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Algemeen:
Stichting Woondroom Schiedam (WDS) is door ouders opgericht in 2001. Zij heeft als
doel te voorzien in de specifieke woon-/begeleidingsbehoefte van mensen met een
stoornis in het autistisch spectrum (ASS), die een normale tot hoge intelligentie hebben.
Woondroom Schiedam is een kleinschalig ouderinitiatief voor 7 bewoners met autisme
(ASS) en een normale intelligentie. De bewoners hebben een gemiddelde leeftijd van 35
jaar. Zij wonen allen in hun eigen appartement met voldoende begeleiding op maat.
Voor de jaren 2019-2020 zijn geen grote evenementen of veranderingen te verwachten.
Er zal jaarlijks in het voorjaar een familiedag worden georganiseerd. Doel van deze dag
is de onderlinge band van bewoners, familie en begeleidersteam te onderstrepen en te
versterken.
In het najaar zal een ouderavond worden gehouden aan de hand van een nog nader vast
te stellen thema.
Beleid WDS
Het beleid van Woondroom Schiedam is te allen tijde gericht op het bieden van
continuïteit aan de bewoners. Dit is voor hen van levensbelang.
Het doel van de stichting is het voorzien in een woonomgeving waarin de bewoners zo
zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Continuïteit van zorg, veiligheid en eigen regie
vormen hiervoor de basis.
In dat kader wordt gewerkt aan een evenwicht tussen individuele begeleiding en sociaal
contact met andere bewoners. Contacten buitenshuis, werk, hobby’s en andere vormen
van vrijetijdsbesteding worden gestimuleerd en ondersteund.
Op alle gebieden waar hulp of begeleiding noodzakelijk is wordt deze ook geboden door
professionele begeleiders. Professionele hulp en begeleiding wordt geboden op alle
terreinen waar deze noodzakelijk is.
Met het oog op de toekomst wordt nagedacht over aanpassingen in het zorg- en
begeleidingsaanbod. Dit in verband met het ouder worden en de daardoor mogelijk
veranderende zorgvraag van de bewoners.
Samenwerkingspartner
Voor het bieden van adequate begeleiding wordt samengewerkt met WoondroomZorg bv,
een zorgaanbieder die o.a. is gespecialiseerd in de ondersteuning en begeleiding van
mensen met ASS en een normale tot hoge intelligentie. Deze samenwerking wordt enkele
malen per jaar geëvalueerd in een overleg tussen de directie van WoondroomZorg en het
dagelijks bestuur van Woondroom Schiedam.
Speerpunten van het beleid hebben nadrukkelijk geen betrekking op grote
veranderingen. Het bewaken van de continuïteit van de zorg en de aanpak blijft in al
haar facetten centraal staan, omdat dat van essentieel belang is voor deze bewoners.
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