Nieuwsbrief 8 18 januari 2016
Samendracht op koers en: volle vaart vooruit!
Inmiddels al 10 bewoners op de Burefen 2 t/m 208 en de gemeenschappelijke ruimte met
steunpunt al in gebruik!
In nieuwsbrief 7 spraken we de verwachting uit van een spoedige erkenning van ons
wooninitiatief en het realiseren van een gemeenschappelijke ruimte met daarbij de
zorgaanbieder meer zichtbaar op locatie. We kunnen nu melden dat beide al realiteit zijn
geworden! Inmiddels is de Burefen 162, een prachtig appartement op de begane grond vlak
bij ingang en trapportaal/lift, al in gebruik genomen door Samendracht-bewoners en wordt
het steunpunt gebruikt door medewerkers van de JP van den Bent stichting.
De officiële opening van de gemeenschappelijke ruimte met steunpunt staat begin februari
in de planning, houd dus de locale en Friese media in de gaten!
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Samendracht blijft voor bekostiging van ondersteuning middels PGB gaan.
Het overgangsjaar 2015 (AWBZ naar WMO) vraagt weliswaar heel veel
doorzettingsvermogen en volle inzet, maar stapje voor stapje weet Samendracht toch haar
doelen te realiseren. Zowel bij de gemeente Smallingerland als bij de gemeente Leeuwarden
(centrumgemeente voor Beschermd Wonen) en Sociaal Domein Fryslân moeten
voortdurend ons doel en de wijze van bekostiging van de zorg middels PGB onder de
aandacht gebracht worden. Omdat we ons gesteund weten door de landelijke Wmowetgeving 2015, waarin wordt vermeld dat gemeenten de plicht hebben PGB aan te bieden
indien er sprake is van een maatwerkvoorziening, en wetend dat het ook een betere
voorziening oplevert, laten we dit uitgangsprincipe niet los. Daar komt nog bij dat we ervan

overtuigd zijn dat deze vorm van bekostiging minder duur uitvalt dan middels zorg in natura
(ZIN).
We hopen dat we dit jaar in de gelegenheid gesteld worden middels een pilot de gemeenten
en Sociaal Domein Fryslân te laten inzien dat onze veronderstelling juist is.
Het overgangsjaar 2015, indicatieprocessen, perikelen MO-zaak en chaos bij de SVB.
Vanaf 2015 hebben de gebiedsteams (of wijkteams) de taak om indicatieadviezen voor
begeleiding en ondersteuning op te stellen. Dit geldt zowel voor nieuwe indicaties als voor
herindicaties en ook degenen die nog een oude ZZP-indicatie hebben krijgen te maken met
deze gebiedsteams. Het Samendracht-bestuur ontving medewerkers van het gebiedsteam
de Wiken al op de Burefen en kon hen bijpraten over ons initiatief en de stand van zaken.
We kijken terug op een vruchtbare bijeenkomst en merken dat deze medewerkers met
kennis van zaken ondersteunend willen zijn bij het indiceren ten behoeve van onze
bewoners op de Burefen.
Inmiddels is via adviezen van deze gebiedsteams door MO-zaak in Leeuwarden 5 maal de
indicatiebeschikking “Beschermd wonen” bekostigd middels PGB afgegeven. En daarmee
indirect ook de erkenning van ons wooninitiatief! Voor alle duidelijkheid: MO-zaak in
Leeuwarden behandelt de aanvragen voor beschermd wonen in geheel Friesland waarbij
Leeuwarden namens de 24 gemeenten als centrumgemeente fungeert.
Toekomstige bewoners die buiten Smallingerland wonen (en die al door de hele
toelatingsprocedure van Samendracht zijn gekomen) moeten zich melden bij de
gebiedsteams in hun eigen gemeente. Deze teams blijken veelal onwetend omtrent
Samendracht, waar Samendracht voor staat en wat Samendracht biedt.
Het zou veel praktischer zijn als deze potentiële bewoners zich alvast zouden mogen melden
bij de gebiedsteams van Smallingerland. Dat voorkomt dat procedures weer over gedaan
moeten worden als men met een te lage indicatie gaat verhuizen naar de Burefen. Overdoen
levert helaas weer stress op voor de toekomstige bewoners. En wat te denken van de kosten
van opnieuw indiceren. Het kan en moet dus beter en efficiënter!
Het bestuur spant zich ervoor in dat buiten Smallingerland wonende potentiële bewoners
zich in Smallingerland mogen gaan melden. Het is helaas nog niet zo ver.
Bij MO-zaak in Leeuwarden maar vooral bij de SVB gaat het nog regelmatig mis. Het vraagt
van de bewoner en diens vertegenwoordiger voortdurend een actieve houding. De
overheden en instanties hebben allerlei procedures bedacht, onnodig veel bureaucratie is er
bijgekomen. Het Samendracht-bestuur is continue ondersteunend naar
bewoners/vertegenwoordigers om problemen die mede hierdoor ontstaan mee te helpen
oplossen.

Ervaringen tot nu toe.
Onze 10 Samendracht-bewoners genieten van hun stille, prikkelarme, veilige, volwaardige,
en betaalbare huisvesting. Van de zijde van de senioren, waar zij tussen wonen, komen geen
wanklanken. Integendeel: onze doelgroep wordt positief ervaren.
De betrokkenheid van het Samendracht-bestuur, dat met onze doelgroep en de senioren
rondom hen contacten onderhoudt, wordt door allen gewaardeerd. Het vergoot onze
herkenbaarheid en blijkt een prima opzet!
Over de begeleiding door de medewerkers van de JP van den Bent stichting zijn onze
bewoners ook te spreken. Hun vertegenwoordigers/ouders melden dat op de 6-wekelijkse
bijeenkomsten die zij met het Samendracht-bestuur hebben.
Inmiddels heeft de JP van den Bent stichting een speciaal klein maar snelgroeiend
Samendracht-team geformeerd waarbij wordt gestreefd naar kwaliteit van en continuïteit in
de begeleiding en deskundigheid op het gebied van ASS. Bij de samenstelling van dit team is
ons bestuur ook betrokken evenals bij de sollicitatieprocedures voor dit team.
Van de zijde van wooncorporatie Accolade ontvangen we lof over hoe alles tot nu toe vorm
is gegeven en hoe het gehele proces verloopt.

Tot slot weer de oproep aan allen die ASS-ers met normaal tot hoger IQ ondersteunen en
met hen meedenken over veilig, prikkelarm, volwaardig, zelfstandig wonen met
ondersteuning op maat: denk aan Samendracht en locatie Burefen te Drachten! Bedenk
dat de toelatingsprocedure zeker 4 tot 6 maand in beslag neemt. Dus meld tijdig aan!
Kijk hiervoor op www.samendracht.nl

