Jaarverslag Stichting Woongroep Amervoorde 2020
Algemeen
Stichting Woongroep Amervoorde heeft ten doel de realisatie van een kleinschalige woonvorm met
24-uurs zorg voor maximaal 26 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Amersfoort.
Wij willen hen een veilig thuis geven en ook de mogelijkheid bieden op zichzelf te wonen in deze
woongroep.
Het principe daarbij is “zo zelfstandig mogelijk waar het kan en goede zorg als het moet”.
Op 29 september 2015 is Stichting Woongroep Amervoorde opgericht bij VBC-notarissen te
Amersfoort. Stichting Woongroep Amervoorde is als stichting met volledige rechtsbevoegdheid
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 6422 6271 en heeft een
ANBI-status, nummer 8555 74 446.

Bestuur
Het bestuur kent de volgende samenstelling:
Voorzitter: Walter Kok, Penningmeester: Dirk Kop, Secretaris: Hans Kop, Algemeen Bestuursleden:
Tanja de Bruine en Ellen Maassen.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor gemaakte
onkosten, deze kosten worden vergoed nadat de activiteiten goedgekeurd zijn binnen het bestuur en
de declaratie van de kosten via de factuur/bon voorgelegd is aan de penningmeester.
In bijlage 1 is het vergaderschema te vinden, met daarin de vergaderingen van het Bestuur, maar ook
de plenaire oudervergaderingen zijn terug te vinden. Naast deze vergaderingen zijn er diverse
overleggen geweest tussen de verschillende teams en commissies, deze hebben veelal geen verslag
t.b.v. het Bestuur, maar werken onder mandaat van het Bestuur.

Financieel
De penningmeester heeft de balans over 2020 opgemaakt en de baten en lasten op schrift gesteld.
De kascommissie heeft deze gecontroleerd. Zie hiervoor het financieel overzicht en het verslag over
de kascontrole op: Financien (woongroepamervoorde.nl)

Bewoners
In 2020 zijn er twee bewoner-mutaties geweest: 1 is er toegetreden en 1 heeft de woongroep
verlaten; binnen ons huis is 1 bewoner intern verhuisd (naar appartement 1E).
Met ouders die zich aan het oriënteren zijn op begeleid wonen van hun zoon of dochter, wordt door
de secretaris en de teamleidster een introductiegesprek gevoerd. Hier wordt de visie van het Bestuur
op het wonen in onze woongroep toegelicht. Tijdens de oriëntatiefase vindt er ook een gesprek
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plaats met de gedragsdeskundige van Amerpoort, met als doel de beoordeling of de groepsdynamiek
behouden blijft en natuurlijk of aan de zorgvraag van de potentiële bewoner voldaan kan worden.
Om het aantal bewoners en begeleiders te interesseren voor onze woongroep, hebben we in huisaan-huisbladen binnen ons verzorgingsgebied een advertentie geplaatst:

Om de buurtbewoners rondom onze woongroep te blijven informeren hebben we onze nieuwsbrief,
Burengerucht ook dit jaar weer verspreid. Op onze site zijn alle edities van Burengerucht te lezen:
https://woongroepamervoorde.nl/onshuis/burengerucht/burengeruchten.html
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De verschillende commissies en teams, die binnen onze woongroep actief zijn, hebben allen een
bijdrage geleverd aan dit jaarverslag. Daarmee wordt een beeld gegeven van: het jaar 2020 door de
ogen van Amervoorders.
Cora doet verslag van 2020 vanuit haar rol als teamleider Woongroep Amervoorde:
Het verzoek om de dynamiek van de werkvloer te vertalen naar een stukje tekst voor het jaarverslag
maakt inzichtelijk dat er veel gebeurd én in beweging is gezet. Een jaar waarin we allemaal onze
flexibiliteit, inventiviteit en veerkracht hebben kunnen, maar ook moeten, laten zien!
Zo waren er wijzigingen in de groepssamenstelling;
Bewoonster I.P. heeft na een intensieve periode de woongroep verlaten om elders een passender
leefomgeving te vinden. Afgelopen zomer is NvD op de 2e etage komen wonen. Een nieuwe ervaring
en uitdaging voor hem om hier zijn eigen thuis te creëren...
De interne verhuizing van S.V. naar de begane grond is een spannende en succesvolle stap gebleken.
We hebben leren omgaan met de gevolgen van corona, geholpen door een ondersteunend protocol.
Op afstand gecoacht door de persconferenties van ‘Mark’ is er een diversiteit aan beperkingen en
aanpassingen langsgekomen. Van één groep naar drie “huishoudens” soms met 4 dan weer met 2
bewoners op pad, af en toe in quarantaine, wel of niet sporten, wijzigingen in de diensten,
mondkapjes op, de eerste vaccinaties enz enz.
Sporten: de inzet van Babette is een succesvolle toevoeging gebleken. Bewoners zijn ondertussen
allrounders in het buiten, binnen en zoomend sporten;-)
KeienKlup: het aangepast faciliteren en ondersteunen van activiteiten wordt zeer gewaardeerd,
zeker in deze tijd van beperkingen. Inzet van de vaste vrijwilligers is beperkt mogelijk.
Voeding: de wijzigingen die ondertussen zijn doorgevoerd hebben een positief effect op de
betrokkenheid van bewoners bij menukeuze, de kwaliteit van de producten en het voorraadbeheer.
Bewonersvergadering: opstart met meer structuur en voorspelbaarheid, inbreng bewoners voor
agenda, notulen en frequentie.
Huisafspraken: in samenwerking met de zorgcommissie geactualiseerd, met bewoners besproken en
lopende dit jaar wordt deze geëvacueerd en bijgesteld.
De was: de levering van nieuwe was/droogmachines heeft voor een prettige stressregulatie gezorgd.
Maar ook het inzetten van schoonmaakbedrijf Succlean.
En er is meer gebeurd, soms iets minder zichtbaar maar even zo van belang.
Zorgplannen: zorgplan besprekingen, de wet zorg en dwang toepassen, evaluaties bijwerken, kortom
actualisering van de zorgplannen door C-ers.
Individueel: het opstarten van het bespreken van individuele bewoners door team in subgroepjes
maakt dat de ondersteuningsvragen zichtbaarder worden. Het inzetten van onderzoeken of testen
voor meer zorginhoudelijke kennis.
Medicatie: er is een verbeterslag lopende in aanleveren, beheer en inname.
Legionella: een besmetting die nog niet van wijken weet, met alle bijkomende acties op locatie van
dien.
Dan nog alle “kleine” zaken en acties, denk aan nieuwe pannen, dienbladen, het sproeien in de
zomer.
De samenwerking met bestuur en diverse commissies ervaar ik als constructief, recht doend aan het
heden en met de blik op de toekomst.
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Team
Zwangerschapsverlof en uitval van medewerkers, adequaat opvangen door team en inzet van flexers.
De interne wisseling van functie van begeleiders C naar B. De nu openstaande vacature van
begeleider-C hopen we snel te kunnen invullen. Janneke Lamper is onze gedragsdeskundige
geworden, zij is vooral ter ondersteuning van het team.
En zijn we gestart met het faciliteren van een leerplek voor Erwin Pruim, hij zet zich als MBO stagiair
in tot de zomer voor minimaal 16 uur per week op AV.
Globaal plan voor team-deskundigheidsbevordering in 2021:
EHBO en BVI specifiek op locatie AV afgestemd (deels in samenwerking met bestuur)
Teamdag: Geef mij de Vijf, een methode met concrete handvatten voor een heldere communicatie
en afsluiten.
Training: Meldcode huiselijk geweld, herkennen van signalen en melden.
Training: Schrijven voor begeleiders, voor een heldere en eenduidige overdracht
Smoelenboek: vergt nog een stevige update, deze komt...
Allemaal zaken die het leven van de bewoners op Amervoorde raken...
Amervoorde.... een levendig en warme woon/werkomgeving!
Voedingscommissie
Er zijn al heel wat stappen gemaakt: de menu’s zijn gevarieerder en gezonder. De bewoners hebben
inspraak in het kiezen van de menu’s. In het weekend wordt er iets ongezonder gegeten, zoals een
broodje hamburger of nacho’s. Het beleg is hier en daar ook aangepast, er was teveel keus en er is
gekozen voor de iets minder ongezonde hagelslag en jam. Het vlees komt nu niet meer van AH, maar
van een bio-slager. De groente wordt geleverd door een groenteboer en het brood door een echte
bakker. De rest van de boodschappen wordt door AH geleverd.

De zorgcommissie wordt gevormd door een aantal ouders, een bestuurslid en de teamleider van
Amervoorde. In de zorgcommissie worden algemeen zorginhoudelijke vraagstukken besproken. De
zorgcommissie is vooral de denktank van het bestuur en daarbij de verbindende factor tussen het
zorgteam en het bestuur. Binnen deze commissie bespreken wij geen individuele zorginhoudelijke
vragen over een bewoner. Dit loopt altijd via de persoonlijk begeleider van de bewoners. Afgelopen
jaar heeft de commissie onder andere inhoudelijk meegedacht over de Wet Zorg & Dwang: Wat
betekent dit voor de bewoners, die op Amervoorde wonen?
Verder hebben we de huisregels herzien en geprobeerd ze naast in goed leesbare taal ook in
pictogrammen te verwoorden.

Lief & Leedcommissie ouders
Het doel van de lief & leedcommissie ouders is om namens alle ouders van Amervoorde attenties te
verzorgen voor bijzondere situaties. In 2020 is er op diverse manieren aandacht geweest voor zaken
m.b.t. lief en leed van bewoners, begeleiders en ouders. Zo hebben we een bloemetje gegeven aan
de nieuwe teamleider van Amerpoort, zijn er diverse attenties voor langdurige zieke begeleiders
verzorgd. En samen met alle bewoners hebben we voor 2 begeleidsters, die een baby kregen, een
mand vol met cadeautjes gemaakt. Eén van de bewoners vertrok van Amervoorde en daar hebben
een attentie voor geregeld, evenals voor haar ouders.
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Aan het einde van 2020 hebben we een kerstattentie geregeld voor alle bestuursleden van
Amervoorde, als dank voor hun inzet in 2020.

Legionella bestrijding
Vanuit het Bestuur is er veel aandacht en energie gaan zitten in de legionella bestrijding, een
gedetailleerde opsomming over 2020 met alle activiteiten op het gebied van de legionella bestrijding
is bij het Bestuur beschikbaar.

Schoonmaken op Amervoorde
2020 was een roerig jaar rondom de schoonmaak. De eerste helft van 2020 deed Alta Clean de
schoonmaak en hebben we diverse keren gesprekken gehad met Michel van Alta Clean. Maar omdat
we niet tevreden waren over Alta Clean is Toos op onderzoek uit gegaan naar andere
schoonmaakbedrijven. Met enkele bedrijven hebben we een kennismakingsgesprek gehad en
uiteindelijk is de keus gevallen op Succlean.
Dit bedrijf is in september begonnen en we hebben in oktober het eerste evaluatiegesprek gevoerd.
Daar hebben we de vragen en op- en aanmerkingen van de ouders/bewoners/begeleiding
besproken. Ze pakken dit goed op en zijn ermee aan de slag gegaan.
In januari ’21 is er weer een gesprek geweest, waar weer op- en aanmerkingen aan de orde zijn
geweest, maar over het algemeen is iedereen heel tevreden. Over zes maanden hebben we weer een
gesprek.

Collecteweek van 21-27 september 2020
HandicapNL is een organisatie, die projecten financieel ondersteunt die er naar streven om mensen
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking een normaal waardevol leven te laten leven.
30!! Collectanten, waaronder een flink aantal bewoners van Amervoorde, waren dit jaar weer bereid
om een paar uur vrij te maken om langs de deuren te gaan. Er is in verschillende wijken in
Amersfoort gelopen, maar ook in Leusden, Achterveld, Wijk bij Duurstede, Nederhorst den Berg en
Hooglanderveen. Daarnaast is er ook via digitale kanalen gecollecteerd. Dit heeft geresulteerd in een
monsteropbrengst van ruim 5000,-. Geweldig! Zeker omdat we 50% van de opbrengst mogen
gebruiken voor woongroep Amervoorde. Dit jaar wordt zal een gedeelte van de opbrengst gebruikt
voor een zonnescherm voor het balkon op de tweede etage en het maken van een penant voor het
schuifhek.
De collecteweek van HandicapNL zal in 2021 plaatsvinden in de week van 26 september tot 2
oktober.

Keienklup 2020
Bowlen in Leusden en thuis pannenkoeken eten. Dat was in februari 2020 een gezellig huis uitje. De
Keienklup zou zich voornamelijk gaan richten op de activiteiten buitenshuis en ondersteuning bieden
bij het opzetten van andere initiatieven. Vanaf maart 2020 werd dit belemmerd door het corona
virus. Het is wekenlang stil geweest op Amervoorde. Een aantal plannen viel in het water en andere
zijn geparkeerd. Bijvoorbeeld het jubileumfeest van Amervoorde op 5 april. De feestcommissie,
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bestaande uit bewoners en andere leden, heeft het draaiboek nog liggen. Het is wachten op een
volgende gelegenheid!
Wat ging er, per etage, wel door? Een paar, inmiddels typische Amervoorde tradities: de
welkomstborrel voor Niels (met videoboodschappen van zijn huisgenoten) en het ophangen van zijn
kei aan de boom. In augustus verzorgden Ellen en Ronald de zomerbarbecue. Toen kwamen de
decemberfeestdagen, die dankzij de ideeën en ondersteuning van ouders, toch feestelijk gevierd zijn.
Bewoners hebben, met hulp, de etages in Kerstsfeer gebracht. Toos en René zorgden met Sinterklaas
voor een heuse frietkraam op de parkeerplaats van Amervoorde.
Rond de zomer werd het leven in huis weer iets dynamischer. Binnen de geldende corona regels
waren activiteiten nog steeds noodgedwongen gericht op kleinschaligheid en in en rond huis:
spelletjes doen, lekkers bakken, knutselen, wandelen, sporten… Alles droeg bij aan een goede
reuring in huis. De Keienklup was op de achtergrond, ondersteunend aanwezig. Net als vrijwilligers,
ouders en andere familieleden van de bewoners.
In deze vreemde maanden hebben we gesproken over de inbreng van de bewoners zelf. Bovendien
heeft de Keienklup contact gelegd met Jet en Bruna over inzet vrijwilligers en met de Zorgcommissie
en het Team over wat we onder zorg willen verstaan. We hebben gesproken over ieders aandeel en
rol in het welbevinden van de bewoners. Over hoe huiselijkheid, levendigheid en binding nog meer
kunnen groeien in Amervoorde. Hoe we de bewoners, samen met de begeleiding, zelf meer kunnen
activeren en initiatief kunnen laten nemen zonder (werk)druk te creëren. Hoe we onze bewoners
hun sterke kanten kunnen laten ontdekken, hoe we activiteiten kunnen integreren in het dagelijks
leven. Kortom, hoe de bewoners zich als mens verder kunnen ontwikkelen in het (zelfstandig) wonen
en leven.
We denken dat we als ouders van de Keienklup langzaamaan een stapje terug moeten gaan zetten.
Want, laten we niet vergeten, de Keienklup, dat zijn in eerste instantie de bewoners zelf! In 2021
willen we dit meer uitwerken, in afstemming met de teamleider Amervoorde en het bestuur.

Naast deze commissies zijn het KLUSteam en het TUINteam actief met verschillende activiteiten op
hun terrein.

6

Bijlage 1 vergaderschema
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