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Trainingshuis Kortgerecht

Algemene wooninformatie
Woontrainingshuis Kortgerecht is gelegen in de rustige, landelijke omgeving van het dorp Schoonrewoerd
bij Leerdam. Het is een ‘gewoon’ huis, dat ruimte biedt
aan drie jonge mensen die willen leren zo zelfstandig
mogelijk te wonen. Het trainingshuis is opgericht voor
jongeren met een verstandelijke beperking bij wie
de stap naar op zichzelf wonen, ambulant of in een
24-uursvoorziening, nog net te groot is. Het doel van
het trainingshuis is dat de jongeren (binnen hun mogelijkheden) zo zelfredzaam mogelijk worden. In het huis
woont ook een gezin met eigen kinderen. Zij hebben
hun eigen privéwoonruimte. In de ruime woonkeuken
worden regelmatig huisgenoten uitgenodigd om mee
te eten. Het wonen in het woontrainingshuis is vergelijkbaar met ‘op kamers gaan’. De jongeren hebben
een eigen kamer met wastafel en delen de badkamer
met twee anderen. Er is een gedeelde voortuin met
zitje. In het dorp is een beperkt aantal voorzieningen,
zoals een buurtsuper, bakker, groenteboer, slager en
huisarts. De bushalte is op loopafstand van de woning, met verbindingen richting Leerdam en Utrecht.

“Het woontrainingshuis is een veilige
plek voor jonge cliënten om vaardigheden te ontwikkelen , tot ze toe zijn aan
een volgende stap.”

Cliënten en begeleiding
Jongeren die in het woontrainingshuis willen komen
wonen moeten naar school gaan, dagbesteding hebben of werk hebben. Ze zijn gemotiveerd om nieuwe
dingen te leren en vinden het prettig om een periode
met huisgenoten samen te wonen. De begeleiding
aan de jongeren wordt geboden door de ouders van
het gezin. Zij bieden individuele coaching en training
gericht op groei in zelfstandigheid. Er is een nauwe
samenwerking met Syndion, waar zij als begeleider
in dienst zijn. De begeleiders kunnen terugvallen
op de expertise van de gedragskundige en de clustermanager. De continuïteit van deze vaste begeleiders, biedt veel voordelen voor de jongeren die deze
tussenstap naar het meer zelfstandig wonen willen
maken. Zelfstandig wonen betekent meer vrijheid,
maar ook meer verantwoordelijkheid. De begeleidersbieden de jongeren individuele coaching op verschillende gebieden. Denk hierbij aan boodschappen
doen, koken, schoonmaken, de was doen, zorgen
voor een goede dagindeling en planning van de week,
afspraken regelen met school, werk of dagbesteding,
het regelen van financiën, verzekeringen en afspraken met andere instanties. Wanneer de jongere voldoende zelfredzaam is, of wanneer duidelijk is welke
ondersteuning de jongere blijvend nodig heeft, komt
de volgende stap naar het meer zelfstandig wonen.
Hoelang dit duurt is voor iedereen anders en hoe deze
volgende stap eruitziet verschilt ook per persoon.
Regelmatig wordt er samen met de jongere gekeken
welke vaardigheden hij of zij al onder de knie heeft en
waar nog meer training op nodig is. Ook worden hierbij de toekomstwensen en mogelijkheden besproken.

Zou jij hier willen wonen? Neem dan
contact op met ons Cliëntservicebureau:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
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