Infobrochure vrijwilligerswerk

VAN ASSISTENTIEWONINGEN VOOR SENIOREN NAAR EEN INCLUSIEF
WOONPROJECT VOOR MENSEN MET EEN ZORGNOOD
GAW (groep van assistentiewoningen) De Lork werd in 1993
opgericht als een serviceflatcomplex met 39 door de overheid
erkende flats, in het kader van de stijgende vraag naar kwalitatieve
huisvesting voor senioren in de regio rond Gavere. ‘Zelfstandig
wonen voor wie het wil’ en ‘Zorg voor wie het nodig heeft’ zijn dan
ook steeds twee kernpunten geweest in onze visie.
Vandaag de dag blijft de vraag naar een kwalitatief aanbod woonvoorzieningen voor
senioren overeind. Tegelijk wijst onderzoek uit dat onze klassieke doelgroep (65-plussers)
niet langer op een ‘zorgeiland’ wil wonen, maar de voorkeur geeft aan een woning ingebed
in een gevarieerde sociale context. Daarnaast stellen we vast dat een groeiende groep
mensen met een psychische, fysieke en andere beperking of kwetsbaarheid problemen
ondervindt om een kwalitatieve woning te vinden, ongeacht hun leeftijd.
We zijn ervan overtuigd dat deze doelgroepen voor
elkaar een meerwaarde kunnen betekenen, omdat
op die manier de isolatie van deze groepen wordt
opgeheven en we binnen De Lork een verdeling
krijgen zoals we die zien in de maatschappij. De
Lork is vandaag de dag dus een kwalitatief inclusief
woonproject geworden voor mensen met een
zorgvraag, ongeacht de leeftijd.
De assistentiewoningen vormen nog steeds een combinatie van zelfstandig wonen met
(permanente) ondersteuning, zorg op maat, maandelijkse activiteiten om elkaar beter te
leren kennen en de mogelijkheid om beroep te doen op diensten zoals poetshulp, warme
maaltijden of thuisverpleging. De bewoners genieten van de nodige ondersteuning terwijl
zij maximaal deel blijven uitmaken van de maatschappij en daarin een rol blijven opnemen.

We vinden het belangrijk dat huisvesting met zorg voor élke bewoner een thuis wordt!

ONZE MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN
Onze missie
Wij willen
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨

ons profileren als een volwaardige partner in de naadloze zorg aan ouderen en
mensen met een psychische, fysieke of financiële zorgnood.
voor onze bewoners een ‘thuis’ creëren.
aan elke bewoner (autochtoon of allochtoon) gedurende zijn verblijf een volledige
filosofische, godsdienstige en ideologische vrijheid waarborgen.
elke bewoner keuzevrijheid waarborgen inzake zorg en diensten.
de mens met zijn individuele noden centraal stellen.
maximaal ruimte geven aan zelfontplooiing en het actieve leven stimuleren.
een voortdurende vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van onze zorgverlening
vooropstellen.
een wezenlijke bijdrage leveren aan de volksgezondheid door aan onze bewoners
adequate huisvesting en dito diensten (facultatief) aan te bieden tegen een
betaalbare prijs gecombineerd met een hoog kwalitatief niveau.
onafhankelijk blijven tegenover financiers en onze zelfstandigheid behouden.
proactief inspelen op steeds wijzigende consumentenbehoeften, door o.a. de
dienstverlening continu aan te passen.

Onze visie
Wij doen dat door
¨
¨

¨
¨

¨

¨
¨

de bewoner centraal te stellen in het beleid door hem te laten participeren aan de
dagelijkse werking (bv. bewonersraad).
voldoende aandacht te besteden aan de innerlijke mens, zowel door individuele
gesprekken waarvoor we tijd vrijmaken als door zinvolle activiteiten waarbij de
bewoners sociale contacten kunnen leggen of behouden.
de familie van de bewoners te betrekken bij het geheel zodat ook hun vragen
beantwoord kunnen worden.
samen te werken met gemotiveerd en deskundig personeel. We verbinden ons ertoe
deze elementen te bevorderen die bijdragen tot een optimale ontplooiing van elk
personeelslid.
het personeel actief bij de besluitvorming te betrekken en hen te motiveren tot acties
en gedragingen die in de lijn liggen van de doelstellingen en de strategie van de
instelling.
aan actieve kostenbeheersing doen.
het opstarten van netwerken met andere zorgactoren en zorgorganisaties.

Onze doelstellingen zitten vervat in enkele kernwaarden
¨

Hoewel onze bewoners zijn opgegroeid met totaal verschillende waarden, dienen wij
voor iedereen respect op te brengen. Wij nemen de waardigheid en de eigen
verantwoordelijkheid van de bewoner als uitgangspunt.

¨

Dit impliceert dat onze bewoners zelf keuzes kunnen blijven maken.

¨

Daardoor moet het institutionele aspect in ‘De Lork’ teruggedrongen worden en
blijven wij als organisatie op de achtergrond. Wij treden pas op wanneer wij merken
dat een bewoner duidelijk signalen geeft.

¨

Wij wensen de zelfstandigheid van de bewoners zo lang mogelijk te bestendigen
zodat zij hun leven blijvend kunnen organiseren.

¨

We willen een omgeving creëren van geborgenheid, zodat de bewoner weet dat er
steeds iemand klaarstaat wanneer dat nodig is.

VRIJWILLIGER ZIJN IN DE LORK
De meerwaarde van vrijwilligers voor onze werking
¨ Als vrijwilliger geeft u extra aandacht aan
bewoners: psychisch en emotioneel nabij zijn
(bv. gezellige babbel, spelen van een spel), maar
ook fysiek helpen van bewoners (bv. voortduwen
van een rolstoel op een wandeling, meehelpen
op een evenement, samen bloemen
onderhouden of boodschappen doen).
¨ U helpt mee opdat iedere bewoner kan
participeren in De Lork en in de ruimere sociale
context zoals hij/zij dit wenst.
¨ U staat dichtbij de bewoners en helpt iedereen zich ‘thuis’ te voelen.
¨ U brengt ‘buiten’ naar ‘binnen’ en ‘binnen’ naar ‘buiten’.
¨ U staat het personeel bij in hun inclusieve omkadering voor elke bewoner.
¨ U werkt aanvullend op personeel, maar nooit vervangend.
¨ Er is veel waardering voor onze vrijwilligers, maar ook omgekeerd waardeert u de
bewoners, medewerkers en organisatie.
We investeren in de vrijwilliger
¨

We doen er alles aan opdat u zich goed voelt en graag komt naar De Lork.

¨

We hanteren een open, respectvolle, wederzijdse communicatie. Voor zorgen,
problemen, en ook positieve ervaringen kan u steeds terecht bij onze
vrijwilligersverantwoordelijke.

¨

We vertrekken van een individuele bespreking van de taakomschrijving.

¨

We moedigen betrokkenheid en inspraak in de organisatie en werking sterk aan.

¨

Elk talent is welkom en De Lork investeert graag in u en uw kwaliteiten als vrijwilliger.

¨

U krijgt ondersteuning, coaching en feedback van de vrijwilligersverantwoordelijke.

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. De Lork en de vrijwilliger gaan een wederzijds
engagement aan. Dit impliceert volgende verwachtingen:
¨

U houdt zich aan de gemaakte afspraken (afgesproken uur, dag, privacy,
taakomschrijving, enzovoort).

¨

U onderschrijft de visie, missie en doelstellingen van De Lork, handelt daarnaar en
draagt die ook uit.

¨

U investeert in het creëren van een goede sfeer in De Lork, met en tussen de
bewoners.

Werkwijze
¨

Kandidaat-vrijwilligers volgen eerst een algemeen infomoment, waarin onder andere
de kalender met evenementen gedeeld wordt.

¨

Daarna vindt een individueel kennismakingsgesprek plaats met onze
vrijwilligersverantwoordelijke, Emelien. Hierin worden onder andere de wederzijdse
verwachtingen, uw beschikbare tijd, interesses en talenten besproken.

¨

Wie wil, kan ook eens proeven van een evenement in De Lork om kennis te maken
met de bewoners, medewerkers en onze organisatie.

¨

Tot slot tekent u als vrijwilliger die het engagement wenst aan te gaan een
vrijwilligersovereenkomst, waarin nogmaals alle informatie betreffende verzekering en
vergoeding voor gemaakte onkosten staat.

Op onze website www.delorkgavere.be vindt u alle informatie terug over het wonen in De Lork.

Onderaan de voorpagina kan u zich gemakkelijk abonneren op de nieuwsbrief door
eenvoudigweg uw e-mailadres in te tikken en op “inschrijven” te klikken.

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS

Vrijwilligersverantwoordelijke Emelien Lauwerier
Telefoon: 0496 13 12 86
E-mail: emelien.lauwerier@delorkgavere.be

Permanentie medewerker
Telefoon: 09 384 83 83
E-mail: permanentie@delorkgavere.be

Directie Assistentiewoningen De Lork
Kasteeldreef 32 bus 1, 9890 Gavere
Telefoon: 09 384 83 83
E-mail: info@delorkgavere.be

Communicatieverantwoordelijke Jantien Seeuws
Foto’s vanuit De Lork, ervaringen, boodschappen voor
op onze Facebook, website of voor in onze nieuwsbrief
kan u mailen naar: jantien.seeuws@delorkgavere.be

Volg ons ook via Facebook
www.facebook.com/delorkgavere

