Werk & Talent

Arbeidsmatige
dagbesteding Archipel
Landrijt

het gevoel van samen

Wat is Werk & Talent?
Werk & Talent is de arbeidsmatige
dagbesteding van Archipel
Landrijt. Het is voor cliënten met
niet-aangeboren-hersenletsel,
dementie en andere vaak
geestelijke aandoeningen.

Begeleiding
De werkzaamheden worden
begeleid door vaste begeleiders
en vrijwilligers zowel binnen de
locatie Werk & Talent Best als
buiten onze locatie.
Locaties
De locatie van Werk & Talent
bevindt zich sinds juni 2020 op
C'park Bata in Best. C'park Bata is
op het terrein van de voormalige
Bata fabriek. We hebben hier een
werklocatie van ongeveer 300 m2
verdeeld over drie ruimtes.
Daarnaast werken we op locatie
Archipel Landrijt met een beperkte
groep.

Met deze arbeidsmatige
dagbesteding proberen we
cliënten een gevoel te geven nog
functie te hebben en doelen te
kunnen stellen. We kijken wat de
individuele cliënt wil en kan, en
stemmen hier het werk op af.
Soms is dat samen zoeken naar
een passende werkbesteding.
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Talent werken, dragen ieder naar
eigen kunnen hun steentje bij in
het maken van de producten.
Vervolgens worden de producten
aangeboden binnen Archipel
intern of bij diverse bedrijven in
Eindhoven.
Werkzaamheden buiten eigen
locatie
Een aantal dagen in de week
werken we buiten eigen locatie.
Het werken buiten de locatie van
Werk & Talent gebeurt momenteel
bij verschillende bedrijven. Zo
werken we bijvoorbeeld bij Mirec
B.V. en Swap fiets. Deze
werkzaamheden worden altijd
begeleid door vaste begeleiders
vanuit Archipel Landrijt.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn divers en
worden in overleg afgestemd op
de wensen en behoefte van de
cliënt. Zo doen we in- en
ompakwerkzaamheden, repareren
we fietsen, werken we creatief met
hout en schilderen we. Daarnaast
zijn we ook steeds meer actief in
het ontwikkelen van eigen
producten. Zo maken we
bloembakken van pallets en
maken we seizoensgebonden
cadeau artikelen.
Eigen producten
De eigen producten die we bij
Werk & Talent maken, ontwikkelen
we vaak samen met het Huis van
Eip. De producten zijn vaak
gemaakt van restproducten en wij
upcyclen ze dan tot een nieuw
product. De cliënten die bij Werk &
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Contact
Werk & Talent Archipel Landrijt
Drosserstraat 1
5623 ME Eindhoven
040 215 83 31
Werk & Talent C’park Bata
Europaplein 1
5684 ZC Best
gebouw 22
06 12 51 33 69
Werk & Talent is open van
maandag t/m vrijdag van 10:00 tot
15:00 uur.

Locatie Werk & Talent C’park Bata
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