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Maak kennis met

De Blije Borgh

De Blije Borgh
Gerard Alewijnstraat 18
3341 GD Hendrik Ido Ambacht
078 - 6814361

De Blije Borgh
De Blije Borgh is al negenenveertig jaar een begrip in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit verzorgingshuis biedt passende zorg aan ouderen in een
veilige woonomgeving. Binnen De Blije Borg
werkt ook een groep cliënten van Syndion.
Samen met de begeleiders ondersteunen ze
bij verschillende werkzaamheden ten gunste
van de ouderen die in De Blije Borgh wonen.

Samen werken in het restaurant
Er is altijd een gezellige bedrijvigheid in het restaurant. Hier dekken cliënten van Syndion de tafels, ruimen ze af, legen de prullenbakken en
helpen in de keuken. Maar er worden ook maaltijden naar de bewoners gebracht en koffie en
thee ingeschonken. Onze cliënten zijn in staat
nauw samen te werken met het personeel van De
Blije Borgh en haar bewoners. De werkzaamheden vinden plaats op verschillende plekken binnen het gebouw. Daarom moeten cliënten ook
kunnen werken zonder de directe nabijheid van
een begeleider, want die is niet altijd in de buurt.

Werken bij de Blije Borgh?
Hou je van huishoudelijk werk? Vind je het fijn om
anderen te helpen? Kan je goed samenwerken?
Dan is De Blije Borgh 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.

Ondersteuning
Momenteel is er een team van drie deskundige begeleiders die van maandag t/m vrijdag
elf cliënten begeleiden. Zij zijn geschoold op
het gebied van de ondersteuning en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, autisme en/of PDD-NOS en niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast zijn er ook
vrijwilligers actief en komen er stagiaires voor een
stageplek binnen dit mooie dagbestedingproject.

Ben je benieuwd geworden?
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

