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Dit beleidsplan beschrijft hoe stichting Samenthuis haar project realiseert.
HET ONTSTAAN VAN SAMENTHUIS
Stichting Samenthuis is opgericht op 31 augustus 2016, door notaris Mw. Mr. H.R. van Dueren den
Hollander van Notariskantoor Dongen.
De stichting is opgericht voor ernstig verstandelijk- of meervoudig beperkte jongeren die behoefte hebben
aan liefdevolle zorg op maat en de warmte en geborgenheid van een fijn huis, geïntegreerd in de
maatschappelijke omgeving van het gezellige Brabantse dorp Udenhout, om zo volwaardig deel te kunnen
nemen aan de samenleving.
De oprichters van stichting Samenthuis vinden dat deze behoeftes het beste ingevuld worden in een
kleinschalige setting, met een vaste groep van toegewijde begeleiders. De combinatie van zorgverlening op
maat, toekomstbestendig wonen en integratie midden in de samenleving vinden zij onvoldoende terug bij
grote, reguliere zorginstellingen.
Stichting Samenthuis heeft geen winstoogmerk.
ONZE MISSIE
Verstandelijk of meervoudig beperkte jongeren op een fijne, volwaardige en zo duurzaam mogelijke manier
deel laten nemen aan de maatschappij.
VISIE: EEN BLIK OP DE TOEKOMST, KWALITEIT VAN LEVEN, VOLWAARDIG BURGERSCHAP EN DUURZAAMHEID






Het realiseren en in stand houden van een gezellig, veilig en levensloopbestendig thuis midden in
de samenleving voor zeven jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Deze jongeren een fijn leven bezorgen, hun welbevinden borgen, hun zelfredzaamheid /
zelfstandigheid in stand houden en waar mogelijk verbeteren.
Zo optimaal mogelijk woongenot bieden in combinatie met kwalitatieve hoogwaardige
zorgverlening (zorg gegeven vanuit het hart).
De sociale omgeving van de bewoners op een natuurlijke manier vergroten door de buurt te
betrekken bij het leven en welzijn van de jongeren. Wij geloven in een inclusieve maatschappij.
Duurzaam wonen. Door spaarzaam om te gaan met energie en water, het voorkomen van afval en
waar mogelijk het scheiden ervan en het zoveel mogelijk gebruik maken van maatschappelijk
verantwoord geproduceerde materialen, investeren we in een duurzame toekomst.

STRATEGIE
Het huis
Na de oprichting in 2016 is er achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Samenthuishuis. Het in- en exterieur werd samen met architectenbureau De Twee Snoeken verder uitgedacht. Het
Samenthuis-huis is eind 2019 opgeleverd.
De inrichting en recreatieve- en spelmaterialen zijn vrijwel volledig bekostigd door donateurs.
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De bewoners.
De uitdaging was om jongeren te vinden die goed bij elkaar passen, zowel qua zorgvraag als qua karakter.
Zodat de begeleiding voldoende tijd heeft om alle benodigde zorg-op-maat te geven. Omdat Samenthuis
een ouderinitiatief is spelen ook de ouders/vertegenwoordigers van de bewoners een belangrijke rol bij
Samenthuis.
De zorg
Er is een overeenkomst afgesloten met zorgaanbieder ASVZ. Samen maken wij ons sterk om optimale zorg
voor de bewoners van Samenthuis te realiseren.

HET BESTUUR
Stichting Samenthuis heeft een onbezoldigd bestuur en bestaat uit:
 Voorzitter, Rob Keulemans
 Vice-voorzitter, penningmeester, Ed Wolfs
 Secretaris, Liesbeth Ligtvoet
 Bestuurslid, Jan Wouters
 Bestuurslid, Sandra van Hest
Stichting Samenthuis regelt de zakelijke belangen van Samenthuis voor zorg en wonen. Het bestuur van de
stichting vergadert een aantal maal per jaar. Alle beschikbare middelen komen bij stichting Samenthuis ten
goede aan de zorg voor en het welzijn van de bewoners. Het bestuur verleent daarom haar diensten zonder
enige vorm van beloning.
DE ORGANISATIE
Het bestuur van stichting Samenthuis ziet er op toe dat het welzijn van de bewoners, de kwaliteit van de
zorg, de inzet van personeel en de huishoudelijke verzorging gewaarborgd blijft.
Zorgaanbieder ASVZ is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg, bijvoorbeeld bij ziekte van een
van de begeleiders.
Ouders en vrijwilligers zijn erg belangrijk voor stichting Samenthuis. Zij zorgen gezamenlijk voor ’de kers op
de taart’.
SAMENTHUIS, WONEN EN ZORG GESCHEIDEN
Het (financieel) scheiden van wonen en zorg past helemaal in het huidige overheidsbeleid. Het doel
daarvan is de keuzevrijheid van bewoners te vergroten en passende woon- en zorgvormen te realiseren,
midden in de samenleving.
DE WONING
Het Samenthuis-huis is levensloopbestendig, de zorgwoning van de toekomst. Huiselijk maar toch met alle
faciliteiten en aanpassingen die nodig zijn om de zorg en het wonen voor de bewoners zo comfortabel
mogelijk te maken. Gewoon waar het kan, maar bijzonder waar nodig.
DE ZORG
Kwaliteit van zorg staat voorop en de persoonsgebonden budgetten worden dan ook volledig ingezet voor
de inkoop van zorg. Onze bewoners zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week volledig afhankelijk van zorg.
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PARTICIPATIE
Participatie vinden wij heel belangrijk. De sociale omgeving van de bewoners op een natuurlijke manier
vergroten door de buurt te betrekken bij het leven en welzijn van de jongeren vinden wij vanzelfsprekend.
Wij geloven in een inclusieve maatschappij.

DE FINANCIËN
Het financiële uitgangspunt van stichting Samenthuis is gezond blijven zonder winstoogmerk. De jongeren
betalen de huur en servicekosten van hun Wajong-uitkering. De zorg wordt gezamenlijk ingekocht vanuit de
pgb’s.

TOT SLOT
Kleinschalig wonen met de regie van de zorg in eigen hand, biedt ons inziens de beste mogelijkheden voor
mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Zij hebben een sterke behoefte aan
liefdevolle zorg-op-maat en de warmte en geborgenheid van een fijn huis. Ons doel is een fijne, duurzame
woonomgeving voor zeven jongeren met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen te realiseren
en in stand te houden. Midden in de samenleving, want ook onze jongeren horen erbij!
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