Jaarverslag 2017 Stichting Samendracht te Drachten
Stichting Samendracht biedt in Drachten aan volwassen mensen met een autismespectrum
stoornis (ASS) die een normaal tot hoger IQ hebben de mogelijkheid om met begeleiding
zelfstandig te wonen. Daartoe is in 2013 een overeenkomst met woningcorporatie Accolade
gesloten, die vrijkomende appartementen in een bestaand wooncomplex voor senioren
beschikbaar stelt om te verhuren aan deze doelgroep. In februari 2015 is overeenstemming
bereikt om ook het bijna identieke naastliggende complex beschikbaar te stellen voor onze
doelgroep. Het betreft daarom nu twee appartementencomplexen die op een rustige locatie
op loopafstand van het centrum liggen. Het zijn volwaardige appartementen gelegen aan de
Burefen te Drachten.
De instroom in 2014 betrof een drietal mensen; in 2015 zijn er zeven en in 2016 zijn er vijf
Samendracht-bewoners bijgekomen zodat er sinds het najaar van 2016 15 mensen naar
volle tevredenheid wonen. Ook de senioren zijn tevreden met en over de nieuwe bewoners.
Helaas is in november 2016 één van de bewoners overleden; de vrijvallende plaats is in
2017 ingenomen door een kandidaat die op de wachtlijst stond. In september 2017 is een
bewoner verhuisd naar elders zodat er ruimte is voor een nieuwe bewoner die daarvoor eerst
de intakeprocedure moet doorlopen.
De huurprijs ligt onder de huurtoeslaggrens en is daarmee betaalbaar voor iedere bewoner.
De huur wordt betaald uit loon, Wajong of andere uitkering.
In het najaar van 2015 is in één van de woningen in het complex een gemeenschappelijke
ruimte gerealiseerd; de feestelijk opening door wethouder van der Horst vond plaats in
februari 2016. Deze ruimte is bedoeld om onder begeleiding van de zorgaanbieder
gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Te denken valt aan: gezamenlijk koffiedrinken,
gezamenlijk koken en eten, samen een spelletje doen, e.d. voor wie dit wil. Doel is het
(leren) aangaan en onderhouden van sociale contacten om zo ook mogelijke eenzaamheid
te verminderen. Ook is in deze woning een Steunpunt ingericht als kantoorruimte van de
zorgaanbieder.
Voor de begeleiding bij het zelfstandig wonen heeft Stichting Samendracht een
samenwerkings-overeenkomst met de JP van den Bentstichting, die begeleiding op maat
biedt aan alle bewoners. Iedere bewoner krijgt een vaste persoonlijk begeleider. Het
begeleidingsteam bestaat uit begeleiders die allemaal speciale scholing omtrent aan Autisme
verwante stoornissen hebben gevolgd.
Verder stond 2017 in het teken van een aantal veranderingen: binnen het bestuur vond een
aantal wisselingen plaats. Ook binnen de personele bezetting van de zorgaanbieder waren
een aantal wisselingen zowel bij het management als bij de begeleiders. Een aantal
bewoners kreeg een herindicatie onder het nieuwe WMO – regiem (in plaats van de oude
AWBZ), hetgeen veel ondersteuning vanuit het bestuur vergde. Ook in 2018 zal dit een punt
van zorg blijven. Met de woningbouwvereniging Accolade is eind juni 2016 een evaluatie
geweest; het blijkt dat dit format, mensen van onze doelgroep wonend tussen senioren, heel
goed functioneert. Omdat blijkt dat de vraag naar seniorenappartementen door senioren
weer toeneemt is toen afgesproken dat het bij 15 appartementen voor Samendrachtbewoners aan de Burefen blijft. Daarom is Samendracht sinds de tweede helft van 2016 de
mogelijkheid van een tweede locatie aan het verkennen.

