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Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

WONEN
Syndion . Doen we samen .

Wonen
bij Syndion
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een groot deel van het dagelijks leven speelt zich
thuis af. Voor mensen met een beperking is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend. Syndion
biedt mensen met een beperking ondersteuning bij het wonen. Hoe iemand wil wonen en
welke ondersteuning nodig is, bepaalt de cliënt zelf.
Wat is nodig?

Syndion ondersteunt mensen met een lichamelijke,
verstandelijke of meervoudige beperking. De
ondersteuning die nodig is verschilt per persoon.
Iemand die rolstoelgebonden is heeft aanpassingen
nodig in huis, bij het huishouden, bij persoonlijke
verzorging of andere zaken. Iemand met een
verstandelijke beperking kan soms zelfstandig wonen

Zorg met visie

en heeft alleen hulp nodig bij bijvoorbeeld de post en
de administratie. Soms is het nodig dat iemand dag en
nacht kan terugvallen op ondersteuning.

Welke ondersteuning biedt Syndion?

Syndion is een organisatie die kleinschalig werkt.
Op de woonvraag van de cliënt zoekt Syndion het
meest passende antwoord. Er zijn verschillende

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.

”Ik woon
hier graag”

Karlijn Roelofs, 28 jaar, woont in BonVie, een
aangepast wooncomplex in Culemborg.
Syndion huurt hier 15 appartementen waar
mensen met een lichamelijke handicap
dankzij 24-uurzorg zelfstandig kunnen
wonen. Karlijn is één van hen. Zij raakte gehandicapt door een ongeluk. “Tien jaar
geleden fietste ik door Utrecht en werd ik door een auto geschept. Vier maanden lag
ik in coma, en toen ik daar uit kwam was het niet best met me. Ik had bij alles hulp
nodig. Mijn gedachten, geheugen en begrip waren ernstig vertraagd.” Een lang traject
van revalidatie volgde.

En daarna volgde een zoektocht naar een huis. “Nu woon ik hier, in mijn eigen
huis. Ik krijg hulp bij het boodschappen doen en met schoonmaken. Eten koken
kan ik zelf, al eet ik ook regelmatig beneden, in het restaurant. Vaak samen met
medebewoners. Ik vind het een prettig gevoel dat ik, als dat nodig is, altijd iemand
kan oproepen. En ik kan bij de begeleiding mijn verhaal kwijt. Ik woon hier graag.”

woonvormen
waar
begeleiding
aanwezig is,
overdag en waar nodig ’s nachts. Ook kan begeleiding
gegeven worden vanuit een nabij gelegen steunpunt.
In een eigen woning is de begeleiding op afspraak.
Zo zijn er bij Syndion volop mogelijkheden.

Zelfstandig wonen met ondersteuning

Als een cliënt een eigen woning heeft, dan kan Syndion
ondersteunen bij zelfstandig wonen. In de zorg wordt
dat ambulante ondersteuning genoemd. Voor een
cliënt wordt een team van begeleiders samengesteld.
Zij bieden ondersteuning op vaste tijden bij de dingen
waar ondersteuning bij nodig is, zoals:
- Structuur aanbrengen in je huishouden
- Hulp bij financiën en administratie
- Netwerk vergroten
- Hulp bij het vinden van werk, hobby’s of sport
Als het nodig is, kan de cliënt altijd terugvallen op
de dichtstbijzijnde woonlocatie van Syndion. Deze
locaties fungeren als een inloopplek. Cliënten die in
de omgeving wonen kunnen elkaar hier ontmoeten,
vragen stellen of hulp vragen. Op sommige avonden
wordt er gekookt en kan er samen gegeten worden.
Ook worden er regelmatig gezellige activiteiten
georganiseerd.
Wanneer welke ondersteuning geboden wordt is
afhankelijk van de indicatie en wordt vastgelegd in een
persoonlijk ondersteuningsplan.

Woonlocaties
Syndion heeft in het totale werkgebied ongeveer 35
woonlocaties. Deze woningen hebben elk een eigen
karakter. De meeste locaties zijn gericht op óf mensen
met een verstandelijke óf met een lichamelijke
handicap. Voor jongvolwassenen en ouderen zijn er
aparte woonvoorzieningen. Ook zijn er woonlocaties
waar voornamelijk cliënten wonen met Nietaangeboren Hersenletsel (NaH).
Voor alle woonlocaties geldt dat Syndion streeft naar
kleinschaligheid en eigenheid.
• De woningen bevinden zich in gewone woonwijken.
• In de buurt van winkels en andere voorzieningen.
• ‘s Nachts is er een slaapdienst
• Ze zijn rolstoeltoegankelijk
• 	Er zijn oproepsystemen waardoor cliënten assistentie
kunnen oproepen
Als bewoners overdag aanwezig zijn is er ondersteuning
bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Trainingshuizen
In een trainingshuis leren we mensen die daar nog
niet aan toe zijn om (weer) zelfstandig te wonen.
De cliënt woont hier in een eigen appartement
of samen met anderen, en deelt een keuken en
woonkamer. De begeleiders leren de cliënt om een
zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen, al dan
niet met ondersteuning. Er is hulp bij de invulling van
dagbesteding of werk, het opbouwen van een sociaal
netwerk en een gezonde levensstijl. In fases neemt de
zelfstandigheid toe, en wordt de begeleiding steeds
verder afgebouwd. Na verloop van tijd stroomt de
cliënt door naar een andere woning.
Gezinshuizen
Syndion heeft voor volwassenen en kinderen met een
beperking speciale gezinshuizen. Een gezinshuis is
een woonvorm waarbij getrouwde, samenwonende
of alleenstaande mensen één of meerdere kinderen
of volwassenen met een beperking in hun gezin
opnemen. Syndion vindt het belangrijk dat cliënten zo

“Later wil ik
een eigen huisje”
gewoon mogelijk kunnen
opgroeien. Een gezinshuis
zorgt hiervoor door de
veiligheid en stabiliteit en de cliënt
lift mee op de sociale contacten
van het gezinshuis. De gezinshuizen
worden begeleid door Syndion
Ouderinitiatieven
Steeds meer ouders realiseren zelf
een wooninitiatief. Ze willen zelf
bepalen hoe hun zoon of dochter
woont. Syndion ondersteunt ouders
bij deze opzet. Ouders vragen vaak
wat Syndion kan betekenen bij de
oprichting van zo’n ouderinitiatief. De
woonlocatie is dus niet van Syndion, maar
de begeleiding van de bewoners wordt wel
door medewerkers van Syndion gedaan. De
hoeveelheid zorg verschilt en hangt af van
de behoefte van de kinderen.

Simone van Genderen heeft een lichte verstandelijke
beperking. Zij woont in de binnenstad van Gorinchem,
in een klein appartementencomplex van Syndion, en
heeft een indicatie voor ondersteuning bij het wonen.
Individuele begeleiding krijgt zij volgens de afspraken
die zijn vastgelegd in haar ondersteuningsplan. “Ik
heb niet zo veel begeleiding nodig hoor, maar
helemaal zonder begeleiding gaat het niet. Mijn
handicap is dat ik alles nogal snel zelfstandig wil
doen. Maar als dat dan niet lukt, raak ik in paniek.

Persoonlijk ondersteuningsplan
Waar mogelijk zoekt Syndion naar een
woonoplossing op maat. Met de zorgvrager
wordt gezocht naar de meest geschikte vorm van
ondersteuning bij het wonen. Als de match tot stand
komt en de cliënt bij Syndion komt wonen, wordt er
een persoonlijk ondersteuningsplan gemaakt waarin
afspraken worden vastgelegd. Jaarlijks wordt in een
evaluatiegesprek beoordeeld of er aanpassingen
nodig zijn en of de cliënt tevreden is over de geboden
ondersteuning.

Ik heb iemand nodig die me helpt orde in het
leven te houden. Een vast schema, een patroon.”
Simone heeft heel wat meegemaakt in haar
leven. Gepest op school, verkeerde vrienden.
“Daarom is het voor mij ook belangrijk dat
ik met mijn woonbegeleidster kan praten,
om die dingen van vroeger te verwerken.
Later wil ik het liefst zelfstandig wonen,
met twee of drie keer in de week
begeleiding. In een eigen huisje,
dat zou mooi zijn.”
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Syndion
Syndion is een zorginstelling.
Syndion

Begeleider

Syndion geeft ondersteuning aan mensen
met een beperking.
Dit zijn kinderen, jongeren en volwassenen.

Ondersteuning bij wonen
Syndion vindt het belangrijk dat je kunt wonen
zoals jij dat wil.
Huis

Ik

Samen kijken we naar de mogelijkheden en jouw wensen.
We zoeken naar een oplossing die bij jou past.
We helpen je bij wat jij nodig hebt.
Dat is voor iedereen weer anders.

Ondersteuningsplan
Als je cliënt bij Syndion wordt, maken we samen afspraken.
Afspraak

Zorgplan

Deze komen in jouw ondersteuningsplan.
Je bespreekt dit samen met je begeleider van Syndion.
Als afspraken niet meer kloppen, worden ze aangepast.

Hoe kan Syndion
ondersteunen bij wonen?
Zelfstandig wonen
met ondersteuning
Syndion kan je ondersteunen in je eigen huis.
Syndion

Thuis

We noemen dat ambulante ondersteuning.

Een begeleider komt op vaste tijden langs.
Begeleider

Klok

Hij of zij helpt je bij dingen waar jij hulp bij nodig hebt.

Bijvoorbeeld:
Bed opmaken

Wasmand

• een schema maken voor je huishouden

•	het leggen van contact met anderen
en onderhouden van vriendschappen
Ontmoeten

Vrienden

Werken

Sport

Inlooppunt

Buurthuis

Vraagteken

Je kunt ook terecht bij een inlooppunt.
Dit is een plek in de buurt waar je naartoe kunt met vragen.

Of je kunt samen met anderen eten. Soms zijn er ook
gezellige activiteiten.
Eten

Ontmoeten

Woonlocaties

35
Huis

Syndion heeft ongeveer 35 locaties waar je kunt wonen.

Locaties

Er zijn locaties in de stad, dicht bij winkels.
Stad

Dorp

En er zijn locaties in een rustige omgeving.

Soms is een locatie
Straat

Gebouw

-

een rij huizen in een nieuwbouwwijk

-	een gebouw met een groepsruimte en
voor iedere bewoner een eigen slaapkamer.
Slaapkamer

Flat

-

of een groot gebouw met appartement

Er zijn ruimtes waar je met elkaar kunt koken en eten.
Koken

Eten

De begeleiding helpt je waar jij dat nodig hebt.
Begeleider

Helpen

”Ik woon
hier graag”

Trainingshuizen

Leren

Huis

In een trainingshuis leer je zelfstandig te wonen.

Je woont in je eigen appartement.

Keuken

Woonkamer

Samen met anderen deel je de keuken en woonkamer.

Onze begeleiders helpen je bij wat jij wilt leren.
Begeleider

Leren

Dat kan van alles zijn.

Bijvoorbeeld
Was ophangen

Wasmachine

• het doen van de was
• het koken van een gezonde maaltijd

Koken

Snijden

Na een tijdje verhuis je naar een woning
die bij jou past.
Verhuizen

Thuis

Gezinshuizen

Huis

Jongen

Gezin

Een gezinshuis is een huis waar een gezin woont.
Een gezin met één of twee ouders
en soms kinderen.

Meisje

Daarbij wonen mensen met een beperking.
Vaak zijn dit kinderen.
Er zijn ook gezinshuizen waar volwassen
cliënten wonen.

Ze doen alle dingen gewoon in het gezin mee.
Man

Vrouw

Ouderinitiatieven

Ouders

Syndion

Huis

Denken

Soms willen ouders zelf een woonlocatie oprichten.
Ze willen zelf bepalen hoe hun zoon of dochter woont.
We noemen dat een ouderinitiatief.

Syndion kan daar bij helpen.
Syndion denkt met de ouders mee en kan advies
geven.

Ook zorgt Syndion vaak voor de begeleiding in het
huis.
Syndion

Begeleider

Regio Drechtsteden

A2
Nieuwegein

Regio Alblasserwaard

Vianen

Regio Rivierengebied
Wijk bij Duurstede
Lek
Lek

Culemborg

A27
Meerkerk

A2

A15

Leerdam
Hoornaar
Alblasserdam

Tiel

Beesd

Druten

Beneden-Leeuwen

Giessenburg

H.I.
Ambacht
Merwede

Zwijndrecht

Waal

Acqoy

Arkel

Dordrecht
A16

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.

Eenvoudige taal

Deze folder bestaat uit twee delen. Het eerste deel is
geschreven in gewone taal. In het tweede deel wordt
de belangrijkste informatie in eenvoudige taal uitgelegd.
Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat onze
informatie voor iedereen begrijpelijk is.

Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Service Centrum • Stadhuisplein 4
Postbus 3012 • 4200 EA Gorinchem
T (0183) 651150 • E info@syndion.nl
I www.syndion.nl
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