TRAVALJE SUBIET
introductie

Travalje Subiet is een kleinschalig bedrijf, gespecialiseerd in arbeidstraining, activerende dagbesteding en
individuele begeleiding.
Het aanbod is gericht op een uiteenlopende vraag van een breed publiek: Mensen tussen 5 en 55 jaar, met als
gemeenschappelijke factor (grote) afstand tot werk of school, of risico’s binnen de leefomgeving.
Redenen daarvoor: Psychisch/psychiatrische problematiek, leer- en concentratieproblemen, alcohol- en
drugsgerelateerde problematiek, sociaal-emotionele problemen, of combinaties daarvan.
In nauwe samenspraak met de klant wordt een persoonlijk traject of programma samengesteld.
Binnen en buiten onze locaties worden ervaringen aangeboden en mogelijkheden gezocht, die op de vraag en
ontwikkelingsbehoefte van de klant een toereikend antwoord kunnen geven.
Travalje Subiet richt zich met name op klanten uit Walcheren, de Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen.
visie en methodiek

Bij Travalje Subiet wordt steeds de mens als geheel benaderd. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende
methodieken, die gericht zijn op:
• Het in beeld brengen van springplanken en struikelblokken, waarna gewerkt kan gaan worden aan reële
doelen (succeservaring).
• Het stimuleren van eigen initiatief en het bevorderen van autonomie, waardoor de snelste en meest                          
beklijvende vorderingen worden bereikt.
• Het creëren van nieuwe situaties, waardoor ingesleten (onproductieve) patronen doorbroken kunnen worden        	
en nieuwe vaardigheden kunnen worden opgedaan.
locaties

TRAVALJE SUBIET heeft een gevarieerd aanbod in werkzaamheden en activiteiten. De interesses en talenten van
de klanten dienen hierbij als uitgangspunt. Vertrekpunt vormen de volgende locaties:
• De Slijkstraat in Groede, West-Zeeuws-Vlaanderen
Deze werkplek bevindt zich in het het hart van museumdorp Groede.
Achter de travalje, bij de oude smederij, zijn de werkruimtes te vinden.
• De Groeneweg bij Koudekerke, Walcheren
Hier ligt, tussen Vlissingen en Middelburg, zorgkwekerij Groenis’t, die haar locatie deelt met Travalje Subiet.
• De klussenbus, de zich verplaatsende ‘locatie’
Deze mobiele werkplek vertrekt, afhankelijk van de klus, vanaf Groede of Groenis’t.
• Andere omgevingen
Buiten de vertrouwde werkomgeving is er ook de mogelijkheid om stages te lopen en deel te nemen aan
ervaringsleren en werkweken.
tarieven

Een all-in -tarief: Vervoer, werkkleding, workshops, kampen, specifieke trainingen en cursussen op praktisch of
persoonlijk vlak zijn inclusief. Per dagdeel (halve dag) bedraagt het tarief €55,-. Individuele begeleiding kost
€55,- per uur.
aanmelding

Na een eerste contact wordt er een kennismakingsgesprek met rondleiding afgesproken. Hierna kunnen, bij
goede wederzijdse verwachtingen, 1 of 2 proefdagen volgen. Blijven beide partijen goede kansen zien, dan
vindt op de eerste dag van de oriëntatieperiode (duur 4 weken) een intakegesprek plaats. Daarbij wordt een
zorgovereenkomst getekend. Aan het slot van die periode wordt een evaluatiegesprek gehouden en een
toekomstgericht traject- of activiteitenplan besproken. Dit bestaat uit totaal 4 fasen: Oriënteren, Oefenen,
Toepassen, Uitstromen.
Voor activerende dagbesteding kan men desgewenst intern (bij Travalje Subiet zelf) uitstromen. Voor werk
(arbeidstrainingstraject) stroomt men altijd extern uit.
Travalje Subiet werkt samen met De Zuidwester voor Werk, een bedrijf dat reïntegratietrajecten aanbiedt, met als
doel: Het verkrijgen van een passende baan, door jobcoaching ondersteund.
meer vragen?

Een uitgebreide brochure kunt u bij ons bestellen of downloaden via www.travaljesubiet.nl/informatie/downloads
Het team van TRAVALJE SUBIET
Bij Travalje Subiet staat, bij de smederij, een travalje voor de deur.
Travalje komt van travailler, het Franse woord dat werken betekent.
Het logo van Travalje Subiet is gebaseerd op de robuuste vorm van de travalje.

