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Nieuwsbrief nr. 3: 30 juni 2012
Een overzicht van de laatste stand van zaken:
Laatste stand van zaken…
 Inmiddels meer dan 50 geïnteresseerden en potentiële bewoners
 Begeleidingsvisie Samendracht in afrondingsfase, binnenkort op deze
website
 Gesprekken met zorgaanbieder komen in afrondingsfase
 Aanmelding- en inschrijvingsprocedure start binnenkort.
 Nieuwbouw in 2013 of later…
 Toch al eerder opstarten “Woonvorm in een bestaand complex”?
Nieuwe ontwikkelingen! Nog voor 2013 eerste bewoners onder dak?
Ook het bestuur van Stichting Samendracht bemerkt bij het realiseren van de nieuw
te bouwen woonvorm voor ASS-ers met normaal en hoger IQ te Drachten dat de
huidige crisis duidelijk invloed heeft om het gestelde doel voor eind 2013 te halen,
het lijkt haast onmogelijk….
Niet dat we niet bezig zijn met de nieuw te bouwen woonvorm in Drachten. Er vindt
geregeld overleg plaats met de gemeente, de wooncorporatie en grote bouwers in
Friesland en uit het midden van het land. Nog steeds wordt er actief gezocht naar
een geschikte locatie en ook nu zijn diverse partijen met elkaar in gesprek om dit
doel te onderzoeken. Waar aanvankelijk gedacht werd aan 10-15 appartementen
gaan we inmiddels uit van 20-25.
Omdat inmiddels de lijst van geïnteresseerden toeneemt en daarmee ook de
behoefte aan woonruimte met begeleiding/ondersteuning heeft Samendracht zich
samen met één van de wooncorporaties ook gericht op reeds bestaande bouw, nu
nog in gebruik als een complex waar ouderen wonen. Ook elders in het land, in
Zwolle, zie www.be-mazwolle.nl en Apeldoorn, zie www.mhoom.nl, werd reeds ruim
ervaring opgedaan met het in één complex huisvesten van senioren en ASS-ers met
normaal en hoger IQ. Hun ervaringen zijn positief, de groepen matchen doorgaans
goed….
Welk aanbod ligt er nu?
In een bestaand appartementencomplex, waar nu ouderen wonen, zullen de
leegkomende woningen, 4-6 per jaar, in gebruik kunnen worden genomen door
bewoners welke de toelatingsprocedure (zie hieronder) van Stichting Samendracht
hebben doorlopen. Dit betekent dat onze doelgroep komt te wonen tussen, boven en
onder de senioren. We noemen dat gespreid geclusterd wonen…
De appartementen zijn ca 65 m2 groot, woonkamer/keuken van 24m2, 2
slaapkamers, hal, separaat toilet, douche, berging, balkonnetje of terrasje en een

berging op de begane grond. Toegang is middels een centraal portiek met
geluidscontact met de individuele appartementen. Het complex is gelegen op een
rustige locatie in Drachten. De huurprijs ligt onder de huurtoeslaggrens, gestreefd
wordt onder € 500,00 per maand.
Bij aanvang vindt de begeleiding nog ambulant plaats maar nadat het tiende
appartement betrokken is zal het elfde appartement worden voorzien van een
gemeenschappelijke ruimte/keuken voor gezamenlijk gebruik. Tevens wordt een
gedeelte van het elfde appartement gereed gemaakt voor gebruik door de
zorgaanbieder. Vanaf dat moment is de zorgaanbieder op vaste tijden bereikbaar op
locatie, buiten deze uren middels telefoon. Samendracht gaat uit van één en
dezelfde zorgaanbieder voor alle bewoners zoals ook beschreven is in de
Begeleidingsvisie.
Voordat het bestuur van Samendracht verder gaat met de ontwikkeling van
deze plannen wil zij graag antwoord op de volgende vragen:
1. Is deze variant op het concept ”Woonvorm voor ASS-ers” te Drachten
voor u interessant?
2. Zou u, er van uitgaande dat u door de toelatingsprocedure (zie
hieronder) komt, gebruik willen maken deze mogelijkheid?
Mocht u bovengestelde vragen met ja beantwoorden, vul dan de
inschrijfformulieren in.
Graag ontvangt het bestuur van Samendracht z.s.m., lees voor 1 september
2012, uw reactie op de gestelde vragen.
Bij voldoende positieve reacties kunnen misschien al in 2012 de eerste
bewoners via Samendracht hun woning betrekken.
Inschrijven betekent nog niet dat de potentiële bewoner toegelaten wordt, daartoe
dient eerst de volledige toelatingsprocedure doorlopen te worden.
De toelatingsprocedure behelst de volgende stappen:
1. Schriftelijke aanmelding en inschrijving bij de secretaris van de Samendracht.
Voor het inschrijfformulier zie bijlage of het formulier op de website.
2. Aanvangsscreening van de potentiële bewoner door het Autisme Team Noord
Nederland
Na positieve beoordeling van de stappen 1 en 2 door Samendracht dient de
potentiële bewoner de stappen 3 tot en met 5 te doorlopen.
3. Zorg- en begeleidingsbehoefte in kaart brengen door Zorgunie met behulp van
de door hen ontwikkelde Taksatieschaal.
4. Vervolgscreening door het Autisme Team Noord Nederland.
5. (Her)indicatie aanvragen bij het CIZ m.b.v. de uitkomst van de Taksatieschaal.
Na positieve beoordeling van de stappen 3 tot met 5 door Samendracht volgt
plaatsing op de wachtlijst. Vanaf dat moment wordt er een jaarlijkse bijdrage in
rekening gebracht van € 100,Als u geen prijs stelt op het krijgen van deze nieuwsbrief wilt u zich dan bij de
secretaris afmelden?

