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Maak kennis met

De Houtnijverij

Wat is De Houtnijverij?
De Houtnijverij is een professioneel werkproject,
gevestigd in Hardinxveld-Giessendam. Hier wordt
arbeidsmatige dagbesteding geboden. De cliënten bewerken hout en verwerken het in de werkplaats tot prachtige producten. In de showroom
kunnen alle gemaakte producten bewonderd worden. Ze worden verkocht bij diverse winkels van
Syndion, zoals onder anderen bij Pand 18 in Leerdam.

Wat doe je zoal bij Houtnijverij?
Houtbewerken is een ambachtelijk vak. Naast
twee agogisch geschoolde begeleiders werkt er
daarom ook een timmerman, die onder andere
verantwoordelijk is voor de speciﬁeke vakkennis. Cliënten kunnen op de Houtnijverij allerlei
vaardigheden leren, zoals zagen, boren, schuren
en vijlen. Ook wordt hen geleerd om veilig om
te gaan met het gereedschap en de machines.
De Houtnijverij maakt allerlei producten in
opdracht. De opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld
gemeenten
en
instellingen,
maar
ook
andere
bedrijven
en
particulieren.

Volg ons!
www.facebook.com/houtnijverij
Houtbewerking is een vak. Naast twee agogisch
geschoolde begeleiders werkt er daarom ook
een timmerman, die onder andere verantwoordelijk is voor de speciﬁeke vakkennis. Cliënten
kunnen op de Houtnijverij allerlei vaardigheden leren, zoals zagen, boren, schuren en vijlen.

Werken bij Houtnijverij?
Altijd al willen werken met hout en wil je nu zelf
(houten) producten leren maken? Kom dan eens
kijken bij de Houtnijverij! 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 of deze werkplek goed bij je past.
Als je eerst een tijdje op proef wilt meedraaien of stage wilt lopen, is dat ook mogelijk.

Ben je benieuwd naar ons werkproject en
de showroom?
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).
Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

