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Maak kennis met

Woonlocatie Leerpark

Algemene wooninformatie
De woonlocatie Leerpark in Dordrecht is in 2013 geopend. Deze locatie is vooral gericht op mensen met
een lichte verstandelijke beperking. De 18 cliënten
hebben ieder een eigen appartement met een eigen
woon- en slaapkamer en open keuken. Een aantal
woningen heeft een eigen tuintje. Een door Syndion
gehuurd appartement dient als steunpunt en gezamenlijke ruimte. De appartementen zijn gelegen op de
eerste verdieping van het complex Newton. Daaronder bevinden zich een garage en een fietsenstalling.
Er is een binnentuin waar alle bewoners van het complex gebruik van kunnen maken. De locatie is niet rolstoelvriendelijk. Op de tweede verdieping wonen 18
volwassenen die van Humanitas begeleiding krijgen.
Syndion werkt nauw samen met Humanitas. De locatie bevindt zich in een rustige buurt naast een scholengemeenschap. Dicht bij de locatie is een supermarkt
en bushalte. Het gezellige centrum van Dordrecht is op
de fiets makkelijk bereikbaar. Ook is daar het treinstation te vinden. Vlak bij het Leerpark is een zwembad,
waar een aantal cliënten regelmatig gaan zwemmen.

‘Zo zelfstandig mogelijk wonen met ondersteuning om de zelfredzaamheid te
vergroten of in stand te houden .’

Cliënten en begeleiding
De 18 (jong)volwassen cliënten op het Leerpark hebben een licht verstandelijke beperking. Daarnaast kan
er een combinatie zijn met andere problematiek, zoals autisme, PDD-nos, ADHD, hechtingsproblematiek
en verslaving. De begeleiding is erop gericht om de
zelfstandigheid te vergroten, zoals het aanleren van
vaardigheden met betrekking tot de zelfredzaamheid en/of het in stand houden hiervan. Het bieden
van ‘nabijheid’ is voor de meeste cliënten belangrijk
om basisveiligheid te ervaren. De cliënten krijgen
de ondersteuning in hun eigen appartement, op een
tijdstip dat is afgesproken. Ook kunnen zij wanneer
nodig 24 uur per dag de begeleiding bereiken. Doordeweeks gaan de cliënten overdag naar een sociale
werkvoorziening, zorgboerderij en/of school. Op de
tijden dat de cliënten thuis zijn is er fysieke aanwezigheid van begeleiding, ook in het weekend. Op andere
momenten zijn de begeleiders van de nabijgelegen
locatie Romboutslaan altijd telefonisch bereikbaar,
ook ’s nachts. Voor de cliënten wordt de mogelijkheid geboden om gezamenlijk te eten of eten af
te halen in de door Syndion gehuurde woning. Er
wordt dagelijks gekookt. Ook kunnen de cliënten
op afgesproken tijden twee keer per dag (tijdens de
koffie- en theepauze) langskomen voor een praatje.

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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