Jaarverslag 2019
Na jaren van voorbereidingen, met vele ups en downs, gingen op 29 april 2019 eindelijk de
deuren open van het Samen Zorgen Huis Leudal in Baexem.
Door de inzet van vele vrijwilligers en medewerking van derden, konden we op 29 april 2019
onze eerste gastbewoner verwelkomen.
Het starten met een klein aantal gastbewoners had twee oorzaken: het opbouwen van het
team van de zorgprofessionals en vrijwilligers; het afwerken en inrichten van de eerste en
tweede verdieping van het gebouw. Het pand was nog niet afgewerkt opgeleverd. Met de
inzet van vele vrijwilligers en professionals is het gebouw eind 2019 afgewerkt en ingericht
en kon het volledig bezet worden. In totaal 18 appartementen verdeeld over 3 verdiepingen.
Dat onze eerste gastbewoner, en alle andere gastbewoners die in 2019 verbleven in het
Samen Zorgen Huis Leudal, het aan niets ontbrak daar zorgde de vrijwilligers,
zorgprofessionals, interieurverzorgsters, coördinator vrijwilligers en coördinator zorg wel
voor.
In het begin was het natuurlijk voor iedereen wennen. Alles was nieuw. Maar in de loop van
tijd kreeg dit vorm. Het is een continu leerproces.
Er waren vrijwilligers o.a. voor in de zorg, keuken, receptie, verzorgen van bloemen en
planten, hand- en spandiensten, scholing, tuin, onderhoud. Eind 2019 waren er 80
vrijwilligers. Zij komen uit de Gemeente Leudal en omstreken.
De zorgprofessionals is een team van ZZP’ers via Zorg & Co. Zij hebben bewust gekozen voor
het concept van het Samen Zorgen Huis Leudal.
Dankzij het enthousiasme, betrokkenheid, inzet van alle medewerkers in het Samen Zorgen
Huis Leudal, voelden de gastbewoners zich thuis.
Ook de samenwerking met onze partners zoals, Gemeente Leudal, Provincie Limburg,
Huisartsen, Zorg & Co, CZ, VGZ, Laurentiusziekenhuis Roermond, SJG Weert, Meditta,
Stichting Mariabosch, hebben een positieve bijdrage geleverd.
Er zijn contacten gelegd met het onderwijs: de Basisschool in Baexem, de Ursulaschool in
Heythuysen afdeling vmbo-praktijk, De Gilde opleiding Weert en Evolva: een overkoepelend
samenwerkingsverband met o.a. Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht als partners.
Verder ook diverse jaren goede samenwerking met het AZC, bewoners die als vrijwilliger in
de tuin hun bijdrage leveren, Ze krijgen hier ook veel voor terug zoals inburgering in de
samenleving, leren onze cultuur en taal.
Ons contact met de Secretaris-Generaal van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS), de heer Erik Gerritsen levert ook en positieve bijdrage. Hij heeft 26 oktober
2018 het Samen Zorgen Huis Leudal, was toen in de voorbereidingsfase bezocht, samen met
alle partners. Hij geeft aan dat het Samen Zorgen Huis Leudal een voorbeeld is van zorg voor
de toekomst.
De gastbewoners en hun naasten waren ook tevreden en gaven aan dat ze blij waren dat het
Samen Zorgen Huis Leudal er voor hun was. Dat dit ook nooit moet verdwijnen.

Van 29 april 2019 tot en met 31 december 2019 hebben we 47 nieuwe opnames gehad.
Totaal 2187 ligdagen. Conclusie over 2019: Gezien het nieuwe concept zorg en
aanloopperiode van het Samen Zorgen Huis Leudal, is het over het algemeen zeer positief
verlopen.
Het blijft continue een leerproces. We willen en gaan er ook alles aan doen om te bewijzen
dat het Samen Zorgen Huis Leudal in Baexem wel degelijk bestaansrecht heeft.
Het oorspronkelijke concept willen we daarbij zeker niet verloren laten gaan.
Wij staan midden in de Samenleving en staan open voor samenwerking daar waar ons
concept ondersteund wordt en wij samen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
samenleving.
Als laatste uiteraard heel veel dank aan iedereen die een bijdrage hebben geleverd voor het
tot stand komen van het Samen Zorgen Huis Leudal in Baexem.
Financieel jaarverslag
2019 heeft in het teken gestaan van de opening van het SZHL. De eerste 4 maanden is er
hard gewerkt door de vrijwilligers en bedrijven om het gebouw klaar te maken voor opening.
Financieel ondersteund met een extra subsidie voor de afwerking en inrichting door de
provincie Limburg (verantwoording 2020) en de uitkering van een eerder toegezegde
subsidie van de gemeente Leudal. De eigenaar van het pand, Stichting Mariabosch (SMB),
heeft een aantal kosten m.b.t. de afwerking van de bouw op zich genomen. Eind April 2019
hebben we onze eerste gastbewoner mogen ontvangen. Er is een samenwerking met
Zorg&Co, die de professionele zorg op zich neemt en de zorg en verblijfskosten zal
declareren bij de zorgverzekeraars. Doordat we later in het jaar zijn gestart en met een laag
aantal gastbewoners, is het doorbetalen van de verblijfsvergoeding en de door
zorgaanbieder geïnde eigen bijdragen van de gastbewoners verschoven naar 2020.
We hebben enkele donaties mogen ontvangen bijvoorbeeld van de Rabobank, maar ook van
particulieren, die ons initiatief financieel willen ondersteunen en vanuit acties uit de
gemeenschap zoals de meeropbrengst van de ‘Passion’, georganiseerd door Hart van
Baexem en de sponsorloop door de kinderen van basisschool Harlekijn uit Baexem.
Daarnaast hebben bedrijven ons gesponsord in natura.
Voor de opvang van de aanlooptekorten in de exploitatie huisvesting heeft de Provincie
Limburg reeds in 2015 een financieel vangnet beschikbaar gesteld. Dit heeft ervoor gezorgd
dat we, ondanks het (tijdelijke) gebrek aan inkomsten voor wat betreft de vergoeding van de
huisvestingskosten, we voldoende buffer hebben om 2020 met vertrouwen tegemoet te
zien.
Het aantal gastbewoners is in de loop van 2019 flink toegenomen, waardoor de gemiddelde
bezetting over de 8 maanden die we open zijn bijna 50% bedraagt. De laatste twee maanden
van 2019 was de bezetting 96% en voor januari 2020 verwachten we ook een bezetting van
rond de 90%.

SSZHL valt onder ANBI. Zij voldoet aan de eisen die ANBI stelt aan stichtingen. Meer
financiële informatie kunt u via de site van ANBI inzien.

