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Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Maak kennis met
februari 2019

Wonen binnenstad
Gorinchem

Algemene wooninformatie
Vanuit steunpunt Lindenborg biedt Syndion ondersteuning aan cliënten die zelfstandig wonen in de
binnenstad van Gorinchem. Het gaat om 4 appartementen aan de Blauwe Torenstraat, 6 appartementen in seniorencomplex Lindenborg en 6 individuele
ppartementen verspreid door de stad. De begeleiders zijn in de ochtend en avond aanwezig op het
steunpunt, maar cliënten kunnen 24 uur per dag een
begeleider bereiken. In de gezellige binnenstad van
Gorinchem zijn verschillende supermarkten, winkels
en andere voorzieningen te vinden, zoals kappers,
sportscholen, een bioscoop, de bibliotheek, theater
en restaurants. Er is geen sprake van groepswonen.
Dat betekent dus ook dat er geen gezamenlijke ruimte is. Maar er zijn wel mogelijkheden om gemeenschappelijke activiteiten te ondernemen. In dagcentrum Boerenstraat en dagactiviteitencentrum-eetcafé
Torenzicht kunnen bewoners aanschuiven voor het
avondeten voor een klein bedrag. Ook worden hier recreatieve en soosachtige activiteiten georganiseerd.

‘Zelfstandig wonen met ondersteuning bij het aanleren en behouden van
vaardigheden .’

Cliënten en begeleiding
De cliënten hebben een (lichte) verstandelijke beperking en/of bijkomende psychiatrische, sociaal-emotionele problematiek. Syndion biedt ondersteuning
en begeleiding op afspraak bij de cliënten thuis in
hun eigen appartement. Zo nodig komt er een begeleider langs op afroep. De begeleiding is aangepast
op de individuele zorgvraag van de cliënt, waarbij
op alle levensdomeinen duidelijkheid en structuur
wordt geboden. De ondersteuning is gericht op het
aanleren en behouden van vaardigheden op het gebied van wonen en welzijn, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. In vaste evaluatiemomenten
wordt steeds bekeken of de begeleidingsstructuur
nog aansluit bij de zorg- en begeleidingsvragen die
de cliënten stellen. Daarnaast kan deze tussentijds
worden aangepast, wanneer de vraag verandert.

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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