Zelfstandig wonen met begeleiding voor volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum
en met een normaal tot hoger IQ in Drachten.
Stichting Samendracht biedt in Drachten aan volwassen mensen met een autismespectrum stoornis
(ASS) die een normaal tot hoog 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. Het betreft 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 vond geleidelijk plaats, afhankelijk van het vrijkomen van appartementen. Vanaf
oktober 2013 tot september 2016 heeft Samendracht 15 mensen kunnen plaatsen die naar volle
tevredenheid wonen. Ook de senioren zijn tevreden met en over de nieuwe bewoners.
Met de komst van de 15e bewoner zit de woonvorm aan de Burefen vol. Samendracht is aan het
onderzoeken of een 2e locatie in Drachten of een andere grote plaats in Friesland volgens hetzelfde
concept mogelijk is.
De huurprijs zal onder de huurtoeslaggrens blijven en daarmee betaalbaar zijn voor iedere bewoner.
De huur wordt betaald uit loon, Wajong of andere uitkering.
Voor de begeleiding bij het zelfstandig wonen heeft Stichting Samendracht een samenwerkingsovereenkomst met WoondroomZorg, dat 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. Het betalen
van de zorgkosten wordt vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) gedaan.

Om in aanmerking te komen voor wonen bij Stichting Samendracht wordt de kandidaat gescreend
door Autisme Team Noord (ATN) te Drachten.
Middels een uitgebreide vragenlijst (Taksatieschaal) wordt de zorgbehoefte in kaart gebracht,
waarna met WoondroomZorg de daadwerkelijke begeleiding wordt bepaald.
Nadrukkelijk gaat Samendracht uit van de driehoek bewoner- zorgverlener - ouder of
vertegenwoordiger waarbij een belangrijke rol voor de ouder/vertegenwoordiger is weggelegd.
In één van de woningen in het complex is een steunpunt/gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd
voor gezamenlijke activiteiten. Te denken valt aan: gezamenlijk koffie of thee drinken, 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 vertrek ingericht als kantoorruimte van de zorgverlener. Samendracht streeft naar
continuïteit en maximale kwaliteit in begeleiding en een optimaal leefklimaat waarbij het huis van de
bewoner een thuis kan zijn!
Informatie over Samendracht, het woonproject, de toelatingscriteria, de toelatingsprocedure, enz.
kunt u krijgen bij het secretariaat van de Stichting: de heer H. Bouma, Walta 26, 9202 JN Drachten of
via: h.bouma@samendracht.nl

