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DE BEWONERS
Terugkijkend op 2018 kan worden vastgesteld dat het met de bewoners in het algemeen
goed is gegaan ondanks het feit dat in de bezetting van het begeleidingsteam de nodige
veranderingen hebben plaats gevonden.
De bewoners hebben dit jaar twee uitstapjes gemaakt. In april bezochten zij de Efteling
en in november gingen zij naar Madame Tussauds in Amsterdam, gevolgd door een
rondvaart en een lunch.
In april heeft het televisieprogramma “Eén Vandaag” een uitzending gewijd aan
Woondroom Schiedam. Dit in verband met de presentatie van het Rapport over
ouderinitiatieven; “Net als thuis”.
Een aantal jaren geleden hebben de bewoners een communicatietraining gevolgd, waar
ze erg enthousiast over waren.
Vanwege dit succes hebben zes van de zeven bewoners in het najaar opnieuw een
communicatietraining gevolgd.
Ook van deze training vonden alle deelnemers dat ze er veel aan hadden gehad.

HET BEGELEIDINGSTEAM
Per 1 maart heeft de persoonlijke begeleider, die vanaf de oprichting deel uitmaakte van
het begeleidingsteam, tot onze grote spijt ontslag genomen.
Gelukkig kon met ingang van dezelfde datum een woonbegeleider in dienst worden
genomen. De groepsbegeleider heeft bij gevolg meer uren gekregen.
Eind oktober heeft ook een andere persoonlijk begeleider met een lange staat van dienst
haar contract opgezegd. Met het oog op de continuïteit van de zorg was het daarom
verheugend dat per 1 november een nieuwe persoonlijk begeleider kon worden
aangenomen.
Inmiddels kan worden vastgesteld dat ook het nieuwe team met veel inzet en
betrokkenheid de begeleiding verzorgt.
In het huishoudelijk team hebben eveneens wijzigingen plaatsgevonden.
Eind december heeft één van de huishoudelijke hulpen ontslag genomen.
Haar uren zijn overgenomen door één van de andere twee. Helaas is deze huishoudelijke
hulp inmiddels langdurig ziek geworden. Er wordt daarom een vacature geplaatst voor
een huishoudelijke hulp voor de duur van zes maanden.
Het jaarlijkse teamuitje werd eind oktober gecombineerd met het afscheid van de
persoonlijk begeleider.
Er is voor de bewoners een pedicure gevonden die eens in de drie weken aan huis komt.
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Om te voldoen aan de nieuwe eisen die worden gesteld aan de bescherming van de
privacy zal het systeem Mextra worden ingevoerd. Dit systeem wordt door Woondroom
Zorg gebruikt voor alle ouderinitiatieven.

SITUATIE PGB
Er zijn met betrekking tot het PGB geen nieuwe ontwikkelingen te melden. De indicaties
van 6 bewoners met een (oude) AWBZ-indicatie zullen eind 2019 met een jaar worden
verlengd i.v.m. de voorgenomen overgang van WMO naar Wet Langdurige Zorg per 1
januari 2021. Om te voorkomen dat er tweemaal wordt geherindiceerd is tot deze
maatregel besloten. De kans is groot dat deze overgang zal leiden tot een verlaging van
de huidige PGB bedragen omdat de Tarieven in de WLZ naar verwachting lager zullen
zijn. Bij herindicatie zal er zeker rekening worden gehouden met het feit dat bewoners
zelf hun huur betalen. Dat betekent een lager PGB-tarief.
Eind januari 2018 zou met het ROG overleg plaatsvinden om de wijzigingen in hun beleid
toe te lichten en om zich te laten informeren over WDS. Dit is niet doorgegaan vanwege
langdurig ziekteverlof van de medewerkster, die dit overleg namens het ROG zou voeren.
Wel hebben gesprekken plaatsgevonden met de beleidsmedewerker Zorg van de
gemeente Schiedam, waarin de tarieven en het ontbreken van een
“wooninitiatieventoeslag” meerder malen aan de orde zijn gesteld. Dit overleg wordt in
2019 voortgezet.
Notitie “Goede Zorg”
Omdat één van de criteria voor verstrekking van een PGB is dat goede zorg moet worden
verleend is door de secretaris van Woondroom Schiedam een notitie “Goede Zorg”
geschreven. Hierin wordt beschreven wat er onder goede zorg wordt verstaan. Deze
notitie is door het bestuur goedgekeurd en inmiddels opgenomen in het handboek deel 2.
In het verlengde hiervan is een start gemaakt met het vaststellen welke zorg in de
toekomst binnen Woondroom Schiedam noodzakelijk zal zijn. Ook dit proces zet zich
voort in 2019.

HUISVESTING
De nieuwe huisvesting bevalt Woondroom Schiedam nog steeds heel goed. Voor zover
van toepassing is met de eigenaar van het pand de “Stichting Pierson Zorg” op plezierige
wijze samengewerkt.
Helaas zijn er door de slechte staat van het dak veelvuldig voorkomende lekkages. Ook
met de geautomatiseerde beveiliging doen zich regelmatig problemen voor.
Door de warme zomer was er sprake van een hardnekkige rattenplaag in de hele nabije
omgeving, die voor de bewoners en begeleiding voor veel overlast zorgde.

EVENEMENTEN
Op 24 april is weer de jaarlijkse “Familiedag” gehouden. Ditmaal op boerderij
Levensvreugd in Bergambacht waar door bewoners, ouders, broers en zussen met hun
kinderen, en de begeleiding met veel enthousiasme verschillende activiteiten werden
gedaan zoals boerengolf, vletvaren en boogschieten.
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Daarna werd gezamenlijk een high tea gebruikt.
HET BESTUUR
Er is door het bestuur viermaal vergaderd. Binnen het bestuur heeft per 1 januari een
externe penningmeester de functie overgenomen van de vorige penningmeester. De
ouder van één van de bewoners is uit het bestuur getreden en vervangen door de andere
ouder.
Aan het einde van het jaar is afscheid genomen van één van de ouder-bestuursleden.
Zijn plek is ingenomen door een zoon.
Er heeft een Ouderoverleg in november plaatsgevonden met als thema de zorgbehoefte
van de bewoners in de toekomst.
OVERLEG VOLGENDE GENERATIE
In het najaar is er een bijeenkomst geweest van de broers en zussen en andere beoogde
opvolgers van bewoners.
Deze bijeenkomsten zijn een aantal jaren geleden gestart met als oogmerk dat de
toekomstige generatie bestuursleden elkaar beter leert kennen.
De bijeenkomsten blijken ook waardevol om ervaringen met autisme binnen het gezin uit
te wisselen.
De verwachting is dat er steeds meer ouders afscheid gaan nemen van het bestuur en
hun bestuursverantwoordelijkheid zullen gaan overdragen aan één van de broers of
zussen.

ALGEMEEN
Hoewel de wisselingen in begeleiding de nodige aandacht hebben gevraagd kan toch
worden gesproken van een goed jaar dat gelukkig kon worden afgesloten met een
voltallig begeleidingsteam.

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