Jaarverslag 2019 Stichting Samendracht te Drachten
Inleiding.
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 2017 en in 2018 is er een
bewoner verhuisd naar elders zodat er ruimte kwam voor twee nieuwe bewoners die
daarvoor eerst de intakeprocedure moeten 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 zorgverlener
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
zorgverlener.

Het jaar 2019.
2019 stond in het teken van een aantal grote veranderingen:
De belangrijkste verandering in het afgelopen jaar voor zowel bewoners als de
ouders/vertegenwoordigers was de overstap naar een andere zorgverlener. In het
jaarverslag over 2018 meldden we al dat we verschil van inzicht hadden met onze
zorgverlener van dat moment. We waren toen in gesprek met WoonDroomZorg (WDZ) uit
Geldermalsen. WDZ is een samenwerkingspartner die veel ervaring heeft met
ouderinitiatieven en met onze doelgroep. De gesprekken hebben erin geresulteerd dat
Stichting Samendracht in januari een samenwerkingsovereenkomst met WDZ heeft
ondertekend en de bestaande zorgverlener per 1 februari heeft gemeld de relatie te
beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van een halfjaar. In februari, maart en
april vonden de sollicitatiegesprekken plaats voor het nieuwe begeleidingsteam waarbij ook
telkens ouders van Samendracht aanwezig waren. Tot onze vreugde kon het nieuwe team al
grotendeels in mei aan de slag en in juni in zijn geheel. Iedere bewoner heeft weer een vaste
persoonlijk begeleider. Het begeleidingsteam bestaat uit begeleiders die allemaal speciale
scholing omtrent aan autisme verwante stoornissen volgen of hebben gevolgd. Het was een
spannende tijd vooral voor onze bewoners maar terugkijkend kunnen we zeggen dat de
overstap heel goed is verlopen en bewoners en ouders heel tevreden zijn over de nieuwe
zorgverlener.

In mei is er een bewoner naar elders verhuisd en in dezelfde maand mei is er een nieuwe
bewoner bij Samendracht komen wonen waarmee het aantal bij 13 bewoners bleef. Er zijn
enkele potentiële bewoners met de intake gestart.
Op bestuurlijk niveau konden we in augustus Minne Jellema als medebestuurslid welkom
heten. Hiermee bestaat het bestuur uit 4 personen en een adviseur.
Halverwege 2019 zijn we met ons steunpunt/gemeenschappelijke ruimte op Burefen 162
verhuisd naar Burefen 102. Deze nieuwe ruimte is veel groter en beter geschikt zowel als
steunpunt/kantoor voor de zorgverlener als gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners.
Accolade heeft ons toegezegd dat wij, nu wij Burefen 162 verlaten hebben, 1 appartement
extra krijgen voor een bewoner. Dit betekent dat er nu naast Burefen 102 ook 16
appartementen beschikbaar zijn voor bewoners.
Er is ook in 2019 weer heel veel discussie geweest met de gemeente Smallingerland en het
Sociaal Domein Fryslân van de centrumgemeente Leeuwarden betreffende herindicaties. Er
hadden in 2019 bij 7 bewoners herindicaties moeten plaatsvinden maar na heel veel overleg
is het gelukt om voor deze 7 bewoners ambtshalve verlenging te krijgen tot 1 januari 2021
met daarbij een voldoende budget. Het belangrijkste argument voor de verlenging is dat
deze bewoners in 2020 nogmaals moeten worden geherindiceerd door het CIZ vanwege de
openstelling (ook voor onze doelgroep) van de Wet Langdurige Zorg in 2021 waartoe medio
2019 de Tweede Kamer heeft besloten. De genoemde ambtshalve verlenging is ook
afgegeven voor een tweetal bewoners waarvoor de indicatie op 1 januari 2020 afliep.
Zo bezien zal 2020 een overgangsjaar worden waarbij aan het eind duidelijk zal zijn welke
bewoners vanaf 1 januari 2021 onder de WLZ van het rijk vallen en welke bewoners voor
hun indicatie ook in 2021 en volgende jaren aangewezen blijven op de WMO van de
gemeente. Onze hoop en verwachting is dat veel bewoners in aanmerking komen voor de
WLZ en dat dit in de toekomst voor de nodige rust zal zorgen.
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