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Visie sociale dienstverlening :  
uitgangspunten in de werking  
De medewerkers, vrijwilligers en directie van GZA Zorg en Wonen spannen zich in om een 
gepast antwoord te bieden op iedere hulpvraag die een persoon, zijn mantelzorger of een 
andere betrokkene uit de informele of professionele omgeving van de persoon ons stelt.  

Onze expertise omvat meerdere levensdomeinen : zorg, wonen en leven, zinvolle 
dagbesteding en sociaal-administratieve ondersteuning. Indien een hulpvraag niet 
aansluit bij onze expertise zullen we gericht doorverwijzen of toeleiden. We werken 
samen met alle mogelijke partners uit het werkveld wanneer deze samenwerking een 
meerwaarde biedt bij het realiseren van de meest passende dienstverlening. 

We laten ons leiden door de  gestelde vraag maar vooral door het levensverhaal van de  
hulpvrager. Dit geeft ons een breder zicht op de mogelijke noden, behoeften en wensen 
en stelt ons in staat een aanbod op maat te formuleren. Bovendien houden we rekening 
met wat mensen zelf kunnen en willen. We vrijwaren, ondersteunen en stimuleren de 
eigen keuze en verantwoordelijkheid.   

We  werken de drempels naar de woonzorgcampus weg en brengen onze werking dichtbij 
de cliënt.  

Dit vertaalt zich in volgende uitgangspunten in onze werking : 

1) Het onthaal richt zich tot alle cliënten, niet alleen tot zij die op de 
woonzorgcampus  verblijven. 

2) Bij een intakegesprek exploreren we de hulpvraag zo breed mogelijk en 
informeren we de cliënt en zijn omgeving over alle mogelijke opties. We beperken 
ons niet tot het aanbod op onze woonzorgcampus.  

3) We respecteren de uiteindelijke keuzes van de cliënt. We passen onze graad van 
ondersteuning aan de draagkracht en cognitieve vermogens van de cliënt aan. 

4) De sociale dienst engageert zich om bij opname de nodige en gepaste 
achtergrondinformatie mbt de cliënt aan de leefgroepen ter beschikking te stellen 
zodat zij de zorg en ondersteuning maximaal kunnen afstemmen op de behoeften 
en verwachtingen.  

5) De leefgroepen nemen de expertise inzake zorg, wonen en leven en zinvolle 
dagbesteding op van cliënten die op de woonzorgcampus verblijven. Voor sociaal-
administratieve ondersteuning kunnen zij beroep doen op de sociale dienst. 

 


