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DE BEWONERS
Voor de bewoners van Woondroom Schiedam was 2019 een rustig jaar waarin zich geen
opvallende gebeurtenissen hebben voorgedaan.
Evenals in het voorafgaande jaar hebben de bewoners twee gezamenlijke uitstapjes
gemaakt.
In april hebben zij in een restaurant gegeten en daarna een cabaretvoorstelling
bijgewoond.
In september werd een bezoek gebracht aan de Beekse Bergen.
HET BEGELEIDINGSTEAM
Ook dit jaar heeft het begeleidingsteam met veel inzet en betrokkenheid de begeleiding
verzorgd.
In de samenstelling van het team hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Dit is voor
de rust van de bewoners een belangrijke factor omdat daarmee de continuïteit van de
zorg per bewoner verzekerd is.
Binnen het team is aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering door het
bestuderen en gezamenlijk bespreken van studieboeken op het gebied van autisme.
Het huishoudelijk team is uitgebreid met een nieuwe huishoudelijke hulp.
In het kader van de wet op de privacy is ter bescherming van de persoonsgegevens het
systeem Mextra ingevoerd.
STAND VAN ZAKEN PGB
Voor de bewoners zijn -voor wie dat van toepassing is- de PGB-indicaties ambtshalve
met een jaar verlengd tot 1 januari 2021. Het is de verwachting dat de overgang naar de
“Langdurige Zorg “ na deze datum geregeld is.
HUISVESTING
Over de huisvesting is Woondroom Schiedam heel tevreden. De verstandhouding met de
eigenaar van het pand, de “Stichting Pierson Zorg” is prima en de samenwerking verloopt
goed.

EVENEMENTEN
Op 11 mei vond de jaarlijkse “Familiedag” plaats. Deze werd net als in 2018 gehouden op
een boerderij waar in de ochtend allerlei spelen konden worden gedaan. De dag werd
besloten met een gezamenlijke lunch.
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HET BESTUUR
Er is door het bestuur viermaal vergaderd. Er hebben geen bestuurswisselingen plaats
gevonden.
De Stichting Woondroom Zorg heeft een aantal werkgroepen samengesteld met leden uit
verschillende ouderinitiatieven die tot taak hebben na te gaan op welke wijze de kwaliteit
van de zorg binnen de ouderinitiatieven gewaarborgd kan worden.
Eén van de bestuursleden van Woondroom Schiedam maakte deel uit van de werkgroep
kwaliteit, een ander is gevraagd lid te worden van de klachtencommissie. Deze
commissie heeft tot taak om klachtenprocedures op te stellen voor ouders, bestuursleden
en bewoners.
Binnen WDS is overigens al veel aandacht besteed aan kwaliteit. Zo is er een
kwaliteitshandboek en is er door ouders en team een Moreel Beraad gehouden met
kwaliteit als onderwerp.
In november heeft een ouderoverleg plaatsgevonden met als thema “wat zijn onze
gedachten over het beheer van het gebouw in de toekomst”.
Aan het einde van het afgelopen jaar is het droeve bericht van het overlijden van één
van de ouders ontvangen.
OVERLEG VOLGENDE GENERATIE
Er is dit jaar een bijeenkomst geweest van de broers en zussen van de bewoners.
Deze bijeenkomsten hebben tot doel dat de toekomstige generatie bestuursleden elkaar
beter leert kennen.
Met plezier kan worden geconstateerd dat er bij deze generatie sprake is van een grote
betrokkenheid gelet op het feit dat een aantal broers en zussen al lid is van het bestuur
dan wel op een andere manier zich inzet.
ALGEMEEN
Resumerend kan worden vastgesteld dat 2019 een jaar is geweest waarin op vele
terreinen voortgang is geboekt.

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