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Jaarverslag 2020
DE BEWONERS
Door de coronapandemie en de daaruit voortkomende maatregelen was 2020 voor de
bewoners een onrustig en spannend jaar. Positief is dat tot op heden niemand van de
bewoners of begeleiding met het virus besmet geraakt is.
Tijdens de eerste lockdown periode konden de bewoners niet naar hun werk of naar de
dagbesteding. Veel dank gaat uit naar de begeleiding die door adequaat en slagvaardig
handelen snel structuur heeft weten aan te brengen in de nieuwe situatie. Daar hebben de
bewoners veel baat bij gehad.
Door de ruime afmetingen van keuken en gemeenschappelijke ruimte kon en kan er met
behoud van de anderhalve meter afstand toch gezamenlijk worden gegeten en koffie
gedronken. Ter ondersteuning van de dagbesteding werden medewerkers van Maatwerk
bereid gevonden met de individuele bewoners activiteiten te ondernemen.
Deze samenwerking werd per 1 juni beëindigd omdat de bewoners vanaf die datum weer
naar de dagbesteding of naar hun werk konden gaan.
In september werd met alle bewoners een “dinnercruise” met de Berenboot in Rotterdam
gemaakt. Andere jaarlijkse uitstapjes konden niet doorgaan. Wel was het mogelijk de
feestdagen, zoals de lunch op Tweede Paasdag, Sinterklaas, de lunch op tweede kerstdag en
Oud en Nieuw gezamenlijk te vieren.

HET BEGELEIDINGSTEAM
Het begeleidingsteam heeft goed weten in te spelen op de door de corona maatregelen
ontstane situatie. Binnen de beperkingen werden in de recreatieve sfeer creatieve
oplossingen bedacht.
Op basis van het algemene coronaprotocol van Woondroom Zorg werd een voor
Woondroom Schiedam passend protocol gemaakt dat goed werd en wordt nageleefd.
Wisselingen binnen het begeleidingsteam:
Eind juni vond er binnen het begeleidingsteam een ingrijpende verandering plaats. Na een
dienstverband van meer dan tien jaar is de coördinator op een andere locatie een nieuwe
uitdaging aangegaan. Er werd op feestelijk wijze afscheid van haar genomen, waarbij zij
uitgebreid is bedankt voor haar inzet en betrokkenheid.
Tot grote blijdschap van ouders, bewoners en begeleiders is haar opvolger een vertrouwd
gezicht. De nieuwe coördinator heeft jarenlang deel uitgemaakt van het begeleidingsteam
van WDS.
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Eind september is een persoonlijk begeleider met ontslag gegaan en is aansluitend een
andere persoonlijk begeleider in dienst gekomen. Binnen het team heeft daardoor een
aantal verschuivingen plaats gevonden. Een groepsbegeleider is persoonlijk begeleider B
geworden en de andere groepsbegeleider heeft binnen haar functie meer
verantwoordelijkheid gekregen. Een medewerkster van het huishoudelijk team wordt voor
een aantal uren ingezet als gastvrouw

STAND VAN ZAKEN PGB
Begin van het jaar zijn er voor alle bewoners indicaties aangevraagd voor de Wet Langdurige
Zorg (WLZ). Inmiddels is bekend dat alle indicaties zijn toegewezen. Zorgelijk is echter dat
het toegekende PGB voor de meeste bewoners veel lager is dan het PGB dat onder de WMO
was toegekend. Teneinde toch goede verantwoorde zorg te kunnen leveren zijn hierover
hoopgevende gesprekken gaande met het zorgkantoor.

HUISVESTING
In juni is in opdracht van de eigenaar van het pand gestart met werkzaamheden ter
vernieuwing van de dakbedekking, vervanging van het ventilatiesysteem en het plaatsen van
zonnepanelen. Dit totale pakket werd voor het einde van het jaar afgerond. Deze
werkzaamheden zijn zodanig uitgevoerd dat de bewoners hiervan weinig last hebben
ondervonden.

EVENEMENTEN
Door de coronamaatregelen moesten de jaarlijkse familiedag en de jaarlijkse
ouderbijeenkomst naar 2021 worden uitgesteld.

HET BESTUUR
Het algemeen bestuur is driemaal bijeengekomen. Vanwege de coronamaatregelen werd de
twee laatste keren vergaderd in een vergaderzaal van het nabij gelegen Novotel. Belangrijk
onderwerp van de vergaderingen was de overgang naar de WLZ en alles wat daarmee
verband houdt. Het Dagelijks Bestuur is een aantal malen bijeen geweest om de algemene
bestuursvergadering voor te bereiden. Ook heeft het Dagelijks Bestuur slechts éénmaal (in
plaats van de gebruikelijke drie tot vier) een evaluatie-bijeenkomst gehad met de directie
van Woondroom Zorg. De overige evaluaties vonden vooral plaats via schriftelijke verslagen
en telefonisch overleg.
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Woondroom Schiedam is dit jaar lid geworden van de in 2020 opgerichte Landelijke
Vereniging van Ouderinitiatieven.
Met betrekking tot de samenstelling van het bestuur hebben de voorzitter en de secretaris
aangegeven in 2021 hun functie te willen neerleggen. De secretaris treedt eind van jaar 2021
uit het bestuur, de voorzitter legt haar functie neer, maar blijft lid van het bestuur.
De beoogde opvolgers, die beiden behoren tot de volgende generatie, hebben laten weten
wegens gebrek aan tijd niet alle taken die bij de functies horen te kunnen vervullen. Er wordt
nu een overzicht gemaakt van die werkzaamheden die ook door andere bestuursleden
kunnen worden uitgevoerd, waarna besloten zal worden wie wat gaat doen.

OVERLEG VOLGENDE GENERATIE
Door de coronacrisis is er geen bijeenkomst geweest van de broers en zussen van de
bewoners.

SAMENVATTING
Resumerend kan worden vastgesteld dat 2020 door de coronapandemie een bijzonder jaar
is geweest. Positief is dat de bewoners over het algemeen goed op de situatie hebben
gereageerd en dat tot op heden geen van hen noch iemand van de begeleiding besmet is
geraakt.
Ander verheugend nieuws is dat alle bewoners toegelaten zijn tot de Wet Langdurige Zorg
en dat de locatie eindelijk een volledig gerenoveerd dak heeft.
Tot slot kan worden vermeld dat in deze tijd van crisis er dankzij de kleinschaligheid van een
ouderinitiatief snel kon worden geschakeld en effectief kon worden gehandeld.

Namens het bestuur van Stichting Woondroom Schiedam,

J.M.S. de Vos tot Nederveen Cappel-Smits (voorzitter)
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