Passend werk
bij Match!
Atelier & Kadowinkel
Sterker in de samenleving.
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Nog zelfstandiger worden, dat
wil Charley (27) maar wat graag.
Door haar beperking heeft ze een
afstand tot de arbeidsmarkt. Bij
Match! is ze helemaal op haar
plek: “Hier werken, voelt veilig”,
vertelt ze. Als een echte creatieveling bedenkt Charley met haar
collega’s nieuwe projecten en
maakt ze van alles voor in de
kadowinkel. “Ik hou van aparte
dingen. Als die dan ook nog
verkocht worden, is dat natuurlijk
hartstikke leuk.”
Bij Match! Atelier & Kadowinkel staat
maatwerk voorop. Je kunt er van alles
doen. Vind jij moeilijk werk omdat je
een beperking hebt? Dan kun je bij
Match! kennis en vaardigheden opdoen
en werken aan je sociale ontwikkeling.
Samen met de arbeidscoach stel je
doelen en maak je een werkplan.
Ervaren begeleiders ondersteunen je
waar nodig en springen bij als er een
probleem is. Je werkt aan producten
voor in de kadowinkel of op aanvraag
aan opdrachten.

Voor wie is het?
Match! is een leerwerkbedrijf voor passend werk en heeft
plek voor ruim zestien (jong)volwassenen vanaf 18 jaar.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken er
vijf dagen per week aan producten en opdrachten. Ze
leren nieuwe en ontwikkelen bestaande vaardigheden
en werken aan werknemersvaardigheden.

Wat leer je precies?
Bij Match! leer je oude technieken en ambachtelijke werk
wijzen. In de werkplaatsen maak je nieuwe producten
van gebruikte grondstoffen. Je werkt met collega’s aan
opdrachten of maakt producten voor in de kadowinkel.
Door contact met bezoekers en samenwerken met je
collega’s werk je bovendien aan je sociale ontwikkeling.
Stap voor stap leer je bij Match! het organiseren, plannen
en uitvoeren van werkzaamheden.
Werken brengt structuur aan in het leven en zorgt voor
overzicht. Sociale vaardigheden zijn heel belangrijk. Hoe
werk je samen in een team, hoe houd je rekening met
collega’s en hoe ga je om met tegenvallers en problemen?
De begeleiders geven daarbij volop ondersteuning.

Wat kun je doen?

Perspectief

Er is veel te doen bij Match! Atelier &
Kadowinkel. Je kunt onder andere aan
de slag met:
• Kaarsen gieten
• Beton gieten
• Mozaïek maken
• Schilderen
• Textiel bewerken
• Papierscheppen
• Houtbewerken
• Decoreren
• Inpakken

Bij Match! staat samenwerken voorop.
Met persoonlijke doelen werk je aan
je ontwikkeling. Je kunt zo lang blijven
als je zelf wilt. Maak je een goede
ontwikkeling door of heb je persoonlijke
wensen? Dan zijn er mogelijkheden
om door te stromen naar een andere
arbeidsplaats. In de kadowinkel naast
het atelier, kun je je bovendien voor
bereiden op de stap naar betaald werk.

Aanmelding

Meer weten?

Aanmelding voor Match! kan via je bege
leider, coach of gedragswetenschapper.
Bijvoorbeeld vanuit de organisatie voor
begeleid wonen waar je verblijft of vanuit
je huidige arbeidsplaats. Na aanmelding
zet de arbeidscoach van Match! de
mogelijkheden op een rij en stelt samen
met jou een plan met doelen op.

Match! Atelier & Kadowinkel
Reuweg 21D, 7371 BX Loenen
Telefoon: 06 - 83 51 44 63
Mail: match@pluryn.nl

Zet ons gerust aan het werk!
Match! Atelier & Kadowinkel werkt ook
in opdracht. Onze medewerkers maken
bedankjes of kleine presentjes. Samen
kijken we naar wat er mogelijk is voor
een uniek en persoonlijk kado. Door het
uit te besteden aan Match! staat maat
schappelijk verantwoord en duurzaam
ondernemen voorop. Het biedt onze
medewerkers bovendien de kans om
zichzelf te ontplooien. Benieuwd?
Informeer gerust naar alle mogelijkheden.

Samengevat

Bij Match! leer je werken.
Het is voor mensen vanaf 18 jaar.
Voor mensen met een afstand op tot de arbeidsmarkt.
Je kunt van alles doen in het leer-werk-bedrijf.
Je leert er werken met hout, beton en textiel.
Je kunt er kaarsen gieten, schilderen en mozaïek maken.
Of je gaat er decoreren en inpakken.
Je kunt ook werken in de kado-winkel.
Werken zorgt voor een dag-ritme.
Je leert ook samen-werken met anderen.
Je krijgt hulp van begeleiders.
Gaat alles heel erg goed.
Dan kun je door-stromen.

Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen,
een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in
gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de
mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je
terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

088 - 779 50 00

www.pluryn.nl

3459-MAK1117C068

klantenbureau@pluryn.nl

