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Maak kennis met

Noorderkroonstraat

Wat is de Noorderkroonstraat?

Locatie Noorderkroonstraat is één van de dagbestedinglocaties van Syndion en is gevestigd
in de wijk Sterrenburg van Dordrecht. Deze
locatie, waar dagelijks vijfendertig cliënten werken, biedt een breed scala aan werkzaamheden.

Wat doe je zoal bij de Noorderkroonstraat?
Zo zijn er activiteiten op het gebied van techniek,
document verwerking, digitalisering, in- en uitpakken
van diverse producten, tuin- en keukenwerkzaamheden, werk in de wijk en creatieve werkzaamheden.
De tuin heeft een heuse kweekkast waar de lekkerste
groente en fruit gekweekt worden, die in de keuken
worden verwerkt tot bijvoorbeeld een lekkere groentesoep. Daarnaast worden er in de keuken ook nog
taarten gebakken. De techniekgroep beschikt over
een kleine werkplaats. Hier worden de houten producten nog met de hand gemaakt door de cliënten.
En bij documentverwerking wordt echt maatwerk geleverd. Van een eenvoudige kopie of afdruk, tot het opmaken, samenstellen of inbinden van documenten of het inscannen van dia’s.

Bij Noorderkroonstraat worden de cliënten ondersteund door een vast team en een groep vrijwilligers. Samen met hen bepaalt de cliënt welke
werkzaamheden het beste passen bij zijn/haar vaardigheden en wensen. Een leertraject zorgt er vervolgens voor dat de cliënt datgene leert wat nodig
is, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen werken.

Werken bij de Noorderkroonstraat?
Werk je graag in de tuin? Of lijkt het juist leuk om
meer te leren over houtbewerking? En woon je in
regio Dordrecht? Dan is locatie Noorderkroonstraat
misschien wel iets voor jou. Je kunt je vrijblijvend
aanmelden bij het Cliëntservicebureau van Syndion. Uiteraard kun je eerst gewoon eens een kijkje bij
ons komen nemen. In overleg met jou bespreken
we er werkzaamheden zijn die goed bij je passen.

Ben je benieuwd naar deze veelzijdige
locatie?
Neem dan contact op met het
Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
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