Actueel verslag van uitgeoefende activiteit(en)
Algemeen
Op 1 april 2018 werd er feest gevierd. De bewoners woonden er 1 jaar en dat was een
feestje waard. Het eerste weekend van april was het Pasen, dus werd het eenjarige bestaan
wat later gevierd, namelijk op zaterdag 7 april in de Theetuin in Rijsoord. De bewoners
gingen eerst een uurtje bowlen en later kwamen de ouders en het zorgteam erbij om
gezamenlijk te proosten.
Eén van de doelen van het wooninitiatief van Anderdak is, dat de bewoners geïntegreerd
wonen met andere bewoners uit de wijk. Zo werd vorig jaar deel genomen door een groepje
bewoners aan door de buurt georganiseerde spelen op Burendag op zaterdag 22 september.
Helaas zat het weer niet mee; het goot de hele dag van de regen.

Afstemmen van zorg
De bewoners zijn na één jaar steeds meer vertrouwd geraakt met het wonen bij Anderdak
en met het zorgteam van Woondroomzorg. Ook het zorgteam heeft in dat jaar de bewoners
steeds meer leren begrijpen en wat voor zorg een ieder nodig heeft.
Echter de zorg is dynamisch en flexibel buiten dat het 24-uurs zorg is. Steeds is afstemming
nodig met het zorgteam, ouders en de bewoners; een driehoek waardoor het nodig is ook af
te stemmen hoe te communiceren en dat te structureren. Hiervoor werden met elkaar
communicatieschema’s afgesproken.
Naast het handboek voor begeleiding in kleine wooninitiatieven dat door Woondroomzorg is
opgesteld, zijn er specifieke afspraken nodig over allerlei zaken die binnen Anderdak van
toepassing zijn/worden. Uit voortschrijdend inzicht worden dergelijke afspraken opgesteld
doordat de zorgcommissie (bestaande ouders) hiertoe het initiatief neemt of door het
zorgteam.
Specifieke aandacht werd in 2018 besteed aan het thema “Liefde, vriendschap en
seksualiteit”. Uit een tweetal gehouden themabijeenkomsten met ouders, dat geleid werd
door een tweetal medewerkers van MEE, werd een concept-visie opgesteld dat vervolgens
besproken werd binnen het zorgteam. Daarna werd definitieve visie opgsteld en vastgesteld,
dat vertaald is in het huishoudelijk reglement voor de bewoners.

Inspraak bewoners
Regelmatig worden met de bewoners een bewonersvergadering gehouden dat geleid wordt
door de zorgcoördinator. Gezien de diversiteit van de vestandelijke handicap van de
bewoners, wordt ervoor gezorgd dat de onderwerpen zodanig worden besproken dat iedere
bewoner voldoende zijn/haar mening kan uiten.

1

Zorgteam
De samenstelling van het zorgteam is in 2018 gewijzigd door langdurige ziekte van een
medewerker en door beëindiging van het dienstverband op initiatief van een medewerker
zelf als ook door het niet omzetten van een tijdelijk dienstverband naar een vast
dienstverband van één van de medewerkers. Ook is in 2018 uitvoerig gesproken over de
invulling van allerlei taken van de zorgteamleden. Dit alles in goede afstemming met het
ouders, waarna besluitvorming hierover plaatsvond binnen de deelnemersvergadering.

Commissies
In dit wooninitiatief is het noodzakelijk dat ouders nauw betrokken zijn bij de zorg, maar ook
bij het onderhoud van het totale gebouw. Zo zijn er de volgende commissie:
•
•
•
•
•

Een zorgcommissie
Een technische commissie
Een interieurcommissie
Een activiteitencommissie
Een tuincommissie

Deze commissies worden bemand door ouders; zij hebben regelmatig overleg met elkaar en,
indien nodig, met de zorgcoördinator. In iedere commissie is een bestuurslid
vertegenwoordigd, zodat verslag uitbrengen aan het bestuur gemakkelijk plaatsvindt in
bestuursvergaderingen, naast het schriftelijk verslag uitbrengen in de
deelnemersvergaderingen.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Dit jaar zijn 4 deelnemersvergaderingen gehouden en hebben 7 bestuursvergaderingen
plaatsgevonden. Daarnaast heeft het bestuur 3 evaluatiegesprekken gevoerd met de staf
van Woondroomzorg en een aantal malen informeel overleg met vertegenwoordigers van
het zorgteam.
Zoals hiervoor genoemd, hebben de vijf commissies van de Stichting Anderdak regelmatig
overleg met elkaar en, indien nodig, met de zorgcoördinator. Met name de technische
commissie is nog steeds druk met allerlei technische zaken aangaande het gebouw dat
diverse problemen met zich meebrengt. Dit kost nog de nodige tijd en energie. Ook de
zorgcommissie was in dit jaar nog vaak in overleg om allerlei algemene zorgpunten met de
zorgcoördinator te bespreken. De activiteitencommissie zorgde voor de viering van het
éénjarig bestaan en de nieuwjaarsreceptie met bewoners, ouders en zorgteam. Voor de
interieurcommissie is de meeste drukte voorbij, alhoewel ook deze commissie nog
regelmatig bezig is met het interieur van de gezamenlijke ruimte en/of het terras in de tuin.
De tuincommissie zorgt dat de tuin er pico bello bij ligt. Daarvoor houdt de commissie
contact met een externe tuinman. De commissie heeft nog een taak erbij, namelijk de
bestrijding van grote hordes spinnen; ook hiervoor is een extern bedrijf ingeschakeld.
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Naast de vaste vijf commissies kan het nodig zijn om een tijdelijke werkgroep op te richten
voor specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van huisregels of het
aanpassen daarvan.

Deelnemers en bestuur
In 2018 woonden nog dezelfde deelnemers bij Stichting Anderdag als bij de start op 1 april
2017, dus in totaal 15 bewoners. Het aantal belangstellenden dat in 2017 op de wachtlijst
stond, is in 2018 niet gewijzigd.
In 2017 werd met succces naar een nieuwe voorzitter van het bestuur gezocht. Op
13 februari werd tijdens een deelnemersvergadering op gepaste wijze afscheid genomen van
de huidige voorzitter Wim Laging en nam de nieuwe voorzitter Wim van der Linden
(voormalig bestuurder van Woningcorporatie Trivire) halverwege deze vergadering het
stokje van hem over.
De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd over het boekjaar 2017. Men heeft
geconstateerd dat het financiële beheer door de penningmeester op correcte en ordelijke
wijze heeft plaatsgevonden en advies uitgebracht aan de deelnemersvergadering. Deze
heeft aan de penningmeester en het bestuur decharge verleend voor het gevoerde
financiële beleid over het boekjaar 2017.

Tenslotte
Wij kijken wederom met veel voldoening terug op 2018 als een jaar waarin de 15 bewoners
zich steeds meer “thuis” zijn gaan voelen en waarin de zorg steeds meer vastere vorm kreeg.
De bewoners wonen op een plaats waar ze zich gelukkig voelen en zich verder kunnen
ontplooien.

Het Bestuur
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