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Introductie
kwaliteit in ieders belang
Travalje Subiet, centrum voor arbeidstraining, activerende
dagbesteding, individuele begeleiding en groepstrainingen.
Het bedrijf richt zich op mensen die vanwege leerproblemen,
gedragsmatige of psychische redenen of verslaving, niet zonder
meer in staat zijn om te functioneren in een reguliere school-,
werk-, of vrijetijdsomgeving.
Het succesvol kunnen werken met mensen met een complexe
problematiek wordt gedragen door:
• Een opzet waarbij de klant daadwerkelijk zelf inbreng heeft
bij het tot stand komen van het persoonlijk traject: een sterk       
klantvolgend concept.
• Een evenwichtig geheel van toegankelijke methodieken die
hun kracht in de praktijk bewezen hebben.
• Veel ervaring in het bemiddelen, coachen en trainen van
mensen met een grote diversiteit aan belemmerende factoren.
• Kleinschalige locaties.
• Een internationale gestandaardiseerde ISO-certificering
(9001) voor kwaliteitmanagement (van zorg).
Deze certificering is gerealiseerd onder de koepel van de
Coöperatie van ondernemers in de Kleinschalige Zorg in
Zeeland (CKZ Zeeland), waar Travalje Subiet mede-oprichter
en lid van is.
Het begeleidingsteam bestaat uit vier coaches/arbeidstrainers met de volgende opleiding,
ervaring en specialisaties:

Joost Ruytenburg
• Onderwijzer • Timmerman • Begeleider Medisch
Kleuterdagverblijf • Hobby-imker • Arbeidstrainer
bij een orthopedagogisch centrum • Trainer
Rots & Water en ervaringsleren

Jan Louwerse
• Loodgieter • Baliemedewerker ijzerwaren-   
winkel • Magazijnchef • Filiaalbeheerder
• Trainer Rots & Water • Roeicoach/-instructeur
• Diverse relevante trainingen en cursussen

Jaap Flohil

Frieda Kas
• Hogere Landbouwschool, specialisaties
veehouderij en bedrijfskunde en lerarenopleiding
• Tuinder • Arbeidstrainer en coördinator bij een
orthopedagogisch centrum  • Vrijwilliger bij SLZ
• Diverse bestuursfuncties

• Botanisch analist • Afdelingshoofd
verzorgingstehuis • Aktiviteitenbegeleider
• Mentor van jonge vluchtelingen
• Tuinontwerper  • Trainer Mindfulness en
Rots & Water

Travalje Subiet staat als VOF ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 22056336.

e n t o u r ag e
waar...en waarom daar?
Travalje Subiet werkt vanuit verschillende locaties:
• De Slijkstraat in Groede, West-Zeeuws-Vlaanderen
In het hart van het toeristische museumstraatje
van het Vlaemsche Erfgoed. Achter de travalje,
bij de oude smederij en timmerwerkplaats, zijn de
werkruimtes van Travalje Subiet te vinden.

• De Groeneweg bij Koudekerke, Walcheren
Hier is, tussen Koudekerke en Middelburg,
te midden van gevarieerd groen en landelijke
ruimte, de Walcherse werkplek gestationeerd
en wel bij zorgkwekerij Groenis’t.
• Onze derde werkplek, ‘de klussenbus’
Deze vertrekt, afhankelijk van het
aanbod en de werkzaamheden, vanaf
Groede of Groenis’t.
Al deze locaties stralen aan de ene kant kleinschaligheid en rust uit. Aan de andere kant
bieden zij voldoende uitdaging om de klanten te stimuleren hun grenzen te verleggen.
Door werkwijze en locaties kan een veelheid aan werkzaamheden en activiteiten
aangeboden worden, zoals houtbewerking, schilderen, koken, tuinieren in onderhoud en
aanleg, landschapsonderhoud, medische fitness, smeden, fietsreparatie, creatief werk,
winkelwerk, kamperen, vuur maken, hutten bouwen, bloemsierkunst, beeldhouwen, brood
bakken en administratieve werkzaamheden.
De mogelijkheid bestaat ook om op andere plaatsen, in de vorm van stages, te oriënteren,
te leren en te werken. 	 

Een veilig nest waar de wereld op bezoek komt.

e e n pe r s o o n l i j k e a a n pa k i
Algemeen
Elk trainingstraject of programma is sterk op het individu
afgestemd. De klant en diens proces worden daarbij van
dichtbij gevolgd.
Er wordt ook zo specifiek mogelijk op wensen en
mogelijkheden ingespeeld.
Om tot een product op maat te komen, zowel voor training
als voor een programma voor activerende dagbesteding,
zal steeds dezelfde gefaseerde weg ten dienste staan.
En nogmaals:
Eigen inbreng van de klant is hierbij cruciaal!
Het trajectplan voor de trainingen wordt schriftelijk
vastgelegd en op afgesproken momenten met de klant
besproken en waar nodig bijgesteld.
Individuele begeleiding kan naar behoefte ingepast worden
bij zowel training als bij de uitvoering van het programma
voor activerende dagbesteding.

Arbeidstraining
De trajecten voor arbeidstraining -voortaan aangeduid als AT- zijn afhankelijk van
leeftijd, achtergrond en hoedanigheid van de betreffende klant, zeer divers naar
inhoud, aanpak, intensiteit en tijdsduur.
Zoals de naam al aangeeft, is er altijd sprake van een trainend en daarmee ook op
ontwikkeling gericht karakter. De gestelde doelen van de klant en de fase van het
traject bepalen of een soepele of meer strikte aanpak gehanteerd wordt.
Eén en ander dient een duurzaam resultaat op te leveren in de vorm van een baan
op maat.

Er wordt samengewerkt met scholen, instanties en met stage- en
werkplekken waar dit noodzakelijk en actueel is.

e e n pe r s o o n l i j k e a a n pa k i i
activerende dagbesteding
Het programma voor activerende dagbesteding -voortaan
aangeduid als AD- kenmerkt zich door een lage werken prestatiedruk.
Dit vindt plaats in een stimulerende omgeving, die klanten de
ruimte biedt voor een verdere ontwikkeling.
Daarbij kan gedacht worden aan beeldhouwen, weven,
muziekles en dergelijke, maar ook aan ambachtelijk werk in
de smederij of landschapswerk of meer dagelijkse activiteiten
zoals koken.
Regelmatig wordt het programma geëvalueerd en zonodig
bijgesteld. Een contract is voor onbepaalde tijd, zolang de
klant het wil en het zinvol en bevredigend is.

Individuele begeleiding
Individuele begeleiding -voortaan aangeduid als IB- is extra
in te kopen, naast het traject-of programmaonderdeel dat de
basis vormt.
Er kunnen ook trajecten met continue individuele begeleiding
gerealiseerd worden.

Een pakkend begin is het halve werk.

e e n pe r s o o n l i j k e a a n pa k II i
trajectfasen
Na een eerste contact tussen de aspirant-klant en
Travalje Subiet wordt er een kennismakingsgesprek met
rondleiding afgesproken.
Dit gesprek wordt gevolgd door twee proefdagen.
Na deze proefdagen wordt gekeken of beide partijen weer
verder willen door de eerste fase aan te gaan:
ORIËNTEREN
Deze start met een intakegesprek -waarbij ook een
zorgovereenkomst getekend wordt- en duurt vier weken.
Door middel van een evaluatiegesprek wordt duidelijk of
het één en ander een vervolg krijgt. Zo ja, dan wordt een
eerste trajectplan of activiteitenplan gepresenteerd, dat in
samenspraak met de klant al vorm heeft gekregen.
De tweede fase gaat in:
OEFENEN
Deze fase richt zich op het uitdagen van de klant om
de mogelijkheden van werk(soorten) en activiteiten
te onderzoeken. Als voorkeur en mogelijkheden zich
beginnen af te tekenen komt de derde fase in zicht:
TOEPASSEN
Vanuit een planmatige aanpak wordt de klant gestimuleerd om dóór te zetten en de
gestelde doelen te realiseren, c.q. de gekozen richting te bestendigen. Een zo goed
mogelijke toerusting als voorbereiding op het vervolg na de uitstroom vindt plaats.
Hierna volgt de vierde en tevens laatste fase:
UITSTROMEN
De uitstroomrichting is divers, uitmondend in een vorm van (on)betaald werk, of AD, al
dan niet ‘binnen de muren’ van Travalje Subiet. Jobcoaching kan desgewenst tijdens
de uitstroom geregeld worden. Hiervoor wordt samengewerkt met De ZuidWester voor
Werk, een bedrijf dat reïntegratietrajecten aanbiedt, met als doel: Het verkrijgen van een
passende baan, ondersteund door jobcoaching.
Intern uitstromen (doorstromen) naar AD kan alleen bij Travalje Subiet in Groede.
Op onze locatie in Koudekerke kan men uitstromen naar de dagbesteding van
zorgkwekerij Groenis’t.
Lengte traject
De lengte van het traject en het aantal dagdelen hangen af van de uitgangssituatie van
de klant, diens mogelijkheden en de mate waarin de specifieke aanpak aanslaat. De
duur varieert van enkele maanden tot enkele jaren en een AD-programma kan voor
onbepaalde tijd aangegaan worden.
Stages zijn veelal onderdeel van het traject.

Tijd om te ontdekken. Vertrouwen om te doen. Durf om door te gaan.

methodieken
gebaseerd op drie pijlers
Bij Travalje Subiet wordt steeds de mens als geheel benaderd.
Het idee dat eenieder, zonder uitzondering, kan deelnemen aan
de werkzame maatschappij, in de geest van het zich daarvoor
sterk makend Supported Employment, wordt van harte
omarmd. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een
drietal methodieken.
PIJLER 1: ZELFREGIE EN AUTONOMIE
Eigen initiatief wordt gewaardeerd, gestimuleerd en gericht.
Uitgangspunt hierbij is dat de mens de snelste en meest
beklijvende vorderingen maakt, wanneer uit eigen behoefte en
door eigen ondervinding geleerd wordt.
PIJLER 2: HET SOCIALE COMPETENTIEMODEL
Het verkrijgen van een goede balans tussen het al kunnen en
het nog niet kunnen.
Het in beeld brengen van de stimulerende en beschermende
factoren (‘springplanken’) en de ondermijnende en bedreigende
factoren (‘struikelblokken’), is hier onderdeel van.
Samen met de klant wordt een trajectplan opgesteld, waarbij
kleine haalbare stappen uitgezet worden in de richting van  
reële doelen (succeservaring).
PIJLER 3: ERVARINGSLEREN
Op de goede manier mensen ‘op het verkeerde been’ zetten,
met als doel dat ingesleten (onproductieve) patronen doorbroken kunnen worden.
Deelnemers worden uitgedaagd hun grenzen te verleggen in ongebruikelijke en nieuwe
situaties, die een beroep doen op eigen initiatief en evenzeer op overleg en samenwerking.
Veelvuldig voorkomende groepsopdrachten worden daartoe benut (groepsdynamiek).
Door het met succesvol resultaat verkennen van en experimenteren met onbekende krachten in
zichzelf worden zelfrespect en zelfvertrouwen verkregen. Hierdoor kunnen nieuwe uitdagingen
aangegaan en hindernissen genomen worden en leert men (eigen) mogelijkheden te benutten.
Wanneer dit voor het traject zinvol is, bestaat ook de mogelijkheid om deel te nemen aan
ondersteunende modules zoals: Mindfulness, Rots & Water of medische fitness en workshops.

‘Vertel mij en ik zal vergeten; toon mij en misschien zal ik weten; laat mij
door eigen ondervinding smaken en ik zal mij eigen maken.’

ONDERSTEUNENDE MODULES
INTERN EN EXTERN
Bij het tot stand brengen van de trajecten en programma’s
kunnen een aantal ondersteunende modules ingezet worden.
Deze staan ook open voor mensen die geen traject volgen bij
Travalje Subiet.
Met de modules kan bereikt worden dat:
•
•
•

Belemmerende factoren meer aan de kant komen te staan
en versterkende meer centraal.
Zelfvertrouwen en zelfrespect groeien.
Bewegings- en keuzevrijheid toenemen.

Interne modules die Travalje Subiet jaarlijks vaak meerdere
keren en/of in serievorm aanbiedt zijn:
• Werkweek in Brognon. Door in te voegen in het dagen werkritme (veelal buitenwerk) van een retraîtecentrum in
Noord-Frankrijk, met veel aandacht en zorg voor elkaar, bieden
deze weken aan deelnemers vaak ontspanning en rust.
• Ervaringsleren. Deze -dikwijls meerdaagse- kampen vinden
veelal plaats op stille, natuurrijke gebieden in binnen- en
buitenland, maar kunnen ook in een stedelijke omgeving
gestalte krijgen.
• Rots&Water. In een serie van 15 bijeenkomsten vindt een op communicatie en
sociale weerbaarheid gerichte training plaats. Dankzij een psycho-fysieke invalshoek
kunnen, met duurzaam resultaat, mentale en sociale vaardigheden aangereikt en
verworven worden. Het sterk fysieke programma wordt ondersteund en verdiept door
korte groepsgesprekken, met ruimte voor zelfreflectie. Deelnemers ondervinden aan den
lijve hoe het voelt om stevig te staan, ontspannen te zijn en op een eenduidige manier
grenzen naar anderen aan te geven. Het beter leren focussen en naar keus leren inzetten
van de ‘rotshouding’ en/of de ‘waterhouding’, zijn enkele zaken die het karakter van de
training weergeven. Verdedigingshoudingen en -grepen, ontleend aan Oosterse scholen
voor zelfverdediging, komen eveneens aan bod.
• Mindfulness. In groepen en individueel wordt geleerd om met volle aandacht in
en bij het moment te zijn. Een training met een techniek waardoor mensen meer met
beide benen op de grond komen te staan. Stressreductie is vaak een duidelijke winst
die deelnemers kunnen bereiken, waardoor vervolgstappen (bijvoorbeeld bij de AT)
succesvoller gezet kunnen worden.

Bewust van doen en laten.
Bewust doen en laten.

ONDERSTEUNENDE MODULES

v e rvo lg

• Workshops. Ambachtelijke technieken worden gepresenteerd
en beoefend om tot creatieve uitingsvormen/producten te komen.
Vilten (woltechniek), papierscheppen en beeldhouwen zijn hier
enkele voorbeelden van. Deze workshops staan open voor zowel
eigen klanten als voor mensen van buitenaf.
Bij de workshops zit het effect vooral in het stimulerende,
zelfvertrouwenvergrotende en focus-versterkende karakter,
doordat men onder eigen handen een product van A tot Z
ziet ontstaan.
• Medische fitness. Het bereiken van een goede basisconditie
en van een goede balans, vanwege de wisselwerking tussen
geest en lichaam, helpt bij het verkrijgen van een steviger basis
voor werk en uitvoeren van activiteiten.
Externe modules:
Allerhande cursussen met certificering, zoals:
• Veiligheids Certificaat A (VCA) • bediening vorkheftruck
• hanteren motorzaag • theorie rijbewijs • computervaardigheden

Wat beelden vertellen.

pr o g r a m m at i j d e n
komen en gaan
Een programmadag ziet er als volgt uit:
Ochtend
09.00 uur: 	
Opstartbespreking, daarna AT/AD/IB
10.30 uur-10.45 uur: 	 Koffiepauze
10.45 uur-12.00 uur: 	 AT/AD/IB
Lunchpauze
12.00 uur-12.30 uur: 	 Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Er wordt verwacht dat iedereen zelf een lunch 	
mee neemt van huis.
Middag
12.30 uur: 	
Opstartbespreking, daarna AT/AD/IB
14.15 uur-14.30 uur: 	 Koffiepauze
14.30 uur-15.30 uur: 	 AT/AD/IB
15.30 uur-16.00 uur: 	 Opruimen en nabespreking

De klanten van Travalje Subiet waarmee een contract is getekend, zijn verzekerd
middels een bedrijfsaansprakelijkheids- en collectieve ongevallenverzekering.

b e r e i k ba a r h e i d
vele wegen leiden naar...
Travalje Subiet Zeeuws-Vlaanderen
Slijkstraat 3A
4503 BC Groede
0117-376501 of 06-42589378 / 06-13656848
Openbaar vervoer
Vanuit Zeeuws-Vlaanderen zijn bus en fiets de
aangewezen vervoersmiddelen.
Travalje Subiet Walcheren
Bij zorgkwekerij Groenis’t, tussen Koudekerke en Middelburg
Groeneweg 6, 4371 RP Koudekerke
06-13788942 of 06-13788967
Deze locatie is per fiets of met een combinatie van fiets
en openbaar vervoer te bereiken.

Halen en Brengen
In bepaalde gevallen kunnen mensen met de bus van Travalje Subiet opgehaald en weer
thuisgebracht worden.
Indien nodig schaft Travalje Subiet
een fiets aan voor de klant.

dag d e e lta r i e f
PGB: een mogelijkheid
De kosten bedragen €55,- per dagdeel of, in geval van
individuele begeleiding, €55,- per uur.
Inbegrepen zijn:
• Interne en externe ondersteunende modules
• Verzekeringen
• Werkkleding
• Materialen en gereedschap
• Koffie en thee
• Vervoer
Tevens wordt gelegenheid geboden om zich, gedurende twee
dagen, gratis te oriënteren.
Veel van onze klanten maken gebruik van een
persoonsgebonden budget (PGB), waarmee het dagdeeltarief
betaald wordt. Andere financiering, bijvoorbeeld vanuit de
gemeenten, komt steeds meer naar voren.

Geen extra kosten, op geen enkel moment!

i n vo g e lv l u c h t
weten waarheen je vliegt
Travalje Subiet is gespecialiseerd in op het individu toegesneden
trainingstrajecten (AT) en betekenisvolle, aan het individu
afgemeten, activerende programma’s voor dagbesteding (AD).
Ervaren begeleiders leren klanten aan de slag te gaan met hun
specifieke mogelijkheden en beperkingen.
Programma’s en trainingen op basis van individuele begeleiding
(IB) zijn daarnaast mogelijk.
Op de kleinschalige en rustige locaties komt de dynamiek
van de wereld om de hoek kijken. Een zeer divers werk- en
activiteitenaanbod is hier aan gekoppeld.
Travalje Subiet richt zich met name op klanten uit
Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Zuid-Beveland.
Het aanbod is waardevol voor mensen die een grote afstand tot
de arbeidsmarkt hebben of moeizaam tot een bevredigende dagen gedragsstructuur komen, bijv. vanwege het moeilijklerend zijn,
psychische redenen of verslavingsproblematiek.
Er wordt gewerkt vanuit drie methodieken, die hun waarde reeds
veelvuldig in de praktijk bewezen hebben, namelijk Zelfregie en
Autonomie, het Sociale Competentie Model en het Ervaringsleren.
Ondersteunend kunnen diverse interne en externe modules
ingezet worden (zoals: vergroting kennis /zelfkennis en vaardigheden, certificaten). Deze
modules zijn ook toegankelijk voor deelnemers van buitenaf.
Na de kennismaking bestaat de mogelijkheid om gratis twee dagen mee te werken of deel te
nemen, om zodoende een nog betere indruk te krijgen.
Een werk- of activiteitendag begint om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
De trajecten variëren in duur en intensiteit.
Het tarief bedraagt €110,- per dag of €55,- per uur bij individuele begeleiding.
Travalje Subiet werkt samen met De ZuidWester voor Werk, dat reïntegratietrajecten aanbiedt,
met als doel:
Het verkrijgen van een passende baan, ondersteund door jobcoaching.
Interesse gewekt? Zelf nog ideeën? Vragen die niet beantwoord zijn?
Bel gerust of maak vrijblijvend een afspraak, zodat wij tijd voor u kunnen vrijmaken!
Het team van Travalje Subiet,
Frieda Kas 06-42589378 Jan Louwerse 06-13788967		
Jaap Flohil 06-13788942 Joost Ruytenburg 06-13656848

Bellen voor een afspraak of voor informatie met het algemene nummer
0117-376501 of met één van bovenstaande mobiele nummers.

