Syn!

•

• DAG

N
KE

NG
TEDI & WE
S
R
BE

•SYNDION •

januari 2017

Maak kennis met

De Saak

De Saak
Marconiweg 9
4207 HH Gorinchem
0183 - 648 292

Wat is De Saak?
De Saak is een dagbestedinglocatie voor cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag.
Door middel van arbeidsmatige werkzaamheden worden persoonlijke groei en ontwikkeling (weer) mogelijk. De activiteiten zijn gericht
op het vergroten van vaardigheden. Cliënten
kunnen weer perspectief en zingeving ervaren.
De Saak biedt zowel activiteiten op de locatie als daarbuiten. Je kunt denken aan steigerhouten meubelen maken, een kaarsenmakerij,
demontage van elektrische apparaten, huishoudelijke vaardigheden ontwikkelen, productiewerk voor verschillende bedrijven etc.

Lekker buiten werken
Buiten de locatie doen de cliënten werkzaamheden in het nabijgelegen Lingebos en bij de lokale
voetbalvereniging worden het terrein en de kantine onderhouden. Er worden diverse tuinklussen uitgevoerd bij klanten en ook voor het vervoer van spullen kan De Saak ingezet worden.
De begeleiders hebben veel ervaring met hechtingsproblematiek, autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag. Door opleiding en ervaring zijn zij de aangewezen personen voor de begeleiding van deze cliënten.
Hun werkhouding is professioneel en methodisch.

Volg ons!
www.facebook.com/desaak
Op De Saak is het werkprogramma leidend. Als het
werk onderbroken wordt, bijvoorbeeld door ongewenst gedrag, springt de begeleiding hier meteen
op in. Door een directe en oprechte houding zijn
eventuele onderbrekingen snel opgelost. Daarna wordt het oorspronkelijke programma weer
opgepakt. Hierdoor ervaren cliënten een hoge
mate van veiligheid, duidelijkheid en structuur.

Werken bij De Saak?
Steigerhouten meubelen maken of werken in de
kaarsenmakerij? Liever buiten in het Lingebos
of werken in de tuin? Heb je een intensieve ondersteuningsvraag? Dan is De Saak 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.

Ben je benieuwd naar de Saak?
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

