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Maak kennis met

Syn in Zoet

Wat is dagbestedinglocatie Syn in Zoet?
Bakkerij Syn in Zoet is één van de oudste werkprojecten van Syndion. Deze banketbakkerij biedt
cliënten een professionele dagbestedingplek
met uiteenlopende werkzaamheden: van het
maken van deeg tot het daadwerkelijk maken van petit fours. Er wordt gewerkt volgens de eisen die aan een bakkerij worden
gesteld (hygiëne, wet- en regelgeving). De producten moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

De Bakkerij
Een team van begeleiders, een professionele bakker en vrijwilligers werkt samen met de cliënten
op ambachtelijke wijze aan de bereiding van de
diverse banketproducten. Professionaliteit en kwaliteit gaan hier hand in hand met een persoonlijke aanpak. Bij de bakkerij hoort een winkel, waar
een deel van de lekkernijen van eigen hand verkocht worden. Ook hier kunnen cliënten werken.
Met de cliënt wordt gekeken naar zijn/haar mogelijkheden. Door individuele leertrajecten uit te
zetten, wordt iedereen gestimuleerd zich te ontplooien en zich te ontwikkelen, zowel binnen de
bakkerij en in de winkel, als op persoonlijk vlak.

Volg ons!
www.facebook.com/syninzoet
Omdat iedereen anders is, vinden begeleiders
het belangrijk om in samenspraak te kijken en
te ervaren wat de mogelijkheden zijn. Werkzaamheden zijn dan ook altijd op maat en aangepast naar wat cliënten kunnen en willen leren.

Werken bij Syn in Zoet?
Wil je bakker worden? Hou je van bakken? Of lijkt
het je leuk om in een winkel te staan? Dan is bakkerij Syn in Zoet 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 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 onze bakkerij?
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

