Ik geniet van

nieuwe

dingen leren. En van samen met anderen iets
maken. Bij SOVAK kan ik kiezen voor afwisseling
en voor

leuk werk en activiteiten

www.sovak.nl

Kiezen wat bij je past
Zoek je werk en activiteiten? Dan zit je goed bij SOVAK. Je kunt
meedoen met activiteiten gericht op beleving zoals snoezelen en
creatief bezig zijn. Misschien ben je graag buiten en wil je planten
en dieren verzorgen. Of samen met anderen spullen inpakken in een
bedrijf. Bij SOVAK staan jouw wensen en mogelijkheden voorop.
Samen met jou zoeken we naar werk en activiteiten die bij je passen.

SOVAK heeft veel mogelijkheden voor
mensen met een verstandelijke beperking.
We hebben meerdere activiteitencentra.
Daar kun je mee doen met gezellige,
creatieve en rustige activiteiten. Je kunt
ook werken bij een van onze werkplaatsen
of zorgboerderijen. Of bij een bedrijf in
de buurt. Een jobcoach begeleidt jou dan
daarbij. Weet je niet precies wat je wilt of
wat bij jou past? Dan kun je stage lopen. Bij
SOVAK vinden we het belangrijk dat jíj
bepaalt hoe je je dag invult. Zodat je elke
dag plezier hebt in wat je doet.
Waarom werk en activiteiten bij SOVAK?
Jouw wensen staan centraal

Een cliënt vertelt
Ik vind het fijn als niet elke dag hetzelfde
is. Twee dagen werk ik bij CSI, daar sta
ik achter de kassa in het restaurant.
De jobcoach komt regelmatig langs. De
andere dagen ga ik naar het atelier op het
activiteitencentrum. Daar schilder ik borden
en vogelhuisjes. Die verkopen we. Ik vind het
leuk om veel te leren. SOVAK houdt rekening
met wat ik belangrijk vind.
Heb je vragen over werk en activiteiten
bij SOVAK? Wil je weten wat bij jou past
of een keer komen kijken? Wij staan voor
je klaar! Bel 088 – 35 20 123 of mail naar
clientservice@sovak.nl

Activiteitencentra en zorgboerderijen
Werken in een bedrijf of werkplaats
Voor ieder wat wils
Begeleiding die bij je past
	Ook als je niet bij SOVAK woont, kun
je bij ons terecht
Blijven leren? Dat kan.

We houden contact!
• facebook.com/werkenbijsovak
• youtube.com/sovak
• linkedin.com/company/sovak
• www.sovak.nl

