
Overzicht gebeurtenissen vereniging Wonen (z)onder zorg

Tijdstip
1999

voorjaar Oprichting Oudergroep, genaamd  Initiatiefgroep begeleid zelfstandig wonen.
Doel: realiseren van een vorm van zelfstandig wonen voor hun kinderen in de Hoeksche Waard.
25 kandidaten met diversiteit in indicatieniveau.

2000
april Opsplitsing van de Initiatiefgroep in 2 groepen op basis van gewenst tijdstip van daadwerkelijke bewoning van een woonvorm.
mei Oprichting Vereniging Wonen (z)onder zorg voor 22 leden met een minimum leeftijd van 18 jaar, een woonindicatieniveau hebben van 3 t/m 6 en 

een dagbesteding hebben.
Doel: behartigen van belangen van mensen met een verstandelijke handicap en hun vertegenwoordigers, het realiseren van een woonvorm in Oud-Beijerland
begeleiding naar het toegroeien naar het zelfstandig begeleid wonen en toezicht op de uitvoering van de woonomstandigheden en zorgverlening.
Projectplan opgesteld en toegezonden naar Gemeente Oud-Beijerland, de Woonstichting Oud-Beijerland, een drietal  Zorgaanbieders en aan de S.P.D.

juni Bekendmaking van de vereniging in de plaatselijke bladen en via de regio radio.
juli Presentatie door vertegenwoordigers van drie Zorgaanbieders over doelstelling, werkwijze en mogelijkheden.

augustus Formele oprichting van de vereniging en bekendmaking aan de KvK.
september Ontvangst van subsidie vanuit Zorgberaad Rijnmond Zuid.
november Start van diverse activiteiten, waaronder gemeenschappelijke gericht op het elkaar beter leren kennen, een 'smoelenboek' met foto's en kenmerkende 

gegevens van de kandidaten, een cursus van 8 lessen gericht op EHBO, het huishouden, de uiterlijke verzorging en financiën, gegeven door da Vinci.
In 2000 zijn er 6 ledenvergaderingen gehouden en 6 bestuursvergaderingen.

2001
voorjaar Diverse contacten en bezoeken aan andere op ouderinitiatieven gestoelde projecten op diverse plaatsen in Nederland.

april Oprichting soos voor de kandidaten; maandelijkse ontmoeting op basis van ontspanning voor de kandidaten.
mei Schetsplan van Woonstichting Volksbelang over een woonvorm voor 14 kandidaten aan de Kijffhoeck te Oud-Beijerland.

september Presentatie door Architect en Woonstichting van het bouwplan aan de leden.
september Aanwezig bij de behandeling van het bouwplan in de Commissievergadering openbare Werken, gemeente OBL.

oktober Start 2e cursus vanuit da Vinci, gericht op het zelfstandig begeleid wonen, opkomen voor jezelf en omgaan met kritiek.
oktober Behandeling van het bouwplan door Cm Ruimtelijke Ordening. Spreekrecht benut, ook door de Woonstich. en Omwonenden.  Veel tegenwerking door omwon. 

november 1e logeerweekend voor de kandidaten in Port Greve, Zeeland.
In 2001 zijn er 4 ledenvergaderingen gehouden en 6 bestuursvergaderingen. Het ledental bedraagt 20.

2002
mrt./ April 3 proefwoonweken in een sociowoning van Zuidwester in groepen van 5 a 6 kandidaten, onder begeleiding vanuit ZW en vanuit soos- en cursusbegeleiding.

juni Spreekrecht benut in adviescommissie ter  voorbereiding op de Raadsvergadering over bouwplan.
september Behandeling communicatieplan in commissievergadering RO en Economische Zaken van Wzoz.
nov./dec. Uitvoering communicatieplan, d.m.v. 2 voorlichtingsbijeenkomsten met omwonenden, met medewerking van gemeente, Woonstichting (Union) en Wzoz
november 2e logeerweekend voor de kandidaten, in Zeeland.

In 2002 zijn er 5 ledenvergaderingen gehouden en 7 bestuursvergaderingen. Ledental = 18. Hiervan 14 gegadigden voor een woning.
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2003

februari 3e cursus begeleid zelfstandig wonen, nu met een ander team. Onderwerpen: Maaltijd bereiden, opruimen, feestje organiseren en de pechdag.
maart Inventarisatie individuele en gemeenschappelijke zorgvraag voor 14 toekomstige bewoners van de woonvorm. (Stichting Taksatieschaal)
maart Formeel verzoek van Woonstichting aan gemeente tot bouw van de woonvorm, met daaropvolgend een gesprek tussen college, Woonstichting en Wzoz.
april Persbericht vanuit de kandidaten in de plaatselijke bladen.
mei Finale bespreking in openbare commissievergadering R.E.Z. met gebruik van spreekrecht door Union, Wzoz en omwonenden.
mei Start 2e ronde van logeerweken in sociowoning van Zuidwester..
juni Negatief besluit op verzoek Union voor de bouw van een woonvorm. Gemeente spreekt uit dat er wel een woonvorm moet komen in het centrum van OBL. 
juli Schriftelijk verzoek vanuit Wzoz aan gemeente OBL tot het uitspreken van bereidheid tot het realiseren van ons project.

september Gemeente  OBL meldt schriftelijk (aan Wzoz en Union) actief deel te gaan nemen aan de realisatie van het project van Wzoz.
september Toelichting door Notaris Molenaar in LV over diverse relevante juridische aspecten.
november Terugkoppeling door Stichting Taksatieschaal over de totale zorgvraag. Naast individuele indicatie is dit rapport ook een basis voor een zorgofferte.

In 2003 zijn er 7 ledenvergaderingen gehouden en 7 bestuursvergaderingen. Ledental = 16. hiervan 14 gegadigden voor een woning.
2004
januari Werving, selectie en aanstelling van 4 nieuwe begeleiders voor de diverse activiteiten van de vereniging.
januari 3e logeerweekend, ditmaal in Groenlo. 

februari Start 3e serie van proefwoonweken in sociowoning van Zuidwester.
februari Gesprek met de directeur van de Sticht. Ouderenhuisv. R'dam over realisatie van een woonvorm in OBL, met presentatie van uitgangspunten en wensen.

maart Optiecontract tussen gemeente en Union tot onderzoek naar realisatie op locatie Wilhelminastraat, door o.m. sloop van een Kerk.
maart Start opstelling zorgcontract tussen een Zorgaanbieder en Wzoz.
mei Presentatie door Union aan Wzoz in een LV over de bouw van een woonvorm, een zorgloket en een kantoor voor het RIAGG aan de Wilhelminastraat,

op de plaats waar op dat moment een Kerkgebouw staat.
juni Opstelling programma van (technische) wensen t.a.v. de woonvorm en units en de uitgangspunten van de vereniging.
juni Overdracht organisatie van de maandelijkse soos aan Stichting Samenleving Opbouw OBL.

september In 2 zaterdagse sessies met ouders onderling, o.l.v. een Orthopedagoog, de driehoek van "ouders, begeleiding en kind" besproken.
september Gesprek bij Union over het voorlopige schetsplan voor de woonvorm, het kantoor en het zorgloket.

oktober 4e logeerweekend, ditmaal in België.
november Aftreden van 3 wethouders uit het gemeentebestuur, waarvan er 2 (De Man en Admiraal) veel te maken hebben gehad met ons project.
november Bericht van Union dat het RIAGG afziet van verdere deelname aan het bouwplan.
december Brieven vanuit Wzoz aan College B&W OBL en aan Union waarin wordt aangedrongen op alle medewerking aan een z.s.m. realisatie van het project. 

In 2004 zijn er 5 ledenvergaderingen gehouden en 9 bestuursvergaderingen. Ledental = gelijk gebleven.
2005
januari Start maandelijkse bijdrage door alle kandidaten voor het totaalbedrag aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten, begroot op 60.000,00 euro. 
januari Start 4e cursus B. Z. W. Nu gericht op schoonmaken / schoonhouden, persoonlijke verzorging, gezamenlijke activiteit organiseren / weekend weg.

februari Bekendmaking door het College van B&W van OBL aan Union, dat de bouw van een woonvorm i.c.m. een zorgloket voor de gemeente door mag gaan.
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maart flyer gemaakt van de vereniging en Website, vooral gericht op komende sponsoractiviteiten.
mei 5e logeerweekend, ditmaal in Ouddorp, met terugkoppeling aan de leden en aan de begeleiders van de cursusavonden. 
juni Bespreking 1e concept van het zorgcontract in een ledenvergadering.

augustus Geslaagde bowlingavond voor de leden en kandidaten.
september 1 Zaterdagse sessie met ouders, onder leiding van het bestuur, waarin afspraken worden gemaakt over allerhande zaken, waaronder omgangsvormen.
september 2e Bespreking van het zorgcontract (Offerteaanvraag). De leden besluiten aan welke (5) Zorgaanbieders de offerte toegezonden zal worden.

oktober 2e gesprek bij Union over het bouwplan en het tijdschema, in bijzijn van de Projectleider en de Architect, met doorspreken van eventuele aanpassingen.
november Presentatie bij en door Union aan de leden van de tekeningen van het totale bouwplan en varianten in appartementen.
november Definitieve vaststelling door de leden van de "Offerteaanvraag Zorg- en dienstverlening voor 14 bewoners van de Wzoz woonvorm"
november 6e logeerweekend, ditmaal in America, met terugkoppeling aan de leden en aan de begeleiders van de cursusavonden. 
december Openbare bekendmaking in de plaatselijke krant van de oprichting van een woonvorm en kantoren aan de Wilhelminastraat.
december Bevestiging vanuit Union dat Wzoz het voordrachtsrecht heeft tot het huren van appartementen, ook bij mutaties.

In 2005 zijn er 5 ledenvergaderingen gehouden en 10 bestuursvergaderingen. Ledental = gelijk gebleven.
2006
januari Vaststelling offerteaanvraag Zorg- en Dienstverlening door de leden en toezending daarvan aan 5 zorgaanbieders.

februari Inloopavond bij de gemeente voor omwonenden van de Wilhelminastraat, met presentatie door Union en Architect, i.s.m. Wethouders, Raadsleden en Wzoz
februari Bespreking van de terugkoppeling over de offerteaanvraag door de Zorgaanbieders en selectie van de zorgaanbieders door het bestuur.
maart Presentatie van de geselecteerde Zorgaanbieders in een ledenvergadering en maken van een keuze in een 2e lv. daaropvolgend.
mei Beëindiging lidmaatschap van een lid, om reden van geen deelname aan de door Wzoz georganiseerde activiteiten, gericht op het zelfst. begeleid wonen. 
mei Sloopvergunning van de Kerk door Union aangevraagd en binnenkomst van een aantal bezwaren van omwonenden tegen de komst van het nieuwe gebouw.
juni Weekend weg naar de Loonse en Drunense duinen in Brabant, met daaraan voorafgaand 2 cursusavonden ter voorbereiding.
juli Globale planning ontvangen vanaf de sloop per eind 2006 en de verwachte opening per maart 2008. 
juli Presentatie en toelichting door de gekozen Zorgaanbieder ASVZ in een ledenvergadering over PGB en zorg in natura.

augustus Melding in de plaatselijke media van het verzet tegen het zorgcomplex door de buurtbewoners.
september De ingediende bezwaren zijn ongegrond verklaard door het gemeentebestuur, maar worden opnieuw ingediend.
september Gezamenlijke activiteit van ouders, kinderen en vaste begeleiders; Boerengolven en aansluitend een barbecue in Goudswaard.

oktober Openbare bekendmaking door het gemeentebestuur / publicatie in de krant, van de oprichting van een woongebouw met kantoor aan de Wilhelminastraat. 
november Bespreking door ASVZ van het onderwerp "wat komt er kijken bij de voorbereiding van een woonvorm" in een ledenvergadering.
november Gemeente Oud-Beijerland trekt toezegging tot onderbrengen van het zorgloket voor de gemeente in het kantoorgebouw aan de Wilhelminastraat in.

Union zet bouwplan wel door en heeft offertes laten uitbrengen.
In 2006 zijn er 7 ledenvergaderingen gehouden en 8 bestuursvergaderingen. Ledental = 15, hiervan 14 gegadigden voor een woning.

2007
januari Veel aandacht vanuit de media voor de brief, met stukken in de kranten en deelname aan een radio uitzending.

februari Bericht van het gemeentebestuur dat de bezwaarprocedure afgrond is en dat de gemeente garant staat voor eventuele gevolgen van (kantoor)leegstand.
februari Start werving en selectie van de teamleider voor de woonvorm.
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maart Bedankbrief door Wzoz aan gemeentebestuur over de door de gemeente genomen positieve besluiten.
maart Union start met het rooien van de bomen in de Wilhelminastraat en de sloop van de Kerk. 
maart Bowlingavond voor de toekomstige bewoners, waarbij ook de kandidaat teamleider aanwezig zal zijn, voor een wederzijdse kennismaking.
april Samenstelling plaatsingscommissie die zich gaat bezig houden met de vraag welke bewoner in welk appartement komt. 
april Vele gesprekken met diverse instanties over de kosten verbonden aan huur, energie, huishouden,  gemeente, etc. 
april Avondje uit voor de toekomstige bewoners / theatervoorstelling in het Zuidpleintheater te Rotterdam.
mei 9 mei slaan de toekomstige bewoners van de woonvorm aan de Wilhelminastraat de eerste paal, waarbij vele genodigden en pers aanwezig waren.
juni Vaststelling door Union van de huursom en de servicekosten.
juni Overleg met ASVZ over de wijze van zorg- en dienstverlening en definitieve vastlegging daarvan in contracten. 
juni Voorstel en besluit over de door de plaatsingscommissie geadviseerde verdeling van de appartementen, op grond van door kandidaten gemaakte keuzes.
juli Samenstelling inrichtingscommissie die zich gaat bezig houden met de aanschaf van de inventaris voor de gemeenschappelijke ruimten. 

juli/aug Veel overleg met Union, (onder)aannemers en de uitvoerder over gewenste aanpassingen tijdens de bouw, meer- en minderwerk, etc.
juli/aug Inventarisatie en voorlichting door ASVZ ten aanzien van de totale zorgbehoefte, gericht op de toekomstige woonsituatie van de leden.
juli/aug Start door ASVZ met individuele gesprekken met ouders m.b.t. het inventariseren van allerhande wetenswaardigheden over de toekomstige bewoners.

september Weekend weg voor de toekomstige bewoners, waaronder een nieuw lid, naar de Katjeskelder in Noord-Brabant.
september 1e Presentatie door ASVZ van de invulling en organisatie van de gemeenschappelijke en individuele zorg- en dienstverlening aan de toekomstige bewoners.
september Inventarisatie en voorlichting over de binnenhuis automatiseringsmogelijkheden (domotica) en kosten.
november Vaststelling door de leden van de veel besproken 'financiële paragraaf' m.b.t. de woonvorm (gezamenlijke inboedel/huishouding/woonkosten, etc.)  
november Verzenden van ruim 400 'sponsorbrieven' aan bedrijven, instellingen, fondsen, etc.
november 1e gesprek met de gemeente Oud-Beijerland over het verkrijgen van geldelijke middelen t.b.v. de toekomstige bewoners van de Wzoz Woonvorm.
november Presentatie door de inrichtingscommissie over de gekozen aanpak en gedane keuzes v.w.b. de inventaris voor de 2 gemeenschapp. woonkamers,.
november Presentatie door ASVZ over de verdeling van het totaal overeengekomen bedrag aan kosten voor zorg- en dienstverlening, over de 14 bewoners. 
december Start werving en selectie van de (persoonlijk) begeleiders voor de woonvorm.
december 2e gesprek met de gemeente Oud-Beijerland met antwoorden op de in november ingebrachte 7 bespreekpunten.

2008
januari Eerste resultaten binnen van de sponsoractiviteiten.

februari 1e kijkdag voor de toekomstige bewoners en hun ouders in de woonvorm.
februari Start van 3 gespreksbijeenkomsten van ouders op zaterdagmorgen over allerhande zaken m.b.t. het wonen o.l.v. ASVZ.
februari 3e gesprek met de gemeente Oud-Beijerland. Ditmaal toegespitst op de aanpak van de vanuit de WMO te verkrijgen geldelijke middelen.
maart Vossenjacht in Oud-Beijerland voor de toekomstige bewoners met hun ouders ouders, waarbij de nieuw geselecteerde begeleiders de vossen zijn.  
maart Beoordeling door de G.G.D. i.o.m. Wzoz van de door de leden ingediende WMO-aanvragen voor Vervoersfaciliteiten en Hulp bij het Huishouden.
april Weekend weg voor de toekomstige bewoners in Dordrecht, met en bezoek van de nieuwe begeleiders en een afscheid van de 'oude' vaste begeleiders. 
april Vaststelling, na diverse besprekingen, van een aantal door ASVZ aangegeven wijzigingen en aanvullingen op de offerteaanvraag van januari 2006.
mei Start van de teamvorming door ASVZ van de geselecteerde persoonlijk begeleiders, de begeleiders en de assistent begeleiders.
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mei 4e gesprek met de gemeente Oud-Beijerland met vastlegging van definitieve afspraken omtrent de WMO- voorzieningen voor de bewoners.
mei Ondertekening door de leden van de brief met opdracht tot levering van zorg- en dienstverlening door ASVZ.
juni Gezien de vele positieve reacties op de sponsoractiviteiten kan er gesproken worden van een fantastische sponsoropbrengst. 
juni 27 juni start voor alle 14 leden met het daadwerkelijk wonen onder begeleiding in de woonvorm aan de Wilhelminastraat te Oud-Beijerland. 
juli Verkiezing van een nieuw bestuur voor Wzoz door de leden en de 1e bestuursvergadering van het 'oude' en nieuwe bestuur.
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