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terug kijken op 2020
We kijken met plezier terug op 2020, onlangs wij last hebben ervaren
rondom de corona zijn we ook trots op alles wat wij bereikt hebben. Zo
hebben wij januari 2020 Stichting Ons Nieuwe Thuis kunnen oprichten.
Begin mei 2020 kregen wij de sleutel van het pand waar wij ruim een jaar
mee bezig zijn geweest om de kunnen kopen.
De grote verbouwing was gestart, we moesten de woning ombouwen van
een woning uit de jaren 70/90 naar 2020. Een flinke klus. Een enorme
uitbouw van 30 m2 maakte de woning een flink stuk ruimer. We hebben veel
helpende handen gehad, waardoor wij onze droom hebben kunnen
realiseren!
Op 3 oktober konden wij eindelijk onze deuren openen, we konden starten
met 3 bewoners. Waarvan alle dank gaat naar ouders en bewoners zelf
voor al jullie vertrouwen.
In december kwam onze 4e bewoner wonen, en met een logee waren we al
een eind opweg naar onze groep samen te stellen. Helaas heeft corona
best wat roet in het eten gegooid. We konden hierdoor niet voldoende
contacten maken, geen bezoeken plannen zoals we gehoopt hadden.
Maar we kunnen met trots terugkijken op het jaar 2020! we hebben veel
bereikt en veel doelen doelen kunnen behalen.
Sponsoring aan stichting Ons Nieuwe Thuis
We hebben ons plan niet door kunnen zetten als we de geen
sponsoringen/donaties hebben kunnen ontvangen. Hierdoor hebben wij
een prachtig huis kunnen afleveren voor onze (toekomstige) bewoners van
stichting Ons Nieuwe Thuis. De woning is hierdoor volledig ingericht.
Inclusief een prachtige woonkeuken, 2 ruime badkamers en door het hele
huis een vloer. spelmateriaal, laptops, e.d.
De volgende stichtingen/organisaties hebben ons gedoneerd/gesponsord
Hier zijn wij hen enorm dankbaar voor:
- Stichting bouwend Rotterdam
- Carpe diem Ulvenhout
- Silvia Wilhelmina Stichting
- vereniging nederlandse centrale voor praktische hulpverlening
- pasman stichting
- doopsgezinde stichting Dowilvo
- Stichting SFO
- Vaillant Fonds
- Stichting de Lichtboei
- Marion G. Polak stichting
- stichting Aelwijn Florisz
- Stichting klaverboer Silby foundation
- KNR-pin
Tezamen hebben zij een bedrag van €80600,- gesponsord/gedoneerd. Deze
bedragen zijn allemaal ten goede van de bewoners uitbesteed.
Aan alle fondsen die ons hebben gesteund, namens het bestuur van Ons
Nieuwe Thuis, hartelijk bedankt!
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Personeel:
Stichting Ons Nieuwe Thuis heeft een actueel overzicht van alle
zorgverleners welke zij in dienst hebben. Daarvan hebben zij de geldende
diploma's en bevoegdheid overzichten in bezit .
Stichting Ons Nieuwe Thuis werkt met gediplomeerde werknemers, dat wil
zeggen dat wij in dienst hebben op 1 november 2020:
- 1 verpleegkundige
- 2 SPW
- 2 VIG-er
Voor de verantwoordelijke diensten zal er gewerkt worden met
gediplomeerde werknemers.
Als extra diensten, welke later ingezet kunnen worden als extra hulp in de
avonddiensten bijvoorbeeld kan er gewerkt worden met niet
gediplomeerde.
In het eerste kwartaal van het jaar 2021 willen wij gezamenlijk met het team
onderzoeken waar er scholing voor nodig is en hoe wij dit in uitvoering
kunnen brengen. Dit zouden bijvoorbeeld cursussen kunnen zijn over
onderwerpen als: Autisme, PDD-NOS, epilepsie, Agressie e.d.
vanaf het jaar 2021 stellen wij verplicht:
- Jaarlijks BHV, dit met het gehele team
- Jaarlijks ontruimingsoefeningen team
- Jaarlijks ontruimingsoefening met de bewoners
Eind 2021 zal er gekeken worden of er ruimte is om de opleiding
management zorg aan te bieden aan Kirsten van Straaten en Jeremiah
Zeeman. Er zal dan ook gekeken worden of dit tegelijkertijd kan of dat dit
om beurten zal gebeuren.
Iedere nieuwe medewerker, met diploma, is verplicht zich te verdiepen in de
medicatie welke op dat moment wordt toegediend. Dit houdt in:
- welk medicijn
- manier van innemen
- bijwerkingen van het medicijn
Dit wordt aangeboden d.m.v. een opdracht welke opgesteld is door
Stichting Ons Nieuwe Thuis.
Ook wordt nieuw personeel tijdens het inwerken begeleid met het
toedienen/uitzetten van medicatie. De verdieping dient binnen 4 weken na
indiensttreding afgerond te zijn.
Om up-to-date te blijven van de laatste richtlijnen, en mee te kunnen gaan
met de laatste veranderingen in de zorg heeft Stichting Ons Nieuwe Thuis
zich in januari 2021 ingeschreven bij www.s-bb.nl Hiermee zijn wij een erkend
leerbedrijf. Waarmee wij nieuwe beroepsbeoefenaren in de zorg opleiden.
Wij hebben nu plek voor stagiaires niveau 2,3,4. Momenteel hebben wij 2
stagiaires van 16 uur per week tot en met juni 2021.
Voor september hebben wij een eindejaars stagiaire aangemeld gekregen.
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bestuurs planning 2021
Voor het jaar 2021:
- januari 2021, teamvergadering met o.a. daarin MIB’s bespreken,
aandacht voor meldcode huiselijk geweld), MIB commissie wordt
opgericht
- februari 2021, aannemen eerste stagiaire
- Maart 2021, vergadering raad van bestuur en raad van toezicht
- maart/april 2021, free learning agressie
- maart 2021, MIB commissie komt bij elkaar om de MIB’s te bespreken.
- april 2021, teamvergadering, MIB commissie, aandacht voor
meldcode
huiselijk
geweld
(voor
nieuw
personeel),
opleidingsbehoefte nagaan evt. bespreken voortgang cursussen.
- juni 2021, MIB commissie
- juli 2021, teamvergadering, MIB commissie, aandacht voor meldcode
huiselijk geweld (voor nieuw personeel), opleidingsbehoefte nagaan
evt. bespreken voortgang cursussen.
- September 2021, vergadering raad van bestuur en raad van toezicht
- september 2021, MIB commissie
- September 2021, nieuwe stagiaire aannemen
- oktober 2021, teamvergadering, MIB commissie, aandacht voor
meldcode huiselijk geweld evt. bespreken voortgang cursussen.
- november 2021, bhv training, ontruimingsoefening bewoners met
aantal teamleden.
- november 2021, raad van bestuur maakt nieuwe agenda aan voor
2022.
Bhv verplaatst van april naar november ivm de beperkingen die corona
met zich mee brengt.
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Bewoners en Ouders/Verzorgers
In 2021 starten wij met 4 bewoners en 1 logee. April 2021 zijn er nog 2 bewoners
bij komen wonen. Waardoor wij in het eerste halfjaar van 2021 6 permanente
bewoners hebben bij. Ook er staat nog 1 bewoner welke per januari 2022 komt
wonen.

Werven:
ivm de corona maatregelen zijn er nog beperkingen waardoor het werven
van bewoners lastig is.
- Januari 2021
zijn er folders verspreid huisarts Stellendam en
Hellevoetsluis
- Januari 2021 facebook bericht
- Februari 2021 krantenartikel in Rondom
- Februari 2021 kennismaking voornse hoeve, catherina hoeve, william
schikker groep jeugdbescherming
- Februari 2021 contact met stichting Zuidwester
- Maart 2021 contact bewoner wachtlijst
- Maandelijks via facebook kenbaar maken dat wij een woonplek over
hebben.
Planning mits doorgang kan vinden m.b.t. corona:
- Januari 2021 digitale nieuwjaarswensen
- Januari 2021 pgb aanpassen voor 2021
- juli 2021 familie barbecue
- augustus 2021 bewonersvakantie
- september 2021 uitje met de bewoners naar disco zonder drempels
- oktober 2021 viering 1 jarig bestaan
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