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 Enkele bedenkingen ter inleiding.
 Wonen is belangrijk.
Denk maar aan:
 De invloed op de zelfbeleving
 De sociale situatie
 Het fysiek gemak
 De utilitaire functie
 De sociale functie
 De verbondenheid met anderen
 De kansen voor integratie en normalisatie
 Begin niet zomaar aan begeleid wonen.
Bereid alles goed voor. Denk op voorhand na over:
 De ligging
 De woning zelf
 De groepssamenstelling
 De leerdoelen
 De familie
 De personeelsbezetting
 Ontwikkeling van visie en beleid in de instelling.
 Vraag de visie van uw directie.
 Met betrekking tot de betekenis van wonen.
 Met betrekking tot de opvatting over integratie:
 Ruimtelijk
 Functioneel
 Sociaal
 Met betrekking tot de wens van de bewoners.
 Met betrekking tot de planning en de fases van uitvoering.
 Bevraging
 Leefbare combinaties
 Verkennen van mogelijkheden
 Informatie aan gebruikersraad, oudercomité en personeel
 Bekendmaking aan de familie
 Realisatie van kleinschaligheid op het terrein.
 Bevraag de bewoners zelf.
 De bewoner alleen of de bewoner samen met een
verantwoordelijke
 Voorgelegde mogelijkheden:
 Blijven in het home of tehuis

Gaan wonen in een huis
 Gaan wonen op een appartement
 Gaan wonen op een boerderij
Elke mogelijkheid wordt geïllusteerd met een foto.
Bij elke foto past een aangepaste tekst met uitleg.
 Vragenlijst
Hier komen vragen aan bod zoals:
 Alleen slapen
 Samen slapen met 2 of met enkele andere bewoners.
 Verslag van de orthoagoge.
 Tracht tot een duidelijk zicht te komen op de argumenten voor en
tegen decentralisatie.
Dit is niet zo eenvoudig.


Argumenten voor zouden kunnen zijn:
 De bewoners zelf vragen er om
 Het Vlaams Fonds dringt aan
 De bewoners in het tehuis zelf worden altijd maar ouder en
hebben meer ruimte en comfort nodig...
Argumenten tegen zouden kunnen zijn:
 De bewoners zelf wensen het niet
 De bewoners voelen zich veiliger en beter beschermd in het
tehuis
 De bewoners kunnen zoveel zelfstandigheid niet aan…
 Wellicht is het gedecentraliseerd wonen een formule die niet voor
iedereen zaligmakend is.
 Van belang is ook een goed zicht te hebben op de implicaties voor
de bestaande voorziening en voor het personeel.
 Enkele ideen uit de discussie en gedachtenwisseling achteraf.
 Men dient er rekening mee te houden dat de bewoners oud worden en
samen oud worden. Zullen zij deze decentralisatie blijven aankunnen?
Zal alles kunnen opgelost worden door individuele gevallen terug te
sturen naar de voorziening wanneer dit nodig is?
 Het is van groot belang een inspanning te doen voor de integratie van
de bewoners in de buurt en in het dorp. Zowel positieve als negatieve
voorbeelden worden hier aangehaald.
 Men is er niet gerust in dat het prijskaartje van het gedecentraliseerd
wonen hetzelfde zal zijn. Voorbeelden worden gegeven van huur,
energie, vervoer…

