woonzorg

“Bekendheid van het woonzorgcentrum
in de gemeenschap maakt dat mensen
weten dat we er zijn en wat we doen.
We tellen mee.”

centra

binnenste buiten
Woonzorgcentra en
buurtgericht werken
“Uitgangspunt is dat het leven niet
stopt bij een verhuis naar een woon
zorgcentrum. De klemtoon ligt op
zorgen maar ook het woon- en het
leefaspect zijn zeer belangrijk.”

Tine Vanthuyne
Sven De Visscher
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“We willen er voor zorgen dat het leven van een bewoner zo veel
mogelijk verder gaat, ook al bevindt deze zich nu in een andere
woning. En net zoals men tracht om de kamer zo veel mogelijk in
te richten als thuis, tracht men dit ook voor het sociale leven dat
mensen hadden in de buurt.”
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als buurtvoorziening & de buurt als
integratiekader
6 Jong/oud

“

 et woonzorgcentrum
H
in de buurt
& omgekeerd.

7 Durf klein denken

‘Buurtcoalities’, ‘vrijwilligerswerk’, ‘& omgekeerd’,
‘jong/oud’ en ‘durf klein denken’ zijn 5 centrale thema’s
in het buurtgericht werken die we als aanbevelingen in
buurtgericht werken voorleggen.

De buurt leren kennen en begrijpen: 9
de mensen

De buurt leren kennen en begrijpen: 10
de organisaties, voorzieningen, …

De buurt leren kennen en begrijpen: 11
de geschiedenissen.

Buurtgericht werken start met het (leren) kennen en
begrijpen van de buurt. Dit is geen pleidooi voor een
formele opmaak van een omgevingsanalyse maar vooral
voor dynamische kennis van de buurt door aanwezigheid
en betrokkenheid op de buurt.
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buurtcoalities

“

“Nieuwe initiatieven met professionele
partners ontstaan soms op de meest
informele momenten. Ook daarvoor is
een buurtfeest of -barbecue zinvol.”

In plaats van te redeneren ‘wat
kunnen we de mensen aanbieden’
moeten we nagaan wat de mensen nodig hebben, … Om hier
een antwoord op te kunnen
bieden moeten we samenwerken
met andere actoren in de buurt.

De meerwaarde van het buurtgericht werken zit
vaak in het kunnen aansluiten bij of mee deelne
men aan krachten in de buurt. Het is belangrijk
dat men een balans zoekt zodat men deze krach
ten kan aanvullen, en zaken mee helpt realiseren,
in plaats van ze over te nemen of zaken te gaan
overorganiseren.

“Buurtgericht werken vraagt een draag
vlak in de buurt zodat het niet gezien
wordt als concurrentie met bijvoor
beeld middenstand of spelers op het
middenveld en lokale verenigingen.”

Woonzorgcentra maken door hun buurgericht werken en
integratie in de buurt mee deel uit van het netwerk dat bestaat
uit een combinatie van formele en informele zorg, vrijwillige
zorg, verzorging én emotionele ondersteuning.

Woonzorgcentra Binnenstebuiten | 3
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vrijwilligerswerk als sleutel

“

 erken met vrijwilligers is verrijkend; zij komen met
W
ideeën af voor nieuwe activiteiten. Nu gaan ze gaan
wandelen met bewoners en nodigen ze daarna uit
voor een tasje koffie bij hen thuis.

Vrijwilligers worden
gezien als motor om
zaken mogelijk te maken
en vormen op zich een
belangrijke brug met de
buurt.

Een sleutel in buurtgericht werken ligt in het vrijwilligerswerk,
dit mee te ondersteunen en mogelijk te maken. Dit kan via de
uitbouw van een eigen vrijwilligerswerking en/of door het mee
ondersteunen van andere vrijwilligersorganisaties binnen het
woonzorgcentrum. Woonzorgcentra hebben vaak mogelijkheden
om deze mee te ondersteunen, door het aanbieden van infra

“Je moet als organisatie zelf de touwtjes
in handen blijven houden.”

Een degelijk vrijwilligersbeleid uitwerken
vraagt aandacht. Tegelijkertijd moet men
er zich voor behoeden niet in de valkuil te
trappen vrijwilligers te veel te willen profes
sionaliseren of institutionaliseren. Ook de
betrokkenheid van mantelzorgers, familie
en betrokken bezoeker mag men niet uit het
oog verliezen.

structuur en ontmoetingsplaatsen, het waarderen van de inzet,
het erkennen van deze verenigingen als volwaardige partners,
en het vermijden dat men de werking van deze vrijwilligersvereni
gingen tegenwerkt, overneemt of taken op afschuift zonder enige
ondersteuning.
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& o mgekeerd: het woonzorgcentrum
als buurtvoorziening & de buurt als
integratiekader

Voorbeeld

“

Met enkele (weliswaar fysiek nog vrij ‘goede’)
bewoners neemt een woonzorgcentrum deel aan
de seniorensportdag van de gemeente en laat
hen zo proeven van nieuwe sporten.

“We vragen organisaties en verenigin
gen om hun leden niet te vergeten,
ook al zijn ze naar hier verhuisd!”

“Onze kunsttentoonstellingen binnen
en in de tuin vormen een aanleiding
voor buitenstaanders om er eens te
komen.”

 anneer mensen niet meer naar
W
buiten kunnen moeten we buiten
naar binnen halen.

Voorbeeld
Op muziekmiddagen in het woonzorgcentrum
worden ook mensen uit de buurt uitgenodigd met
de vraag om oude platen mee te nemen en mee te
genieten van de muziek

De buurt op bezoek in het woonzorgcentrum. De Buurt en buurt
bewoner als gebruiker van diensten en deelnemer aan het aan
bod van het woonzorgcentrum.

&

Diensten uit de buurt bereikbaar maken voor bewoners uit
het woonzorgcentrum.
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jong/oud

Voorbeeld
Een woonzorgcentrum ontvangt ‘s middags de kin
deren van de basisschool die er komen eten in
het restaurant waar ook de bewoners eten. Hierbij
wil men de confrontatie met zwaar zorgbehoe
vende bewoners niet uit de weg gaan.

Uitdagingen: hoe generaties overbruggen die heel ver van elkaar
liggen, dat zij elkaar vinden en weten te respecteren? Maar ook
generaties die qua leeftijd dichter bij elkaar liggen mogen niet uit
het oog verloren worden. Het is bijvoorbeeld soms moeilijk voor
jonge senioren om geconfronteerd te worden met de hoge zorgbe
hoevendheid en het niet meer thuis kunnen wonen; als mogelijk
nabij toekomstperspectief voor hun eigen situatie.

Voorbeeld
In een woonzorgcentrum met een school ‘aan de
overkant’ komen de kinderen en jongeren hiervan
soms sporten op het terrein van het woonzorg
centrum, bijvoorbeeld een parcours lopen.

Ontmoeting is goed maar niet voldoende om intergenerationele
solidariteit te bereiken. Buurtgericht werken krijgt ook vorm via
het delen van infrastructuur, de vormgeving van de (semi-)
publieke ruimte rondom een woonzorgcentrum waar generaties
elkaar kunnen ontmoeten of waarvan verschillende generaties
gebruik kunnen maken tot het investeren in alternatieve vormen
van huisvesting etc.

6|

OVL_Synth_Woonzorgcentra_254x190,5_cs6.indd 6

29/04/13 08:31

durf klein denken

“

Voorbeeld
 eloof in de kleinschaligheid is hier
G
een belangrijk uitgangspunt.

“Ontmoeting en betrokkenheid in de
buurt laat zich niet volledig ‘regelen’.
Niet ieder contact moet geprogram
meerd of groots zijn. Spontane ont
moetingen zijn even belangrijk.”

Een woonzorgcentrum met een bolders
baan nodigt twee keer in het jaar mensen
van een lokale vzw uit om er te komen
spelen. De bewoners kunnen meespelen
of komen kijken.

“We schakelden over van ‘volks
verhuizingen’ naar kleine uitstap
pen met bewoners, waardoor we
ook meer en op een andere
manier aanwezig zijn in de buurt.”

Voorbeeld
Doordat ze gevallen is, kan een vrouw uit de buurt
niet meer koken, zelfs geen aardappelen meer
schillen. Zolang mag ze mee eten met haar zus die
in het woonzorgcentrum verblijft.

Vaak zijn het een hele reeks kleine impulsen die allen samen tot
een buurtgerichte praktijk leiden. Om alle kansen te benutten
die zich voordoen tussen mensen, moet je klein durven denken.
Overdonder niet met procedures, bureaucratische regels en
papierwerk die centraal komen te staan in plaats van de relaties
en verbindingen tussen mensen.
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De buurt leren kennen 
en begrijpen: de stenen.

“

 e willen een open huis zijn maar
W
mensen hebben duidelijk en steeds
opnieuw een aanleiding nodig om
over de drempel te geraken om hier
binnen te komen.

“Autowegen, waterlopen,
gebouwen of een helling,
een beperkt openbaar
vervoer vormen grenzen.”

Voorbeeld

“Woonzorgcentra maken de eigen
campus toegankelijker, bijvoorbeeld
door de slagboom weg te halen, hun
tuin open te stellen, ….”

De markt gaat door op slechts 300 meter van het
woonzorgcentrum. Voor heel wat bewoners van
het woonzorgcentrum toch ver. Een buurtbewoner
plaatste daarom een bank in zijn voortuintje waar
bewoners van het woonzorgcentrum onderweg
even kunnen uitrusten.

? ➞ Vanuit het woonzorgcentrum

Vanuit de buurt

?

Ligt het woonzorgcentrum ruimtelijk op een eiland of is het een
onderdeel van de buurt? Wat zijn drempels en grenzen op de cam
pus? Kunnen bewoners van het woonzorgcentrum spontaan bewo
ners uit de buurt ontmoeten?

Welke ruimtelijke elementen verbinden de buurt met het woon
zorgcentrum en zijn bewoners? Hoe kunnen bewoners van het
woonzorgcentrum toegang krijgen tot de buurt?

8|
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De buurt leren kennen 
en begrijpen: de mensen
“Wordt het woonzorgcentrum door
de buurtbewoners gezien als een
buur die er bij hoort of als een
afzonderlijke institutie met weinig
betekenis voor de buurt?”

“

Voorbeeld

 ewoners hebben zo het gevoel nog
B
iemand te zijn: ‘Ik ben niet alleen
iemand die op een kamertje zit’.

In een dorp wordt geen wekelijkse markt
meer ingericht. Het woonzorgcentrum nam
daar het initiatief om één keer per jaar
marktkramers uit te nodigen naar hun
domein. Zo hadden de bewoners van het
woonzorgcentrum én de buurtbewoners
nog eens een lokale marktdag.

“Wie woont er in de buurt? Hoe
wordt er geleefd en hoe lopen de
sociale contacten tussen buurt
bewoners? Wat zijn aanwezige
organisaties en verenigingen?”

? ➞ Vanuit het woonzorgcentrum

Vanuit de buurt

?

Hoe kan een woonzorgcentrum een bijdrage leveren aan ontmoe
tingen in de buurt waaronder ook ontmoetingen met bewoners
van het woonzorgcentrum?

Hoe kan de buurt het woonzorgcentrum meenemen in een aanbod
waar ontmoeten centraal staat? Hoe kan men aandacht hebben
voor het woonzorgcentrum als buur?

Woonzorgcentra Binnenstebuiten | 9
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De buurt leren kennen: 
de organisaties, voorzieningen, …

“

“Via deelname aan de cultuurraad vragen
we om ook aan de senioren te denken,
zowel thuis als in een woonzorgcentrum,
bij de opmaak van een cultuurpro
gramma.”

“De gemeentelijke seniorenraad
gaat door in de gebouwen van ons
woonzorgcentrum.”

 ok voor personeel maakt het
O
een beter contact met de buurt
waarin ze werken mogelijk. Dat
brengt een zekere rust als ervaren
wordt dat men op vragen van
mensen uit de buurt een antwoord kan bieden.

Heeft de buurt te kampen met uitsluitings
mechanismen zoals werkloosheid, slechte
of onaangepaste huisvesting, beperkt of
onaangepast openbaar vervoer, onveiligheid,
armoedesituaties?

? ➞ Vanuit het woonzorgcentrum

Vanuit de buurt

?

Op welke manier participeert het woonzorgcentrum aan het lokale
beleid of geeft men zijn bewoners hier mee een stem in? Heeft
men als woonzorgcentrum aandacht voor mogelijke noden van
bewoners uit de buurt?

Welke krachten heeft het woonzorgcentrum die men kan aanpre
ken? Hoe kan men als goede buurt zijn betrokkenheid tonen ten
aanzien van het woonzorgcentrum en zijn bewoners? Wat heb je
hen te bieden in een samenwerking?
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De buurt leren kennen en
begrijpen: de geschiedenissen.

“

A ls bewoners vertellen over hun
eigen levensgeschiedenissen, staat
het personeel soms verwonderd van
wat deze personen allemaal al meegemaakt hebben. Ze leren hierdoor
hun bewoners beter kennen als personen met een geschiedenis.

Een geschiedenis kan ook heel dichtbij liggen, bij
voorbeeld verbouwingen of uitbreidingen die ver
anderingen met zich meebrengen in een buurt. Of
in formele en informele contacten die al dan niet
tot positieve ervaringen geleid hebben.

“Het is belangrijk om de geschiedenis
van een buurt te kennen om te begrij
pen hoe ze er vandaag uitzien en nog
meer om te zien wat dit in de toe
komst kan brengen.”

Heel wat woonzorgcentra zijn verbonden met
kloosters, ziekenhuizen, of scholen. Dit maakt dat
sommige buurtbewoners hier als het ware van de
wieg tot het graf mee verbonden zijn maar even
goed beïnvloedt dit de beeldvorming over de wer
king als ‘behorende tot een ziekenhuiscircuit’.

? ➞ Vanuit het woonzorgcentrum

Vanuit de buurt

?

Wat is de geschiedenis van het woonzorgcentrum in de buurt,
lang geleden tot en met nu? En van de buurt en zijn mensen?
Kent men de levensgeschiedenis van de bewoners van het woon
zorgcentrum?

Wat kunnen de levensgeschiedenissen en kennis van de geschie
denis van de lokale buurt betekenen in het verhogen van betrok
kenheid op de buurt en tussen bewoners van die buurt?
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woonzorg
centra

binnenste buiten
In een verkennend onderzoek
naar de mogelijkheden en knel
punten van buurtgericht werken
in woonzorgcentra, verzamelden
we informatie overheen woon
zorgcentra uit de provincie
Oost-Vlaanderen. Over waarom
woonzorgcentra buurtgericht
werken en zich integreren in de
buurt, wat dit dan inhoudt en
hoe ze dit doen. In deze bundel
een aantal bedenkingen, voor
beelden en vragen als handvatten
om het buurtgericht werken in
de context van het woonzorg
centrum verder uit te bouwen,
vertrekkend vanuit de specifieke
buurtcontext van elk woonzorg
centrum.
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