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Maak kennis met

Woonlocatie Griendweg

Algemene wooninformatie
In 2013 is het nieuwbouwpand Griendweg opgeleverd
voor 16 cliënten die 24-uurszorg krijgen. Het gebouw
staat in de wijk Hoog-Dalem, naast de wijk Gorinchem-Oost. De locatie heeft twee verdiepingen, elk
met een eigen doelgroep en een eigen begeleidingsteam. Ook is er een aanleunconstructie voor 2 cliënten. Elke bewoner heeft een eigen appartement met
sanitair. Op de benedenverdieping zijn het eenkamerappartementen, op de bovenverdieping zijn vier tweekamerappartementen en 4 eenkamerappartementen,
allen met een keukenblok. Er zijn drie gemeenschappelijke woonkamers, twee beneden en een boven.
Op dit moment ligt de locatie nog wat afgelegen,
maar er wordt al wel veel gebouwd. Het nieuwe winkelcentrum in Hoog-Dalem ligt op korte afstand. Aan
het eind van de straat is een bushalte. Doordeweeks
gaan de cliënten overdag naar werk of dagbesteding.

‘Een passende woonplek in een veilige
omgeving met begeleiding en ondersteuning afgestemd op de hulpvragen van de
bewoners.’

Cliënten en begeleiding
De 16 bewoners van de Griendweg hebben een
matige tot ernstige verstandelijke beperking. Op de
benedenverdieping wonen 8 cliënten met uiteenlopende beperkingen. Deze variëren van een matige
tot ernstige meervoudige beperking met daarbij komende gedragsproblematiek, autisme en epilepsie.
De cliënten vragen veel hulp bij persoonlijke verzorging. In de twee woonkamers op de benedenverdieping wordt een veilige omgeving in huiselijke sfeer
gecreëerd voor de bewoners. Hier worden diverse
activiteiten aangeboden, waarin een balans is tussen actief meedoen en ontspanning. De ouders
worden nauw betrokken bij de zorg voor de cliënten. Op de bovenverdieping wonen 6 vrouwelijke
cliënten met een matige verstandelijke beperking en
daarbij komende gedragsproblematiek en autisme.
Er is een gezamenlijke woonkamer waarin groepsmatige ondersteuning wordt geboden en daarnaast
ontvangen de cliënten ook individuele begeleiding
en ondersteuning, passend bij de hulpvraag en de
gestelde doelen. In de aanleunconstructie wonen 2
mannelijke cliënten. Zij krijgen op afspraak individuele
begeleiding in hun eigen appartement. Deze bewoners kunnen altijd terugvallen op begeleiding, ook op
de momenten dat ze geen ondersteuning hebben.

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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