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Visie zinvolle dagbesteding    
 
 
GZA Zorg en Wonen streeft naar de best mogelijke ‘totaalzorg’. Dit wil zeggen dat we 
aandacht hebben zowel voor de materiële, fysische, psychische als sociale en spirituele 
noden van de cliënt die op ons beroep doet.  Vanuit het belang dat we hechten aan 
relaties met anderen willen we bovendien maximaal inzetten op interactie met de 
omgeving (medewerkers, medecliënten, vrijwilligers, familie, vrienden en 
buurtbewoners) en iedereen zoveel als mogelijk ruimte geven om deel te nemen aan het 
leven in de woonzorgvoorziening.  
 

Zinvolle invulling van elke levensfase  
Elke cliënt is voor ons een unieke, onvervangbare mens. Iemand met een eigen 
levensgeschiedenis, met eigen verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen en 
bijgevolg met eigen zorgvragen. De fase van de ouderdom is, net als alle andere, een 
volwaardige levensfase.  Wij zien het ouder worden niet als een fase van verminderd 
mens-zijn, maar als een zinvolle levensfase waaraan de oudere een verdere eigen 
invulling kan geven. Binnen GZA Zorg en Wonen zien we het als onze opdracht de cliënt 
en zijn omgeving zo goed mogelijk te begeleiden bij de uitbouw van zijn leven in de 
nieuwe context, volgens zijn eigen waarden en verwachtingen en aansluitend bij zijn 
mogelijkheden.  Respect voor de eigenheid van de cliënt is voor ons het vertrekpunt.  

Een opdracht voor iedereen  
Elk van ons heeft de opdracht om de cliënten zich welkom, geborgen en gewaardeerd te 
laten voelen. Om elke cliënt een zo groot mogelijke levenskwaliteit te bieden. Dit kan aan 
de hand van zinvolle activiteiten, maar vooral  de manier van omgaan met en het 
bejegenen van cliënten speelt een belangrijke rol. In het creëren van een aangename en 
zo herkenbaar mogelijke woon- en leefomgeving zorgt elke medewerker ervoor dat elke 
cliënt zichzelf kan en mag zijn. Zo helpen we de cliënt tot zichzelf en tot anderen te 
brengen (ook buiten de muren van de woonzorgvoorziening), maar ook anderen tot de 
cliënt te brengen (familie, vrienden, medecliënten, medewerkers, vrijwilligers, 
buurtbewoners,…). 
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Dit houdt in dat we binnen GZA Zorg en Wonen: 
 
1) Cliëntgericht werken : we peilen naar hobby ’s en interesses, we verkennen stapsgewijs 
het levensverhaal van de cliënt, spelen in op zijn persoonlijke behoeften, mogelijkheden 
en wensen en houden rekening met de graad van zorgbehoevendheid en/of dementie. 
Cliëntgericht betekent ook dat we een juist evenwicht nastreven in het ondersteunen en 
versterken van de cliënt en zijn omgeving aan de ene kant en in het maximaliseren van 
zijn autonomie aan de andere kant . Dit betekent persoonlijk uitnodigen en ondersteunen 
maar nooit verplichten.  
 
2) Geïntegreerd werken : elk van ons heeft de opdracht bij te dragen tot een zinvolle 
invulling op maat van de cliënt. Dit is niet uitsluitend de opdracht van één enkele 
discipline. Elke medewerker is actief betrokken in het creëren van een aangepast woon- 
en leefklimaat en bij het ondersteunen van de cliënt in zijn eigenheid en levensinvulling. 
Ook vrijwilligers en familie zijn onmisbare partners.  
 
3) Holistisch werken : een zinvol bestaan ondersteunen en begeleiden houdt meer in dan 
het aanreiken van ontspannende activiteiten. Het betekent ook inspelen op sociale, 
culturele en spirituele behoeften. We streven daarbij naar een goed evenwicht tussen 
activiteiten binnen en buiten de voorziening en naar een goede balans tussen individuele 
en collectieve activiteiten. 
 
4) Flexibel werken : We stemmen ons flexibel af op de verwachtingen, behoeftes en 
wensen van de cliënt. We staan daarbij open voor vernieuwing en zoeken naar 
aangepaste werkvormen en -organisatie. 
 
5) Laagdrempelig werken :  cliëntgericht werken betekent ook dat we oog hebben voor 
de financiële toegankelijkheid. Onze initiatieven en acties mogen de cliënt niets extra 
kosten en zijn inbegrepen in de dagprijs. Uitzonderlijk vragen we een extra bijdrage om 
kosten te dekken. Opbrengsten van activiteiten zetten we opnieuw in ten voordele van 
de werking. 
 
Elke voorziening binnen GZA Zorg en Wonen vertrekt in zijn werking vanuit bovenstaande 
principes en heeft daarbij de ruimte om eigen accenten te leggen en een eigen invulling 
te geven, aangepast aan de context.  
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