Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Maak kennis met...
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Visie en kernwaarden

Een eigen leven leiden

Onze kernwaarden: Zeggenschap. Verbindend.
Maatwerk, met lef!

Kansen creëren

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

Mensen met een beperking hebben net als ieder
ander eigenschappen, vaardigheden, wensen, dromen
en verwachtingen. Zij hebben het recht om zich
op hun eigen manier te ontwikkelen, invloed uit te
oefenen op zaken die voor hen belangrijk zijn en een
leven te leiden dat past bij hun mogelijkheden.

Syndion staat voor een samenleving waarin plaats is
voor iedereen. Waarin het gewoon is dat mensen met

een beperking ruimte ervaren
om zichzelf te zijn, ongeacht
hun beperkingen. Wij doen er
alles aan om daarvoor kansen
te creëren.
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Waar biedt Syndion
ondersteuning?

Het werkgebied van Syndion
omvat de Drechtsteden,
de Alblasserwaard, het
Rivierengebied en het Land
van Heusden en Altena. De
plaatsen op de kaart hiernaast
geven een overzicht van het
werkgebied. Locaties van
Syndion zijn ook in andere
plaatsen aanwezig die niet
op de kaart staan. Daarnaast
wordt aan cliënten ook
ondersteuning of begeleiding
in hun eigen huis gegeven.
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“Leon heeft een intensieve
zorgvraag, maar we willen hem
zo dicht mogelijk bij ons hebben.
Het maatwerk dat Syndion levert
helpt ons enorm hierbij
en ondersteunt ons gezinsleven
op elke mogelijke manier.”

Ondersteuningsvormen
In het werkgebied ondersteunen we alle
doelgroepen: volwassenen en kinderen met
een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke
of meervoudige beperking, niet-aangeboren
hersenletsel of andere problemen in de
ontwikkeling zoals ADHD of autisme.
Syndion heeft veel verschillende voorzieningen,
bijvoorbeeld op het gebied van wonen en
dagbesteding. Zo kan iedere cliënt passende
zorg krijgen in zijn eigen omgeving.

Gezinnen met een zorgvraag

Syndion ondersteunt gezinnen met een
zorgvraag. Welke ondersteuning gegeven
wordt, hangt af van de situatie van het gezin.
Syndion biedt verschillende mogelijkheden aan
ouders en kinderen, bijvoorbeeld: begeleiding
thuis, begeleiding op een gewone basisschool,
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, aangepaste
kinderdagbesteding, logeren, wonen in een
gezinshuis of woonvoorziening en buitenschoolse
activiteiten. De ondersteuning is erop gericht dat
kinderen “zo gewoon mogelijk” opgroeien.
De eigen mogelijkheden en het sociale netwerk
van het gezin, waarin de ouders de regie hebben,
is de basis van de ondersteuning.

“Toen het ongeluk mijn
leven omgooide, had ik
niet kunnen bedenken dat
ik ooit nog in zo’n mooi
appartement zou wonen
met zoveel zelfstandigheid.
Mijn eigenwaarde groeit, en
daardoor durf ik steeds beter
nieuwe uitdagingen te zoeken.”

Ondersteuning bij wonen

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd.
Een plek waar je je thuis voelt is voor iedereen
belangrijk. Syndion biedt begeleiding en
ondersteuning rondom wonen aan mensen
die dat nodig hebben. Of het nou gaat om een
paar uurtjes hulp bij dagelijkse handelingen in
het eigen huis, of om intensieve zorg, die dag
en nacht nodig is. Syndion heeft verschillende
woonlocaties. Voor de meeste van deze locaties
geldt dat bewoners een eigen woning hebben
in een complex waar meerdere mensen met
een handicap wonen. Ook wordt begeleiding
van Syndion ingehuurd door ouders die het
initiatief hebben genomen tot een gezamenlijk
woonproject voor hun kinderen.

Dagbesteding die bij je past

Ieder mens is uniek. Daarom heeft Syndion een
breed aanbod aan dagbestedingsactiviteiten.
Welke activiteit gekozen wordt, hangt af van
de mogelijkheden en wensen van cliënten.
Mensen met een ernstige handicap hebben
vaak intensieve begeleiding nodig bij hun
dagactiviteiten. Sommige mensen willen in een
omgeving werken met veel structuur en overzicht.
Anderen zoeken juist uitdaging en vrijheid. En
soms zoeken mensen niet naar een werkplek,
maar naar een creatieve of sportieve activiteit.
Syndion heeft diverse werklocaties middenin
de samenleving waar mensen kunnen werken.
Daarnaast begeleiden we cliënten die in een
extern regulier bedrijf kunnen werken. In alle
gevallen zoeken we samen naar een passende
dagbesteding, zo dicht mogelijk bij de woonplaats
van de cliënt.

“Klanten hebben er geen
idee van dat ik een begeleide
werkplek heb, hier in de
bilbiotheek. Het is gewoon
dat ik er ben.”

Wat heeft
u nodig voor
ondersteuning
door Syndion?

De indicatie

Voor ondersteuning door Syndion is een geldige indicatie
nodig. Er zijn verschillende instanties die deze indicaties
afgeven. Welke instantie voor u relevant is en welke
route u moet volgen, kan u worden verteld door de
medewerkers van het Cliëntservicebureau van Syndion.
De medewerkers op het Clientservicebureau zijn het
eerste aanspreekpunt voor de cliënt. Op de achterzijde
van deze folder staan alle contactgegevens.

Cliëntmedezeggenschap
Bij Syndion vinden we de mening van cliënten van groot belang. Daarom kunnen zij (en
in bepaalde gevallen ouders / vertegenwoordigers) lid worden van cliëntenraden. Er zijn
verschillende soorten cliëntenraden.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad bespreekt zaken die belangrijk zijn voor alle cliënten van Syndion.
Bijvoorbeeld de begroting, samenwerking met een andere organisatie of de benoeming
van een bestuurder. Zowel cliënten als ouders / vertegenwoordigers kunnen lid worden
van de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad vergadert acht keer per jaar met de
bestuurder en één keer per jaar met de Raad van Toezicht.

Locatieraad

De Locatieraad is een cliëntenraad van een locatie. Hier worden onderwerpen besproken
die belangrijk zijn op de locatie. Bijvoorbeeld voeding en maaltijden, verbouwing van
de locatie, veiligheid, activiteiten voor cliënten en huisregels. Op de locaties wordt ook
cliëntenoverleg gehouden. Het cliëntenoverleg op de locatie is geen cliëntenraad en heeft
niet de rechten van een cliëntenraad. In het cliëntenoverleg worden dagelijkse zaken
besproken. Het is belangrijk dat er goed contact is tussen het cliëntenoverleg en de
Locatieraad.

Thema Cliëntenraden

Een Thema Cliëntenraad is een tijdelijke cliëntenraad rondom een thema waar meerdere
locaties mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: de benoeming van een clustermanager of
het samengaan van locaties. Thema Cliëntenraden hebben tijdelijk de rechten van een
cliëntenraad.

Ondersteuning van cliëntmedezeggenschap

Alle cliëntenraden worden ondersteund door een onafhankelijke coach cliëntenraden.
Ook is er een functionaris medezeggenschap voor algemene werkzaamheden omtrent
cliëntmedezeggenschap. Meer informatie over cliëntmedezeggenschap is te vinden op de
website van Syndion. Er is ook een folder beschikbaar over de cliëntmedezeggenschap.

Verschillende soorten
indicaties

De kosten voor ondersteuning en
dienstverlening aan mensen met een
handicap worden betaald vanuit de
WLZ (landelijke overheid) of vanuit
de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
(gemeenten). De medewerkers van het
Cliëntservicebureau zijn op de hoogte
van alle recente regelingen en kunnen u
hier informatie over geven.
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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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