SynVol
NUMMER 5 • APRIL 2017

Blad van Syndion

Een eigen plek!

Dankzij ‘goede buren’
woont Bas zelfstandiger

“Wat kan er
verbeterd
worden?”
Cliënten praten mee

Mevrouw Flora Jonas
woont al 50 jaar bij Syndion

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

Redactieadres:
SynVol
Postbus 3012
4200 EA Gorinchem
marcom@syndion.nl
Vormgeving:
De Campagnie Reclame, Noordeloos
Druk:
Bergman Media, Gorinchem
Gedrukt met milieuvriendelijke
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Op de voorkant:
Mevrouw Flora Jonas
is al 50 jaar cliënt van
Syndion.
Foto: Hans Sloot.
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linkedin.com/company/syndion

ADRESGEGEVENS EN
OPENINGSTIJDEN VAN
SYNDION-LOCATIES WAAR JE
KUNT SMULLEN (ZIE PAG.18 EN 19)
Metropole
Melkpad 3, 4201 HN Gorinchem. Tel. 0183-699736.
E-mail: info@metropole-gorinchem.nl
Open: Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 21.00 uur.
Keuken open tot 20.00 uur.
Bakkerij Syn in Zoet
Marinus Spronklaan 65a, 4205 CG Gorinchem.
Tel: 0183-353108. E-mail: bakkerij@syndion.nl
Open: Woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 16.00.
De Zoete Hoeﬀe
Bovenkerkseweg 12, 3381 KB Giessenburg.
Tel. 06-13678217. E-mail: zoetehoeﬀe@syndion.nl
Open: Lunchroom: woensdag en donderdag
van 10.00 - 15.00 uur, Winkel: maandag tot en met vrijdag
van 9.00 - 15.00 uur.
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Hallo, ik ben Tom! Ik zit op
facebook, maar maakte
laatst een foutje. Lees in
mijn stripverhaal hoe het
aﬂiep!
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Een eigen plek,
dankzij ‘goede buren’
Tekst: Mirjam Rinzema | Foto’s: Jord Visser

Vanaf de dijk kijk je de polder in. Het is grijs, bewolkt. Er hangt een waas over het land.
Maar je hebt de zon niet nodig om te zien hoe mooi het hier is: rietgedekte boerderijen,
gras, slootjes, knotwilgen, schapen… als je hier toch zou wonen!
Bas is zo’n geluksvogel. Sinds een jaar woont hij in een
huisje naast de boerderij van Gerbrand en Arja de Jong.
Daarvoor woonde hij in het Woontrainingshuis van de
familie Roeland, waar hij langzaam toe groeide naar
een meer zelfstandige woonplek. Hij leerde er veel,
bijvoorbeeld op het gebied van koken en huishouden.
“Maar op den duur was Bas er echt aan toe om ergens
te wonen, waar hij niet steeds rekening met andere
mensen hoeft te houden. Het liefst een plekje voor hem
alleen, ergens buiten”, vertelt Daniela Roeland van het
Woontrainingshuis. “Dus besloten we om een oproepje
te plaatsen in het dorpskrantje. We hoopten zo een
plekje te vinden dat bij Bas past.”

GOEDE BESTEMMING
Dat krantje belandde ook in de brievenbus bij de familie
De Jong. “En wij waren toen net aan het bedenken wat
we met het huisje naast ons huis konden doen. Want
het stond al een tijdje leeg en we wilden het graag
een goede bestemming geven”, vertelt Arja. “Konden
we er misschien iemand mee helpen? Toen lazen we
dat oproepje. ‘Dat past’, dachten we, maar ik ben wel
eerst met de gemeente gaan praten. Want ik wilde
niet iemand blij maken met iets wat door de gemeente
niet goedgekeurd zou worden.” Zo ging het traject van
start, en zoals dit soort dingen zo vaak gaan: er was wel
wat geduld nodig. “Maar intussen is de gemeente heel
enthousiast over deze vorm van zorg”, zeggen zowel
Daniela als Gerbrand. “Daar is de afgelopen jaren ook
wel een andere kijk ontstaan op het gebied van zorg.”
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‘GOEDE BUREN’
Bas heeft autisme en een lichte verstandelijke beperking. Hij kan niet zonder ondersteuning, maar heeft in
het Woontrainingshuis veel geleerd om de stap naar
dit huis naast ‘goede buren’ te kunnen zetten. “Zonder
begeleiding gaat het niet”, vertelt Daniela. “Bas valt
daarom nog steeds onder onze begeleiding vanuit het
Woontrainingshuis. Wij zijn voor hem altijd bereikbaar.
Arja en Gerbrand zijn er als ‘goede buren’ om een oogje
in het zeil te houden.
“We hebben het wel een beetje moeten leren”, vertelt
Arja eerlijk. “Toen hij hier vorig jaar kwam wonen, waren
we in eerste instantie overenthousiast. We hebben moeten leren om duidelijk te zijn en grenzen aan te geven.
We hebben moeten leren om onze verwachtingen aan te
passen. Zijn beperkingen maken dat hij anders in elkaar
zit dan wij, dat hij soms anders reageert.” “Maar dat leer
je het beste in de praktijk”, vult Gerbrand aan. “Voor ons
was dit afgelopen jaar dan ook heel leerzaam. Langzamerhand ontdekken we wat Bas leuk vindt, hoe we
bepaalde situaties moeten aanpakken. Een voorbeeld:
als we iets met hem hebben afgesproken en dat kan op
het laatste moment niet doorgaan, dan is dat voor hem
moeilijk. Laatst zou hij helpen bij het knotten van de wilgen, maar omdat hij eerst een afspraak had waren we al
begonnen en bijna klaar toen hij terugkwam. Ik heb hem
toen gevraagd om samen met mij nog een andere klus te
doen: palen halen en een afrastering maken. Anders zou
hij erg teleurgesteld zijn.”

n Gerbrand en Arja de Jong, ‘goede buren’ van Bas
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n Daniela bij het huisje van Bas
“Wij zijn niet zijn begeleiders, die taak ligt bij het
Woontrainingshuis. Wij signaleren soms dingen en
geven dat door”, licht Arja toe. “Dankzij Bas leren onze
kinderen wat het kan betekenen als iemand een beperking heeft. Ik vind het goed dat ze meekrijgen dat niet
iedereen hetzelfde is, maar dat iedereen recht heeft op
een plek in de maatschappij.”

GENIETEN

wat wel en niet kan. Want hoe gelukkig hij er ook mee
is dat hij de vrijheid krijgt om de tractor te besturen,
die tractor is en blijft van ons. Onze oudste zoon mag
er ook op rijden. Bas ‘staat dat toe’, maar stelt wel
eisen dat de tractor precies zo geparkeerd wordt als hij
dat heeft gedaan. Dus dan moeten we toch nog eens
benadrukken: ‘Het is niet jouw, maar onze tractor Bas!
Jij bepaalt niet de regels over het gebruik’. Het is zeker
ook geregeld zoeken: wat laat je toe, wat niet?” “Maar
het doet ons goed dat Bas ons óók laat merken dat hij
het goed heeft hier. Dat motiveert”, zegt Gerbrand.
“En…”, vult Daniela aan, “het gaat super goed! Laten
we dat niet vergeten. Ik vind het echt bijzonder dat
Bas, met zijn beperking, zoveel geleerd heeft en zoveel
stappen heeft gemaakt dat hij het aankan om op deze
manier te wonen. Hij kookt zelf, doet inkopen, maakt
zijn huis schoon, legt contact met de buren en noem
maar op. Het gaat hem allemaal goed af.”

LATER…
Hoe kijkt Bas naar ‘later’? Droomt hij, piekert hij? “Hij
zegt dat hij hier tot z’n tachtigste wil wonen”, lacht
Daniela. “Maar eigenlijk is Bas niet zo met later bezig.
Ik kijk er zo naar: zo lang het loopt, is dit voor hem een
ﬁjne plek.”

Bas geniet van zijn eigen plek. Het huisje heeft een
eigen nummer: 16a. Dat is voor hem heel belangrijk.
“Het nummer bestaat niet oﬃcieel, dat is voor hem wel
Bas is niet de echte naam van de cliënt. Hij wilde niet dat
jammer. Want hij wil graag dat alles klopt met hoe hij
zijn naam genoemd werd in dit blad.
het in zijn hoofd heeft. Maar dat er een
eigen brievenbus met hetzelfde nummer bovenaan de dijk staat, vergoedt
wel iets”, aldus Arja.
Bas heeft een beperking.
Voor Bas is deze woonkans uitgelezen.
Daarom heeft hij ondersteuning no
Hij heeft er mogelijkheden die in een
dig bij het wonen.
gewone woonwijk in een dorp niet moHij heeft vier jaar in een Woontrainin
gshuis gewoond.
gelijk zijn. Hij kreeg een eigen stookDaar heeft hij veel dingen geleerd:
plek in het weiland: een paar stoeptegels op het gras en een houtkachel.
Koken, wassen, het huishouden do
en.
“Dat is zijn plek, hij komt er echt tot
Hij wilde graag naar een eigen huis.
rust. Hier kan dat”, vertelt Arja. “En hij
mag op het erf op de tractor rijden.
Dat is gelukt: hij woont naast de bo
erderij
Dat hoeft hij niet te vragen, hij klimt
van de familie De Jong.
er op als hij er zin in heeft.”
Dat het niet altijd eenvoudig is, blijkt
Zij letten een beetje op Bas.
ook hier. “We vinden het soms wel
De begeleiding komt nog steeds van
lastig hoe we duidelijk moeten maken
uit het

SAMENVATTING
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Woontrainingshuis.
Bas is erg blij met deze oplossing.

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

???

DE VRAAG
AAN
HARRY

Dag Harry,
Ik heb een vraag: Waarom wil(de) Syndion de functies van de begeleiders
aanpassen?

Gs n Mie Bs,
LG-ië V.

Harry Vogelaar, bestuurder van Syndion:
Dag Mireille,
Inderdaad: sinds 1 januari zijn er nieuwe functies. Dit
is niet zo maar ‘van boven’ bedacht. Er zijn heel veel
gesprekken gevoerd, met wel 600 begeleiders. Uit al
die gesprekken hoorden we steeds terug: ‘wij willen
vanuit het belang van de cliënt werken’. Dan moet je
je afvragen: welke zorg is nodig? Welke stappen kan
iemand zetten in zijn ontwikkeling? Wat is haalbaar en
wat niet? Daarin ondersteunen begeleiders de cliënten.
Ook doen zij belangrijk werk in de dagelijkse zorg. We
vroegen ons toen af: zijn de taken hierbij wel goed
beschreven en verdeeld? Dat heeft geleid tot nieuwe
functiebeschrijvingen.
Zeggenschap van cliënten vinden we heel belangrijk. En
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van begeleiders.
Natuurlijk kunnen zij niet alles wat een cliënt wil ook
waarmaken. Centraal staat de vraag wat iemand nodig
heeft, zeker bij cliënten die veel zorg nodig hebben.
Belangrijk is een gesprek over wat je nodig hebt, wat
je kunt en wat je wilt. Je ondersteuningsplan gaat uit
van doelen die je regelmatig met elkaar bespreekt (of
ouders en verwanten doen dat) en daarover wordt
dan weer gerapporteerd. Het werken op deze manier,
vanuit een plan, met doelen en dit regelmatig bespreken
ondersteunen we per computer met het elektronisch
clienten dossier (ECD).

Uit de gesprekken kwam naar voren dat er duidelijkheid
moest zijn over de taakverdeling; de persoonlijk
begeleider (Pb-er) houdt voor een groep cliënten
in de gaten dat alles volgens plan verloopt, voert de
gesprekken en legt dit vast. In de dagbesteding is dit
de werkbegeleider. Naast hen staat een belangrijke
groep begeleiders, die in afstemming met deze Pb-ers/
werkbegeleiders begeleiding en zorg bieden en daarover
rapporteren. Heel belangrijk zijn ook de collega’s die
de algemene dagelijkse zorg en ondersteuning bieden.
Deze groep medewerkers gezamenlijk vormen het team.
In een team weet je van elkaar wie wat doet als het
gaat om zaken als medicatie, ondersteuningsplan en
dergelijke. Vanuit verantwoordelijkheid is er veel ruimte
en vertrouwen om de zorg en begeleiding te bieden
Het invoeren van nieuwe functies alleen is niet
voldoende. We investeren in passende (team)coaching.
Voor ons een logische stap, want begeleiders die met
plezier naar hun werk gaan, presteren nóg
beter. Dat komt uiteindelijk ten goede
aan onze cliënten. Daar geloven we in.
Daarbij heeft 60% van de begeleiders
in de nieuwe functie een hoger salaris
en niemand is er op achteruit gegaan.
Een mooie basis voor de toekomst.

Hartelijke
groeten,
Harry
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FOTO

VERHAAL

EEN DAG OP HET
KINDERDAGCENTRUM
VAN SYNDION IN
SLEEUWIJK!

Het loopt tegen half 9. Daar is de
Uitstappen maar!

Dag mamma! Tot vanmiddag!
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taxi!

‘Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig’
is één van de uitgangspunten van Syndion.
Maar niet voor ieder kind is een ‘gewoon’
kinderdagverblijf geschikt. Sommige kinderen
hebben door hun beperking gespecialiseerde
opvang nodig. Dat zij daar net zo kunnen
genieten, zie je in dit verhaal.
Foto’s: Sonja Bron

Met hun eigen tas in de hand naa
r binnen.
Dit wordt weer een leuke dag op
het KDC.

Django helpt bij het maken van een
lekker fruithapje voor straks.

Maar eerst star
ten we de dag
op. Met z’n
allen aan tafel
zingen we een
liedje.

Ja! Het is tijd voor fruit en drinken.
Lennox eet helemaal zelf, knap toch?

toch even
, maar we gaan word je
Het is wel koud
en
ten. Van spring
lekker naar bui
!
m
war

En voorlezen, over de neus van de ijsbeer.
Waar zit jouw neus?

Bij het knutselen krijgen de kinderen
één op één aandacht van de
begeleiding.

Daar is de taxi alweer! De dag is zoa
ls altijd
weer om gevlogen. Tot morgen!
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Meepraten in de Locatieraad

“Het is belangrijk
dat alles goed loopt!”
Tekst en foto: Helmine Hello

In de gezellige woonkeuken van
woonlocatie Minnaertweg spreek
ik Deborah van Wingerden en Jana
de Graaf over de Locatieraad, waar
zij lid van zijn.
Jana legt uit wat een Locatieraad
is: “In de raad kunnen cliënten
meebeslissen over dingen die
belangrijk zijn op je werkplek of in
je woning.” Deborah voegt daaraan
toe: “Het gaat alleen over je eigen
locatie. Vroeger hadden we één
cliëntenraad met meer locaties.
Deze manier is handiger, omdat we
nu alleen dingen bespreken van de
eigen locatie.”
Jana is nu ongeveer een jaar lid van
de Locatieraad Minnaertweg. Jana:
“Mijn vader en moeder zijn ook lid
van allerlei raden. Toen mijn moeder
zag dat ik lid kon worden van een
cliëntenraad, zei ze: ‘Dat is wat voor
jou! Jij hebt altijd zoveel punten.
Daar had ze wel gelijk in.”
Deborah is al bijna twintig jaar
actief voor cliëntenraden binnen
Syndion.”Ik ben lid, omdat ik het
belangrijk vind, dat alles goed
loopt in de woning.”
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ALLERLEI
ONDERWERPEN
Er wordt in de Locatieraad
gesproken over allerlei
onderwerpen, zoals de
ﬁnanciën. Hoeveel geld is
er? Welke dingen moeten
vervangen worden? “We
hebben gevraagd om
nieuwe tafels en om iets
onder de poten van
onze nieuwe stoelen,
zodat je ze niet
zo hoort
piepen.

Het gebouw is nogal gehorig.
Je hoort de stoelen zelfs op de
derde verdieping…!” Ook de
dichtklappende deuren geven soms
overlast, vooral als het vroeg op de
dag is.
Deborah vertelt, dat de Locatieraad
al langere tijd bezig is om een
goede tv-ontvangst te regelen in de
gemeenschappelijke ruimte. Jana:
“Er moet een kabel komen, maar
daar is nog geen toestemming
voor, omdat het veel geld kost.
Het beeld van de TV staat nu vaak
stil. Er is wel een plan om met
een paar locaties een gezamenlijk
abonnement te nemen.”
Deborah: “De maaltijden, dat is ook
een belangrijk punt, waar we mee
bezig zijn. Een aantal jaar geleden
is er een stoom-oven gekocht.
Daar worden een paar keer per
week kant-en-klaarmaaltijden
in opgewarmd. Daar zijn we
niet tevreden over.” Jana:
‘Als er maar wat meer
variatie zou zijn… Als
we bami eten is

het vaak dezelfde soort bami. Dat
kan toch ook wel eens met kip, of
juist vegetarisch?!” Er wordt wel
nagedacht over oplossingen, maar
deze raadsleden vinden het wel erg
lang duren voor dit punt opgelost
is.

NIEUWE
CLUSTERMANAGER
De clustermanager is
gesprekspartner van de
Locatieraad. Er komt binnenkort
een nieuwe clustermanager. In
een Themaraad hebben Deborah
en Jana kort geleden, samen met
raadsleden van andere
Locatieraden, een
gesprek gehad met
de persoon die
door Syndion werd
voorgedragen als
clustermanager.
Deborah en Jana
vonden het heel
leuk om dit
gesprek te
voeren,
maar

ook wel een beetje spannend.
Ze hebben een positief advies
gegeven aan Syndion en zijn nu
benieuwd of deze persoon is
aangenomen.
Gelukkig zijn er ook positieve
punten te melden: Er zijn op
verzoek nieuwe stoelen gekocht en
de balkons zijn gerenoveerd. Ook
de verwarming doet het nu beter.
“Dat was één dag later al opgelost”,
lachen de dames.
Het is mij duidelijk: deze cliënten
in de Locatieraad kunnen prima
vertellen wat er beter kan
en wat hun wensen
zijn. Ik hoop dat hun
TV het binnenkort
goed doet, dat
er viltjes onder
de stoelpoten
komen en dat ze
gevarieerd en
lekker kunnen
eten!

n Jana de Graaf (links) en Deborah van Wingerden.
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Tom maakt een foutje...
maar leert een dief een lesje!

Lekker een weekje op vakantie! Heerlijk!

Nog even op Facebook
een post zetten!

Tom

Lekker een week naar de

Tot over een week!

Let op!
IEDEREEN
weet nu dat je
niet thuis bent...

Ook ik. hehehe! Dank je, Tom!

Een week later...
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Alles is gestolen!
Ik moet alles opnieuw kopen!

Tekeningen: www.arjanvanderlinden.nl

Hee, dat lijkt wel mijn TV!
En mijn radio!

Nou, maar even op
Marktplaats kijken...

Ophalen achter het station...
hmmm...

Die koop ik voor mijn blauwe vrienden!
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n Marieke schildert graag. Dit schilderij
verbeeldt voor haar hoe zij als gezinshuis zijn: “We geven heel veel liefde en
krijgen daar ook iets voor terug.”
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In Mariekes gezin wonen en logeren
kinderen met een beperking

r
e
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n
o
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Z
zo gewoon

Tekst en foto: Mirjam Rinzema

“Ik gun ieder kind een plek in een ﬁjn gezin, waar ze
kunnen opgroeien. Ook kinderen met een beperking.
Daarom zijn wij een gezinshuis geworden.”
Marieke Havelaar en haar man Arjan zijn sinds 2016
een gezinshuis. In hun samengestelde gezin – hun
volwassen kinderen wonen niet meer thuis - wonen nu
twee kinderen met een beperking. En iedere week komt
Kevin twee dagen logeren. “Ons huis is nooit te vol”,
lacht Marieke. “Ik ben iemand die zegt: kom maar, het
kan er wel bij.”

intussen – ze is nu 11 – gaat het wel beter. Al is het
lang niet altijd gemakkelijk”, aldus Marieke. “Vanaf het
moment dat ze bij ons wonen, is mijn leven behoorlijk
veranderd. Voor die tijd werkte ik als teamleider, niet
meer bij Syndion maar bij ASVZ. Nog steeds in de zorg
dus. In het begin miste ik mijn collega’s en moest ik
wennen aan ‘de hele dag thuis’. Maar dit is nu mijn werk
en ik sta er helemaal achter. De dagen vliegen voorbij.
Mijn man is mijn collega en samen zorgen we 24 uur per
dag, 7 dagen per week. Het is zo bijzonder en tegelijk
zo gewoon om dit te doen.”

DIT IS GEWELDIG!

MOZAÏEK

Het is al vijftien jaar geleden dat Marieke kennismaakte
met een ander logeergezin van Syndion. “Ik dacht:
‘Dit is geweldig! Dit wil ik ook doen. Maar mijn eigen
kinderen woonden nog thuis en ik had een baan als
coördinerend begeleider bij Syndion, dus dat was niet
het juiste moment.” Maar het gevoel dat een functie als
gezinshuisouder op haar lijf was geschreven bleef. En
na een periode van ziekte las ze in 2016 dat Syndion
een informatieavond hield over wat het betekent om
gezinshuis te worden. “Daar zijn Arjan en ik naartoe
gegaan. Vanaf dat moment is het snel gegaan”,
vertelt ze opgewekt.

Onderling gaat het tussen de kinderen ook goed. “Tim
en onze logé Kevin, hij logeert sinds februari bij ons,
zijn samen aan het mozaïeken geslagen. Sinds kort doet
Nicolien ook mee. Kijk, hier werken ze nu aan.” Marieke
houdt een vlinder omhoog in haar atelier. Zelf schildert
ze graag. “En Nicolien wil nu soms ook schilderen, dat is
erg leuk”, vertelt ze.

DE DAGEN VLIEGEN
Eerst kwam Tim, inmiddels 14 jaar. “Hij woont
hier door de week en is de meeste weekenden
bij zijn vader. Het is heel ﬁjn dat er een goede
band is.” In augustus kwam na Tim ook nog
‘Nicolien’ in het gezin wonen.“Zij had echt
behoorlijke hechtingsproblemen, we hebben
het best lastig gehad in het begin. Maar

Ivm privacy wordt Nicoliens echte naam niet genoemd.
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Marieke en Arjan zijn een
‘gezinshuis’:
in hun huis wonen twee kin
deren met een beperking.
En twee dagen per week
is er ook een logé: Kevin
Ze zijn dus ook nog een lo
geergezin.
Marieke zegt: “Ons huis is
nooit te vol!
Het is bijzonder om dit te
doen.”
SynVol
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NIEUWS
NL DOET:

VRIJWILLIGERS,
BEDANKT!

9 en 10 maart werd er op diverse
Syndion-locaties vrijwilligerswerk
gedaan in het kader van NL-Doet.
Bijna 70 mensen zetten zich een dag in voor onze cliënten en hun locaties.
Er werd schoongemaakt, gespit, gepoot en gesnoeid, geverfd, een
overheerlijke lunch bereid, cliënten werden verwend en mooi gemaakt…
wat een bijzondere dag! Ook onze bestuurder stak traditiegetrouw zijn
handen uit de mouwen, op De Meerkant in Meerkerk, hierbij onder andere
geholpen door Arie Donker, wethouder van de gemeente Zederik. Hopelijk
tot volgend jaar, vrijwilligers!

RESULTAAT VERKOOP GEDICHTENBUNDEL CONNIE OPMEER
“Mooi zoals je bent, mooier voor wie je kent, op zijn mooist ben jij voor
mij”. Eén van de gedichten uit de bundel Mooi mooier mooist van Syndionmedewerkster Connie Opmeer. Van de opbrengst uit de verkoop van het
boekje, schonk Connie een deel aan de locatie waar zij werkt, het KDC
Maasplein in Alblasserdam. Hiermee kon de locatie twee gebarenpoppen
aanschaﬀen, waar de kinderen en de begeleiders enorm van genieten.

DE VOGEL MET
LIJM AAN ZIJN
POOTJES
Karlijn Roelofs woont met ondersteuning van Syndion in BonVie in
Culemborg. Zij maakte een prachtig
kinderboekje: De vogel met lijm aan
zijn pootjes. Dit boekje is nu in een
kleine oplage gedrukt en wordt door
Syndion als relatiegeschenk gebruikt.
Namens Syndion nam Jenny van der
Hoek het boekje in ontvangst. Het
is een prachtig, ontroerend boekje
met een belangrijke boodschap. Die
brengen we graag over aan onze relaties. Zelf zegt Karlijn: “Je moet blijven zoeken naar je mogelijkheden,
dan wordt je droom werkelijkheid!”

CLIËNTPORTAAL IN DE LUCHT
Trots presenteert Syndion in 2018 het cliëntportaal, dat stap voor stap voor alle cliënten en hun
vertegenwoordigers beschikbaar komt. Bij Syndion willen we dat cliënten, met hun vertegenwoordigers en
begeleiders, sámen werken aan hun ontwikkeling. Daarvoor gebruiken we de methode Cyclisch werken. Dit zorgt
voor een doorlopende kwaliteitscontrole op de ondersteuning. Binnen heel Syndion werken we op eenzelfde
manier aan doelen en de ontwikkeling van onze cliënten.
Syndion vindt het belangrijk dat cliënten zeggenschap hebben en regie houden over hun leven. Daarom krijgen
zij met hun vertegenwoordigers rechtstreeks toegang tot hun zorgdossier in het online cliëntportaal. Op elk
gewenst moment en zonder tussenkomst van een medewerker, kunnen zij het
cliëntportaal inzien. Bij Syndion staat de cliënt écht centraal!
Benieuwd naar hoe het cliëntporaal er uit ziet? Er staat een korte
introductieﬁlm op onze website www.syndion.nl/introﬁlm-clientportaal.
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Zeggenschap en medezeggenschap zijn twee belangrijke
onderwerpen binnen Syndion. Daarom zijn de cliëntenraden
zo belangrijk! Syndion heeft clientenraden 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. We beginnen met
Dietward Bruin, voorzitter van de CCR.

“EEN HELE EER”
Dietward Bruin werd in augustus 2017 CCR-lid en een
paar maanden later gekozen als voorzitter. “Ik vind het
een hele eer om dit te mogen doen!
Ik woon in Leerdam, samen met Betsy en onze drie
kinderen Wietse, Lieke en Jonne. Ik werk in Houten voor
een organisatie die woningen voor ouderen realiseert
en beheert. Ik werk dus door heel Nederland, om
woongebouwen geschikt te maken, zodat ouderen er
comfortabel en veilig kunnen wonen. Een uitdagende
én plezierige baan.
Ik vind het belangrijk om lokaal actief en betrokken te
zijn. Ik heb verschillende bestuursfuncties gehad en nu
ben ik penningmeester van een lokale stichting voor
het behoud van historisch erfgoed. Ook ben ik actief
binnen de Lions Club Leerdam en dus lid van de CCR
van Syndion.

Dit laatste doe ik omdat ik het heel belangrijk vind dat
de mensen die hulp, zorg en ondersteuning krijgen
zélf een stem hebben, invloed kunnen uitoefenen
en meedenken, meepraten en meebeslissen over
Syndion. Daar is de CCR voor. Als lid zie ik dat de CCR
er toe doet en dat dit breed wordt gedragen door de
organisatie, de directie en de Raad van Toezicht van
Syndion.
Ieder die zorg of ondersteuning nodig heeft moet
zoveel mogelijk zijn of haar eigen regie houden. Voor
mensen die het niet allemaal zelf kunnen regelen wil ik
opkomen. Dat is mijn persoonlijk drijfveer bij mijn inzet
voor de CCR.”
Dietward Bruin
Voorzitter Centrale Cliëntenraad Syndion
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In deze rubriek laten we je meestal zien hoeveel creatief talent Syndion heeft. Op onze
dagbestedinglocaties maken cliënten heel leuke cadeautjes. Maar dit keer roepen we
je op om eens te gaan smullen bij Syndion!
Foto’s: Sonja Bron / Jaccolien Stein

Metropole is een begrip in Gorinchem! Ook dit
jaar weer verkozen tot het leukste restaurant
van de gemeente! Je kunt bij ons heerlijk
borrelen, lunchen en dineren. Ook vergaderen en
flexwerken is bij ons mogelijk. Of kom je feestje
bij ons vieren in onze gezellige zaal achter het
restaurant!
Kom je lunchen? Denk dan eens aan het
Metropooltje Mozzarella, een robuust
desembroodje met mozzarella, tomaat, basilicum
en olijven tapenade voor maar € 6,75.
Maar er staat nog veel meer lekkers op onze
uitgebreide kaart. Wip eens bij ons binnen voor
koffie, thee, lunch of diner!

Een bekende specialiteit van Bakkerij Syn in
Zoet zijn de petit fours. Ze zijn verkrijgbaar in 4
smaken, 4 kleuren chocoladedip. Er zit decoratie
op, maar een cijfer (leuk voor een verjaardag!) of
logo (om je bedrijf te promoten) is ook mogelijk.
Ze worden verkocht in doosjes van 8 (€ 5,20
per doosje) of meer (vanaf 25 stuks en/of meer
leverbaar).
Prijzen: Petit four € 0.65
Petit four met cijfer € 0.80
Petit four met logo € 0.85
In onze bakkerij maken we nog veel meer
lekkernijen. Allerlei soorten grote en kleine
koeken, cake, muffins, appeltaart. Rondom Pasen,
Sinterklaas, Kerst, Koningsdag of Valentijnsdag
maken we speciale seizoensproducten.
Op onze website kun je meer over ons lezen
en vind je het assortiment: www.syndion.nl/
syninzoet. En... volg ons op Facebook!
Loop gerust eens binnen. De openingstijden van
de winkel vind je op pagina 2.
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Arnold Sterrenburg werkt bij De Zoete
Hoeﬀe in Giessenburg. Hij vindt het leuk
om iets over zichzelf te vertellen:

Syndions Lunchroom De Zoete Hoeffe in
Giessenburg heeft overheerlijke producten te
koop. Samen met de cliënten verwennen wij
onze gasten graag. Zin in een lekkere lunch? Wat
dacht je van onze eigen Tosti Zoete Hoeffe
(€ 3,50), met mozzarella, tomaat, pesto, basilicum
en pijnboompitten.
Wat biedt onze kaart nog meer? Bijvoorbeeld een
broodje gezond of seizoen, een panini pittig en
bij de koffie een heerlijke appeltaart of kruidkoek.
Proeven? Kom een keertje bij ons langs!
PS Onze gezellige lunchroom is ook te huur voor
een feestje. Neem voor meer informatie contact
met ons op (zie pagina 2). En kent u onze winkel?
Ook die is zeker een bezoekje waard.

Wil je weten waa
r je onze
heerlijke locaties
kunt vinden
en wanneer ze op
en zijn? Deze
informatie vind je
op pagina 2.

Wie ben je? En hoe oud ben je?
Ik ben Arnold en ik ben 45 jaar.
Waar woon je?
Ik woon in Gorinchem.
Wat zijn je hobby’s?
Ik vind het leuk om met lego te bouwen. Daar
maak ik hele moeilijke dingen mee, maar die
worden dan wel heel mooi! Verder houd ik van
voetbal kijken, Ajax is mijn favoriete club! Ook
houd ik van badmintonnen en ik ga graag naar
de sportschool.
Hoelang werk je al bij De Zoete Hoeﬀe?
Ik werk al vanaf het begin in de lunchroom, dat
ik nu ongeveer een jaar. Ik vind het heel erg
leuk.
Wat vind je leuk aan je werk?
Ik vind het leuk dat er dan mensen naar de
lunchroom komen die ik kan helpen, dan kan ik
het lekkere eten wat er in de keuken gemaakt
is aan de mensen geven. Het is dan leuk als
mensen zeggen dat ze het lekker vinden en nog
een keer komen om wat te drinken of eten!
Ik hoop dat het nog drukker gaat worden in de
lunchroom!
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Tekst: Mirjam Rinzema / Foto: Hans Sloot
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al 50 jaar bij Syn

Was jij bij het Syndion-feest vorig jaar?
Dat vierden we omdat Syndion al 50 jaar zorg
biedt.
Bij Syndion woont iemand die al 50 jaar
ondersteuning van Syndion krijgt.
Dat is mevrouw Flora Jonas.
Zij is 73 jaar en woont aan de Strijsingel in
Dordrecht.
Flora werd in de winter van
1945 geboren.
Toen zij 23 jaar was, ging zij in
de Rozenhof wonen.
Dat huis was gestart door
ouders van kinderen met een
beperking.
Die ouders wilden liever niet
dat hun kinderen in een grote
instelling moesten wonen.

Haar appartement deelt ze met Nel.
Samen beslissen ze over de inrichting.
Het ziet er gezellig en opgeruimd uit.
Flora houdt niet van stil zitten.
Ze gaat graag op stap, met een vrijwilliger naar de
stad.
“Daar loop ik dan naartoe”,
vertelt ze trots.
“Ik hou van winkelen
en ergens lekker koﬃe
drinken.”
En ze zwemt 1 keer per
week.
Sportief toch?

“

“Ik woon al
heel lang aan
de Singel.
Het is hier
goed”

Flora vond het ﬁjn om in de Rozenhof te wonen.
“Het is gezellig om met een groep mensen te
wonen”, zegt ze.
De organisatie heette nog geen Syndion.
Die naam kwam pas later.
Ze weet nog hoe de directrice heette: mevrouw
Sanders.
Flora heeft in verschillende Syndion-huizen
gewoond.
“Ik woonde met Piet, Louise, Hans en Harry.
Dat was volgens mij aan het Geldelozenpad.
Maar nu woon ik al heel lang hier aan de Singel.
En het is hier goed.”

Met Kerst was ze op
vakantie naar Duitsland.
Haar beste vriend Jan was mee.
Ze gingen naar een groot tuincentrum.
“Het was daar heel mooi!
Ik heb een beeld gekocht van een pinguïn.
Dat staat in mijn slaapkamer.”
Syndion vindt het heel bijzonder dat Flora al zo
lang bij ons woont.
Daarom mocht ze een dagje uit.
Ze gingen naar Rotterdam.
“We gingen eten op een boot.
Dat was heel leuk.”
Het is leuk om te zien dat ze er met plezier aan
terugdenkt.
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TIPS!
BOEK OVER SYNZA
SAMUEL
Samuel is zestien jaar oud en de middelste van de drie
zonen van Willem Vissers en zijn vrouw Bernique. Hij
is geboren met het zeldzame Kleefstra-syndroom en is
meervoudig gehandicapt. In Samuel schrijft Willem op
openhartige, vaak ontroerende en soms ook geestige
wijze over het reilen en zeilen binnen zijn gezin, dat
vaak draait om de zorg voor Samuel. Willem Vissers is
auteur en sportjournalist. Sinds 1997 is hij voetbalverslaggever bij de Volkskrant.
Titel: Samuel - Kroniek van een ongewoon kind
| Schrijver: Willem Vissers | Uitgeverij: Lebowski Publishers | Jaar van uitgave: 2017 | ISBN:
9789048839797 | Prijs: € 17,50

SynZa betekent: Zaterdagactiviteiten van Syndion.
Iedereen vanaf 12 jaar met een indicatie kan aan deze
activiteiten meedoen. De activiteiten worden door
professionele begeleiders, aangevuld met vrijwilligers,
georganiseerd. Dat doen we intussen in vier plaatsen:
Alblasserdam, Giessenburg, Leerdam en Sleeuwijk.
Vaak vinden jongeren met een beperking het lastig
om passende vrijetijdsbesteding en aansluiting met
leeftijdgenoten te vinden. Bij SynZa zijn de activiteiten
afgestemd op de doelgroep en komen de jongeren
anderen tegen. De bijeenkomsten zijn van 16.00 –
20.00 en er wordt gezamenlijk gekookt en gegeten.
Wil je meedoen? Neem dan contact op met het
Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of 0183-651155
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur).

ZORGWETTEN IN
EENVOUDIGE TAAL
Er is een boekje uitgekomen: De Wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 –
eenvoudig verteld. In eenvoudig Nederlands wordt goede uitleg gegeven over de
vier zorgwetten (de Wet Landurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet). Per wet staat welke organisatie
verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe die organisatie te bereiken is. Een
stappenplan geeft aan hoe het werkt: van de aanvraag van zorg/ondersteuning
tot de (eventuele) betaling van de eigen bijdrage voor de geleverde zorg/
ondersteuning. De brochure is geschreven door KansPlus, LSR en Ieder(in).
De brochure mag je gratis van de website van KansPlus downloaden
(https://www.kansplus.nl/samen-sterk-voor-kwaliteit/brochure-de-wetten-zorg-ondersteuning-sinds-2015).
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HANDIGE
APPS EN
HULPMIDDELEN

TIPS VOOR
OUDERS
De website www.kindmethandicap.nl is een
initiatief van Corrie Beks en Brigit Stratmann.
Corrie is moeder van dochter Sophie en Brigit
is moeder van zoon Bjorn, allebei kinderen
met een meervoudige beperking. Zij hadden
de ervaring dat ze niet altijd gemakkelijk de
informatie konden vinden, die hun vragen
kon oplossen. Het internet is geweldig, maar
soms levert uren zoeken toch niet de juiste
informatie op. Op hun website proberen ze
zoveel mogelijk informatie en nuttige tips te
verzamelen, zodat de informatie gedeeld kan
worden met andere ouders van kinderen met
een beperking, zodat niet alle ouders steeds
opnieuw het wiel moeten uitvinden.
Tips zijn welkom op het volgende mailadres:
info@kindmethandicap.nl.

Expertisecentrum Advisium, onderdeel van zorgorganisatie
’s Heeren Loo, heeft in verschillende digitale boekjes een
overzicht gemaakt van handige apps en hulpmiddelen voor
de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De
innovatieboekjes bevatten veel oplossingen voor praktische
knelpunten in de dagelijkse zorg waar medewerkers,
verwanten en cliënten oplossingen voor zochten. Er zijn
boekjes over bijvoorbeeld: reizen, planning, communicatie,
gezondheid. Daarnaast zijn er verschillende boekjes
gemaakt met vernieuwende producten, bijvoorbeeld om de
zelfredzaamheid te vergroten.
De boekjes zijn te vinden op de website van ’s Heeren Loo:
https://www.sheerenloo.nl/innovatie

VAKANTIETIPS
Op vakantie met een beperking? Ook minder valide mensen
en mensen met een lichamelijke handicap willen graag op
vakantie. Het is lang niet altijd gemakkelijk om iets geschikts
te vinden. En ﬁnancieel zijn er soms ook nog haken en ogen.
Op de website http://vakantie.101tips.nl/ vind je wat hulp;
voor een ﬁjne dag of voor een langere vakantie.

WAAR KUN JE OP REKENEN?
Bij Syndion is een nieuwe uitgave verschenen waarin beschreven staat welke
kosten cliënten die bij Syndion wonen zelf betalen, welke kosten Syndion betaalt
en welke kosten op een andere manier worden vergoed, bijvoorbeeld via een
zorgverzekering. Deze informatie geldt voor alle cliënten die bij Syndion wonen
(met of zonder behandeling) en die een eigen bijdrage betalen. Deze informatie
kan ook gelden voor cliënten die bij Syndion wonen via de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet (Jw). Bij het boekje hoort een tarievenlijst.
Daar staan voor 2018 de bedragen op voor bijvoorbeeld voeding en wassen. Beide
uitgaven staan op de website van Syndion.
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DE HOUTNIJVERI
I S V E R H U I S D!
Foto’s: Sonja Bron

Kom onze nieuwe showroom bewonderen! Alle
producten, met veel liefde en plezier door onze
cliënten gemaakt, prachtig uitgestald.
Kom kijken en laat je inspireren! Onze producten
worden verkocht in de winkels van Syndion.

Houtnijverij Syndion
Giessenzoom 13, Hardinxveld-Giessendam.
Showroom open: maandag t/m vrijdag van 15.00 - 16.00 uur.

Verkooppunten:
GoedPunt de Winkel, Westwagenstraat 45, Gorinchem.
Open: woensdag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur.
Pand18, Kerkstraat 18, Leerdam.
Open: maandag 13.00 - 16.00, dinsdag t/m
vrijdag 10.00 - 16.30 uur.

