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Maak kennis met

Media & Zo

Media & Zo
Groenmarkt 199
3311 BD Dordrecht
06 - 12538119

Algemene informatie
Het dagbestedingsproject Media & Zo is onder de
naam Copydrecht begonnen in Sliedrecht. In 2009
verhuisden zij naar Dordrecht en sinds april 2018 is
Media & Zo gevestigd in een ruim pand in de historische binnenstad van Dordrecht. De locatie is goed
bereikbaar met openbaar vervoer. Klanten kunnen
binnenlopen in de showroom, waar ook producten te koop zijn die binnen andere dagbestedingsprojecten van Syndion worden gemaakt. Op deze
manier is er verbinding met mensen van buitenaf.

“Media & Zo is een veilige werkplek
waar de cliënt zich binnen zijn eigen
mogelijkheden en talenten kan ontwikkelen .”
De werkzaamheden die de cliënten uitvoeren liggen op het gebied van digitalisering, demontage, houtbewerking en documentverwerking.
Bij de afdeling ‘digitalisering’ zorgen cliënten voor
het digitaliseren van dia’s, negatieven, foto’s, fotoboeken, video’s, smalfilm- en geluidsopnamen.
Er wordt met professionele programma’s gewerkt
voor de kwaliteitsverbetering van foto’s. Enkele
cliënten hebben zich gespecialiseerd in het kwalitatief verbeteren van bewegend beeld en audio.

Cliënten en begeleiding
Binnen dit dagbestedingproject wordt er naar de individuele mogelijkheden van de cliënten gekeken.
Alle cliënten kunnen op hun eigen niveau en tempo
werken. Op verschillende manieren nemen de cliënten deel aan de werkzaamheden en aan de integratie. Cliënten die bij Media & Zo willen gaan werken,
hebben een duidelijke voorkeur die aansluit bij de
werkzaamheden. De cliënt beschikt over een redelijke mate van zelfstandigheid. Er is altijd een begeleider aanwezig, maar er is geen sprake van intensieve één-op-één-begeleiding. Ook moeten cliënten
in staat zijn om binnen een groep te functioneren.
Vanuit het speciaal onderwijs kunnen stagiaires op
deze locatie stage lopen of een snuffeltraject volgen.

In de ruimte bevindt zich een kleine werkplaats waar
cliënten met de hand houten producten maken. Dus
geen geavanceerde schaaf- en zaagmachines, maar
het vervaardigen van unieke ontwerpen, gemaakt van
gebruikt hout of zaagafval van professionele zagerijen.
Media & Zo is actief bezig met duurzaamheid. Analoge media en apparaten met elektronica worden
gedemonteerd (zoals diaraampjes, VHS-banden,
laptops, pc’s, servers, kopieerapparatuur). Het
restafval wordt op verantwoorde wijze afgevoerd.
Ook zorgen de cliënten voor documentverwerking.
Denk aan het afdrukken van flyers, inscannen van diverse documenten en lamineren van A5- tot A3-formaat.
Ben je benieuwd naar deze veelzijdige
locatie?
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

