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Maak kennis met

Trainingshuis De Nol

Algemene wooninformatie
Trainingshuis De Nol in Schelluinen is een huis dat
ruimte biedt aan drie jonge mensen die willen leren
zo zelfstandig mogelijk te wonen. Het trainingshuis
is een tussenstap van thuis wonen of wonen in een
groepslocatie van een zorginstelling, naar een zo
zelfstandig mogelijke woonvorm. Het trainingshuis
is vergelijkbaar met ‘op kamers gaan’. Wie er woont,
heeft een eigen kamer en deelt woonkamer, keuken
en badkamer met (maximaal) twee anderen.
Schelluinen is een rustig dorp, vlak bij Gorinchem.
Een supermarkt is te vinden op tien minuten
fietsafstand. De gezellige binnenstad van Gorinchem
is met de fiets of bus in ongeveer twintig minuten te
bereiken. Elk half uur rijdt er vanaf Schelluinen een
bus naartoe. Daar zijn diverse winkels, eetgelegenheden en andere voorzieningen te vinden, zoals
theater en sportschool.De dichtstbijzijnde
treinstations liggen in Gorinchem en Boven-Hardinxveld, allebei ongeveer op een kwartier fietsen.

‘Het trainingshuis biedt jongeren de
mogelijkheid om de zelfredzaamheid te
ontwikkelen , met als doel uiteindelijk
zo zelfstandig mogelijk te gaan wonen .’

Cliënten en begeleiding
Het trainingshuis is opgericht voor jongeren met
een verstandelijke beperking waarbij de stap naar op
zichzelf wonen, ambulant of in een 24-uursvoorziening nog net te groot is. In het voorhuis woont een
echtpaar dat de woonruimte en begeleiding biedt. Zij
hebben een nauwe samenwerking met Syndion, zijn
daar als begeleider in dienst en kunnen terugvallen
op de expertise van gedragsdeskundige en clustermanager. Het doel van het trainingshuis is om de
jongeren (binnen hun mogelijkheden) zo zelfredzaam
mogelijk te maken. De begeleiding heeft een
ondersteunende rol die is afgestemd op de
individuele hulpvraag van de cliënt. De continuïteit
van vaste begeleiders biedt veel voordelen voor
mensen die de eerste stap naar wonen buiten hun
eigen gezin willen of moeten maken. Mensen die in
het trainingshuis wonen, wonen daar via Syndion.
De woonruimte is tijdelijk, maar er is geen vaste
termijn bepaald. Die hangt af van de groei en
ontwikkeling van de cliënt en de vervolgstappen die
hierdoor mogelijk worden.

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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