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Syndion introduceert Woon- en werkprofielen

“Niet de beperking
van een cliënt is het
uitgangspunt, maar de
ondersteuningsvraag”
Monique werkte vanwege corona
tijdelijk op een andere locatie

“Het was een
ontzettend leuke en
waardevolle ervaring”

Op de vakantiedagopvang hebben de kinderen echt even vakantie

“Niks moet, alles mag”

Heb je een vraag over de dienstverlening van Syndion?
Neem contact op met het Cliëntservicebureau,
tel.: 0183-651155, e-mail: clientservicebureau@syndion.nl

Syndion ondersteunt mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking:
kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen.
We ondersteunen op het gebied van
wonen, werken, opvoeding, onderwijs en
dagbesteding.
SynVol is het blad van Syndion. Het
blad wordt gestuurd naar vrijwilligers,
medewerkers, cliënten en relaties van
Syndion.
Redactieadres:
	SynVol
Postbus 3012
4200 EA Gorinchem
marketing@syndion.nl

Ben je ergens ontevreden over en wil je er met iemand
over praten? Er zijn vertrouwenspersonen voor
cliënten en ouders: Nazma van Belle (locaties rondom
Dordrecht), tel.: 06 57208528, e-mail: nazmavanbelle@
zorgbelangcvp.nl Esther Meppelink (locaties rondom
Gorinchem en Leerdam), tel. : 06 51912129, e-mail:
esthermeppelink@zorgbelangcvp.nl
Voor de locaties in Brabant, het Rivierengebied en regio
Utrecht kan contact worden opgenomen met Nazma
of Esther. Zij zorgen dan dat je bij de juiste persoon
terecht komt.
Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen.
Syndion neemt klachten altijd serieus en behandelt
deze vertrouwelijk. Neem contact op met onze
klachtenfunctionaris Frank Willemsen,
tel.: 06-53831293, e-mail: f.willemsen@syndion.nl

Druk:
Grootsgedrukt, Goudriaan
Gedrukt op FSC-papier.
Op de voorkant:
Op de
vakantiedagopvang
hebben de kinderen
echt even vakantie.
Foto: Sonja Bron
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SYNDION IN TIJDEN VAN CORONA
Op het moment dat deze Synvol in elkaar wordt gezet,
heeft ook Syndion te maken met de tweede coronagolf. Het
nieuws rondom corona en de maatregelen die nodig zijn
om het virus te bestrijden veranderen snel. Omdat er lange
tijd zit tussen het maken, het drukken en de uiteindelijke
verspreiding van het magazine is het niet mogelijk om
actueel coronanieuws te brengen in Synvol. Houd voor het
actuele coronanieuws de nieuwsuitingen op de website
www.syndion.nl en op Raak in de gaten. Hier deelt het
corona crisisteam regelmatig updates.
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Syndion zet profielen in
om ondersteuningsvraag
inzichtelijk te maken

‘Omdat behoeftes
veranderen’
Dat ruime appartement blijkt toch zo ruim niet meer
als het tweede kind op komst is en die afwisselende
baan begint na 5 jaar wel een tikkie saai te worden.
Zomaar twee voorbeelden waaruit blijkt dat woon- en
werkbehoeftes kunnen veranderen. Dat geldt voor
iedereen en voor cliënten van Syndion is dat niet anders.
Er kan meer of minder ondersteuning nodig zijn. Om
beter op deze veranderende ondersteuningsvraag in
te kunnen springen, ontwikkelde Syndion de woon- en
werkprofielen.
Tekst: Mirjam de Swart
Foto: Sonja Bron Fotografie

,,Syndion brengt de ondersteuningsbehoefte van de cliënt in kaart
met behulp van
deze woon- en
werkprofielen”,
legt Brigitte
Jacobs, directeur Zorg uit.
,,Er wordt door
de inzet van
deze profielen
veel meer gekeken naar wat de
cliënt daadwerkelijk nodig heeft.

Waar is er behoefte aan? Welke
nabijheid van zorg of ondersteuning
is gewenst?
Hoe zelfstandig is een
cliënt en welke
huisvesting of
dagbesteding
past daarbij?
Niet ons locatieaanbod is
leidend, maar de zorgbehoefte van
de cliënt.”

“Niet ons
locatieaanbod
is leidend, maar
de zorgbehoefte
van de cliënt.”
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Een belangrijke ontwikkeling, noemt
Brigitte de introductie van de woonen werkprofielen. Want als ondersteuning niet aansluit op de
behoefte van de cliënt kan
een cliënt worden geremd in
zijn ontwikkeling of worden
overvraagd. Zodra een cliënt
bij Syndion binnenkomt,
wordt er gekeken welk profiel er het beste past. Binnen
dit profiel wordt er dan
gekeken naar een passende
woon- of werklocatie. Zo is de cliënt
zeker van de juiste ondersteuning
en zorg.

Een cliënt die niet ‘op de juiste plek
zit’ kan grote gevolgen hebben, legt
Brigitte uit. ,,Het kan betekenen dat

kan zorgen voor een hogere werkdruk bij de medewerkers met een
groter risico op uitval tot gevolg.
Ook kan de veiligheid op
de locatie in het geding
komen. En dat alles
kan ook weer gevolgen
hebben voor het welbevinden van de andere
cliënten op de locatie.”

“Cliënten moeten
zoveel mogelijk in hun
vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen
en werken.”
vaardigheiden en kennis van medewerkers misschien niet aansluiten
op dat wat de cliënt nodig heeft. Dit

Het streven is om medio
2021 iedereen uitvoerig
geïnformeerd te hebben over de
nieuwe woon- en werkprofielen.
Kleinschaligheid blijft het uitgangs-

“WE STELLEN DE ONDERSTEUNINGSVRAAG
CENTRAAL, NIET DE BEPERKING”
Toen Martine van der Kaaden vijf jaar geleden als clustermanager in het cluster Hendrik Ido Ambacht werkzaam
was, vroeg zij zich, samen met de gedragsdeskundige Nena Pool, af: Zitten cliënten wel op de juiste plek?
Krijgen ze wel de juiste zorg? Dat ‘onderbuikgevoel’ zorgde uiteindelijk voor de ontwikkeling van de woon- en
werkprofielen.
,,Als je goed in de gaten houdt of de ondersteuningsbehoefte van de cliënt is veranderd en dit ook echt elk
jaar evalueert, voorkom je dat cliënten op een gegeven moment niet meer op een passende plek wonen of
werken”, legt Martine uit. Het cyclisch werken, maar ook de inzet van het multidisciplinair overleg zijn dan ook
belangrijke middelen bij het werken met woon- en werkprofielen. ,,We kijken steeds welke nabijheid van zorg of
ondersteuning de cliënt nodig heeft. Aan de hand van dat criterium wordt het juiste profiel gekozen.”
,,Eigenlijk is het een heel eenvoudige gedachte”, legt Martine uit. ,,We stellen de ondersteuningsbehoefte centraal,
niet de beperking die iemand heeft. Het klinkt heel simpel, maar het zorgt wel voor een hele andere manier van
kijken.”
,,Het is niet zo dat als de ondersteuningsbehoefte van de cliënt wijzigt, dit altijd leidt tot een ander woon- of
werkprofiel. Als blijkt dat een cliënt iets anders nodig heeft, dan kijken we eerst samen binnen de locatie wat wel
mogelijk en haalbaar is. Eén van de kernwaarden van Syndion is niet voor niks: maatwerk met lef.”
De introductie van de woon- en werkprofielen zorgt er bovendien voor dat Syndion tijdig kan inschatten wat er
bijvoorbeeld nodig is op het gebied van huisvesting. Dit komt het strategisch huisvestingsplan ten goede. ,,Door
de behoefte aan zorg en ondersteuning zo goed mogelijk in kaart te brengen en steeds weer te evalueren, kun je
bovendien veel beter inschatten waar behoefte is aan extra scholing en expertise voor de begeleiders.”
Martine merkt nu al dat de profielen bijdragen aan het spreken van eenzelfde taal; zowel bij begeleiders als
cliënten. ,,Dat werkt prettig.”
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punt. Brigitte: ,,Cliënten moeten
zoveel mogelijk in hun vertrouwde
omgeving kunnen blijven wonen en
werken. Daarom is het belangrijk
dat er genoeg dagbesteding wordt
aangeboden in de nabijheid van
woonlocaties. Ons streven is om
in elke regio een breed aanbod op
het gebied van wonen, werken en
dagbesteding te creëren. En als het
passend is voor de cliënt, maken
we gebruik van dagbesteding van
andere zorgaanbieders.”

toekomst het geval kan zijn, wordt
er samen gekeken naar mogelijkheden die beter passen. ,,Het zijn
geen makkelijke gesprekken,” weet
ook Brigitte. ,,Maar juíst op deze

wijze handelen we in het belang van
de cliënt. Passende ondersteuning
zorgt ervoor dat cliënten kunnen
ontwikkelen en leven op een manier
die zij zelf prettig vinden.”

Benieuwd naar de video over
de woon- werkprofielen van
Syndion? Open de fotocamera
op je mobiele telefoon en scan
dan de QR-code hieronder met
je camera. Je kunt het filmpje
dan direct bekijken op je
telefoon.

Om goed in de gaten te houden of
het woon- of werkprofiel wel aansluit op de behoefte van de cliënt
bespreekt Syndion elk jaar, samen
met de cliënt, of de plek nog aansluit bij de zorg- en ondersteuningsbehoefte. Als tijdens deze evaluatie
blijkt dat de cliënt niet langer op
zijn plek zit, of dat dit in de nabije

SAMENVATTING

Syndion ondersteunt cliënten waar nodig.
Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen werkt Syndion met profie
len.
Er zijn profielen voor wonen en werken.
Samen met jou kijkt Syndion welk profiel bij jou past.
We kijken wat je zelfstandig kan en waar je extra hulp bij nodig hebt.
Elk jaar bekijkt Syndion samen met jou of het profiel nog wel bij jou
past.
Misschien heb je wel nieuwe dingen geleerd waardoor je minder hulp
nodig hebt.
Of je hebt meer hulp nodig, omdat je ouder bent geworden.
Dan is je ondersteuningsvraag veranderd.
Als de veranderingen erg groot zijn, wissel je van profiel.
Het is belangrijk dat het profiel goed bij je past.
Het juiste profiel zorgt voor de juiste zorg en ondersteuning.
Zo kun jij je goed ontwikkelen.
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In ieder nummer van SynVol beantwoordt onze
bestuurder Harry Vogelaar een lezersvraag. Heb
jij óók een vraag aan Harry? Mail je vraag naar
marketing@syndion.nl. Wie weet is jouw vraag
de volgende keer aan de beurt.

???

DE VRAAG
AAN
HARRY

De coronacrisis is voor mij een zware periode geweest en het is nog
steeds erg spannend. Ik kon mijn familie niet zien, kon niet naar mijn
werk of sporten. Hoe is het om bestuurder van Syndion te zijn tijdens de
Coronacrisis?

Vera woont op de Nicolaas Beetshof en werkt bij Goed Punt.
Beste Vera,
Op het moment dat jouw vraag bij mij op het bureau
terechtkwam, werden er net weer nieuwe, aangescherpte
maatregelen, die de verdere verspreiding van het
coronavirus moeten tegengaan, aangekondigd door
minister-president Rutte. En ik weet zeker dat, tegen de
tijd dat mijn antwoord op jouw vraag in Synvol verschijnt,
we te maken hebben met weer andere en misschien nog
wel strengere maatregelen.
Het is een moeilijke en onzekere tijd waarin we leven. Dat
is voor mij als bestuurder van Syndion niet anders. Was
er maar iemand met een glazen bol die ons kan vertellen
wanneer we nou eens klaar zijn met corona. Helaas, weet
niemand hoe we er over een paar weken voor zullen staan
en dat maakt deze hele periode bijzonder zwaar. Voor
cliënten, maar ook voor hun ouders en andere familie,
voor begeleiders en andere medewerkers van Syndion.
Ik heb dan ook diep respect voor de manier waarop
iedereen met deze coronacrisis om weet te gaan. Het
maakt me trots en dat is een fijn gevoel in deze moeilijke
tijd.
Er wordt heel veel gevraagd van iedereen die bij Syndion
betrokken is. Van medewerkers omdat ze al maanden
in de frontlinie staan, maar ook van cliënten omdat het
gewone leven al maanden helemaal niet zo gewoon
voor ze is. Niet naar je dagbesteding of werk kunnen,
geen vrienden of familie bezoeken, geen vrijwilligers om
leuke dingen mee te doen en veel vreemde gezichten op
de groep omdat begeleiders ziek zijn of thuis zitten in
afwachting van de uitslag van hun coronatest. Dit alles
zorgt voor veel onrust.
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Desondanks ben ik ontzettend trots op de manier waarop
iedereen binnen Syndion met deze veranderingen en
onzekerheden om weet te gaan. Het is geweldig om te
zien hoe iedereen in deze moeilijke tijd zijn best doet om
er te zijn voor een ander. Het doet me ontzettend goed
om te zien dat cliënten ondanks deze onzekere tijd, die
zo anders is dan normaal, echt hun best doen om er wat
moois van te maken. Dat doen we met elkaar, juist in deze
tijden. De lijfspreuk ‘Syndion doen we samen’ blijkt in
2020 belangrijker dan ooit.
Terwijl ik jouw vraag beantwoord Vera, maakt de tweede
coronagolf zijn opmars. Helaas is deze tweede golf
voor Syndion heftiger dan de eerste golf. Belangrijk is
dan ook dat we ons allemaal aan de basisregels blijven
houden. Wat ook belangrijk is, is dat we met elkaar in
gesprek blijven gaan. Ben je bang of onzeker door de
coronacrisis? Praat hier dan over met je begeleiders. We
staan in ons gevecht tegen het coronavirus gelukkig niet
alleen. Iedereen doet enorm zijn best en helpt elkaar waar
nodig. Als bestuurder ben ik, samen met het crisisteam
heel hard bezig ben om alles in deze spannende tijd
goed te regelen. Ondanks de afstand wil ik er zijn voor
iedereen. Het is zwaar weer, de zee is woelig en er zijn
hoge golven. Wanneer de storm gaat
liggen weet niemand. Het voelt als een
kapitein op een schip in zwaar weer.
Maar we komen er samen zeker ook
weer uit.

Hartelijke
groeten,
Harry

Word jij het gezicht
van Syndion?
Foto’s en filmpjes zijn heel erg populair; ze geven in
één oogopslag een sfeer goed weer. Als je foto’s of
video gebruikt, blijft een tekst beter hangen en is de
boodschap beter te begrijpen. Bij Syndion gebruiken we
dan ook regelmatig foto’s en filmpjes in folders, op de
website, bij vacatures en op social media zoals Facebook,
Instagram en Linkedin.
Op deze foto’s en filmpjes zijn altijd mensen te zien, want
een foto of film zonder mensen is maar saai. Syndion
zoekt daarom mensen die het heel erg leuk vinden om
een hoofdrol te spelen in de video’s of op de foto’s van
Syndion. We zoeken zowel medewerkers van Syndion
als ouders, cliënten van Syndion en vrijwilligers. De enige
voorwaarde die wij stellen: Je moet het leuk vinden om
voor de camera te staan!
Wie belangstelling heeft om als model ingezet te worden
voor de diverse uitingen van Syndion kan zich aanmelden
via marketing@syndion.nl. Nadat wij een selectie hebben
gemaakt nodigen we de geselecteerde kandidaten uit

voor een kennismaking en een korte uitleg. Wanneer alles
is opgenomen en gefotografeerd ontvang je als dank voor
je bijdrage een symbolische vergoeding van Syndion.
Enthousiast geworden? Stuur dan een mail
met wat informatie over jezelf en een foto
naar marketing@syndion.nl
Wil je eerst nog wat meer informatie?
Kijk dan op: www.syndion.nl/hetgezichtvan

SAMENVATTING

Syndion zoekt mensen die op de foto of film willen.
De foto’s en filmpjes worden gebruikt voor de folders en websites
van Syndion.
De foto’s kunnen ook op Facebook of Instagram geplaatst
worden.
Lijkt het je heel erg leuk om op de foto te gaan?
Of wil je meewerken aan een video?
Stuur dan een mail naar marketing@syndion.nl
Wie weet, word jij het gezicht van Syndion.
Als je hebt meegewerkt aan een foto of film ontvang je een
symbolische vergoeding.
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FOTO

VERHAAL

EEN DAG OP
DE VAKANTIEDAGOPVANG
VAN SYNDION

OP DE FIETS
hun
De meeste kinderen worden door
ng
pva
ago
ied
ouders naar de vakant
r met
hie
ls
zoa
f
….o
gebracht. Met de auto
s.
fiet
de tandem

MUZIEKJE ERBIJ
Wat is er nu leuker dan zelf muziek
maken en je te verkleden als je favoriete
artiest?
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In de vakanties biedt Syndion aan
ouders de mogelijkheid om hun kind
met een beperking op te vangen. De
vakantiedagopvang biedt veiligheid,
structuur en een gevarieerd aanbod aan
leuke activiteiten met andere kinderen.
Begeleiders ondersteunen de kinderen
naar behoefte, samen met een team van
enthousiaste vrijwilligers.
Foto’s van Sonja Bron

BOUWEN MET LEGO
Er is van alles te doen op de
vakantiedagopvang. Spelen met leg
o
is bij veel kinderen favoriet.

NAGELS LAKKEN
Nagels lakken niet voor jongens?
Daar heb ik lak aan!

AAN TAFEL
aakt
er even tijd gem
Met elkaar wordt n gezonds) te eten
(e
om wat lekkers
en te drinken.

SCHOMMELEN
Heerlijk samen schommelen. Daar wor
d je
toch helemaal rustig van!

SCHEUREN MAAR
oureur! Het
Opzij, hier rijdt een autoc
prikkelt de
nieuwe buitenspeelgoed
.
fantasie van de kinderen

NAAR BUITEN
Het is prima weer om buite
n te spelen.
Er is genoeg te doen. Zand
kastelen
bouwen in de zandbak bijvo
orbeeld.

POPPENSPEL
Voor poppenmoeders en hun kroost
is er ook altijd een plekje op de
vakantiedagopvang.

MET ZIJN
Het klimrek is niet ALLEN
klauteren. Je kunt alleen leuk om in te
er ook prima met
elkaar
op de foto! Kom jij
ook een keer naar
de
vakantiedagopvan
g?
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Denise Stulen werkt op de kinderboerderij
en bij Disyn in Culemborg

e
d
n
a
v
d
u
o
h
“Ik
r
a
a
m
,
g
n
i
l
e
s
s
afwi
t
e
h
n
j
i
z
n
e
r
de die
allerleukst”
“Soms help ik zelfs mee bij een bevalling op de
kinderboerderij. Dat vind ik echt hartstikke mooi.”
Denise Stulen uit Culemborg heeft een lichte
verstandelijke beperking. Twee dagen in de week
werkt ze op kinderboerderij De Heuvel en de rest
van de week is ze te vinden bij Disyn. Ze woont op
woonlocatie Parijsche Hof.
Tekst: Mirjam de Swart,
Foto’s: Sonja Bron Fotografie

Er is hier heel veel mogelijk. Ik houd van
de afwisseling, maar de dieren vind ik het
allerleukst.”
De ontwikkeling van Denise heeft een flinke
groei doorgemaakt. ,,Ik leer veel van mijn
begeleiders. Hoe ik
rustig kan blijven
als ik boos word.
Hoe ik mijn kamer
opgeruimd
houd. En hoe de
ondergrondse
container
met het
pasjessysteem werkt.” Een eigen
plek waar ze zelfstandig kan
wonen, staat dan ook hoog op het
wensenlijstje van Denise.

,,Soms help ik ook
wel eens mee bij
een bevalling.”

,,Ik werkte al als vrijwilligster op
de kinderboerderij toen ik voor
het eerst in contact kwam met
Syndion”, vertelt Denise. Haar
contract bij Kruidvat werd niet verlengd. Na gesprekken
met een job coach van het UWV en met een indicatie
op zak kon ze al snel terecht bij de dagbestedingsgroep
op de kinderboerderij. ,,Ik houd van dieren. Ik vind
het echt heel fijn om hier te werken. Ik mest
de stallen uit, maar soms help ik ook wel
eens mee bij een bevalling”, vertelt Denise
enthousiast.

SAMENVATTING

Ook haar andere werk bij DiSyn bevalt haar
goed. ,,Je kunt hier doen waar je zin in hebt.
Als je wilt kleien, ga je kleien. Heb je meer
zin om te glazuren, dan ga je lekker glazuren.
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Denise woont op Parijsche Hof in Culemborg.
Zij werkt bij DiSyn en op de kinderboerderij.
Ze vindt het allebei erg leuk.
Maar de dieren vinden ze het allerleukst.
Denise heeft veel geleerd van haar begeleiders.
Ze hoopt dat ze ooit zelfstandig kan wonen.
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Netwerven.
Doen we samen!

Kerst
Woordzoeker

Sinds kort is er een nieuwe netwerfactie bij Syndion.
Na de succesvolle netwerfactie waarbij je kans maakte
op de rode Syndion fiets, zijn we in oktober 2020 van
start gegaan met een nieuwe actie.
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Netwerven is een aantrekkelijke en relatief voordelige
manier van werven; we maken hierbij gebruik van jouw
netwerk en kunnen hierdoor de inzet van dure bureaus
zoveel mogelijk overslaan. Met het geld dat we hiermee
uitsparen belonen we liever onze eigen collega’s: jou dus!
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Wil je eerst checken of jouw kandidaat een mogelijke
match is voordat je hem of haar warm maakt voor
Syndion? Geen probleem, de collega’s van HRM werving
en selectie, Eva en Lydia, geven je graag antwoord op de
vraag of jij een potentiële Syndion-collega in beeld hebt.

VOOR WAT HOORT WAT
DE VERBORGEN KRACHT VAN JOUW
NETWERK
Wist je dat jouw netwerk goud waard is? En dat er in
jouw persoonlijke- en professionele kring meer Syndiontalent zit dan je denkt? Familieleden, vrienden, kennissen
of ex-collega’s die door nét dat beetje extra aandacht en
enthousiasme van jou, nieuwsgierig raken naar Syndion.

TIJD VOOR ACTIE
Zie jij een match tussen één van jouw connecties en een
vacature bij Syndion? Of ken jij iemand die je gewoon
heel goed bij Syndion vindt passen? Vul dan het formulier
in op RAAK en maak kans op één van de geschenken.
Als je vrijwilliger bent, geef je contact dan door via:
vrijwilligers@syndion.nl
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Als het jou inderdaad is gelukt om een passende collega
aan te dragen, dan belonen we dat graag en van harte met
uitdagende attenties. Houd hiervoor de communicatie op
RAAK goed in de gaten. Bij de documenten op RAAK kun
je ook de uitgebreide werkwijze/ spelregels vinden van
deze actie.

CADEAUTJES
GEZELLIG
KERSTBOOM
LICHTJES
SNEEUW

ETEN
KAARSEN
KERSTSTOL
OLIEBOLLEN
VERSIERING

FAMILIE
KERSTBALLEN
KERSTVERHAAL
SAMEN
ZINGEN
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Jenny van Os zet het werkplan in ‘the spotlights’

‘Deze afwijkende vorm

leidt tot participatie’
Het werkplan van een locatie is een belangrijk onderdeel van het cyclisch werken.
Toch blijkt het soms lastig om het digitale werkplan consequent bij te houden,
vindt Jenny van Os. Zij is als werkbegeleider werkzaam op KDC/dagcentrum
de Dukdalf in Hardinxveld-Giessendam. Om de medewerkers van de Dukdalf te
verleiden actief met het werkplan aan de slag te gaan, bedacht ze een andere, zeer
creatieve, vorm voor het plan.
Tekst: Mirjam de Swart, Foto’s: Sonja Bron Fotografie

Het is vandaag rustig op de groep waar Jenny met collega Barbara aan het werk is. Drie cliënten genieten van
een filmpje van de Teletubbies. ,,Nu in deze tijden van
corona hebben we maximaal zes cliënten op de groep”,
vertelt Jenny. Het is nog
steeds hard werken, maar ze
merkt wel dat er meer tijd en
ruimte is voor andere zaken.
,,We kunnen de cliënten nu de
aandacht geven die ze verdienen en er is meer tijd om na
te denken over zaken zoals
bijvoorbeeld het werkplan”,
legt Jenny uit.

Jenny had het gevoel dat het werkplan er soms alleen
werd bij gepakt omdat het nu eenmaal moet. ,,En dat
is zonde, want het is juist goed om regelmatig stil te
staan bij de afspraken die je met elkaar hebt gemaakt.
Misschien dat er locaties zijn
waar het wel werkt hoor, zo’n
digitaal plan op de computer.
Als dat zo is, is dat alleen
maar heel erg fijn. Niks aan
veranderen, zou ik zeggen.
Maar er zijn vast ook locaties
die zich wel herkennen in
mijn verhaal. En dan vind ik
het leuk om te laten zien dat
het dus ook anders kan. En
dat de ruimte daar ook voor
is bij Syndion”, aldus een enthousiaste Jenny.

,,Het is goed om
regelmatig stil te
staan bij de afspraken
die je met elkaar hebt
gemaakt”

Jenny is van mening dat het
digitale werkplan te weinig zichtbaar is op de locaties.
En dat is zonde, vindt Jenny. ,,Want het plan draagt bij
aan een goede samenwerking in het team. In het werkplan worden de visie en missie van Syndion nog eens
benoemd. De doelen die je als locatie met elkaar hebt
opgesteld zijn er in terug te vinden en ook de persoonlijke doelen van de medewerkers staan er in.”
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Jenny zal het nooit hard op toegeven, want daar is ze
te bescheiden voor, maar een beetje trots is ze wel op
‘haar werkplan’. Je ziet het in haar ogen; die beginnen
te stralen zodra ze het werkplan, dat voor haar op tafel
ligt, openslaat. ,,Het is ontzettend leuk dat iedereen
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zo enthousiast reageert”, vertelt ze. ,,Laatst kwam ik
onverwachts even langs op de groep en toen zag ik
dat iemand het werkplan er
bij had gepakt. Dat is toch
mooi?” Dat is ook precies
waarom clustermanager
Koos Spanbroek de ludieke
opzet van Jenny zo waardeert: ,,Deze afwijkende vorm
van het werkplan leidt naar
actieve participatie. Het is nu
veel meer dan een stel letters achter elkaar! Ik ben dan
ook zeer content met deze invulling van het werkplan”,
aldus Koos.

Er zijn heel wat vrije uurtjes in de vormgeving van het
werkplan gaan zitten, maar het resultaat mag er wezen.
Jenny koos voor een maritieme stijl, want dukdalf is
tenslotte een term uit de
scheepvaart. ,,Ik ben heel
erg creatief”, legt Jenny uit.
,,Dus ik vind het leuk om er
op deze manier mee aan de
slag te gaan.” Doordat het
werkplan er nu zo uitnodigend uitziet, wordt het er veel sneller bij gepakt, weet
Jenny te vertellen. En dat was nou net de bedoeling.

,,Het is nu veel meer
dan een stel letters
achter elkaar”

SAMENVATTING
Jenny werkt op kinder
dagcentrum de Dukdal
f.
Medewerkers van Synd
ion werken met een we
rkplan.
Dat werkplan is belang
rijk voor een goede sa
menwerking.
Het werkplan staat op
de computer.
Daarom vergeten med
ewerkers het plan wel
eens.
Jenny vond dat het we
rkplan wel wat leuker
kon.
Jenny is heel erg creatie
f en maakte een nieuw
werkplan.
Niet meer op de compu
ter, maar een leuke map
met tekeningen.
De medewerkers vinden
het werkplan van Jenn
y
er erg leuk uit zien.
Nu vergeet niemand m
eer het werkplan te ge
bruiken.
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,,Er worden ineens complimentjes gegeven”

Samen werken èn sporten
op locatie Marconiweg
Na een klein jaartje in het Lingebos gewerkt te hebben, is dagbestedingslocatie De
Saak weer terug op haar vertrouwde plek aan de Marconiweg in Gorinchem. En met
het nieuwe, maar vertrouwde, onderkomen, kwam er ook een nieuwe naam: locatie
Marconiweg.
Tekst: Mirjam de Swart, Foto’s: archief Syndion
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Begeleider Anja Mourik is trots op de nieuwe werkplek.
,,Terugkeren naar een plek die we al kenden, is voor
deze groep cliënten van ongelofelijke waarde”, legt
Anja uit. ,,We hadden al heel snel het vertrouwde werkgevoel weer. En dat is heel erg fijn, want twee keer verhuizen in korte tijd is best heftig voor deze doelgroep.

,,Alles wat hier staat
heeft een verhaal”

Om het nog meer een eigen plek te maken, hebben de
collega’s en medewerkers met elkaar de inrichting van
de locatie op zich genomen. En dat gebeurde op een
heel duurzame manier, vertelt Anja. ,,Alles wat hier staat
heeft een verhaal. Er is nagenoeg niks nieuw aangeschaft, overal hebben we echt moeite voor moeten
doen. We hebben tweedehands spullen verzameld,
maar er staat ook meubilair dat door de medewerkers
en collega’s is gemaakt. Het was heel waardevol om op
deze manier met elkaar bezig te zijn.”
Locatie Marconiweg is een dagbestedinglocatie voor
medewerkers met een intensieve ondersteuningsvraag.
Door middel van kleine arbeidsmatige werkzaamheden worden persoonlijke groei en ontwikkeling (weer)
mogelijk. De activiteiten zijn gericht op het vergroten
van het zelfvertrouwen en de vaardigheden. Cliënten
kunnen weer perspectief en zingeving ervaren. Locatie
Marconiweg biedt zowel activiteiten op de locatie als
daarbuiten.
,,We doen hier zowel binnen als buiten werk volgens
vaste werkstructuur”, legt Anja uit Je kunt denken aan
demontage van elektrische apparaten, maar bijvoorbeeld ook productiewerk voor verschillende bedrijven.
Met name dat laatste is van grote waarde voor cliënten
die op locatie Marconiweg dagbesteding krijgen. ,,Hier
worden bijvoorbeeld de gebaksdozen van bakker Van
der Grijn gevouwen. We gaan langs in Groot Ammers
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bij de fabriek om de dozen zelf op te halen en zo komen
de medewerkers in contact met een echt bedrijf. Dat
wordt van beide kanten zeer gewaardeerd. Als de dozen klaar zijn brengen we de dozen op een vast moment weer terug naar Groot Ammers.”
Een ander bedrijf waar de medewerkers van locatie
Marconiweg regelmatig te vinden zijn, is tuincentrum
Sterk. ,,Daar halen we planten op die niet meer verkocht
kunnen worden”, legt Anja uit. ,,Wij proberen ze weer
op te knappen in ons zogeheten plantenasiel. Een leuke
activiteit voor onze medewerkers die vaak een korte
concentratieboog hebben. Dit soort werk is een prettige
onderbreking van de dag. Ook andere mensen kunnen
planten die ze niet meer willen, of waar door vakantie
tijdelijk voor gezorgd moet worden, langsbrengen.”
Naast het tuincentrum Sterk gaan medewerkers van
locatie Marconiweg ook langs bij kringloopcentra om
spullen op te halen die gedemonteerd kunnen worden.
,,We halen de ijzer- en koperdeeltjes eruit en dat levert
weer geld op.” Ook worden er ringen gemaakt voor de
firma Kortlever in Meerkerk. ,,Ook deze ringen halen we
wekelijks op in Meerkerk en brengen deze ook wekelijks
terug.” Buiten de locatie doen de cliënten werkzaamheden in het nabijgelegen Lingebos en bij de lokale
voetbalvereniging wordt de kantine onderhouden. Ook
voor kleine klussen en vervoer van spullen worden de
medewerkers regelmatig ingezet.

,,Onverkoopbare planten
van het tuincentrum
knappen we op in ons
plantenasiel”
Maar er wordt niet alleen gewerkt op locatie Marconiweg. Elke donderdagmiddag wordt er gesport. ,,Dit
maakt echt het verschil van de dag. Je ziet de cliënten
van een heel andere kant. Er heerst dan zoveel positiviteit en er worden ineens complimentjes gegeven aan
elkaar. Het is enorm leuk om te zien hoe op sportieve
wijze indirecte doelen worden behaald. Het zelfvertrou-

wen wordt vergroot en er ontstaat ruimte om sociale
vaardigheden te ontwikkelen. Dit is vaak lastig op het
werk, maar bij het sporten lukt het vaak wèl.
Anja heeft Sanne van Driel, sportcoach bij Gorinchem
Beweegt, tweeënhalf jaar geleden benaderd en haar
hulp gevraagd. Ze bemerkte dat in de middag bij veel
medewerkers de energie terugloopt en het moeilijk is
om de aandacht op positieve wijze bij de werkzaamheden te houden. Samen met Sanne is er een sportmap
ontwikkeld met leuke activiteiten.

,,Je ziet cliënten ineens
van een heel andere
kant”

,Het is erg leuk om te
zien hoe sport verbindt”

Anja vervolgt: ,,Zo nu en dan doen we nog een beroep
op Sanne, vooral ter ondersteuning van nieuwe ideeën
en tips, want samen sporten vergt ook onderhoud. Positief motiveren is soms keihard werken. Het volhouden
is een kunst.” Anja vertelt dat ze er veel tijd en moeite
ingestoken heeft om het sporten binnen de werkplek
op de kaart te zetten. ,,Maar het is het zeker waard. Het
brengt zoveel goeds en inmiddels is het sporten niet
meer weg te denken op locatie Marconiweg.”

SAMENVATTING
De Saak is verhuisd va
n het Lingebos naar de
Marconiweg.
De Saak heet voortaan
locatie Marconiweg.
Medewerkers van de M
arconiweg hebben met
elkaar de nieuwe
plek ingericht.
Ze zijn erg trots op he
t eindresultaat.
Medewerkers van de M
arconiweg doen heel di
vers werk.
Ze hebben veel contac
t met bedrijven in de re
gio.
Onlangs zijn ze gestar
t met een plantenasiel.
Daar kun je planten br
engen als je op vakant
ie gaat of als je ze
weg wil doen.
Ook wordt er gesport
op locatie Marconiweg.
Sporten geeft energie
tijdens het werken.
Het is leuk om met elka
ar te sporten.
Er worden vaak compl
imentjes gegeven aan
elkaar.
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NIEUWS
SYNDION ZOEKT
NIEUWE LEDEN
CLIËNTENRAAD
De verkiezing voor de nieuwe centrale cliëntenraad
(CCR) van Syndion staat voor de deur! Heb jij altijd al
je stem willen laten horen en mee willen denken over
de gang van zaken en de ontwikkelingen bij Syndion?
Dan zijn wij op zoek naar jou.
In de cliëntenraad zitten zowel cliënten als ouders/
vertegenwoordigers van cliënten. In de cliëntenraad
worden onderwerpen besproken die voor alle cliënten
van Syndion van belang zijn. De cliëntenraad overlegt
8 tot 9 keer per jaar met de bestuurder van Syndion
over diverse onderwerpen. Een keer per jaar heeft de
cliëntenraad overleg met de Raad van Toezicht.
In de cliëntenraad is ruimte voor verschillende
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Het Toltheater heeft, in kleinere bezetting, in oktober op diverse basisscholen hun kindervoorstelling gespeeld.
Het was een voorstelling op maat. Speciaal geschreven voor de kinderboekenweek die het thema geschiedenis
had. In kleine, korte verhalen speelde Het Toltheater diverse belangrijke
gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis na. Van de eerste boeren
in Drenthe tot Willem van Oranje en powervrouwen Aletta Jacobs en
Jacoba van Beieren. Het Toltheater werd op alle scholen enthousiast
ontvangen.

meningen en gaan we respectvol met elkaar om.
Daarnaast zijn er een aantal andere eigenschappen
waar een cliëntenraadslid aan voldoet. Ben je
benieuwd naar deze eigenschappen? Wil je weten of
jij een geschikte kandidaat bent voor de clientenraad?
Op www.syndion.nl/meepraten staat een beslisboom.
Als je de vragen beantwoordt, kom je erachter of jij
geschikt bent.

STATIEGELDACTIE BIJ
COOP VOOR
SYNDION

Wil je eerst meer informatie of ben je al overtuigd
en wil je je aanmelden voor de verkiezingen van
de cliëntenraad? Neem dan contact op met de
cliëntenraad via CCR Syndion, 0183-651150 of
ccr@syndion.nl.

LOCATIE MARCONIWEG
START PLANTENASIEL
Planten waar thuis geen plek meer voor is of die
tijdelijke verzorging nodig hebben, bijvoorbeeld
vanwege vakantie van de eigenaar, kunnen afgeleverd
worden aan de Marconiweg 9 in Gorinchem. Sinds
kort is daar een plantenasiel gevestigd in één van de
dagbestedingslocaties van Syndion. Het plantenasiel
is één van de activiteiten van de dagbestedingslocatie.
,,Deze activiteit sluit perfect aan op de mogelijkheden

TOLTHEATER SPEELDE:
EN ZO IS HET ECHT GEBEURD

van onze medewerkers die vaak een korte
concentratieboog hebben”, legt begeleider Anja Mourik
uit. ,,Het is een klusje waar ze relatief kort mee bezig
zijn, maar het levert wel snel resultaat op.” De planten
in het ‘asiel’ krijgen gezelschap van onverkoopbare
planten van tuincentrum Sterk. Deze planten worden
door de cliënten opgehaald bij het tuincentrum aan de
Vlietskade.

NIEUWE
WEBSITE
WERKEN BIJ
SYNDION

Supermarkt Coop in de binnenstad van Gorinchem
zamelde afgelopen maanden geld in voor
vriendenstichting Samen voor Syndion. Klanten
konden hun statiegeld via een speciale doneerknop
schenken aan dit initiatief. Coop verdubbelde
vervolgens het bedrag dat zo werd ingezameld. De
statiegeldactie heeft, na verdubbeling door Coop,
maar liefst 414,50 euro opgeleverd voor Samen
voor Syndion.

Sinds september van dit jaar is de nieuwe
website Werken bij Syndion live! We zijn
ontzettend trots op dit nieuwe visitekaartje
richting sollicitanten en hopen op veel reacties
op de vacatures. Je kunt de nieuwe website
vinden op www.werkenbijsyndion.nl
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Monique Jansen werkte elf weken op een andere locatie

p
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g
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e
‘Het was e
buiten mijn comfortzone’
,,Ik vond het ontzettend spannend. Ik voelde me echt weer
een stagiaire die voor het eerst kwam kijken.” Aan het woord
is Monique Jansen, werkbegeleider op het Kinderdagcentrum
Schuttersplein. Toen deze locatie in maart tijdelijk werd
gesloten vanwege de coronamaatregelen ging ze 11 weken aan
de slag op woonlocatie De Lijnbaan in Beneden-Leeuwen.
Tekst: Mirjam de Swart, Foto: Sonja Bron Fotografie

Corona zet heel de wereld op zijn kop. Ook bij Syndion zijn de gevolgen groot. Het virus zorgt voor veel
onzekerheid, alles is ineens anders. Dat is voor zowel
cliënten als medewerkers van Syndion niet gemakkelijk.
Toch zijn er ook positieve verhalen te vertellen. Het verhaal van Monique Jansen is er daar één van. Vol enthousiasme vertelt ze over haar
‘uitstapje’ naar woonlocatie
De Lijnbaan.

SAMENVATTING
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ge de coronamaatregelen viel een groot deel van deze
activiteiten weg. Er werd dagbesteding op de locatie
aangeboden en Monique ondersteunde hierbij.
,,Ik voelde me vanaf het eerste moment welkom. Natuurlijk was het voor iedereen even wennen, maar ik
werd gelijk aan het werk
gezet en de cliënten kwamen met allerlei ideeën
over wat ik met ze kon
gaan doen.”

“Ik had het voor geen
goud willen missen”

,,Ik vond het best spannend,
want ik had nauwelijks ervaring met volwassen cliënten”,
vertelt Monique. ,,Maar het
was een ontzettend leuke en waardevolle ervaring. Ik
had het voor geen goud willen missen.” Sterker nog,
Monique doet nu naar aanleiding van deze ervaring
invalwerk op De Lijnbaan in Beneden-Leeuwen.

De cliënten van De Lijnbaan hebben een lichamelijke
beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Overdag
hebben de cliënten dagbesteding of werk, maar vanwe-

Die activiteiten varieerden
van samen een boodschapje doen, fietsen door de buurt tot een spelletje
aan de keukentafel of samen koken. ,,Ik werk normaal
gesproken met jonge kinderen met een beperking. De
manier van communiceren is dan zo ontzettend anders. Hier sprak ik met cliënten bijvoorbeeld ook over
ingewikkelde zaken zoals politiek. Ja, het was een grote
stap buiten mijn comfortzone, ik had nooit gedacht dat
ik het zó leuk zou vinden.”
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TIPS!
MILO & LANA

PRENTENBOEKEN
Samen lezen is leuk en leerzaam voor alle kinderen. Als ondersteunde
communicatie nodig is, zijn er veel mogelijkheden. De prentenboeken
van Milo & Lana helpen daarbij, met pictogrammen, gebaren, film,
letters, klanken en woordbeelden.
Meer weten? Bekijk dit leuke filmpje maar eens:
www.youtube.com/watch?v=UmEDoyPA71c

PRATENDE
PLANSTROOK
Met de ‘pratende planstrook’ kan een dagindeling of stappenplan overzichtelijk worden weergegeven. In deze strook
plaats je gemakkelijk je eigen plaatjes of foto’s. De boodschappen van maximaal 10 seconden kunnen gemakkelijk
ingesproken worden en weer aangepast worden.
De planstrook is 56 cm lang en 11,5
cm breed. Je kunt de strook ophangen, maar ook op tafel gebruiken. De planstrook kost € 44,95
en is te bestellen via onderstaande website: eelkeverschuur.nl/
communicatie/grote-praatknoppen/pratende-planstrook

STEFFIE
OVER
WILS(ON)
BEKWAAMHEID
Elke dag maak je keuzes. Je neemt dan een
beslissing. Vaak gaan die beslissingen over
kleine dingen, zoals welk broodbeleg je kiest.
Sommige beslissingen zijn groter. Bijvoorbeeld
over je werk, je gezondheid of waar je jouw
geld aan uitgeeft. Als je het moeilijk vindt om
zelf een keuze te maken, dan kan het nodig zijn
dat iemand anders je daar bij helpt. Wanneer
mag je zelf beslissen en wanneer mag iemand
anders voor jou beslissen?
Steffie vertelt hierover op de website:
wilsonbekwaamheid.steffie.nl
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YOGA VOOR
MENSEN
IN EEN
ROLSTOEL
Stoelyoga is voor alle leeftijden en doelgroepen.
Ook mensen die in een rolstoel zitten kunnen via
Stoelyoga toch kennismaken met yoga. Iedereen
doet mee naar eigen kunnen en kan zo meer
kracht, souplesse en flexibiliteit opbouwen. Op
YouTube staan allerlei video’s van stoelyoga.
Bijvoorbeeld het volgende filmpje:
www.youtube.com/watch?v=yFYculObfQU

PILLO:
GAMEN MET
EEN KUSSEN
Pillo is een spelcomputer waarvan de games worden
bestuurd met een kussen als game controller. Door
de kussen-game-controller en de verantwoorde
spellen wordt gamen een gezonde activiteit die
mensen uitdaagt tot samenwerken en fysiek bewegen. Met haar zeer intuïtieve interacties; knuffelen, knijpen, draaien & schudden, stelt het kussen
iedereen in staat de games te besturen. Of je nu
jong, oud, fit of beperkt bent, gamen met Pillo kan
iedereen!

‘LOVE ON THE
SPECTRUM’
OP NETFLIX
Op Netflix staat sinds kort een nieuwe documentaireserie: Love
on the Spectrum volgt jongvolwassenen met autisme, die aan
het daten slaan of vertellen over hun relatie. Een boeiende serie;
vermakelijk, ontroerend en komisch. Maar misschien romantiseert
de serie ook onterecht het autistische spectrum, net als veel
andere films met dit onderwerp. Nieuwsgierig? Je vindt de
documentaireserie op Netflix.
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“Er z�n voor
een ander”
Doe je dat samen
met m�?

Direct een vast contract!
Kom je b� ons werken als (persoonl�k) begeleider of ADL ondersteuner?

Direct vast
contract!

Dan kr�g je, na de proeft�d van twee maanden, direct een vast dienstverband. W� waarderen onze medewerkers enorm en z�n er daarom trots
op dat we deze contractvorm kunnen bieden. Kom j� b� ons werken?
> K�k op werkenb�syndion.nl/directvastcontract voor alle vacatures

Syndion . Doen we samen .



