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Verslag boekjaar 2017

DE BEWONERS
De bewoners zijn inmiddels gewend aan hun nieuwe omgeving en hebben het prima naar hun zin.

HET BEGELEIDINGSTEAM
Het begeleidingsteam is begin april uitgebreid met een begeleider speciaal voor de
groepsactiviteiten. Zo heeft een aantal bewoners onder haar leiding met veel enthousiasme
meegeholpen met het aanleggen van een moestuin.
De persoonlijk begeleider die in november 2016 in dienst was gekomen, is In mei wegens ziekte
uitgevallen. Zij is niet teruggekeerd. De onderbezetting die hierdoor werd veroorzaakt kon tot
september gedeeltelijk worden opgevangen door een invalkracht.
Dit heeft niet kunnen verhinderen dat de werkdruk voor de overige teamleden door het ontbreken
van een persoonlijke begeleider groot was.
Het mag dan ook een prestatie genoemd worden dat er door hun grote inzet nauwelijks hiaten in
het rooster zijn gevallen.
Op 1 december is er tot grote opluchting van alle betrokkenen een nieuwe persoonlijke begeleider
in dienst gekomen.
In het huishoudelijke team werd er, evenals in 2016, door het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd afscheid genomen van een medewerker en werd het team uitgebreid met een nieuw lid.

SITUATIE PGB
Er zijn met betrekking tot het PGB geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

HUISVESTING
De nieuwe huisvesting bevalt Woondroom Schiedam goed. Er moeten zo kort na de verhuizing de
nodige aanloopproblemen en gebreken opgelost worden, maar die kunnen tot nu toe goed
verholpen worden. Ook is er hard gewerkt aan de renovatie van de tuin.
Met ingang van 10 juli is het pand van de gemeente in eigendom overgegaan naar de Stichting
Pierson Zorg. De huurovereenkomst met Woondroom Schiedam blijft gewoon van kracht.
Met deze overgang is de woonsituatie van de bewoners ook voor de verre toekomst verzekerd.
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EVENEMENTEN
Op 8 april heeft de officiële opening van het gebouw op feestelijke wijze plaatsgevonden.
Marcel Houtkamp, wethouder van onder meer grondbeleid en vastgoed van de gemeente Schiedam,
verrichtte samen met de bewoners de openingshandeling. Met een gezamenlijke beweging werd een
kleed weggetrokken van een tafel. Hierdoor werd het mozaïek blad onthuld dat door de bewoners
was zelf versierd met hun initialen. Daarna kregen de genodigden een rondleiding door het gebouw
en waren er hapjes en drankjes. De dag werd besloten met een gezamenlijke maaltijd met alle
bewoners, hun familie en de begeleiding.
Op het “ dagje uit “ werden dit jaar de zandsculpturen op de Veluwe bezocht.

HET BESTUUR
Er is door het bestuur viermaal vergaderd. Binnen het bestuur heeft de secretaris haar taken
overgedragen aan een ander bestuurslid.
De penningmeester heeft te kennen gegeven zijn functie te willen overdragen aan een externe
penningmeester, die met ingang van 1 januari 2018 in dienst zal treden, hetgeen inmiddels is
gebeurd. De consequenties van het aantrekken van een extern bestuurslid zijn van te voren uitvoerig
besproken.

ALGEMEEN
In de eerste plaats is het jaar 2017 door de officiële opening van het gebouw en het veiligstellen van
de woonsituatie van de bewoners voor de toekomst voor WDS een gedenkwaardig jaar geweest.
In de tweede plaats een pittig jaar, in het bijzonder voor het begeleidingsteam dat niet alleen door
de nasleep van de verhuizing maar ook door de uitval van een persoonlijk begeleider met veel extra
werk werd belast.
Ook ouders hebben veel werk verzet met het oplossen van de problemen en gebreken in de periode
na de verhuizing.

Namens het bestuur van Woondroom Schiedam
J.M.S. de Vos tot Nederveen Cappel-Smits (voorzitter)
Januari 2018
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