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Het eerste woonproject is klaar!
Het eind 2013 gestarte woonproject, tot stand gekomen in samenwerking met
wooncorporatie Accolade en zorgaanbieder JP van den Bent, is medio 2016 afgerond met
het onderbrengen van de 15e bewoner in één van de twee seniorencomplexen aan de
Burefen te Drachten.
Hoewel we gehoopt hadden meer bewoners te kunnen plaatsen heeft Accolade te kennen
gegeven zich te willen houden aan het destijds afgesproken aantal van 15. Dit is met name
ingegeven door hun constatering dat er, in tegenstelling tot de verwachtingen enkele jaren
geleden, weer meer vraag is naar betaalbare woningen voor senioren zoals aan de Burefen.
Wat hierin ook meespeelt is dat in het naastliggende Rispinge een verbouwing is geweest
waardoor er allerlei nieuwe voorzieningen voor ouderen zijn bijgekomen.
Helaas hebben we daarom enkele kandidaten die al in het toelatingstraject zaten moeten
teleurstellen met de boodschap dat wonen bij Samendracht aan de Burefen er voorlopig niet
in zit.
We kunnen stellen dat zowel de seniorenbewoners alsook onze bewoners naar volle
tevredenheid wonen en er hier en daar zelfs sprake is van enthousiasme onder de
seniorenbewoners over de Samendrachtbewoners.
Hoe nu verder
Gezien het feit dat er enkele mensen op de wachtlijst staan en geschikt zijn bevonden voor
wonen bij Samendracht en gezien het gegeven dat er een ruime belangstelling is voor
wonen bij Samendracht is aan Accolade gevraagd, en men heeft dat toegezegd, uit te zien
naar vergelijkbare woonmogelijkheden in Drachten of andere (middel)grote plaatsen in
Friesland.
Ook wordt door de Stichting Samendracht contact gezocht met andere wooncorporaties
(WoonFriesland, Elkien) om met hen te onderzoeken of ook zij willen meewerken aan
projecten vergelijkbaar met hetgeen wij met Accolade hebben bereikt. Door onze ervaringen
tot nu toe moeten we helaas verwachten dat dit niet op korte termijn tot resultaten zal leiden.
Ook zullen we blijven kijken naar mogelijkheden voor nieuwbouw. In eigen regie of door
derden. Maar ook dit zal iets van de lange adem zijn mocht dit al lukken.
Woonproject Burefen
Intussen zal de energie ook worden gestoken in het verder optimaliseren van het project aan
de Burefen.
Begeleiding/ ondersteuning
Begin februari hebben we ons project feestelijk geopend. Burefen 162 is ingericht als
gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten middels koffie- en
eetmomenten. Ook is er een deel ingericht als kantoor van de zorgaanbieder zodat deze
dagelijks op locatie is. Het begeleidingsteam is inmiddels op sterkte en het bestuur overlegt

elke 6/8 weken met de locatiecoördinator over de gang van zaken. We zijn nog bezig om
ervoor te zorgen dat buiten de geplande begeleidingsuren er de mogelijkheid is van
tenminste een telefonische achterwacht. Dit om ervoor te zorgen dat, wanneer de
begeleiding niet aan de Burefen aanwezig is en er bij een bewoner toch behoefte is aan zorg
of ondersteuning, deze dan tenminste hierover telefonisch contact kan opnemen.
Spreekuur
Een goede relatie tussen de senioren en de Samendrachtbewoners blijft belangrijk.
Bij de komst van een Samendrachtbewoner naar de Burefen werd door een bestuurslid van
Samendracht contact gelegd met de buren van hem of haar om ze op de hoogte te stellen
van de komst van een Samendrachtbewoner en wat dat betekent en kan betekenen.
Nu er geen nieuwe bewoners meer komen zal dit niet meer plaatsvinden. Wel wordt er door
het bestuur op gelet of er naast de Samendrachtbewoners mogelijk nieuwe bewoners
komen. Met hen zal dan contact worden gelegd om met hen te praten over het gegeven dat
zij een Samendrachtbewoner naast zich hebben wonen.
Verder is er maandelijks een “spreekuur” waar seniorbewoners met iemand van het bestuur
kunnen spreken over de Samendrachtbewoners: zijn er problemen, ergernissen, vragen,
opmerkingen? We willen hiermee voorkomen dat mogelijke problemen uitgroeien en daar
waar ze er zijn deze direct aanpakken. Een eerste gehouden spreekuur werd door 7
senioren bezocht; ze waren zeer te spreken over deze mogelijkheid van contact met
Samendracht. Ook waren ze heel positief over “onze “bewoners”.
Indicatieperikelen
En punt van voordurende zorg en aandacht is het verkrijgen van een juiste indicatie. Door de
overgang van AWBZ naar WMO worden sinds 1 januari 2015 de indicatieadviezen gedaan
door het gebiedsteam van de gemeente waar men woont. De centrumgemeente
Leeuwarden doet vervolgens de toetsing. Een vaak langdurig en soms ook moeizaam
verlopend proces wat de bewoners en ouders/vertegenwoordigers en ook Samendracht, die
hierin ondersteunend is, erg veel tijd en energie kost. De verwachting is dat er de komende
jaren nieuwe aanpassingen komen rondom het Beschermd Wonen. Samendracht doet alles
wat mogelijk is om voor onze doelgroep een passende indicatie ook naar de toekomst toe te
borgen. Of dat straks nog beschermd wonen heet of dat het een andere naam krijgt vinden
we van minder belang zolang de essentie maar blijft bestaan en dat is een
woning/woonomgeving die prikkelarm is, veilig, met centrale portiek, met 24-uurs
bereikbaarheid, met een steunpunt en gemeenschappelijke ruimte en voldoende
ondersteuning op maat door begeleiders die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van onze
doelgroep.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.samendracht.nl.
Wilt u nog meer informatie of heeft u specifieke vragen dan kunt u terecht bij het
secretariaat h.bouma@samendracht.nl

