Nieuwsbrief januari 2017
Hierbij ontvangt u de eerste gezamenlijke
nieuwsbrief van Loods 360, Work-Aut en
Van Belang.
Allereerst de beste wensen voor 2017!
In deze editie willen wij graag onze
bedrijven aan u voorstellen. Volgende
edities zullen elke 2 maanden
verschijnen en u inlichten over nieuwe
ontwikkelingen.
9 februari is de officiële opening van
ons pand. Meer informatie hierover
volgt nog.

In de Loods kunnen mensen met
autisme op hun eigen tempo en op hun
eigen manier zichzelf ontwikkelen.
Deze manier van werken zal bijdragen
aan een zo zelfstandig mogelijk leven.
Binnen onze dagbesteding /
arbeidstraining werken wij aan
werkhoudingsvaardigheden, sociale
vaardigheden en aan de emotionele
ontwikkeling in het acceptatieproces
rondom het autisme.
Er wordt gekeken naar wat iemand kan
en waar de mogelijkheden liggen en of
je inzicht kunt krijgen in wat nodig is om
zo zelfstandig mogelijk te kunnen
functioneren.
Meer info op www.loods360.nl

Work-aut heeft zich gespecialiseerd in het
coachen en trainen van mensen met
autisme. De beperking die autisme met
zich mee brengt in het sociaal en
communicatief functioneren, heeft invloed
op de persoonlijke ontwikkeling.
Het doel is om mensen met autisme door
middel van sport en beweging te
activeren en te ontwikkelen, zodat ze
mentaal en fysiek sterker worden om
vanuit hun persoonlijkheid deel te
kunnen nemen aan het arbeidsproces en
het dagelijkse leven.
Meer info op www.work-aut.nl

Wij vinden de begeleiding van jongeren,
jong volwassenen en hun omgeving
“van belang”, omdat jongeren staan
voor de toekomst. Jongeren staan
middenin de ontwikkeling van hun leven
waarin verwachtingen van de omgeving
en hun eigen wensen op elkaar
inspelen.
Het doel van “van belang” is om samen
met de jongeren te zoeken naar de
juiste manier om eigen keuzes te maken
en daarbij hun eigen weg te bewandelen
in goede balans met hun omgeving.
Meer info op www.van-belang.nl

