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Blad van Syndion

Syndion en Wellant:

“Betekenisvol zijn voor elkaar”

“Ik ben elke dag
aan het handwerken”
Annemarie haakt popjes

Gerald en Bryan:

“Hier leren we dingen om
later op onszelf te wonen”

Heb je een vraag over de dienstverlening van Syndion?
Neem contact op met het Cliëntservicebureau,
tel.: 0183-651155, e-mail: clientservicebureau@syndion.nl
Ben je ergens ontevreden over en wil je er met iemand
over praten? Syndion heeft een vertrouwenspersoon
voor cliënten en ouders: Annemarie Hofmans,
tel.: 06-24752362, e-mail: a.hofmans@syndion.nl
Syndion ondersteunt mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking:
kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen.
We ondersteunen op het gebied van
wonen, werken, opvoeding, onderwijs en
dagbesteding.
SynVol is het blad van Syndion. Het
verschijnt drie keer per jaar. Het blad wordt
gestuurd naar vrijwilligers, medewerkers,
cliënten en relaties van Syndion.

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen.
Syndion neemt klachten altijd serieus en behandelt
deze vertrouwelijk. Neem contact op met onze
klachtenfunctionaris Frank Willemsen,
tel.: 06-53831293, e-mail: f.willemsen@syndion.nl
Wil je meer informatie over Syndion?
Kijk op www.syndion.nl of volg ons op:

facebook.com/syndionzorg
@syndion
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Op de voorkant:
Gerald en Bryan
wonen in een
trainingshuis van
Syndion.
Foto: Hans Sloot.
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VERKOOPINFORMATIE
(ZIE PAGINA 18 EN 19)
Pand 18
Kerkstraat 18, 4141 AW Leerdam.
Tel: 0345-633008. E-mail: pand18@syndion.nl.
Open: ma 13.00 - 16.30, di t/m vrij 10.00 - 16.30 uur.
Naald en Daad (Noorderkroonstraat)
Noorderkroonstraat 160, Dordrecht.
Tel: 078-6188805. E-mail: naald&daad@syndion.nl.
Open: ma - vrij 9.00 - 16.00 uur.
Dagcentrum Boerenstraat
Boerenstraat 43, 4201 GA Gorinchem.
Tel: 0183-665594.
Open: ma, wo en vrij 09.00 - 15.30 uur.
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Hallo, ik ben Tom! Ik ben
verhuisd naar een trainingshuis. Daar leer ik onder
andere koken en zelf mijn
was doen. Lees maar!
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Syndion en Wellant:
Betekenisvol voor elkaar!
Tekst: Mirjam Rinzema | Foto’s: Jaccolien Stein en Vic Gremmer

Het Wellantcollege en Syndion - en speciaal de Hoeff - zoeken verbinding met elkaar!
Daarom kwamen begin dit jaar op intiatief van Vic Gremmer, projectmedewerker bij
Syndion, 10 leerlingen van het Wellantcollege naar De Hoeff. Een bezoekje om kennis met
elkaar te maken. De eerste stap is gezet. Hoe was dat? En vooral: hoe gaat het verder?

Begin dit jaar: het is koud en het stormt. De wolken
jagen door de lucht, pannen vliegen soms van het dak.
Maar tien leerlingen en hun schoolleider Sjaak Kreeft
van het Wellantcollege, locatie Bossekamp in Ottoland,
laten zich er niet door tegenhouden.

leven en wat haar werk inhoudt. Ze weet de jongeren,
die op een groene opleiding zitten en dus op dit gebied
zeker al kennis hebben, te boeien. De kleine konijnen
worden natuurlijk geknuffeld. Liefde voor de dieren zit
er duidelijk in!

INTRODUCTIE

Op de tuinderij en de kas vertelt Eric Verschoor over de
werkzaamheden. Hij laat zien hoe er in de kas plantjes
en stekjes worden opgekweekt. Ook vertelt hij dat er
soms aanpassingen nodig zijn, zodat iedereen - ook
al zit iemand bijvoorbeeld in een rolstoel - mee kan
doen met de werkzaamheden. Het is niet helemaal het
seizoen van de planten, maar in de kas is altijd wel iets
te doen. ’s Winters zijn er buiten ook andere dingen te
doen, zoals wilgenhout kort zagen tot brandhout, voor
de verkoop. En verder is er altijd wel onderhoud te
doen, bijvoorbeeld aan het gereedschap.

In de lunchroom wordt het bezoek van harte welkom
geheten door de gastheer en gastvrouw. Ze schuiven
aan de lange tafel. Een voorstelrondje volgt. Ondertussen neemt Ridon Zarquit – een van de cliënten – de
bestellingen op en serveert even later, op zijn eigen humoristische wijze, de drankjes en de heerlijke zelfgebakken appeltaart. De leerlingen luisteren geboeid naar de
ontstaansgeschiedenis van De Hoeff, één van de oudste
daglocaties van Syndion. Indertijd een project dat in
zorgland de aandacht trok! Hoe was de zorg toen, hoe
is de zorg nu? Daarna start de rondleiding. Op de groep
waar de cliënten intensieve begeleiding nodig hebben,
komen er leuke vragen vanuit de leerlingen. Zij krijgen
hier een goed beeld van het verschil tussen ‘beleving’
en ‘arbeidsmatige ondersteuning.’

DIEREN EN PLANTEN
Verder gaat het weer. Eva van Wijngaarden is van de
dierverzorging. Zij is getraind in het rondleiden van
mensen en zit dus niet om een woordje verlegen.
Enthousiast vertelt ze over de dieren die op De Hoeff
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DE KEUKEN
De rondleiding eindigt in de royale keuken. Hier wordt
jam gekookt, moes en chutney gemaakt van de
opbrengsten uit de tuin en de kas. Ook de heerlijke
appeltaart komt hier vandaan. Dit werk is niet voor
iedereen geschikt: cliënten in de keuken kunnen – met
begeleiding - arbeidsmatig en gestructureerd werken.
Eén van de begeleidsters, Anne Marije, legt uit hoe zij
dat doet en waarom ze het zo leuk vindt om haar vak
als begeleider op deze manier te doen. “Ik wil er zoveel

r Leerlingen van het Wellantcollege
luisteren geboeid.

Syndion en Wellantcollege
zoeken verbinding
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mogelijk voor zorgen dat de cliënten zich echt medewerkers voelen.” Ook hier staan de leerlingen zeer
geïnteresseerd te luisteren.
Dan is het tijd om terug te gaan naar Ottoland. De
storm is geluwd; het afscheid is hartelijk. Wie weet… tot
ziens?

OP BEZOEK IN OTTOLAND
Een tegenbezoek laat even op zich wachten. Pas een
paar maanden later, hartje zomer en zeer warm en
droog, brengt Vic een tegenbezoekje aan de groene
school in Ottoland, om nog eens door te praten over
de kansen die over en weer gezien worden om samenwerking tot stand te brengen. We belanden in een van
de lege klaslokalen – het is bijna zomervakantie en de
meeste leerlingen zijn nu niet in de school, maar buiten
de school bezig. De twee schoolleiders, Sjaak Kreeft en
Hijlke Wijnja, hebben geen lange aanloop nodig om vol
enthousiasme over hun school te vertellen. En over hun
visie op de samenwerking met Syndion.
Sjaak Kreeft: “We zijn een ‘groene’ VMBO-school die
jongeren opleidt voor een praktisch beroep in de planten- of dierenwereld. Maar daarnaast bieden we ook
keuzeblokken aan op het gebied van zorg en techniek.
Want uit de uitstroom blijkt dat 1/3 van de jongeren
niet verder gaat in een groen beroep. Dus ook de 2/3
die voor iets anders kiest willen wij hier een betekenisvolle opleiding bieden.”

AANTREKKELIJKE COMBINATIE

n Hijlke (links) en Sjaak van het Wellantcollege.
lesblokken zijn over Mens en Zorg. Daar is grote belangstelling voor. “Voor die leerlingen zijn we geïnteresseerd
in contacten met bijvoorbeeld zorgboerderijen. En ook
een dagbestedinglocatie als De Hoeff past hier uitstekend bij.” Vic Gremmer legt nog eens uit waarom ook
Syndion veel kan hebben aan de samenwerking. “Denk
eens aan alle kennis die de leerlingen op deze school
vergaren. Zij weten van alles over recente regelgeving
rondom hygiëne met dieren. Of ze weten hoe je de kas
zo benut dat de opbrengst optimaal is. Onze begeleiders zijn in de eerste plaats begeleider van mensen met
een beperking. Daarnaast hebben zij interesse in dieren
en groen, maar hun kennis hierover is minder actueel.”

SAMENWERKING VERANKEREN
Vic, Sjaak en Hijlke zijn het meer dan eens: samenwerking is lonend voor beide partijen. Maar het moet
niet afhangen van een enkele enthousiasteling, maar
verankerd worden in de organisaties. Of zoals Sjaak tot
slot zegt: “Als school willen we relevant zijn voor de
omgeving, onze school is een spil in de regio. Ik ben ervan overtuigd dat deze school en Syndion betekenisvol
kunnen zijn voor elkaar. Daarom is het goed om deze
verbinding te zoeken en te borgen.”

Juist die combinatie van ‘groen’ en ‘zorg’ maakt samenwerking met Syndion zo aantrekkelijk. Hijlke Wijnja hierover: “Leerlingen die naar deze school komen, zoeken
in hun opleiding een combinatie van theorie en praktijk.
Zij willen niet alleen met hun
hoofd, maar ook met hun
handen bezig zijn. Daarom
is minimaal 10 uur per week
Het Wellant-college is een school
in Ottoland.
ingevuld met praktijklessen.
De leerlingen leren er veel over die
Die hoeven niet altijd in de
ren en planten.
school te zijn. Denk aan
De leerlingen gingen op bezoek bij
De Hoeff van Syndion.
maatschappelijke stages.
Daar zijn de cliënten ook bezig me
We zoeken juist ook de
t dieren en planten.
verbinding met bedrijven en
Syndion en de school denken dat
ze goed kunnen
instellingen in de regio.” Het
samenwerken.
komend jaar zullen er vier

SAMENVATTING
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Daar gaan ze afspraken over maken
.

In ieder nummer van SynVol beantwoordt onze
bestuurder Harry Vogelaar een lezersvraag. Heb
jij óók een vraag aan Harry? Mail je vraag naar
marketing@syndion.nl. Wie weet is jouw vraag
de volgende keer aan de beurt.

???

DE VRAAG
AAN
HARRY

Beste Harry,
Een tijdje geleden zijn wij ons trainingshuis De Nol gestart in Schelluinen.
Waarom vindt Syndion dit soort woonlocaties belangrijk?

Groetjes, Lieske en Dick de Jong,
trainingshuis De Nol

Harry Vogelaar, bestuurder van Syndion:
Beste Lieske en Dick,
Ja, dat was een mooi moment, de officiële opening
van jullie trainingshuis. Ik vond het een hele eer om
daarbij aanwezig te zijn. En ik was onder de indruk van
de belangstelling die dag: wat een goede opkomst
was er. Ik hoop dan ook van harte dat er gauw nieuwe
bewoners komen om in jullie trainingshuis toe te
groeien naar een zo zelfstandig mogelijke woonplek.
In het meerjarenbeleid van Syndion staat dat wij
meer van dit soort woonplekken willen ontwikkelen.
Waarom? Omdat ze ongelooflijk goed passen bij onze
missie en visie: cliënten ondersteunen vanuit hun
wensen en mogelijkheden. Cliënten stimuleren om zich
te ontwikkelen, door te groeien. Wat een voldoening
geeft het als je merkt dat je leert, dat je je ontwikkelt.
Dat je steeds meer zelfvertrouwen krijgt en dingen zelf
voor elkaar kunt krijgen.
Ik denk even terug aan het verhaal van Bas. Het stond
in het vorige nummer van SynVol. Hij woonde een
aantal jaren in het trainingshuis van Daniela en Johan
Roeland. Daar maakte hij veel stappen: hij leerde koken,
wassen, het huishouden doen. Maar vooral leerde hij op
zichzelf te vertrouwen. Bas is en blijft iemand met een
beperking die ondersteuning nodig heeft bij het wonen.
Maar hij heeft wel zo veel geleerd in het trainingshuis,
dat ondersteuning op afstand voldoende is. Hij woont

nu in een eigen huis, krijgt wat hulp van de buren en
begeleiding vanuit het trainingshuis, op afstand dus.
Mooi om te lezen dat Bas zelf zegt dat hij er tot zijn
tachtigste wil wonen!
Dat gun ik de bewoners van De Nol ook: groeien in
zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Een stap maken naar
een zo gewoon mogelijk leven. Als ondersteuning nodig
is en blijft, blijft Syndion die graag bieden. Maar als het
dankzij goede begeleiding en training niet meer nodig
is, zwaaien we die bewoners met
liefde uit!

Hartelijke
groeten,
Harry
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FOTO

VERHAAL

UIT
LOGEREN!

zeven
Dit is Marco, een vrolijke knul van
een
in
jaar. Elke maand logeert hij
logeergezin van Syndion.

Hij gaat dan ook altijd graag mee om
een rondje te wandelen.
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Syndion heeft ongeveer 60 gezinnen waar kinderen
met een beperking geregeld een weekend logeren.
Voor iedereen is dit ontzettend fijn: het kind heeft
een heerlijk weekend, de eigen ouders zijn even
vrij van zorg en het logeergezin geniet van de extra
gast. Logeergezin worden: iets voor u?
Meer informatie staat op onze website! Of stuur een
e-mail naar logeergezinnen@syndion.nl.
Foto’s: Hans Sloot

Dat is de familie Van Vliet in Dordre
cht.
Marco is goede maatjes met hun
lieve hond.
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Er was nóg een hond, waar Marco
pas
dol op was. Helaas is deze hond
geleden overleden.

Logeren is een
feestje! Als het
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“Er moet iets
gebeuren,
nu kan het nog!”
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“Natuur is mijn passie!” stelt Roel bondig. Vanuit die
passie zet hij zich in om Syndion te ondersteunen bij haar
duurzame ambities. Hij denkt mee met en adviseert de
projectgroep Syndion Groen en duurzaam. “Het is heel
goed dat Syndion op dit gebied stappen zet.”
Tekst: Mirjam Rinzema / Foto: Sonja Bron

Roel woont in Sleeuwijk, in de Cocon, een woonlocatie
van Syndion. Hij heeft de ziekte van Duchenne, een
progressieve spierziekte waardoor zijn spierfunctie
steeds verder afneemt. De ziekte weerhield hem niet om
de studie te volgen die hij wilde: in Delft volgde hij de
HBO-opleiding Landscape & Environment Management,
een ‘groene’ opleiding. “Duurzaamheid was één van de
onderwerpen van mijn opleiding. Ik ben er niet meer van
los gekomen. Ik wil iets van mijn leven maken! Natuur en
milieu zijn belangrijk. We móeten er wel mee aan de slag,
nu kan het nog. Het gaat niet vanzelf de goede kant op.”

ADVIES VOOR SYNDION
Met de kennis vanuit zijn opleiding is Roel een
ideale gesprekspartner en adviseur voor de
projectmedewerkers van Syndion Groen en Duurzaam.
Hij dacht mee over de verbouwing en herinrichting
van het terrein van dagbestedinglocatie De Hoeff in
Giessenburg. “Met de input vanuit de teams heb ik
geprobeerd om bij te dragen aan het verduurzamen
van de locatie. Dat kan al met eenvoudige maatregelen!
Bijvoorbeeld door bloemen te zaaien die aantrekkelijk

SAMENVATTING

zijn voor insecten. En het ophangen van nestkasten. De
teams en cliënten betrokken we hier ook bij. Zo werd het
iets van ons allemaal.”

ZONNEPANELEN
Voor zijn eigen woonlocatie is Roel samen met een
vriend en medebewoner bezig om zonnepanelen te
realiseren. “Het zou toch mooi zijn als we ervoor kunnen
zorgen dat in elk geval de lift en de gemeenschappelijke
ruimte op zonne-energie draaien.” Hoe enthousiast
Roel ook is, het voelt ook wel eens als ‘sleuren aan een
onwillig paard’. “Snel gaat het allemaal niet, de stapjes
zijn soms maar klein. Het is in mijn ogen goed om op
meer gebieden aandacht te hebben voor duurzaamheid.
Denk aan schoonmaken, boodschappen doen en eten
koken. Waarom elke dag vlees? Maar dat zijn gevoelige
onderwerpen!”

“MUGGEN WEG”
Ook in zijn woonplaats Sleeuwijk laat Roel van zich
horen. “Ik doe mee in het groenproject ‘Muggen
weg uit Sleeuwijk’. Het idee is dat we muggen op
een biologische manier bestrijden, met vogels en
vleermuizen die ze graag eten. Maar dan moeten er
natuurlijk wel goede nestelmogelijkheden zijn. We
hebben daarom gratis nestkasten en vleermuizenkasten
beschikbaar gesteld aan de bewoners van Sleeuwijk.
Omdat niemand van muggen houdt, heb ik wel goede
hoop dat dit aanslaat.”

Syndion.
Roel Wigman werkt en woont bij
jk.
Hij vindt natuur en milieu belangri
er dit onderwerp.
Hij heeft een opleiding gedaan ov
Hij doet verschillende projecten:
Groen en Duurzaam
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Roel vindt het leuk om te doen.
niet snel verandert.
Maar hij vindt het jammer dat het
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Tom

tandig
s
f
l
e
z
t
leer
wonen

Tom verhuist...
naar een trainingshuis!

Tom woont op een plek met veel cliënten. Dat is leuk, maar soms ook irritant!

Ik zou wel
een eigen plek willen!

Toms begeleider vertelt dat hij kan leren om
zelfstandig te wonen. In een trainingshuis!

Tom verhuist
naar een
trainingshuis.

Ik woon hier met Mo en met Chantal!
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We hebben
opgeschreven
wie wat moet doen.

Ik doe vandaag boodschappen.
Daar ben ik keigoed in!

Tekeningen: www.arjanvanderlinden.nl

BELLISSIMO!

Ik doe zelf mijn was!
vandaag mijn witte shirtjes.

Ik vind koken nog moeilijk. Mijn begeleidster helpt
mij daarmee. Ik maak spaghetti!

Ook helpt ze Tom met zijn
post en financiën.

Helemaal ROZE ??!?

Totdat ik het
zelf kan!

Per ongeluk een rode sok meegewassen!
gelukkig houdt Chantal van roze!
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Dit is…
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Tekst: Mirjam Lustenhouwer / Foto: Sonja Bron

Dit is Jan Pieter.
“Mijn vrienden noemen me altijd JP.”
Jan Pieter is 43 jaar.
Hij woont in BonVie, in zijn eigen appartement
in Culemborg.
Daar wonen meer mensen met een beperking.
Er is ook een ruimte waar ze samen kunnen
zijn.
Het liefst zit JP in Restaurant De Ontmoeting.
Dat is een restaurant onder de appartementen.
Er komen daar nu niet meer veel mensen.
“Eerder was het er altijd druk, nu niet meer.
Dat vind ik heel jammer!”
JP zijn werkplek is naast dat restaurant.
“Ik werk bij DiSyn. Andere cliënten van
Syndion maken hier spullen om te verkopen.
Zoals schalen en schaaltjes van keramiek.
Ik doe dat zelf niet. Mijn handen moeten
grotere dingen doen.”
JP maakt schoon voor het kinderdagverblijf
Jolie.
Dat zit in hetzelfde gebouw.
En hij versnippert folders en oud papier.
“Ik vind het fijn werk. Met dat papier maken ze
ook mooie dingen.”
Hij heeft een eigen werkplek.
JP schrikt snel van geluid. Een rustige
werkplek is dan heel fijn.
“Ik ben geboren met Spina bifida. Dat is een
moeilijk woord voor open rug.
Daardoor ben ik van onderen verlamd.”
Tot zijn 12e heeft hij bij zijn ouders gewoond.
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Daarna ging hij naar Het Dorp in Arnhem.
Dat was een fijne tijd.
“Maar nu woon ik vlakbij mijn ouders, zussen en
neefjes. Ze komen vaak op bezoek.”
“Ik heb een speciale speelkamer.
Daar kunnen mijn neefjes spelen.
Mijn grote neef niet meer hoor.
Hij helpt me soms met boodschappen doen.”
Hoe kijkt JP naar zijn toekomst?
“Ik wil graag in een winkel werken.
DiSyn zat eerst in het centrum van Culemborg.
Daar was ook een winkeltje bij.
Dat vond ik erg leuk en dat mis ik nu.”
JP zou het leuk vinden als er meer mensen komen
bij DiSyn. “En ik zou ook wel meer flyers willen
rondbrengen.”
JP is ook ambassadeur van Syndion.
“Soms sta ik op een markt. Dan vertel ik over
wonen en werken bij Syndion.
Dat is leuk om te doen.”
Een andere passie is voetbal.
Zijn ogen stralen als hij vertelt dat hij een
dames-voetbal team coacht.
“Dat doe ik samen met een andere
trainer. Heel leuk.”
JP is echt een man die van
gezelligheid houdt.
“Kom vooral een keer koffie
drinken in De Ontmoeting!
Dan kom je me vast tegen.”

“

“Kom vooral
een keer koffie
drinken in
De Ontmoeting!”
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NIEUWS
SPEEDDATES
BIJ SYNDION

ZIJN EEN SUCCES!
Als je het nieuws aanzet of de krant openslaat, is
de kans groot dat je iets hoort of leest over de vele
vacatures in ons land. Dat geldt ook voor banen in de
(gehandicapten)zorg. Mensen draaien soms dubbele
diensten, werken over, kunnen nauwelijks vakantie
opnemen. Het gevaar ligt op de loer dat verzorgers en
begeleiders het werk niet meer volhouden en zich ziek
moeten melden. En dat er dus nóg meer druk komt te
liggen bij hun collega’s.

medewerkers. En daar zijn we goed in geslaagd. Een
vast onderdeel in de werving van nieuwe collega’s is
het organiseren van zogenaamde ‘speeddates’. Op

Ook bij Syndion hebben we te maken met vacatures.
Maar sinds een jaar of twee hebben we op verschillende
manieren gewerkt aan structurele instroom van nieuwe

In november is er weer een volgende ronde speeddates.
Denk jij dat dit iets voor je is? Houd dan goed onze
website in de gaten!

een laagdrempelige manier kunnen mensen met een
zorgopleiding in contact komen met Syndion. Er wordt
geen officieel sollicitatiegesprek gevoerd, maar er wordt
over en weer kennis gemaakt en gekeken of iemand het
gevoel heeft dat hij of zij bij Syndion past, en welke plek
dan geschikt kan zijn.

20 JAAR LOGEERGEZINNEN
Twintig jaar geleden alweer… kwam er een noodkreet bij Syndion
binnen: kan iemand wegens omstandigheden dit weekend onze zoon
opvangen? Omdat we nu eenmaal Syndion zijn, werd dat geregeld. Het
eerste logeergezin – dat we destijds helemaal nog niet zo noemden –
was een feit. Er is heel wat gebeurd in die twintig jaar. Er zullen in die
jaren zo’n 10.000 tot 15.000 keer logeerkoffertjes zijn in – en uitgepakt!
Natuurlijk vierden we dit jubileum met de logeergezinnen van nu! We
beleefden een mooie zaterdagmiddag, waar onder andere de acteurs
van het Toltheater van Syndion een geweldige voorstelling lieten zien.
Wat ons betreft: op naar de 40 jaar!
Meer weten over logeergezinnen? Lees het fotoverhaal op pagina 8 en 9.
Of stel je vraag via logeergezinnen@syndion.nl.
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NIEUW!
SYN IN AMBACHT
Onze nieuwe dagbestedinglocatie Syn in Ambacht in HendrikIdo-Ambacht werd in de zomermaanden officieel geopend. Het is onderdeel van het Jeugdspeelpark, een
kinderboerderij met speeltuin. Onze cliënten kunnen hier buiten werken, maar er is ook een mooie ruimte
voor binnen-activiteiten. “Wij zijn er trots op dat onze cliënten hier aan de slag kunnen zijn, midden in de
maatschappij”, zei clustermanager Martine van der Kaaden bij de opening. In de locatie wordt door drie
organisaties samen gewerkt. Zo verzorgt De Blije Borgh dagactiviteiten voor ouderen, Happy Move begeleidt
hier mensen met autisme en Syndion biedt dagbesteding aan mensen met een beperking. Bij de opening
werden drie terrastegels onthuld, gemozaiekt door de cliënten van Syndion.

SYNDION EN
’S HEEREN LOO
ONDERTEKENEN
SAMENWERKING
Eind juni zetten Brigitte
Jacobs, directeur Zorg &
Dienstverlening bij Syndion
en Timon Dijkman, directeur
Expertisecentrum Advisium
van ’s Heeren Loo, hun
handtekening onder
een overeenkomst tot samenwerking op het gebied van
behandeling.
Sinds 1 maart 2018 is Emmy Räkers (AVG: arts voor mensen
met een verstandelijke handicap) van ’s Heeren Loo een
dag per week werkzaam op de locaties Loonsweer in
Werkendam en Anjerstraat in Leerdam. Samen met de
cliënten en betrokken begeleiders werkt zij hier aan een
orthopedagogisch behandelklimaat. Ook Tamara Stolk (GZpsycholoog) van ’s Heeren Loo werkt een aantal uren per
week als regiebehandelaar bij Syndion. Zij is betrokken bij
het Kinderdagcentrum in Sleeuwijk. Hun kennis en expertise
brengt professionele zorg dichtbij de cliënten. Syndion ziet dit
als een mooie stap in het verhogen van de kwaliteit van zorg.

DE GROENE
AMBITIES
VAN SYNDION
Duurzaamheid is een
van de thema’s waar
Syndion bewust aandacht aan besteedt.
Twee jaar geleden
startte de projectgroep
Syndion Groen en
duurzaam om het onderwerp onder de
aandacht te brengen. Zowel bij de medewerkers als bij de cliënten. Een aantal locaties is
actief aan de slag gegaan. Zo heeft de nieuwe
dagbestedinglocatie Media & Zo in Dordrecht
gekozen voor led-verlichting en energiezuinige printers die zorgen voor een lagere CO-2
uitstoot en minder afval.
Alle cliëntenraden van Syndion hebben tien
kaarten gekregen over hoe je op je locatie kunt
werken aan een goed milieu. Afval scheiden
bijvoorbeeld. Of het licht uitdoen als je weggaat. Door er samen over te praten, kunnen er
op locaties keuzes gemaakt worden met welke
ideeën ze aan de slag gaan.
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Creatief zijn ze, de cliënten bij de dagbestedinglocaties van Syndion. Met veel gevoel voor
vorm en kleur maken ze ook heel leuke spullen voor ‘de kleintjes’. Zoek je een cadeautje voor
de baby van de buren, voor je neefje of nichtje of gewoon voor je eigen kids? Welkom bij
Syndion!
Foto’s: Eline Beijen en John van der Laan

Pand18 is een atelier met winkel in Leerdam.
Hier wordt veel met de naaimachine gewerkt.
Voor klein én groter grut.

Speeltje voor in de box:
rinkelende kubus van
badstof. In heel veel
kleuren! (10x10x10 cm)
€ 4,95

Giraffe, zacht voeldoekje om mee te knuffelen.
Badstof met belletje. Afmeting: ong. 30 cm € 7,95

Wijze grote uil van jeans en gehaakte
katoen. Kom jij met me spelen? In roze en
blauw (40x40 cm) € 11,95

Verschillende tasjes:
Roze vilt, met bloemetjes (25x25x12 cm) € 9,95
Rugzakje van zachtroze katoen met flamingo en
koordsluiting (40x30 cm) € 9,95
Van krijtbordstof. Schrijf je eigen naam er op!
(krijtjes ingebegrepen) (26x23 cm) € 4,95
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Waar te koop? Kijk
op pagina 2
voor adressen en
openingstijden.

In dagbestedinglocatie De Boerenstraat in
Gorinchem komen mensen met een beperking,
hulpvraag of niet aangeboren hersenletsel
bij elkaar. Niet alleen voor de gezelligheid,
maar ook voor het uitbreiden van de
sociale contacten. Er worden verschillende
activiteiten aangeboden. Daarmee houden de
deelnemers vaardigheden in stand of leren ze
nieuwe dingen.. Bijvoorbeeld samen koken,
beweging, spellen doen en creatief bezig zijn.
En geregeld een leuk uitstapje.

Lieve gehaakte
popjes
Om mee te spelen
en te knuffelen.
Ongeveer 30 cm
hoog. Prijs per stuk
€ 8,-

Dit is Annemarie, een creatieve dame van 57 jaar.
Zij haakt onder andere de popjes van de foto.
Zij komt 3 keer per week naar de dagbesteding op
de Boerenstraat in Gorinchem.
Vindt u het leuk op de Boerenstraat?
Ik vind het gezellig om onder de mensen te zijn en
sociale contacten aan te gaan. Ik voel mij prettig op de
Boerenstraat. Ik heb door de dagbesteding langzaamaan
geleerd om te gaan met mijn straatvrees en andere
angsten. Ik krijg weer vertrouwen en kom uit mijn
isolement
Wat vindt u leuk om te doen?
Ik ben elke dag wel aan het handwerken: breien, haken,
borduren en sieraden maken.
Ik ben een trotse oma van vier kleindochters die altijd
leuke ideeën meebrengen! Ik maakte al Peppa Big,
Brandweer Sam-popjes en poppenjurkjes. Zij houden mij
wel bezig!
Hebt u nog andere hobby’s?
Mijn passie is muziek, vooral Nederlandstalige muziek.
Dit luister ik elke dag! Op de dagbesteding doen we ook
geregeld een muziekquiz, wat ik erg leuk vind. Ik weet
ook bijna altijd het antwoord! Vroeger had ik samen met
mijn buren een piratenzender.

Bij onze locatie Naald en Daad, op de
Noorderkroonstraat in Dordrecht, maken we
super leuke tassen. Oók voor kinderen. Wat
dacht je van:
Lieve rugzakjes van stevig canvas, afwerkt met
leer (41 cm hoog, 33 cm breed) € 17,95

Woont u ook in Gorinchem? Waar?
Ja, geboren en getogen in het
centrum van Gorinchem
waar ik nog steeds woon.
Ik woon twee deuren
verder, dus vlak naast
de dagbesteding.
Dat is erg ideaal voor
mij, vanwege mijn
straatangst.

Stoere standtas met lange hengsels
in vele kleuren leverbaar € 7,50
Ze kunnen je naam er op borduren, meerkosten
€ 3,50 - € 5,- (afhankelijk van het aantal letters).
Wil je zo’n leuke tas bestellen? Kom dan even
langs! De verkoopinformatie / adresgegevens
staan op pagina 2 van dit blad.
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Tekst: Helmine Hello / Foto: Hans Sloot

Gerald Koppelaar en Bryan de Jong wonen in Fonteinkruid, een
woontrainingshuis in de gelijknamige straat in Hendrik- Ido
Ambacht. Ze kennen elkaar al sinds ze op school zaten en toevallig
kwamen ze elkaar in Fonteinkruid weer tegen.
Gerald en Bryan vinden
Fonteinkruid een mooi gebouw.
Alle bewoners hebben een
eigen, ruime kamer met een
eigen wastafel. De bewoners
delen een badkamer met een of
enkele mensen. Verder is er een
gezamenlijke waskamer en twee
grote woonkamers met open
keuken.

doelen gesteld, zoals koken
en huishoudelijke taken. We
hebben ook een werkmap
over het vergroten van het
netwerk. We praten daarover
in een contactmoment met
de begeleiding. Niet alleen op
het werk kun je mensen leren
kennen, maar ook op andere
plekken.

De cliënten wonen er in twee
groepen. Bryan: ‘Heel soms
hebben we met de andere groep
te maken, maar we proberen om
aan onze eigen kant te blijven.
Op onze groep wonen zeven
mensen vanaf ongeveer 18
jaar. In de andere groep zijn de
bewoners jonger.’

Bryan heeft geleerd om
te koken met behulp van
stappenplannen. Het zijn
recepten van bijvoorbeeld bami,
nasi, aardappels met groente en
spaghetti. Hij heeft inmiddels
een hele map met recepten.

Gerald: ‘Er wordt gekeken
naar wat je al kan en je kunt
dingen leren om op jezelf te
wonen, zoals koffie zetten,
boodschappen doen, je
kamer opruimen en de was
doen. ’Bryan: ‘Er worden
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Gerald heeft bijvoorbeeld
geleerd om aardappels te
koken, de was doen en schoon
te maken. ‘Ik ga tegenwoordig
zelf de boodschappen doen,
die nodig zijn voor een recept.
Ik wil ook graag nog andere
dingen leren koken, niet alleen
aardappels.’

Met de Persoonlijk Begeleider
wordt er gesproken over
de doelen. Deze worden
opgeschreven in het
ondersteuningsplan. Als de
bewoners het eens zijn met
de doelen, dan komt er een
gesprek, waarbij, naast de cliënt
en de persoonlijk begeleider,
ook de ouders aanwezig zijn en
de werkbegeleider van het werk.
Dat vinden Bryan en Gerald een
goede manier.
Regelmatig is er een
bewonersvergadering. Bryan:
‘Op een papier kun je vooraf
schrijven wat je wil veranderen.
Dat kun je dan bespreken,
bijvoorbeeld als je het ergens
niet mee eens bent of als je je
ergens aan stoort. Meestal wordt
er dan aan gewerkt. Ook wordt
er gesproken over het omgaan
met de andere bewoners en over
de taken in huis.’
Naast de gezamenlijke
maaltijden en koffiemomenten
doen de bewoners als groep niet
veel activiteiten samen. Bryan:
‘Gerald en ik zijn wel pas samen
naar de bioscoop geweest.

r Bryan (links) en Gerald

Het was de eerste keer dat we
samen op stap waren.’
Bryan: ‘Fonteinkruid is een
leuke plek om te wonen. Als je
net op jezelf gaat wonen is het
rustig aan beginnen. Je kunt
in kleine stapjes dingen leren
voordat je helemaal een eigen
appartement hebt. Je bent dan
goed getraind voor de volgende
stap.’
Gerald: ‘Er is meestal
begeleiding als er bewoners
thuis zijn. Je kunt de
begeleiding dan roepen als er
wat is. Dat is fijn.’
Gerald weet precies hoe lang hij
er woont, namelijk: een jaar, vijf
maanden en vier dagen. Bryan
woont er in september drie jaar.
Hij is zich aan het oriënteren om
in de toekomst ergens anders te
gaan wonen, omdat hij daar nu
aan toe is.
‘Als ik nu koffie ga drinken dan
roep ik Gerald ook even. Als ik
ga verhuizen kan ik niet meer
zomaar met Gerald samen wat
drinken. Dan moeten we elkaar
eerst bellen.’
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TIPS!
DE MONITOR
OVER WILS(ON)BEKWAAMHEID

WEER HANDIG MET
HULPMIDDELEN

De uitzending is te zien onder de volgende link:
https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/
verstandelijk-beperkt-en-wilsbekwaam

Siemon Vroom kreeg in 2007 een beroerte. Sindsdien is
hij gehandicapt en heeft hij last van
afasie (niet op de juiste woorden
kunnen komen). Op zijn website
www.weerhandig.nl vind je
praktische hulpmiddelen,
zoals een snijplank die
je met 1 hand kunt
gebruiken of een
leeskussen voor
boek of iPad.

LOTGENOTENCONTACT VOOR
MENSEN MET NAH

NIEUWE STEFFIE
WEBSITE:
NAAR JE HUISARTS

Stichting Hersenletsel.nl is in
2018 gestart met een wekelijkse
inloopochtend in Dordrecht voor
mensen met niet-aangeboren
hersenletsel en hun naasten.
Het doel: op een laagdrempelige
manier andere mensen met NaH ontmoeten, vragen
stellen en ervaringen uitwisselen met elkaar.

Op de website www.naarjehuisarts.nl legt Steffie uit
wat de huisarts voor je kan doen als je je niet gezond
voelt. Steffie kan je helpen om je klachten duidelijker te
krijgen. Er wordt uitgelegd hoe je een afspraak maakt
bij de huisarts en hoe zo’n afspraak gaat. Ook wordt
er uitgelegd hoe je een bezoek aan de huisarts kan
voorbereiden. Je kan bijvoorbeeld een vragenlijst invullen, uitprinten
en meenemen naar de
huisarts. De website is
bedoeld voor mensen
met een verstandelijke beperking.

Hoe kan de notaris bepalen of iemand wilsbekwaam
is om een testament te tekenen? Bepalen van wilsbekwaamheid kan moeilijk zijn, ook voor een notaris. Het
televisieprogramma De Monitor besteedde op dinsdag
10 april 2018 aandacht aan dit onderwerp.

De inloopochtend is wekelijks op donderdag van
10.00 tot 12.00 uur bij Revalidatiezorg Dordrecht,
Albert Schweitzerplaats 12-14 in Dordrecht. Ook in
andere plaatsen, zoals in Leerdam worden dit soort
bijeenkomsten georganiseerd.
Meer informatie: www.hersenletsel.nl
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Zeggenschap en medezeggenschap zijn twee
belangrijke onderwerpen binnen Syndion. Daarom
zijn de cliëntenraden zo belangrijk! Syndion heeft
cliëntenraden voor locaties (Locatieraden), rondom
bepaalde onderwerpen zijn er Themaraden en
er is een Centrale Cliëntenraad, waarin cliënten
én ouders/vertegenwoordigers meepraten en
meebeslissen. In ieder nummer van SynVol vertellen
de leden van de CCR om de beurt iets over zichzelf.
Dit keer: Andries Lever.

“ER IS IN TIEN JAAR VEEL
VERANDERD!”
Andries Lever, 32 jaar, is al tien jaar actief in de
medezeggenschap bij Syndion. “Er is in tien jaar tijd
heel veel veranderd, want toen ik begon zaten er nog
geen cliënten in de CCR!
Iedereen heeft het recht om te kunnen meedoen in
de maatschappij, iedereen hoort er bij. Of je nu een
beperking hebt of niet. En als je niet voor jezelf kunt
opkomen, dan moet iemand anders dat doen. Dát is in
mijn ogen de rol van de CCR. Ik ben er trots op dat ik
mijn steentje daar aan bij kan en mag dragen.
Tien jaar geleden hadden de cliënten van Syndion in
mijn ogen te weinig inspraak in hoe het er bij Syndion
aan toe gaat. Ik vond dat niet goed. Een zorginstelling
moet niet over cliënten beslissen, maar met cliënten. Ik
maakte er werk van en richtte samen met een aantal
andere cliënten de ‘Raad Zonder Naam’ op. Hiermee
wilden we duidelijk maken dat wij, cliënten, mee wilden

denken over de keuzes die Syndion voor ons maakt.
Intussen bestaat de CCR alweer vijf jaar uit cliënten én
ouders; in 2013 waren er voor het eerst verkiezingen.
Binnen de CCR hebben we onderling taken verdeeld.
Er zijn verschillende themagroepen, die samen
onderwerpen op hun thema voorbereiden. Ik zit in de
themagroep Kwaliteit. Wij hebben heel veel gesproken
over Cyclisch werken en het Elektronisch Cliënten
Dossier. Dat was een grote klus. Mooi om te merken
dat dit project nu goed loopt. Al vind ik ook dat we
nog wel wat meer aandacht mogen geven aan het
Clientportaal. Dat is nu nog te onbekend en wordt nog
te weinig gebruikt.
Ik doe dit en mijn andere vrijwilligerswerk vanuit mijn
ervaringen. Als cliënt ben ik immers ervaringsdeskundige.
Daarom zet ik me in voor andere mensen met een
beperking. Ik wil hun oor en hun stem zijn.”
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Deze zomer viert Syndion dat het
kinderdagcentrum Jolie in Culemborg
10 jaar bestaat. Tien jaar lang geweldige
opvang voor kinderen met een beperking,
dat is een felicitatie waard!

10 JAAR
J

O L I E!

Bij Jolie is ruimte voor nieuwe kinderen, want er start een
nieuwe groep. Meer weten over Jolie of over onze andere
kinderdagcentra? Kijk op www.syndion.nl/kind

