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JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2021 ST WOONGEWOON 
 

 

 

Algemeen 

 
Ook in het jaar 2021 heeft Covid-19 behoorlijk veel effect gehad op het reilen en zeilen van 

Woongewoon; ziektegevallen bij bewoners en medewerkers en beperkingen in het ontvangen 

van bezoek en het naar buiten treden. In de korte periode dat er minder beperkingen waren 

kon Woongewoon voor het eerst een gezamenlijke sociale activiteit organiseren voor 

bewoners, ouders, bestuur, medewerkers Home Instead, slaapwachten en vrijwilligers.  

 

 

Bestuur  

 
In 2021 hebben 7 bestuursvergaderingen plaatsgevonden.  

Voorafgaande aan de bestuursvergaderingen heeft het dagelijks bestuur, bestaande uit de 

voorzitter, secretaris en penningmeester de agenda voorbereid en bijzondere onderwerpen 

voorbereid 

Per 01.03.2021 is Claartje Bertens toegetreden als lid (opvolger van Betty van Heugten).  

 

 

De locatie/het pand 

 
Het pand is helemaal op orde; de gemeenschappelijke ruimtes worden goed onderhouden 

met behulp van een vrijwilliger die dit jaar is gestart. Voor het komend jaar wordt een voorstel 

m.b.t. de tuin gerealiseerd. 

 

 

De begeleiding (“care givers” Home Instead) 
 

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden m.b.t. de begeleiding vanuit Home Instead.  

De bevindingen zijn positief. Er is enig verloop geweest bij de care givers, waardoor er aan het 

einde van het jaar wat problemen waren om het rooster gevuld te krijgen. 

Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft het wat meer voeten in aarde om vacatures gevuld 

te krijgen. In 2021 functioneerde er een team van 5 medewerkers. Dit wordt met minstens één 

uitgebreid om uitval beter op te kunnen vangen.  
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Er heeft enkele malen overleg plaatsgevonden tussen het team van de slaapwachten en het 

bestuur. (De slaapwachten zijn formeel in dienst bij de bewoners.) Ook heeft één maal overleg 

met bewoner/ouders (m.b.t. de individuele bewoner) en de slaapwachten plaatsgevonden.  

 

Er is een vrijwilligster die met de bewoners regelmatig activiteiten wil organiseren; dit is 

vanwege Covid maar een paar keer gerealiseerd in het afgelopen jaar.  

 

 

De financiën 

 
De stichting werkt met een sluitende exploitatie-begroting, inclusief het opbouwen van 

voldoende reserves voor toekomstige investeringen en mogelijke tegenvallers in de 

exploitatie. Verder verwijzen wij naar het Financiële Jaarverslag 2021. 

Het subsidietraject is geheel afgesloten.  

 

 

Bedrijfsvoering 

 

Een aantal belangrijke, praktische zaken zijn dit jaar aan de orde geweest:  

 

• De doormelding van de brandmeldinstallatie naar een PAC (Particuliere Alarm 

Centrale) is gerealiseerd. Daarvoor zijn een aantal aanpassingen in de BMI 

gerealiseerd, 

• Er is een procedure afgesproken voor het omgaan met aanmeldingen en hanteren van 

een wachtlijst. 

• Met Home Instead is nogmaals bekeken of we gezamenlijk voldoen aan de WKKGZ.  

We voldoen hierin ons inziens aan alle kwaliteitseisen.  

• In de loopt van dit jaar is gewerkt aan een regeling “ongewenste omgangsvormen”, op 

basis waarvan betrokkenen weten welke stappen gezet kunnen worden in het geval er 

zich grensoverschrijdend gedrag zou voordoen. (Deze is niet van toepassing op 

medewerkers van Home Instead; hiervoor gelden aparte afspraken vanuit de WKKGZ) 

De regeling wordt binnenkort vastgesteld.  

In vervolg hierop zal Woongewoon op zoek gaan naar een vertrouwenspersoon. 

• De jaarlijkse evaluatie van het bedrijfsnoodplan is afgerond. 

 

Begin volgend jaar zal een aanpassing van de statuten moeten plaatsvinden, deels vanwege 

de WBTR.  

 

 

De communicatie naar buiten 
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Door de omstandigheden vanwege Covid heeft Woongewoon nog niet zoveel kunnen 

ondernemen op het gebied van integratie met de buurt als we zouden willen.  

Woongewoon heeft meegedaan aan de actie NLDoet; op deze dag hebben een aantal 

vrijwilligers uit Boxtel gewerkt aan de tuin en de omheinig geschilderd. Door de locale pers is 

hieraan aandacht besteed.  

In Boxel is het boek «2020 in 366 verhalen» verschenen; hierin is een artikel opgenomen over 

Woongewoon.  

 

 

De bewoners 

 
De bewoners hechten veel waarde aan het overleg en de inspraak die zij hebben via de 

bewonersraad. Deze wordt begeleid door één van de ouders samen met één van de care 

givers.  

Van de bijeenkomsten worden verslagen gemaakt en verspreid onder bewoners, begeleiding 

en verwanten. Er is gebleken dat het zinvol is een regeling over het functioneren van de 

bewonersraad op te stellen. Dit wordt door het bestuur in 2022 opgepakt.  

 

Op verzoek van de bewoners is een gezamenlijke vakantieweek georganiseerd onder 

begeleiding van Transparant Zorg. Deze is de bewoners heel goed bevallen.  
 

 

Ouders/verwanten 

 

In januari heeft een informele online bijeenkomst plaatsgevonden tussen bestuur en ouders, 

waarin het bestuur de ouders heeft geïnformeerd over lopende zaken en ervaringen konden 

worden uitgewisseld.  

 

Daarnaast is er met een externe deskundige in november een bijeenkomst georganiseerd met 

alle ouders om te evalueren hoe het in de eerste periode is gegaan, of dit aan hun 

verwachtingen heeft voldaan en hoe zij de nabije toekomst zien.  

Alle ouders waren positief over de gang van zaken en ten aanzien van de verwachtingen voor 

de toekomst.  

 

 

 

Bestuur Stichting Woongewoon 

Vastgesteld in vergadering 061 d.d. 09.02.2022 

 


