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BEWONERS:
In 2021 speelde het Coronavirus een grote rol in het dagelijks leven van de bewoners van
WDS. Geen van de bewoners is positief getest en konden, voor zover mogelijk, hun
dagelijkse routines en activiteiten blijven voortzetten. Dit jaar zijn de bewoners drie keer
gevaccineerd en zo nodig is er door die of gene ook wel eens een zelftest gedaan. Dit alles
maakte dat Corona voor hen steeds meer genormaliseerd werd. Activiteiten met de groep
bleven een uitdaging: een verrassende lunch, nieuwe spellen voor binnen, een online escape
room en het vieren van de feestdagen in de gemeenschappelijke hal beneden, zorgden voor
ontspanning en vermaak binnen de mogelijkheden. Een uitje met kerst naar de “Asthon
brothers” kon helaas niet doorgaan, maar een dagje Scheveningen met alle bewoners en het
begeleidingsteam gelukkig wel: het was een groot succes! Een nieuwe activiteit was de
oudjaarsborrel in de tuin, voorafgaand aan oud en nieuw, een vuurkorf, een oliebol, een
bubbel: de bewoners vonden het voor herhaling vatbaar.

BEGELEIDINGSTEAM:
Het begeleidingsteam is dit jaar stabiel gebleven. Eén van de collega’s beviel van een
gezonde dochter en was dus een half jaar met verlof. Haar diensten werden vervangen door
invallers. Eén van de PB A collega’s vierde haar tienjarig contract met WDZ. Per oktober is er
een fijne huishoudelijke kracht toegevoegd aan het huishoudelijk team, omdat een ander
minder ging werken en een ander promotie heeft gemaakt tot woonbegeleider. Verder is
het team ongewijzigd gebleven en hebben de collega’s dit Coronajaar goed doorstaan.

HUISVESTING:
Er intensief en toekomstgericht nagedacht over en gewerkt aan het renoveren en
verbeteren van het pand en het complex. Er zijn nieuwe deuren geplaatst en de buitenboel
is geschilderd. Het sedum-dak groeit goed uit en ook de zonnepanelen leveren hun voordeel
op en daarom was er taart voor de bewoners. De tuin wordt met regelmaat onderhouden
door een nieuw hoveniersbedrijf en ziet er verzorgd uit nu er ook grondig is gesnoeid. Ook
de bewoners dragen hun steentje bij aan het onderhoud, schoonhouden en zaaien en
maaien met de nieuwe maaimachine.
De lift in het pand is vanwege veiligheidsrisico’s definitief stop gezet. Er is in de brandgang
een traplift bevestigd, die iedereen inmiddels goed kan bedienen en zo nodig dus kan
gebruiken.
Door de bewoners goed op de hoogte te houden en zo mogelijk te betrekken bij het
onderhoud en de verbetering van het pand en de tuin wordt hun eigenaarschap van de
algemene en gemeenschappelijke ruimtes aanzienlijk bevorderd, ze voelen zich betrokken
en mede verantwoordelijk. Ieder kwartaal kwam dit aan de orde tijdens het

bewonersoverleg, waar alle bewoners in worden betrokken en de coördinator en een PBA
bij aanwezig zijn.

EVENEMENTEN:
De jaarlijkse familiedag kon gelukkig dit jaar weer plaatsvinden. Na de zomer was er namelijk
een barbecue georganiseerd op het dakterras. Alle bewoners en bijna alle teamleden waren
aanwezig. Ook werd de barbecue door de ouders en broers; zussen met partners en
kinderen goed gezocht. Het was een fijne, ontspannen en zonnige middag met lekkere
hapjes en drankjes.

OUDERS EN DE VOLGENDE GENERATIE:
In de tweede helft van 2021 heeft er een moreel beraad plaatsgevonden van het team met
twee ouders. De gekozen casus had betrekking op het samenwerken in de driehoek
“bewoner-ouders-begeleiding.” Alle betrokkenen hebben dit beraad als prettig en
inzichtelijk, zinvol ervaren. Het, op een ethische wijze, sparren over wederzijde inzichten,
perspectieven, normen en waarden versterkt het gevoel van verbondenheid en gezamenlijk
inzicht. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Moreel beraad is een goed instrument om vaker
in te zetten in de toekomst.
Langzamerhand leren betrokken broers/zussen en de begeleiding van WDS elkaar steeds
beter kennen, nu er meerdere broers/zussen, met het oog op de toekomst, prominenter in
beeld komen als (mede)aanspreekpunt in WDS. Het accent daarin verschuift bij sommige
bewoners langzamerhand op van hun ouders naar hun broers/zussen of andere
mantelzorgers en dat is een ontwikkeling, die gewenst is en nieuwe samenwerkingen en
communicatie vereist. Hier hebben zinvolle ontwikkelingen plaatsgevonden, zowel op
bestuurlijk als op begeleidings-niveau.

BESTUUR:
In 2021 hebben een aantal veranderingen in het bestuur plaatsgevonden. Unaniem is
gekozen voor een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. De nieuwe secretaris is Mieke
Vink, zij is zus van een van de bewoners. De nieuwe voorzitter is Peter-Eric Verstegen, broer
van een bewoner. Hiermee zijn er geen ouders meer vertegenwoordigd in het dagelijks
bestuur. Wel in het algemene bestuur. Het nieuwe dagelijkse bestuur heeft gekozen voor
een aangepaste werkwijze namelijk met het toekennen van portefeuilles. Alle taken van het
bestuur zijn beschreven in portefeuilles en de verschillende bestuursleden hebben de
verantwoordelijkheid voor een of meerdere portefeuilles. De portefeuilles voor 2021 zijn:
Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Vertegenwoordiging andere organisaties,
vertegenwoordiging andere initiatieven (LVOI), Contact volgende generatie, Vastgoed, ICT,
Oudercontact, Sollicitatie, Bijzondere activiteiten. De portefeuilles worden besproken tijdens
de bestuursvergaderingen. Afgesproken is dat de rollen van het dagelijks bestuur jaarlijks
door het bestuur en door de betrokken dagelijks bestuurders worden geëvalueerd.
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