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1. Introductie

De stichting SamenLeven, vrienden van Dichterbij, is ook dit jaar weer op verschillende aspecten van haar
doestelling actief geweest. Een van de activiteiten is het in behandeling nemen van, de door medewerkers
ingediende, aanvragen voor financiële ondersteuning t.b.v. cliënten van verschillende woon- en
dagbestedingseenheden van Dichterbij. Elke aanvraag wordt door het bestuur van de stichting zorgvuldig
beoordeeld en indien noodzakelijk wordt de aanvrager uitgenodigd om zijn aanvraag te verduidelijken. Daarnaast
is de aanvraagprocedure voor financiële ondersteuning geoptimaliseerd. De website is geactualiseerd en er
hebben overleggen plaatsgevonden met enkele van de betrokken partijen zoals de cliëntenraad en de
bestuurders van Dichterbij. Dit alles met de doelstelling om de stichting nog beter onder de aandacht te brengen
bij verwanten en medewerkers van Dichterbij. Het moet tenslotte voor een ieder duidelijk zijn voor welke zaken

men een beroep op de stichting kan doen.

2. Bestuurssamenstelling

In dit kalenderjaar werd het bestuur gevormd door de volgende personen:
De heer Leo Kranendonk
voorzitter - secretaris
De heer Jo Martens
penningmeester
Mevrouw Toos Magielse
lid
De heer Leo van Stippent
lid
Mevrouw Irma Scholtens
lid
Mevrouw Willeke van Berkel
secretarieel ondersteuner - webbeheerder

3. Verandering cliëntenbestand

Ten gevolge van veranderingen in de wetgeving heeft Dichterbij besloten de cliënten zonder WLZindicatie onder te brengen in een nieuw te vormen zorgorganisatie, n.l. UniK. Het bestuur van de
stichting SamenLeven heeft het besluit genomen dat aanvragen voor financiële ondersteuning alleen
gedaan kunnen worden ten behoeve van cliënten die een indicatie hebben in het kader van de Wet
Langdurige Zorg (WLZ) of op basis van eerder afgegeven indicatie hun recht op zorg met verblijf
behouden hebben.

4. Externe contacten

4.1 Cliëntenraad.
In juli 2017 heeft er voor de tweede keer een overleg plaatsgevonden met 2 bestuursleden van de
Cliëntenraad van Dichterbij. In dat overleg werd teruggekeken op de afspraken die in 2016 gemaakt
zijn. De wens werd uitgesproken om ook in 2018 een gezamenlijk overleg te hebben waarbij het
voorstel werd gedaan om ook het bestuur van de familievereniging van Dichterbij uit te nodigen.
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4.2 Bestuurder Dichterbij.
In de vergadering van december is een overleg geweest met één van de bestuurders van Dichterbij.
mevrouw Cecile Stallenberg, Enerzijds was het een kennismakingsgesprek, daarnaast zijn er enkele
zaken aan de orde geweest zoals de onbekendheid van de stichting SamenLeven, het kunnen vinden
van de informatie over de stichting SamenLeven op de website van Dichterbij en de stand van zaken
met betrekking tot de afhandeling van de financiële aspecten van het kinderdagcentrum De Korf. In
het verleden is door de voormalige bestuurder, de heer Frank Holtman, een toezegging van financiële
aard aan het bestuur van de stichting SamenLeven gedaan. Deze kwestie zal zoals het er nu
voorstaat in 2018 worden afgehandeld.

5. Website

Aan de in 2016 gereed gekomen website van de stichting SamenLeven zijn enkele verbeteringen
aangebracht. Zowel voor de medewerkers van Dichterbij als voor de bestuursleden van de stichting is
de (aanvraag)procedure vereenvoudigd. De website fungeert ook als PR instrument, wellicht wordt
men door de op de website gegeven informatie geprikkeld om de stichting financieel te steunen. Bij de
toewijzing van een financiële ondersteuning wordt van de aanvrager, als `tegenprestatie`, een verslag
met foto´s gevraagd voor plaatsing op de website. Op die manier wordt aan de buitenwereld duidelijk
gemaakt welke aanvragen gehonoreerd worden en welke niet. In de praktijk blijkt echter dat het voor
de aanvragers van de toegewezen projecten geen vanzelfsprekendheid is om aan deze vraag gehoor
te geven. Ook de reminders vanuit het secretariaat leveren niet altijd het gewenste resultaat op.

6. Werkwijze stichting SamenLeven

De werkwijze, zoals verwoord in het jaarverslag over het jaar 2016, was ook in 2017 van kracht. Ook
in dit jaar hadden we te maken met toezeggingen die uiteindelijk niet verzilverd werden. In elke
toezegging wordt vermeld tot wanneer de toezegging loopt. Als aanvragers niet binnen de genoemde
periode om uitstel vragen of anderszins een reactie geven vloeien de toegezegde en daarvoor
gereserveerde middelen terug in het beschikbare budget van de stichting SamenLeven.
De stichting SamenLeven heeft in 2017 nog een bankfunctie gehad voor een tweetal
organisatieonderdelen n.l. In’t Corenvelt en het voormalig onderdeel Kleur. Aangezien het
organisatieonderdeel Kleur niet meer bestaat heeft het bestuur van de stichting SamenLeven de
directeuren van de directoraten van Dichterbij, bij wie de kinderzorg is ondergebracht, aangeschreven
met de mededeling dat er nog geld beschikbaar is voor specifieke vragen vanuit de kinderzorg. Op dat
bericht is niet gereageerd door de directeuren. Daarom heeft het bestuur van de stichting
SamenLeven besloten dat bedrag toe te voegen aan de financiële middelen die voor alle cliënten van
Dichterbij beschikbaar zijn, namelijk in het reguliere budget van de stichting.

7. De stichting SamenLeven als fondsaanvrager

Bij de in 2016 gedane aanvraag, van een ouder van een Dichterbij cliënten een professioneel
fondsenwerver, inzake een plan voor de aanleg van een belevingstuin en snoezelruimte voor een
aantal Dichterbij cliënten heeft de stichting SamenLeven gefungeerd als aanvrager (gezien het feit dat
een privé persoon geen beroep kan doen op fondsen). Van de in december 2016 aangeschreven
fondsen hebben een aantal fondsen in 2017 laten weten dat deze aanvraag niet in hun beleid paste.
3 Fondsen hebben een toezegging gedaan, evenals een bedrijf in het Land Van Cuijk, een particulier,
twee werkeenheden van Dichterbij en de stichting SamenLeven. Met het totaal aan opbrengsten kon
het in 2016 opgestelde plan niet gerealiseerd worden. Dientengevolge is het plan bijgesteld en
uiteindelijk in die vorm eind 2017 gerealiseerd.
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Hieronder een artikel dat is geplaatst in het mededelingenblad van de Familievereniging Dicht-bij en
op de website van stichting SamenLeven.
SNOEZELEN OP DE DOPHEIDE IN GENNEP, EEN NIEUWE DROOMRUIMTE
Sinds december 2017 is het dagbestedingsgebouw Dopheide in Gennep een snoezelruimte rijker.
Niet alleen de cliënten van de dagbesteding kunnen hier gebruik van maken. De snoezelruimte staat
ook open voor de bewoners uit de buurt. Als je de snoezelruimte binnenkomt, stap je eigenlijk een
andere wereld in. Het licht is gedempt, er zijn projecties van bewegende beelden, er klinkt zachte
muziek en het waterbed nodigt uit om even te gaan liggen. Alles in de ruimte is erop gericht om
cliënten met een beperking te laten genieten van de zintuigelijke prikkels. Een bezoekje aan de
snoezelruimte ontspant maar daagt ook uit. De ruimte beschikt over een snoezelhoek met
spelmateriaal, een muziek-tril-waterbed, spiegels, een bubbel unit, een spiegelbol, en een blacklight
aquarium. Alles wordt sfeervol aangelicht met leds en spots.
De snoezelruimte is ontstaan vanuit het programma 'Als je het mij vraagt'. In de gesprekken met
begeleiding, verwanten en cliënten is deze wens naar voren gebracht. “Omdat er in deze wijk geen
specifieke ruimte was ingericht om te snoezelen, heb ik dit initiatief genomen. Aanvankelijk was het
idee om een gezamenlijke snoezelbadkamer in te richten voor de twee-onder-één-kap-woning”, vertelt
ouder Truce van den Berg. “Door onzekerheid over de toekomstige bestemming van het huis, is dit
plan gesneuveld. Het idee van een snoezelruimte bleef wel bestaan. Het management van Dichterbij
is vervolgens op zoek gegaan naar een andere locatie. Zo zijn we gaan nadenken over een
snoezelruimte binnen de dagbesteding. Snoezelen is voor veel cliënten een welkome aanvulling op
hun dagbesteding. Dat geldt voor onze zoon, maar in de wijk Heikant in Gennep wonen veel meer
mensen met een verstandelijke beperking waarvoor belevingsgerichte activiteiten belangrijk zijn.”
Truce vervolgt: “Het belang van een snoezelruimte is door Dichterbij onderkend. Zij zagen ook wel dat
zo’n ruimte een belangrijke aanvulling was. Vervolgens heb ik geregeld dat er fondsen werden
benaderd voor de realisatie. Stichting SamenLeven heeft een belangrijke financiële bijdrage
geleverd.

8. De aanvragen

Het bestuur van de stichting SamenLeven heeft in dit kalenderjaar vijf maal vergaderd. Naast de
hierboven genoemde onderwerpen zijn de 16 aanvragen voor financiële ondersteuning besproken.
Van die 16 aanvragen zijn er 12 positief gehonoreerd, 1 is er aangehouden omdat die niet volledig
was en voor 1 aanvraag die eind 2017 gedaan werd heeft het bestuur om een beter uitgewerkt
projectplan gevraagd. De aanvraag die niet volledig was, is later in het jaar met de noodzakelijkje
aanvulling alsnog gehonoreerd. 2 Aanvragen hebben een negatieve beoordeling gekregen en zijn dus
niet gehonoreerd. 2 Aanvragen zijn gefinancierd met middelen die voor het voormalige onderdeel
Kleur geoormerkt waren. Bij een aantal van de aanvragen zegde de stichting SamenLeven niet het
totale gevraagde bedrag toe. Dit om de aanvragers te stimuleren om ook elders (cliënten, familie of
andere bronnen) financiële middelen aan te boren. Een tweede argument is verhouding van de gift tot
het gevraagde project. Een definitieve uitbetaling vindt pas plaats op het moment dat aanvrager laat
weten dat de totale financiering rond is. Bestuursleden van de stichting SamenLeven zijn op
uitnodiging en in wisselende samenstelling bij verschillende activiteiten aanwezig geweest waarbij de
met steun van de stichting geeffectueerde aanvraag in gebruik werd genomen.
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9. Nieuwe aanvragen
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9.1.

De vraag voor financiële ondersteuning voor de bouw van een tuinhuis voor het opbergen van
fietsen en rolstoelen ten behoeve van een woning van cliënten die aan de Pottenbakker in
Milsbeek wonen. De aanvraag is niet gehonoreerd aangezien het bestuur van mening is dat
deze voorziening door Dichterbij zelf moet worden aangebracht.

9.2.

Twee loungebanken ten behoeve van 14 cliënten aan de Sneeuwheide 4,6 en 8 die door de
afdeling houtbewerking van Dichterbij gemaakt zijn. De betrokken cliënten deden allen een
bijdrage van € 25,00 per persoon. De stichting SamenLeven heeft hier € 1.500,00 aan
bijgedragen.

9.3.

Een tovertafel voor cliënten die wonen aan de Veldweg in Cuijk en voor de cliënten die
gebruik maken van de dagbestedingslocaties De Kroon en Roggy. De bijdrage van de
stichting SamenLeven bedroeg € 6.193,00.

9.4.

Een muzikaal moment verzorgd door de stichting Erato voor cliënten die de
dagbestedingslocatie in de voormalige Roggy fabriek bezoeken. De stichting SamenLeven
heeft daarvoor € 125,00 beschikbaar gesteld.

9.5.

Een elektrische duofiets ten behoeve van cliënten die wonen aan de Struikheide 1 en 3 in
Gennep. Hiervoor werd het standaardbedrag van € 5.000,00 toegezegd.

9.6.

Voor de vraag van het aanbrengen van een elektrische trapondersteuning aan een in 2015
door de stichting SamenLeven gefinancierde duofiets ten behoeve van cliënten aan de
Moerbos 28 t/m 34 in Oss is nog € 200,00 ter beschikking gesteld.

9.7.

De financiering van een schommel voor 1 cliënt aan de Berekuil in Cuijk is afgewezen.
Argument: een schommel voor 1 cliënt past niet binnen de doelstelling van de stichting
SamenLeven.

9.8.

Een elektrische duofiets ten behoeve van cliënten aan de Stuikheide 2, 4 en 14 in
Gennep. Ook hier werd € 5.000,00 toegezegd.

9.9.

Een kassa met touchscreen en mobiel pinapparaat ten behoeve van cliënten die in de Jumbo
buurtsuper op de locatie Velp werkzaam zijn. € 3.250,00. Besloten is dat de stichting
SamenLeven dat kassa met touchscreen zelf aanschaft en ter beschikking stelt aan deze
locatie. Mocht het benoemde materiaal na 5 jaar nog steeds in gebruik zijn dan gaat het
eigenaarschap over naar de locatie Velp.

9.10.

Een rolstoelfiets met elektrische ondersteuning voor meerdere personen aan de Boomheide
19a en 25a in Gennep. Ook hier is € 5.000,00 toegezegd.

9.11.

Een rolstoelfiets met elektrische ondersteuning voor meerdere personen aan de Boomheide
2 en 4 in Gennep. Ook hier is € 5.000,00 toegezegd.

9.12.

Een duofiets met elektrische ondersteuning ten behoeve van cliënten aan de Picardië. Het
standaardbedrag voor deze voorziening € 5.000,00 is ook hier toegezegd.

9.13.

Een mobiele kantelbare belevenistafel die ingezet kan worden om kinderen en volwassenen,
op locatie De Twinkeling Horst, te laten leren, ontwikkelen en samen te spelen.

9.14.

Interactieve Omnivista; de cliënten van de Twinkeling Horst kunnen hiermee individueel
worden uitgedaagd om (samen) te spelen, te leren en te ontwikkelen.
Voor de aanvragen 9.13 en 09.14 is in het totaal € 20.000,00 toegezegd.

9.15.

Een bijdrage in de aanleg van een beleeftuin aan de Boomheide en het installeren van een
snoezelruimte. Hiervoor is een bedrag van € 5.000,00 beschikbaar gesteld.
Zie punt 7: Werkwijze stichting SamenLeven. Deze aanvraag is in 2016 gedaan en in
2017 uitgevoerd.

9.16.

De aanvraag voor de aanleg van een leef- en beweegtuin voor o.a. cliënten die in
Tegelen wonen is in de wacht gezet vanwege het ontbreken van een projectplan. De
aanvrager is uitgenodigd bij het eerste bestuursoverleg in 2018 om een toelichting te geven.

10. Ontvangen donaties

Een vertrekkende Dichterbij medewerker kreeg op zijn verzoek bij zijn afscheid, i.p.v. cadeaus, een
donatie t.b.v. de stichting SamenLeven. Dat bracht een bedrag van € 275,00 op.

11. Financiële positie van de stichting SamenLeven

Zie financieel verslag 2017.
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