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Visie inspraak cliënt 
Waar mensen samenleven en wonen is voortdurende afstemming nodig en wenselijk. Dit 
geldt zeker binnen een georganiseerd samenlevingsverband.  

Zoals vele anderen zijn ook ouderen veelal op zoek naar herkenbaarheid en het 
verderzetten van hun vertrouwde leven volgens hun gewoontes en waarden. Die 
zoektocht zetten ze vaak  voort als cliënten binnen onze woonzorgvoorziening. 
Gewoontes en wensen van cliënten kunnen sterk verschillen en evolueren ook doorheen 
de tijd. Als organisatie met beperkte middelen en medewerkers moeten we elke dag 
opnieuw keuzes maken. Ondanks die realiteit zien we het als een uitdaging om zo goed 
mogelijk om te gaan en zo veel als mogelijk in te spelen op de individuele levensverhalen 
van alle cliënten.  

Of je nu cliënt bent of medewerker, elk individu heeft eigen verlangens, behoeften en 
meningen. Deze set is zeer persoonlijk en verschilt  van die van een ander. We kunnen 
het perspectief van de ander enkel te weten komen door in dialoog te gaan en dit te delen 
met elkaar.   

Binnen GZA Zorg en Wonen luisteren we uiteraard naar de uitgesproken wensen van 
cliënten maar we gaan ook  actief op zoek naar hun  persoonlijke kijk op zichzelf en de 
wereld om zich heen. We willen te weten komen wat  cliënten verstaan onder het zinvol 
invullen van hun leven en luisteren naar ‘wat goede zorg’ voor hen  betekent. Dit vraagt 
een voortdurende afstemming en een organisatie die zich flexibel kan aanpassen. Het 
vraagt ook medewerkers met specifieke talenten, competenties en attitudes. Via gerichte 
werving en selectie, vorming en training willen we de juiste mensen aan boord krijgen en 
houden om met hen tot zorgpraktijken te komen die een voortdurende flexibele 
afstemming met de cliënt mogelijk maken.  We streven ernaar elke medewerker binnen 
zijn opdracht te doen stilstaan bij zijn gerichtheid naar en persoonlijke bejegening van de 
cliënt. Zo open en onbevooroordeeld mogelijk kijken en luisteren naar de cliënt is 
fundamenteel. Enkel dan ontstaat een betrokken relatie waarin dialoog mogelijk is, 
waarin cliënten veilig hun  meningen kunnen  uiten en inspraak effectief werkt.  

Afstemming en inspraak betekenen ook engagement van de zijde van de cliënt. We 
kunnen onmogelijk alle wensen en behoeften van cliënten eenzijdig en onbeperkt 
invullen. Dit is inherent aan het leven en het kan zich nog sterker voordoen in een late 
levensfase. GZA Zorg en Wonen engageert zich de cliënt zo volledig mogelijk te 
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informeren over mogelijke keuzes en gevolgen ervan. Mochten keuzes niet herkenbaar 
zijn of aansluiten bij de leefwereld of de levensfase van de cliënt, zoeken we samen naar 
alternatieven. Het is aan de cliënt om in te gaan op onze uitnodiging tot afstemming en 
de wederzijdsheid ervan te aanvaarden/benutten. Het is immers via gedragen 
afstemming dat we zorg op maat kunnen verhogen.  

Algemene afstemming vindt plaats via formele overlegstructuren zoals gebruikers- en 
bewonersraden. Zorg op maat vraagt eén op één afstemming met de cliënt. Ook al lijkt 
dit minder evident als het gaat over cliënten met verminderde 
communicatiemogelijkheden, toch willen we ook bij hen ontdekken waar de persoonlijke 
waardering zich situeert. Dit start bij  doeltreffende observaties en een brede kijk. Door 
de  eigen bevindingen af te toetsen aan die van onze collega’s en  naasten kan ook voor 
hen een vollediger verhaal geschreven worden.  

Zodra cliënten bij ons komen, start voor hen een nieuwe fase. We kiezen ervoor om hen 
te laten zijn wie ze willen zijn en willen mee trachten mogelijk te maken wat ze wensen 
(te beleven).  Zo willen we mee zorgen voor een verdere verdieping van de identiteit van 
elke cliënt : een nieuwe plek, een verdere groei. 


