,,Het 
kan bijvoor-

beeld zijn 
dat iemand 

vastloopt op de 
locatie waar hij of 

zij werkzaam is. Wij on-
derzoeken dan hoe dat komt. 
Soms blijkt dat iemand over-
vraagd wordt, bepaalde com-
petenties mist of juist meer aan 

kan dan op dat moment ge-
vraagd wordt.” Wanneer naar 
voren komt dat een cliënt nog 
niet beschikt over de juiste com-
petenties, kan de cliënt daarop 
getraind worden. ,,Tijdens het 
werken op de dagbestedingslo-
catie kan er dan gericht gewerkt 
worden aan vaardigheden 
die de cliënt wil verbeteren.” 

Niet alleen cliënten van Syn-
dion kunnen terecht bij Testen 
en Trainen ook mensen van 
buitenaf zijn welkom. Esther: 
,,Door Testen en Trainen leg-
gen we de nadruk op wat er 
wel kan. Doordat we compe-
tenties samen met de client 
helder in beeld kunnen bren-
gen bieden we perspectief.”

‘Door Testen en 
Trainen leggen 

we de nadruk op 
wat er wel kan’

‘Dieren verzorgen 
en buiten werken 
geeft mij rust in 

mijn hoofd’

,,Je kunt het onderzoek dat 
wij doen vergelijken met een 
assessment gericht op loop-
baanontwikkeling, maar dan 
voor mensen met 
afstand tot de ar-
b e i d s m a r k t ” , 
legt Esther 
G o u d r i a a n , 
gedragsdes-
kundige bij 
Syndion, uit. 
,,Je onder-
zoekt welke 
d a g b e s t e d i n g 
passend is voor 
een cliënt. Dat doe je 
onder andere door middel 
van een competentiemeting. 
Zo’n meting wordt ingevuld 
door de cliënt zelf, maar ook 
door zijn werkbegeleider. Deze 

Is structuur en begeleiding be-

langrijk voor jou? En vind je het 

leuk om in de buitenlucht te 

werken? Ook dan heeft Syndion 

diverse dagbestedingslocaties 

waar je aan de slag kunt. Grote 

kans dat bij jou in de buurt een 

locatie is waar je terecht kunt. 

Syn in Ambacht in Hendrik-
Ido-Ambacht, Zorgboerderij 
Veldlinden in Dordrecht, Dag-
boerderij De Hoeff in Gies-
senburg of locatie 
Het Lingebos na-
bij Gorinchem 
en Leerdam. 
Allemaal lo-
caties van 
S y n d i o n 
waar het 
buitenleven 
centraal staat. 
Hier worden 
dieren verzorgd, 
wordt onderhoud 
gepleegd, in de tuin of in 
de keuken gewerkt. In dat laat-
ste geval natuurlijk met pro-
ducten uit eigen (moes)tuin. 

Het uitgangspunt voor de ar-
beidsmatige dagbesteding op 
deze locaties zijn jouw moge-

locatie waar groene vingers 
een must zijn, is Zorgboerderij 
Veldlinden in Dordrecht. Hier 
houd je je bezig met het poten 
en rooien van aardappelen en 
uien, het wieden van onkruid 
en het verzorgen van dieren. 
Houd je van het plattelands-
leven dan is deze plek ideaal. 
Begeleiders die op locatie Het 
Lingebos werken hebben veel 
kennis en ervaring op het ge-
bied van hechtingsproblema-
tiek, autisme en moeilijk ver-

staanbaar gedrag. Hier wordt 
zowel buiten als op locatie 
gewerkt. Hier verricht je bij-
voorbeeld onderhoud aan het 
groen van nabijgelegen bos. 

Daarnaast onderhoud je het 
terrein van de lokale voetbal-
vereniging. En steigerhouten 
meubelen maken, productie-
werk of tuinklussen behoren 
ook tot de mogelijkheden.
Je ziet, de variatie in werk-
zaamheden op al deze loca-

ties is groot. Ook worden hier 
verschillende vormen van on-
dersteuning en zorg geboden. 
Net waar jij behoefte aan hebt. 

Meer weten over jouw moge-
lijkheden op één van deze bui-
tenlocaties? Neem dan contact 
op met het Cliëntservicebu-
reau via 0183 - 651155 of cli-
entservicebureau@syndion.nl

lijkheden. Structuur en bege-
leiding in nabijheid zijn be-
langrijk. Ook hier geldt dat veel 
van deze locaties in de wijk of 
in gewone bedrijven zijn ge-
vestigd. Zo is Syn in Ambacht 
bijvoorbeeld gevestigd in het 
Jeugdspeelpark in Hendrik-
Ido-Ambacht, een kinder-
boerderij met speeltuin waar 
jong en oud naar toe komt. 

Dagboerderij De Hoeff 
is een locatie waar 

zo’n 80 cliënten 
dagbesteding 

hebben. Je 
kunt hier in 
de tuinderij 
werken dan 
houd je je 
vooral bezig 

met het kwe-
ken van groen-

te, fruit en krui-
den. Ook kun je de 

dieren op het erf verzor-
gen. In de keukengroep verwerk  
je de opbrengst van het land 
tot heerlijke producten. Deze 
producten worden geleverd 
aan bedrijven, maar zijn ook te 
koop in de winkel van De Hoeff. 
Een ander voorbeeld van een 

WERKEN IN DE 
BUITENLUCHTbij Syndionbij Syndion

VAARDIGHEDEN IN BEELD



Syndion Courant                      Werken en Dagbesteding bij Syndion10

HOE LEGGEN WE ALLE 
INFORMATIE VAST?

SPORTEN IS BIJ SYNDION 
DAGBESTEDING

De driehoek van cliënt, ver-
want en begeleider, vormt de 
belangrijkste eenheid voor 
Syndion. De totale organisatie 
is erop gericht deze eenheid 
optimaal te ondersteunen. 
Het Elektronische Cliënten 
Dossier (ECD) en het cliënten-
portaal zijn twee belangrijke 
middelen in de ondersteu-
ning van deze driehoek. Om 
het samenwerken in de drie-
hoek nog makkelijker te laten 
verlopen stapt Syndion over 
naar een nieuw ECD (Ons®). 
Ook komt er een nieuw cliën-
tportaal (Caren) dat de eigen 
regie van cliënten vergroot.

Linda van Duuren, senior me-
dewerker cyclisch werken, legt 
uit wat de rol van het ECD en 
het cliëntenportaal is. ,,In het 
ECD staat alle informatie die 
Syndion nodig heeft om de 
juiste zorg en ondersteuning 
te kunnen bieden.  Met de 
cliënten en/of ouders/vertegen-
woordigers worden afspraken 
gemaakt over de ondersteu-
ning en over de doelen die hij 

Elke dinsdagmiddag komen 
de cliënten naar SportCity 
in Gorinchem om onder be-
geleiding van beweegcoach 
Gertine Quick te werken aan 
hun conditie en doelen. ,,Maar 
ik ben niet te streng voor ze 
hoor”, lacht Gertine. ,,Het 
moet vooral ook gezellig zijn.”

Sporten en bewegen is belang-
rijk voor iedereen. Het is goed 
voor je gezondheid en je voelt 
je er fitter door. Maar dat 
niet alleen. Sporten 
en bewegen is 
vooral ook erg 
leuk! Zeker als 
je het met el-
kaar doet. En 
dat kan bij de 
bewegingsac-
tiviteiten die 
elke dinsdag-
middag plaats-
vinden in Sport-
City in Gorinchem. 

,,De cliënten komen om 13.15 
uur binnen en dan starten we 
eerst maar eens rustig op”, 
legt Gertine uit. ,,We begin-
nen met een warming-up en 
een balspel in een zaaltje dat 
speciaal voor ons is gereser-
veerd. Lekker rustig zonder al 

of zij wil bereiken en hoe aan 
het bereiken van die doelen ge-
werkt wordt. De afspraken en 
doelen worden vastgelegd in 
het ECD en volgens een vaste 
cyclus geëvalueerd en even-
tueel bijgesteld. Het nieuwe 
ECD is gebruiksvriendelijker 
en werkt efficiënter. Ook zijn 
er meer mogelijkheden om de 
samenwerking in de drie-
hoek en met andere dis-
ciplines, zoals betrokken 
gedragsdeskundigen en thera-
peuten, te vergemakkelijken.”

Syndion vindt het belangrijk 
dat jij en/of je vertegenwoor-
digers rechtstreeks toegang 
hebben tot hun eigen zorgdos-
sier. Het cliëntportaal maakt dit 
mogelijk zonder tussenkomst 
van een medewerker. Het cliënt-
portaal vergroot hierdoor de 
transparantie en jouw zeggen-
schap. Met het nieuwe cliënt-
portaal wordt de participatie nog 
verder vergroot, vertelt Linda.
 
,,Met het cliëntportaal kunnen 
jij en/of je vertegenwoordigers 

te veel prikkels van buitenaf. 
Zo kunnen de cliënten alle-
maal op hun eigen tempo met 
hun programma aan de slag.”

Na deze rustige start is het tijd 
voor het echte werk: het trai-
ningscircuit. Gertine legt uit: 
,,Daarvoor gaan we naar een 
andere ruimte. Daar staan di-
verse toestellen opgesteld. Ze 
staan in een rondje en elke cli-
ent begint met een ander toe-
stel. Na een minuutje schuiven 

we door. Zo maken we 
de activiteiten niet te 

zwaar en het is ook 
nog eens heel 
erg afwisselend. 
Cliënten trainen 
op deze manier 
bovendien heel 
veel verschil-

lende spiergroe-
pen. En doordat 

ze met elkaar in 
een cirkel staan is 

het ook nog eens hart-
stikke gezellig. De cliënten heb-
ben zo echt steun aan elkaar.”

Deze bewegingsactiviteit van 
Syndion duurt van 13.15 uur 
tot ongeveer 15.30 uur. Maar 
de deelnemers werken zich 
niet tot de laatste minuut in 

meelezen met wat de begelei-
ding rapporteert. Je kunt hier 
ook op reageren. Het is straks 
bovendien mogelijk om het 
ondersteuningsplan digitaal te 
ondertekenen. Dat maakt het 
allemaal nog efficiënter.”
Linda vervolgt: ,,Door deze ver-
nieuwde manier van werken 
wordt de driehoek (begeleider, 
cliënt en verwant) versterkt. 
De samenwerking wordt ver-
groot. Want ook hier geldt: 
Syndion doen we samen.”

het zweet, vertelt Gertine. ,,Er 
is zeker ook ruimte voor ont-
spanning. De laatste 20 minu-
ten is er tijd voor een praatje 
en een bakje koffie of thee. 
Tot de taxi weer komt. 
Dan gaat iedereen weer 
vol energie naar huis.”
Vind je het leuk om te sporten 

‘Iedereen gaat na 
het sporten altijd vol 
energie weer naar 

huis’

en maak je hier graag een weke-
lijkse activiteit van? Wil je graag 
aan je conditie werken, 
maar weet je niet goed hoe 
je dat aan moeten pakken? 

Wil je meer weten over de be-
wegingsactiviteiten die Syn-
dion op dinsdagmiddag aan-
biedt in Gorinchem? Neem dan 
contact op met het Cliëntser-
vicebureau van Syndion. Het 
Cliëntservicebureau is bereik-
baar via 0183-651155 of client-
servicebureau@syndion.nl. 
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KUNSTENAAR OF 
TONEELSPELER?

Tom
volgt zijn
droom!

Ik werk elke dag
als tuinier...
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Maar eigenlijk
wil ik bakker zijn! En... profvoetballer!

Mijn begeleidster
Saskia kan mij vast

helpen.

En zaterdag
kun je komen
voetballen bij
de plaatselijke
voetbalclub. 

Goed nieuws!
Er is werk voor je bij

de bakkerij van Syndion.
Ik werk nu in de bakkerij.

En ik vind het te gek!
En op zaterdag    

maak
de meeste

   doelpunten!

Ben je gek op schilderen, lijkt 

het je leuk om mooie produc-

ten van keramiek te maken 

of is jouw grootste wens ac-

teur worden? Ook dan kun 

je bij Syndion terecht. We 

hebben diverse dagbeste-

dingslocaties waar wordt ge-

werkt aan jouw creatieve en 

expressieve vaardigheden. 

In Atelier Leerdam en bij Outsi-
derArt in Gorinchem leer je  veel 
over kunst. Hier maak je kennis 
met diverse materialen en tech-
nieken. Begeleiders stimuleren 
jou om zelf een eigen stijl te 
ontwikkelen. Er worden hier re-
gelmatig excursies of museum-
bezoeken georganiseerd. Zo 
word je geïnspireerd en maak 
je kennis met andere kunstvor-
men. Ook wordt het werk van 
de kunstenaars regelmatig ge-
exposeerd op diverse locaties. 
Je wordt begeleid door ervaren 
begeleiders die vakbekwaam 

zijn in verschillende vormen 
van kunst. Vrijwilligers, waar-
van sommigen als beeldend 
kunstenaar actief zijn, zijn hier-
bij van onschatbare waarde. 

Sta je liever op de planken? 
Dan is het Toltheater mis-
schien wel wat voor jou! Het 
Toltheater heeft twee groe-
pen: de productiegroep en de 
belevingsgroep. In de produc-
tiegroep wordt er twee dagen 
in de week hard gewerkt aan 
theatervoorstellingen. Deze 
voorstellingen zijn vaak in de 
avonduren of in het weekend. 
Alle spelers van de productie-
groep hebben ook elders nog 
een werkplek. Bij de belevings-
groep staan muziek, beweging 
en het spelen van rollenspel-
len centraal. Het doel: het be-
leven van theater in al zijn vor-
men. De belevingsgroep komt 
een keer per week samen, ook 
deze plek is goed te combine-

ren met andere dagbesteding. 

Maak je liever producten die 
ook echt door een ander ge-
bruikt kunnen worden. Mooie 
cadeauartikelen van keramiek 
bijvoorbeeld? Of ben je han-
dig met naald en draad en lijkt 
het je leuk om schorten, slab-
betjes of placemats te maken? 
Ook deze dagbestedingsacti-
viteiten worden door Syndion 
aangeboden. Omdat  iedereen  

anders  is,  vinden  begeleiders  
het  belangrijk  om  in  samen-
spraak  te  kijken  en  te  ervaren  
wat  de  mogelijkheden  zijn. 

Kun je niet wachten om crea-
tief aan de slag te gaan? Neem 
dan contact op met het Cliënt-
servicebureau via 0183651155 
of clientservicebureau@syn-
dion.nl. Onze cliëntconsulen-
ten helpen je graag verder!



VEELZIJDIGE DAGBESTEDING 
BIJ SYNDION! 

Syn!• D
AGBESTEDING & WERKEN •  

• S Y N D I O N• 

Buiten werken 
bij Syn in Ambacht in 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Buiten werken bij Boerderij 
De Hoeff in Giessenburg.

Werken in de winkel van 
Goedpunt in Gorinchem. 

Werken met 
keramiek o.a. 
bij DiSyn in 
Culemborg.

Werken met diverse 
materialen en verkopen 
in de winkel van Pand18 

in Leerdam.

Werken met hout bij 
Houtnijverij in 
Hardinxveld-Giessendam.

Werken op het ATC 
(Arbeids Trainings 
Centrum) in Sleeuwijk.

Werken met media bij 
Media&Zo in Dordrecht.

AANTAL DAGEBESTEDINGSLOCATIES:

• 28 dagbestedingslocaties voor volwassenen

• 16 locaties voor kinderopvang

       

BENIEUWD WAT SYNDION VOOR JOU KAN BETEKENEN? 

Neem contact op met één van onze cliëntconsulenten.

0183 - 651155 of clientservicebureau@syndion.nl

Bekijk onze website


