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Wat is Dukdalf?
Dukdalf is een locatie waar kinderen en jong-volwassenen met een ernstige meervoudige beperking overdag terecht kunnen voor opvang en/of dagbesteding.
De locatie is onderdeel van Blokhuis, waar kinderen
en jong-volwassenen wonen en logeren. Dukdalf
creëert een veilige omgeving, waarin de cliënten
zich gerespecteerd voelen. Van daaruit werken we
aan het stimuleren van de ontwikkeling en/ of het in
stand houden van vaardigheden. Er worden zowel individuele als groepsgerichte activiteiten aangeboden.

KDC Dukdalf iets voor uw kind?
Werkwijze
Samenwerking met de ouders is belangrijk. De begeleiders zijn als professionals betrokken bij de zorg en
begeleiding van hun kinderen. In samenspraak met
ouders werken zij aan het perspectief voor de cliënten. Professionaliteit, kennis en kunde dragen doelgericht bij aan dit perspectief. We werken aan een
“Goed Leven” voor deze groep cliënten en hebben
steeds oog voor het Lijf, de Alertheid, Communicatie
en Stimulerende tijdsbesteding. Dit altijd vanuit een
warm contact met de cliënt. Alle begeleiders zijn geschoold om complexe, medische zorg te bieden. Er
wordt nauw samengewerkt met de huisarts, teamarts
en AVG-arts. Dukdalf is voor zowel cliënten die wonen
of logeren binnen Blokhuis, als ook voor cliënten in de
regio die thuis wonen of bij een andere zorginstelling.

Heeft uw kind een meervoudige beperking en
daarom gespecialiseerde ondersteuning nodig? Zoekt u een locatie waar overdag opvang
of dagbesteding wordt geboden en waar professionele begeleiding in samenspraak met
u werkt aan vaardigheden en ontwikkeling?
Neem vrijblijvend contact op met het Cliëntservicebureau van Syndion. We kunnen dan
een afspraak maken zodat u een kijkje kunt nemen. U kunt dan alle vragen stellen die u heeft.

Benieuwd naar ons KDC?
Neem dan contact op met het
Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

