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Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Maak kennis met
januari 2019

Woonlocatie
Leerdam Centrum

Algemene wooninformatie
Woonlocatie Leerdam centrum bestaat uit verschillende woonplekken in het gezellige stadscentrum
van Leerdam. In het centrum van Leerdam wonen
in totaal 21 mensen, verdeeld over verschillende locaties die begeleiding krijgen vanuit Syndion. De cliënten wonen zo zelfstandig mogelijk, in hun eigen
appartement. In het centrum van Leerdam zijn supermarkten en diverse winkels. Ook zijn er een kapper,
pedicure, fysiotherapeut en tandarts te vinden. In
de avond kan de gezelligheid worden opgezocht in
restaurants en kroegjes. Ook is er een bowlingbaan
te vinden in Leerdam. Bij Stadspodium GO komt
de cultuurliefhebber aan zijn trekken, met muzikale
voorstellingen, theater, cabaret en filmhuisavonden.
Er zijn verschillende sportclubs en een zwembad,
waar op zaterdagen stichting Wijderbij zwemmen
voor mensen met een beperking organiseert. Vanaf
het station is er een directe treinverbinding naar Geldermalsen en Dordrecht. Ook is er een uitgebreide
busverbinding naar omringende dorpen en de grotere steden als Gorinchem, Culemborg en Utrecht.

‘Zelfstandig wonen met ondersteuning
bij het vormgeven van het eigen leven .’

Cliënten en begeleiding
De cliënten van Syndion die in Leerdam centrum wonen hebben een verstandelijke beperking en/of een
stoornis in het psychische sprectrum. Er zijn steunpunten van Syndion op de Noordwal, waar 6 cliënten wonen, en op het Schavet, waar 7 cliënten wonen. Ook de 5 cliënten van de Stationsweg krijgen
ondersteuning vanuit deze steunpunten. Op locatie
Noordwal zijn daarnaast nog twee logeerplekken.
De ondersteuning is erop gericht om de cliënten zo
veel mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.
Het team van begeleiders helpt de cliënten hun eigen leven vorm te geven. De dagelijkse begeleiding
is afgestemd op de individuele hulpvraag. Er wordt
gewerkt volgens de visie van Syndion, waarbij het
zelfbeschikkingsrecht van de cliënt centraal staat.
Overdag is er begeleiding aanwezig op de steunpunten. De begeleiders komen op afspraak bij de cliënten
thuis in het appartement. Daarnaast kunnen de cliënten altijd bellen met de aanwezige begeleider. Op de
Noordwal is in de nacht een slaapdienst aanwezig.
Bij de steunpunten is een gezamenlijke ruimte waar
bewoners op afspraak mee kunnen eten en waar
ook regelmatig activiteiten worden georganiseerd.

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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