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JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2020 ST WOONGEWOON 
 
 
 

Algemeen 
 
Het jaar 2020 is anders gelopen dan we ons van tevoren hadden voorgesteld. Zoals bijna overal 
gooide COVID-19 roet in het eten. Door de flexibele opstelling van woonstichting JOOST met 
betrekking tot het voldoen van de huur (de huur is pas drie maanden na oplevering ingegaan) en 
Home Instead met betrekking tot het uitstellen van de start van de levering van de begeleiding 
heeft dit voor Woongewoon niet tot financiële problemen geleid. Omdat we de drie maanden 
tussen oplevering en in gebruik name van het pand wel verantwoordelijk zijn voor het pand, wordt 
het pand tijdelijk bewoond door een familielid van een van de toekomstige bewoners. 
 
 

Bestuur  
 
In 2020 hebben 18 bestuursvergaderingen plaatsgevonden.  
Er is een huishoudelijk reglement opgesteld voor de werkwijze van de werkgroepen/project- 
groepen/commissies en het dagelijks bestuur.  
Per 01.04.2020 is Pé Geutjes toegetreden als bestuurslid. 
 
 

De locatie 
 
Op 20 januari heeft er voor de betrokken partijen een feestje plaatsgevonden om de 
woonstichting, de aannemer en overige betrokkenen te bedanken. Dit in plaats van het kunnen 
vieren van het hoogste punt bij nieuwbouw. 
De oplevering van het pand heeft plaatsgevonden eind maart 2020. De bewoners zouden begin 
mei hun appartement betrekken. Door COVID-19 is de start van de bewoning uitgesteld tot juli 
2020. 
 
 

De begeleiding 
 
De definitieve overeenkomst is begin januari getekend met Home Instead. De commissie 
begeleiding van Woongewoon is intensief betrokken geweest bij de werving en selectie van de 
medewerkers die voor Home Instead de begeleiding van Woongewoon vorm gaan geven. 
Enige tijd geleden hebben de bewoners allen een “contact care giver” (persoonlijk begeleider) 
gekregen die speciale aandacht heeft voor de belangen van deze bewoner.  
 
Voor de aanwezigheid in de nacht is er een team van slaapwachten. Deze zijn formeel in dienst bij 
de bewoners. Met hen is structureel overleg opgestart met het bestuur. 
Ook vindt overleg met bewoner/ouders en slaapwachten plaats.  
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De financiën 
 
De omvang van de verkregen subsidies en giften bleek ruim voldoende om de inleg van de 
bewoners/ouders naar beneden bij te kunnen stellen. We kunnen concluderen dat stichting 
Woongewoon met een gezonde financiële basis van start is gegaan.  
 
 

De communicatie 
 
In 2020 is de ingeslagen weg met betrekking tot het onder de aandacht brengen van Woongewoon 
voortgezet: Social Media, berichten in de pers, flyers, een interview bij de plaatselijke TV, Omroep 
Dommelland en met als kers op de taart aandacht in het programma ‘Binnenste Buiten’ in 
december 2020.  

 
 
De werving van bewoners 
 
Op 1 december heeft de zevende bewoner zijn intrek genomen in het nog leegstaande 
appartement. 
Aanvankelijk was, voornamelijk door COVID-19, de belangstelling zeer gering. Het geeft een goed 
gevoel om het jaar 2021 te kunnen starten met een complete bewonersgroep. 

 
 
De informatievoorziening/deskundigheidsbevordering 
 
Voor de bewoners is er een bewonersraad opgericht die wordt begeleid door een van de ouders en 
een van de begeleiders van Home Instead. In oktober is deze raad voor het eerste bij elkaar 
geweest. Van de bijeenkomst wordt zowel schriftelijk als visueel een verslag gemaakt dat verspreid 
wordt onder bewoners, begeleiding en verwanten. 
 
In oktober is er ook een eerste bijeenkomst geweest met het team van Home Instead en een 
externe begeleider. Doel hiervan is om te komen tot een hecht team dat vanuit de visie van 
Woongewoon vorm en inhoud geeft aan de dagelijkse begeleiding waarbij zowel het persoonlijk 
belang als het groepsbelang in ogenschouw wordt genomen. In december zal in de vorm van 
video-interactiebegeleiding verder vorm gegeven worden aan deze deskundigheidsbevordering. 
 
Voor de ouders zal begin 2021 een bijeenkomst worden georganiseerd. Vertrekpunt hierbij is ook 
de visie van Woongewoon: wat zien we terug in de praktijk? Wat willen we meer zien? Wat willen 
we anders? Delen we de visie voldoende? 
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