Nieuwsbrief nummer 5, oktober 2013

Eerste 3 Samendrachtbewoners door toelatingsprocedure van Samendracht!
Accolade stelt locatie Burefen per 2 oktober 2013 beschikbaar!
Na maanden van een intensieve screening in de toelatingsprocedure, waarbij ATN
Drachten, ICF-Taksatieschaal, JP van den Bentstichting en Samendracht zijn
betrokken, zijn we zover dat de eerste bewoners kennis hebben gemaakt met hun
(nieuwe) zorgaanbieder en Stichting Samendracht zelf. Inmiddels hebben 12
toekomstige bewoners de toelatingsprocedure opgestart, de eerste 3 zijn er al door
heen!
De kennismakingen zijn positief verlopen. Ook de bestuursleden van Samendracht
vinden het leuk eindelijk persoonlijk de toekomstige bewoners van de Locatie
Burefen te ontmoeten en hen te leren kennen. Samendracht verheugt zich op hun
komst!
Hieronder een foto van de locatie genomen vanaf de Oppers

Inmiddels heeft Samendracht besloten reeds vroeger in de toelatingsprocedure al
voor kennismakingsbezoek bij de toekomstige bewoner/vertegenwoordiger langs te
gaan. Daarbij kan extra voorlichting worden gegeven over hoe alles in zijn werk
gaat, hoe het gaat worden maar ook informatie over de toelatingsprocedure zelf en
over het invullen en afronden van de Taksatieschaal.
Samendracht heeft bewust gekozen voor een uitgebreide en intensieve
toelatingsprocedure, zorgvuldigheid en kwaliteit staat voorop!
Hoe beter onderzocht, hoe scherper ook de indicaties kunnen worden bepaald, hoe
meer toegesneden straks de ondersteuning en hoe kleiner de kans op
teleurstellingen.
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Door de screening en hoe verder?
Het wachten is nu op vrijkomen van woningen in het Burefencomplex.
Op dat proces heeft Samendracht geen invloed, wij hopen in het komend jaar 4-6
woningen toegewezen te krijgen. Samendracht draagt de bewoner pas voor bij
Accolade nadat deze de Woon/begeleidingsovereenkomst met Samendracht, het
reglement locatie Burefen en de Individuele Dienstverleningsovereenkomst met de
JP van den Bentstichting heeft ondertekend.
Wel verwachten we de eerste bewoner(s) nog in 2013 te huisvesten en start de JP
van den Bentstichting met ambulant begeleiden. Naarmate de groep groter wordt,
wordt er meer begeleidingstijd op de Burefen ingevuld en gaat Samendracht met de
zorgaanbieder het moment bepalen wanneer we echt van een woonvorm spreken.
Tegen die tijd hopen we ook de gemeenschappelijke ruimte te realiseren.
Samendracht blijft streven naar kwaliteit, goed en veilig wonen, een huis wat
een thuis moet gaan worden met hoogwaardige ondersteuning op maat voor
ASSers met normaal tot hoger IQ.

It giet oan , op naar de locatie Burefen van Samendracht !!

