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Maak kennis met

Woonlocatie van Strijsingel

Algemene wooninformatie
De cliënten die op de Haarstraat wonen hebben nietaangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking
en zijn voor langere tijd aangewezen op een woonsituatie met individuele ondersteuning (op afroep). De
leeftijden liggen uiteen van adolescenten (vanaf 18
jaar), tot volwassen en ouderen. Het team van ervaren
begeleiders ondersteunt de cliënten om zo zelfstandig
mogelijk te kunnen leven. Het gaat dan niet alleen om
het wonen zelf, maar ook ondersteuning bij het vinden van dagbesteding en het stimuleren van sociale
contacten. Het streven is dat iedere bewoner buitenshuis passend werk of zinvolle dagbesteding heeft. De
ondersteuning is gericht op het vergroten en in stand
houden van zelfstandigheid. Er wordt altijd gekeken
naar wat de cliënt nog zelf kan, waar hij zich nog in kan
ontwikkelen en waar overname nodig is. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de was doen, schoonmaken en koken.

‘Wonen voor ouder wordende cliënten ,
in een rustige en veilige omgeving,
waarbij de vaardigheden zo veel mogelijk
in stand worden gehouden .’

Cliënten en begeleiding
Op deze locatie wonen vooral oudere cliënten met
lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Sommige cliënten werken op een activiteitencentrum, andere cliënten zijn overdag thuis omdat ze veel zorg
nodig hebben. Op de begane grond wonen 8 cliënten die veel zorg en nabijheid nodig hebben. Op de
eerste verdieping wonen 8 cliënten die wat minder
zorg en nabijheid dan de cliënten beneden nodig hebben, maar er is wel vaak begeleiding aanwezig. Op
de overige verdiepingen wonen 9 cliënten verspreid
samen of alleen in hun appartementen en komt begeleiding af en toe op vaste momenten langs. Voor
alle cliënten is de begeleiding 24 uur oproepbaar via
een alarmsysteem. In de gezamenlijke ruimte kunnen de bewoners samen de maaltijden gebruiken,
die dagelijks worden bereid door de twee koks die
op de locatie werken. Binnen het vaste team van
begeleiders is er voldoende aandacht voor de zorgvraag die de cliënten hebben. Het doel is het in
stand houden van de vaardigheden waarbij cliënten
in een rustige en veilige omgeving kunnen leven.

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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