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Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Het Cliëntservicebureau
Syndion . Doen we samen .

Deze folder gaat over de dienstverlening van Syndion voor mensen met een beperking en hoe
het aanmelden bij Syndion werkt.
Wat is Syndion?

Syndion is een regionale zorgaanbieder die mensen
met een beperking ondersteunt. Wij doen dat vanuit
de visie dat mensen met een beperking de regie over
hun eigen leven hebben.
Syndion werkt in drie regio’s: Drechtsteden,
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en het Rivierengebied. Wij ondersteunen kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen met een lichamelijke,
verstandelijke,
zintuiglijke
en/of
meervoudige
beperking, met niet-aangeboren hersenletsel of
problemen in de ontwikkeling (bijvoorbeeld ADHD of
autisme).

Syndion biedt veel verschillende vormen
van ondersteuning

Voor kinderen met een beperking hebben we
bijvoorbeeld:
• Speciale dagopvang op een kinderdagcentrum
• Begeleiding in het gewone of het speciale onderwijs
• Woon- en logeermogelijkheden
• Ondersteuning in het eigen gezin
• Dagbesteding in vakanties of weekenden
Het complete ondersteuningsaanbod voor kind en
gezin staat in de folder ‘Ondersteuning van Kind en
Gezin’.

Voor (jong)-volwassenen en ouderen met een
beperking bieden we op het gebied van wonen
bijvoorbeeld:
• Ondersteuning in de eigen woning (ambulant)
• Tijdelijk wonen in een trainingshuis
• Wonen in een locatie van Syndion
Het complete aanbod op het gebied van wonen staat
in de folder ‘Wonen’
Voor (jong)-volwassenen en ouderen met een
beperking bieden we op het gebied van dagbesteding
bijvoorbeeld:
• Begeleid werken met behulp van een jobcoach
• Arbeidsmatige dagbesteding
• Belevingsgerichte dagbesteding
Het complete aanbod op het gebied van dagbesteding
staat in de folder ‘Dagbesteding’.
Alle folders zijn te vinden op de website van Syndion.
Op de website vind je ook een overzicht van alle
vormen van ondersteuning die Syndion biedt.
De zorgindicatie
Voor ondersteuning door Syndion heb je een geldige
indicatie nodig. Er zijn verschillende soorten indicaties:
voor verblijf, voor ambulante ondersteuning, voor
dagbesteding, voor jeugdzorg.

Wat doet het Cliëntservicebureau
van Syndion?
Bij het Cliëntservicebureau kun je terecht voor
informatie over ondersteuning en dienstverlening
door Syndion. Het Cliëntservicebureau is er voor
nieuwe cliënten, maar ook cliënten die al in zorg zijn.
Het Cliëntservicebureau bestaat uit twee gedeelten:
De medewerkers cliëntadministratie
Zij regelen de administratie van de zorg. Zoals de
registratie van de zorguren, het declareren van
die uren bij het zorgkantoor of bij de gemeente.
Ook registreren zij de persoonlijke gegevens en de
indicaties in het computersysteem. De medewerkers
cliëntadministratie beantwoorden ook veel vragen van
cliënten, ouders of medewerkers van Syndion.

De cliëntconsulenten
Zij zijn het aanspreekpunt voor nieuwe en bestaande
cliënten van Syndion. Bij de cliëntconsulenten melden
nieuwe cliënten met een zorgvraag zich aan. De
clientconsulent beantwoordt vragen van bestaande en
nieuwe cliënten - of hun vertegenwoordigers – over
allerlei onderwerpen.
De cliëntconsulent is gesprekspartner voor instanties
en het netwerk rondom de cliënt. Samen met de client
en zijn of haar netwerk wordt gezocht naar passende
ondersteuning.

Er zijn verschillende instanties die deze indicaties
afgeven, bijvoorbeeld de gemeente waar je woont
of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De
cliëntconsulenten helpen je om de juiste route te
volgen.
Hoe wordt de zorg betaald?
Er zijn twee manieren om zorg af te nemen: de
zorg wordt door het zorgkantoor of verzekeraar
rechtstreeks met Syndion verrekend (dit heet Zorg in
Natura), of de zorg wordt uit een Persoonsgebonden
Budget (PgB) betaald.
Vaak moet een eigen bijdrage betaald worden voor de
zorg. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van
het inkomen. Syndion heeft geen invloed op de hoogte
van de eigen bijdrage. Hoe het bedrag berekend wordt,
staat op de website van de instantie die dit bepaalt: het
Centraal Administratie Kantoor (CAK): www.hetcak.nl.

Zorg met visie

Onafhankelijke clientondersteuner
Als je client bent van Syndion, heb je recht op de
ondersteuning van een onafhankelijke clientondersteuner. Dit is iemand die niet aan Syndion verbonden
is. Voor informatie hierover kun je terecht bij het Wmoloket in je gemeente, of bij MEE (www.mee.nl).

Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen met een
beperking, kleinschalig georganiseerd en midden in de samenleving. Syndion is een waardegedreven
organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en
medewerkers centraal staan.

Hoe werkt de aanmelding?
Stap 1: eerste contact

Ga naar de website van Syndion: www.syndion.nl
Klik op het kopje ‘Aanmelden’ bovenaan op de
website en vul het contactformulier in. Daarna klik
je op ‘Verzenden’. Eén van de cliëntconsulenten
neemt telefonisch contact met je op. Als je liever een
reactie per e-mail wilt, kun je dat aangeven op het
contactformulier. Je kunt ook bellen of mailen met
het Cliëntservicebureau. De gegevens staan op de
achterkant van deze folder.

Stap 2: informatie sturen

Je krijgt post of e-mail van Syndion
Je krijgt een brief, een aanmeldformulier en een
toestemmingsverklaring toegestuurd. Deze toestemmingsverklaring is nodig omdat Syndion soms
persoonlijke gegevens moet kunnen opvragen bij
andere instanties, bijvoorbeeld bij een arts. Met dit
formulier geef je daarvoor toestemming. Vul beide
formulieren in en stuur ze terug met een handtekening.
We vragen je ook om aanvullende informatie mee
te sturen. Wat dat is, lees je in de brief die bij de
formulieren zit.

Stap 3: in behandeling

Syndion kijkt of we passende zorg hebben
Je aanmelding wordt door één van de cliëntconsulenten beoordeeld. Vaak gebeurt dit samen
met een gedragskundige. Zij kijken of er een passend
ondersteuningsaanbod is.

Stap 4: afspraken maken

Als er passende zorg is, volgt een gesprek
Dit noemen we een ‘intakegesprek’. Dit kan bij jou
thuis zijn, of op een locatie van Syndion. We maken
dan afspraken over de inzet en de startdatum van
de zorg. De cliëntconsulent beschrijft de zorgvraag
en maakt een eerste ondersteuningsplan (zie voor
meer informatie de tekst onder het kopje ‘In zorg bij
Syndion’).
Als Syndion passend aanbod heeft, maar nog geen
plek, kom je op de wachtlijst. Als er geen passend
aanbod is, verwijzen we je door naar een andere
zorgaanbieder.

Stap 5: start van de zorg

Als de zorg start, krijg je een overeenkomst
In de ‘Zorg & Dienstverleningsovereenkomst’ staat
wat de verantwoordelijkheden zijn van de cliënt en
van Syndion en welke rechten en plichten ieder heeft.
Als de zorg wordt betaald uit een Persoonsgebonden
Budget (PgB), dan wordt er een PgB-overeenkomst
opgesteld.

In zorg bij Syndion: cyclisch werken
aan het ondersteuningsplan
Elke cliënt van Syndion heeft een Persoonlijk
Ondersteuningsplan (POP). In het ondersteuningsplan
staan de afspraken over de doelen en hoe aan die
doelen wordt gewerkt. Ook de afspraken over de
dagelijkse zorg en begeleiding en jouw wensen op het
gebied van ondersteuning staan er in.
Het ondersteuningsplan wordt door de cliënt en/
of zijn of haar netwerk samen met de persoonlijk
begeleider ingevuld. Het ondersteuningsplan staat in
het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). Dit kun je altijd
zelf bekijken met het Cliëntportaal.
Omdat Syndion de methodiek Cyclisch Werken
gebruikt, wordt het ondersteuningsplan volgens een
vast ritme steeds geëvalueerd en bijgesteld. Zo zorgen
cliënt en begeleider er samen voor dat de doelen van

de client in beeld blijven. Hoe de cyclus in zijn werk
gaat, staat in de afbeelding hier onder.

Beeldvorming en je cliënt
leren kennen
• eerste persoonsbeeld
binnen 3 maanden
bijstellen

Dagelijkse uitvoering
• doelgericht rapporteren
(op observatiedoelen)
• actieve beeldvorming

Overschakelen op de
reguliere cirkel van
ontwikkeling van de cliënt
• vaststellen tijdsplanning

Nieuwe
cliënt
Kwartaalevalutatie
• evalueren en bijstellen
van doelen en beeld adhv
kwartaalverslagen

Bijstellen POP
• eerste POP vastgesteld
uiterlijk zes maanden na
start van de zorg

Dagelijkse uitvoering
• doelgericht rapporteren
(op observatiedoelen)
• actieve beeldvorming

Wat vindt Syndion belangrijk?
Syndion en persoonsgegevens
Als je cliënt bij Syndion bent of wordt, hebben we
persoonlijke informatie nodig. Persoonsgegevens zijn
gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband
kunnen brengen met jou. Bijvoorbeeld je e-mailadres,
je telefoonnummer of welke indicatie je hebt. Syndion
gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Daar
kun je op vertrouwen. Hoe dit bij Syndion gewaarborgd
is, lees je op onze website.
Syndion en (mede)zeggenschap
Bij Syndion vinden we de mening van cliënten van
groot belang. Daarom kunnen cliënten (en in bepaalde
gevallen ouders/vertegenwoordigers) lid worden van
een cliëntenraad. Er zijn drie soorten cliëntenraden:
•	
Centrale cliëntenraad (CCR). Hier zitten cliënten
en vertegenwoordigers in. De CCR denkt mee en
adviseert over zaken die voor alle cliënten van
Syndion belangrijk zijn.
•	Locatieraden. Dit zijn de raden die bij een locatie
horen. Er worden onderwerpen besproken die
belangrijk zijn op de locatie. Bijvoorbeeld maaltijden,
veiligheid, huisregels.
•	
Thema cliëntenraden. Dit zijn tijdelijke raden
rondom een thema waar meerdere locaties mee te
maken hebben. Bijvoorbeeld de benoeming van een
clustermanager of het samengaan van locaties.

Alle cliëntenraden worden ondersteund door een
onafhankelijke coach cliëntenraden.
Meer informatie hierover staat in de folder
‘Cliëntenraad’, die te vinden is op de website van
Syndion.
Klachten en problemen
Cliënten en/of vertegenwoordigers zijn niet altijd
tevreden over de ondersteuning. Syndion vindt het
belangrijk dat ze het laten weten als ze klachten
of problemen ervaren. Want alleen dan kunnen
we zoeken naar een oplossing. Hiervoor zijn
verschillende mogelijkheden binnen Syndion. De
cliëntvertrouwenspersoon luistert naar het probleem
en adviseert en ondersteunt de cliënt bij onvrede
over de ondersteuning. De klachtenfunctionaris van
Syndion bemiddelt bij een klacht tussen de cliënt en
de organisatie.
Ook buiten Syndion zijn er instanties waar men terecht
kan met een probleem of een klacht.
Meer informatie hierover staat in de folder ‘Wat te
doen bij een klacht’, die te vinden is op de website van
Syndion.

Het Cliëntservicebureau
van Syndion
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Syndion helpt mensen met een beperking
Syndion

Helpen

Iedereen met een beperking kan zich bij Syndion aanmelden.

Beperking

Syndion is er voor kinderen...
Jongen

Meisje

Jongere

Oudere

Opvang

Kinderen

...voor jongeren, volwassenen en voor ouderen.

Syndion heeft opvang voor kinderen met een beperking.

Er is ondersteuning op school.
School

Helpen

Je kunt bij Syndion wonen
Syndion
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En je kunt naar de dagbesteding
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Dagbesteding

of je kunt met hulp van een jobcoach werken.
Coach

Werken

Het Cliëntservicebureau van Syndion geeft informatie.
Syndion

Informatie

Aan nieuwe cliënten
en aan cliënten die al ondersteuning krijgen van Syndion.

Cliënt

Syndion

Indicatie

Voor ondersteuning van Syndion is een indicatie nodig.

Wie betaalt er voor jouw zorg?
Euro

Wie

Dat hangt af van jouw beperking en de zorg die nodig is.
Beperking

Je zorg kan op verschillende manieren worden betaald.
Euro

Begeleiders

Heb je hier vragen over?
Vraagteken

Daar kunnen de cliëntconsulenten je mee helpen.
Cliëntconsulent

Wil je je aanmelden bij Syndion?
Dat gaat zo:

Stap 1: Ga naar de website van Syndion:
www.syndion.nl

syndion.nl

Bovenaan staat een knop: Aanmelden.
Aanmelden

Als je daar op klikt, zie je een contactformulier.
Aanklikken

Invullen

Helpen

Vul het in
(vraag als dat nodig is aan iemand om je te helpen)

Klik op de knop Verzenden onder aan het formulier.
Aanklikken

Verzenden

Je kunt ook bellen met het Cliëntservicebureau
(0183-651155)

Telefoon

Of je kunt ze een mail sturen:
clientservicebureau@syndion.nl
Email
brief

Stap 2: Je krijgt daarna post van Syndion:
Brief

Email

1 brief en 2 formulieren.
Die vul je in en stuur je terug.
Invullen

Vergeet je handtekening niet!
Handtekening

Syndion

Belangrijk

Kijken

Stap 3: Syndion kijkt of we passende zorg
voor je hebben

Stap 4: Als er passende zorg is, volgt vaak een gesprek.
Begeleiders

Gesprek

Thuis

Syndion

Dat is bij jou thuis, of bij Syndion.

Syndion schrijft een ondersteuningsplan voor jou.
Zorgplan

Stap 5: Als de zorg start, krijg je een ‘overeenkomst’.
Overeenkomst

Dat is een belangrijke brief over de zorg
en dienstverlening.
Belangrijk

Er staan afspraken in over jou en over Syndion.
Afspraak
maken

Het ondersteuningsplan

Zelf

Begeleider

Zorgplan

Doelen
halen

Als de zorg is gestart, maak je met je begeleider een
ondersteuningsplan.

Daar staat in wat jij wilt bereiken.

En hoe jullie daar aan werken.
Werken

Gesprek

Dat plan bespreken jullie vier keer per jaar.

Je praat er dan over of het goed gaat.
Goed

Het plan staat in de computer, in het Elektronisch
Cliëntendossier (ECD)
Computer

Cyclisch
werken

Zelf

Kijken

Daar kun je zelf in kijken.

Wat vindt Syndion belangrijk?
Belangrijk

Bij Syndion vinden we het belangrijk dat de informatie
over jou niet door anderen bekeken kan worden.
Informatie

Zelf

Daar letten we heel goed op.
Veilig

Cliënt

Medezeggenschap

We willen ook dat cliënten kunnen meebeslissen
over Syndion.

Daarom zijn er cliëntenraden.
Cliëntenraad

En als cliënten niet tevreden zijn of een klacht hebben,
Boos

dan kunnen zij dat vertellen.
Praten

Syndion

Syndion heeft een
Cliëntvertrouwenspersoon.
Annemarie

Hofmans

En ook een Klachtenfunctionaris.

sen

Frank Willem

Helpen

syndion.nl

Zij kunnen helpen bij het oplossen van de klacht.

Meer informatie hierover staat op de website van
Syndion.
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Syndion heeft locaties in veel plaatsen. Niet alle plaatsen staan
op deze kaart. Als u in een andere plaats binnen de regio’s
of net buiten de regio’s woont, kunt u ook een beroep
op Syndion doen.
Vind onze locaties ook via de locatiezoeker:
www.syndion.nl/locaties

Aanmelden of meer informatie

Bij het Cliëntservicebureau kunt u zich aanmelden voor ondersteuning door
Syndion. Daarnaast kunt u ons altijd benaderen voor informatie en advies.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren
(9:00-17:00) via tel. (0183) 651155 of clientservicebureau@syndion.nl.

Eenvoudige taal

Deze folder bestaat uit twee delen. Het eerste deel is
geschreven in gewone taal. In het tweede deel wordt
de belangrijkste informatie in eenvoudige taal uitgelegd.
Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat onze
informatie voor iedereen begrijpelijk is.
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