Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Ondersteuning
van Kind en Gezin

Als in een gezin een kind met een beperking wordt geboren, heeft dat grote gevolgen.
Syndion biedt ondersteuning op heel veel verschillende manieren.
Om te beginnen kunnen we jou en je gezin
ondersteunen gedurende het proces waarin duidelijk
wordt wat er precies aan de hand is met je kind.
En daarna bepalen we welke ondersteuning, opvang
of onderwijs het beste past. Per situatie, gezin en
kind is dit anders. Wij zoeken samen met jou en je

gezin naar de allerbeste vorm. Soms lukt het niet
thuis, dan is een andere woonplek voor jouw kind
de beste oplossing. Ook hierbij kan Syndion helpen;
we hebben verschillende woonvormen voor kinderen.
En ook kunnen kinderen via Syndion in gezinnen
logeren.

Zorg met visie
Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen met een
beperking, kleinschalig en middenin de samenleving. Syndion is een waardegedreven organisatie
waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers
centraal staan.

”Hier merk ik niet dat
ik een beperking heb”

Bas, 15 jaar, komt altijd
met veel enthousiasme naar
de SYNza (Zaterdagopvang
van Syndion). “We komen om vier uur ‘s middags binnen en drinken dan eerst
thee of limonade met elkaar, kletsen gezellig bij, maken grapjes en daarna start het
programma. Je mag zelf kiezen; of meehelpen met de begeleiders bij het koken of
iets anders gaan doen”, vertelt Bas. “Ik heb hier bijvoorbeeld ook geleerd om een
eenvoudige maaltijd klaar te maken”, aldus Bas.

Sandra, 13 jaar, vindt het geweldig om meiden-dingen te doen zoals nagels lakken
en de nieuwste make-up bespreken met leeftijdsgenoten van de SYNza. Om acht
uur ‘s avonds gaan de jongeren weer naar huis. Zo is het gezin waar ze wonen
een beetje ontlast en hebben de jongeren een paar uurtjes ontspanning met
leeftijdsgenoten die ook een beperking hebben.

Vrije tijd
Zaterdagopvang

Zaterdag is vaak een drukke gezinsdag. Ook
op zaterdagen biedt Syndion aan ouders de
mogelijkheid hun kind met een beperking in rust
en structuur op te vangen. Kinderen kunnen van
9.00 – 16.30 uur bij ons terecht. Ze spelen met
andere kinderen en ondernemen leuke activiteiten,
onder leiding van een begeleider en enthousiaste
vrijwilligers.

SYNza

In
Sleeuwijk,
Leerdam,
Alblasserdam
en
Giessenburg wordt één of twee keer maand
op de zaterdagmiddag of -avond een activiteit
georganiseerd. Met als doel werken aan
zelfstandigheid door bijvoorbeeld een maaltijd
bereiden en praten over de toekomst. Ook wordt in
het bijzonder aandacht besteed aan ondersteuning

bij het uitbreiden van het sociale netwerk en
onderhouden van contacten en het werken aan de
weerbaarheid van de cliënten. SYNza is bedoeld voor
thuiswonende tieners, jongeren en jong volwassenen
vanaf 12 jaar.

BSO (speelkamer)

Om de week is er op donderdagmiddag de speelkamer
voor kinderen die in Giessenlanden wonen, in de
leeftijdsgroep van 5 – 12 jaar. In de speelkamer wordt
het contact met andere kinderen gestimuleerd en
begeleid. Er is professionele begeleiding aanwezig.
Kinderen kunnen tussen 15.15 en 15.30 uur gebracht
worden en om 17.00 uur weer opgehaald.

rekening houdend met de wensen en mogelijkheden
van het kind.
Het aantal keren dat een kind in een gastgezin is
verschilt. Dit wisselt van wekelijks tot één keer per
maand of zelfs één of twee dagdelen per week.
Gastgezinnen vangen een kind geheel vrijwillig
op. Vanuit Syndion is er een contactpersoon en
ondersteuning voor het gezin. De plaatsing van een
kind in een gastgezin gebeurt heel zorgvuldig. De
ouders geven aan welke wensen zij hebben en er
wordt goed op gelet dat het kind in het gastgezin past.

Woensdagmiddagopvang

Op de vrije woensdagmiddagen (12.30 – 18.00 uur)
kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd, die niet
naar de gewone buitenschoolse opvang kunnen,
terecht op de BSO in Gorinchem. De begeleiders zijn
opgeleid om je kind die extra ondersteuning te geven
die hij of zij nodig heeft. We zorgen voor een veilige,
gestructureerde omgeving en doen leuke activiteiten
met elkaar. Per groep zijn er ongeveer tien kinderen
en twee begeleiders.

Vakantiedagopvang

Syndion biedt in alle schoolvakanties dagopvang aan
van 9.00 – 16.00 uur. Dit is voor kinderen en jongeren
die naar het (speciaal) onderwijs gaan. De activiteiten
staan in het teken van vakantie: leuke en sociale dingen
doen, die passen in de belevingswereld van kinderen.

Gastgezin

Syndion heeft als uitgangspunt dat kinderen en
jongeren met een beperking het beste kunnen
opgroeien in het eigen gezin. Om dit voor ouders en
kinderen haalbaar te laten zijn biedt Syndion voor de
ontlasting van de thuisbasis de mogelijkheid voor het
kind om tijd door te brengen in een gastgezin. Een
gastgezin biedt opvang en laat het kind meedraaien in
het dagelijkse ritme van het gezin. Daarbij natuurlijk

Logeren

Ouders met een kind met een beperking hebben
soms extra ondersteuning nodig of tijd voor zichzelf
of andere gezinsleden. Goede logeerfaciliteiten maken
dit mogelijk. Syndion biedt logeermogelijkheden in
het weekend en in de vakanties. Er zijn verschillende
vormen van logeren: op een woonlocatie van Syndion
of bij een logeergezin. Voor welke logeeroplossing
wordt gekozen, hangt af van de wens van de ouders
en het kind. Er wordt in alle gevallen veel zorg besteed
aan het vinden van een goede match. Syndion kent de
logeergezinnen goed en heeft nauw contact met hen.
Hierdoor is dit een zeer betrouwbare optie.

“Ik doe mijn best om
voor Sophie alles zo
gewoon mogelijk
te laten doorlopen”

Ambulant
Thuissituatie

Als er in een gezin een kind met een
beperking wordt geboren is er vaak
behoefte aan het overnemen van een
stukje zorg. Syndion zoekt samen met
jou en je gezin naar antwoorden en
passende oplossingen.
Ondersteuning in je eigen huis gebeurt
helemaal op maat en op afgesproken
momenten. Van ondersteuning bij de
opvoeding tot praktische hulp rondom de
spitsuurtijden. We zoeken een passende
medewerker voor het gezin. Samen zorgen
we ervoor dat je kind met goede ondersteuning zo lang mogelijk in het eigen gezin
kan blijven wonen. Als het nodig is dan helpt
Syndion zelfs om iemand te zoeken die die
activiteiten met je kind kan doen die onze
begeleider niet doet, bijvoorbeeld naar een
sportclub gaan. Dat kan een vrijwilliger zijn of
iemand uit het eigen netwerk.

Ondersteuning reguliere basisschool,
dagopvang en peuterspeelzaal

Karin stopte na de geboorte van Sophie met haar baan.
Sophie – net vijf geworden - werd geboren met een
beperking. Ze zit in een rolstoel en kan niet praten.
Sophies ouders vonden extra ondersteuning niet nodig.
“Maar sinds kort heeft Sophie epilepsie”, vertelt Karin. “Tot
die tijd pasten bijvoorbeeld Sophies grootouders geregeld
op, maar ik durfde dat niet meer aan hen over te laten.
Toen hebben we bewust gekozen voor ondersteuning
door een professional bij ons thuis.”
Dat werd Sandra. Zij werkt ongeveer tien uur per week
in het gezin en ondersteunt in de eerste plaats Sophie.
“Ik doe mijn best om voor Sophie alles zo gewoon
mogelijk te laten doorlopen. We gaan naar buiten, we
oefenen met de spraakcomputer, we doen de dingen
die haar vader en moeder ook met Sophie doen.
Ik kan het heel goed met Sophie, haar oudere zus
Britt en hun ouders vinden. Dat is eigenlijk een
voorwaarde om dit werk te kunnen doen. Ik ben
immers gast in dit gezin.”
“Sophie vindt het leuk”, vertelt Karin. “Ze
begrijpt ons heel goed en als ik haar
vertel dat Sandra komt, merk ik dat
ze blij is. Dat die klik er is, maakt voor
ons honderd procent verschil in ons
gevoel over deze ondersteuning. En
op donderdag kookt Sandra zelfs
voor ons. Heerlijk dat je dan zo
aan kunt schuiven!”

Voor kinderen met een beperking geeft de speelzaal,
opvang of school in de buurt vaak een vertrouwd
gevoel, omdat deze meestal dichtbij huis is en zij
hierdoor vaak al andere kinderen kennen. Om die reden
kan regulier onderwijs of kinderopvang een hele goede
optie zijn voor je kind. Wat belangrijk is dat er ruimte en
begrip is bij de leiding of leerkracht. Extra ondersteuning voor
de leerkracht en voor je kind kan daarin helpen. Syndion heeft
begeleiders in dienst die deze ondersteuning kunnen bieden.
Zij helpen je kind in de klas, bijvoorbeeld bij het leren of bij het maken
van contact met andere kinderen. Hoe het traject er uitziet, verschilt per
kind en per school.

Dagbesteding
Kinderdagcentrum (KDC)

Syndion heeft vijf gespecialiseerde kinderdagcentra
(KDC’s) waar je kind, ongeacht zijn of haar beperking,
dagelijks kan worden opgevangen. Een KDC van
Syndion werkt samen met ouders en verzorgers, het
netwerk van het kind en andere disciplines aan de
ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
De opvang en begeleiding is gericht op ontwikkeling,
veiligheid en structuur. Voor ieder kind wordt
een behandelplan opgesteld. Daarin staat welke
mogelijkheden en wensen er zijn rondom zijn of haar
ontwikkeling en hoe dit gerealiseerd wordt. Indien nodig
is aanvullende ondersteuning van een multidisciplinair
team (gedragskundige, teamarts, fysiotherapeut,
logopedist en/of ergotherapeut) mogelijk. Deze zijn
verbonden aan ieder KDC. Bovendien zoeken we
voortdurend naar mogelijkheden om samen te werken
met reguliere kinderdagopvang, scholen en andere
instanties.

Speciaal onderwijs

In het speciaal onderwijs zijn de groepen kleiner en
hebben leerkrachten een opleiding gevolgd voor het
lesgeven aan en het omgaan met kinderen met een
beperking. Als ouder maak je je eigen afwegingen bij
de schoolkeuze voor je kind. Het belangrijkste in die
keuze is dat je kind een leuke schooltijd heeft en zich
zo goed mogelijk ontwikkelt.
Syndion werkt intensief samen met verschillende
speciale scholen (scholen voor zeer moeilijk lerende
kinderen en een Mytyl-school) in Gorinchem, Sliedrecht
en Dordrecht. Op deze samenwerkingsscholen zijn
dagelijks begeleiders van Syndion aanwezig om
kinderen en leerkrachten te ondersteunen. Per kind
wordt gekeken hoeveel en welke begeleiding nodig is.
Op andere scholen in het werkgebied kan Syndion ook
ondersteuning bieden.

		
Naam locatie

Plaats

Leeftijd

KDC Jolie

Culemborg

0-7 jaar

KDC Maasplein

Alblasserdam

0-7 jaar

KDC Sleeuwijk

Sleeuwijk

0-7 jaar

KDC Schuttersplein

Gorinchem

0-18 jaar

Dagcentrum Dukdalf

Hardinxveld-Giessendam

0-18 jaar

Wonen
Gezinshuis

Soms is het door omstandigheden niet mogelijk je kind
thuis te laten wonen. De beslissing om je kind niet in
je eigen gezin op te laten groeien, is ingrijpend. Een
gezinshuis kan een goed alternatief zijn. Een gezinshuis
is een woonvorm waarbij getrouwde, samenwonende
of alleenstaande mensen één of meerdere kinderen
of volwassenen in hun gezin opnemen. Syndion vindt
het belangrijk dat cliënten zo gewoon mogelijk kunnen
opgroeien. Een gezin biedt veiligheid en stabiliteit.
Bovendien leert de client van de sociale contacten van
het gezinshuis. De gezinshuizen worden begeleid door
Syndion en hebben ook onderling contact.

Trainingshuis

Voor jongeren (vanaf 13 jaar) die toe zijn aan het
vergroten van hun zelfstandigheid heeft Syndion
in Hendrik Ido Ambacht een trainingshuis. Bij dit
trainingshuis wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen
van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te
wonen en voor jezelf te zorgen. Voorbeelden zijn
persoonlijke hygiëne, het schoonhouden van de
leefomgeving en eten en drinken maken.

Woonlocatie

In een woonlocatie van Syndion wonen meerdere
kinderen met een beperking. Het is een aangepast
huis, uiteraard rolstoeltoegankelijk, dat meestal in

een gewone woonwijk staat. Een team van vaste
begeleiders creëert hier een stabiele woonsituatie
voor de kinderen. De mate van zorg en ondersteuning
hangt af van de zorgvraag van het kind. Regelmatig
worden voor specifieke activiteiten, zoals buitenspelen
of sporten, vrijwilligers ingezet.

Regio Drechtsteden

A2
Nieuwegein

Regio Alblasserwaard

Vianen

Regio Rivierengebied
Wijk bij Duurstede
Lek
Lek

Culemborg

A27
Meerkerk

A2

A15

Leerdam
Hoornaar
Alblasserdam

Merwede

Dordrecht
A16

Tiel

Beesd

Beneden-Leeuwen

Giessenburg

H.I.
Ambacht
Zwijndrecht

Waal

Acqoy

Arkel

H’veld
G’dam
Werkendam

Gorinchem

A15
Vuren
Waal

Sleeuwijk

Maas

Aalst

A27

A2

Bergsche Maas

Syndion heeft locaties in veel plaatsen. Niet alle plaatsen staan
op deze kaart. Als u in een andere plaats binnen de regio’s of net
buiten de regio’s woont, kunt u ook een beroep op Syndion doen.
Vind onze locaties ook via de locatiezoeker:
www.syndion.nl/locaties

Aanmelden of meer informatie

Bij het Cliëntservicebureau kunt u zich aanmelden voor ondersteuning door
Syndion. Daarnaast kunt u ons altijd benaderen voor informatie en advies.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren
(9:00-17:00) via tel. (0183) 651155 of clientservicebureau@syndion.nl.
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