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WOORD VOORAF 

 

Na een boeiende periode van vijf jaar geografie wil ik dit hoofdstuk afsluiten met deze masterproef. Er 

werd mij wel eens gevraagd hoe ik bij het onderwerp “groepswonen voor senioren in een vergrijzend 

Vlaanderen” gekomen ben binnen de richting geografie. In feite ben ik al jaren geïnteresseerd in 

hedendaagse maatschappelijke problematiek. Ik had aan het begin van mijn opleiding nooit verwacht 

dat ik binnen de geografie deze interesses verder ging kunnen uitbouwen. Toen ik het onderwerp 

“vergrijzing en de woningmarkt” als voorbeeld zag staan voor een presentatie in de les “projectwerk: 

stad onderneming en mobiliteit” was ik verheugd. Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een onderwerp 

dat hierbij aansloot. Het heeft een hele tijd geduurd, maar uiteindelijk kwam ik uit bij “groepswoningen 

voor senioren”. Toen nog vrij onbekend in de oren klinkend, leek het mij interessant om hier verder op 

in te gaan, om mijn steentje bij te dragen aan het zoeken van alternatieve woonvormen voor senioren 

in een vergrijzend Vlaanderen. 

 

Ondanks de onvermijdelijke vertraging van drie maand die ik opliep door plotse longproblemen ben ik 

er toch in geslaagd om deze masterproef te maken. Dit was echter niet mogelijk geweest zonder de 

steun van onderstaande personen, die mij doorheen het traject gesteund hebben, vooral als de nood 

hoog was. 

 

Ik wil graag Prof. Dr. Ben Derudder bedanken voor de toelating om dit onderwerp uit te werken en 

voor de ondersteuning doorheen alle fasen van dit onderzoek. Zijn feedback hield mij steeds op het 

juiste spoor. Daarnaast wil ik ook mijn ouders bedanken voor de ondersteuning doorheen mijn hele 

opleiding en in het bijzonder het afgelopen jaar. Hun taalkundige feedback wordt geapprecieerd. Ik wil 

ook alle respondenten bedanken voor hun tijd en medewerking. Zonder hen was het niet mogelijk 

geweest om dit onderzoek uit te voeren. 

 

Jonas Van Loocke, Brugge, 15 mei 2018  
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SAMENVATTING 

 

De vergrijzing zorgt in Vlaanderen voor een grote groep senioren die moeilijk hun weg vinden op de 

bestaande woningmarkt. Naast de assistentiewoningen en de woonzorgcentra bestaan er nu ook 

enkele groepswoningen voor senioren in Vlaanderen. Het groepswonen is een woonvorm waarbij elke 

bewoner in een eigen wooneenheid woont, maar eveneens bepaalde faciliteiten deelt met 

medebewoners, zoals een gemeenschappelijke keuken, een living, een tuin,… In dit onderzoek 

worden de verschillende organisatievormen van groepswoningen voor senioren in Vlaanderen in kaart 

gebracht en wordt hun diversiteit verkend. Daarnaast worden de sterktes en zwaktes van de 

organisatievormen geëvalueerd aan de hand van de tevredenheid over deze organisatievormen.  

 

Om het onderzoek te kaderen in de internationale context moest een literatuurstudie uitgevoerd 

worden. Hier volgen de belangrijkste resultaten. Een groepswoning bestaat doorgaans uit een woning 

of een volwaardige flat, met daarnaast één of meerdere gemeenschappelijke ruimten. Bewoners 

komen geregeld samen om een gemeenschappelijke maaltijd te bereiden of een koffieklets te houden. 

Participatie staat namelijk centraal in groepswoningen. De voornaamste waarden van groepswoningen 

komen overeen met de kenmerken van de Vlaamse babyboomer. Zo staat het behoud van autonomie, 

het actief deelnemen aan het maatschappelijke leven, het tegengaan van het sociaal isolement onder 

senioren, de veiligheid en een hogere levenskwaliteit centraal in een groepswoning. Babyboomers zijn 

doorgaans wel honkvast, individualistisch en hebben steeds meer nood aan zorg.  

 

Om te onderzoeken hoe groepswonen er in Vlaanderen uitziet en om de diversiteit, sterktes, zwaktes 

en tevredenheid verder te verkennen zijn interviews afgenomen met vijf niet-bewoners en dertien 

bewoners van de vier bestaande Vlaamse groepswoningen voor senioren. Hierbij werd gepeild naar 

de organisatie, de bewoners, de zorgverlening, de begeleiding, het samenleven, de omgeving en de 

toekomst van groepswoningen. De voornaamste resultaten zijn hieronder opgesomd.  

 

In Vlaanderen zijn er vier groepswoningen: in Adegem, Kleit, Wervik en Borgerhout (Antwerpen). De 

groepswoningen in Adegem en Kleit vallen onder één en dezelfde organisatie, namelijk het Woon- en 

Zorgbedrijf Meetjesland, terwijl de groepswoning in Wervik is ingebed in het Woon- en Zorgbedrijf 

Wervik en de groepswoning in Borgerhout onderdeel is van een proefproject voor kansarme senioren. 

De drie groepswoningen die zijn ingebed in een woon- en zorgbedrijf stellen de zorg centraal. Dit is 

uniek in het kader van de internationale literatuur. In de dienstverlening is er wel een gradiënt te zien. 

In Adegem en Kleit worden dagelijks maaltijden aangeboden en wordt er wekelijks gepoetst in de 

private woning door mensen van de poetshulp. In Wervik worden er enkel op weekdagen maaltijden 

aangeboden en moeten de bewoners zelf instaan voor het onderhoud van de woning. Het proefproject 

in Borgerhout stelt de zorg niet centraal. Daar primeert het hebben van een eigen volwaardige woning. 

Er zijn enkele mogelijke oorzaken voor het verschil in dienstverlening tussen de Vlaamse en 
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buitenlandse groepswoningen. Zo richten Vlaamse groepswoningen zich op 65-plussers in plaats van 

50- of 55-plussers. Daarnaast wordt door bewoners in Vlaamse groepswoningen voor senioren naar 

steeds meer zorg gevraagd.  

 

De groepswoningen in Vlaanderen positioneren zich op basis van de mate van zorgverlening op een 

unieke plaats in de woningmarkt: tussen de assistentiewoningen en de woonzorgcentra. De 

uitzondering vormt de groepswoning in Borgerhout, die neigt naar het zelfstandig samenwonen, zoals 

in de internationale literatuur. Er is potentieel om groepswoningen verder te laten uitgroeien als 

woonvorm tussen de assistentiewoningen en de woonzorgcentra. Dit houdt echter niet tegen dat 

groepswoningen ook andere plaatsen op de woningmarkt kunnen innemen, zoals de invulling van de 

groepswoning in Borgerhout illustreert. Het zou dus interessant zijn om in de toekomst een 

gelijkaardige studie uit te voeren naar groepswoningen, waarbij innovatieve projecten in de 

opstartfase betrokken worden.  

 

Naast de zorgbehoevendheid zijn er ook verschillen waar te nemen in de types woningen, de 

activiteiten, het onderling contact, het engagement, de prijs, de locatie, enz. Op basis van de 

interviews kan geconcludeerd worden dat men tevreden is over de invulling van het merendeel van 

deze aspecten, al zijn er wel enkele bevindingen en kunnen er enkele aanbevelingen gedaan worden 

voor beleidsmakers, initiatiefnemers, coördinatoren en het personeel van groepswoningen.  

 

SUMMARY 

 

Due to the aging population in Flanders, a large group of seniors does not find its way to the existing 

housing market. In addition to the assisted living apartments and residential care centers, there is now 

some senior cohousing in Flanders. This is a way of living, in which each resident lives in his own 

housing unit, but some facilities are shared, such as a communal kitchen, living room, garden… In this 

research paper, the different organizational forms of senior cohousing projects in Flanders are 

mapped out and their diversity is explored. In addition, their weaknesses and strengths are evaluated 

on the basis of the satisfaction with these organizational forms. In order to frame this in an 

international context, a literature study had to be carried out.  

 

A cohousing project usually consists of a house or a full-fledged flat with one or more common areas. 

Residents meet regularly to prepare a shared meal or to have a coffee break. Participation is central to 

cohousing projects. The main values of cohousing projects correspond to the characteristics of the 

Flemish baby boomer. The preservation of autonomy, the active participation in social life, the 

prevention of social isolation among the elderly, the safety and the higher quality of life are all central 



 

iv 
 

to both the baby boomer and cohousing projects. Baby boomers usually stay-put, are individualistic 

and have an increasing need for care.  

 

To investigate the way cohousing projects are organized, and to explore the diversity in the 

organisation, the strengths, the weaknesses and the satisfaction with the diversity, five interviews with 

non-residents and thirteen interviews with residents have been conducted. The main topics to be 

investigated were the organisation, the residents, the care, the support, the living-together, the 

location and the future of cohousing. The main results are listed below.  

 

There are four cohousing projects in Flanders: in Adegem, Kleit, Wervik and Borgerhout (Antwerp). 

The cohousing projects of Adegem and Kleit are part of the same organization, the residential care 

company, Meetjesland. The cohousing project in Wervik is embedded in the residential care company 

of Wervik. The last project is a pilot project for underprivileged seniors. The three senior cohousing 

projects that are embedded in a residential care company focus on the provision of care. This is 

unique, even in an international cohousing context. There is however a gradient in the care provision. 

In Adegem and Kleit, daily meals are offered and a weekly cleaning service is provided. In Wervik 

there are only meals on weekdays and the residents are responsible for the cleaning of their private 

housing unit. The pilot project does not focus on care, but focusses on having a fully-fledged home. 

There are a number of possible explanations for the differences in service between foreign and 

Flemish projects. The Flemish projects focus on seniors above the age of 65, while abroad, the focus 

is typically on 50- to 55-year old people. In addition, more and more care is requested by residents 

living in the Flemish cohousing projects.  

 

Cohousing positions itself between assisted living apartments and residential care centers on the 

basis of care provision. The exception is the cohousing project in Borgerhout, which focusses on living 

together in a more or less independent way, which tends to be the case in the literature. There is 

potential to further develop cohousing as a living form between the assisted-living apartments and the 

residential care centers. This, however, does not prevent the development of cohousing in other ways, 

as can be seen in the case of Borgerhout. It would therefore be interesting to carry out similar studies 

on cohousing projects in the future, involving innovative projects in their start-up phase.  

 

In addition to the need for care, there are also differences in the types of housing, the activities, the 

mutual contact, the commitment, the price, the location, etc. Most respondents were satisfied with 

most of the organizational forms that were given to cohousing projects. There are however some 

findings and recommendations that can be made for policy makers, initiators, coordinators and the 

staff in relation to senior cohousing projects.  
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POPULARISERENDE TEKST 

 

Interviews met niet-bewoners en bewoners van vier Vlaamse groepswoningen voor senioren geven 

aan dat de zorg centraal staat. Dit is opvallend, omdat de zorg doorgaans buiten beschouwing wordt 

gelaten in de internationale literatuur. Eén mogelijke verklaring is het feit dat groepswoningen voor 

senioren in Vlaanderen zich richten tot 65-plussers met een beginnende zorgbehoevendheid in plaats 

van 50- of 55-plussers. Na verloop van tijd vragen de bewoners steeds meer zorg. Doordat 

groepswoningen in Vlaanderen zich positioneren tussen de assistentiewoningen en de 

woonzorgcentra, is er een groot potentieel om deze woonvorm verder uit te bouwen. Vlaanderen 

vergrijst namelijk in een snel tempo en er is nood aan steeds meer zorg. In dit onderzoek wordt 

ingegaan op de invulling die gegeven wordt aan groepswoningen in Vlaanderen. Hierbij wordt ook de 

diversiteit in de verschillende invullingen van groepswoningen voor senioren in Vlaanderen verkend en 

de tevredenheid hierover besproken. Dit alles leidt tot enkele bevindingen en aanbevelingen voor 

beleidsmakers, projectcoördinatoren en initiatiefnemers van groepswoningen. Er is namelijk steeds 

meer interesse in alternatieve woonvormen voor senioren in ons vergrijzend Vlaanderen.  
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1. INLEIDING 

 

1.1 Situering en probleemstelling 

 

Het aandeel senioren in onze maatschappij neemt steeds toe. Men spreekt van een ware 

vergrijzingsgolf vanaf de kust die Vlaanderen de komende jaren dreigt te overspoelen 

(Vandekerckhove et al., 2015). In de nabije toekomst betekent dit een toename van de zorgvraag in 

Vlaanderen. Recent is er vanuit de overheid, studiebureaus en kennisinstellingen heel wat onderzoek 

gedaan naar de impact van deze vergrijzing op onze maatschappij. De lange wachtlijsten in 

woonzorgcentra en assistentiewoningen (Geerts, 2016), het verlies van sociale netwerken onder 

senioren (Vandenbroucke et al., 2012), de grote financiële kosten voor zowel senioren als de overheid 

(Vandijck, 2017), de verhoogde druk op de gezondheidszorg (Breda et al., 2010), de vermindering van 

mantelzorg (Elchardus & te Braak, 2016) zijn slechts enkele voorbeelden van recent onderzoek in 

Vlaanderen in dit onderzoeksveld. Vaak worden antwoorden gezocht in de innovatieve ICT-sector 

(Taillieu, 2017), in de bouw van assistentiewoningen en woonzorgcentra (Myncke & Vandekerckhove, 

2007; Vandekerckhove et al., 2015), in het veranderen van het opnamebeleid in assistentiewoningen 

en woonzorgcentra (Vastiau, 2009) en in het renoveren van woningen en appartementsgebouwen 

(Agneessens, 2017). 

 

De overheid stelt dat senioren best zo lang mogelijk – en liefst ook kwaliteitsvol – thuis moeten kunnen 

blijven wonen. In de beleidsnota 2014-2019 stelt het Kabinet van Vlaams Minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen wel dat het bereid is om innovatieve projecten te 

ondersteunen die een meerwaarde bieden voor onze huidige maatschappij: 

 

“We evalueren de innoverende projecten, opgestart in het kader van het Protocolakkoord met de 
federale overheid en die als doel hebben om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen. We 
streven ernaar om de alternatieve en ondersteunende zorgvormen die hun meerwaarde hebben 
bewezen na de projectfase te integreren in het reguliere kader.” (Kabinet Vandeurzen, 2014, p. 30). 

 

Dit biedt de mogelijkheid om out of the box te denken. Alternatieve woonvormen voor senioren worden 

steeds vaker als mogelijkheid voorgesteld om een deel van het vergrijzingsvraagstuk op te lossen (zie 

bijvoorbeeld www.vrt.be, 27 februari 2018). Eén van deze alternatieve woonvormen is groepswonen 

voor senioren. Dit houdt in dat senioren onder één dak wonen, waarbij het delen centraal staat. Elke 

bewoner heeft zijn eigen woning, waarnaast er minimaal één gemeenschappelijke ruimte aanwezig is. 

 

In het buitenland, vooral in de Scandinavische landen en in mindere mate in Nederland en Groot-

Brittannië is groepswonen voor senioren al een goed gekend fenomeen (Choi, 2004; Scanlon & 

Arrigoitha, 2015). In België daarentegen staat het groepswonen nog in haar kinderschoenen. Eén van 
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de eerste onderzoeken is de volgende studie van de KU Leuven: “De maatschappelijke relevantie van 

kleinschalige groepswoningen, Casestudy: Abbeyfield” (Carlassara et al., 2015). Veel vragen blijven, 

zeker in de Vlaamse context, onbeantwoord. Zelfs op internationaal vlak is er nog weinig bekend over 

de vorm die een groepswoonproject nu eigenlijk het best aanneemt en waarom. Dit is in het bijzonder 

van belang voor een vergrijzend Vlaanderen waar men deze nieuwe woonvorm volop aan het 

exploreren is, zoals de vele projecten in opstart aantonen. Door meer inzicht te krijgen in de rol die de 

organisatie zou moeten aannemen in een groepswoning, kunnen toekomstige projecten beter 

afgesteld worden op de maatschappelijke noden. Zo kan groepswonen voor senioren daadwerkelijk 

tot een succesvol alternatief uitgroeien voor bepaalde senioren.  

 

1.2 Maatschappelijke relevantie 

 

Groepswonen kan voor kansarmen een goedkoop alternatief zijn. Sinds kort wordt geëxperimenteerd 

met een nieuwe doelgroep: de actieve senior die de regie over het eigen leven wil behouden en bereid 

is om te participeren (Borgloh & Westerheide, 2012). Senioren willen liefst zo lang mogelijk autonoom 

in hun eigen woning blijven wonen (Vandekerckhove et al., 2015). Net omdat groepswonen voor 

senioren de mogelijkheden biedt om deze wensen te vervullen (Carlassara et al., 2015), verdient 

groepswonen de nodige aandacht. Deze woonvorm kan namelijk bijdragen tot het welzijn van 

senioren en mogelijks zelfs de druk op de gezondheidszorg ontlasten. In een steeds meer volgebouwd 

Vlaanderen is concentratie een nieuw ideaal. Dienstverlening bieden in geconcentreerde settings is 

namelijk goedkoper en efficiënter (Vandijck, 2017). Daarnaast kan groepswonen ook bijdragen tot het 

tegengaan van het sociaal isolement onder senioren. Zo kunnen akelige situaties, zoals de volgende 

krantenkop illustreert, vermeden worden: “Drie eenzame doden in drie dagen tijd: ‘Niemand had het 

door tot de stank te erg werd. Verschrikkelijk’.” (De Milde & Le Bacq, 2017). 

 

In een vergrijzend Vlaanderen is men op zoek naar alternatieven. Groepswonen vormt er één van. 

Groepswoningen moeten echter nog een lange weg doorlopen vooraleer ze een volwaardig alternatief 

zullen vormen in Vlaanderen. 

 

1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen 

 

Het doel van dit onderzoek is drieledig: (1) inzicht verkrijgen in de invulling die gegeven wordt aan de 

bestaande groepswoningen voor senioren in Vlaanderen, (2) de diversiteit van deze invullingen 

beschrijven en waar mogelijk verklaren en (3) de geschiktheid van de huidige invulling nagaan. Dit 

leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 
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(1) Wat zijn de bestaande organisatievormen van groepswoningen voor senioren in Vlaanderen? 

(2) Welke diversiteit bestaat er in de organisatievormen van groepswoningen voor senioren in 

Vlaanderen? 

(3) Hoe geschikt zijn de huidige organisatievormen van groepswoningen voor senioren in Vlaanderen 

volgens coördinatoren, begeleiders en bewoners? 

 Wat zijn de sterktes van de bestaande organisatievormen? 

 Wat zijn de zwaktes van de bestaande organisatievormen? 

 Hoe tevreden is men met deze organisatievormen? 

 Welke aanbevelingen kan men doen voor toekomstige projecten? 

 

Er wordt dus gezocht naar de organisatievormen van groepswoningen voor senioren in Vlaanderen. 

Dit gaat in feite om de invulling die gegeven wordt aan groepswoningen. Hierbij wordt bijvoorbeeld 

gekeken naar de rol die de organisatie zelf speelt, maar eveneens de dienstverlening en de types flats 

die aangeboden worden. Vervolgens is het de bedoeling om te bepalen of er verschillen zijn in de 

organisatievormen tussen de verschillende groepswoningen onderling en in het kader van de bredere 

literatuur. Hierbij worden ook enkele mogelijke verklaringen voor deze verschillen verkend. Als laatste 

wordt de geschiktheid van de organisatievormen nagegaan. Dit begrip mag breed gedefinieerd 

worden. Het gaat hierbij namelijk om de algehele invulling van deze woonvorm, waartoe ook de mate 

van sociaal contact, de organisatie van activiteiten, de mate van engagement, enz. behoren. Hierbij 

wordt nagegaan wat eventuele sterktes en zwaktes zijn van de huidige organisatievormen aan de 

hand van de tevredenheid over deze vormen. Het is daarbij de bedoeling om enkele aanbevelingen te 

kunnen opstellen voor beleidsmakers, initiatiefnemers en het personeel en coördinatoren van 

bestaande groepswoningen voor senioren. 

 

1.4 Structuur 

 

Deze masterproef is als volgt opgebouwd. Eerst wordt een literatuurstudie uitgevoerd om enkele 

concepten te belichten die aan de basis liggen van groepswoningen voor senioren. Vervolgens wordt 

de onderzoeksmethodologie meegedeeld. Daarna volgen de resultaten van het onderzoek samen met 

de discussie. Tot slot worden de belangrijkste conclusies opgesomd in het besluit. 

 

In de literatuurstudie wordt in het eerste deel de diversiteit aan organisatievormen van 

groepswoningen onderzocht in internationale context. Hierbij wordt eerst het groepswonen gesitueerd 

tussen de woonvormen voor senioren in Vlaanderen. Daarna wordt de definitie van een groepswoning 

voor senioren gegeven, waarna ingegaan wordt op de belangrijkste aspecten die de diversiteit van 
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groepswoningen bepalen volgens de internationale literatuur. In het tweede deel wordt ingegaan op de 

vergrijzingsgolf in België en de Belgische babyboomer. Dit is opgedeeld in meerdere onderdelen. 

Eerst wordt de demografische evolutie besproken die leidt tot de huidige generatie babyboomers, 

waarna ingegaan wordt op de toenemende zorgvraag en het eigenwoningbezit onder hen. Vervolgens 

wordt een algemeen profiel van de babyboomer beschreven. In het derde deel worden de kenmerken 

en verwachtingen van de babyboomers (zoals gevonden in deel twee) getoetst aan het groepswonen 

in internationale context om te zien welke implicaties deze eventueel kunnen hebben op de 

organisatievormen van groepswoningen in Vlaanderen. Hierbij gaat specifiek aandacht naar de 

sterktes en zwaktes van groepswoningen, omdat deze mogelijks kunnen bijdragen tot de huidige 

organisatievormen van groepswoningen in Vlaanderen. In een laatste onderdeel wordt stilgestaan bij 

de regelgeving rond groepswoningen in Vlaanderen. De literatuurstudie eindigt met een besluit. 

 

In de methode wordt eerst de keuze voor de kwalitatieve onderzoeksmethode beargumenteerd. 

Daarna volgt de keuze van het studiegebied, de keuze van de respondenten en de verdere uitwerking 

van de onderzoeksmethode. 

 

Het deel “resultaten en discussie” is onderverdeeld in zes onderdelen: (1) groepswonen als concept, 

(2) vormen van groepswoningen, (3) kiezen voor groepswoningen, (4) tevredenheid met de huidige 

dienstverleningsvormen, (5) tevredenheid met de huidige samenlevingsvormen en (6) andere factoren 

die een rol spelen in de organisatiestructuur. In het eerste deel wordt het groepswoningconcept 

verfijnd op basis van de resultaten. Hierbij wordt een nieuwe definitie opgesteld en worden de 

voorwaarden om in een groepswoning te stappen besproken. In het tweede deel volgt een kort 

overzicht van de verschillende vormen van groepswoningen. In het derde deel volgt een reeks 

argumenten waarom mensen al dan niet voor groepswoningen kiezen en welke plaats de 

groepswoning inneemt op de woningmarkt voor senioren. Als vierde wordt gekeken naar de 

tevredenheid over de huidige dienstverlening om te zien of er een tendens is om deze al dan niet te 

veranderen. In het vijfde onderdeel wordt ook naar de tevredenheid gekeken, maar dan over de 

bestaande samenlevingsvormen. In het zesde en laatste deel worden een aantal bijkomende factoren 

behandeld die ook van belang zijn voor de organisatiestructuur van groepswoningen: de prijs, de 

locatie en de algemene tevredenheid. 

 

In het besluit wordt een antwoord gegeven op de gestelde onderzoeksvragen op basis van de 

gevonden resultaten. Daarbij volgen ook enkele aanbevelingen en bevindingen voor toekomstige 

groepswoningen in Vlaanderen. 
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2. LITERATUURSTUDIE 

 

2.1 Inleiding 

 

Vlaanderen vergrijst. Steeds meer senioren staan preventief op wachtlijsten voor assistentiewoningen 

en woonzorgcentra. De vraag naar zorg is enorm gestegen, evenals het kostenplaatje voor de 

overheid. Men is daarom op zoek naar manieren om de zorg kwalitatiever en efficiënter te regelen 

(Vandijck, 2017). In enkele landen is groepswonen voor senioren al ingeburgerd, terwijl in andere de 

eerste groepswoningen opduiken, zoals in Vlaanderen. Een groepswoning voor senioren kan echter 

diverse vormen aannemen. Het is de bedoeling om in deze literatuurstudie de organisatievormen van 

groepswoningen voor senioren in internationale context te bespreken om vervolgens de geschiktheid 

ervan na te gaan voor de Vlaamse babyboomgeneratie. Dit leidt uiteindelijk tot de vraagstelling van dit 

onderzoek, namelijk het beschrijven en bespreken van de organisatievormen van groepswoningen en 

hun diversiteit en geschiktheid. 

 

De opbouw van de literatuurstudie is als volgt: (1) het beschrijven van groepswoningen en de 

diversiteit van de organisatievormen van groepswoningen volgens de internationale literatuur, (2) het 

beschrijven van de wensen van senioren in Vlaanderen in het kader van de vergrijzing, (3) het toetsen 

van de wensen van senioren in Vlaanderen aan de organisatievormen van groepswoningen volgens 

de internationale literatuur en (4) enkele beperkingen in de wetgeving van groepswoningen in 

Vlaanderen. Uiteindelijk volgt een besluit. 

 

2.2 Organisatievormen van groepswoningen voor senioren 

 

2.2.1 Situering groepswoningen op de Vlaamse woningmarkt 

 

Het Vlaamse woonaanbod voor senioren is de laatste jaren verder gediversifieerd. Zo bestaan er 

tegenwoordig woonzorgcentra, aanleunwoningen, assistentiewoningen en gemeenschappelijke 

woonvormen: duplexwoningen, kangoeroewoningen, groepswoningen, woongroepen en 

leefgemeenschappen (Myncke & Vandekerckhove, 2007; Stavenuiter & van Dongen, 2008). 

 

Een woonzorgcentrum (WZC, vroeger rust- en verzorgingstehuis) is een woonvorm, waarbij de senior 

permanent een beroep kan doen op verzorging en meestal enkel een slaapkamer met toilet en lavabo 

bezit (Myncke & Vandekerckhove, 2007; Stavenuiter & van Dongen, 2008). Een WZC is gericht op 

zwaar zorgbehoevende personen. In de onmiddellijke omgeving van een WZC vindt men vaak 
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aanleunwoningen. Dit zijn aparte wooneenheden, waarbij de bewoners een beroep kunnen doen op 

de diensten van een WZC. 

 

Assistentiewoningen (vroeger serviceflats) zijn bedoeld voor senioren die op zoek zijn naar een 

bepaald veiligheidsgevoel (Myncke & Vandekerckhove, 2007; Stavenuiter & van Dongen, 2008). 

Meestal huurt of koopt de senior een eenheid in een appartementsgebouw of een bungalow. De 

bewoners kunnen een beroep doen op bepaalde diensten tegen een betaling. De coördinatie van 

deze dienstverlening gebeurt veelal door de centrale coördinator van de assistentiewoningen. 

 

Het gemeenschappelijk wonen omvat eigenlijk meerdere categorieën. De meest gekende is de 

kangoeroewoning, waarbij een oudere het gelijkvloers bezet, terwijl een jonger gezin de rest van de 

woning bezet (Myncke & Vandekerckhove, 2007; Stavenuiter & van Dongen, 2008). Dit verschilt van 

de duplexwoning, omdat er bij een duplexwoning een kamer of woning aangebouwd wordt aan de 

originele woning. In de aangebouwde woning gaat de oudere wonen, terwijl het jongere gezin de rest 

bezet. Vaak hebben beide woningen hun eigen ingang. De oudere kan indien nodig een beroep doen 

op de mantelzorg van het jongere gezin. Het kan bovendien financieel voordelig zijn voor zowel het 

jongere gezin als de oudere. Hier bestaat tegenwoordig een duidelijke wetgeving rond (Ruimte 

Vlaanderen, 2018). 

 

Daarnaast bestaan ook groepswoningen voor senioren. Hierbij heeft elke bewoner zijn eigen woning, 

maar worden bepaalde binnen- en buitenruimtes gedeeld. Meestal gaat het over de keuken, de 

eetplaats, de living, de wasplaats en de tuin. De oudere blijft op die manier in contact met de buren en 

kan eventueel op hen rekenen voor mantelzorg of hulp. Soms onderscheidt men ook nog 

woongroepen en leefgemeenschappen. Bij de woongroep hebben de verschillende personen enkel 

een eigen kamer en wordt de rest gedeeld. Bij de leefgemeenschap wordt quasi alles gedeeld. In 

Vlaanderen kan een groepswoning een speciale vorm van een assistentiewoning zijn, omdat er nog 

geen wetgevend kader rond bestaat. Het verschil bestaat er dan in dat er gemeenschappelijke 

faciliteiten gedeeld worden op een meer intensieve manier. Het samenleven is een onderdeel van het 

dagelijks levenspatroon. 

 

2.2.2 Definitie 

 

Het concept groepswonen is afkomstig uit Scandinavië. Vooral in Denemarken en Zweden zijn er een 

aanzienlijk aantal groepswoningen (e.g. Choi, 2004). Daarnaast zijn er ook steeds meer 

groepswoningen in Nederland, Duitsland en zelfs de Verenigde Staten (e.g. Glass & Vander Plaats, 

2013; Labit, 2015). Men spreekt in Denemarken van een Bofællesskaber en in Zweden van een 
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Kollektivhus (Scanlon & Arrigoitha, 2015). De volgende definitie geeft aan wat in Denemarken 

verstaan wordt onder een Bofællesskaber: 

 

“Een Bofællesskaber is een doelbewust gecreëerde mini-samenleving die bestaat uit volledig 
uitgeruste privéwoningen aangevuld met gedeelde faciliteiten. Het project is meestal gepland, 
eigendom van, en beheerd door bewoners. (…) De meest voorkomende motivatie om deel te nemen 
in een Bofællesskaber, is een verlangen naar meer interactie tussen de bewoners. De huizen staan 
vaak dicht bij elkaar en delen een gemeenschappelijk huis, een aantal gemeenschappelijke ruimtes en 
andere faciliteiten. In de meeste projecten is het gebruikelijk dat bewoners om de beurt koken voor 
elkaar; dit wordt gezien als een van de belangrijkste gemeenschappelijke activiteiten. Andere 
gemeenschappelijke voorzieningen kunnen bijvoorbeeld wasserette, zwembad, kantoren, internet, tv-
kamer, workshops, kamers, sauna en fitnessruimte zijn.” (Devloo, 2013, p. 27, vrije vertaling vanuit het 
Deens van de website www.bofællesskab.dk, geraadpleegd op 8 april 2013). 

 

Recent worden steeds meer groepswoningen gebouwd in de Verenigde Staten. De Amerikaanse 

architecten Charles Durrett en Karhtryn McCamant, de grondleggers van de Amerikaanse cohousing, 

omschrijven groepswonen als een nieuwe woonvorm die een nieuwe invulling geeft aan de 

buurtgemeenschap door de nieuwe levensstijlen te incorporeren. Zij geven de volgende definitie aan 

groepswoninggemeenschappen: 

 

“Cohousing communities seek to incorporate the best aspects of privacy and community, blending 
individual homes with substantial community facilities such as kitchen and dining room, lounge, 
workshop, children's play room, and laundry to create intergenerational cooperative neighborhoods. 
Residents are involved in the design and development process from the start so that the projects 
respond directly to their needs.” (Durret et al., s.d., p. 1). 

 

In beide definities is duidelijk dat het gaat om een samenlevingsverband waarbij de mensen hun eigen 

woning hebben en bepaalde publieke ruimtes delen met de gemeenschap. Daarnaast krijgt de 

participatie van bewoners al vanaf de start van een project een centrale rol. 

 

In het kader van de vergrijzing (zie 2.3) is recent het concept groepswonen voor senioren ontstaan. 

Hierbij worden groepswoninggemeenschappen gevormd bestaande uit senioren. Men mikt bij 

dergelijke groepswoningen meestal op een specifieke doelgroep, namelijk 55-plussers (Labit, 2015; 

Scanlon & Arrigoitha, 2015; Labus, 2016), hoewel er soms ook plaats is voor andere generaties of 

mensen met een handicap. In deze woonvorm zijn de woningen typisch aangepast aan de noden van 

de bewoners. In het verdere verloop van deze masterproef wordt onder een “groepswoning” steeds 

een “groepswoning voor senioren” verstaan. Aangezien in deze masterproef gezocht wordt naar de 

diversiteit van groepswoningen voor senioren wordt een iets bredere definitie gehanteerd, zodat er 

geen groepswoningen worden uitgesloten: 

 

“Een huisvesting aangepast aan senioren en bewoond door senioren, die collectieve faciliteiten bevat 
die gebruikt kunnen worden door alle bewoners, waarbij ook het onafhankelijk leven zoveel mogelijk in 
stand wordt gehouden.” (Gebaseerd op de definitie van Franck & Ahrentzen, 1989, vertaald en 
bijgewerkt). 
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2.2.3 Private wooneenheden, gemeenschappelijke faciliteiten, participatie en dienstverlening 

 

Er zijn verschillende vormen van groepswoningen. In Denemarken gaat het typisch om 

laagbouwwoningen rond een gemeenschappelijke plaats. Het aantal eenheden is er meestal beperkt: 

tussen de 12 en 22 eenheden. In Zweden en Nederland komt veel meer middelbouw en hoogbouw 

voor. Bijgevolg zijn er meestal 15 tot 69 eenheden en bevindt de gemeenschappelijke ruimte zich op 

de eerste verdieping (Choi, 2004; Glass & Vander Plaats, 2013). In een groepswoning heeft elke 

bewoner steeds een eigen wooneenheid. Dit is doorgaans een volwaardige woning of flat. Vaak 

krijgen bewoners inspraak bij de opbouw van een groepswoning om zoveel mogelijk hun wensen te 

kunnen vervullen (zie bijvoorbeeld Arrigoitha & Scanlon, 2015; Scanlon & Arrigoitha, 2015). Een 

woning kan doorgaans ook zelf ingericht worden, zodat deze een eigen karakter krijgt (Kang et al., 

2015). De grootte van een woning is meestal kleiner dan de voorgaande woning (Carlassara et al., 

2015). 

 

Naast de private wooneenheid is het de bedoeling dat een aantal faciliteiten gedeeld worden. Dit kan 

gaan om tal van gemeenschappelijke ruimten en zelfs een tuin (Carlassara et al., 2015), zoals reeds 

aangegeven in de definities. Dit delen staat in groepswoningen echt centraal (Choi, 2004; Jarvis, 

2011; Kang et al., 2015; James & Saville-Smith, 2017). 

 

Potentiële bewoners moeten zichzelf nog kunnen verhelpen indien zij toegelaten willen worden in een 

groepswoning voor senioren (e.g. Glass, 2013; Carlassara et al., 2015). Dit komt doordat de 

participatie erg belangrijk is (Tummers, 2015). Door middel van bewonersvergaderingen krijgen 

senioren inspraak in de werking van de groepswoning (Brenton, 2013; Carlassara et al., 2015; 

Scanlon & Arrigoitha, 2015). In groepswoningen komen mensen geregeld samen, al is de frequentie 

erg verschillend, afhankelijk van de groepswoning (Choi, 2004; Glass, 2012). Bewoners kunnen 

bijvoorbeeld eens een gemeenschappelijke maaltijd bereiden, samen eten, naar een koffiemoment 

komen of iets gezamenlijk doen (e.g. Choi, 2004, 2006; Carlassara et al., 2015; Labit, 2015). 

 

In de meeste groepswoningen is de dienstverlening beperkt. Er zijn wel groepswoningen waar men 

een kok heeft om af en toe eens een gezamenlijke maaltijd te bereiden of een tuinier voor het 

onderhoud van de tuin, zoals in een groepswoning in de V.S. (Glass, 2012), maar meestal doet men 

hiervoor een beroep op de bewoners zelf (Choi, 2004; Glass, 2012; Carlassara et al., 2015). In de 

V.S. en Duitsland is poetshulp afwezig (Glass, 2012, 2013; Kehl & Then, 2013). De mensen die 

thuisverpleging nodig hebben regelen dit zelf (e.g. Choi, 2004; Kehl & Then, 2013). Meestal is er 

bovendien weinig begeleiding (Glass, 2012; Carlassara et al., 2015). 
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Tot nu toe is weinig gekend over de invulling van groepswoningen in de Vlaamse context. Zo is nog 

ongekend welk type woningen flats aangeboden worden, welke faciliteiten er gedeeld worden, in 

hoeverre er participatie is en welke vorm de dienstverlening aanneemt. 

 

2.3 De vergrijzingsgolf en de kenmerken van de babyboomers 

 

Om de diversiteit van groepswoningen in Vlaanderen verder te kunnen kaderen, moet eerst 

stilgestaan worden bij de huidige vergrijzing en de kenmerken van de nieuwe generatie senioren (de 

babyboomers). Het is deze generatie die als eerste in de groepswoningen terecht zal komen. De 

vormen van groepswoningen zouden idealiter aan hen aangepast moeten worden. In het volgende 

onderdeel (2.4) zullen dan ook de voornaamste kenmerken van deze generatie vergeleken worden 

met de waarden en knelpunten van de huidige groepswoningsvormen volgens de internationale 

literatuur. Hierdoor kan in de resultaten bepaald worden in hoeverre de vormen van de huidige 

Vlaamse groepswoningen overeenkomen met deze in de internationale literatuur. 

 

2.3.1 De demografische evolutie: van WO II tot nu 

 

Kort na de tweede wereldoorlog was er in West-Europa en de Verenigde Staten een babyboom. Er 

werden toen aanzienlijk meer baby’s geboren dan de periode ervoor en erna. De periode strekt zich 

uit van 1946 tot 1964 (Knickman & Snell, 2002). Op grafiek 1 zijn het aantal geboorten naar 

geboortejaar voor de Belgische bevolking te zien. Het aantal geboorten tijdens WO I en WO II lag 

aanzienlijk lager dan in de periode kort na WO II. Het mortaliteitscijfer is aanzienlijk gedaald door 

vooruitgang in de gezondheidszorg (Federale Overheidsdienst Economie, 2013; Cloots et al., 2016, 

zie ook bijlage 1), hetgeen zich vertaalt in een toenemend aantal senioren de komende decennia. 

 

Na deze babyboom daalde het geboortecijfer opnieuw, met als gevolg dat er nu een relatief kleine 

generatie beroepsactieven is om de babyboomers op te vangen. Men spreekt in dit verband vaak van 

de grijze druk. Hiermee wordt de druk bedoeld, die uitgeoefend wordt door het aantal 65-plussers op 

de 20- tot 64-jarigen. Anders gesteld, het theoretisch aantal gepensioneerden ten opzichte van de 

werkende bevolking die hun pensioenen betaalt. Voor Vlaanderen neemt deze meetschaal duidelijk 

toe (Lodewijckx et al., 2015). 
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Grafiek 1: Aantal geboorten naar geboortejaar in België (1830-2012). (Federale Overheidsdienst 
Economie, 2011, eigen verwerking) 

 

Een andere indicator is de vergrijzingsgraad. Dit is het aantal senioren (meestal 65-plus) ten opzichte 

van de totale bevolking. Deze proportie is eveneens gestegen en bovendien erg variabel voor de 

verschillende gemeenten in België. Voornamelijk aan de kust is de vergrijzing reeds voelbaar. Daar is 

meer dan 35% van de bevolking ouder dan 65 jaar, zoals te zien op kaart 1. Bovendien neemt ook het 

relatief aantal 80-plussers ten opzichte van het aantal 65-plussers aan de kust toe (Vandekerckhove 

et al., 2015). 

 

De SVR-bevolkingsprognose van 2011 (Willems & Lodewijckx, 2011) toont aan dat het aantal 65-

plussers en 80-plussers sterk zal toenemen de komende jaren. Tussen 1997 en 2008 nam het aantal 

65-plussers in het Vlaamse Gewest reeds toe met 17%. Voor het aantal 80-plussers bedroeg de 

toename tussen 1999 en 2008 zelfs 44,5%. De verwachting is dat tussen 2008 en 2030 er een 

verdere toename zal zijn van zowel 65-plussers als 80-plussers. Er zouden 481.000 65-plussers 

bijkomen en 183.000 80-plussers. Dit is een toename van respectievelijk 43,7% en 61,4%. De 

jaarlijkse verwachte veranderingen in grafiekvorm zijn opgenomen in bijlage 2 ter referentie. 
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Kaart 1: Vergrijzingsgraad in de Belgische gemeenten (Environmental Systems Research 
Institute, 2013; Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 2016, eigen 
verwerking). 

 

2.3.2 Toenemende zorgvraag 

 

Met het ouder worden neemt de kans op beperkingen toe. In grafiek 2 staat de geschatte kans op 

beperkingen naar leeftijd en geslacht voor de thuiswonende bevolking in Vlaanderen voor het jaar 

2004. Er worden vier types beperkingen onderscheiden: (1) beperkingen in ADL (Algemene Dagelijkse 

Levensverrichtingen), (2) beperkingen in IADL (Instrumentele Algemene Dagelijkse 

Levensverrichtingen), (3) matige en ernstige lichamelijke, psychische of cognitieve beperkingen en (4) 

chronische gezondheidsproblemen. Volgens deze grafiek heeft een groot percentage van de senioren 

duidelijk nood aan een bepaalde vorm van zorg. 

 

De wachtlijsten voor woonzorgcentra (WZC) en assistentiewoningen worden steeds langer. Uit een 

onderzoek naar de wachtlijsten bij Oost-Vlaamse WZC (Geerts, 2016) blijkt dat er de laatste tien jaar 

grote veranderingen zijn opgetreden. Zo werken WZC niet langer met één lijst die chronologisch 

afgelopen wordt, maar zijn er nu twee lijsten. Eén dringende lijst op basis van de zorgbehoevendheid 

volgens de KATZ-schaal (zie bijlage 3 voor meer informatie over deze schaal) en een acute lijst. 

Hierdoor komen mensen met een O/A- profiel (~niet zorgbehoevend/licht zorgbehoevend) terecht op 
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de preventieve wachtlijst. Enkel mensen met een B/C/D- profiel (~zwaar zorgbehoevend/zeer zwaar 

zorgbehoevend/dement) komen in aanmerking om op de dringende lijst te worden geplaatst. De 

chronologie is dus minder van belang (Geerts, 2016). Naast een tekort aan WZC is er ook een tekort 

aan assistentiewoningen in veel gemeenten. Hierdoor melden senioren uit gemeenten waar er een 

tekort is zich preventief aan om in aanmerking te komen eens de nood hoog wordt (Cromphout, 2017). 

Het is duidelijk dat de huidige Vlaamse woningmarkt niet voor elke senior efficiënt is. Het belang van 

alternatieve woonvormen zoals groepswoningen voor senioren wordt hierdoor onderstreept. Deze 

woonvorm kan er namelijk voor zorgen dat de senior bij de eerste opname in het ziekenhuis niet 

meteen de stap moet zetten naar een woonzorgcentrum, omdat er bijvoorbeeld een sociaal vangnet 

aanwezig is (Glass & Vander Plaats, 2013). 

 

 

Grafiek 2: Geschatte kans op beperking naar leeftijd en geslacht, thuiswonende vrouwen en 
mannen in Vlaanderen, 2004 (Bron Breda et al., 2004, eigen verwerking). 

 

2.3.3 Eigenwoningbezit in Vlaanderen 

 

De meeste Vlamingen zijn eigenaar van hun woning. In tabel 1 (Heylen & Winters, 2010) is bij 

achtereenvolgende studies, naar leeftijdsklasse, te zien welk percentage van de bevolking eigenaar 

was van een woning. Het eigenwoningbezit van de babyboomgeneratie ligt beduidend hoger dan bij 

voorgaande generaties. Het geboortecohort 1950-1959 kan het best als referentie genomen worden 

voor de babyboomers, omdat in de geboortecohorten 1940-1949 en 1960-1969 niet enkel 

babyboomers geteld werden. Zowat 79,8% van dit geboortecohort bezat in 2005 een woning. Zij 

waren toen tussen de 46 en 55 jaar oud. Dit doet ons vermoeden dat het eigenwoningbezit van deze 

generatie hoog zal blijven, zelfs op latere leeftijd. Uit de Woonsurvey van 2005 (Heylen et al., 2007) is 

namelijk gebleken dat Vlaamse senioren die in het bezit zijn van een eigen woning, minder geneigd 

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

G
e

sc
h

at
te

 k
an

s 
o

p
 b

e
p

e
rk

in
g 

Geschatte kans op beperking naar leeftijd en geslacht, 
thuiswonenden 2004 

65-69               75-79               85+ 
       70-74                     80-84 

Vrouwen 

 

 

 

 

 

    

Mannen 

Leeftijd 



 

13 
 

zijn om in de toekomst te verhuizen. Het is dan ook realistisch om een toenemende zorgvraag te 

verwachten, vooral in de thuiszorg (voor een prognose, zie Breda et al., 2010). In de verre toekomst, 

wanneer deze generatie haar eindpunt bereikt, kan men eveneens een overaanbod aan woningen 

verwachten (Knickman & Snell, 2002). 

 

Tabel 1: Aandeel eigenaars volgens leeftijdsklasse, naar jaartal, Vlaams Gewest, cross-sectie 
percentages, gewogen (Bron naar: Heylen & Winters, 2010) 

Leeftijd 1975 
SEP 

1985 
SEP 

1995 
PSBH 

2005 
Woonsurvey 

  

16-25 22,5 17,1 27,9 28,3   Geboortecohort 

26-35 58,2 51,7 66,6 56,7   1930-1939 

36-45 73,9 74,6 77,5 78,9   1940-1949 

46-55 75,8 77 83,1 79,8   1950-1959 

56-65 71 78,1 74,7 80,4   1960-1969 

66-75 63,9 73,6 79,2 79,8   

76-85 64,8 63,7 60,2 70,6  SEP = Sociaal Economisch Panel 

86-95 63,3 64,8 52 64,1  PSBH = Panel Studie van Belgische 
Huishoudens 

Totaal 66 67,4 72,2 74,4   

 

75,8% van de 65-plussers woont bovendien in een eengezinswoning (Heylen et al., 2007). Senioren 

wonen doorgaans in oudere woningen met minder comfort dan jongere generaties. Zo is warm water 

in de keuken of badkamer en dubbel glas frequenter afwezig. 

 

2.3.4 Algemeen profiel van de babyboomer 

 

De babyboomgeneratie verschilt nogal van de voorgaande generaties. Er wordt wel eens gezegd dat 

deze generatie hoger opgeleid, welvarender, mobieler en actiever is (Myncke & Vandekerckhove, 

2007; Carlassara et al., 2015). De meeste mensen uit de babyboomgeneratie zijn inderdaad hoger 

opgeleid (Heylen & Winters, 2010). Bovendien blijkt uit een onderzoek van de VUB (Elchardus & te 

Braak, 2016) dat de meesten onder hen geen financiële problemen hebben om bijvoorbeeld een 

rusthuisopname of thuiszorg te betalen. Enkel het 20-percentiel met de laagste sociaaleconomische 

status (SES) zou in de nabije toekomst met financiële problemen te maken kunnen krijgen. Een kwart 

van hen ondervindt nu namelijk al financiële problemen en dit aantal zou verder stijgen bij het duurder 

worden van de zorg. Hier zit één van de gevaren van de vergrijzing: de uitsluiting van de armste 

senioren van de bestaande Vlaamse woningmarkt. 
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Men moet in Vlaanderen steeds langer werken, dit betekent eveneens dat men verwacht dat senioren 

langer actief en mobiel zullen zijn. De babyboomgeneratie is in ieder geval de eerste generatie met 

een hoog rijbewijs- en autobezit (Secretariaat van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, 2009). Wat de 

activiteitsgraad aangaat is deze voor senioren vrij laag. Zo blijkt dat 45% van de 65-plussers in België 

wel aangeeft lid te zijn van een sociale of culturele organisatie, maar slechts 12% van hen aan 

activiteiten deelneemt (Vandenbroucke et al., 2012).  

 

Er wordt de laatste jaren steeds meer de nadruk gelegd op eenzaamheid en sociale netwerken van 

senioren. Volgens een rondvraag naar de eenzaamheid en het sociaal isolement onder senioren 

uitgevoerd door de Koning Boudewijnstichting, KU Leuven (Vandekerckhove et al., 2015) blijkt dat 

bijna de helft van de senioren in België zich regelmatig eenzaam voelt. Bij de 80-plussers ligt dit aantal 

nog hoger. Er is niettemin nog weinig bewijs dat de eenzaamheid onder senioren de laatste jaren zou 

toe- of afnemen. Als het over sociale netwerken gaat, dan zijn twee trends belangrijk. Ten eerste zijn 

steeds meer senioren alleenstaand. Bij het wegvallen van de partner kan er hierdoor een vorm van 

sociaal isolement optreden. Ten tweede willen steeds meer senioren zo lang mogelijk onafhankelijk 

thuis wonen. Zo kunnen senioren de bestaande sociale netwerken gemakkelijker behouden indien zij 

niet zorgbehoevend zijn.  

 

2.4 Waarden van de huidige groepswoningsvormen getoetst aan de Vlaamse babyboomer 

 

Groepswoningen worden in de internationale literatuur op een bepaalde manier ingevuld. Dit zal leiden 

tot een reeks waarden. Deze waarden worden hier getoetst aan de kenmerken van de Vlaamse 

babyboomer. Vervolgens wordt kort stilgestaan bij de relatie tussen de invulling van groepswoningen 

en de ervaringen en opinies van bewoners. 

 

2.4.1 Kenmerken en verwachtingen van de nieuwe senior getoetst aan groepswonen 

 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de kenmerken en verwachtingen van senioren op basis 

van de bestaande (inter)nationale literatuur. Dit wordt vervolgens kort besproken in het licht van de 

verwachtingen van de “nieuwe senior”. 

 

Een veelgebruikt concept binnen de literatuur rond vergrijzing is aging in place. Dit betekent dat 

mensen het liefst in de eigen woning, of eigenlijk “thuis” oud willen worden (Rant et al., 2008). Dit is in 

Vlaanderen zeker het geval. Zelfs de mensen die op een leeftijd van 40-plus reeds verhuisden naar de 

kust, blijven hier meestal wonen tot de situatie echt problematisch wordt (Vandekerckhove et al., 

2015). Aangezien senioren weinig anticipatief gedrag vertonen is het vaak zo dat de familie overweegt 
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om de senior naar een meer aangepaste woonvorm te brengen na de eerste hospitalisatie (Engelhardt 

& Greenhalgh-Stanley, 2010; Portacolone, 2013; Vandekerckhove et al., 2015). De senior zelf heeft 

hier doorgaans weinig inspraak in. Het groepswonen kan ervoor zorgen dat de senior langer zijn/haar 

autonomie behoudt (zie bijvoorbeeld Choi, 2004; Kehl & Then, 2013; Carlassara et al., 2015; Labit, 

2015; Tummers, 2015), waardoor een opname in een WZC of andere woonvorm kan worden 

uitgesteld zoals gewenst wordt door babyboomers. Dit komt doordat men een eigen, kleinere woning 

heeft en participatie centraal staat (Tummers, 2015), zodat mensen elkaar ook kunnen helpen als het 

even wat minder gaat (Carlassara et al., 2015). Deze woonvorm zou voor babyboomers ook 

betaalbaar moeten zijn, omdat de meesten in het bezit zijn van een eigen woning (Heylen & Winters, 

2010). Vlaamse senioren verhuizen weinig op latere leeftijd (Vandekerckhove et al., 2015). Dit kan 

betekenen dat senioren dus ook niet de stap naar een groepswoning zullen maken. Een voorwaarde 

van de meeste groepswoningen is bovendien dat men niet te zorgbehoevend mag zijn (e.g. Glass, 

2013; Carlassara et al., 2015). 

 

Volgens Silverberg (www.heraldtribune.com, 03 november 2017) verliezen senioren al snel de 

controle over hun dagelijkse activiteiten en verliezen ze hun stem in de gemeenschap. Senioren 

worden dus minder bij de maatschappij betrokken. Nochtans zijn veel senioren wel bereid om langer 

deel te nemen aan de maatschappij (Vandenbroucke et al., 2012; Vandekerckhove et al., 2015).  

 

Groepswoningen hebben als vertrekpunt vaak participatie. Bewoners worden met andere woorden 

aangemoedigd om in een groepswoningsproject te participeren (zie bijvoorbeeld Glass, 2013; 

Arrigoitha & Scanlon, 2015; Carlassara et al., 2015; Kang et al., 2015). Niettemin moet men zich ook 

realiseren dat in België de activiteitsgraad, uitgedrukt in het al dan niet actief lid zijn van een sociale of 

culturele organisatie laag is (Vandenbroucke et al., 2012). Men kan dus zeker niet verwachten dat 

groepswonen voor iedereen in Vlaanderen een goede optie is. Het is daarentegen een extra 

beschikbaar alternatief, dat een bepaalde niche kan dienen. 

 

In groepswoningen komen bewoners geregeld in contact met elkaar. Hierdoor wordt het sociaal 

isolement tegengegaan. Men mag dit echter niet overroepen. Zo stellen Kehl & Then (2013) dat er 

vooral zwakke, formele banden gevormd worden. Bewoners krijgen wel een gevoel van veiligheid in 

groepswoningen (Choi, 2006; Glass, 2009; Borgloh & Westerheide, 2012; Scanlon & Arrigoitha, 2015; 

Labus, 2016). 

 

Oswald et al. (2007) vonden in hun studie in Zweden, Duitsland, Engeland, Hongarije en Letland terug 

dat sociale netwerken leiden tot een hoger levenskwaliteit. Dit is eveneens een wens van veel 

senioren. Het behoudt van sociale netwerken is mogelijk in groepswoningen doordat de autonomie 

behouden blijft. Zij kunnen bijgevolg dus ook genieten van een hogere levenskwaliteit. 
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Tabel 2: Kenmerken & verwachtingen van toekomstige senioren getoetst aan groepswoningen 
(eigen verwerking) 

 

 

Senioren willen graag hun eigen woning behouden. Zij zijn het gewoon om in een eigen woning te 

wonen (Heylen et al., 2007; Heylen & Winters, 2010). In groepswoningen is het vaak mogelijk om zelf 

de wooneenheid in te richten (Arrigoitha & Scanlon, 2015; Kang et al., 2015; Scanlon & Arrigoitha, 

2015). Huishoudelijke taken worden bovendien gemakkelijker doordat de wooneenheden doorgaans 

kleiner zijn. Dit is volgens Choi (2006) zijn stated-preference onderzoek in Zuid-Korea de tweede 

belangrijkste reden om in een groepswoning te gaan wonen, na het alleen overblijven. Toch heeft men 

voldoende plaats door de gemeenschappelijke ruimten en/of tuin (Carlassara et al., 2015). 

Verwachtingen van 
“nieuwe senior” 

In welke mate kan een groepswoning aan de 
verwachtingen tegemoetkomen? 

Bronnen* 

Autonomie & “thuis” 
blijven wonen 

Laat toe om senioren langer “thuis” (in een eigen 
woning) te laten wonen door aangepaste woningen 
en hulp tussen bewoners onderling (Bijv.: 
boodschappen doen, samen koken, vervoer, 
tijdelijke ondersteunende hulp na hospitalisatie,…). 
Het hoge eigenwoningbezit onder senioren zorgt er 
eveneens voor dat deze woonvorm betaalbaar is. 

Choi, 2004; Heylen & 
Winters, 2010; Kehl & 

Then, 2013; 
Carlassara et al., 

2015; Labit, 2015; 
Tummers, 2015; 

Vandekerckhove et al., 
2015 

Langer aan het 
maatschappelijke 
leven deelnemen 

De wil om langer deel te nemen aan het 
maatschappelijke leven maakt groepswonen een 
interessant alternatief, omdat participatie 
aangemoedigd wordt. Niettemin blijven de meeste 
senioren weg van actieve participatie in sociale of 
culturele organisaties. 

Vandenbroucke et al., 
2012; Glass, 2013; 

Arrigoitha & Scanlon, 
2015; Carlassara et 

al., 2015; Kang et al., 
2015; 

Vandekerckhove et al., 
2015 

Sociaal isolement 
tegengaan & 
veiligheidsgevoel 

Door het in contact komen met medebewoners kan 
men enigszins het sociaal isolement tegengaan. 
Bovendien krijgt men een gevoel van veiligheid. 

Choi, 2006; Glass, 
2009; Borgloh & 

Westerheide, 2012; 
Scanlon & Arrigoitha, 

2015; Labus, 2016 

Hogere levenskwaliteit Meer sociale contacten zorgen voor een hogere 
levenskwaliteit. 

Oswald et al., 2007 

Eigen, niet te grote 
woning met 
persoonlijkheid 

De private wooneenheid in een groepswoning kan 
men doorgaans zelf inrichten. De wooneenheid is 
kleiner, maar er zijn ook gemeenschappelijke 
ruimten. 

Choi, 2006; Arrigoitha 
& Scanlon, 2015; 
Carlassara et al., 
2015; Kang et al., 
2015; Scanlon & 
Arrigoitha, 2015 

Beter 
gezondheidsniveau & 
opname in WZC 
uitstellen 

Het hebben van sociale contacten leidt tot een 
betere gezondheid. Uit onderzoek naar 
groepswonen in Duitsland blijkt bovendien dat 
groepswonen kan leiden tot het uitstellen van een 
opname in een WZC ten opzichte van thuis 
wonende senioren. 

Kingston et al., 2001; 
Barker, 2002; Borgloh 
& Westerheide, 2012; 

Carlassara et al., 2015 

Problemen met buren Soms hebben senioren inspraak bij het toetreden 
van nieuwe bewoners. Soms kunnen zij dus zelf 
hun buren kiezen. 

Carlassara et al., 2015 

* Niet-exhaustieve lijst 
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Volgens onderzoek in de V.S. (Barker, 2002) zorgt het leven in een gemeenschap voor een 

verhoogde kans op het krijgen van hulp uit die gemeenschap. De taken die zij vervullen hebben 

meestal weinig te maken met zorg. Het gaat om (1) water geven aan planten, (2) het zorgen voor 

huisdieren, (3) het delen van goederen, (4) het aannemen van pakketjes of post, (5) het doen van 

boodschappen, (6) het delen van maaltijden en (7) het uitwisselen van informatie over activiteiten om 

hier eventueel samen aan deel te nemen, enzovoort. De typische zorgtaken blijven dus afwezig, tenzij 

de hulp gestoeld is op een langdurige, hechte relatie. In een groepswoning voor senioren worden 

gelijkaardige scenario’s verwacht. Dit werd inderdaad ook teruggevonden in het onderzoek naar de 

Abbeyfieldhuizen in Brussel en Wallonië. Het is misschien daarom dat groepswoningen soms een 

beroep doen op bestaande vormen van zorgverlening (e.g. Choi, 2004; Carlassara et al., 2015) of dit 

onderling regelen, zoals in een groepswoning in de V.S. het geval is (Glass, 2013). Bewoners zullen 

elkaar wel tijdelijk helpen als het even moeilijk gaat (Carlassara et al., 2015). Hierdoor heerst er een 

gevoel van veiligheid. Kingston et al. (2001) vinden in hun studie naar de gezondheidsimpact van 

leeftijdsgerelateerde woningen terug dat hulp van buren, veiligheid, autonomie en inclusie allen 

bijdragen tot het behoud van een beter gezondheidsniveau. Dit zijn waarden die terug te vinden zijn in 

groepswoningen. Men kan zich dus verwachten aan een beter gezondheidsniveau en de opname in 

een WZC uitstellen (Borgloh & Westerheide, 2012). 

 

Senioren hebben soms inspraak bij de keuze van nieuwe bewoners. Hierdoor komen minder 

conflicten voor tussen buren (Carlassara et al., 2015). 

 

2.4.2 Mogelijke knelpunten getoetst aan groepswoningen 

 

Er zijn ook knelpunten die eigen zijn aan groepswoningen. Groepswoningen zijn niet gericht op de 

mainstream babyboomer. In dit onderdeel wordt toegelicht waarin groepswoningen falen om te 

voldoen aan de behoeften van de toekomstige senior. Een overzicht wordt weergegeven in tabel 3. 

 

Vaak wordt groepswonen geassocieerd met een lage kostprijs, omdat men bepaalde faciliteiten deelt. 

Niettemin zijn groepswoningen in België en de Verenigde Staten meestal relatief duur (Glass, 2012; 

Carlassara et al., 2015; Scanlon & Arrigoitha, 2015). Doordat groepswonen niet mainstream is en het 

idee vaak komt vanuit de mensen zelf, is men niet vertrouwd met hoe men het beste een 

groepswoning opricht. Dit leidt tot een nogal langdurig proces waarbij men (1) een locatie zoekt, (2) 

een regeling opmaakt om met eigendomsrechten om te gaan en (3) de mening van de participanten 

vraagt. Dit alles vertraagt het proces aanzienlijk en doet dus ook de kosten oplopen, zeker wanneer 

het project in een stedelijke omgeving opgestart wordt (Glass, 2012; Scanlon & Arrigoitha, 2015). 

Glass (2012) merkte op dat in de Verenigde Staten voornamelijk mensen met een hogere 

educatiegraad in groepswoningen wonen. Dit is eveneens het geval voor de Abbeyfieldhuizen in 

Brussel en Wallonië (Carlassara et al., 2015). 
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Tabel 3: Knelpunten getoetst aan groepswoningen (eigen verwerking) 

Knelpunten voor 
“nieuwe senior” 

In welke mate is dit een knelpunt voor 
groepswoningen en/of de nieuwe senior? 

Bronnen* 
 

Hoge kostprijs De kostprijs van een groepswoning ligt meestal 
relatief hoog. Dit komt vaak door de lange 
voorbereidingsfase van een nieuw project. De 
meeste senioren uit de babyboomgeneratie zijn 
echter in het bezit van een eigen woning en zijn 
hoger opgeleid, dus zouden zij een groepswoning 
wel moeten kunnen betalen. 

Heylen & Winters, 
2010; Glass, 2012; 

Carlassara et al., 
2015; Scanlon & 
Arrigoitha, 2015 

Individualistisch Senioren zijn nogal op zichzelf gericht. 
Groepswonen laat wel toe dat senioren autonoom 
blijven leven, maar moedigen eveneens een basis 
van participatie aan. 

Glass & Vander 
Plaats, 2013; 

Carlassara et al., 2015 

Honkvast Senioren in Vlaanderen zijn honkvast. Het 
verhuizen naar een groepswoning betekent wel dat 
de senior effectief zal moeten verhuizen. Men stelt 
een verhuisbeweging meestal uit tot het echt 
noodzakelijk is. 

Vandekerckhove et al., 
2015 

Generatiekloof In groepswoningen kan een generatiekloof ontstaan 
die aanleiding geeft tot conflicten binnen de 
gemeenschap. Indien men slechts één generatie 
zou toelaten, kan men problemen ervaren met 
betrekking tot de wederzijdse hulp. Iedereen is dan 
namelijk op hetzelfde moment oud. 

Carlassara et al., 
2015; 

Vandekerckhove et al., 
2015 

Stijgende nood aan 
zorg en hulp 

Het ouder worden kan betekenen dat men minder 
kan bijdragen in de gemeenschap en steeds meer 
moet vragen van de gemeenschap. De senior kan 
zich op deze manier steeds minder thuis voelen in 
de gemeenschap. Autonome bewoners kunnen dan 
weer de stijgende nood aan hulp als storend 
ervaren. 

Carlassara et al., 
2015; Labit, 2015 

* Niet-exhaustieve lijst 

 

In groepswoningen staat het delen van bepaalde faciliteiten centraal. De nieuwe, vaak 

individualistische senior is minder geneigd om veel te delen. Zo neemt men ook waar dat in de meeste 

groepswoningen, zoals ook in de Abbeyfieldhuizen in Brussel en Wallonië zeker niet te veel verwacht 

mag worden van de medebewoners. Steun moet vooral tijdelijk en niet te persoonlijk zijn (Glass & 

Vander Plaats, 2013; Carlassara et al., 2015). 

 

Zoals reeds vermeld, moet er ook een verplaatsing gemaakt worden naar deze woonvorm. De meeste 

senioren zijn echter vrij honkvast en niet meteen bereid om te verhuizen, al zeker niet op latere leeftijd 

(Vandekerckhove et al., 2015). 

 

De meeste groepswoningen voor senioren verkiezen een gemengde leeftijdsmix onder de bewoners, 

met meestal een onderlimiet van 50 of 55 jaar. Door deze leeftijdsmix is niet iedereen op hetzelfde 

moment oud. Dit zou namelijk problematisch zijn voor de wederzijdse hulp binnen de gemeenschap. 
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Dit betekent evenwel dat senioren een verschillende achtergrond kunnen hebben. Mensen van 55 jaar 

kunnen meestal minder goed om met mensen van 90 dan mensen van 90 onderling (Carlassara et al., 

2015; Vandekerckhove et al., 2015). Dit is dan ook een uitdaging voor de meeste groepswoningen. 

Een vraag die eveneens naar boven komt is of er geen discriminatie is bij de toetreding tot een 

groepswoning. Zo gaat men steeds inspelen op een specifieke doelgroep. Bewoners hebben hier 

soms zelf inspraak in (Carlassara et al., 2015). 

 

Een ander frequent voorkomend probleem is dat senioren steeds meer nood krijgen aan zorg en hulp. 

Hierdoor voelen zij zich steeds minder thuis in de gemeenschap (Carlassara et al., 2015). Daarnaast 

kunnen zij in steeds mindere mate bijdragen tot de gemeenschap, wat kan leiden tot conflicten (Labit, 

2015). Senioren kunnen dan ook aangespoord worden om te verhuizen naar een meer aangepaste 

woonvorm (Carlassara et al., 2015). 

 

2.4.3 Ervaringen en opinies over de invulling van groepswoningen 

 

Hierboven werd aangetoond dat er een aantal waarden zijn in groepswoningen die gelijklopen met 

verwachtingen van de Vlaamse babyboomer. Er zijn ook enkele knelpunten. Afhankelijk van de 

organisatie van de groepswoning zullen bepaalde waarden meer tot uiting komen dan anderen. De 

organisatie van een groepswoning is echter afhankelijk van een aantal aspecten. De initiatiefnemers 

spelen hierbij een grote rol. Zoals reeds vermeld kan een groepswoning bestaan uit verschillende 

types private woningen, zoals een eigen woning of een flat (e.g. Choi, 2004; Glass & Vander Plaats, 

2013). De types en het aantal gemeenschappelijke ruimten die gedeeld worden kunnen verschillen 

(e.g. Choi, 2006; Kang et al., 2015), evenals de vormen van dienstverlening, die vaak afwezig blijken 

te zijn (e.g. Choi, 2004; Glass, 2012). Deze aspecten zullen allen bijdragen tot bepaalde ervaringen, 

opinies of een bepaalde groepsdynamiek onder de bewoners. In sommige projecten worden senioren 

bijvoorbeeld betrokken bij de opbouw zelf, zoals bij de groepswoningen bestudeerd door Glass (2013) 

en Scanlon & Arrigoitha (2015). Bij andere projecten is er veel minder betrokkenheid (Carlassara et 

al., 2015). Woningen kunnen sterk verschillen in prijs, afhankelijk van de types wooneenheden en het 

aantal gemeenschappelijke ruimten die gedeeld worden. Door een bepaald design kunnen senioren 

zeer frequent in contact komen met elkaar of net niet (Choi, 2006; Kang et al., 2015). Men kan zich op 

verschillende doelgroepen richten, waardoor het onderling engagement en eventueel het aanbieden 

van dienstverlening verschilt (e.g. Choi, 2004; Glass, 2012; Kehl & Then, 2013; Carlassara et al., 

2015). De organisatie van een groepswoning speelt dus een belangrijke rol in de ervaringen en 

percepties die gecreëerd worden onder bewoners binnen een groepswoning. Tot nog toe is er echter 

in internationale context weinig onderzoek gedaan naar deze ervaringen, opinies en percepties. De 

focus ligt vaak op slechts enkele waarden (e.g. Brenton, 2013; Kehl & Then, 2013; Labit, 2015; James 

& Saville-Smith, 2017), op het concept zelf (e.g. Glass & Vander Plaats, 2013) of op het potentieel van 
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groepswoningen (e.g. Choi, 2006; Glass, 2012; Labus, 2016). Het is daarom de bedoeling om hier 

eveneens dieper op in te gaan. 

 

2.5 Regelgeving Vlaamse groepswoningen voor senioren 

 

Onder de huidige Vlaamse regelgeving bestaat “groepswonen” niet als dusdanig (De Vroe et al., 

2014). Er bestaat namelijk nog geen duidelijk wetgevend kader rond deze woonvorm (Van den Houte 

et al., 2015). Hierdoor moet men een beroep doen op alternatieve wegen om een 

groepswoningsproject alsnog mogelijk te maken. Dit brengt een aantal nadelen met zich mee. 

 

Men doet doorgaans een beroep op de bestaande juridische regelgeving met betrekking tot mede-

eigendom (Thys et al., 2012; Van den Houte et al., 2015). De Woninghuurwet (Art. 1 §1 van de 

huurwet en de Wet van 20 februari 1991 Art. 14 §2) stelt dat onderverhuren enkel mag als de 

hoofdhuurder hier gedomicilieerd is of de hoofdverhuurder een gemeente, OCMW, instelling van 

openbaar nut of vereniging met sociaal oogmerk is (Federale overheidsdienst Justitie, 2013). Bijgevolg 

zijn de groepswoningen voor senioren in Vlaanderen meestal gekoppeld aan een OCMW, nu vaak 

een woon- en zorgbedrijf. Dit heeft ook gevolgen voor de vormen die groepswoningen kunnen 

aannemen in Vlaanderen. 

 

Een eerste mogelijkheid is om een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) op te richten. Alle 

bewoners brengen een deel van hun financiële bezit onder in de VME. De mede-eigenaars hebben 

inspraak in beslissingen volgens de verhouding van hun financiële inbreng. Een tweede mogelijkheid 

is de oprichting van een Coöperatieve Vereniging met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA). In een 

CVBA is de vennootschap eigenaar van de woningen. De bewoners huren van de vennootschap. Elke 

bewoner beschikt zo over een aandeel van het kapitaal van de vereniging. Hierdoor kunnen ook niet-

bewoners deel uitmaken van de structuur, zodat financieel kapitaal ingebracht kan worden. 

 

Aan een VME zijn ook verplichtingen gekoppeld. Zo moet men een beroep doen op een syndicus die 

verplicht enkele taken moet vervullen, zoals (1) het regelen van algemene vergaderingen van de VME, 

(2) het vermogensbeheer, (3) het uitvoeren van beslissingen van de VME, (4) het dagelijks beheer, (5) 

de handhaving van de interne orde en (6) het vertegenwoordigen van de VME (Van den Houte et al., 

2015). 

 

De reglementen van de ruimtelijke ordening betreffende groepswoningen zijn ook nogal onduidelijk 

(Van den Houte et al., 2015). Zo is er sinds het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen geen 

nieuwe ruimtelijke visie op wonen in Vlaanderen opgesteld. De regelgeving betreffende het opsplitsen 
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van woningen is miniem. Zo heeft men steeds een vergunning nodig. Door het subsidiariteitsbeginsel 

(dit houdt in dat elke bevoegde overheid zich bezighoudt met de materie die het best op dit niveau 

geregeld kan worden) is men wel in staat om beslissingen te nemen op lokaal niveau. Zo kan men 

groepswonen wel ondersteunen vanuit de lokale autoriteiten. 

 

Eén van de grootste knelpunten is dat men slechts met één huishouden gedomicilieerd kan zijn op 

een bepaald adres (Thys et al., 2012; De Vroe et al., 2014; Van den Houte et al., 2015). Indien er dus 

meerdere huishoudens op één adres wonen, wordt dit gezien als samenwonend. Hierdoor verandert 

het sociaal statuut van de bewoners. Men kan het vervangingsinkomen (hieronder wordt gerekend: 

werkloosheidsuitkering, leefloon, prepensioen, arbeidsongeschiktheid) verliezen en bepaalde 

subsidies en premies mislopen, omdat het gezamenlijk belastbaar inkomen een bepaalde grens 

overschrijdt. Dit is voor solidaire woonvormen problematisch, omdat deze vaak gericht zijn op het 

verstrekken van goedkopere woningen voor mensen met een lager inkomen en senioren met een 

beginnende zorgbehoevendheid. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) maakt wel een 

onderscheid tussen mensen die meerdere faciliteiten delen en mensen die er slechts enkele delen. Bij 

het delen van meerdere faciliteiten wordt men beschouwd als samenwonend. Indien men min of meer 

in een autonoom huishouden woont, wordt dit beschouwd als alleenwonend. De grens is hier nogal 

vaag. Het creëren van een nieuw statuut op federaal niveau kan evenwel kostelijk zijn (Thys et al., 

2012). Dit heeft duidelijke gevolgen voor de mogelijke vormen van groepswoningen in Vlaanderen. 

 

2.6 Besluit literatuurstudie 

 

Vlaanderen vergrijst. De woningmarkt in Vlaanderen komt onder druk te staan door het toenemend 

aantal senioren in onze samenleving. De woningmarkt in Vlaanderen is langzaamaan aan het 

diversifiëren. Zo bestaan er naast de traditionele woonzorgcentra en assistentiewoningen nu ook 

gemeenschappelijke woonvormen, zoals kangoeroewoningen en groepswoningen voor senioren. Het 

groepswonen voor senioren is ontstaan in Scandinavië. Eén van de mogelijke definities voor een 

groepswoning voor senioren is de volgende: 

 

“Een huisvesting aangepast aan senioren en bewoond door senioren, die collectieve faciliteiten bevat 
die gebruikt kunnen worden door alle bewoners, waarbij ook het onafhankelijk leven zoveel mogelijk in 
stand wordt gehouden.” (Gebaseerd op de definitie van Franck & Ahrentzen, 1989, vertaald en 
bijgewerkt). 

 

Volgens de internationale literatuur is er enige diversiteit in de organisatievormen van groepswoningen 

voor senioren. Zo zijn er verschillen in het aantal flats, de types faciliteiten die gedeeld worden, de 

dienstverlening, de mate van participatie, enzovoort. Hoewel Carlassara et al. (2015) al een studie 

uitvoerden naar de Abbeyfieldwoningen in Brussel en Wallonië weten we nog vrij weinig over de 

diversiteit aan organisatievormen van groepswoningen voor senioren in Vlaanderen en hoe het komt 
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dat een bepaalde invulling aan een groepswoning gegeven over een andere. Uit de internationale 

literatuur valt ook nog weinig af te leiden over de geschiktheid van de verschillende 

organisatievormen. 

 

De literatuur rond vergrijzing in Vlaanderen illustreert dat er wel potentieel is voor alternatieve 

woonvormen en zeker ook voor groepswoningen voor senioren. Als men een gelijkaardige vorm van 

groepswoningen zou opzetten als in het buitenland, wordt ingespeeld op enkele van de belangrijkste 

kenmerken van de Vlaamse babyboomer. Zo willen babyboomers in Vlaanderen zo lang mogelijk in 

de eigen woning blijven wonen, hun autonomie behouden, langer deelnemen aan het 

maatschappelijke leven en verwachten zij zich aan een hogere levenskwaliteit. Deze generatie is 

echter evenzeer individualistisch, honkvast en heeft een steeds grotere zorgvraag. 

 

In sommige groepswoningen zijn er geregeld koffiemomenten en gemeenschappelijke maaltijden en in 

andere niet. Bovendien kan de graad van participatie verschillen. Senioren zullen elkaar doorgaans 

wel helpen, maar het sociaal isolement wordt slechts zelden doorbroken. Conflicten komen regelmatig 

voor als gevolg van een generatiekloof of de zorgbehoevendheid van bewoners. Deze aspecten 

spelen eveneens een rol in de invulling van groepswoningen en de organisatie ervan. De bedoeling is 

dan ook om naast de basisorganisatievormen van groepswoningen in te gaan op de bredere invulling 

die gegeven wordt aan groepswoningen in Vlaanderen. Hiervoor moeten de ervaringen, percepties en 

opinies van bewoners en centrale figuren rond groepswoningen achterhaald worden. Zij zijn namelijk 

het meest vertrouwd met de invulling die gegeven wordt aan Vlaamse groepswoningen voor senioren. 

Door de ervaringen en percepties te koppelen aan de opinies kan bovendien de geschiktheid van de 

bestaande organisatievormen van groepswoningen voor senioren in Vlaanderen achterhaald worden, 

zodat groepswoningen goed afgesteld kunnen worden op de noden van bewoners. 

 

De literatuurstudie gaf wel aan dat een wettelijk kader rond groepswoningen in Vlaanderen nog niet 

volledig is uitgebouwd. Hierdoor zijn de mogelijke vormen die groepswoningen in Vlaanderen kunnen 

aannemen beperkt. 

  



 

23 
 

3. METHODE 

 

3.1 Keuze van methode 

 

Binnen de wetenschappen maakt men een onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve 

onderzoeksmethoden. Vaak worden deze als tegenpolen van elkaar beschouwd. Nochtans zijn ze 

eerder complementair. Beide onderzoeksmethoden beantwoorden hun eigen specifieke 

onderzoeksvragen. In kwantitatief onderzoek probeert men vooral een antwoord te vinden op een 

bepaalde hypothese. Men probeert objectief waarneembare feiten te vinden en koppelt dit aan 

statistieken om de gevonden feiten kracht bij te zetten. De redeneringen zijn deductief, dat wil zeggen 

dat men vanuit een generalisatie naar het specifieke op zoek gaat. Kwalitatief onderzoek daarentegen 

houdt zich meer bezig met de vraag “waarom?”. Merriam & Tisdell (2016, p.15) geven in hun boek 

“Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation” de volgende definitie: “Basically, 

qualitative researchers are interested in understanding the meaning people have constructed; that is, 

how people make sense of their world and the experiences they have in the world.” 

 

Men vertrekt vanuit een dynamische realiteit die openstaat voor interpretatie. De realiteit is een 

construct waaraan mensen een betekenis geven. Elke persoon kan deze realiteit op een verschillende 

wijze ervaren. Deze onderzoeksmethoden vertrekken dus typisch van het specifieke en proberen 

patronen te ontdekken in de betekenissen en ervaringen van mensen om dit vervolgens te 

generaliseren in een theorie. De redeneringen zijn dus eerder deductief (Merriam & Tisdell, 2016). 

Tussen de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden bestaan ook een hele reeks gemengde 

methoden. 

 

In het kader van dit onderzoek wordt een kwalitatieve onderzoeksmethode gehanteerd. Er wordt 

namelijk enerzijds gezocht naar de organisatievormen van groepswoningen voor senioren en 

anderzijds naar de attitudes, percepties en ervaringen met betrekking tot de verschillende 

organisatievormen van groepswoningen. Vooral voor dit tweede onderdeel is een kwalitatieve 

onderzoeksmethode noodzakelijk, want hiervoor moeten open vragen gesteld kunnen worden om de 

persoonlijke, complexe situaties te kunnen vatten. Het unieke is hierbij van belang. 

 

Binnen de kwalitatieve onderzoeksmethodologie bestaan er eveneens meerdere methoden. De meest 

gebruikte methoden zijn interviews en observaties. Binnen de interviews wordt een onderscheid 

gemaakt tussen gestructureerde interviews, semigestructureerde interviews en open interviews. Bij 

gestructureerde interviews is er te weinig ruimte voor alternatieve verhaallijnen. Dergelijke interviews 

neigen al snel naar een kwantitatieve onderzoeksmethodologie en zijn bijgevolg minder bruikbaar voor 

het achterhalen van attitudes percepties en ervaringen. Dit is wel nuttig als substituut voor een 
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enquête met algemene vragen over de respondent. Deze methode werd dan ook gebruikt bij de 

introductie van de interviews met bewoners van de groepswoningen (zie bijlage 5, deel 3). De 

voornaamste voordelen die een gestructureerd interview heeft ten opzichte van een korte enquête zijn 

de volgende. Ten eerste zijn de vragen relatief eenvoudig waardoor de respondent de tijd heeft om te 

wennen aan de situatie. Ten tweede is er de mogelijkheid om een beetje af te wijken van de typische 

vraag-antwoord structuur van een enquête. Dit betekent dat er net iets meer informatie gegeven wordt 

dan strikt noodzakelijk. Dit laat de onderzoeker toe om de respondent beter te leren kennen en alles in 

zijn context te plaatsen. Dit creëert bijgevolg een win-win situatie voor zowel respondent als 

onderzoeker. 

 

Als tweede onderzoeksmethode werd gekozen voor semigestructureerde interviews. Dit is een vervolg 

op het gestructureerde interview met de respondent. Het komt erop neer dar er een topiclijst opgesteld 

wordt met een reeks voorbeeldvragen die als leidraad dienen voor het interview (zie bijlage 4, deel 3 

en bijlage 5, deel 4). Een semigestructureerd interview laat toe om af te wijken van de bestaande 

structuur. Zo kan men de volgorde van de vragen wijzigen of de vragen op een andere manier stellen. 

Dit maakt het gesprek vlotter. Bovendien is het mogelijk om stil te staan bij interessante verhaallijnen 

die aan bod komen waar de onderzoeker mogelijks niet meteen bij stilstond. Dit is daarom een zeer 

geschikte methode om percepties en ervaringen te achterhalen. Open interviews waren niet nodig 

voor dit onderzoek. Open interviews laten toe om een open gesprek te voeren met een persoon 

zonder te veel sturing. Meestal wordt dit gebruikt om een onderwerp te exploreren of als startpunt voor 

een onderzoek (Merriam & Tisdell, 2016). 

 

Een tweede keuze die gemaakt moest worden was de keuze tussen individuele interviews of 

focusgroepen. Hier werd gekozen voor individuele interviews. Dit laat beter toe om persoonlijke 

percepties en ervaringen van respondenten te achterhalen. De resultaten uit focusgroepen zijn 

meestal het gevolg van een groepsconsensus (Merriam & Tisdell, 2016). Zo kunnen bepaalde 

meningen onderdrukt worden. Aangezien ook naar gevoelige onderwerpen gevraagd wordt, zoals 

conflictsituaties is het beter om de interviews individueel te houden. 

 

Naast de aangehaalde voordelen zijn er aan semigestructureerde interviews ook enkele nadelen 

verbonden. Zo is het moeilijk om te veralgemenen naar de gehele populatie. Het aantal respondenten 

in kwalitatief onderzoek ligt meestal lager en de antwoorden zijn steeds gebonden aan een specifieke 

context. De verkregen antwoorden zijn bovendien afhankelijk van de onderzoeker. De onderzoeker 

heeft namelijk de mogelijkheid om vragen on-the-spot anders te formuleren. Hierdoor kunnen wel 

eens “foute antwoorden” verkregen worden in de zin dat ze bijvoorbeeld maatschappelijk wenselijk zijn 

(Loosveldt et al., 2002; Scholl & Olivier, 2014). Het is daarom belangrijk om als onderzoeker de 

verantwoordelijkheid te nemen om goed voorbereid op pad te trekken. Door een topiclijst mee te 

nemen die logisch is opgebouwd kan men het interviewproces vergemakkelijken. Dit was zeker als 
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beginnende onderzoeker een goed hulpmiddel. Men moet zich ook bewust zijn van het type vragen 

dat men stelt. Zo kunnen respondenten gesloten antwoorden op gevoelige of moeilijke vragen. Door 

de respondent voldoende tijd te geven om na te denken en de vraag opnieuw te stellen of verder toe 

te lichten kan alsnog een antwoord bekomen worden. De onderzoeker moet de respondent hierbij 

goed leren inschatten. Zo moet men de respondent voldoende tijd geven en zwangere stiltes toelaten, 

zonder dat men te lang stil blijft zodat het gesprek volledig stil komt te liggen (Scholl & Olivier, 2014). 

Interviewen vergt wel enig vakmanschap (Merriam & Tisdel, 2016). 

 

3.2 Studiegebied 

 

Voor dit onderzoek werd het studiegebied Vlaanderen gekozen. In Vlaanderen zijn er tot op heden 

slechts vier volwaardige groepswoningen voor senioren. Daarnaast zijn er zeker zeven in opbouw. 

Alhoewel er in Brussel ook enkele groepswoningen zijn, worden deze niet opgenomen omwille van 

twee redenen. Enerzijds zouden de interviews tweetalig moeten zijn, dit is een extra complexiteit die 

vermeden wordt. Anderzijds is een onderzoek, specifiek naar de Brusselse groepswoningen recent 

reeds gebeurd (Carlassara et al., 2015).  

 

Tabel 4: Groepswoningen in Vlaanderen (zonder Brussel) (www.zorgbedrijfmeetjesland.be; 
www.seniorenthuis.net; www.wervik.be; www.wonenindeliving.be; https://plusloft.weebly.com; 
http://www.ocmwgent.be; http://abbeyfieldvlaanderen.be, eigen verwerking) 

Ligging Naam woongroep Organisatie 

Gerealiseerd 

Adegem 
Pastorij Adegem – Senioren 
onder de toren 

Zorgbedrijf Meetjesland 

Antwerpen (Borgerhout) Senioren thuis Beweging.net Antwerpen 

Kleit 
Pastorij Kleit – Senioren onder 
de toren 

Zorgbedrijf Meetjesland 

Wervik Senioren op kot Woon- en zorgbedrijf Wervik 

Worden gerealiseerd (mogelijks nog andere projecten in opbouw) 

Antwerpen De Living van A’pen Dam Symbiosis VZW 

Brugge PlusLoft Gemeengoed 

Deurne De Living van Deurne Symbiosis VZW 

Gent De Living van Gent Symbiosis VZW 

Gent Samen thuis OCMW Gent 

Leuven Abbeyfield Janseniusstraat Abbeyfield Vlaanderen VZW 

Oostende De Living van Oostende Symbiosis VZW 
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De groepswoningen staan opgelijst in tabel 4. De groepswoning in Adegem en de groepswoning in 

Kleit worden beiden georganiseerd door het Woon- en Zorgbedrijf Meetjesland. Voorheen gebeurde 

dit door het OCMW Maldegem. Daarnaast heeft ook het Woon- en Zorgbedrijf Wervik een 

groepswoning. De vierde groepswoning is gelegen in Antwerpen (Borgerhout). Dit is een speciaal 

geval, omdat de doelgroep bestaat uit kansarme senioren. 

 

Er werd specifiek gekozen voor deze bestaande projecten omdat projecten in opstart nog geen 

duidelijke invulling hebben gekregen. Er is nog te weinig ervaring opgedaan om hier echt iets uit te 

leren. Daarbij is niet gezegd dat deze projecten zullen slagen in hun opzet. Naar de toekomst toe 

kunnen zij wel belangrijke informatie opleveren voor vervolgonderzoeken. 

 

3.3 Keuze van de respondenten 

 

Zoals aangegeven in het vorige onderdeel bestaat het studiegebied uit de volgende vier projecten: 

Adegem, Borgerhout, Kleit en Wervik. Een zelf genomen foto van de pastorij in Adegem en in Kleit 

werd opgenomen in bijlage 6. Voor elk project werd contact opgenomen met iemand die er werkt. Dit 

gebeurde in de eerste plaats telefonisch. Hierbij werd de vraag gesteld of iemand bereid was om een 

interview af te nemen. Er werden vijf mensen in totaal geïnterviewd. Aangezien Adegem en Kleit 

onder hetzelfde zorgbedrijf vallen, werd hierbij slechts één coördinator geïnterviewd en één stagiaire 

die regelmatig aanwezig was in de groepswoningen en de groep bijkomend ondersteunde. Daarnaast 

werd in Wervik één coördinator en één ex-begeleidster geïnterviewd. In Borgerhout werd enkel een 

begeleidster geïnterviewd. Het doel van deze interviews was om inzicht te krijgen in de bestaande 

organisatievormen van groepswoningen en de algemene opbouw van de verschillende projecten. 

Deze respondenten staan opgelijst in onderstaande tabel (tabel 5). Zij vormen de groep “niet-

bewoners” (NB). Het aantal respondenten hier is aan de lage kant omwille van twee redenen. Ten 

eerste gaat het om meer explorerende interviews als aanvulling op online-informatie die beschikbaar 

is over de groepswoningen. Ten tweede is de groep beperkt, er is meestal maar één coördinator van 

het project en/of enkele begeleid(st)ers. 

 

Tabel 5: Geïnterviewde niet-bewoners 

Code Datum van afname Plaats van groepswoning 

NB1 01/02/2018 Maldegem (Adegem & Kleit) 

NB2 07/02/2018 Wervik 

NB3 07/02/2018 Wervik 

NB4 16/02/2018 Maldegem (Adegem & Kleit) 

NB5 20/02/2018 Borgerhout 
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Naast de niet-bewoners werd ook een groep bewoners geïnterviewd. Hierbij was het de bedoeling om 

ervaringen met de bestaande organisatievormen van groepswoningen (Bijv. dienstverlening, 

samenlevingsvormen, andere factoren) te toetsen aan de ervaringen. Hierbij werden dertien bewoners 

geïnterviewd. Enerzijds werd een beroep gedaan op snowball sampling (Merriam & Tisdell, 2016) via 

de niet-bewoners. Hierbij werd gevraagd of zij bereid waren om de bewoners op de hoogte te brengen 

van mijn komst. Hierbij haalden niet-bewoners vaak een aantal respondenten aan die zeker zouden 

deelnemen of absoluut interessant zouden zijn voor het onderzoek. Bij het eerste bezoek aan de 

groepswoning werd bij zoveel mogelijk mensen aangeklopt met de vraag of zij het al dan niet zagen 

zitten om deel te nemen, eventueel op een andere datum. Een uitzondering hierop is het project in 

Borgerhout. Dit komt door de grote belangstelling in het project, waardoor een mediastop gold. Er 

werd nadrukkelijk gevraagd om de rust van de mensen te respecteren. Eén bewoner zag het wel 

zitten om één kort interview af te nemen. Ondanks dit probleem is het aantal respondenten voor de 

andere projecten voldoende voor dit onderzoek. Er werd hier geopteerd voor het saturatie criterium. 

Dit houdt in dat men voldoende interviews heeft zodra er saturatie optreedt in de data (Merriam & 

Tisdell, 2016). Dit betekent dat er geen nieuwe antwoorden meer gegeven worden. Op deze manier 

heeft men het maximale bereik aan antwoorden. 

 

Tabel 6: Geïnterviewde bewoners 

Code Datum Plaats 

B1 07/02/2018 Wervik 

B2 07/02/2018 Wervik 

B3 07/02/2018 Wervik 

B4 13/02/2018 Kleit 

B5 13/02/2018 Kleit 

B6 13/02/2018 Kleit 

B7 16/02/2018 Adegem 

B8 16/02/2018 Adegem 

B9 (*16/02/2018) & 27/03/2018 Adegem 

B10 16/02/2018 Adegem 

B11 20/02/2018 Adegem 

B12 27/03/2018 Kleit 

B13 27/03/2018 Adegem 

*Bewoner werd in twee delen geïnterviewd, omdat zij weg moest na tien minuten in het eerste 
interview 

 

De verdeling van de respondenten over de vier projecten is als volgt: vijf respondenten uit Adegem, 

één uit Borgerhout, vier uit Kleit en drie uit Wervik. Een overzicht van de verschillende respondenten is 
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te zien in de voorgaande tabel (tabel 6). Zij vormen de groep “bewoners” (B). Er werden negen 

vrouwen en vier mannen geïnterviewd. De leeftijd lag tussen de 69 en 94 jaar met een gemiddelde 

leeftijd van 83,5 jaar. Elf van de respondenten waren eigenaar van hun vorige woning, twee waren 

huurder. Een overzicht van alle achtergrondkenmerken is te vinden in bijlage 7. 

 

3.4 Afname interviews 

 

Er werden twee vragenlijsten opgesteld: één voor niet-bewoners en één voor bewoners. De 

vragenlijsten gaan over dezelfde onderwerpen, maar de accenten liggen anders. Beiden zijn 

opgenomen als bijlage, respectievelijk bijlage 4 en bijlage 5. Bij elk interview werd een specifieke 

leidraad opgenomen. Deze staat ook vermeld in deel 1 van bijlage 4 en 5. Eerst werd de respondent 

begroet en bedankt voor zijn deelname. Hierbij werd het blad “kennismaking met het onderzoek” (zie 

bijlage 8) aan de respondent gegeven. Hierbij volgde een korte uitleg over het onderzoek en hoe het 

interview zou verlopen. Deze uitleg is equivalent aan de uitleg op het blad. Daarna werd de anonimiteit 

gegarandeerd en werd toestemming gevraagd om een voice recorder te gebruiken. Dit laat de 

onderzoeker toe om het gesprek achteraf te herbeluisteren en de data verder te verwerken. Het 

nadeel is dat de voice recorder een belemmering kan vormen voor de respondenten. Zo kunnen zij 

bepaalde meningen verbergen. Om de barrière zo laag mogelijk te houden werd gebruik gemaakt van 

een kleine voice recorder met deftige opnamekwaliteit (Edwards & Holland, 2003; Seidman, 2006). 

Door een combinatie van achtergrondlawaai, onduidelijk spreken en het overzetten naar de voice 

recorder gingen enkele woorden of delen van zinnen niettemin toch verloren. Dit was niet 

problematisch. Na het interview had de respondent ook steeds de mogelijkheid om nog iets off-the 

record te vertellen. Een interview duurde gemiddeld 53 minuten (tussen de 32 en 81 minuten). 

 

Er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de valkuilen van een interview, zoals reeds 

aangegeven in deel 3.1. Sturende vragen en vragen die leiden tot maatschappelijk verantwoorde 

antwoorden werden geweerd. Daarnaast werd getracht om zwangere stiltes (Scholl & Olivier, 2014) 

toe te laten en storende stiltes te verbreken om het interview vloeiend te houden. Dit vergt zeker in het 

begin wel enige inspanning. 

 

Alle gesprekken met bewoners vonden plaats in hun flat, behalve één interview. Het betreft het derde 

interview in Wervik (B3). Dit werd afgenomen aan tafel met deze bewoner tijdens het avondmaal. Dit 

betekent dat de hele groep bewoners aanwezig was. Dit heeft als nadeel dat de respondent geremd is 

in zijn uitspraken of kan overdrijven omdat de andere bewoners meeluisteren. Het voordeel is wel dat 

de antwoorden meer het resultaat zijn van een groepsconsensus en dat dit een unieke kans is om het 

groepsgebeuren te observeren. B9 werd op 16/02/2018 kort geïnterviewd, maar moest daarna weg na 

tien minuten. Bijgevolg werd een tweede interview afgenomen op 27/03/2018. De interviews werden 

niet noemenswaardig verstoord. Ze vonden allen plaats achter gesloten deuren. Sporadisch werd er 
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wel eens kort onderbroken. De onderbrekingen waren meestal slechts van korte duur en weinig 

verstorend voor het verdere verloop van het interview. 

 

3.5 Analyseren van de data 

 

De interviews werden nadien getranscribeerd. Dit werd volledig handmatig gedaan met behulp van het 

programma InqScribe (Inquirium, 2015). Dit programma laat toe om de audio-opnamen vertraagd af te 

spelen en codes te verbinden aan sneltoetsen. Dit vergemakkelijkt het proces. De tekst werd daarna 

gekopieerd naar een word-document waarbij het nogmaals nagelezen werd en in een bepaald vast 

formaat werd gegoten om daarna in te laden in NVivo 11 (QSR International, 2014), een programma 

voor de verdere verwerking. Bij het transcriberen werden bepaalde vaste regels gebruikt. Dit komt 

overeen met een soort van Clean Verbatim. Hierbij worden spraakfouten en niet-relevante valse 

starten uit de tekst verwijderd. Daarnaast werden ook vulwoorden en stopwoorden verwijderd, tenzij 

absoluut noodzakelijk. Dialecten en tussentalen werden wel behouden. Om de balans tussen een 

werkbare tekst en de realiteit te behouden werden enkele transcriptieregels in bijlage 9 opgenomen. 

Er werd namelijk een conservatieve eigen versie van Clean Verbatim gebruikt. 

 

De data moesten bovendien geanonimiseerd worden. Er werd daarom een Excel-tabel aangemaakt 

om random namen te kunnen gegeven aan iedereen die tijdens de interviews bij naam genoemd 

werd. Hiervoor werd de website www.behindthename.com/random (3 april 2018) gebruikt. Deze 

genereert random namen naar afkomst. Dit maakt het mogelijk om nog wel de koppeling te leggen 

tussen de namen, zonder de anonimiteit in het gedrang te brengen. 

 

Om de data verder te analyseren werden de documenten ingeladen in NVivo 11 (QSR International, 

2014). Dit programma laat toe om codes toe te voegen aan de data. NVivo 11 werkt met “nodes”. 

Hierbij kan een stuk tekst worden toegekend aan een bepaalde node of code. Dit systeem is 

hiërarchisch. Zo is het mogelijk om codes te geven aan de verschillende fragmenten tekst en de codes 

samen te voegen tot grotere categorieën. Om tot bruikbare codes te komen was een iteratief proces 

noodzakelijk. “The Coding Manual for Qualitative Researchers 3E” van Johnny Saldaña (2016) werd 

gebruikt om de beste codeermethodes te selecteren voor dit onderzoek. Codes werden meermaals 

samengevoegd, teksten en codes gehercodeerd, enzovoort. Uiteindelijk werd een reeks codes 

bekomen die relevant waren overheen de teksten. Deze codes werden verder samengevoegd tot 

categorieën. Dit vergemakkelijkt het analyseproces. Die categorieën zijn hieronder weergegeven in 

tabel 7. Er werd geen onderscheid gemaakt binnen NVivo 11 tussen de codes voor niet-bewoners en 

bewoners. Enkele codes bestaan wel hoofdzakelijk uit fragmenten van niet-bewoners of bewoners. De 

categorieën worden achtereenvolgens besproken in de resultaten en discussie in het licht van de 

bestaande literatuur. In bijlage 10 werden de transcripten opgenomen (digitaal op cd-rom bij papieren 

versie). 
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Tabel 7: Overzicht codeercategorieën na hercodering 

Hoofdcategorie Codeercategorie 

Groepswonen concept 
Definitie 

Voorwaarden 

Vormen van groepswoningen 
De woning 

Dienstverlening 

Kiezen voor groepswonen 

Bewuste keuze 

Zorgbehoevendheid 

Betere situatie 

Vrijheid, autonomie, eigen flat 

Eenzaamheid 

Verlaten 

De plaats van groepswonen tussen de woonvormen 

Tevredenheid met de huidige 

dienstverleningsvormen 

Poetsen en wassen 

Boodschappen doen, tafel dekken, koken, koffie zetten 

Verpleging en andere 

Tevredenheid met de 

samenlevingsvormen 

Contacten 

Conflicten 

Activiteiten 

Engagement 

Andere factoren die een rol spelen 

Prijs 

Locatie 

Algemene tevredenheid 
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

 

Hieronder volgen de resultaten en de discussie. Zij worden samengenomen, zoals dat vaak het geval 

is bij een kwalitatief onderzoek. Resultaten in een kwalitatief onderzoek zijn namelijk altijd gebonden 

aan een interpretatie door de onderzoeker. Hierbij wordt geprobeerd om zo dicht mogelijk bij de 

realiteit van de respondenten te blijven. De resultaten staan per codeercategorie in een logische 

volgorde. De gevonden resultaten worden bovendien gekaderd tegenover de bestaande 

(inter)nationale literatuur en gekoppeld aan de vooropgestelde onderzoeksvragen. 

 

4.1 Groepswonen als concept 

 

4.1.1 Definitie 

 

Niet-bewoners geven een ietwat verschillende definitie aan een groepswoning dan deze gegeven in 

de literatuurstudie. Zo werd een groepswoning in de literatuurstudie nog gedefinieerd als: 

 

“Een huisvesting aangepast aan senioren en bewoond door senioren, die collectieve faciliteiten bevat 
die gebruikt kunnen worden door alle bewoners, waarbij ook het onafhankelijk leven zoveel mogelijk in 
stand wordt gehouden.” (Gebaseerd op de definitie van Franck & Ahrentzen, 1989, vertaald en 
bijgewerkt). 

 

Niet-bewoners (NB1, 2, 3, 5) brengen groepswoningen vaak in verband met een soort “kotwonen”: “In 

feite is kotwonen het meest omvattende in die zin van: er zijn gemeenschappelijke delen, ze hebben 

nog altijd hun eigen kamer, hun eigen studio.” (NB2). 

 

Deze definitie is algemener. De nadruk ligt minder op het gemeenschappelijke aspect en participatie 

komt niet meteen aan bod, zoals in de definitie van Durret et al. (s.d.). Toch blijven de kernwaarden 

van het groepswonen bewaard. Het gaat om een soort woning waarbij men zo onafhankelijk mogelijk 

leeft, maar wel bepaalde faciliteiten deelt. De eigenheid van de woning staat centraal. Een bewoner 

kan in elk van de groepswoningen zijn/haar eigen flat inrichten en bemeubelen (NB1, 2, 5, B1, 5, 6, 8, 

9, 10, 11). Enkelen (B2, 7, 9, 11) moesten nieuwe meubels aankopen door hun persoonlijke situatie: 

een brand in het vorige huis (B9), het ongeschikt zijn van de meubels voor de nieuwe woning (B11). 
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4.1.2 Voorwaarden 

 

Om in een groepswoning te mogen wonen moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. Typisch 

zijn groepswoningen gericht op 55-plussers (zie Labit, 2015; Scanlon & Arrigoitha, 2015; Labus, 

2016). In Adegem, Borgerhout, Kleit en Wervik zijn de groepswoningen daarentegen gericht op 65-

plussers. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is zelfs 83,5 jaar. In alle groepswoningen zijn er 

nog bijkomende voorwaarden. Zo moet men in Adegem, Kleit en Wervik uit de gemeente afkomstig 

zijn en nog zelfredzaam zijn (NB1, 2). Een lichte zorgbehoevendheid is wel toegestaan. Enkel de 

groepswoning in Borgerhout is erkend als proefproject, waardoor bij de opstart subsidies verkregen 

werden en waardoor ook de toelatingsvoorwaarden verschillen (NB5). Deze groepswoning richt zich 

tot kansarme, alleenstaande senioren. De senioren moeten allen voldoen aan de 

toelatingsvoorwaarden voor sociale huur, omdat het in feite gaat om een nieuwe vorm van een sociale 

woning. Dit illustreert de eerder aangegeven problemen met het huidige gebrek aan wetgeving rond 

groepswoningen. Samenwonen onder één dak kan er immers voor zorgen dat een 

vervangingsinkomen niet uitgekeerd wordt, omdat men de bewoners wettelijk als samenwonend 

beschouwt (Thys et al., 2012; De Vroe et al., 2014; Van den Houte et al., 2015). Alhoewel dit te 

omzeilen valt door niet te veel faciliteiten te delen is dit erg tegenstrijdig met het groepswoonconcept. 

Het delen van faciliteiten staat net centraal (Choi, 2004; Jarvis, 2011; Kang et al., 2015; James & 

Saville-Smith, 2017). Zo gaf NB5 aan dat het delen van een wasmachine al een erg grote 

kostenbesparing kan zijn, zeker voor kansarme senioren. Door de groepswoning als proefproject te 

erkennen konden extra subsidies verkregen worden en bleven de toelatingsvoorwaarden voor sociale 

huur gelden, zolang het individueel inkomen aan de eisen voldeed. Bijkomende voorwaarden zijn dat 

de bewoners uit Borgerhout afkomstig zijn, goed Nederlands kunnen en liefst ook een beperkt sociaal 

netwerk hebben (NB5). 

 

Bewoners (B1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13) en niet-bewoners (NB1, 2, 3, 4, 5) benadrukken dat men 

best nog actief, goed, mobiel, zelfredzaam of zelfstandig genoeg is om in een groepswoning voor 

senioren te komen wonen. De woonvorm is niet voor iedereen even geschikt. De meeste bewoners 

geven ook aan dat zij het wenselijk vinden dat men erop toe ziet dat nieuwe bewoners niet te 

zorgbehoevend zijn. Zo moeten bewoners zichzelf nog kunnen verhelpen (B1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 

13) zonder te veel te vragen van hun medebewoners (e.g. Glass, 2013; Carlassara et al., 2015). 

Indien iemand vaak moet steunen op medebewoners wordt dit doorgaans als negatief ervaren door 

beide partijen. Diegenen die nog goed te been zijn geven aan dat de minder goede bewoners op hen 

een beroep moeten doen voor alledaagse taken (B4, 7, 12, 13). Zij vinden dat nieuwe bewoners 

daarom nog goed moeten zijn bij hun toetreding tot de groepswoning. Anderzijds geven de 

zorgbehoevende senioren aan dat zij een beroep moeten doen op andere senioren en hierdoor in hun 

doen en laten geremd zijn. Zo zijn zij afhankelijk van de liefdadigheid van medebewoners, wat kan 

leiden tot conflicten (B5; Labit, 2015). 
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4.1.3 Procedure: toetreding van nieuwe bewoners 

 

Zoals blijkt uit het vorige onderdeel kan niet iedereen zomaar toetreden tot een groepswoning. Nieuwe 

bewoners moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar dit is niet het enige onderdeel binnen de 

procedure. In elk van de groepswoningen wordt de potentiële nieuwe bewoner eerst gescreend. 

Hierbij schat de coördinator in of de bewoner al dan niet in de groep zal passen. Enkel in Borgerhout 

wordt ook de mening van de bewoners gevraagd bij het toetreden van een nieuwe bewoner tot de 

groepswoning. Dit stelt normaal gezien geen probleem. In Adegem en Kleit is er vervolgens een 

proefperiode. Hierbij wordt de bewoner één maand opgevolgd, waarbij de coördinator geregeld een 

kijkje komt nemen in de groepswoning. In Wervik werkt men nog niet met een proefperiode, maar 

overweegt men wel om dit in de toekomst te doen (NB2, 3). De bewoner wordt ook hier goed 

opgevolgd. Een toetreding gebeurt meestal in het begin van de week, aangezien er in het weekend 

geen begeleiding aanwezig is. Tot nu toe is er echter nog nooit iemand geweest die de groepswoning 

terug moest verlaten omdat hij/zij hier niet in de groep paste. Over het algemeen zijn de meningen 

gemengd over het al dan niet verkrijgen van inspraak over een nieuwe bewoner. Bewoners 1, 2, 3, 4, 

9 en 12 vinden dat dit toch best gedaan wordt door de coördinator. Bewoners 7, 10 en 13 zouden wel 

graag hun inbreng doen. De finale beslissing moet wel bij de coördinator liggen. B3 heeft ervoor 

helpen zorgen dat een nieuwe bewoner geweigerd werd. Hij kende de nieuwe bewoner en dacht dat 

deze nieuwe bewoner niet zou passen. Na een gesprek met de coördinator werd de nieuwe bewoner 

effectief geweigerd. Bewoners geven wel aan dat het erg moeilijk is om in te schatten of iemand al dan 

niet zal passen in de groep, zelfs al is er een proefperiode. Dit komt doordat nieuwe bewoners zich 

beter kunnen voordoen dan ze eigenlijk zijn. Bewoners wensen daarom niet te veel inspraak bij de 

toetreding van nieuwe bewoners. 

 

4.2 Vormen van groepswoningen 

 

Er zijn verschillende organisatievormen van groepswoningen in Vlaanderen. Vooraleer de diversiteit 

van deze organisatievormen verder te exploreren en waar mogelijk te verklaren, worden ze hieronder 

kort omschreven. De onderzochte groepswoningen verschillen voornamelijk op vijf aspecten: (1) de 

flats en gemeenschappelijke ruimten, (2) de poetshulp, (3) de maaltijden, (4) de begeleiding en (5) de 

verpleging. Het gaat hier dus voornamelijk om de woning zelf en de dienstverlening die hiermee 

gepaard gaat. In onderstaande tabel (tabel 8) staan de verschillen opgesomd. Adegem en Kleit 

worden als één en dezelfde groepswoning beschouwd, omdat zij op dezelfde manier georganiseerd 

zijn. 
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Tabel 8: Vergelijking algemene vorm van de groepswoning 

Adegem en Kleit Wervik Borgerhout 

Eigen volwaardige woning 
inclusief fornuis en aangepaste 
badkamer 

Eigen volwaardige woning 
zonder fornuis met eventueel 
een aangepaste badkamer 
(afhankelijk van de flat) 

Eigen volwaardige woning 
inclusief fornuis en licht 
aangepaste badkamer 

Gemeenschappelijke keuken, 
living, tafel, toilet, wasruimte en 
gastenkamer 

Gemeenschappelijke keuken, 
living, tafel, toilet, wasruimte en 
gastenkamer 

Gemeenschappelijke keuken, 
living, tafel, badkamer met 
aangepaste douche en 
wasruimte 

Gemeenschappelijke ruimten 
worden frequent gepoetst door 
poetshulp vanuit het zorgbedrijf 

Gemeenschappelijke ruimten 
worden frequent gepoetst door 
poetshulp vanuit het zorgbedrijf 

Gemeenschappelijke ruimten 
worden (1x per maand) 
gepoetst door poetsvrouw van 
familiehulp 

Eigen woning wordt wekelijks 
gekuist door poetshulp vanuit 
het zorgbedrijf 

Eigen woning moet zelf 
onderhouden worden, 
eventueel met ondersteuning 
vanuit de gezinshulp 

Eigen woning moet zelf 
onderhouden worden, 
eventueel met ondersteuning 
vanuit de gezinshulp 
(momenteel niet van 
toepassing) 

Ontbijt, middagmaal en 
avondmaal dagelijks volledig 
inbegrepen 

Ontbijt, middagmaal en 
avondmaal op weekdagen 
optioneel tegen betaling (in het 
weekend moet zelf een 
middagmaal worden voorzien) 

Maaltijden moeten zelf voorzien 
worden 

Weekmenu wordt opgesteld in 
samenspraak met bewoners 

Weekmenu wordt opgesteld, 
waarbij suggesties van 
bewoners welkom zijn 

Gemeenschappelijke maaltijden 
worden voor elkaar gekookt 
(lage frequentie) 

Geen begeleiding aanwezig 
(het aanwezige personeel 
doorheen de dag kan wel 
tussenkomen) 

Begeleiding aanwezig doorheen 
de dag om te helpen met: 
boodschappen doen, koken, 
afruimen, wassen, organisatie 
van activiteiten, enz. 

Begeleiding doorgaans niet 
aanwezig 

Bewoners kunnen vrij kiezen op 
welke thuisverplegingsdienst zij 
een beroep doen voor het 
aankleden, wassen of 
verplegen 

Bewoners kunnen vrij kiezen op 
welke thuisverplegingsdienst zij 
een beroep doen voor het 
aankleden, wassen of 
verplegen 

Bewoners kunnen vrij kiezen op 
welke thuisverplegingsdienst zij 
een beroep doen voor het 
aankleden, wassen of 
verplegen (momenteel niet van 
toepassing) 

Permanent 
personenalarmsysteem in 
verbinding met 
woonzorgcentrum 

Permanent 
personenalarmsysteem in 
verbinding met 
woonzorgcentrum 

Geen personenalarmsysteem 
(momenteel niet van 
toepassing) 

 

4.2.1 De woning 

 

In alle bezochte groepswoningen hadden de bewoners een eigen flat. Elke flat kan gezien worden als 

een volwaardige woning. Een flat mag zelf ingericht worden, zoals reeds aangegeven. Dit is wel vaker 

het geval in cohousingprojecten (Kang et al., 2015). In de flats in Adegem, Kleit en Borgerhout is ook 
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een fornuis aanwezig zodat de bewoners zelf nog kunnen koken indien gewenst. Een flat bevat dus 

alle faciliteiten van een assistentiewoning, maar is gemiddeld wel wat kleiner. Enkel in Wervik zijn op 

een flat niet alle faciliteiten aanwezig. De meeste flats hebben wel een eigen koelkast, maar geen 

apart fornuis. Indien een bewoner zelf iets wil koken moet een beroep gedaan worden op één van de 

twee gemeenschappelijke keukens. Zowat alle bewoners zijn in het bezit van een microgolfoven en 

kunnen dus zelf iets opwarmen. Naast deze faciliteiten is er ook aansluiting op een televisie-, telefoon- 

of internetnetwerk mogelijk. Zo kan elke bewoner opgebeld worden op de eigen telefoon. Alle flats, 

behalve die in Borgerhout, zijn uitgerust met een noodoproepsysteem (het personenalarmsysteem). 

Een bewoner kan op elk moment van de dag dit systeem gebruiken indien dringende hulp nodig is. Dit 

oproepsysteem is verbonden met het woonzorgcentrum (WZC). Dit wordt soms ook op andere 

manieren geregeld. Zo wijzen bewoners van een cohousing community in de V.S. een bewoner aan 

als zorgcoördinator. Die bewoner mag dan steeds opgebeld worden, zelfs in het midden van de nacht 

indien hulp nodig is (Glass, 2013). 

 

De flats zijn aangepast aan de doelgroep. Zo zijn er drempelloze badkamers met een inloopdouche. 

Aangezien men in Borgerhout niet rechtstreeks geconnecteerd is aan een WZC zijn deze faciliteiten 

hier nog afwezig. Bovendien werden deze faciliteiten nog niet nodig geacht. NB5 stelt dat de senioren 

nog niet zorgbehoevend genoeg zijn om de groepswoning hiermee uit te rusten. Om toch al tegemoet 

te komen aan de toekomstige noden werd een gemeenschappelijke badkamer op het gelijkvloers 

geplaatst met een instapdouche: “Als er echt iemand moet gewassen worden dat dat niet alleen kan, 

kan dat eigenlijk nu beneden gebeuren. Dat vonden ze dan ook wel goed natuurlijk, maar het wordt 

nog niet gebruikt. Echt zorg is er nog niet.” (NB5). 

 

Naast de flats zijn er ook steeds een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Zo heeft elke groepswoning 

een keuken en living. Daarnaast is er een wasruimte aanwezig met wasmachine voor 

gemeenschappelijk gebruik. In Adegem, Kleit en Wervik is bovendien een gastenkamer aanwezig voor 

bezoek van familie en/of vrienden. 

 

4.2.2 Dienstverlening 

 

Er zijn grote variaties in diensteverlening tussen de verschillende groepswoningen. In Adegem en Kleit 

wordt quasi alles aangeboden, in Wervik heeft men meer keuzevrijheid en in Borgerhout wordt slechts 

een minimale dienstverlening aangeboden. De dienstverlening kan onderverdeeld worden in 

poetshulp, het koken van maaltijden, begeleiding en verpleging. 

 

In alle groepswoningen worden de gemeenschappelijke ruimten frequent gepoetst door mensen van 

de poetshulp. In Adegem, Kleit en Wervik schakelt men daarvoor eigen diensten in. In Borgerhout 
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werden de gemeenschappelijke ruimten vroeger nog gepoetst door een bewoner, maar intussen wordt 

dit maandelijks gekuist door iemand van familiehulp (NB5). 

 

De eigen woning wordt in Adegem en Kleit eveneens gepoetst door personeel van de poetsdienst van 

het eigen zorgbedrijf. Dit gebeurt op wekelijkse basis, waarbij elke bewoner moet meebetalen 

ongeacht of hij/zij zelf nog kuist of eens strijkt. In Adegem waren er minstens twee bewoners die zelf 

nog de strijk deden (B7, 10). In Wervik staat men zelf in voor het onderhoud van de woning. Hierbij 

doen bewoners meestal ook een beroep op een poetsdienst (NB2, 3, B1, 2, 3). Zij kunnen dit wel 

volledig zelf invullen. B1 laat bijvoorbeeld een poetsvrouw komen die al kwam in de vorige woning. 

Bewoners doen soms nog een gedeelte van de was (B1, 2). In Borgerhout wordt de woning zelf 

onderhouden. Niemand doet een beroep op een poetsdienst (NB5). 

 

De maaltijden in de groepswoningen in Adegem en Kleit zijn inbegrepen in het concept. Zij betalen 

hiervoor een bedrag van €7 per dag, zelfs indien zij de maaltijd niet consumeren. NB1 stelt zelf 

expliciet: “Je kan niet zeggen: ‘ik ga daar niet voor betalen’ of ‘ik heb dat niet nodig, ik ga mijn eigen 

eten kopen.’ Neen, dat is niet de bedoeling.” In Wervik heeft men meer keuzevrijheid. Voor het ontbijt 

en het avondmaal samen betaalt men €5. Deze maaltijden worden door alle bewoners genuttigd, op 

enkele uitzonderlijke momenten na. Op weekdagen wordt er ook ’s middags een maaltijd aangeboden. 

Hierbij worden de kosten van de boodschappen doorgerekend. De maaltijden worden steeds vers ter 

plaatse klaargemaakt. De gezinszorg uit het eigen zorgbedrijf doet de inkopen. In alle groepswoningen 

is er inspraak in wat er op het menu staat. Zo zit men in Adegem en Kleit zelfs elke donderdag bijeen 

om hierover te beslissen (NB1). Enkele bewoners doen graag hun zegje (B2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13). In 

Borgerhout worden geen dagelijkse maaltijden aangeboden. Enkele keren bereidt men wel samen met 

de bewoners een maaltijd die men dan gezamenlijk consumeert. 

 

Doorgaans wordt er in groepswoningen minder dienstverlening aangeboden. Zo is poetshulp vaak 

afwezig in de V.S. (Glass, 2012, 2013) of Duitsland (Kehl & Then, 2013). Gemeenschappelijke 

maaltijden worden eveneens minder frequent georganiseerd. Glass (2012) vond in een groepswoning 

in de V.S. wel terug dat men drie keer per week een kok laat komen om een gemeenschappelijke 

maaltijd te bereiden, maar meestal rekent men echter op de participatie van de bewoners (Choi, 2004; 

Glass, 2012; Carlassara et al., 2015). Op zich is het ook de bedoeling dat bewoners helpen met het 

poetsen van de gemeenschappelijke ruimten en het koken in de Vlaamse groepswoningen, maar dit 

gebeurt bijna niet. Enkele bewoners helpen wel eens met het schillen van groenten (B5, 7, 12, 13), 

maar daar blijft het bij. Tummers (2015) stelt nochtans dat dit één van de belangrijkste kenmerken is 

van een cohousingproject. De groepswoning in Borgerhout leunt beter aan bij het traditionele 

groepswonen zoals we terugvinden in de literatuur, met de uitzondering dat de groepswoning op 

kansarme senioren is gericht. De bewoners moeten zelf instaan voor alle aspecten van de 

dienstverlening. 
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Op het vlak van begeleiding leunen de Vlaamse groepswoningen veel dichter aan bij de internationale 

context. Zo is er meestal vrij weinig begeleiding (zie bijv. Glass, 2012; Carlassara et al., 2015). In 

Adegem en Kleit is er niemand aanwezig om de groep extra te ondersteunen. Er is doorheen de dag 

wel personeel van de gezinszorg aanwezig voor het poetsen en koken, waar eventueel een beroep op 

gedaan kan worden als het echt nodig is (NB1). Hier worden bijgevolg ook weinig activiteiten 

georganiseerd. In Wervik is het de polyvalent-medewerker die helpt boodschappen doen, de tafel 

zetten en koken. Daarnaast staat deze medewerker ook in voor de organisatie van activiteiten, maar 

dit wordt niet zo vaak meer gedaan (NB2, 3). In Borgerhout is er geen begeleiding aanwezig. Er is wel 

iemand die tussen de bewoners en andere organisaties staat (NB5). 

 

Indien een bewoner nood heeft aan extra hulp, bijvoorbeeld bij het aankleden, wassen of voor 

verzorging na een ziekenhuisopname, kan die een beroep doen op thuisverpleging. In alle 

groepswoningen is men vrij in de keuze van de thuisverplegingsdienst (NB2, 4, B4, 7, 9, 12). Deze 

keuzevrijheid wordt effectief benut. Zo kan men kiezen tussen Paramedico, het Witgele Kruis of een 

andere privé thuisverpleger/verpleegster (NB4). Bewoners 4, 5, 9 en 12 maken bijvoorbeeld gebruik 

van het Witgele Kruis, terwijl B7 gebruik maakt van Paramedico. 

 

In Adegem, Kleit en Wervik komt standaard iemand ter controle elke ochtend en avond eens kijken 

(NB1, B1, 6), tenzij de bewoner dit niet wenst (B4, 5, 7). Dit wordt gedaan door een verpleegkundige 

van het zorgbedrijf. Indien er overdag of ’s nachts iets gebeurt, is er bovendien een 

noodoproepsysteem aanwezig. Dit staat in verbinding met het WZC. Voor Adegem en Kleit is dit het 

WZC, het Warmhof (NB1, B5, 7), gelegen te Maldegem. Voor Wervik is dit het WZC, het Pardoen 

(B3), gelegen in Wervik. B5 stelt dat ze binnen het kwartier ter plaatse zijn. Dit is in internationale 

context meestal afwezig. Eventueel wordt wel beroep gedaan op alternatieve systemen, zoals eerder 

vermeld (Glass, 2013). 

 

4.3 Kiezen voor groepswonen 

 

Een groepswoning heeft tal van meerwaarden. Mensen kiezen omwille van bepaalde redenen voor 

het wonen in een groepswoning. Deze redenen vormen een mogelijke verklaring voor de invulling die 

gegeven wordt aan Vlaamse groepswoningen. In dit onderdeel volgt eerst een inleiding over hoe 

bewust men kiest voor groepswonen. Daarna worden de voornaamste redenen om toe te treden één 

voor één besproken. Vervolgens worden ook de redenen om de groepswoning terug te verlaten 

besproken. Daarna volgt een discussie over de plaats van groepswoningen op de Vlaamse 

woningmarkt volgens de respondenten. Dit alles wordt aan het einde samengevat in een figuur. 
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4.3.1 Bewuste keuze 

 

Niet voor alle bewoners was de toetreding tot de groepswoning een bewuste keuze. Het is zelfs zo dat 

een groot deel van de bewoners niet zelf voor een groepswoning gekozen heeft. Dit is eveneens het 

geval voor andere woonvormen voor senioren in Vlaanderen (Myncke & Vandekerckhove, 2007) en 

zien we ook terug in de V.S. (e.g. Engelhardt & Greenhalgh-Stanley, 2010; Portacolone, 2013). Dit 

kan meerdere redenen hebben. Na een plotse ziekenhuisopname valt de beslissing in handen van de 

familie, hier steeds de kinderen. Zij nemen dan de beslissing in hun plaats (B1, 6). B5 stelt dat ze zich 

heeft laten overhalen door familie om tot de groepswoning toe te treden. Anderen nemen wel zelf de 

beslissing, omdat het thuis niet meer gaat (B2, 4, 7, 8, 9, 13) en/of omdat er geen plaats is in een 

andere woonvorm (B5, 7, 9, 10, 12). De bewoners in Borgerhout maakten zelf de keuze, onder andere 

omwille van de kostprijs (NB5, B11). 

 

4.3.2 Zorgbehoevendheid en veiligheid 

 

De meest gegeven beweegreden om te verhuizen naar een groepswoning was de 

zorgbehoevendheid. In veel van de gevallen werd de beslissing zelfs gemaakt kort na een 

ziekenhuisopname. Dit was het geval voor zeker vijf bewoners (B1, 2, 4, 6, 9). Naast de plotse 

ziekenhuisopname was ook het geleidelijk verslechteren van de gezondheidstoestand een motief om 

te verhuizen. B4 illustreert dit als volgt: “Alleen kost ik niet meer zijn. Naar de eerste winkel was het 

een kilometer, dusja, ge kunt daar niet zijn alleen. Ik kost haast niet meer gaan. Ik kan nog haast niet 

gaan.” Niet enkel de afnemende mobiliteit en gezondheidstoestand speelden een rol, maar ook de 

grootte van de woonplaats (B5, 7, 8, 11, 13). Voor deze bewoners werd het onderhoud van de woning 

(en tuin) te moeilijk. Zo moest men op steeds meer diensten een beroep doen, zoals een 

poetsvrouw/man, een tuinman/vrouw, thuisverpleging, enzovoort. B5 illustreert dit aan de hand van 

haar te grote huis en tuin: 

 

“Ik had een vree geweldige tuin, zo groot of hier. Ik moest iemand hebben dat het eten naar huis 
bracht, iemand voor te kuisen, iemand voor mijn tuin, voor het gras af te rijden, iemand voor te 
snoeien. Vandaag kunnen ze komen, morgen niet. Dat werd op den duur moeilijk. Ik wou dat altijd 
heel netjes en proper hebben. <Lachend> Dat is een groot gebrek als je oud zijt.” (B5). 

 

In Choi (2006) zijn stated preference survey van Zuid-Koreaanse 50-plussers vond hij het “te moeilijk 

worden van het onderhoud van de woning” als tweede belangrijkste reden terug om voor een 

groepswoning te kiezen. Als het te zwaar wordt, overwegen senioren om te verhuizen naar een 

andere woonvorm. Dit kan een groepswoning zijn, indien de groepswoning voldoet aan de noden van 

de senior. 
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Er werd opvallend veel aandacht besteed aan de zorgbehoevendheid van senioren. Men gaat zelfs zo 

ver te stellen dat een bepaalde vorm van zorgbehoevendheid een noodzakelijk kwaad is om in een 

groepswoning te komen wonen (NB1, 2, 3, B8): 

 

“Ze mogen al een beetje… anders gaan ze niet in groep gaan leven als er niet ergens een beetje een 
zorg – er moet toch al een zekere vorm van zorg nodig zijn of de mensen gaan in ulder eigen huis 
blijven wonen. Ze gaan dan iets anders niet doen.” (NB2). 

 

Dit werd inderdaad bevestigd door de vele respondenten die de zorgbehoevendheid aanhaalden als 

één van de redenen om in de groepswoning te komen wonen (B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13). 

Slechts twee bewoners hechtten daar erg weinig belang aan. Voor B10 was de eigen 

gezondheidstoestand niet de reden tot toetreding. Deze bewoner ondervond problemen met de buren 

op haar appartement en was op zoek naar een alternatief dat snel beschikbaar was. Voor de mensen 

uit Borgerhout was de zorgbehoevendheid eerder van secundair belang (NB5, B11). Andere redenen 

wogen dus zwaarder door voor deze groepswoning dan in Adegem, Kleit of Wervik. Zo gaf B11 uit 

Borgerhout wel aan dat de vorige woning te groot werd, maar de eigenlijke aanzet om dit huis te 

verlaten was de financiële noodzaak (=betaalbaarheid). 

 

Een zorgvraag leidt op zich vooral tot het verlaten van de eigen woning. Dit betekent niet dat men 

daarom in een groepswoning zal komen wonen. Integendeel, senioren kunnen ook in andere 

alternatieven terecht, zoals een in assistentiewoning of een woonzorgcentrum. Een vergelijking tussen 

deze woonvormen volgt later. Hier beperken we ons tot slechts één van de huidige problemen op de 

Vlaamse woningmarkt: het niet toegelaten worden in een andere woonvorm. NB2 en 3 stellen dat 

senioren vaak niet toegelaten worden in een WZC omdat zij niet zwaar zorgbehoevend zijn. Dit werd 

inderdaad bevestigd door een aantal bewoners. Bewoners 9, 10 en 12 hadden allen een aanvraag 

ingediend voor een WZC, maar werden, tot hun ongenoegen van de wachtlijst geweerd. Geerts (2016) 

gaf al aan dat de wachtlijsten voor WZC steeds langer worden in Vlaanderen. Bovendien is een 

B/C/D-profiel nodig om toegelaten te worden. In Wervik werd tijdelijk wel een A-profiel toegestaan op 

de wachtlijst (NB2). Dit is wellicht de reden waarom B1, een vrouw van 95 wel werd opgenomen op de 

wachtlijst van het Pardoen te Wervik. Ook de assistentiewoningen waren niet meteen beschikbaar. 

Wachttijden liepen op van twee jaar (B5) tot zeven-acht jaar (B7). De groepswoning was voor hen veel 

sneller beschikbaar. Enkel B12 moest één jaar wachten, omdat de flat niet verhuurd kon worden 

zolang de vorige eigenaar pacht bleef betalen. Eén van de voordelen van groepswonen is de 

voorrangsregel om in het WZC binnen te geraken (NB1, 2). Dit werd echter nooit als beweegreden 

aangehaald. B7 gaf aan dat senioren ook moeilijk terecht kunnen op de privé-woningmarkt: “Omdat ze 

nergens anders terecht kon. Wie gaat er nu in de privé een vrouwke van 93 een huurcontract geven? 

Het zit er niet meer in. Dus waar moeten die menskes naartoe in zo’n geval?” 

 

Het veiligheidsgevoel was eveneens een reden om te kiezen voor een groepswoning (e.g. Choi, 2006; 

Glass, 2013; Carlassara et al., 2015). Ook hier geldt dat andere alternatieven ook een oplossing 
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kunnen bieden (Kingston et al., 2001). Bewoners 2, 3, 5 en 11 voelden zich niet meer zo veilig alleen 

thuis. In een groepswoning is dat anders stelt B5: “Ge voelt u een beetje veiliger of dat je alleen thuis 

zit. Ge zijt alleen thuis. Wat gaat er gebeuren vannacht? Ga ik niet van de trap een keer vallen ofzo? 

Ge zijt hier veilig en ge zijt wel goed verzorgd hoor, dat moet ik zeggen.” 

 

Het personenalarmsysteem maakt het gemakkelijk om op tijd toegang te hebben tot de nodige hulp 

als het mis gaat. Bovendien komt men geregeld met elkaar in contact. De mensen in Adegem en Kleit 

eten doorgaans driemaal per dag samen. Als er iemand niet zou opdagen is er altijd een 

gezinshelpster die eens kan gaan kijken (NB1). 

 

Doordat de groepswoningen in Adegem, Kleit en Wervik zijn ingebed in een woon- en zorgbedrijf is 

een bepaalde vorm van zorg vanzelfsprekend. De senioren hebben nood aan zorg en kunnen hiervoor 

effectief terecht in de groepswoning, omdat een zorgpakket aangeboden wordt. Bewoners takelen 

echter af en vragen naar steeds meer zorg. Dit vertaalt zich in het aanbieden van nog meer zorg. Er is 

dus een wisselwerking tussen de vraag naar zorg en het aanbieden van zorg. Dit werd ook 

aangetoond door NB2 uit Wervik die stelt dat men vroeger minder zorg aanbood dan nu het geval is 

(zie verder). Het doelpubliek speelt wel een grote rol bij het al dan niet aanbieden van een zorgpakket. 

In het buitenland zijn de meeste groepswoningen gericht op 50- of 55-plussers. Zij hebben doorgaans 

een betere gezondheidstoestand en dus kan men een beroep doen op de betere bewoners om mee te 

helpen (e.g. Labit, 2015; Scanlon & Arrigoitha, 2015; Labus, 2016). De gemiddelde leeftijd van de 

respondenten van dit onderzoek was 83,5 jaar met een bereik van 69 tot 94 jaar. Dit is aanzienlijk 

hoger, waardoor ook de accenten met betrekking tot de zorg anders liggen. In de Abbeyfieldhuizen in 

Brussel en Wallonië richt men zich bijvoorbeeld wel tot de jongere, actieve 50-plusser en werkt men 

daardoor wel met participatie (Carlassara et al., 2015). Dit is ook zo voor de groepswoning in 

Borgerhout. 

 

4.3.3 Betere situatie 

 

Voor heel wat bewoners zorgt groepswonen voor een betere situatie. Dit is het geval voor alle mensen 

die met gezondheidsproblemen kampen. Toch kan een betere situatie op zich ook een meerwaarde 

zijn, onafhankelijk van de gezondheidstoestand. B2 woonde voorheen in bij haar pleegdochter, maar 

werd daar naar eigen zeggen mishandeld. Na een ziekenhuisopname heeft deze mevrouw twee 

nachten buiten geslapen. Uiteindelijk is zij in de groepswoning komen wonen. Zij heeft alles moeten 

achterlaten. Het OCMW Wervik heeft beslist dat zij in de groepswoning terecht kon. Een tweede 

voorbeeld is het project in Borgerhout. De mensen die hier wonen hadden allen financiële problemen, 

aangezien dit één van de basisvoorwaarden was om in de groepswoning te komen wonen. NB5 ging 

zelfs zover te stellen dat de gezondheidstoestand van Jana en Angela verbeterd zou zijn volgens de 

huisdokter: 
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“Dit soort van mensen wel, anders verkommeren die op hun appartement. Den huisdokter van zowel 
Jana als Angela zei, ‘ulder gezondheid is erop verbeterd door hier te wonen’. Dat heeft er ook mee te 
maken. Als gij, Jana was dat vooral, in een heel nat kot woont. In de winter sneeuwde dat daar 
binnen, verwarming werkte niet, die waterleiding dat was… Die kwamen echt uit een situatie dat je 
zegt van, ‘allé, bestaat dat nog in deze tijd?’” 

 

Borgloh & Westerheide (2012) vonden in hun onderzoek in Duitsland eveneens dat de 

gezondheidstoestand beter is in groepswoningen. B11 geeft aan dat ze haar woning moest verlaten 

doordat ze die niet meer kon betalen na de dood van haar man en dat ze zeer tevreden is over haar 

nieuwe woning. 

 

4.3.4 Vrijheid, autonomie en eigen flat 

 

Eén van de belangrijkste waarden van het groepswonen is de vrijheid of autonomie (Choi, 2004; Kehl 

& Then, 2013; Carlassara et al., 2015; Labit, 2015; Tummers, 2015). Men wenst nog zelf beslissingen 

te kunnen nemen (B1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12). Veel senioren stellen dat het erg moeilijk is om deze 

autonomie terug uit handen te geven. Dit komt doordat zij vaak al jaren gewend zijn van alleen te 

leven. Hierdoor ontwikkelen zij hun eigen levenspatroon dat zij graag ook zoveel mogelijk behouden 

(B5, 8). Een voorbeeld van B8: “Maar toch, ik ben gern alleen. Ik ben zoveel jaren alleen geweest, met 

de hulp wel, maar toch. Ik waren gern alleen, maar nog… nog…” Het klinkt misschien wat raar: alleen 

willen zijn en toch in een groepswoning gaan wonen. Dit is exact wat sommige bewoners aanspreekt 

in de groepswoning (B1, 8). Elk heeft zijn eigen flat, zijn eigen stek. Dit werd soms zelfs bestempeld 

als “thuis”. Het enige moment waarbij bewoners aangeven in hun vrijheid beperkt te zijn is op het 

moment dat zij gaan eten. Voor de rest van de dag zijn zij hun eigen baas. Een illustratie van B10 en 

B5: 

 

“Het is best van dat we zo wonen gelijk of dat wij wonen. Heb je gedaan met eten, ge doet wat je wilt. 
Ga weer weg. Er trekt hem dat niemand niet aan.” (B10). 

 

“Ge hebt uw eigen vrijheid. Achter dat je gegeten hebt is het al voor u. Ge doet hier wat ge wilt. Wil je 
naar de radio luisteren of wil ik een keer een plaatje opleggen ofzo, of naar een film kijken van 
vroeger. Ik kan dat.” (B5). 

 

Het hebben van een eigen flat met bijhorende faciliteiten is eigen aan het groepswoonconcept. Dit 

maakt het mogelijk om autonoom te kunnen blijven leven. 

 

4.3.5 Eenzaamheid 

 

Hoe is het gesteld met eenzaamheid in groepswoningen?, want dit is volgens Vandenbroucke et al. 

(2012) een groot probleem onder de Vlaamse senioren. Het tegengaan van eenzaamheid is volgens 
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de niet-bewoners een belangrijke waarde van een groepswoning. Volgens NB4 kan dit effectief 

doorbroken worden door in groep te wonen: 

 

“Ik denk dat eenzaamheid het grootste ding is voor te doorbreken en dat dat hier wel kan doorbroken 
worden ook. Door de andere bewoners, maar ook door het personeel. Eenzaamheid hoor je dikwijls 
dat de grootste problematiek is dat er is en ook dat voor andere problematiek zorgt.” 

 

Bewoners houden er een gemengde mening op na. Een meerderheid geeft wel aan dat ze zich alleen 

voelden en daarom naar een groepswoning kwamen. Dit is niet enkel omwille van het sociale contact, 

maar ook uit veiligheidsoverwegingen. Dit staat in schril contrast met de bevindingen van Choi (2006). 

Hij vond dat “het alleen overblijven” één van de belangrijkste redenen was om naar een groepswoning 

te gaan wonen. 72,9% van de ondervraagde 50’ers waren het daarmee eens. Hierbij moet wel 

opgemerkt worden dat dit een onderzoek was naar de mogelijkheden van groepswoningen in Zuid-

Koreaanse steden. Het overgrote merendeel van de respondenten wist niet eens wat groepswonen 

was, vooraleer zij meededen aan de enquête. 

 

Enkele bewoners stellen dat ze graag onder het volk zijn, omdat ze altijd onder het volk geweest zijn 

(B6, 10, 12). Voor enkele bewoners slaagt groepswonen er ook effectief in om die eenzaamheid (al is 

het slechts gedeeltelijk) te doorbreken. Zo zijn er in Adegem een aantal mensen die geregeld contact 

opzoeken met elkaar. Zij gaan bijvoorbeeld samen wandelen of komen samen bij het koffiemoment 

van 15 uur. B7 omschrijft het als volgt: “Ge krijgt al direct met iemand een vertrouwensband. Dat zou 

je niet hebben moest je alleen wonen.” Toch is zeker niet iedereen het erover eens dat de 

eenzaamheid doorbroken wordt. De gesprekken gaan over niet veel of zijn weinig waardevol. Dit heeft 

volgens de bewoners vooral te maken met de uiteenlopende karakters en de gezondheidstoestand 

van sommige bewoners. 

 

“Het is moeilijk om hier contact te leggen. Niettegenstaande dat we met Sarah, met Eva en met 
Chantal en met… een zeer goede verhouding hebben, maar ge hebt dat niet met iedereen, want het is 
praktisch onmogelijk. Het is niet mogelijk van dat met iedereen te hebben, gezien de toestand van 
veel mensen. Ge hebt er dan ook… die mensen komen toe, ze zetten ulder neer. Ze hebben under 
boterhammetjes binnen, boef, ze zijn al weg. Ge moet niet peizen dat ze nog een minuutje gaan 
blijven zitten of dat ze…” (B13). 

 

Dit werd inderdaad ook zelf waargenomen over de middag in Adegem. Hier eten de twaalf of dertien 

bewoners aan drie verschillende tafels. Op bepaalde momenten was het er muisstil. 

 

Het doorbreken van de eenzaamheid is één van de redenen waarom men gezamenlijke ruimten 

creëert en een poging doet om bewoners in contact met elkaar te brengen door middel van 

gemeenschappelijke maaltijden, koffiemomenten en gezamenlijke activiteiten (Choi, 2004, 2006; 

Carlassara et al., 2015; Labit, 2015). Dit vertaalt zich terug in het aanbieden van een groter 

zorgpakket. De bewoners geraken echter steeds meer gewend hieraan en verwachten op den duur 
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ook gemeenschappelijke maaltijden en dergelijke. Dit wordt zo een permanent onderdeel van de 

groepswoning. Dit is niet in alle groepswoningen het geval. In Borgerhout zijn er enkele 

bewonersvergaderingen met een maaltijd, maar daar blijft het bij. 

 

4.3.6 Verlaten 

 

Naast het toetreden tot de groepswoning kan men de groepswoning natuurlijk ook terug willen (of 

moeten) verlaten (Brenton, 2013; Carlassara et al., 2015). De voornaamste reden hiervoor is een 

tanende gezondheidstoestand, dit gaat gepaard met de ouderdom van bewoners. In Wervik mogen de 

bewoners blijven zolang ze voldoen aan een O/A-score (NB2). In Adegem en Kleit moeten de 

bewoners nog voldoende zelfredzaam zijn: zelf aan tafel kunnen gaan en naar het toilet kunnen (B1, 

2, 4, 5, 9, 12). In alle groepswoningen bestaat een voorrangsregel voor toegang in een WZC (NB1, 2). 

In Borgerhout is dit door middel van afspraken met het WZC. B13 uit zijn ontevredenheid over het 

weinig strenge beleid dat gevoerd wordt: 

 

“Er zitten hier in mijn ogen voor de moment, Evelineken, Christophe en Louise, die in feite, als ge uw 
eigen niet meer kunt verhelpen zouden moeten… […] Ze hebben nu een paar toestellen gehuurd of 
gekocht, zodanig dat dat vrouwke door de bediening aan tafel gebracht wordt en weer in haar bedje 
gestoken wordt, als ik het zo mag zeggen. Dat is geen definitie van hetgeen dat er hier…” (B13). 

 

Andere bewoners storen zich ook aan de slechte gezondheidstoestand van medebewoners (B4, 7, 10, 

12). Vooral bij de toetreding tot de groepswoning moet rekening gehouden worden met de 

gezondheidstoestand. Vaak wordt daarom rekening gehouden met de leeftijd van nieuwe bewoners 

(Glass, 2012, 2013; Carlassara et al., 2015; Labit, 2015). Indien dit niet gebeurt, dan wordt de druk op 

de bewoners en de zorgverleners te groot, zoals door B4 geïllustreerd wordt: “Ik vind als het niet 

anders kan, dan moeten ze mij in het oudmanhuis steken. Ge kunt hier toch niet blijven zitten. Die 

mensen kunnen ook al de zorg op ulder niet pakken.” 

 

Zowat alle bewoners zijn ervan overtuigd dat de volgende stap een verhuis naar een WZC is. Zij 

geven wel aan dat zij zolang mogelijk in de groepswoning willen blijven wonen (B1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 

12). Enkel B5 en 7 overwogen om naar een assistentiewoning te gaan, maar zijn hiervan afgestapt 

omdat de zorgbehoevendheid te hoog werd. Eén van de bewoners in Borgerhout gaf bovendien aan 

dat ze zich niet thuis voelde in de groepswoning en de groepswoning zal verlaten van zodra er een 

plaats vrij is in een sociale woning (NB5). 
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4.3.7 De plaats van groepswonen tussen de woonvormen 

 

Volgens de niet-bewoners is het groepswonen een woonvorm tussen een assistentiewoning en een 

WZC. NB3 drukt dit als volgt uit: 

 

“Het groepswonen vind ik een heel mooi concept voor ouderen van nu omdat rusthuizen – moet je 
eigenlijk al heel zwaar zorgbehoevend zijn voor dat je er kunt binnen geraken. Maarja, natuurlijk voor 
sommige senioren is het al moeilijk om alleen thuis te kunnen wonen, alhoewel dat er al veel 
thuiszorgdiensten zijn. Ik vind dat eigenlijk een goeie tussenstap.” 

 

In een assistentiewoning moet je vaak nog veel zelf kunnen, terwijl in een groepswoning er wel 

basishulp aanwezig is. Dit kan groepsbegeleiding zijn, zoals in Wervik, maar ook gezinszorg die helpt 

met de was, poetsen, maaltijden, enzovoort. Dit kan men ook in een assistentiewoning aanvragen, 

maar dit is duurder of zelfs “onbetaalbaar” (B3, consensus enkele personen aan tafel). Dit is ook het 

geval in de V.S. waar men één van de voordelen van groepswoningen ziet in het uitstellen van de 

zorg, omwille van de kostprijs (Glass, 2013). Groepswoningen zijn wel betaalbaar omdat men 

gemeenschappelijke ruimten deelt, evenals de dienstverlening. Dit drukt de kosten (Borgloh & 

Westerheide, 2012). In een groepswoning bezit men bovendien een volwaardige, eigen flat, net zoals 

in een assistentiewoning. Dit is meer dan wat men doorgaans in een WZC krijgt (Myncke & 

Vandekerckhove, 2007). Mensen in een WZC verliezen een groot deel van hun vrijheid omdat zij zelf 

niet meer de mogelijkheid hebben om te koken. Naast de vormelijke verschillen is er ook het eerder 

genoemde feit dat men simpelweg niet binnen geraakt in een WZC, terwijl men wel effectief een 

zorgvraag heeft. De groepswoning zou voornamelijk geschikt zijn voor mensen met een O- of A-

profiel, waarna zij doorschuiven naar een WZC. Toch wordt het groepswonen niet altijd opgevat als 

een vorm tussen de assistentiewoning en het WZC. In Borgerhout en groepswoningen in de V.S. 

(Glass, 2012) vat men het groepswonen eerder op als een vorm tussen het thuis wonen en de WZC. 

 

Wanneer aan de respondenten gevraagd werd wat de verhouding was tussen wonen en zorg, werd 

hier heel afwisselend op geantwoord. De bewoners uit Adegem en Kleit beschouwen de zorg als 

inherent onderdeel van de groepswoning en zijn eveneens tevreden over de woning. De bewoners uit 

Wervik neigen het wonen prioritair te vinden, terwijl de zorg ook wel nodig is. Enkele bewoners gaven 

aan dat ze zich zelfs “thuis” voelden in de groepswoning (B1, 9, 11, 12). Daarnaast speelt ook de 

vrijheid opnieuw een rol. Zo stelt B12 dat dit één van de grote verschillen is tussen een groepswoning 

en een WZC: 

 

“Het is hier goed, ge zijt uw eigen baas. In het Warmhof (=WZC), om 21u moet je binnen zijn. Alles 
gaat dicht. Hier ga je buiten als je wilt. Mijn zoon zegt, ‘ma, we gaan wat gaan eten’. Ge komt binnen 
en het is 23u of 23u30. […] Er is niemand die wat zegt, ge komt op uw kamer, ge doet… Ginder is het 
gedaan.” 

 



 

45 
 

Onder de bewoners heerst bovendien een angst voor het WZC. Die angst vindt zijn oorsprong in de 

geruchten van andere senioren (B1, 2, 8): 

 

“Ik ga de waarheid zeggen. Ik ging niet graag gaan naar het Pardoen (=WZC) en tot de dag van 
vandaag ook niet. Neen. Als ik veel hoor van het Pardoen, begin ik te beven. Dat dat zo verafschuwt 
en ik weet niet waarom, ik heb nooit gaan kijken. Dat is een ingeving, omdat je dit hoort en ge hoort 
dat en ge hoort […]” (B1). 

 

NB2 waarschuwt wel dat men moet opletten. Zo wordt steeds meer zorg aangeboden in Wervik, 

waardoor de groepswoning steeds meer neigt naar een woonzorgcentrum. De juiste balans vinden 

tussen de zorg en het wonen is dus van cruciaal belang. NB1 merkt ook iets gelijkaardigs op. 

 

4.3.8 Samenvattende figuur 

 

Mensen kiezen omwille van bepaalde redenen voor groepswonen, zoals net aangetoond. De 

resultaten uit de interviews werden in een schema geplaatst. Dit schema omvat alle 

codeercategorieën met betrekking tot het kiezen voor groepswoningen. Figuur 1 vormt de 

samenvatting. 

 

Senioren kunnen omwille van meerdere redenen toetreden tot een groepswoning: een plotse 

ziekenhuisopname, een verslechterende gezondheid, het zoeken naar autonomie en vrijheid, het 

zoeken naar een betaalbaar alternatief, het zoeken naar een veiligheidsgevoel en het tegengaan van 

sociaal isolement. De rode draad is de zoektocht naar meer zorg. Senioren hoeven echter niet toe te 

treden tot een groepswoning om aan hun zorgbehoefte te voldoen. Zo kan men ook kiezen voor een 

assistentiewoning of een woonzorgcentrum. Bewoners ondervinden echter dat zij hier moeilijk terecht 

kunnen doordat de wachtlijsten erg lang zijn of men niet zorgbehoevend genoeg is. Angst kan ook een 

rol spelen. Zo komen bewoners terecht in een groepswoning. Belangrijke waarden van 

groepswoningen, zoals de autonomie en vrijheid, het veiligheidsgevoel en het tegengaan van het 

sociaal isolement onder senioren zijn welkom, maar meestal niet de hoofdredenen om toe te treden. 

De vrijheid en autonomie worden bekomen door het hebben van een eigen flat. Dit is eigen aan de 

groepswoning. Het sociaal isolement kan enigszins tegengegaan worden in een groepswoning, omdat 

men gebruik maakt van gemeenschappelijke ruimten, dienstverlening, enzovoort. Er wordt dus een 

zorgpakket aangeboden. Bewoners worden ouder en zullen na verloop van tijd naar extra zorg 

vragen. Aan deze wensen wordt tot op een bepaalde hoogte voldaan. Als men te zorgbehoevend 

wordt, dan zal men evenwel de stap naar een woonzorgcentrum alsnog moeten maken. Aan de 

bewoners van groepswoningen wordt doorgaans voorrang verleend op de wachtlijsten. Bijgevolg is de 

groepswoning in Vlaanderen gesitueerd tussen de assistentiewoning en het woonzorgcentrum. Dit 

heeft te maken met de mate van zorg die aangeboden wordt, de autonomie en de omvang van de 

flats. Deze figuur is gemakkelijk toe te passen op de groepswoning in Adegem, Kleit en Wervik. De 
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groepswoning in Borgerhout legt andere accenten. De zorg speelt hier doorgaans geen rol. De 

“andere redenen” (autonomie, vrijheid, betaalbaarheid, veiligheid en het tegengaan van sociaal 

isolement) zijn doorslaggevend. Bijgevolg is er slechts in zeer beperkte mate een trend naar meer 

dienstverlening te zien in deze groepswoning. 

 

 

Figuur 1: Kiezen voor groepswoningen als mogelijke verklaring voor de organisatievorm 

 

4.4 Tevredenheid met de huidige dienstverleningsvormen 

 

In dit onderdeel wordt onderzocht hoe tevreden men is met de verschillende types dienstverlening en 

in hoeverre deze wenselijk zijn binnen groepswoningen. Op deze manier kunnen de verschillende 

organisatievormen verder gekaderd worden en kunnen aanbevelingen opgesteld worden. Dit is 

onderverdeeld in drie delen. Het eerste deel gaat over het poetsen van individuele ruimten en het 

doen van de was. Het tweede deel gaat over het doen van de boodschappen, het dekken van de tafel, 

het koken en het zetten van koffie. Het laatste onderdeel blikt nog eens terug op de verpleging en 

enkele andere aspecten van de dienstverlening. 
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4.4.1 Poetsen en wassen 

 

Zowat alle bewoners, geven aan dat zij poetshulp wel nodig hebben. Dit komt doordat men thuis ook 

al gebruik maakte van poetshulp. Enkel de bewoners van de groepswoning in Borgerhout geven aan 

dat zij geen poetshulp wensen. Zij hadden dit namelijk ook niet in de vorige woning. Men heeft wel wat 

aan te merken op de verkregen poetshulp. Ten eerste zijn enkele bewoners ontevreden over het feit 

dat zij geen keuze hebben over wie er komt poetsen (B7, 10, 13). Zij zouden dit liever zelf kunnen 

kiezen. Eén bewoner (B9) stelt evenwel dat dit niet nodig is. In Wervik zijn de bewoners tevreden met 

de keuze voor een eigen poetsvrouw/man. Ten tweede is er de frequentie. Meerdere bewoners geven 

aan dat men niet elke week moet komen kuisen (B7, 10, 13). Er is nog een reeks bewoners die zelf 

graag eens de handen uit de mouwen steekt: minstens twee bewoners strijken nog (B7, 10) en drie 

bewoners poetsen nog zelf (B9, 12, 13). Ten derde zouden de bewoners uit Adegem (B7, 14) ook 

graag een vaste poetsdag hebben, zoals dat in Kleit blijkbaar het geval is (B6, 12). B7 stelt het als 

volgt voor: 

 

“De dag ervoor zeggen ze soms, ‘morgen is het poetsdag bij u’. Ge kunt de maandag ook vragen, 
‘wanneer komen ze bij mij poetsen?’ Dat staat op een kalender ginder. Dat weten we dan wel, maar 
soms is het dicht opéén, soms is het donderdag en zijn ze de dinsdag of de maandag daar al terug. 
Zie je het? Zoiets.” 

 

Dit zou voorkomen dat er ook met een hogere/lagere frequentie gepoetst wordt. Soms moeten 

bewoners namelijk maar drie dagen wachten, terwijl ze op andere keren misschien tien dagen moeten 

wachten. In Wervik kunnen de bewoners zelf kiezen, waarbij eerder gekozen wordt voor een 

poetsbeurt om de twee weken (B1, 3). Daarnaast is men ook niet altijd even tevreden van de 

poetshulp. Er zit veel variatie in de poetshulp. Op sommige momenten wordt er maar drie kwartier 

gepoetst, op andere momenten drie uur (B13). Eigenlijk betalen bewoners voor twee uur poetshulp 

per week. Dit is een probleem dat ook B1 in Wervik met haar eigen poetsvrouw ondervindt. 

 

4.4.2 Boodschappen doen, de tafel dekken, koken en koffie zetten 

 

In alle groepswoningen (met uitzondering van Borgerhout) doet iemand anders de boodschappen voor 

de gemeenschappelijke maaltijden. In Wervik was het eigenlijk de bedoeling dat de mensen mee 

boodschappen gingen doen. Dit wordt tegenwoordig weinig gedaan. B2 en 3 gaan wel nog zelf eens 

naar de markt. Het was initieel ook de bedoeling om samen met de bewoners te koken. Dit gebeurt 

inmiddels ook niet meer. NB2 verklaart dit: 

 

“Wat dat we nu ook hebben en het is daarom dat die dingen zo’n beetje anders gegroeid zijn. Eén van 
die personen met dus een mentale beperking kreeg ook extra ondersteuning. Het was iemand in PWA 
die voor hem kwam. […] Natuurlijk, die persoon was hier dan om eten te koken voor die persoon en 
dan is er op vraag van de familie, “kan je niet koken voor heel de groep?” Dat is iets dat ik onlangs 
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vernomen heb dat gebeurd is. Dat is niet volgens het concept en zo zijn de mensen in feite meer en 
meer gewend geraakt.” 

 

De maaltijden door de week zijn dus onderdeel geworden van het groepswonen en worden niet meer 

bereid door de bewoners zelf (NB2, 3). In het weekend moeten bewoners wel zelf instaan voor hun 

maaltijd. De bewoners warmen enkel nog een maaltijd op in het weekend. Men is niet bereid om zelf 

wat klaar te maken. Hierdoor geraakt het zorgaspect steeds meer geïntegreerd in de groepswoningen, 

zelfs al was dit, zoals in Wervik, initieel niet de bedoeling.  

 

In Adegem en Kleit zijn alle maaltijden inbegrepen. Men doet niet zelf de boodschappen en kookt niet 

zelf. Soms helpen mensen wel met de tafel dekken/afruimen, aardappelen schillen of koffie zetten (B4, 

5, 7, 9, 12, 13). Eén bewoner maakt elke week soep klaar voor de hele groep (B10, 13). Sommigen 

gaan zelf nog eens naar de winkel of maken nog een kleinigheidje klaar. Dit blijft meestal beperkt tot 

de weekends, waarbij er ’s morgens en ’s avonds geen personeel aanwezig is om de tafel te dekken, 

te koken of koffie te zetten. Verschillende bewoners geven wel aan dit als een probleem te ervaren. Zo 

zouden de meer zorgbehoevende bewoners graag hebben dat er ook in het weekend, ’s morgens en 

’s avonds een personeelslid aanwezig is (B5, 6, 8). Dit is opnieuw een vraag naar meer zorg. 

Bewoners die dit niet nodig achten geven als argument voornamelijk de extra kostprijs (B7, 10, 12). 

Daarnaast stelt men ook dat de regeling van de diensturen niet goed is, doordat de mensen die 

komen om te koken het eten niet afwerken en de mensen van de poetshulp dan in de potten moeten 

draaien (B5, 10, 12, 13). Hierdoor is het eten niet altijd goed (B5, 12, 13). B13 licht dit toe: 

 

“Ge moet nu een keer rekenen dat die dames die om 7u30 beginnen, dat die hier om 10u30 gedaan 
hebben. Ze moeten het eten klaarmaken bijvoorbeeld, maar er moet nog vlees gebakken worden of er 
moet nog dat of dat gedaan worden. […] Er waren hier twee dames en er moest zeepaling gemaakt 
worden. Er was geen enen van de twee die het al ooit gezien had in haar leven, zeiden ze zelf. Die 
ene zegt, ‘mijn vent gaat gaan vissen en de vissen zwemmen in het water’. ‘Ik ga die zeepaling in de 
olie leggen’, zegt ze. Die vis was gekookt in plaats van gebakken. Kun je je een keer voorstellen hoe 
dat dat smaakt?” 

 

Over het algemeen is men wel tevreden over de maaltijden, enerzijds omdat het wel vers is (B5), 

anderzijds omdat men zelf een eigen inbreng kan doen in het weekmenu (B4, 5, 7, 9, 10, 12, 13). Dit 

is ook het geval voor de bewoners van Wervik. 

 

4.4.3 Verpleging en andere 

 

Zoals reeds gezegd kan men zelf de verpleging kiezen. Bewoners doen dit en zijn hier ook tevreden 

over (B1, 5, 7, 9, 10, 12). Zij zouden dit liefst zo behouden. Daarnaast is er ook ’s morgens en ’s 

avonds een controleronde in Adegem, Kleit en Wervik. Volgens sommige bewoners is dit niet nodig, 

waardoor zij vragen om niet meer te komen (B4, 5, 7, 10). Toch is men hier tevreden over. Als het 
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echt nodig wordt dan is deze dienstverlening beschikbaar. In de groepswoning in Borgerhout is er 

momenteel geen verpleging, dus kon hier ook geen uitspraak over gedaan worden, daarnaast is ook 

een personenalarmsysteem afwezig. 

 

Bewoners uit Adegem, Kleit en Wervik stellen wel dat er nog enkele andere problemen zijn met de 

dienstverlening vanuit de organisatie. Zo geven een aantal bewoners aan dat er te weinig verandert 

(B3, 13). Problemen blijven aanslepen. Sommige bewoners ondervinden ook moeilijkheden om zich te 

verplaatsen. B4 wou bijvoorbeeld meedoen aan een onderzoek naar darmkanker, maar kon zijn 

staaltje niet indienen, omdat de brievenbus te veraf was. Volgens B6 is het eten over de middag te 

vroeg en volgens B13 worden bladeren en sneeuw niet voldoende weggeruimd, wat gevaarlijk is voor 

de bewoners. 

 

4.5 Tevredenheid met de huidige samenwoningsvormen 

 

In een groepswoning leeft men samen in een bepaald groepsverband. In dit onderdeel worden 

verschillende aspecten van dit samenwonen besproken: (1) contacten, (2) conflicten, (3) activiteiten 

en (4) engagement. Hierbij worden de ervaringen en bevindingen van bewoners met betrekking tot 

deze samenlevingsvormen besproken. 

 

4.5.1 Contacten 

 

Het samenleven in groep kan ervoor zorgen dat de sociale vereenzaming onder senioren enigszins 

doorbroken wordt door het frequent in contact komen met medebewoners (B1, 7, 11; zie ook Kehl & 

Then, 2013; Labus, 2016). Daarnaast behoort ook contact met familieleden tot de alledaagse gang 

van zaken. Dit is het hoogtepunt van B8 haar dag: “Ik kijk uit naar het uur dat mijn kinders daar gaan 

zijn. Ze komen alle dagen. Ze hebben maar een uurke, dat is rap gepasseerd en dan [voorbij?]. Ik 

zaag ik daar niet over. Ik aanvaard dat. Wat moet ge doen?” 

 

Het merendeel van de bewoners heeft wekelijks contact met de familie (B1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12). Eén 

van de redenen hiervoor is dat de groepswoning niet beperkend werkt op dit contact. Elke bewoner 

heeft zijn/haar eigen flat en kan gemakkelijk bezoek ontvangen. Daarnaast hebben de bewoners nog 

veel vrijheid. Vooral in het weekend gaan veel bewoners nog eens weg met familieleden en/of 

vrienden (B5, 6, 7, 9, 10, 12): 

 

“Mijn kinders komen iedere week, een keer de zoon, de andere keer de dochter. Ik ga veel bij mijn 
dochter, die woont hier niet te veraf. Die komt mij dan de zondag halen. Dan heb ik een mooie dag. 
Een keer naar mijn kleindochter en mijn achterkleindochter. Dat doet mij veel plezier.” (B5). 
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Ook een actief verenigingsleven is nog steeds mogelijk. In Borgerhout zijn de bewoners betrokken in 

een aantal buurtnetwerken (NB5, B11). B12 rijdt nog zelf met de auto en is actief in tal van 

verenigingen. Toch is er ook een vorm van vereenzaming in de groepswoningen. Senioren die niet 

afkomstig zijn uit de buurt hebben doorgaans minder contacten (B4, 7): 

 

“Ik heb hier (=Adegem) twintig jaar gewoond. Ik woonde helemaal alleen. Van al de mensen die hier 
zitten ken ik niemand niet. Sommigen kennen mekaar wel van zien ofzo. Of als er een gesprek gaat 
over mensen van Adegem, veel ken ik er niet, alleen van mijn buurt ginder. De mensen die hier zitten 
kennen dan die mensen ginder niet. Dat was zo een beetje helemaal afgelegen. Mijn kinderen wonen 
ver, één in Kallo en één in Wilrijk.” (B7). 

 

In zo’n gevallen kan de groepswoning wel zorgen voor een minimum aan contact. B7 zoekt dit contact 

ook effectief binnen de groepswoning. Een andere woonvorm kan ook een oplossing zijn. Zo stellen 

bewoners 5, 6 en 13 dat ze meer contact zouden hebben indien ze in een assistentiewoning in 

Maldegem zouden wonen. Dit komt doordat er daar meer activiteiten georganiseerd worden en ze 

vrienden en/of familie kennen die daar wonen. 

 

De huidige groepswoningen in Vlaanderen slagen er zeker niet in om het sociaal isolement voor 

iedere bewoner te doorbreken. Men vormt vooral zwakke banden in plaats van sterke banden. Dit wil 

zeggen dat men elkaar eerder als kennissen beschouwt dan als vrienden of familie (B5). Deze zwakke 

banden spelen niettemin een belangrijke rol voor een groepswoning. Zo zorgen zij er wel voor dat men 

elkaar gaat helpen binnen de gemeenschap, zodat professionele hulp uitgesteld kan worden (Kehl & 

Then, 2013). 

 

In de groepswoningen vlotten de gesprekken niet echt. Dit komt enerzijds door een generatiekloof en 

anderzijds door de sterk verschillende interesses. Bij het ouder worden kijken senioren steeds meer 

terug op het verleden in plaats van vooruit. Op den duur hebben ze elkaar echt niks meer te vertellen 

(B1, 5, 8, 13), zoals B1 omschrijft: “Het is gelijk of dat ik zeg, we zijn vier keer daags samen, wuk moet 

je nog veel zeggen. En als je nergens gaat, ge weet niet te vertellen. Al dat ik weet dat is van mijn 

zoon en dat is ook geen verteller.” B4 stelt dat men steeds over dezelfde zaken blijft praten, omdat 

men in niet veel meer geïnteresseerd is: 

 

“Weet je wat dat je hebt? Bepaalde mensen interesseren ulder in niets. Gij wilt er dan een keer tegen 
klappen, maarja ze kunnen niet want… Ge hebt erbij die geïnteresseerd zijn in een bepaald iets, waar 
dat een andere mens niet in interesseert. Iemand is geïnteresseerd in voetbal. Van als hij hier 
binnenkomt, 10u15 zit hij bezig over de voetbal en blijft hij daarover zagen. Dat is goed, mijn kleinzoon 
voetbalt ook. Dat is goed voor een minuutje, maar toch niet voor uren aan een stuk.” 

 

Aangezien de mensen om verschillende redenen in een groepswoning gaan wonen, is het 

onvermijdelijk dat de interesses uiteen liggen. Dit hoeft echter geen probleem te zijn voor 

groepswoningen, net omdat zwakke banden voldoende zijn voor één van de belangrijkste waarden 
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van een groepswoning: het veiligheidsgevoel. Sterke banden moet men elders zoeken, zoals bij 

familie en vrienden. Aangezien bewoners nog veel vrijheid hebben kunnen zij effectief een beroep 

doen op hun familie en vrienden. Er kunnen ook wel eens conflicten optreden, dit wordt in het 

volgende onderdeel besproken. 

 

4.5.2 Conflicten 

 

Onder de mensen in een groepswoning zijn er regelmatig conflicten. Soms is een tussenkomst van de 

coördinator nodig. Men probeert meestal om eerst een conflict onderling op te lossen. Als dat niet lukt, 

roept men iemand van de begeleiding of de coördinator erbij. Deze persoon moet dan bemiddelen. 

Vaak worden vervolgens bepaalde regels opgesteld. NB4 illustreert dit aan de hand van een probleem 

dat zich recent in Adegem voordeed: 

 

“Bijvoorbeeld met de kippen is dat nu ook zo. Ene man wil [+ze] niet verzorgen omdat ze iets niet 
doen voor hem, maar de kippen worden bist verwaarloosd. De andere mensen kunnen of zien dat niet 
zitten voor voor die kippen te zorgen. Liselotte regelt dat dan eerst met hem. Als hij dat niet kan 
regelen, dan beslist zij van kijk, ‘het is gedaan, de kippen gaan weg’.” 

 

In dit concrete geval beslist men om de kippen weg te doen, tot spijt van sommige bewoners (B7, 9). 

Een ander voorbeeld ging over een bewoner die muziek afspeelde op de cd-speler in de 

gemeenschappelijke ruimte. Iemand had hierbij een klacht ingediend, waarna de beslissing genomen 

werd dat men geen muziek meer mocht afspelen in de gemeenschappelijke ruimten (NB1, B13). De 

radio staat wel nog geregeld aan (B13, eigen observatie). Volgens de internationale literatuur worden 

conflicten in groepswoningen vaak anders opgelost. Meestal gaan de bewoners onderling in overleg 

waarbij men op zoek gaat naar een consensus (Brenton, 2013; Carlassara, 2015; Scanlon & 

Arrigoitha, 2015). Er is dus geen top-down hiërarchie zoals we bij de Vlaamse groepswoningen 

(Adegem, Kleit en Wervik) wel zien. 

 

Veel bewoners (B1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12) benadrukken dat het erg belangrijk is om zich aan te passen 

aan de groep en dat men “overal een beetje [+moet] overkijken” (B10; Glass, 2013). Het botst vooral 

door de sterk verschillende karakters. Zo zijn er wrijvingen tussen twee koppels in Adegem. Dit kan 

gaan over heel simpele zaken, zoals de volgorde van bediening, zoals geïllustreerd door B13: 

 

“Die (=andere koppel) moesten eerst bediend worden. Als er bijvoorbeeld fruitoverschot is. Er zijn nog 
drie appelsienen, er zijn nog vier bananen of nog twee… dan moet ze altijd eerst bediend worden. Dat 
is nu een klein beetje anders gegaan. De eerste week beginnen ze aan de ene kant, de andere keer 
beginnen ze aan de andere kant met het opdienen van het voedsel.” 

 

Men probeert de situatie zoveel mogelijk onder controle te houden door het invoeren van regels. In 

Wervik klagen de bewoners over wrijvingen tussen de bewoners (B1, 2, 3). Vroeger ging het heel 
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goed, maar de laatste tijd is dit wat minder. Enkel in Kleit zijn er momenteel weinig echte conflicten. 

Hier wonen maar zeven bewoners en zij komen geregeld samen met gans de groep voor het 

koffiemoment. In een grotere groep ontstaan doorgaans meer conflicten, omdat men met meer 

verschillende karakters rekening moet houden. In een groepswoning voor senioren zijn er nog twee 

bijkomende redenen: de gezondheidstoestand en de ouderdom (B4, 5, 7, 9, 10, 12, 13). Zo wordt van 

jonge, nog goede bewoners vaak veel verwacht. Indien zij afwezig zijn, loopt het wel eens mis, zoals 

in onderstaand recent voorbeeld: 

 

“Zondag heb ik weggeweest naar mijn vriendin. Ik zijn hier niet voor de koffie. Kevin zet de koffie altijd 
zaterdag. Maarja, zondag, met die nieuw uur had hij nu gemist en hij was maar om 16u gekomen. Die 
koffiekan moet vijftien minuten alleszins aanstaan voor dat ze leeggelopen is. Wat is er gebeurd 
zondag? Kevin was daar niet, ik was daar niet. Robin en Marita gaan naar daar. Die tafel staat nog 
niet, geen tassen, geen soeptassen. Die koffie. Zulder naar de koffie. Blijkbaar… Ze hebben het al een 
keer laten zien. Die koffiekan staat gereed, ze hebben maar op een knopke te duwen. Die koffiekan 
hadden ze precies aangezet of gedaan. Die koffiekan stond azo en wat [graai?]. Die is heel 
uitgelopen. Ze hebben dat zien lopen met ulder zijn tweeën en zijn weggegaan.” (B12). 

 

Het is dan vooral de gezinszorg die tussenkomt. Zij kunnen als bemiddelaar fungeren, doordat zij 

quasi dagelijks aanwezig zijn in de groepswoning. Toch moet men ook hier opletten, omdat zij in 

realiteit “niks te zeggen” (B6) hebben. Niet-bewoners benadrukken bovendien dat het erg moeilijk is 

de mensen nog te veranderen (NB1, 2, 3). 

 

In Borgerhout probeert men in eerste instantie de problemen onderling op te lossen. Als dit niet 

meteen lukt, worden problemen besproken in de bewonersvergadering, samen met de begeleidster 

(NB5). Er werd in dit interview niet verder ingegaan op conflicten (B5). 

 

4.5.3 Activiteiten 

 

Woonvormen voor senioren bieden dikwijls een reeks activiteiten aan. Dit is ook het geval voor 

groepswoningen. Toch zijn er een aantal verschillen merkbaar tussen de verschillende Vlaamse 

groepswoningen. NB1 begint alvast met te zeggen dat niet alles zomaar aangeboden kan worden. Dit 

betekent dat het aantal activiteiten in Adegem en Kleit beperkt is. In feite is er geen begeleiding 

aanwezig om activiteiten te organiseren, zoals dat in Wervik wel het geval is. Tijdelijk was er in 

Adegem en Kleit wel een stagiaire actief om de groep te ondersteunen. Dit was een unieke kans om 

ook de wenselijkheid van die activiteiten eens na te gaan, om zo te bepalen welke rol de begeleiding 

in een groepswoning speelt of zou moeten spelen. 

 

De algemene tendens is dat bewoners eigenlijk niet al te geïnteresseerd zijn in activiteiten (zie ook 

Carlassara et al., 2015). Dit hangt wel af van de types activiteiten die georganiseerd worden. Zo zijn 

(dag)uitstappen wel populair bij het merendeel van de bewoners, terwijl dagelijkse activiteiten in de 
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namiddag veel minder in trek zijn. In Adegem, Kleit en Wervik worden wel eens daguitstappen 

georganiseerd. Meestal zijn er een tweetal grote uitstappen tijdens de zomermaanden en een aantal 

kleinere uitstappen doorheen het jaar. In Wervik zijn er beduidend meer dan in Adegem of Kleit. Onder 

een grote daguitstap wordt een bezoek aan Damme of Sluis verstaan of een dag naar de zee of het 

Leen. Onder een kleine uitstap wordt een bezoek aan de paters, het shopping centrum of een 

pannenkoek gaan eten verstaan. Bewoners 2, 3, 4, 5, 6 en 7 vertelden allemaal dat een daguitstap 

voor hen een positieve ervaring was. Het grote voordeel van een daguitstap is dat de bewoners in een 

andere context iets samen doen. Zo worden gezamenlijke ervaringen gecreëerd, iets wat volgens 

bepaalde bewoners ontbrak. De bewoners hebben hier bovendien inspraak in. Zo stond er vorig jaar 

geen activiteit gepland voor de pastorij in Kleit en Adegem, waarbij B5 gevraagd had waarom er “geen 

enen uitstap” was, waarna meteen een activiteit georganiseerd werd. 

 

Naast de daguitstappen die georganiseerd worden voor de bewoners van de groepswoning zelf, 

kunnen bewoners ook deelnemen aan activiteiten uit het bredere netwerk. De mensen uit Adegem en 

Kleit kunnen deelnemen aan activiteiten van Maldegem en de mensen van Wervik zijn onderdeel van 

de woonzorgzone Wervik, waardoor zij geregeld een brochure meekrijgen waarin alle activiteiten 

staan opgesomd waaraan zij ook kunnen deelnemen (NB2, 3). Enkele bewoners geven aan dat zij 

effectief deelnemen aan een aantal activiteiten. Dit gaat meestal over een etentje, een optreden of een 

film. Toch is ook hier de opkomst laag. B9 vertelt dat er maar twee mensen uit Adegem mee geweest 

waren naar een optreden van de kinderen van Adegem in Maldegem, terwijl er wel vervoer geregeld 

was. 

 

Doorheen de week proberen polyvalente medewerkers in Wervik en de stagiaire in Adegem en Kleit 

een aantal activiteiten te organiseren. Zij stellen dat dit geen gemakkelijke klus is (NB2, 4). De 

bewoners nemen niet graag deel aan de voorgestelde activiteiten over de middag en zijn ook niet 

bereid om zelf iets te organiseren. Een spelletje spelen over de middag zit er voor de meesten niet in. 

In Adegem waren er drie bewoners die samen met de stagiaire wel eens een spelletje speelden, zoals 

Pietjesbak, Sjoelenbak of Yahtzee (NB4, B7, 10, eigen observatie). Een activiteit die doorgaans meer 

interesse opwekt is een keer iets koken. Dit gaat dan over een pannenkoekenbak of het bereiden van 

marsepein (NB2, 3, 4, B6). 

 

De voornaamste reden gegeven voor het gebrek aan motivatie is de ouderdom (B2, 3, 5, 6, 7, 10, 13): 

“Ik ben te oud ervoor. Ge moet niet beginnen turnen als je 80 jaar bent, ge moet turnen als je 60 bent 

en eerder ook.” (B6). Dit wordt gekoppeld aan de gezondheidstoestand: “Als de beste niet meegaan, 

gaan de slechtste zeker niet meegaan.” (B10). Bewoners vinden de activiteiten vaak te kinderachtig: 

“Ze voelen ulder dan een beetje betutteld als een kleuter” (NB3) of de activiteit is gewoonweg niet 

geschikt voor hen (B2, 3, 5, 6, 8, 10). Zij wensen hier bovendien geen verandering in. Toch klagen 

zowel niet-bewoners (NB1, 2, 3, 4) als bewoners (B7, 9, 10, 13) wel eens dat er te weinig fut in de 
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groep zit: “Ik tracht alle dagen mijn toerke te gaan wandelen, maar er zijn er dus veel, gelijk van die 

oude mensjes, die gaan hier geen stap meer buiten. Dat is wel triestig. Die zitten echt de hele dag op 

under kamer, doen niks. <Lacht>” (B7). 

 

Een oplossing is vooralsnog niet in zicht. Het aantal activiteiten is de laatste jaren zelfs afgenomen, 

samen met de groepssfeer. Het belang van een katalysator wordt benadrukt. Zo was er in Wervik een 

man die erin slaagde om een positieve groepssfeer te creëren: “Vroeger hadden we een bewoner die 

accordeon speelt. Dat kan ook al, allé, in de sfeer en… die zelfs een keer een dansje placeerde, maar 

nu hebben we mensen die liever niet actief zijn.” (NB2). 

 

Opvallend is wel dat mensen nog regelmatig eens buiten komen om bijvoorbeeld een wandeling te 

doen, naar de markt te gaan, familie en vrienden te bezoeken of zelfs op café te gaan (B2, 3, 5, 6, 7, 

8, 10, 12, 13). Een aantal bewoners gaan ook samen gaan wandelen en bouwen zo een bepaalde 

band op. In Kleit komen zowat alle bewoners bovendien naar de koffieklets van 15u, terwijl in Adegem 

doorgaans maar drie bewoners deelnemen. Ook in Wervik is deze koffieklets welkom. 

 

Het sociaal isolement doorbreken aan de hand van activiteiten is dus erg moeilijk. Men kan wel 

daguitstappen organiseren om gezamenlijke ervaringen te creëren en om de groepssfeer te 

verbeteren. De meeste banden zullen wel zwakke, formele banden blijven. Soms kan men wel 

bewoners aansporen om toch eens mee te doen aan een activiteit, indien dit spontaan gebeurt: 

 

“Mijn vrouw heeft van die topkes voor te draaien op tafel. Ze doet dat dan mee. Dan zitten we daar 
met vieren. Ze heeft zeven dan die dingkes. We zitten aan ons tafel. Dan komen de andere tafels ook 
een keer kijken. Dan zeggen we, ‘allé, gauw, doe ook een keer’. Dat lukt dan.” 

 

Dit zijn kleine impulsen die toch zorgen voor een meer informeel contact. In Kleit zit men dagelijks 

samen voor een koffieklets met de hele groep, in Adegem slechts met enkelen. De koffieklets is 

volledig vrijblijvend, maar men ervaart dit blijkbaar wel positief in Kleit. In Borgerhout organiseert men 

geen groepsactiviteiten voor de bewoners. De koffieklets/bewonersvergadering gaat één keer per 

maand door. 

 

4.5.4 Engagement 

 

In een groepswoning is er een vorm van engagement tussen de bewoners. Toch mag men dit niet 

overschatten. Het gaat vaak om kleinigheden die bewoners doen voor elkaar. Sommige bewoners 

dragen beduidend meer bij tot de groep dan anderen (Glass, 2013). Vooral in het weekend komt dit tot 

uiting, omdat de gezinszorg in Adegem en Kleit dan afwezig is en men ook in Wervik zelf voor een 

maaltijd moet zorgen. B12 is één van de bewoners die heel wat bijdraagt tot de groep in Kleit. Om 
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maar enkele voorbeelden te geven: de deur open doen voor Simon, omdat hij niet binnen kan, een 

knop aan Kevin zijn hemd naaien, eten opwarmen in de microgolf voor anderen of zelfs eens met 

enkele medebewoners naar een Nieuwjaarsreceptie gaan: 

 

“[…] de keer ervoor heb ik dat gedaan voor ulder. Dat is niet gemakkelijk wi. Als ge ginder komt, ge 
moet ze meedoen, ulder rolladeke zetten, ulder jas afdoen, hun klak ophangen, meedoen naar de 
tafel. Ik doe het vree gern, ik zal het niet zeggen.” (B12). 

 

Op momenten kan de druk op bepaalde bewoners wel zeer hoog worden. Men is echt afhankelijk van 

“de liefdadigheid” (B5) van de medebewoner. Onderstaand citaat van B12 toont dit aan: 

 

“Het is weer hetzelfde. Ik had gezegd dat ik niet kom eten ’s avonds, dan was het weer hetzelfde. Ik zit 
mijn mossels te eten hier aan de tafel op mijn gemak. De bel gaat. ‘Louisatje, we hebben nu geen 
koffie.’ ‘Oe?’, ik zeggen, ‘ge had geen koffie?’ Ze hebben het toch geweten. Mijn boel laten liggen, 
eerst allemaal geholpen. Zo heb ik gevaren. Al twee keer azo. Ze rekenen op mij, ik ga het azo 
zeggen. Ze rekenen eigenlijk op mij die weekends.” (B12). 

 

De bewoners doen dus echt een beroep op de betere medebewoners. Vaak is dit slechts een zeer 

selecte groep die echt veel helpt. Anderen dragen hun steentje wel bij waar mogelijk, maar zijn niet in 

staat om alles zelf te doen. Dit heeft ook weer te maken met de hoge leeftijdsvoorwaarden die gelden 

voor deze groepswoningen. Op momenten wordt de druk op sommige bewoners heel hoog, zoals in 

dit citaat (vervolg op verhaal voorgaande citaat): “Zij komt naar mij. Ze zegt, ‘Louisatje, wat scheelt 

er?’ Ik zeg, ‘die paniek hier’. ‘Maar scheelt er wat met u?’ Ik zeg, ‘neen, het is die paniek, ik heb mijn 

boel moeten laten staan’.” (B12). 

 

Een bepaalde vorm van engagement is er dus wel degelijk. Zo stelt B13 zelfs dat hij een etentje met 

zijn zoon zou opgeven om de zorgbehoevende bewoners te ondersteunen: 

 

“Nu zondagavond waren er twee mensen die komen eten zijn. Al de rest niet. Wij waren ook gaan 
eten, omdat onze zoon hier was. Dat spijt mij wel dat ik dat niet geweten heb. Ik zou die twee 
menskes hier alleen niet gelaten hebben. Ik zou zorgen dat er boterhammen op tafel waren, dat er 
toespijs op tafel was, dat er koffie op tafel was, maar ik wist het niet.” 

 

Deze basishulp wordt ook wel verwacht van bewoners in de groepswoningen. Niet-bewoners 1, 2, 3 

stellen allen dat het eigenlijk wel de bedoeling is dat bewoners meehelpen met aardappelen schillen, 

vegen, boodschappen doen, enzovoort. Dit gebeurt volgens hen niet echt meer. Nochtans gaan 

enkele bewoners regelmatig nog eens helpen. Zo helpt B7 met patatten schillen, groenten kuisen, de 

tafel afruimen en helpen bewoners 9, 12 en 13 nog met koffie zetten of eens de tafel zetten. B9 vertelt 

waarom zij helpt: 

 

“Kijk vanmiddag ook. Het waren ribbekes. Heb ik gedaan, hebben die gedaan. Voor hun werk te 
verminderen, hebben we een taloor waar dat we ons beentjes in doen. Ik zet de taloren bijeen, de 
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lepels bijeen, alles bijeen. Ik draag het zelf nog naar… Als er nog wat blijft, dragen zij het mee, maar 
het staat klaar. Dat is toch niet lastig? Dat is het hun gemakkelijk maken. Waarom niet als het gaat? 
We hebben toch twee handen om te gebruiken?” 

 

Naast de huishoudelijke hulp is het engagement eerder beperkt. Bewoners babbelen wel met elkaar 

(B1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11) en sommigen gaan eens samen wandelen (B7, 10, 13). Meestal blijft de deur 

van de flat wel de grens. Men respecteert elkaars privacy en de meeste bewoners stellen dan ook dat 

zij nog nooit bij anderen binnen geweest zijn of nog niemand van de andere bewoners over de vloer 

gehad hebben (B4, 5, 8, 9, 13). Als dit wel het geval is, dan is dit meestal om een probleem op te 

lossen of om bijvoorbeeld op iemand te passen (NB1, B8, 10). Tussen de groepswoningen zijn er wel 

verschillen. Zo vormen de bewoners uit Kleit en Wervik een hechtere groep dan in Adegem, zoals te 

zien is bij de opkomst op de koffiemomenten. 

 

Het engagement in Borgerhout neemt andere vormen aan. De groep bestaat uit slechts vijf bewoners 

en er zijn geen vaste koffiemomenten op dagelijkse basis. Het engagement is over de jaren heen 

gegroeid. De bewoners doen wel eens boodschappen voor elkaar of koken voor elkaar. Men gaat 

elkaar extra ondersteunen als een bewoner eens ziek is of dergelijke. Een bewoner had bijvoorbeeld 

een hernia en dan gingen andere bewoners winkelen of eens koken voor die persoon (NB5). 

Daarnaast is er ook een vorm van sociale controle: 

 

“Op onze ouderdom, vind ik dees wel ideaal, want als ge dat soms hoort dat iemand soms maanden 
ergens overleden is. Buren die het niet hebben gezien of niet weten. Hier, we kennen mekaars 
belgeluid. Wordt er nu bij Gerolf hier of een boeng, dan ga ik zien. Twee keer, ‘al goed dat ik u zie’. 
Ander zit gij alleen. De bewoonsters zeggen ook, ‘ge had moeten bellen’.” (B11). 

 

Deze sociale controle is in alle groepswoningen wel aanwezig. Een ander mooi voorbeeld is het 

respect onder de bewoners zelf. NB5 vertelt over een bewonersvergadering in Borgerhout: 

 

“Het was ramadan, de Saïd doet daar dan ook aan mee. Dan zeggen ze vorig jaar den eerste keer, 
‘Sabien, als het ramadan is, dan eten we niet met de koffieklets. We gaan wel koffieklets houden, 
maar we gaan niet eten uit respect voor den Saïd'.” 

 

De hoeveelheid engagement verschilt dus beduidend tussen de verschillende groepswoningen. Hoe 

kleiner de groepswoning (in aantal mensen), hoe meer engagement er is tussen de bewoners. Als er 

te veel zorgbehoevende bewoners tussen zitten, dan ervaart men problemen. 
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4.6 Andere factoren die een rol spelen in de organisatiestructuur 

 

In volgend onderdeel worden enkele andere factoren besproken die een rol spelen in de huidige 

organisatievormen van groepswoningen. Eerst wordt de prijs besproken en de verschillen tussen de 

groepswoningen. Daarna volgt een stukje over de locatie. Als laatste wordt teruggekeken op de 

algemene tevredenheid van de huidige vormen van groepswoningen volgens de bewoners. 

 

4.6.1 Prijs 

 

De prijzen tussen (1) Adegem & Kleit en (2) Wervik verschillen aanzienlijk. Hier wordt een 

prijsvergelijking gemaakt tussen de twee (zie tabel 9). De groepswoning in Borgerhout wordt buiten 

beschouwing gelaten omdat hier kansarme senioren wonen en dit onderdeel is van een proefproject, 

waardoor de financiële situatie sterk verschillend is. Daarna wordt ook de mening van de bewoners 

over de prijs kort besproken. 

 

De prijzen zijn afhankelijk van het aangeboden zorgpakket (inclusief dienstverlening). De basisprijs 

voor een flat is aanzienlijk hoger in Adegem & Kleit dan in Wervik. Daarnaast komt er iedere maand 

een vaste kost bij door het aangeboden zorgpakket en de poetshulp. Dit is wel afhankelijk van het 

pensioen (NB1). In de huurprijs zit ook telkens het verbruik van water, elektriciteit en het 

noodoproepsysteem (www.zorgbedrijfmeetjesland.be, 10 april 2018). In Wervik moet men zelf kiezen 

of men al dan niet gebruik maakt van poetshulp of gezinszorg, vandaar dat die prijs onbekend is 

(www.ocmw-wervik.be, 10 april 2018). Men kan voor de gezinszorg en poetshulp gebruik maken van 

dienstencheques. In Adegem en Kleit zitten de maaltijden standaard inbegrepen. Dit kost €7 per dag 

(www.zorgbedrijfmeetjesland.be, 10 april 2018). In Wervik moet men €5 per dag rekenen voor ontbijt + 

avondmaal en bijkomend €7 voor het middagmaal. In deze €7 zitten de boodschappen van het 

middagmaal en de bereiding ervan (www.ocmw-wervik.be, 10 april 2018). Voor het aankleden en 

wassen kan men een beroep doen op de ziekenkas. Daarnaast zijn er natuurlijk nog bijkomende eigen 

kosten. 

 

Alle bewoners in Wervik geven aan dat de prijs zeer betaalbaar is (B1, 2, 3). Het is minder duur dan 

een assistentiewoning of woonzorgcentrum. NB2 geeft zelfs aan dat het project verlieslatend is. De 

bewoners uit Adegem en Kleit vinden het groepswonen nogal duur (B4, 5, 7, 8, 10, 11, 13). Dit komt 

vooral doordat er een aantal bijkomende kosten gemaakt moeten worden bovenop de flat, terwijl de 

flat op zich al als “te duur” gepercipieerd wordt. NB4 vat het samen: 

 

“Het is duur, maar je krijgt wel veel in de plaats. Gelijk als we hier, het zijn er ook veel zeggen, ‘goh, 
dat huishoudbudget voor dat eten, dat is weeral opgeslagen en dat is zo duur’, maar het heeft dat dan 
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een zorgkundige uitgerekend, dat we daar zich op hadden. Ze komen nog aan geen zeven euro per 
dag voor eten: ontbijt, middagmaal, koffie met een koek en dan het avondmaal en dan peis je van, 
‘zeven euro dat kun je thuis ook niet’. Het is dan de andere dingen dat wel duurder zijn. Ik denk, 
mensen die minder verdienen dat dat dikwijls familie zou zijn dat dan al zou moeten helpen. Ik denk 
dat dat sommige mensen wel weerhoudt, de prijs.” 

 

Tabel 9: Prijsvergelijking Adegem & Kleit en Wervik (Bron naar: 
www.zorgbedrijfmeetjesland.be, 10 april 2018; www.wervik.be, 10 april 2018, eigen verwerking) 

Adegem & Kleit Wervik 

Prijs zorgpakket en poetshulp 

(€)* 
Prijs zorgpakket en poetshulp (€)* 

+213 ? (Zelf te voorzien) 

Prijs maaltijden (€) Prijs maaltijden (€) 

+243 +365 

Prijs enkel flat 

(€) 

Prijs dubbel 

flat (€) 

Prijs klein flat 

(€) 

Prijs groot flat 

(€) 

Prijs groot flat 

met douche 

(€) 

Prijs dubbel 

flat (€) 

1010 1414 450 550 600 650 

Gemiddelde totale prijs per 

maand (€) 
Gemiddelde totale prijs per maand (€) 

1466 1870 815 + ? 915 + ? 965 + ? 1015 + ? 

Let op: deze prijzen zijn niet absoluut correct, maar een raming van de algemene kosten per 

gemiddelde maand. Hier kunnen nog kosten bijkomen of afgetrokken worden. 

* Prijs is afhankelijk van pensioen 

 

De prijs van de maaltijden is niet duurder dan thuis, de bereiding ervan zit inbegrepen in het 

zorgpakket. Er wordt wekelijks gepoetst, de was wordt gedaan. De totaalprijs van dit hele 

zorgverleningspakket en de maaltijden is niet te hoog, maar een flat is wel vrij duur. B7 geeft aan dat 

het raar is om €1000 euro voor een flat te betalen zonder zorgverlening, waarna alle zorgverlening 

nog moet bijbetaald worden. Zij vindt dat men eigenlijk “dubbel” moet betalen: 

 

“Het is duur. Ten slotte, betaal je uw huishuur, ongeveer 1000 euro. Dan moet je nog een keer apart 
alles gaan betalen: uw eten, de was, de plas, noem maar op. Ik vind, dat eten, dat zou moeten in het 
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concept zitten van uw huur. Die huurprijs is veel te hoog omdat je alles nog moet er insteken. Dat 
komt dan al gauw op 1500 euro in de maand.”  

 

Dit komt doordat men eigenlijk de groepswoning ziet als een soort assistentiewoning, waarbij alle zorg 

bij te betalen is. Het enige verschil is dat die zorg ook effectief standaard aangeboden wordt in 

Adegem & Kleit. De verschillen in prijs tussen Adegem & Kleit en Wervik zijn ook een gevolg van het 

comfort van de flat zelf. Eén van de gevolgen van deze verschillen in prijs is dat in Wervik zowat 

iedereen kan toetreden, terwijl men in Adegem & Kleit toch al een bepaald budget moet hebben 

(NB1). Zo kon iemand met een FOD-uitkering wel terecht in Wervik (NB2). 

 

Een probleem die kan optreden is het gebrek aan transparantie in de prijzen en dienstverlening. Net 

doordat er geen totaalprijs is, wordt het inschatten van de prijs moeilijk voor nieuwe bewoners en is de 

vergelijking moeilijker te maken ten opzichte van andere alternatieven voor senioren. 

 

4.6.2 Locatie 

 

De locatie van een groepswoning speelt een belangrijke rol. Mensen willen liefst in de eigen omgeving 

blijven wonen. De meeste bewoners zijn afkomstig uit de buurt. In Borgerhout was de voorwaarde dat 

ze van Borgerhout waren. In Adegem, Kleit en Wervik moest men uit de gemeente afkomstig zijn. Dit 

helpt om de sociale contacten met vrienden, familie en andere senioren te behouden. “Eigenlijk is het 

heel belangrijk ook voor ouderen, dat die in eigen omgeving kunnen blijven bewegen, naar dezelfde 

winkels gaan enzo.” (NB5). 

 

Een kleine afstand kan al snel een obstakel worden voor zorgbehoevende senioren (Vandekerckhove 

et al., 2015). De mensen uit Adegem en Kleit klagen bijvoorbeeld het tekort aan voorzieningen aan. Er 

zijn weinig winkels (B4) en geen banken meer (B7, 13). B13 is erin geslaagd om dit probleem te 

omzeilen door een bankbediende tweemaal per maand naar hem te laten komen. B7 moet een beroep 

doen op een buur uit de buurt waar zij vroeger woonde om naar de bank te gaan. Zelfs wanneer een 

dergelijk probleem opduikt doen senioren een beroep op hun buurtnetwerk, vrienden of familie (B1, 6, 

7, 9). Het is daarom van groot belang dat een groepswoning een lokaal ingebedde woonvorm blijft 

(Glass, 2012; Kehl & Then, 2013). De groepswoningen in Adegem en Kleit liggen allebei vlak naast de 

kerk in het centrum van het dorp. Deze locatie is niet slecht, maar volgens enkelen wel suboptimaal in 

vergelijking met de locatie van de assistentiewoningen in Maldegem (B10, 13), al gaat niet iedereen 

daarmee akkoord (B9). In Adegem en Kleit gaan de bewoners doorgaans niet naar de winkel. Indien 

men toch iets nodig heeft kan men een beroep doen op de familie (B6, 7, 9) of eventueel zelf nog 

gaan (B12, 13). In Wervik ligt de groepswoning centraal in de stad, vlakbij het marktplein waar nog 

elke vrijdag markt is. De bewoners kunnen gemakkelijk zelf eens naar de winkel of de markt gaan 

(NB2, 3, B2, 3). Dit is voor hun interpretatie van groepswonen erg belangrijk, omdat de bewoners in 
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het weekend zelf voor een maaltijd moeten zorgen. De aanwezigheid van voorzieningen stimuleert de 

bewoners ook om autonoom te blijven. In Wervik was er zelfs een bewoner die de groepswoning had 

verlaten, maar later toch teruggekeerd is omwille van de locatie. NB2 schrijft dit toe aan de 

vertrouwensband tussen de bewoner en de buurt: 

 

“Het koppel die hier was. Zijn vrouw is overleden. Ik dacht dat het in september was dat de man 
beslist heeft om dichter bij de kinderen, naar Maldegem in feite te verhuizen […] Het was binnen de 
maand dat hij de vraag gesteld heeft voor terug te komen naar hier, omdat hij dus effectief heel 
vertrouwd is met de omgeving. In die zin bijvoorbeeld. Hij zit dus in een rolstoel, hij gaat naar de 
bakker. Hij moet maar een keer kloppen op de ruit en de bakkersvrouw of wie dat het ook is, komt 
naar buiten met zijn brood. Hij is hier gekend en dat ge zegt van dat zijn echt een soort privileges dat 
hij heeft. Waar ga je dat anders vinden, dat je eens moet kloppen? Er staat daar wel een wachtrij, 
maar ik ga toch je brood komen brengen. Van de frituur was het ook, dat hij gewoon maar moet bellen 
en dat dat zal klaar staan.” 

 

Veel senioren waren opgegroeid in de buurt of hebben daar jarenlang gewoond. Die connectie met de 

buurt blijft een belangrijke rol spelen voor hun sociaal netwerk en dagelijkse leven, zelfs als zij niet 

veel meer buiten komen (Vandenbroucke et al., 2012; Kehl & Then, 2013). 

 

Oude gebouwen die hun functie verloren hebben, lenen zich goed voor groepswoningen. De 

groepswoning in Adegem en de groepswoning in Kleit zijn beiden gevestigd in een pastorij. Foto’s van 

beide pastorijen werden opgenomen in bijlage 6. 

 

4.6.3 Algemene tevredenheid 

 

Zowat alle senioren die in groepswoningen wonen zijn positief over het groepswoningconcept. Enkel 

B13 vindt het niet zo’n goed concept. Dit komt doordat men te weinig inspraak zou krijgen in de 

organisatie van de groepswoning en een aantal problemen niet opgelost geraken. Daarnaast 

beschouwt deze bewoner de groepswoning als inferieur aan de assistentiewoning. Andere bewoners 

spreken ook over enkele problemen met de organisatie. Zo stelt B1 dat de huidige bewoners in Wervik 

onzeker zijn over hoe het verder zou gaan als de ondersteuning zou wegvallen. B3 stelt dan weer dat 

de coördinator nog te jong en onervaren zou zijn. Dit wordt ook door enkele bewoners uit Adegem en 

Kleit aangehaald (B5, 12, 13). Dit is een gevolg van de grote afwisseling van coördinatoren sinds de 

start van het project in zowel Adegem & Kleit als in Wervik. Een illustratie van B13: “Weet gij dat dat 

hier… Het is drie jaar dat het open is. Het is de zevende. Dat kan toch niet?” 

 

Dit maakt het natuurlijk moeilijk om ingewerkt te geraken in de organisatie en doet bovendien de vraag 

rijzen, waarom dit het geval is. Hier werd vooralsnog geen antwoord op gevonden. Misschien is het 

daarom beter om de groep meer inspraak te geven door middel van bewonersvergaderingen. In 

andere groepswoningen zien we steeds een bottom-up structuur (Brenton, 2013; Carlassara et al., 
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2015; Scanlon & Arrigoitha, 2015). De bewoners besturen de groepswoning. Een inbedding in een 

woon- en zorgbedrijf maakt dit blijkbaar moeilijk. Nochtans zijn participatie, collaboratie en inspraak de 

belangrijkste kenmerken van een groepswoning volgens Tummers (2015). 

 

Een ander nadeel dat gepaard gaat met de organisatie is de opvullingsgraad van de groepswoning. 

Doordat niet altijd gemakkelijk een bewoner gevonden wordt, kan het wel eens zijn dat men kiest voor 

meer zorgbehoevende personen (B4, 7). Dit is dan weer een grotere last voor de groep. Dit wordt 

gedaan vanuit financiële overwegingen. 

 

Naast deze nadelen zijn er ook heel wat voordelen verbonden aan de organisatie. De meeste 

voordelen kwamen al eens aan bod. Vooral de permanentie wordt gezien als een groot voordeel. 

Doordat de gezinszorg doorheen de dag aan het werk is in Adegem en Kleit kan zij ingeroepen 

worden voor eventuele problemen. In Wervik is dit de polyvalente medewerker. ’s Nachts is er het 

personenalarmsysteem. De inbedding in een woon- en zorgbedrijf zorgt ervoor dat men ook steeds 

het nodige personeel heeft. Als er administratieve problemen zijn of extra hulp ingeroepen moet 

worden, kan het woon- en zorgbedrijf dit helpen regelen. 

 

Om de tevredenheid over het groepswonen kort te schetsen wordt hieronder in de woorden van elke 

respondent een kort fragment geciteerd over de tevredenheid. Hierbij werd gezocht naar de cruciale 

punten in de respondenten hun argumentatie. Dit is wel open voor interpretatie.  

 

Voor B1 is groepswonen “een goeie toekomst geweest”. Ze vraagt zich af: “Wat ging ik doen?” B2 is 

“hier gekomen” en “gelukkig”. Ze stelt dat er “een druk” was, “die wegging”. B3 is gematigder: “Ik vind 

het wel een goed systeem aan de ene kant als je overeenkomt.” Soms is het eten minder, maar als de 

juiste personen aan het vuur staan is het “een vijfsterrenhotel”. B4 denkt “dat dat (=een groepswoning) 

een beetje toekomstmuziek is. Dat [+we] dat in de toekomst meer en meer gaan hebben.” B5 vindt het 

groepswonen meer een ”gedwongen oplossing”, maar stelt wel dat “van alle dingen als ge zo oud 

wordt, dat dat de beste formule is”. B6 is “vooral content”. B7 noemt de groepswoning geen huis, maar 

wel “de beste oplossing”. B8 stelt: “Ik voel mij gelukkig dat ik hier nog zijn. Dat ik hier kan zijn en de 

hulp van mijn kinders”. B9 voelt zich zoals thuis: 

 

“Ik ga dat zelfs promoten. Het is waar. Die hier komt, ‘maar mens, ge zijt gij heir gelijk thuis’. Ik zeg, ‘ik 
ben hier thuis’. Natuurlijk, het is niet thuis, maar ge moet dat gevoel… ge krijgt dat op den duur, beetje 
bij beetje. Ge weet gij ook van vandaag op morgen dat dat geen waar is. Alle begin is moeilijk.”  

 

B10 stelt dat “je niets meer moet hebben”. Zij vindt “dat goed als je aan die leeftijd gekomen zijt”. B11 

noemt de groepswoning in Borgerhout “een schoon einde”. “De oplossing is gelijk hier voor B12. Ze is 
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“hier gern” en heeft “schone dagen”. “Het valt mij nog een klein beetje tegen”, zegt B13, vooral “omdat 

er nooit iemand is waar dat ge tegen kunt spreken”. 

 

Over het algemeen is men dus vrij tevreden van de groepswoningen. Er zijn wel enkele problemen, 

maar de voordelen wegen hier niet tegen op voor de meeste bewoners. 
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5. BESLUIT 

 

Vlaanderen vergrijst. Deze vergrijzing laat zich vooral voelen op de zorg- en woningmarkt voor 

senioren. Tot op heden bestaan er voor senioren slechts enkele mogelijkheden op deze zorg- en 

woningmarkt. Zo kan men kiezen tussen het thuis wonen met thuiszorg, de assistentiewoning en het 

woonzorgcentrum. Tegenwoordig is de druk op de thuiszorgdiensten enorm, evenals de vraag naar 

assistentiewoningen en woonzorgcentra. Men probeert dan ook op zoek te gaan naar alternatieve 

woonvormen die beter geschikt zijn voor senioren. Een mogelijke optie is groepswonen voor senioren, 

waarbij senioren wonen zoals op kot: ze delen bepaalde faciliteiten, maar hebben elk hun eigen 

stekje. 

 

Het doel van dit onderzoek was om de verschillende organisatievormen van groepswoningen voor 

senioren die bestaan in Vlaanderen (1) in kaart te brengen, (2) hun diversiteit te beschrijven en waar 

mogelijk te verklaren en (3) hun geschiktheid na te gaan. Hiervoor werden interviews afgenomen met 

coördinatoren, begeleiders en inwoners van de bestaande Vlaamse groepswoningen voor senioren. 

Om de resultaten te kunnen kaderen werd eerst een literatuurstudie uitgevoerd. 

 

In Vlaanderen zijn er vier groepswoningen voor senioren die in volle werking zijn: één project in 

Adegem, één in Kleit, één in Wervik en één in Borgerhout (Antwerpen). De projecten in Adegem, Kleit 

en Wervik zijn allen ingebed in een woon- en zorgbedrijf (vroeger OCMW). De groepswoning in 

Borgerhout is een proefproject en heeft als doelgroep kansarme senioren uit Borgerhout. Deze 

groepswoning is gebaseerd op een netwerk van organisaties met als centraal punt beweging.net. 

 

Momenteel zijn in Vlaanderen slechts twee grote types groepswoningen terug te vinden. Enerzijds de 

groepswoningen uit Adegem, Kleit en Wervik, die allen de zorg centraal zetten, en anderzijds de 

groepswoning in Borgerhout die gericht is op kansarme senioren en de kostprijs centraal zet. Er is wel 

een gradatie in de zorg tussen Adegem & Kleit t.o.v. Wervik. In Adegem & Kleit wordt een zeer groot 

dienstenpakket aangeboden. Dit gaat over dagelijkse maaltijden, een wekelijkse poetsbeurt van de 

woning, een dagelijkse controleronde door personeel van het woon- en zorgbedrijf, enzovoort. Op 

internationaal vlak werd tot nu toe vrij weinig over dienstverlening in groepswoningen geschreven, 

terwijl dit in Vlaanderen wel een zeer belangrijk onderdeel vormt van de groepswoningen. Dit wordt in 

Adegem en Kleit zelfs beschouwd als een inherent onderdeel van het concept. Zelfs in Wervik, waar 

de zorg minder centraal staat worden nu ook gemeenschappelijke maaltijden aangeboden, behalve in 

het weekend. De poetsdienst kan in Wervik wel zelf gekozen worden. In Adgem, Kleit en Wervik is er 

een dagelijkse controleronde ’s morgens en ‘s avonds. In Borgerhout daarentegen werd geen 

dienstenpakket teruggevonden, noch een controleronde. In elke groepswoning heeft de bewoner een 

eigen flat met badkamer en kan de bewoner bovendien een beroep doen op een aantal 
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gemeenschappelijke faciliteiten, zoals een keuken en zitplaats. Er zijn wel enkele kleine verschillen 

tussen de flats in de verschillende groepswoningen. 

 

De organisatievormen in Vlaanderen verschillen op een cruciaal vlak van deze in internationale 

literatuur. Zo wordt er een dienstverleningspakket aangeboden. Hieronder worden enkele mogelijke 

verklaring beschreven. 

 

Er zijn eigenlijk meerdere mogelijke verklaringen voor het aanbieden van deze dienstverlening. Een 

eerste mogelijke verklaring werd gevonden in de voorwaarden van de groepswoningen. Zo moet men 

65-plus zijn om toegelaten te worden. Men richt zich dus op een oudere doelgroep dan volgens de 

literatuur het geval is in groepswoningen voor senioren. Men kan van een nieuwe doelgroep spreken, 

de gemiddelde leeftijd van de respondenten bedroeg namelijk 83,5 jaar. Deze bewoners vragen 

bijgevolg naar meer zorg. Dit heeft ook te maken met het feit dat de respondenten vroeger al een 

beroep deden op thuiszorgdiensten en daar niet meer vanaf willen stappen. In Wervik bood men 

initieel geen maaltijden aan, maar worden tegenwoordig op weekdagen wel maaltijden aangeboden, 

omdat de bewoners ernaar vragen. De groepswoning in Borgerhout vormt een uitzondering. De 

senioren in deze groepswoning zijn jonger (in de 70). Daarbij richt de groepswoning zich in de eerste 

plaats op kansarme senioren. De focus ligt dus veel meer op het aanbieden van een goedkope 

woonvorm voor senioren dan op de aanbieding van zorg. De bewoners hadden bovendien nog geen 

nood aan zorg. Als er in de toekomst nog groepswoningen voor kansarme senioren op andere locaties 

zouden bijkomen, dan zou het interessant zijn om deze verder te onderzoeken. Volgens de 

internationale literatuur zijn groepswoningen doorgaans namelijk te duur voor deze doelgroep. 

 

Naast de dienstverlening zijn er nog tal van andere redenen om in een groepswoning te komen 

wonen. Dit heeft te maken met de belangrijkste waarden van groepswoningen. Er worden volwaardige 

flats aangeboden, waardoor senioren hun autonomie kunnen behouden. Bovendien biedt men 

maaltijden en andere activiteiten aan om het groepsgebeuren te ondersteunen en het sociaal 

isolement onder senioren te doorbreken. Daarnaast is ook de betaalbaarheid van belang. De 

groepswoningen in Adegem en Kleit zijn aan de dure kant, maar de groepswoningen in Wervik en 

Borgerhout zijn goedkopere opties voor senioren op de woningmarkt. 

 

Uit dit onderzoek kwamen nog een aantal belangrijke resultaten naar voren. De groepswoningen in 

Vlaanderen zijn gesitueerd tussen de assistentiewoningen en de woonzorgcentra op basis van de 

graad van zorg, de graad van autonomie en de uitgebreidheid van een flat. Dit is uniek in de 

internationale context, waar groepswoningen eerder gesitueerd zijn tussen het thuis wonen en een 

equivalent van het woonzorgcentrum. 
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Hoewel participatie ook in Vlaanderen gezien wordt als een belangrijke waarde van groepswoningen, 

is er in de realiteit slechts een beperkte mate participatie in Vlaamse groepswoningen voor senioren. 

In Vlaanderen is meer een top-down structuur te zien dan een bottom-up structuur, zoals in het 

buitenland wel vaker het geval is. In Vlaanderen wordt bij conflicten al snel een beroep gedaan op een 

coördinator. Bewoners hebben doorgaans ook weinig interesse in activiteiten en zijn niet geneigd om 

veel te participeren. 

 

Uit dit onderzoek bleek dat senioren bepaalde organisatievormen verkiezen boven andere. Hieronder 

volgt daarom een lijst met bevindingen en aanbevelingen voor verschillende doelgroepen. Hierin staan 

eveneens de belangrijkste resultaten met betrekking tot de tevredenheid over de organisatievormen 

van groepswoningen in Vlaanderen. Ze staan per betrokkene opgesomd. 

 

Bevindingen en aanbevelingen voor het beleid 

 Er bestaat nog geen duidelijk wettelijk kader voor groepswoningen, waardoor het opstarten van 

een groepswoning moeilijk verloopt. Private initiatieven kunnen financiële nadelen ondervinden 

bij de opstart van een groepswoning omdat bewoners als samenwonend worden beschouwd. 

Het beleid zorgt in de toekomst best voor het opbouwen van een wettelijk kader om alle 

initiatieven te ondersteunen. 

 Het centrum van een dorp of een plaats met voldoende voorzieningen is een goede plaats om 

een groepswoning voor senioren op te starten. Steden kunnen hierin een voortrekkersrol 

spelen. 

 Mensen zijn doorgaans wel positief over groepswoningen voor senioren, maar groepswoningen 

voor senioren zijn nog niet zo gekend. Het beleid kan groepswonen ondersteunen door meer 

publiciteit. 

 Als groepswoningen lokaal ingebed zijn, dan kunnen de bewoners gemakkelijk meedoen aan 

activiteiten uit de buurt en hun sociale netwerken behouden. Beleidsmakers kunnen de lokale 

inbedding ondersteunen. 

 Oude gebouwen in centra die hun functie verloren hebben zijn ideaal voor de oprichting van 

groepswoningen. Beleidsmakers kunnen samenwerken met initiatiefnemers om een geschikte 

locatie te realiseren. 

 

Bevindingen en aanbevelingen voor initiatiefnemers van (nieuwe) projecten: 

 De grootte van de groep is belangrijk. Een kleine groep zorgt voor een betere groepssfeer 

(bijvoorbeeld zeven bewoners t.o.v. dertien bewoners). 

 Een groot leeftijdsverschil zorgt voor een generatiekloof die het contact negatief beïnvloedt en 

soms zelfs leidt tot conflicten. Een klein leeftijdsverschil zorgt ervoor dat meerdere bewoners 

op hetzelfde moment zorgbehoevend worden, waardoor problemen kunnen ontstaan in de 
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groepswoning. Het leeftijdsverschil binnen een groepswoning is daarom best niet te groot, 

maar ook niet te klein. 

 Na verloop van tijd zal elke groepswoning voor senioren met gezondheidsproblemen te maken 

krijgen. Men heeft dus best iets achter de hand om deze problematiek op te lossen. 

 Senioren vragen naar een minimum aan dienstverlening in groepswoningen. Men kan 

bijvoorbeeld poetshulp of gemeenschappelijke maaltijden aanbieden. Dit is vooral relevant voor 

groepswoningen die gericht zijn op senioren vanaf een leeftijd van 65 jaar. 

 Indien men geen diensten wil aanbieden bij de start van een project, dan zorgt men best voor 

een netwerk dat men kan inschakelen wanneer er plots wel vraag naar is. Men kan ook 

duidelijke afspraken maken over de dienstverlening bij de start van het project. 

 Senioren zijn niet bereid om nog veel te participeren bij het poetsen, het klaarmaken van 

maaltijden, enzovoort. Men zorgt er daarom best voor dat de gemeenschappelijke ruimten door 

een dienst onderhouden worden in plaats van door de bewoners of dat er duidelijke afspraken 

gemaakt worden met bewoners, vooraleer zij kunnen toetreden. 

 Een personenalarmsysteem en/of een vrijblijvende controleronde is gewenst in 

groepswoningen. Zo voelen bewoners zich veilig, zonder dat er constant iemand aanwezig 

moet zijn. Er is sowieso ook sociale controle tussen de bewoners. 

 In een groepswoning leeft men samen. De verschillende karakters van de bewoners kunnen 

botsen. De bewoners moeten dus een hoog tolerantiegehalte hebben. Initiatiefnemers zorgen 

daarom best voor een toegangsprocedure. 

 Een groepswoning richt zich best op mensen uit de omgeving. Zo verliezen senioren hun 

opgebouwde sociale netwerk minder snel. 

 Bewoners kunnen nog gemakkelijk zelf boodschappen doen als de groepswoning zich bevindt 

op een locatie met veel voorzieningen en als mensen nog in een goede gezondheid verkeren. 

Indien dit niet het geval is, wordt er best een mate van dienstverlening aangeboden. De 

dienstverlening wordt dus best aangepast aan de noden van de doelgroep en de locatie. 

 

Bevindingen en aanbevelingen voor coördinatoren en het personeel van bestaande groepswoningen: 

 Als men werkt met een centrale coördinator, dan moet men proberen om deze ook 

aanspreekbaar te houden. Bovendien wisselt men best niet te vaak van coördinator. 

 De dienstverlening in het weekend beperken kan voordelen hebben. Dit zorgt ervoor dat de 

meer zorgbehoevende senioren niet in deze woonvorm komen wonen, wat de last op de betere 

bewoners beperkt. Anderzijds stimuleert dit het engagement tussen de bewoners. 

 Om het sociaal contact te stimuleren tussen bewoners kan men gemeenschappelijke 

maaltijden aanbieden. Dit zorgt wel enkel voor formele, zwakke banden. 
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 Men organiseert best niet te veel dagelijkse activiteiten. Een maaltijd of daguitstap wordt vaak 

positief ervaren, maar spelletjes en dergelijke zijn minder in trek. 

 Men moet zoveel mogelijk de autonomie en de vrijheid van senioren respecteren. Zo kunnen 

bewoners het contact met familieleden en vrienden gemakkelijker behouden. 

 Transparantie in de prijszetting en mate van dienstverlening is een grote meerwaarde. Zo 

kunnen nieuwe bewoners goed inschatten wat het hen zal kosten en welke dienstverlening 

aangeboden wordt. 

 

Zoals hierboven aangetoond, valt er heel wat te leren uit de ervaringen van coördinatoren, begeleiders 

en bewoners van de huidige Vlaamse groepswoningen. Het zou interessant zijn om een gelijkaardige 

studie te herhalen in de toekomst, als er meer groepswoningen voor senioren zijn opgestart. Men kan 

ook proberen om projecten die in de opstartfase zijn, te betrekken bij vervolgonderzoeken om te kijken 

hoe zij tewerk gaan. Als men groepswoningen in Vlaanderen echt een kans wil geven op de Vlaamse 

woningmarkt, moeten zij zoveel mogelijk voldoen aan de wensen van de bewoners. 

 

Eén van de zaken die in de literatuur nog weinig aandacht kreeg was de ruimtelijke component. 

Lokale inbedding komt af en toe wel aan bod, maar over de nabijheid van voorzieningen wordt quasi 

niet gesproken. Daarnaast is ook nog weinig duidelijkheid over het behoud van reeds bestaande 

sociale netwerken. Indien men in de toekomst een onderzoek zou doen met initiatiefnemers van reeds 

bestaande of nieuwe projecten, dan zou het interessant zijn om deze ruimtelijke component eveneens 

te onderzoeken. Hierbij kan gezocht worden naar hoe men tot een bepaalde locatie komt, wat men 

van de locatie vindt, in welke mate er inbedding is in de buurt en dergelijke meer. 
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7. BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Evolutie van de levensverwachtingen bij geboorte per geslacht, 1880-2016 (Bron: 
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Bijlage 2: Projectie 1997-2030 voor 65-plussers en 80-plussers (Bron: Willems & Lodewijckx, 

2011). 
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Bijlage 3: KATZ-schaal (Bron: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, 2017) 

 

Categorie O: daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die 

 fysiek volledig onafhankelijk en niet dement zijn 

Categorie A: daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die 

 fysiek afhankelijk zijn: zij zijn afhankelijk om zich te wassen en/of te kleden 

 psychisch afhankelijk zijn: zij zijn gedesoriënteerd in tijd en ruimte, én zij zijn fysisch volledig 

onafhankelijk 

Categorie B: daarin zijn ondergebracht die 

 fysiek afhankelijk zijn: zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én zij zijn afhankelijk 

voor de transfer en voor zijn verplaatsingen en/of naar het toilet te gaan 

 psychisch afhankelijk zijn: zij zijn gedesoriënteerd in tijd én ruimte, én zij zijn afhankelijk om 

zich te wassen en/of te kleden 

Categorie C: daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die 

 fysiek afhankelijk zijn: zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én zij zijn afhankelijk 

voor de transfer en voor zijn verplaatsingen en naar het toilet te gaan, én zij zijn afhankelijk 

wegens incontinentie en/of om te eten 

Categorie C dement/ Categorie D: daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die 

 psychisch afhankelijk zijn: zij zijn gedesoriënteerd in tijd én ruimte, én zij zijn afhankelijk om 

zich te wassen en te kleden, én zij zijn afhankelijk wegens incontinentie, en zij zijn afhankelijk 

voor de transfer en voor zijn verplaatsingen en/of om naar het toilet te gaan en/of om te eten. 
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Bijlage 4: Interviewblad niet-bewoners 

 

1. Respondent informeren 

 

- Begroeten & bedanken voor de deelname. 

- Blad “kennismaking met het onderzoek” geven aan respondent. 

- Kort uitleggen waar onderzoek over gaat, terwijl respondent het blad voor zich heeft liggen. 

- De rolverdeling van het interview meedelen (thema’s, indien onduidelijkheden altijd vragen naar 

meer uitleg, geen foute antwoorden of meningen). 

- Uitleggen dat het gesprek volledig anoniem blijft. 

- Toestemming vragen voor het gebruik van de voice-recorder. 

- “Respondentidentificatie invullen” terwijl de respondent het blad “kennismaking met het 

onderzoek” kan doornemen. 

- Meedelen dat het interview ongeveer één uur in beslag zal nemen en dat er achteraf nog iets off-

the-record gezegd kan worden. 

- Vragen of er nog vragen/onduidelijkheden zijn vooraleer van start te gaan. 

 

2. Respondentidentificatie 

 

Interviewer:………………………………………………………………………………………………………… 

Naam respondent & Initialen respondent: ……………………………………………………...……………… 

Datum van afname: …………………………………………………….………….…………………………….. 

Begintijd-eindtijd-duur: …………………-……………………………-….………….………...………………… 

Plaats van afname: …………………………………………………….………….…………….……………….. 

Gemoedstoestand respondent: …………………………………………………….…………….…………….. 

Omgeving en omgevingsfactoren: …………………………………………………….………..………………. 

 

3. Semigestructureerd interview: topic/vragenlijst 

 

1. Inleidende vragen over de respondent 

a) Hoe bent u zelf in aanraking gekomen met het concept “groepswonen voor senioren”? 
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b) Kunt u kort het groepswonen hier beschrijven? 

c) Wat is uw functiebeschrijving binnen dit project? 

d) Hoe lang werkt u al mee met dit project? 

e) Wat is groepswonen voor u? 

- Wat zijn volgens u de voornaamste waarden van groepswonen voor senioren? 

 

2. Algemene organisatie & coördinatie 

a) Hoe is deze groepswoning tot stand gekomen? 

- Wie waren de partners? 

b) Wie staat in voor de coördinatie & organisatie van het groepswonen? 

c) Welke rol speelt de overkoepelende organisatie voor de groepswoning voor senioren? 

- Hoe is deze organisatie opgebouwd? 

- Wordt de coördinatie, begeleiding en zorgverlening steeds vanuit deze organisatie 

geregeld? Hoe gebeurt dit? 

d) Hoe staat u tegenover het onderbrengen van de groepswoning in deze organisatie? 

e) In welke mate slaagt de organisatie erin om aan de behoeften en eisen van de bewoners te 

voldoen? 

- Kunt u voorbeelden geven van positieve en/of negatieve gevolgen van de organisatie 

voor bewoners? 

f) Denkt u dat het mogelijk zou zijn om een groepswoning voor senioren buiten het kader van 

deze (of een gelijkaardige) organisatie te ontwikkelen? 

 

3. De bewoners 

a) Hoe zou u de doelgroep van deze groepswoning voor senioren omschrijven? 

- Waarom wordt een beroep gedaan op deze doelgroep? 

b) Wat is de gebruikelijke procedure om in deze groepswoning te komen wonen?  

- Welke rol spelen de huidige bewoners in dit selectieproces? 

- Wat vindt u zelf van de rol die huidige bewoners spelen in dit selectieproces? 

c) Hoe worden conflicten opgelost tussen bewoners? 

d) Hoe geschikt is deze woonvorm voor (1) kansarmen, (2) zorgbehoevenden,… 
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e) Wat zijn volgens u de voornaamste beweegredenen om in een groepswoning te komen 

wonen? 

 

4. Zorgverlening 

a) Hoe is de zorgverlening gestructureerd? Welke vormen van zorgverlening worden 

aangeboden? 

- Wie staat in voor deze zorgverlening? 

- Wat zijn de voornaamste taken van de zorgverleners? 

- Hoe frequent wordt gebruik gemaakt van deze zorgverlening? 

- Aan wie wordt deze zorgverlening aangeboden? 

- Welke rol spelen bewoners hierin? 

b) Waarom wordt zorgverlening op deze manier gestructureerd? (Voordelen/nadelen?) 

- Vindt u dat de bewoners voldoende inspraak hebben in hoe zorgverlening verloopt? 

c) Hoe moet de zorgverlening volgens u georganiseerd/gestructureerd worden? 

- Hoeveel/welke zorgverlening moet er volgens u aangeboden worden? 

d) Denkt u dat een groepswoning voor senioren kan slagen zonder het aanbieden van 

zorgverlening of waarbij de zorgverlening volledig persoonlijk (op maat van de senior) 

geregeld wordt? 

 

5. Begeleiding/ondersteuning 

a) Hoe gebeurt de begeleiding/ondersteuning van de groep? Op welke gebieden krijgen 

bewoners begeleiding/ondersteuning? 

- Wie staat in voor de begeleiding/ondersteuning? 

- Wat zijn de voornaamste taken van de begeleiders? 

- Hoe frequent wordt begeleiding/ondersteuning verleend? 

- Wat is de rol van bewoners in de begeleiding? 

b) Waarom wordt begeleiding/ondersteuning op deze manier gestructureerd? Waarom wordt 

begeleiding/ondersteuning al dan niet aangeboden? 

- In welke mate is deze begeleiding/ondersteuning een meerwaarde? Voordelen? 

- In welke mate is deze begeleiding/ondersteuning gewenst? Nadelen? 

- Vindt u dat de bewoners voldoende inspraak hebben in hoe de 

begeleiding/ondersteuning verloopt? 
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c) Hoe moet de begeleiding/ondersteuning volgens u georganiseerd worden? 

- Hoeveel begeleiding/ondersteuning moet er volgens u aangeboden worden? 

 

6. Samenleven 

a) Hoeveel engagement is er tussen de bewoners onderling van het groepswonen? 

- Springen bewoners soms bij elkaar binnen? 

- Kunt u voorbeelden geven van engagement tussen bewoners? 

- Wat moet volgens u de rol zijn van begeleiding/ondersteuning hierin of moet zij hier 

geen rol in hebben? 

b) Welke activiteiten worden zoal samen gedaan? 

 

6. Buurt en omgeving 

a) Komen de bewoners nog geregeld buiten? 

- Voor welke gelegenheden komen ze buiten? 

b) Hoe vertrouwd zijn bewoners met hun buurt? 

c) Kennen de bewoners nog mensen uit de buurt waarin zij wonen?  

- Hebben zij nog relaties met mensen uit de buurt? 

- Zijn er nog gezamenlijke activiteiten met buren of andere organisaties uit de buurt? 

d) Wat is het belang van de buurt volgens u voor het succes van groepswoningen? 

e) Wat denkt u dat de beste locatie is om een succesvolle groepswoning voor senioren op 

poten te zetten? 

- Wat is het belang van een stedelijke of rurale locatie volgens u? (Redenen?) 

f) Zijn alle gewenste faciliteiten aanwezig in de buurt waarin deze groepswoning gelegen is? 

g) Hoe toegankelijk zijn de straten, voorzieningen, etc. voor senioren met een verminderde 

mobiliteit? 

 

8. De toekomst 

a) Indien u dit project moet situeren tussen “thuis wonen”, “assistentiewoningen” en 

“woonzorgcentra”. Hoe zou u dit dan doen? 

b) Is de zorg of het wonen prioritair in deze woonvorm volgens u? (Wat vindt u hiervan?) 



 

80 
 

c) Hoezeer is het groepswonen volgens u een goede of slechte toevoeging aan de 

woningmarkt voor senioren? 

d) Wat zijn volgens u de voornaamste zaken/componenten waar projectontwikkelaars in de 

toekomst zeker rekening mee moeten houden? 

 

9. Afsluiter 

a) Zijn er verder nog zaken die u kwijt wil? 

b) Heeft u zelf nog vragen naar mij toe? 

c) Bedankt voor uw tijd en antwoorden! 
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Bijlage 5: Interviewblad bewoners 

 

1. Respondent informeren 

 

- Begroeten & bedanken voor de deelname. 

- Blad “kennismaking met het onderzoek” geven aan respondent. 

- Kort uitleggen waar onderzoek over gaat, terwijl respondent het blad voor zich heeft liggen. 

- De rolverdeling van het interview meedelen (thema’s, indien onduidelijkheden altijd vragen naar 

meer uitleg, geen foute antwoorden of meningen). 

- Uitleggen dat het gesprek volledig anoniem blijft. 

- Toestemming vragen voor het gebruik van de voice-recorder. 

- “Respondentidentificatie invullen” terwijl de respondent het blad “kennismaking met het 

onderzoek” kan doornemen. 

- Meedelen dat het interview ongeveer één uur in beslag zal nemen en dat er achteraf nog iets off-

the-record gezegd kan worden. 

- Vragen of er nog vragen/onduidelijkheden zijn vooraleer van start te gaan. 

 

2. Respondentidentificatie 

 

Interviewer:………………………………………………………………………………………………………… 

Naam respondent & Initialen respondent: ……………………………………………………...……………… 

Datum van afname: …………………………………………………….………….…………………………….. 

Begintijd-eindtijd-duur: …………………-……………………………-….………….………...………………… 

Plaats van afname: …………………………………………………….………….…………….……………….. 

Gemoedstoestand respondent: …………………………………………………….…………….…………….. 

Omgeving en omgevingsfactoren: …………………………………………………….………..………………. 
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3. Gestructureerd interview 

 

Geslacht: O  Man  O  Vrouw  O  Anders 

Leeftijd:………….……………………………………………………………………........................... 

Burgerlijke staat: O  Ongehuwd  O  Samenwonend  

O  Gescheiden  O  Weduw(e)(naar) 

Hoogst opleiding: O  Lager onderwijs O  Lager secundair onderwijs 

     O  Hoger secundair onderwijs  O  Hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) 

Huidige werksituatie: O  Beroepsactief O  Gepensioneerd  

O  Werkloos  O  Anders 

Gezondheidstoestand:  O  Zeer goed  O  Goed  O  Redelijk 

    O  Slecht  O  Heel Slecht 

Aantal kinderen:………………………………………………………………………………………... 

Vorige woning: O  Landelijk  O  Stedelijk  O  Anders……………. 

Vorige woning: O  Eigenaar   O  Huurder 

Vorige woning: O  Appartement  O  Rijwoning  O  Vrijstaand huis 

O Andere……………………………………………………………………... 

 

4. Semigestructureerd interview: topic/vragenlijst 

 

1. Inleidende vragen over respondent ten aanzien van groepswonen voor senioren 

a) Hoe bent u zelf in aanraking gekomen met het concept “groepswonen voor senioren”? 

b) Hoe lang woont u hier al? 

c) Wat waren voor u persoonlijk de belangrijkste redenen om in deze groepswoning voor 

senioren te komen wonen? 

d) Wat is groepswonen voor u? 

- Wat zijn volgens u de voornaamste waarden van groepswonen voor senioren? 

 

2. Algemene organisatie & coördinatie 

a) Hoe ervaart u het onderbrengen van de groepswoning in de huidige organisatie? 

(Voordelen/nadelen?) 
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b) In welke mate slaagt de organisatie erin om aan uw behoeften en eisen te voldoen? 

- Wat zijn uw behoeften? 

- In welke mate wordt aan deze behoeften voldaan? 

- Welke rol speelt de organisatie hierin? 

c) Hoe moet de coördinatie volgens u gebeuren? 

 

3. De bewoners 

a) Hoe ziet een nieuwe bewoner van een groepswoning voor senioren eruit? 

(Waarden/kenmerken?) 

b) Wat vindt u van de officiële huidige doelgroep (*leg kort uit wat deze momenteel is: 65+, licht 

zorgbehoevend) voor dit project? 

c) Wat vindt u van de huidige samenstelling van de groep? 

d) Hoe verliep u toetreding tot de groepswoning? 

e) Wat vindt u van de huidige inspraak die u heeft bij de selectie van een nieuwe bewoner? 

f) Heeft u al aan den lijve ondervonden dat een nieuwe bewoner niet past in de groep? 

g) Hoe worden conflicten opgelost tussen bewoners? 

h) Hoe geschikt is deze woonvorm voor (1) kansarmen, (2) zorgbehoevenden,… 

i) Onder welke omstandigheden zou u de stap zetten om de groepswoning terug te verlaten? 

 

4. Zorgverlening (*leg kort uit wat bedoeld wordt met zorgverlening) 

a) Wat vindt u van de huidige zorgverlening die men aanbiedt? 

- Hoe ervaart u deze zorgverlening (voordelen/nadelen?) 

- Hoeveel inspraak wenst u te hebben in hoe de zorgverlening verloopt? 

b) Hoe moet de zorgverlening volgens u georganiseerd worden? 

- Hoeveel zorgverlening moet er volgens u aangeboden worden? 

c) In welke mate denkt u dat een groepswoning voor senioren kan slagen zonder het aanbieden 

van zorgverlening of waarbij de zorgverlening volledig persoonlijk (op maat van de senior) 

geregeld wordt? 

 

5. Begeleiding/ondersteuning 

a) Wat verstaat u onder begeleiding/ondersteuning binnen het groepswonen? 
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b) Wat moet volgens u de rol zijn van begeleiding/ondersteuning binnen het groepswonen? 

c) Wat vindt u van de huidige begeleiding/ondersteuning die men aanbiedt? 

- Hoe ervaart u deze begeleiding/ondersteuning? (voordelen/nadelen?) 

- Hoeveel inspraak wenst u te hebben in hoe de begeleiding/ondersteuning verloopt? 

d) Hoe moet de begeleiding/ondersteuning volgens u georganiseerd worden? 

- Hoeveel begeleiding/ondersteuning moet er volgens u aangeboden worden? 

 

6. Samenleven 

a) Hoeveel engagement is er tussen de bewoners onderling van het groepswonen? 

- Springen bewoners soms bij elkaar binnen? 

- Kunt u voorbeelden geven van engagement tussen bewoners? 

- Wat moet volgens u de rol zijn van begeleiding/ondersteuning hierin? 

b) Welke activiteiten doen jullie zoal samen? 

- Wat vindt u van de activiteiten die samen gebeuren? 

 

7. Buurt & omgeving 

a) Komt u nog geregeld buiten? 

- Voor welke gelegenheden komt u buiten? 

b) Hoe vertrouwd bent u met de buurt? 

c) Heeft u relaties met mensen uit de buurt? 

d) Zijn er nog bepaalde (gezamenlijke) activiteiten buitenshuis waaraan u deelneemt? 

e) Hoe tevreden bent u met de buurt waarin u woont? 

- Zijn alle gewenste faciliteiten aanwezig of zijn er zaken die u liever zou missen? 

f) Hoe belangrijk was de locatie voor u bij het toetreden tot deze groepswoning? 

g) Wat is voor u de ideale locatie voor een groepswoning voor senioren? 

h) Zijn de straten en voorzieningen in de buurt toegankelijk voor u? 

 

8. De toekomst 

a) Indien u dit project moet situeren tussen “thuis wonen”, “assistentiewoningen” en 

“woonzorgcentra”. Hoe zou u dit dan doen? 
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b) Is de zorg of het wonen prioritair in deze woonvorm volgens u? (Wat vindt u daarvan?) 

c) Hoezeer is het groepswonen volgens u een goede of slechte toevoeging aan de 

woningmarkt voor senioren? 

d) Wat zijn volgens u de voornaamste zaken/componenten waar projectontwikkelaars in de 

toekomst zeker rekening mee moeten houden? 

 

9. Afsluiter 

a) Zijn er verder nog zaken die u kwijt wil? 

b) Heeft u zelf nog vragen naar mij toe? 

c) Bedankt voor uw tijd en antwoorden! 

 

Bijlage 6: Foto van de pastorij Adegem (boven) en de pastorij Kleit (onder) op 27/03/2018 
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Bijlage 7: Achtergrondkenmerken geïnterviewde bewoners 

Kenmerk 

Geslacht 

Man 4 

Vrouw 9 

Leeftijd 

Zestigers 1 

Zeventigers 4 

Tachtigers 5 

Negentigers 3 

Burgerlijke staat 

Weduw(e)(naar) 11 

Gescheiden 1 

Samenwonend 1 

Opleidingsniveau 

Lager onderwijs 1 

Lager secundair onderwijs 8 

Hoger secundair onderwijs 4 

Huidige werksituatie 

Gepensioneerd 13 

Aantal kinderen 

0 2 

1 4 

2 4 

3 1 

4 2 

Gezondheidstoestand 

Slecht 2 

Redelijk 6 

Goed 4 

Geen antwoord 1 

Vorige woning gelegen in 

Landelijk gebied 7 

Stad of kern 6 

Vorige woning was een 

Appartement 2 

Rijwoning 3 

Halfopen bebouwing 1 

Vrijstaande woning 6 

Bungalow 1 

Vorige woning was 

Mijn eigendom 11 

Gehuurd 2 
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Bijlage 8: Informatieblad respondent 

 

KENNISMAKING MET HET ONDERZOEK 

 

1. OVER DIT ONDERZOEK 

 

Ik ben een masterstudent (tweede master) aan de vakgroep geografie van de 

Universiteit Gent, met als afstudeerrichting stad, onderneming en mobiliteit (ook wel 

sociaaleconomische geografie). In het kader van mijn masterproef “Cohousing voor 

senioren in een vergrijzend Vlaanderen: de rol van begeleiding, zorg en buurten” 

neem ik enkele interviews af met mensen die gekend zijn met de wereld van 

cohousing gericht op senioren. Naast een aantal algemene vragen is het de bedoeling 

om dieper in te gaan op de thema’s “organisatie”, “begeleiding”, “zorg” en 

“buurtintegratie” binnen senior cohousing projecten. Hierbij wens ik inzicht te 

verkrijgen in de bestaande vormen van organisatie, begeleiding, zorg en 

buurtintegratie, evenals de redenen waarom deze vormen gebruikt worden. Door de 

koppeling te maken tussen de meningen en argumenten van organisatoren en deze 

van de bewoners zelf, zou ik richtlijnen willen opstellen voor het opstarten van 

cohousing projecten voor senioren in de toekomst met betrekking tot de thema’s 

begeleiding, zorg en buurtintegratie. 

 

2. TER INFORMATIE 

 

- Het interview is volledig anoniem 

- De geschatte duur is ongeveer 1 uur 

- Na het interview is er de mogelijkheid om iets “off the record” te zeggen 

- Als er later nog zaken zijn, of u benieuwd bent naar de resultaten kunt u mij altijd 

contacteren (zie contactgegevens onderaan) 

 

  

__________________ 

 

CONTACTGEGEVENS: 

- MAILADRES: JONASVANLOOCKE@OUTLOOK.COM 

- GSMNR.: [WEGGELATEN] 
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Bijlage 9: Transcriptieregels 

 

1. Verwijderingen en aanpassingen 

- Dialecten blijven behouden. 

- Stutters (“uh”, “uhm”), stopwoorden (“zeg maar”, “allee”) tussenwerpsels (“oja”, “nouja”, “hoor”, “hé”) 

en valse starten worden verwijderd, tenzij echt nodig. 

- “‘k” werd steeds vervangen door “ik” en “’t” door “het”. 

- Uren werden gestandaardiseerd (Bijvoorbeeld: kwart voor vier wordt 15u45) 

 

2. Codes binnen de transcripten 

Code Toepassing 

<woord> 
Niet verbale taal, inclusief verwijzingen naar 
zaken 

[+woord] 
Toevoeging van een niet uitgesproken woord 
voor de volledigheid 

[woord?] 
Niet zeker van het woord, maar wel een goede 
gok 

[?] Woord of aantal woorden onverstaanbaar 

(=woord) Aanvullende uitleg/context nodig bij een woord 

… 
Zin onderbroken, waarna een nieuwe zin volgt of 
een niet afgewerkte zin 

-- 
Niet voltooide zin die meteen geherformuleerd 
wordt, maar niet weggelaten kan worden 
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Bijlage 10: Transcripten 

 

Inhoudsopgave bijlage transcripten 

 

Interview niet-bewoner 1 ......................................................................................................................... 1 

Interview niet-bewoner 2 ....................................................................................................................... 22 

Interview niet-bewoner 3 ....................................................................................................................... 53 

Interview niet-bewoner 4 ....................................................................................................................... 68 

Interview niet-bewoner 5 ....................................................................................................................... 83 

Interview bewoner 1 ............................................................................................................................ 105 

Interview bewoner 2 ............................................................................................................................ 127 

Interview bewoner 3 ............................................................................................................................ 148 

Interview bewoner 4 ............................................................................................................................ 168 

Interview bewoner 5 ............................................................................................................................ 188 

Interview bewoner 6 ............................................................................................................................ 218 

Interview bewoner 7 ............................................................................................................................ 239 

Interview bewoner 9 ............................................................................................................................ 294 

Interview bewoner 10 .......................................................................................................................... 324 

Interview bewoner 12 .......................................................................................................................... 365 

Interview bewoner 13 .......................................................................................................................... 393 
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Interview niet-bewoner 1 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:00 Nota: <Voice recorder stond niet aan en werd meteen opgemerkt door respondent, 

eerste vraag werd herhaald> 

00:00:04 I: Hoe dat u in aanraking gekomen bent met het concept? 

00:00:08 NB1: Het project hier bestond en ikzelf werk hier nog maar van 1 oktober 2017. 4 

maanden nu. Het project bestond hier al, maar ik heb gesolliciteerd omdat het wel een interessant 

project is. 

00:00:26 I: En moest u zelf het project kort moet omschrijven? U werkt hier natuurlijk nog 

niet zo heel lang, dus ik weet niet hoeveel dat u al in contact gekomen bent met de mensen daar? 

00:00:40 NB1: Ja veel <lacht>. Het is eigenlijk individueel samenwonen. Ze wonen elk apart in 

under flat, maar ze hebben een gemeenschappelijke living, waar ze moeten - bij ons is het moeten 

komen eten ’s morgens, 's middags en 's avonds. De maaltijden worden voor under bereid, de 

boodschappen worden gedaan, maar ze moeten daarin overeenkomen, want wekelijks wordt er een 

menu opgesteld voor de komende week. Dus ze komen wel vrij veel in contact met elkaar. 

00:01:08 I: Het is dan ook zo dat ze zelf koken geregeld of is het eigenlijk…? 

00:01:13 NB1: Neen, er is gezinszorg die kookt voor hen, maar het is wel de bedoeling dat ze 

wat meehelpen en dat merken we dat dat niet zo heel vaak gebeurd. We hebben er een paar die 

helpen de aardappelen schillen, maar daar stopt het wel. En een keer iemand die achteraf wat veegt. 

Eigenlijk is het de bedoeling om ze meer te activeren, maar dat lukt niet.   

00:01:40 I: Ik ga daar straks waarschijnlijk wel nog op terug komen. De vraag is ook een 

beetje, maar dat is dan misschien meer in het algemeen wat dat eigenlijk de waarde zou zijn van zo 

groepswoningen ten opzichte van de woonvormen die eigenlijk al bestaan? 

00:02:00 NB1: In mijn ogen is dat toch wel het sociale contact dat enorm is, doordat ze 

verplicht worden om samen te eten, zijn ze verplicht om met mekaar in contact te komen. Ook de 
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sociale controle. Als er iemand wat minder eet, ze hebben dat allemaal wel gezien aan tafel dat ze wat 

minder eet, dat ze moet een beetje gestimuleerd worden. Of als ze niet komen eten, van "oei, die is 

hier niet, we gaan een keer moeten gaan kijken", dat wel. 

00:02:30 I: En zijn er dan ook al voorbeelden van dat mensen ook elkaar zouden helpen bij 

bepaalde zaken onderling dan? 

00:02:46 NB1: Dat is misschien meer een vraag dat de verzorgende die er hele dagen staat 

zou kunnen beantwoorden, maar ik denk dat wel ja. In het weekend is het zo dat er maar 's morgens 

iemand staat en dat ze dus… Tot aan het middageten staat er iemand en voor 's avonds moeten ze 

zelf tafel zetten en de koffie aanzetten. Er is dan wel altijd iemand die de koffie aanzet voor iedereen 

die de tafel dekt. 

00:03:08 I: Er is daar dan eigenlijk permanent een begeleider? 

00:03:13 NB1: Ja, van 's morgens 7u30 is er daar een verzorgende tot 's avonds 19u. En van 

's avonds 19u tot 's morgens 7u30 is er permanentie naar het woonzorgcentrum toe. Als er iets is 

kunnen de mensen op een knop duwen en komt er iemand van het woonzorgcentrum hun helpen. 

Maar dat is eigenlijk in een geval van nood. Dat is niet om een glas water te geven, maar voor in geval 

van nood. Als er iets is. In het weekend is het ook zo, de uren dat er niemand is dan is het 

woonzorgcentrum de back-up. 

00:03:50 I: En dat is bij alle twee de woningen? 

00:03:52 NB1: Ja, het zijn twee pastorijen. 

00:03:59 I: Welke rol speelt de hele overkoepelende organisatie? Het is hier onlangs 

veranderd zeker? 

00:04:07 NB1: Ja. Vroeger was het OCMW van Maldegem, maar sinds 1 januari zijn we 

zorgbedrijf Meetjesland geworden. 

00:04:16 I: Zit dat samen met de thuiszorg? 
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00:04:23 NB1: Dat is nu samen met thuiszorg. Ik ben coördinator van de Pastorij, maar ook 

van het dagcentrum. Dat zijn twee dingen die los van elkaar staan, maar ik doe ze samen. Wij leunen 

aan bij de thuiszorgdienst omdat het personeel die daar aanwezig is vanuit de thuiszorgdiensten komt. 

Dus het poetspersoneel en de gezinszorg is… 

00:04:43 I: Wordt dit dan ook gezien als mensen die thuis wonen? 

00:04:47 NB1: Ja <twijfelend>. Het hangt zo een beetje tussen thuis en het woonzorgcentrum. 

Het is iets meer dan een serviceflat, want een serviceflat woon je eigenlijk alleen en moet je alles zelf 

voorzien als gij hulp nodig hebt. Daarin hebben ze een serviceflat, maar is alle hulp voorzien. Ge stapt 

daar ook in met het gevolg dat je mee betaalt voor de zorg die aangeboden wordt. Je zegt van “kijk, ik 

stap in dat concept omdat ik dat nodig heb” of “omdat ik dat wel wil”. Je kan niet zeggen: “ik ga daar 

niet voor betalen” of “ik heb dat niet nodig, ik ga mijn eigen eten kopen”. Neen, dat is niet de 

bedoeling. Dat je daar een keer een eitje bakt ofzo, dat kan wel op de flat. Er is een kookfornuis, maar 

niet om echt veel te koken. Ook het poetsen, als je zegt, “ik ga mijn flat zelf poetsen”, eigenlijk zij je 

dan nog echt iets te goed voor daar… Het is zo echt een beetje tussen thuis of de serviceflat en het 

woonzorgcentrum. 

00:05:54 I: De doelgroep zou dan ook voornamelijk…? 

00:05:57 I: Het is moeilijk de grens te trekken, want ze moeten daar eigenlijk nog 

zelfstandig zijn. Eigenlijk moeten ze nog zelfstandig kunnen hun weg en weer-- alles zelfstandig doen, 

maar toch hebben ze iets. Ofwel zijn ze daarin gelaten dat ze zeggen “ik wordt graag gediend” of “ik 

heb graag de hulp die jullie aanbieden” ofwel hebben ze het echt nodig. Natuurlijk als het dan niet 

meer gaat dan kunnen ze daar niet meer blijven. Het is geen rusthuis. Dan moeten ze doorschuiven 

naar het rusthuis. 

00:06:29 I: En is er dan ook al een doorschuifsysteem of niet? 

00:06:32 NB1: Er is een voorrangsregel met ons rusthuis, met het Warmhof. Als het niet meer 

daar gaat dat ze doorschuiven, dat is de logische stap eigenlijk. 

00:06:47 I: De procedure om als nieuwe bewoner in één van die groepswoningen te komen 

wonen? Hoe zit dat precies? 
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00:07:03 NB1: Ten eerste zijn er een paar voorwaarden. Ze moeten van Maldegem afkomstig 

zijn, ze moeten 65 jaar zijn. Ik ga een keer kijken <kijkt in computer, antwoord blijft uit>. 

00:07:26 I: Ik weet niet of er al nieuwe bewoners zijn bijgekomen? 

00:07:27 NB1: Volgende week komt er iemand nieuws eigenlijk. <Zoekt verder in computer>. 

00:07:45 I: Ik heb wel gezien op de website staat er ook wel een beetje uitleg over. 

00:07:50 NB1: En waar? ik weet niet of dat de documenten der ook nog op staan. <Stilte> 

00:07:55 I: Ja misschien op de oude website van het OCMW. <Zoekt verder, lange stilte>. 

00:08:53 NB1: Ik peis dat de voornaamste voorwaarde is dat ze moeten van Maldegem zijn en 

65 jaar zijn. 

00:09:02 I: En de zorgbehoevendheid? 

00:09:04 NB1: Min of meer wordt dat wel bekeken, maar dat is zo heel moeilijk, want ergens 

moeten ze nog zelfredzaam zijn. 

00:09:12 I: Ja, maar aangezien dat alles aangeboden wordt…? 

00:09:15 NB1: Iemand die nog zelfstandig is gaat daar niet in meestappen. Er wordt ook een 

screening gedaan, een kennismakingsgesprek waarin dat dat allemaal uitgelegd wordt, want ze 

betalen mee een beetje volgens het solidariteitsprincipe. De poetsvrouw poetst ook de 

gemeenschappelijke delen: de gang, de living en ze betalen mee daarvoor. De ganse pot van uren die 

daar gewerkt wordt, wordt gedeeld door het aantal: door 12 flatjes in Adegem, door 7 in Kleit en ze 

betalen daarvoor mee. Dus gans het concept wordt uitgelegd enzo. Ze moeten daarmee akkoord 

gaan. Wij moeten de mensen ook zien in het concept, in het geheel, want dat zijn in Adegem 12 

verschillende personen, 12 verschillende karakters. Wij maken dan een interpretatie, gaat die persoon 

daarin thuis horen of niet. 
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00:10:19 I: Wordt er dan ook bijvoorbeeld aan de bewoners zelf ofzo gevraagd of is er zo 

een instapperiode of niet? 

00:10:23 NB1: Nee. Aan de huidige bewoners wordt er niet echt een mening gevraagd. Wij 

proberen dat zo goed mogelijk in te schatten of dat ze passen bij de mensen of niet. Er wordt dan ook 

eens een bezoek gebracht aan de pastorij met de mensen. Sowieso is er één maand proef. Dus de 

eerste maand is proef en als wij vinden dat die persoon daar niet thuis hoort dan moeten ze terug - 

weg. Ik weet niet of dat dat al in het verleden gebeurd is, maar het kan wel. Toen dat ik hier gestart 

was, was er ook iemand die daar net was opgenomen en die zat nog in die proefperiode. Dat was zo 

echt “opvolgen en evalueren”, van “betert het of niet”, anders past ze niet in het concept. Tot nu toe is 

het nog altijd gelukt, maar… omdat we veel verwachten van de mensen. Ze leven ergens wel samen. 

Ze hebben samen een huishoudbudget. Als je daar alle dagen biefstukken wil eten, dat gaat niet. 

00:11:28 I: Zou je dan beschrijven dat de mensen ook wel vrij sociaal moeten zijn? 

00:11:35 NB1: Ja, ze moeten sociaal zijn. Daarom moeten ze niet hele dagen in de living 

samenzitten, want ze hebben hun eigen flat. De meesten zitten eigenlijk altijd op under flat, maar gaan 

wel gaan eten, gaan een keer bij de buren binnen, gaan eens keer gaan helpen of ondersteunen, 

gaan als ze in de living zijn de tafel dekken voor iedereen, “niet alleen voor mij”. Want dat zijn 12 

karakters en soms <lachje> kan het wel eens heftig zijn ze. Dat je soms peist van “moeten jullie daar 

zo oud voor geworden zijn” <lachend>. Zo van, <bootst geïrriteerd senior na> “als den dien het niet 

meer doet ga ik het ook niet meer doen hoor”, en dan begint het. Er moet dus echt wel engagement 

zijn. 

00:12:12 I: Dus in die zin is het ook wel belangrijk waarschijnlijk dan dat er toch wel 

begeleiding aanwezig is? 

00:12:18 NB1: Ja. 

00:12:20 I: Moest u nu een gelijkaardig project willen doen, waarbij dat je eigenlijk ook met 

senioren werkt die misschien totaal niet zorgbehoevend zijn. Zou dat dan kunnen werken volgens u? 

Zo'n concept waarbij je zegt van "de zorgverlening kun je misschien wat beperken, want ze zijn niet 

echt zorgbehoevend”, maar misschien de begeleiding niet…? 
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00:12:46 NB1: We hebben er ook al eens gehad, mensen van Brugge die daarmee bezig 

waren. <Lacht> 

00:12:51 I: <Lacht> Ja, ik ben van Brugge. 

00:12:55 NB1: Dat was met Regina Séli geloof ik, die gekomen was. 

00:12:59 I: Ik weet van een Fons. 

00:13:05 NB1: Zijn naam weet ik niet meer. Dat was vanuit Regina Séli dat ze gingen kijken 

voor eventueel een gebouw op te trekken voor dat cohousen, maar inderdaad, met nog goeie 

mensen, want er waren er daar een paar mee die mee wilden in het project starten als financierders 

zeiden ze dat. Dat was een heel andere interpretatie of dat het van ons is. Van ons is het echt wel 

vanuit zorg en het gaat niet meer alleen thuis, om eenzaamheid, omdat er wat zorg nodig is. We zien 

wel dat de mensen soms wel weer een beetje openbloeien als ze daar in gezelschap zijn. Eten in 

groep is ook iets dat enorm stimuleert, voor bejaarden - voor senioren. Het zijn geen bejaarden 

<lachje>. Het zijn senioren. Maar ik peis, naar die echte actieve mensen, ik weet niet of dat zo, 

cohousing of dat dat project dan echt wel zou werken. Dat is mijn gevoel he. Ik peis dat je gewoon een 

appartement hebt in de stad waar er een living is waar dat iedereen kan gaan zitten. Maar echt zo het 

cohousen zoals het daar nu is, dat er eten gekookt wordt. Ik vergelijk het-- toen ik solliciteerde en het 

probeerde uit te leggen aan kennissen zei ik altijd het is eigenlijk de kotmadam, maar voor senioren. 

Een huismoeder die daar is, het zijn er wel een paar die daar zorgt voor de studenten, maar het zijn 

toch senioren. Ik peizen als ze nog allemaal heel goed zijn, gelijk hoe dat ik die mensen van Brugge 

gezien heb. Ik weet niet of dat dat zo… Dat is mijn gevoel, maar misschien is dat een andere mening 

dat zunder hebben. 

00:14:44 I: Zou je ook…? 

00:14:48 NB1: Ik peis dat ze toch een beetje afhankelijk moeten zijn de mensen voor in dat 

concept te stappen. 

00:14:52 I: Er is waarschijnlijk ook wel nood dan misschien aan…?   
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00:14:58 NB1: Dat is zo een stap voor het rusthuis. Ze zijn nog te goed voor naar het rusthuis. 

Ze geraken soms niet in het rusthuis, want dat zijn ook wachtlijsten, waardoor dat die regels streng 

zijn en ze hebben een bepaalde zorgbehoefte nodig. Ze zitten zo op die grens of er nog net voor. “We 

willen wel naar het rusthuis gaan”, “we willen niet meer alleen zitten”, “we hebben hulp nodig”, maar 

niet zorgbehoevend genoeg om in het rusthuis binnen te geraken. 

00:15:24 I: Denkt u dat dan ook soms misschien een stap is voor mensen die zich eigenlijk 

thuis dan niet meer veilig voelen, dat die daar echt zouden voor kiezen? 

00:15:35 NB1: Ja. Het is echt omwille van eenzaamheid, veiligheidsgevoel. 

00:15:42 I: En ook misschien dat ze dan denken “dan kunnen we het woonzorgcentrum 

nog uitstellen”. Zou dat ook één van de redenen zijn? 

00:15:47 NB1: Ja. "We hebben zo nog ons eigen flatje", want dat vinden ze wel nog belangrijk, 

dat ze under eigen stek hebben. Dat is een flat, dat is een living, dat is een slaapkamer, dat is een 

badkamer. Nu in het rusthuis is dat een kamertje, living en bed staan naast mekaar. <stilte> 

00:16:09 I: Het is interessant om te zien, want de cohousing voor jongere mensen dat lijkt 

ook wel min of meer wat meer op te komen. Dat werkt wel min of meer, niet altijd even goed natuurlijk. 

Maar je zit hier natuurlijk… In Brugge heb je misschien wel een groter doelpubliek bijvoorbeeld, dat 

weet ik niet? 

00:16:31 NB1: Ge zit echt ook met die karakters en dan merken wij dat dat soms… 

00:16:36 I: Bij oudere mensen misschien wel…? 

00:16:37 NB1: Ja, want ze hebben allemaal under karakter en under mening en overtuigd van 

under mening. Muziekkeuze bijvoorbeeld. Ik heb nu een beslissing genomen dat ze het niet mogen 

doen. Ik weet niet of je dat zal moeten opschrijven of niet hoor <lachend>. Ik ga er maar een 

voorbeeld van geven. Er wil iemand muziek in de living. Nu er staat een radio die aangezet wordt, 

maar dat is geen goede muziek, “wals is betere muziek”, vindt hij. Hij heeft daar dan zijn eigen 

installatie gezet voor zijn cd'tjes te kunnen opzetten met walsmuziek. Maar ja, niet alle 12 hoort graag 

walsmuziek of wil die muziek daar voor het eten en dat is dan zo een keer discussie. De enen zegt, 
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“hij moet hij daar toch niet zijn cd's komen opleggen, als iedereen azo begint”. En tij: “ja, iedereen 

hoort dat graag”. Dan heb ik gezegd van: “misschien hoort niet iedereen dat graag en de living is 

neutraal terrein, dus mag je dat van mij daar niet meer laten spelen”. Ze hebben under living om dat te 

doen. Buiten peis ik met jongere mensen ga je dat minder rap hebben. Jongere mensen gaan zo hun 

mening niet opdringen in groep peis ik. Het is vooral ook dat karakter dat ook heel moeilijk maakt om 

iemand te vinden die daar wel bij past. We hebben nu iemand nieuws. Die gaat daar peizen we wel 

heel goed in passen omdat dat weer een heel ander karakter is. Maar zet daar ook iemand dominant 

of iemand die bazig overkomt en er zit al een bazigen, dan kan dat wel een heftige situatie zijn. 

00:18:27 I: En momenteel zo van leeftijden, is er daar een groot verschil tussen, de 

mensen onderling? 

00:18:35 NB1: <Grijpt map met bewoners uit de kast> 

00:18:37 I: Het zou kunnen dat er daar misschien ook wel een generatiekloof tussen…? 

00:18:42 NB1: De mensen zijn redelijk van leeftijd. Er is daar wel een jonger koppel. Ik zie hier 

(=map uit de kast) van het jaar 30, van het jaar 23, van 36, van het jaar 30, 29, van 35 en van 38. Van 

het jaar 24, van het jaar 38, van het jaar 29, dan iemand van het jaar 39. Dus dat is toch wel een 

stukje, dat is toch wel ongeveer een 10 jaar. Dat scheelt toch wel. Iemand van 32 en dan iemand van 

46 en 44 en dat merk je wel, dat is ook iets dat ze zeggen. “Het is niet omdat wij de jongste zijn en de 

betere zijn dat wij het hier allemaal moeten doen”. Dus als de kloof te groot is, is het inderdaad… 

00:19:34 I: Dat zij dan te veel zaken op zich of te veel verwachtingen…? 

00:19:37 NB1: Of dat men te veel verwacht van de medebewoners, van “zunder zijn nog goed 

en zunder zijn nog jong”, maar dat zij zoiets hebben van, “het moet niet altijd van ons komen”. Ge hebt 

wel een mengeling nodig van goeie en oudere mensen. Als ze daar allemaal 90 jaar of bijna 90 jaar 

zijn gaat het ook niet werken. Maar dat merk je toch wel soms, vooral bij die jongere mensen dat ze 

zeggen, het wordt een beetje als een verplichting gezien. Als ze (=de gezinszorg) er dan een keer niet 

zijn, vooral in het weekend. In de week is er daar iemand van de verzorging voor daar koffie te zetten 

voor daar alles op tafel te zetten. In het weekend 's avonds wordt dat verwacht van de medebewoners 
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dat de ene de andere helpt. Dan is het zo van: <imitatie jonge koppel> “we kunnen het toch niet altijd 

doen”. 

00:20:23 I: U bent dus eigenlijk de coördinator als ik het goed heb? Hoe staat u dan 

eigenlijk in echt verband met… Moet u dan zelf geregeld naar daar gaan? 

00:20:35 NB1: Ja. Ik ga regelmatig naar ginder en naar mijn gevoel soms nog te weinig. Ik ben 

daar dus voor de twee: voor het personeel. De uurroosters maak ik voor het personeel, dat er altijd 

iemand is. Als er personeelsproblemen zijn, maar ook voor de mensen zelf als zij problemen, 

klachten, vragen hebben en voor te maken dat het werkt <lacht> en dat het blijft draaien. Als er iets 

kapot is geven ze dat door aan mij en geef ik dat door aan de technische dienst of opvolging van 

werken. Een beetje de dagelijkse… 

00:21:20 I: <Kijkt intensief naar vragenlijst om het gesprek terug iets meer in lijn met de 

vragen te krijgen & de niet beantwoorde vragen te stellen>. 

00:21:27 I: Dan misschien of dat die groepswoning-- is dat bijvoorbeeld ook mogelijk om 

daar - ik weet niet of dat er mensen zijn die minder verdienen - om daar eigenlijk in terecht te komen 

of is dat momenteel echt wel…? 

00:21:44 NB1: Het is prijzig. 

00:21:44 I: want ik heb de prijzen bekeken en het ziet er inderdaad… 

00:21:48 NB1: Het is prijzig ja. Voor zover dat ik weet moeten ze het kunnen betalen of kunnen 

ze niet in het concept stappen. 

00:21:57 I: Het is niet een bepaald statuut of het één of het ander? 

00:22:00 NB1: Neen. Ge hebt de dagprijs, de huurprijs zogezegd en dan heb je nog het deel 

poetsdienst dat ze moeten bekostigen en dat is via de dienstencheques. Dat is dan 6 euro 30 per uur 

werkt dat, het voordelentarief. Het is zogezegd 9 euro, maar voordeeltarief is dan 6 euro 30. 

00:22:21 I: Dat wordt dan verdeeld over…? 
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00:22:22 NB1: Ja. Zoveel poetsuren in een maand wordt gedeeld door 12 flatjes, 7 flatjes en 

elk betaald zijn deel daarin. En dan heb je ook nog de gezinszorg. En de gezinszorg wordt berekend 

volgens je inkomsten. Dus daarin doet de ene een beetje meer voordeel dan de andere volgens de 

inkomsten. 

00:22:42 I: Dat zal niet zo doorslaggevend zijn? 

00:22:43 NB1: Dat scheelt niet zo heel veel. 

00:22:48 I: Dus momenteel is dat nog vrij moeilijk? 

00:22:49 NB1: Ja, in Adegem hebben ze 10 uur gezinszorg per dag, dat er iemand aanwezig 

is, dat ze moeten betalen. Dat loopt wel op. 

00:23:02 I: Gezinszorg, is dat dan ook begeleiding, of is er nog iemand apart die daar dan 

voor in staat? 

00:23:10 NB1: De gezinszorg is daar eigenlijk voor te koken, voor de wast te doen, voor de 

boodschappen te doen, als er iets is, zoals vanmorgen. Er was ergens een probleem dat de 

thuisverpleging niet binnen kon. De deur was defect, dus dan heeft de gezinszorg ook die persoon 

gewassen, omdat de verpleging dan weg was en die niet kon terug komen. De dagelijkse… 

00:23:49 I: Dit zal misschien wel een moeilijkere vraag zijn, maar de voornaamste 

beweegredenen voor mensen zelf om daar te gaan wonen? Ik zou dat natuurlijk ook eens aan de 

bewoners zelf misschien eens moeten vragen. U heeft al aangegeven, waarschijnlijk dus het sociale 

type die… Is het dan eigenlijk ook bijvoorbeeld dat, u werkt hier natuurlijk nog niet zolang, je hebt hier 

één iemand die erbij is gekomen, maar… 

00:24:21 NB1: Het is moeilijk om te antwoorden. Ik peis dat het vooral zo de dink is, van voelen 

dat het niet meer gaat thuis in het grootte huis, maar nog [+goed zijn]… 

00:24:31 I: Toen dat er iemand moest bijkomen, was dat dan moeilijk om iemand te vinden 

of ging dat eigenlijk relatief vlot? 
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00:24:36 NB1: Momenteel was het wat moeilijk. Tot nu toe was het wel moeilijk, maar nu sinds 

dat ik iemand heb komen er weer een paar vragen bij eigenlijk. 

00:24:47 I: Dus er is wel enige interesse? 

00:24:49 NB1: Ja, maar het schommelt wel een beetje. 

00:24:53 I: Dus heeft het wel een bepaalde toekomst? Misschien? 

00:24:56 NB1: <Overtuigend> Ja. Ik peis wel dat blijft bestaan, dat ons project wel zal blijven 

bestaan. 

00:25:13 I: Dus de thuiszorg wordt dagdagelijks geleverd. Doorheen de dag. Doen zij dan 

ook nog bepaalde activiteiten met de bewoners of hebben de bewoners zelf iets dat ze organiseren? 

00:25:34 NB1: Er is een koffiemoment in de namiddag rond 15u. Een koffiemoment, er staat 

daar een sjoelbak. Er is daar iets aanwezig, maar de mensen gaan dat niet zo rap zelf nemen. Ik zie 

nu dat ze ’s middags met tollekes-- dat er iemand tollekes meepakt en dat ze daar een beetje mee 

bezig zijn. We hebben nu ook een stagiair gehad van animatie in de bejaardenzorg gehad en die in de 

[pastorijwerking/pas ter inwerking?] zat en ze vonden dat wel heel fijn, want ze keken iedere keer uit 

naar dat die persoon kwam. Maar wij kunnen het niet altijd aanbieden. Dat is heel moeilijk om dat ook 

nog eens aan te bieden, omdat je weer een persoon moet hebben die dat kan doen. Weer de kosten. 

Hoe dat het project draait financieel dat kan ik niet zeggen. Ik veronderstel dat het wel draait. Ik weet 

ook niet of ze daar zoveel winst op maken. Dat zou ik moeten vragen aan hogerhand. 

00:26:42 I: We hebben het er ook al een beetje over gehad. Die thuiszorg enzo is er. Dat 

heeft natuurlijk zijn voordelen, maar zou dat ook bepaalde nadelen kunnen hebben voor de mensen 

denk je? 

00:26:58 NB1: Ze kunnen niet echt kiezen. Het is ons personeel. Het is die gezinshelpster, het 

is die poetsvrouw. Ze zijn wel een equipe. Als ze thuis zijn en ze zijn niet tevreden van een 

poetsvrouw dan moet die poetsvrouw niet meer komen. Hier stappen ze in het concept. Die 
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poetsvrouw gaat aangesproken worden en bijgestuurd worden, maar als dat ergens een persoonlijke 

mening is. 

00:27:26 I: Volgens wat ik verstaan heb, zijn de meesten toch wel tevreden dat ze die zorg 

hebben dan of? 

00:27:36 NB1: Ja, ze kiezen ervoor. Ernaartoe gaan is echt een bewuste keuze. Dat wordt echt 

wel bewust gemaakt. 

00:27:47 I: Ik weet dat er bijvoorbeeld ook een cohousing project is in Antwerpen, waar dat 

er niet echt een samenwerking is met een OCMW, maar dat er wel een begeleidster is die de groep 

begeleid, maar waar de zorg denk ik persoonlijk geregeld wordt. Maar binnen dit is het het concept 

zelf? 

00:28:12 NB1: Het is het concept. Ge kiest voor gans het pakket. Ge kiest niet alleen voor de 

woning, maar ge kiest voor alles samen. Als je daar niet mee akkoord gaat, dan moet je iets anders 

zoeken <lacht>. Zo simpel is het. Het is alles of niets. Of als wij denken van “ge gaat daar niet in 

passen” dan is het ook niets. 

00:28:44 I: Naar de zorgverlening wordt er wel op persoonlijk vlak gewerkt? Als er iemand 

zorgbehoevend is wordt er effectief voor die ene persoon speciale zorg verleend? 

00:29:00 NB1: <Twijfelende blik> De voorwaarde is ook dat ze nog zelfredzaam zijn. Dat ze 

zelf nog naar de living kunnen komen. Dat ze nog zelfstandig op under flat kunnen zijn. Het kan wel 

geregeld worden met thuiszorg. Er is daar iemand die 's morgens en 's avonds thuisverpleging heeft. 

Als dat geregeld kan worden. Die man kan naar beneden komen voor te eten in de living. Zolang of 

dat dat gaat. Is dat een keer-- als ze eens vallen ofzo en ze zijn tijdelijk minder mobiel, wordt er daar 

wel hulp geboden. 

00:29:34 I: Denkt u dat die persoon, die daar 's ochtends zijn ronde doet en 's avond, dat 

die altijd nodig is? Zeker voor alle mensen. Of is dat zeer specifiek voor een paar personen? 

00:29:49 NB1: Nodig en niet nodig, dat is zo een beetje dubbel. Sommige mensen zeggen van, 

“ze moeten niet komen bij mij”, “ze moeten mijn flat niet binnen gaan”. Maar neem nu dat ze gevallen 
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zijn en ze hebben niet aan de bel gekund, dan gaat er niemand het weten, gaat het maat tot aan het 

ontbijt zien. 

00:30:10 I: Het is ook een beetje ter controle dan? 

00:30:12 NB1: Het is een beetje ter controle dat er iemand langs komt 's morgens en 's 

avonds. 's Avonds en 's nachts ongeveer is er een ronde vanuit het Warmhof (=woonzorgcentrum) die 

langsgaat en die bepaalde flats echt wel binnen gaat omdat dat gevraagd wordt. Anderen gaat ze niet 

binnen omdat ze zeggen “bij mij moet je niet binnen komen”. Aan de ene kant is dat positief, aan de 

andere kant is dat negatief. Ik zeg het, als ze vallen… de mensen die zeggen, “ze moeten niet binnen 

komen” zijn de mensen die wat beter zijn. Maar het kan altijd eens iets gebeuren. En dan is het 's 

morgens aan het ontbijt dat ze zien, “oei, die zit hier nu niet aan tafel”.  

00:30:55 I: Dan misschien nog over de buurt zelf, eigenlijk de bredere omgeving. De 

mensen zelf, komen die nog buiten of? De boodschappen enzo worden gedaan? 

00:31:17 NB1: De boodschappen worden door ons gedaan. Sommigen wel. Sommigen gaan 

nog naar buiten. We hebben er ook een paar die nog naar een dagopvang gaan, één of twee keer in 

de week eigenlijk. Sommigen komen buiten, andere niet, gaan maar van hun flat naar de living en dat 

is het. In Adegem, daar hebben we wel wat klachten - klachten is een groot woord - dat er nergens 

een cafétje of een tearoom is, dat ze dat wel missen. 

00:31:51 I: Ik ben er zelf nog niet geweest, dus ik kan het niet voor me zien. 

00:31:53 NB1: En in Kleit hebben ze dat wel blijkbaar. In de buurt, iets waar dat ze naartoe 

kunnen gaan. 

00:32:01 I: En dat wordt dan ook wel gebruikt door een aantal mensen? 

00:32:04 NB1: Ik veronderstel van wel. Ik ben nog nooit mee op café geweest <lachje>. 

00:32:09 I: Dus zelf moeten ze niet echt boodschappen doen. Dus winkelen dat is niet 

echt…? 
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00:32:15 NB1: Nee. Tenzij ze zelf iets willen eten. De boodschappen worden algemeen 

gedaan dus voor de maaltijden. <Lichte zucht> Maar willen zij 's avonds een pintje drinken of een glas 

wijn drinken op hun flat, dat mag, maar dat moeten ze zelf bekostigen. 

00:32:34 I: De maaltijden worden gemaakt. Is dat dan gestandaardiseerd of wordt er zelf 

zo'n menu samengesteld? 

00:32:39 NB1: Er wordt zelf een menu [+samengesteld]. De donderdagavond zitten ze 

allemaal samen en bespreken ze de menu voor de komende week. Iedereen mag suggesties doen of 

voorstellen. Het is echt wat zij willen eten eigenlijk. 

00:32:52 I: Dat wordt opgekocht dan? 

00:32:56 NB1: Ja. Twee keer in de week gaan ze (=mensen van gezinszorg) boodschappen 

doen naar de Colruyt en de Aldi volgens wat er op de menu staat. Worden de boodschappen gedaan. 

En dat wordt dagelijks vers gekookt, gelijk of dat je thuis kookt. Het is geen grootkeuken. 

00:33:12 I: Voor iedereen dan hetzelfde? 

00:33:15 NB1: Ja. Het is allemaal hetzelfde. Iedereen moet akkoord gaan. Het is dat dat ik zeg 

als gij zegt van, "ik willen alle dagen biefstukken eten". Tja, je gaat iedereen moeten overtuigen, maar 

ik vrees dat dat niet gaat lukken om hele dagen biefstuk… 

00:33:24 I: Het moet eigenlijk echt wel een soort… 

00:33:28 NB1: Solidariteit en groepssfeer zijn. Ge kan gij zeggen van “ik wil ik een biefstuk 

eten” en ze gaan dat toelaten, maar ze gaan dat niet alle dag toelaten of alle weken. Elk heeft daar 

een beetje… Ook voor het budget. Als gij alle dag biefstuk wil eten moet ik meebetalen voor jouw 

biefstuk. Ik eet ik liever worst want dat is goedkoper. De ene zit enorm op zijn geld, de anderen vindt 

“we betalen genoeg”. Het huishoudbudget, ze storten dat op een aparte rekening maandelijks. Het 

wordt daar enkel mee boodschappen gedaan, dus under water wordt ermee… de boodschappen, het 

wasmiddel voor de kleren te wassen ook. Als ze niet toekomen dan is het under probleem. Je kan niet 
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alle dagen biefstuk eten gelijk of dat ik zeggen of kreeft of… Dat kan wel een uitzondering zijn. Ze 

moeten toekomen. En geraken ze niet rond dan… 

00:34:38 I: Zijn er bijvoorbeeld nog contacten met mensen buiten[+het huis]…? 

00:34:45 NB1: Ja. De mensen hebben nog een beetje [+contacten]. 

00:34:46 I: Van familie dan? 

00:34:48 NB1: Familie en vrienden ook. Ge hebt er niet zoveel die nog zelfstandig rijden. Ik 

peis in Kleit is er één iemand met een auto nog en die gaat wekelijks nog naar ergens een vereniging. 

In Adegem is het er dat jonger koppel die een auto heeft. Men gaat ook te voet weg en gaat dan een 

keer naar de Koraal (=dagopvangcentrum in Eeklo). 

00:35:16 NB1: Ge hebt een paar éénzaten, maar ja ge hebt dat overal. Als je geen familie 

hebt, als je geen kinderen hebt, als je afhangt van verre nichtjes ofzo, dan heb je inderdaad geen 

bezoek. 

00:35:32 I: Maar het is niet dat alles altijd binnen het project…? 

00:35:35 NB1: Nee. 

00:35:37 I: Onderling komen ze dus dagelijks, 3 keer samen voor te eten. Voor de rest zijn 

er bepaalde buren die nog veel meer samenkomen? 

00:35:53 NB1: Ja. Er is daar wel in Adegem een koppel en een mevrouw. Die man is nog 

redelijk actief en gaat af en toe eens weg en die vrouw niet en dan past de buurvrouw zogezegd op 

haar. Gaat de buurvrouw daar een beetje bij gaan babbelen. Soms zitten ze samen in de gang of 

zitten ze samen in de living. 

00:36:14 I: Dus er is wel een soort van natuurlijk engagement? 

00:36:16 NB1: Ja. 
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00:36:26 I: Dan misschien een stukje over de toekomst van het hele project, maar ook van 

andere projecten. Een eerste vraag: als je dit groepswonen zou situeren tussen thuis wonen, 

assistentiewoningen, woonzorgcentra, met zorg of zonder zorg, hoe zou je dat dan zien? We hebben 

er daarnet al een beetje… 

00:36:55 NB1: Gelijk hoe dat wij het hebben met de zorg en de ding is dat zo tussen 

woonzorgcentrum en de serviceflat zo. 

00:37:06 I: Ietsje meer zorg dan? 

00:37:06 NB1: Ja, maar toch ook nog het thuis wonen, dat ze hun eigen flat hebben. Als je dan 

die zorg niet hebt, zou ik zeggen tussen thuis wonen en assistentiewoningen. Als het in een concept is 

waarbij de zorg niet zo aanwezig zou zijn gelijk bij ons. Dan is het meer thuis wonen eigenlijk. 

00:37:26 I: Omdat er dan in assistentiewoningen minder ruimte…? 

00:37:31 NB1: Ja. In een assistentiewoning heb je ook gelegenheid tot contact, maar dat is 

minder. 

00:37:43 NB1: Als je kijkt, de meeste assistentie waar ik toch al in geweest ben, heb je wel 

ergens een zaaltje of een hoek waar dat ze samenkomen, maar verder is er niet echt iets wat dat er 

leeft. In die pastorijen is dat echt een living een keuken. Een open keuken een living waar dat er 

gewerkt wordt. De strijk wordt daar gedaan in de living. Het is echt een huishouden. De kotmadam die 

bezig is. 

00:38:08 I: En dan nog een vraag dat ik daarnet misschien vergeten te stellen ben. Elke 

bewoner heeft zijn eigen kamer, met dus bed. Doen zij dan zelf ook nog de kuis daar of hoe gebeurt 

dat dan? 

00:38:26 NB1: Het is eigenlijk een lege flat die ze huren, dus under eigen meubels komen ook 

mee. Het is een kale flat dat ze huren. Vandaar het huiselijk meer. Under eigen flat under eigen stek. 

Wij hebben mensen die zelf nog wat kuisen, die zelf zeggen wij doen het stof af nog. Maar het willen 

of doen, het zijn bejaarde mensen van het jaar 30. Tegen aan de 80 jaar dus, maar wij hebben er nog 

die wat het stof af doen. 
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00:39:01 I: Anders is dat ook geregeld via de thuiszorg dan specifiek? 

00:39:08 NB1: Ja, dat is de thuis-- het zijn mensen van de thuiszorg die in het concept-- die wij 

[+ter] beschikking hebben voor de pastorij eigenlijk. Dus dat is een vaste equipe. Apart personeel. 

00:39:21 I: Dus eigenlijk alles van personeel is dan eigenlijk allemaal van…? 

00:39:26 NB1: De thuiszorg. 

00:39:28 I: Is dat dan gekoppeld ook aan het OCMW? <lacht> 

00:39:32 NB1: Ja. Aan het zorgbedrijf, want gans het OCMW, de thuiszorgdiensten is 

overgezet naar het zorgbedrijf Meetjesland.   

00:39:41 I: En voor de rest heeft dat iets veranderd voor u? 

00:39:42 NB1: Neen. 

00:39:48 NB1: Nu toch nog niet, het draait nog altijd gelijk hoe dat het vroeger draaide dus. Dat 

is gewoon een juridische term en een juridische wijziging volgens mij. Omdat ze binnen zoveel jaar 

willen ze geen OCMW's niet meer hebben. Van daaruit dat dat dan… het Zorgbedrijf meetjesland is 

eigenlijk een overkoepeling van Maldegem, Nevele en Evergem. Dus alle woonzorgcentra zitten 

daaronder en alle thuiszorgdiensten en hier voor Maldegem, in de andere twee gemeentes hebben ze 

dat niet, die pastorijen. Nu zit dat daar eigenlijk onder, omdat dat onder de thuiszorg valt. 

00:40:30 I: Dus ze vallen allemaal onder de thuiszorg? 

00:40:33 NB1: Ja. 

00:40:41 I: Of dat de zorg of het wonen prioritair is? Gaat dat hier dan meer naar de zorg 

toe? 

00:40:53 NB1: De zorg niet echt want, ze moeten nog zelfstandig kunnen zijn. Ik weet niet wat 

de prioriteitsvraag is. 
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00:41:07 I: Dat was natuurlijk een beetje de vraag ook van die mensen uit Brugge. Kunnen 

we echt het wonen en de autonomie van de mensen en zelf alles doen centraal zetten? Ik heb wel ook 

met die groep, een deel van die mensen kunnen praten op een infoavond, die daar misschien wilden 

instappen. Dat waren ook wel vrij jonge mensen nog, die zien dat misschien wat meer zitten. 

00:41:36 NB1: Ik heb mijn twijfels over het project. Misschien is dat nu te veel mijn persoonlijke 

mening of dinges. Die mensen zijn nu nog jong. Dat is goed voor nu te starten met jonge mensen en 

er gaat daar misschien een oudere inzitten, een iets oudere inzitten die mee stapt, maar om dan jong 

te blijven… Dat merken wij ook. Zoals voor de pastorij. Voor daar iemand jongs - gelijk dat koppel - die 

voelen hun echt wel het buitenbeentje en die zij dan hoeveel jaar jonger. 

00:42:18 I: Dus het zou volgens u ook niet werken met echt intergenerationeel te gaan met 

de mensen?  

00:42:30 NB1: Ik denk dat dat ook een beetje de sterkte is van een serviceflat. Voor bejaarden 

dan. Ik spreek vooral vanuit de bejaardensector. Ik heb zeven jaar in een rusthuis gewerkt en ook de 

serviceflats daar gedaan. De mensen vroegen vaak aan mij: als je het hier allemaal zelf moet regelen 

kun je zowel thuis wonen of onder de kerk in een flat wonen. Ja, maar, in een serviceflat heb je 

allemaal min of meer even oude mensen en allemaal dezelfde noden en dezelfde zorgen en niet een 

jonge gast die daar 's morgens vroeg toekomt of feestjes bouwt. Ge hebt allemaal de mensen met 

hetzelfde gevoel en dezelfde dink. Ik peis als je te veel met generaties switched dat dat botst. 

00:43:22 I: De cohesie is een beetje weg? 

00:43:22 NB1: Ja. We hebben ook vaak mensen gehad die in een appartement wonen, dat je 

peist van zoveel meerwaarde is een serviceflat nu toch niet, buiten het feit dat je allemaal met 

bejaarden zit en dat ze allemaal under eigen stekje hebben, maar dat ze ook willen under deur open 

doen en iemand tegen komen op de gang waarmee dat ze een uur kunnen babbelen. Dat heb je niet 

in een appartement, in de stad of met verschillende generaties. Moest ik in een appartement wonen, ik 

kom mijn deur uit voor boodschappen te doen of gelijk wat. Er moet daar niemand een uur tegen mij 

staan babbelen. Wij zijn veel te druk bezig, buiten die bejaarden. Ewel, ze komen under deur buiten 

en ze babbelen voor een uur en dat willen ze. Misschien zijn de mensen die in dat project willen 

stappen van een andere mentaliteit. Misschien een beetje meer natuurmens of <lacht>. 
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00:44:20 I: Stel nu dat je nog gelijkaardige projecten maakt zoals wat dat jullie hier doen, 

zo oprichtingen. Denk je dat er nog erbij kunnen komen in Vlaanderen of denk je van…? 

00:44:29 NB1: Ik peis dat wel. Ik peis dat dat wel een heel goed concept is. Als je dat uitlegt 

aan de mensen die er nog nooit van gehoord hebben, zijn die daar ook heel enthousiast over. 

Natuurlijk het prijskaartje. 

00:44:42 I: Het is misschien ook nog niet zo bekend denk ik…? 

00:44:45 NB1: Neen. Het is redelijk uniek. Antwerpen zeg je nu dat er nog een gelijkaardig 

concept zit. 

00:44:56 I: Het zijn er maar drie. En dan in Brussel heb je nog de Abbeyfield. Daar denk ik 

dat de zorg misschien iets minder centraal staat. 

00:45:05 NB1: Ge hebt zeer veel seniorenflats waar dat er heel veel aangeboden wordt, maar 

niet in het vaste concept. Is het meestal zorg op maat. Bij ons is het niet zorg op maat. De zorg is er 

en gij moet het maar aannemen. Of dat je het nu nodig hebt of niet. Ge betaalt mee. 

00:45:26 NB1: Als gij wil heel uw flat kuisen dat moge gij heel uw flat kuisen, maar ge gaat wel 

mee betalen. Juist gelijk de rest <lachje>. 

00:45:36 I: Omdat je zou kunnen zeggen, “we doen cohousing waar er dan wel zorg op 

maat is”. Maar dat je de begeleiding misschien nog aanbied, waarbij misschien het kostenplaatje ook 

wel wat lager zou kunnen vallen. 

00:45:51 NB1: Ja tegenwoordig werken heel veel serviceflats zo. Vaak is er dan ook een 

samenwerking met gezinszorg die aanbieden. Bijvoorbeeld familiezorg, familiehulp die eigenlijk heel 

sterk aanwezig is in een bepaald gebouw, waardoor dat ze het ook wel heel veel kunnen aanbieden, 

maar dat het individueel is. Als ik het nodig heb, ga ik het vragen en betalen, maar ga gij niet mee 

betalen voor mij, buiten wat dat er nu wel gebeurt. 
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00:46:32 I: Ik had nog iets, maar ik ben het een beetje kwijt. <beiden lachen> <stilte> 

<zoekt door blaadjes> Ik denk dat het meeste, de belangrijkste zaken eigenlijk wel gevraagd zijn. Het 

was eigenlijk vooral de bedoeling om ook naar de toekomst toe te kijken. 

00:47:01 I: Er zijn momenteel wel vrij veel projecten die van start gaan. Ik weet niet of ze 

allemaal er effectief in slagen. 

00:47:10 NB1: Ik heb nog een vraag gehad van Mintusin Brugge. Die ook wil een keer komen 

kijken. Dat hebben we wel heel vaak. Mensen die willen komen kijken. 

00:47:23 I: Ja, ik heb ook gevraagd voor naar Antwerpen en ze zeiden ook "we krijgen wel 

heel veel vragen binnen de laatste tijd". Ik denk inderdaad er is duidelijk wel interesse naar. 

00:47:38 NB1: Ja. Het is natuurlijk… Ge moet het kunnen georganiseerd krijgen. Dat is wel het 

voordeel dat het OCMW van Maldegem hier, zijn eigen thuiszorgdiensten heeft, zowel poetsdienst als 

gezinszorg en vaak is gezinszorg niet aanwezig. Dan moeten ze beroep doen op een externe dienst 

en dan is dat moeilijker. 

00:47:59 I: Dus u zou ook wel zeggen dat, die expertise die eigenlijk al opgebouwd is, 

zeker in de eerste fasen van…? 

00:48:06 NB1: Wij zitten met 5, 4, 5 verzorgenden. Als er daar zieken zijn of verlof of gelijk wat, 

dan hebben wij nog een equipe waarop we een keer kunnen terugvallen. Als gij dat alleen uitbouwt, 

als gij die equipe niet hebt, dan zit je daar wel vast met je personeel. 

00:48:30 I: Ik heb sowieso ook gehoord dat het administratief zeer moeilijk is? Ik weet niet 

hoe dat hier nu zit, aangezien dat die mensen onder hetzelfde dak wonen. Dat is waarschijnlijk de 

regeling van assistentiewoningen met dan die gezamenlijke ruimten. 

00:48:52 NB1: Ja, dus eigenlijk een assistentiewoning, ze hebben elk hun eigen domicilie. 

00:48:57 I: Nu is het ook zo waarschijnlijk dat die flats gehuurd worden? 

00:49:03 NB1: Ja. Dagprijs is gehuurd ja. 
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00:49:04 I: Dat is ook één van de dingen dat mensen dan ook over denken, om eventueel 

te gaan naar kopen, maar dan moet je dat natuurlijk doorverkocht krijgen. 

00:49:14 NB1: Ze zijn daar ook enorm mee bezig met die serviceflats voor dat te verkopen en 

dan te verhuren en te doen. Maar ik heb daar al verhalen over gehoord. 

00:49:25 I: Het probleem is geloof ik ook een beetje dat een gezamenlijke ruimte als je dat 

koopt, dat dat eigenlijk van iedereen zou moeten zijn en dat dat heel moeilijk wetgevend is. Dat dat 

eigenlijk praktisch onmogelijk is. 

00:49:38 NB1: Dat zorgt ook voor wrevel. Ik peis in de private markt ook. Als gij een 

appartement koopt in een blok waar dat er bijvoorbeeld een lift is of een dak, dat er daar 3 zeggen, dat 

dak moet vernieuwd worden, moet je ook meestappen en meebetalen, ook al vind je misschien dat dat 

nog niet moet. Ik weet niet hoe dat dat juist zit. 

00:50:00 I: Typisch proberen ze dan zo één of andere organisatie te ontwikkelen die dan 

de hele grond opkoopt en zo te verdelen, maar je kan het niet apart kopen omdat er een gezamenlijke 

ruimte in aanwezig is. In die zin is het misschien wel positief dat er dan een OCMW bestaat of een 

organisatie…? 

00:50:21 NB1: Tussen zit. Ik denk dat wel. Ja, want er zijn heel veel serviceflats nu dat je kunt 

kopen en voor je toekomst zogezegd. Ik heb ik daar al verhalen van gehoord. Dat daarom niet, als gij 

die flat koopt dat gij daarom niet in die flat zit als gij hem nodig hebt. Of die mensen moeten dan 

verhuizen. Ge moet dan toch wachten tot dat die mensen die erin zitten kunnen verhuizen. Ik zie het 

niet.  

00:50:59 I: Heeft u nog vragen naar mij toe? Zaken die u zegt van eigenlijk is dat ook wel 

interessant? 

00:51:07 NB1: Niet direct dat ik denk. 

00:51:10 Nota: <Einde interview> 
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Interview niet-bewoner 2 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:00 NB2: Ook al iemand over de vloer gehad die cohousing. Bernard en zijn achternaam 

weet ik niet meer. 

00:00:06 I: Bernard Fons? Van Brugge? 

00:00:10 NB2: Het kan zijn dat hij van Brugge is, want het was een project dat ze gingen 

opstarten in Brugge. De directeur van het woon en zorgcentrum is bij ons langsgekomen met die 

Bernard die dus cohousing projecten doet. 

00:00:24 I: Ja. Ik weet van Plusloft of zoiets. 

00:00:27 NB2: En zij hebben ook eerst naar Maldegem geweest en ook bij ons geweest. Maar 

het verschil met hetgeen wat dat Bernard doet is dat mensen volledig alleen wonen. Bij ons is er 

effectief begeleiding aanwezig in het groepswonen. 

00:00:45 I: Het is ook een beetje daarnaar dat ik op zoek ben. Ik heb ook met die persoon 

gesproken die Bernard. 

00:00:54 NB2: Ik ga het anders een keer opzoeken. 

00:01:00 I: Want het was ook inderdaad een beetje op vraag van hem dat ik daarmee 

begonnen was eigenlijk. 

00:01:11 NB2: Fons. Cohousing begeleider en coach van collectieve bouwprocessen en 

woonprojecten. 

00:02:18 I: Hoe bent u zelf in aanraking gekomen met heel het concept, met het 

groepswonen voor senioren? 

00:02:26 NB2: Ikzelf? 

00:02:26 I: Ja. 
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00:02:28 NB2: Het groepswonen bestond al en ik was tewerkgesteld in het woon- en 

zorgcentrum het Pardoen, ook van het OCMW van Wervik. Dan is er een overgang gebeurd dat ik 

naar hier kwam en zo ben ik verantwoordelijk geworden voor het groepswonen. 

00:02:44 I: Nu bent u vooral verantwoordelijk voor het groepswonen of neemt u daar nog 

zaken bij? 

00:02:50 NB2: Ik werk parttime. Het grootste deel gaat naar het groepswonen maar ik ben ook 

verantwoordelijk voor het persoon alarmsysteem. Ik weet niet of je dat kent? De mensen die dan nog 

thuis wonen die een polsbandje hebben of een halsketting die dan als ze vallen of zich niet goed 

kunnen... een druk op de knop iemand anders kunnen verwittigen. Bij het OCMW van Wervik is het 

ook zo dat er een uitbreiding is. Mensen die binnen de woonzorgzone wonen, kunnen ook beroep 

doen op het woon- en zorgcentrum zodat er professionele hulp komt. Dat is ook dezelfde hulp die dan 

naar hier komt als mensen op hun alarmknop drukken binnen het groepswonen. 

00:03:30 I: Als u zelf het concept zou moeten kort beschrijven. Hoe zou u dat dan doen? Ik 

ben een beetje op zoek naar de kenmerken. 

00:03:44 NB2: In feite kotwonen is het meest omvattende in die zin van: er zijn 

gemeenschappelijke delen, ze hebben nog altijd hun eigen kamer, hun eigen studio. Kotwonen 

spreekt voor zich. Dat is een term dat iedereen begrijpt en dat is dan extra begeleiding. Het is vooral 

een tussenfase tussen serviceflats en het woon- en zorgcentrum. 

00:04:12 I: Als ik dan zou moeten vragen bijvoorbeeld de drie belangrijkste waarden voor 

die mensen van een groepswoning. Wat zou u dan bijvoorbeeld aanhalen? 

00:04:27 NB2: Sowieso het sociale contact. Het vergaat in feite tegen de sociale vereenzaming 

die er is, als het sociaal contact. Dan ook effectief de ondersteuning die er is en toch leven de mensen 

nog altijd zelfstandig in hun eigen studio. 

00:04:48 I: Dus vooral dat zelfstandige en toch...? 

00:04:52 NB2: Ja. 
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00:04:52 I: Hoe lang dat u hier precies al werkt? Bent u al van de start aanwezig? 

00:05:02 NB2: Neen. Het project is in 2014 gestart. Ik ben hier sinds 2015 neem volledig, vanaf 

december 2015. 

00:05:23 I: Als u de rol van het OCMW is dat hier, veronderstel ik? 

00:05:31 NB2: Nu is het in feite woon en zorgbedrijf geworden. 

00:05:34 I: Ook? Het was hetzelfde in Maldegem. 

00:05:36 NB2: Aja, oké. <lacht> 

00:05:39 I: Is er daar een speciale reden voor eigenlijk? Dat is nu opvallend dat dat nu 

ook... 

00:05:44 NB2: Dat is al een lange tijd gaande. In die zin dat het Sociaal Huis ingebed wordt in 

het stadhuis of gemeentehuis en wij zijn dus een zorgbedrijf geworden. Dat is-- ik denk zelfs iets 

wettelijks is, dat het met der tijd bij iedereen zo is. 

00:06:02 I: Het is de bedoeling waarschijnlijk om allemaal over te schakelen? 

00:06:04 NB2: Ja. 

00:06:06 I: Welke rol speelt dat dan in heel het concept. Is dat heel belangrijk dat die 

organisatie op die manier bestaat of zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om het groepswonen ook op 

een andere manier te organiseren? 

00:06:25 NB2: Ik denk dat in het concept dat we nu zitten met de ondersteuning dat de 

mensen krijgen, is het wel verlieslatend. Dus als dat op de privémarkt zou zijn, zou dat stukken 

duurder zijn. 

00:06:42 I: Dat is dan waarschijnlijk omdat het collectief geleverd wordt? 

00:06:44 NB2: Er is veel ondersteuning. Vanaf 's morgens is er iemand, dus bij het ontbijt is er 

iemand aanwezig en dan is de overgang met de polyvalente medewerker rond 9u aanwezig is, die 
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dan begint met het koken en dergelijke. Dus ook ondersteuning bij de maaltijd enzo. Dan heb je de 

persoon die in de namiddag aanwezig is voor de activiteit, die dan ook ervoor zorgt dat het 

avondmaal, het dekken van de tafel en allemaal dat dat in orde is. Natuurlijk we zitten nu met een 

groot verschil binnen het begin van het groepswonen en nu op dit ogenblik met het groepswonen is 

dat de mensen zorgafhankelijker geworden zijn. We hebben de bestaande groep die ouder wordt. Ze 

voldoen wel nog altijd aan de score, dus de O en de A score. We kunnen ze niet verplichten voor naar 

het rusthuis te gaan. Binnen ons eigen OCMW is de zorggraad verminderd voor een opname in het 

rusthuis. Vroeger is het vanaf een B. Dat is twee reglementen die op elkaar afgestemd zijn. Nu is het 

ook zo dat ze A's toelaten in het rusthuis. Natuurlijk de mensen willen nog niet naar het rusthuis. Ze 

zijn nog veel te goed voor het rusthuis. <Lachje> Dus daar zitten we nu nog met de moeilijkheidsgraad 

dat het doelpubliek verouderd en minder kan want in feite, nu wordt er gekookt voor de mensen, terwijl 

het de bedoeling is om SAMEN met de mensen te koken. Dat het in feite ondersteuning. Daar is nu op 

dit ogenblik een... 

00:08:29 I: Overgangsfase? En lukt dat een beetje om die mensen terug te activeren? 

00:08:35 NB2: Het is moeilijk. Ja. 

00:08:41 I: In het begin was het niet echt direct de bedoeling dan of? 

00:08:43 NB2: Het was niet de bedoeling en in het begin waren de mensen nog aanwezig. We 

hadden ook twee mensen met een mentale beperking. Zij zijn fysiek wel nog goed, dus aan hen kon 

de medewerker wel specifieke taken geven om te helpen. Die twee mensen zijn vertrokken is het nu 

meer ouderen, zorgbehoevende personen dat we hebben. 

00:09:09 I: Is die begeleiding, is dat dan vanuit de thuiszorg of...? 

00:09:19 NB2: Neen. De begeleiding is iemand die via het OCMW tewerk gesteld is om de 

mensen te ondersteunen. 

00:09:27 I: Dus dat is echt een medewerker die instaat voor begeleiding. Wat doet die dan 

van taken? 
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00:09:37 NB2: Specifiek van taken. Boodschappen doen. Het is de bedoeling dat de mensen 

meegaan. We hebben nu wel een persoon met vroeg dementie die op dit ogenblik wel nog mobiel is 

dus hij gaat wel mee naar de markt en dergelijke. Wat doet de andere persoon ook is de afwas, het 

koken, die taken, maar ik ga anders een keer nog, ik ga een keer kijken of dat ik dat direct terug vind. 

We hebben een PowerPoint met dat soort zaken, dus wie dat er wat doet. <Kijkt in computer>. Ik ga 

eens kijken of dat ik het... <Lange pauze> 

00:10:30 NB2: Ik vind het nu niet direct terug. 

00:10:38 I: Bijvoorbeeld voor de kuis enzo. Doen zij dat helemaal zelf? 

00:10:44 NB2: Dus hoe is de specifieke werking? De mensen zijn nog altijd… Hun eigen studio 

zijn zij verplicht om zelf te onderhouden. Zelf, of mits ondersteuning van gezinshulp. 

00:10:56 I: Moeten zij dat dan bijvoorbeeld apart aanvragen? Stel dat ze in hun eigen huis 

willen dat dat gekuist wordt, moeten zij dat dan apart aanvragen? 

00:11:07 NB2: Ja. In de meeste situaties heb je in feite dat de poetshulp of de gezinszorg van 

thuis mee komt naar hier. Dat is in plaats van hun thuisadres dat ze naar hier komen. Stel nu dat zij 

thuis nog alles konden en dat ze nu wat gemakkelijker willen zijn bijvoorbeeld, dan kunnen zijn 

poetshulp aanvragen van onze eigen dienst, maar zij zijn niet verplicht voor van het OCMW of 

Zorgbedrijf beroep te doen op de diensten. Maar ze kunnen ook van de Mutualiteit of een andere 

dienst. 

00:11:35 I: Het is eigenlijk echt alsof dat ze thuis wonen? 

00:11:37 NB2: Ja. Ook bijvoorbeeld voor het aankleden of het wassen, is ook dat ze moeten 

beroep doen op hun eigen thuisverpleegster. Dat is ook, ofwel kwam er al thuis een thuisverpleegster 

die dan ook naar hier komt, ofwel vragen ze, met der tijd dan, hier iemand aan die hun komt helpen. 

Ook zo voor boodschappen is het zo, het is niet de medewerker die de ondersteuning doet, die de 

boodschappen mee doet. Neen, ze moeten daar zelf voor zorgen, hetzij door familie, hetzij door 

gezinshulp dat zij dan boodschappen kunnen doen. Dat is in feite specifiek, de zorgen dat je, de 
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diensten dat je thuis beroep op doet, doe je ook hier beroep op. Het is dus gewoon de 

gemeenschappelijke delen dat je ook hebt en de ondersteuning tijdens de dag. 

00:12:31 I: Ja. Daarnet zei u dat er iemand boodschappen ging gaan doen voor [+de 

groep]? 

00:12:36 NB2: Ja, maar dat is voor het koken 's middags, dus enkel 's middags <door elkaar 

gepraat>. 

00:12:40 I: Dus 's middags eten ze dan samen? 

00:12:41 NB2: Ja. Er is ook vrije keuze. 's Morgens kunnen ze aansluiten bij de maaltijd, 's 

middags kunnen ze aansluiten bij de maaltijd en 's avonds kunnen ze aansluiten bij de maaltijd. We 

hebben bijvoorbeeld mensen die tijdens de week, qua warme maaltijden beroep doen op het 

gemeenschappelijke. In het weekend is de medewerker niet aanwezig, dat ze dan bijvoorbeeld 

OCMW maaltijden nemen. Of dat ze bijvoorbeeld dan zo een maaltijd krijgen van de traiteur 

bijvoorbeeld. Ze zijn daar vrij in, in het kiezen. Je hebt mensen die bijvoorbeeld tijdens de week 

beroep doen op het ontbijt en avondmaal van het OCMW en die dan in het weekend ook een keer hun 

eigen beleg kunnen kiezen voor op hun boterhammen. De maaltijden zitten niet inbegrepen in de prijs. 

De mensen zijn vrij waar dat ze hun maaltijd halen. 

00:13:43 I: Er zijn dan nog redelijk wat mensen die zelf koken of die...? 

00:13:49 NB2: Nu met de groep die we nu hebben is er niemand meer die zelf kookt. Het 

enigste is dus een maaltijd opwarmen dat zij nog doen. Wat we bijvoorbeeld ook hebben is de Spie, 

het lokaal dienstencentrum hier. Eén keer in de maand, doen zij een feestmaaltijd, dat zij kunnen 

aansluiten en we hebben een bewoner dan die in plaats van hier aansluit die dan een keer 

buitenshuis aansluit. Ze moeten gewoon vooraf verwittigen of ze al dan niet mee-eten, maar anders 

zijn zij vrij waar dat zij de maaltijden eten. 

00:14:25 I: Alles is echt wel alsof ze thuis wonen? Alles is vrij, maar de mogelijkheid is er 

wel. 
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00:14:31 NB2: Ja. 

00:14:31 I: Is er dan een bepaald iets die wel gemeenschappelijk is van dienstverlening 

dan, wat dat eigenlijk iedereen sowieso voor meebetaalt? Daarnet was het al een beetje die 

begeleiding? 

00:14:50 NB2: Die begeleiding betalen ze niet specifiek. Je hebt de huurprijs dat de mensen 

betalen, dus waar dat het water en elektriciteit en 24/24 een oproepsysteem, dat er iemand ter 

beschikking is. Je kan zeggen, die begeleiding zit daar min of meer ingerekend. Het is niet specifiek. 

De begeleiding is er. In principe kan je wel zeggen het is min of meer ingerekend in de prijs. Al onze 

bewoners eten 's middags samen, tenzij bijvoorbeeld die feestmaaltijden. Of dat er een keer één van 

de kinderen hun moeder of vader komt halen, anders eten zij altijd tezamen in feite. 

00:15:39 I: Van activiteiten dat die begeleiding dan doet. Daarnet had ik zoiets vernomen. 

Wat doen zij dan bijvoorbeeld? 

00:15:47 NB2: Wel, we zitten op dit ogenblik met een heel moeilijke groep. Wat kan 

begeleiding zijn? Bijvoorbeeld een gezelschapsspel spelen, een koffiemoment waar dat er gepraat 

[+wordt]. Sowieso is er het koffiemoment, waar dat ze een keer extra praten. Wat willen we ook... 

meer gezelschapsspellen, wat we nu wilden introduceren is ook beweging, wat dat ze ook in het 

rusthuis doen, maar er kwamen daar ook opmerkingen op. Breien. Activiteiten samen doen. We zitten 

echt met een groep die op dit ogenblik moeilijk te activeren valt. Vroeger hadden we een bewoner die 

accordeon speelt. Dat kan ook al, allé, in de sfeer en... die zelfs een keer een dansje placeerde, maar 

nu hebben we mensen die liever niet actief zijn. 

00:16:43 I: En als er dan activiteiten zijn, wordt er niet een keer aan hun gevraagd van, 

"wat willen jullie nu doen?" of...? 

00:16:51 NB2: Ik heb daar zelfs al een bewonersvergadering rond gehad, maar ze zijn weinig... 

Ik had ook al voorgesteld bijvoorbeeld dat ze een foto meenemen van vroeger en dat ze zo 

herinneringen van vroeger naar boven halen of een foto van een specifieke betekenis of wat dat ze 

ook wel een keer gedaan hebben, maar dat gebeurt allemaal niet zoveel is een keer muziek 
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beluisteren. Ik had ook hier gezegd van met de dingen die er zijn, een keer een fotoalbum maken, 

maar... 

00:17:23 I: Maar het initiatief moet meestal van jullie komen? 

00:17:25 NB2: Ja. Wat dat ze nu ook een keer, dat was dan vorig jaar, naar aanleiding van de 

paasmarkt die hier boven ook doorging, dat ze een paasmandje gemaakt hebben. Twee hebben er 

dan daaraan meegedaan. Wat dat ook eventueel kan zijn is gewoon ook begeleiden. In Ten Drapiers, 

bij onze serviceflatjes, gaat er af en toe een keer een film ook door, is de mensen begeleiden naar 

daar ook, want het is een beetje hobbelig nog, mee begeleiden naar daar, dat ze kunnen deelnemen 

aan andere activiteiten, want het OCMW of zorgbedrijf organiseert ook activiteiten voor gans Wervik, 

waar dat zij ook kunnen op aansluiten. Zij krijgen ook, dat is nu tweemaandelijks en bij uitzondering 

driemaandelijks, een krantje met al de activiteiten waar dat zij ook kunnen aan deelnemen. 

00:18:16 I: Ja. Als ik hier ook kijk naar de locatie is dat hier echt wel vrij in het centrum van 

Wervik denk ik. Die buurtintegratie, de activiteiten dat ze kunnen deelnemen. 

00:18:31 NB2: Ja. Het is niet ver. Ten Drapiers ligt hier dichtbij. Wat dat ook een activiteit een 

keer kan zijn, voor de verjaardag mogen ze dan kiezen of dat er pannenkoeken of wafels is het zeker, 

gebakken worden, dusja... Als het eten is zijn ze er altijd bij 

00:18:47 I: Is dat nu puur omdat ze nu ouder geworden zijn? Omdat u zei, vroeger vielen 

ze beter te activeren, of is de groep ook veranderd van samenstelling? 

00:18:59 NB2: Er zijn sowieso nieuwe mensen erin gekomen en mensen die ouder worden. 

Het is een beetje de combinatie van. Veel hangt er ook van de ingesteldheid van de mensen af. 

Bijvoorbeeld wat ook een activiteit was, was naar de Floralux gaan en daar… het was de bedoeling 

dat ze letters gingen kopen, voor het groepswonen bekend... allé, "Le compagnie", allé, "de 

compagnie" zichtbaar te maken ook op het verdiep. Daar hebben we van de eerste keer ook een 

activiteit aan gekoppeld van de mensen kunnen ook mee gaan. Dus ik had extra ondersteuning 

voorzien, dus een chauffeur, omdat sommigen zitten in een rolstoel. Dat ze met de woonzorgbus 

konden gaan. Die persoon kon ook duwen, dan nog een extra kracht, die ook kon duwen en dan de 
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dag zelf zeiden ze van, "ja, we gaan toch niet gaan". Dan heb ik echt op hen doorgedrongen en 

uiteindelijk zijn ze dan toch gegaan en hebben ze zich toch geamuseerd, maar dusja... Het is een 

soort drempel misschien, ik weet het niet. 

00:20:10 I: Ik ga eventjes kijken. Als je zou kijken naar die groepswoning en zo'n doelgroep 

beschrijven, hoe zou u dat dan doen? En dan hoeft het niet per see te zijn in het opzicht dat het hier 

nu alleen maar 65 plussers zouden zijn ofzo. 

00:20:34 NB2: Van ons is het ofwel 65-plus, ofwel mensen met een 66% 

arbeidsongeschiktheid. Voor anders de doelgroep te omschrijven. Wij zijn sowieso gericht op de 

senioren, op de mensen die extra ondersteuning nodig hebben. 

00:20:55 I: Zou u dan bijvoorbeeld zeggen dat als er iemand echt totaal geen 

ondersteuning nodig heeft dat die hier ook zou kunnen toetreden of zou dat dan eigenlijk moeilijker 

zijn? Iemand die volledig zelfstandig is, die ook nog geen... 

00:21:18 NB2: Als hij de leeftijdsvoorwaarden heeft kan hij hier toetreden en misschien zou dat 

wel een voordeel zijn. Dat hij misschien de andere mensen terug kan actief maken die nog positief 

ingesteld is, voor de "schwung" terug te krijgen. 

00:21:35 I: Er is misschien minder interesse van de groep dan. De zorg wordt eigenlijk niet 

echt aangeboden in die zin dat ze perfect... 

00:21:47 NB2: Het is dat. Die persoon met vroeg dementie, hij doet geen beroep op thuishulp, 

geen thuisverpleegster. Hij doet in zijn flatje alles zelf, maar bijvoorbeeld heeft hij dan een beetje 

ondersteuning nodig voor de wasmachine aan te steken, maar ander doet hij alles en kan je een keer 

vragen van wil je een keer de vuilniszakken buiten zetten of wil je een keer vegen. Mensen die nog 

actief zijn, ik zeg het die persoon die accordeon speelde, nog een dansje placeerde, dat is een 

persoon die nog vrij actief was. 

00:22:25 I: Dus vooral gericht op senioren zolang ze niet te zorgbehoevend zijn? 

00:22:32 NB2: Ja. Niet te zorgbehoevend en in feite mensen die het sociale contact nodig 

hebben, want bijvoorbeeld, ik heb een specifieke bewoner die in feite thuis enkel nog de 
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communicatie met haar televisie had. De kinderen kwamen in feite langs wanneer dat ze echt 

boodschappen nodig had, maar voor de rest bleef het bezoek achterwege. Die mevrouw was echt 

vereenzaamd. 

00:23:03 I: Ziet u dat dan hier verbeteren ook? 

00:23:07 NB2: Hier, ze kijkt nog wel… die tv is bij haar ook ingebakken geweest. Met onder de 

groep een keer te komen... 

00:23:19 I: Er is automatisch iets meer engagement? 

00:23:22 NB2: Bij haarzelf heb ik haar zien openbloeien in vergelijking met dat ze hier toe 

kwam. 

00:23:29 I: Zou u dan zeggen bijvoorbeeld dat het initiatief echt wel, zeker zijn meerwaarde 

heeft? 

00:23:35 NB2: Ja. Ik ga ervan uit, ook al is het maar één persoon dat je mee krijgt op de 

activiteit, het is één persoon dat je mee krijgt. Dat de interesse verschillend liggen, uiteraard, we zitten 

met verschillende mensen. Iedereen is uniek en iedereen doet wel het ene liever dan het andere. 

00:23:55 I: U zei, de groep beslist soms over activiteiten? Misschien wat minder, want er 

wordt niet zo heel... U sprak daarnet al dat er af en toe eens bijeengekomen wordt. 

00:24:11 NB2: Ja. Het is de bedoeling dat er een drie of vier tal bewonersvergaderingen zijn op 

een jaar. Dat is dan met mij erbij. Dat er dingen kunnen meegedeeld worden en ook omgekeerd dat zij 

dingen kunnen zeggen. Dan maak ik een agenda op over wat dat er besproken wordt en uiteraard is 

er daar nog plaats voor variatie. Met dat het groepswonen hierboven zich situeert is ook al de drempel 

veel lager voor de mensen als er iets is, dat ze het veel rapper kunnen zeggen, aangezien dat ik af en 

toe eens naar boven ga. Zij komen af en toe een keer naar beneden, dat we zo sneller in contact 

staan met elkaar. Laat ons zeggen dat die bewonersvergaderingen officiëler zijn. 
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00:24:59 I: Als er dan bijvoorbeeld een nieuwe bewoner nodig is. Vindt u dat dan 

gemakkelijk? 

00:25:07 NB2: Wij hebben sowieso een wachtlijst. Dat is een beetje gelijkaardig met onze 

andere wachtlijsten. Sommige mensen schrijven zich preventief in en oordelen dan wanneer we hen 

opbellen of dat ze al dan niet willen komen. Op het groepswonen staan er nu minder kandidaten op, 

terwijl van het Volderspand staat er een enorm lange wachtlijst. Er is bijvoorbeeld, weinig verhuis ook. 

We hebben meer flatjes. Dus er staan daar bijvoorbeeld... De mensen van 2014 pas die 

gecontacteerd worden voor een flatje. Daarom dat de mensen zich preventief kwamen inschrijven en 

dat we een lange wachtlijst hebben, maar wij kunnen bijvoorbeeld mensen opbellen en we hebben 

bijvoorbeeld vijf weigeringen, maar je kan ook de eerste opbellen die zegt van, "ik neem het", dus dat 

is een beetje afhankelijk wie dat er op jouw lijst staat. 

00:26:05 I: Dus ook voor die groepswoningen is er dan wel nog redelijk wat interesse? 

00:26:09 NB2: Er is sowieso interesse en nu hebben we wel iemand die zeker interesse had 

voor te komen, maar die nu ondertussen naar... <stilte>, ik kan er niet op komen, er is hier een nieuwe 

voorziening. De naam ontsnapt mij volledig. Ik zit heel de tijd met Mater Amabilis in gedachten, maar 

dat is daar, maar het is... <stilte>. Het is daar in Geluwe een nieuwe... Triamant! Een concept dat ze 

uitgebouwd hebben dat die persoon naar daar is geweest. 

00:27:02 I: De bewoners moeten zij specifiek van Wervik zijn of doet dat er niet toe? 

00:27:04 NB2: De bewoners van Wervik hebben voorrang op de wachtlijst. 

00:27:13 I: Eerst wordt naar hun gekeken en dan als er niemand gevonden wordt? 

00:27:15 NB2: Ja. 

00:27:16 I: Hoe verloopt die procedure dan bijvoorbeeld als er iemand nieuws bijkomt. Die 

persoon zegt bijvoorbeeld ik wil meestappen in dat concept. Gaat die dan van de eerste keer in die 

groep of probeert men eerst eens de bewoners te vragen van, "hoe past die persoon?" 
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00:27:39 NB2: We willen sowieso die procedure aanpassen. Wat is de bedoeling, eerst ga ik 

ook nog eens bij de mensen op huisbezoek voor te weten of dat zij effectief wensen te komen. Dan 

wordt ook het flatje nog een keer getoond, zodanig dat ze effectief de werking zien, dus 

gemeenschappelijke delen, de kamer. Dat ze zeker nog een keer dat beeld hebben hoe dat het in 

werkelijkheid zal zijn en dan als de persoon zegt van, "oké, ik wil effectief komen", de persoon komt. 

We vragen in het begin van de week zodanig dat de begeleiding er zeker aanwezig is en zeker niet in 

het weekend met dat er daar geen begeleiding aanwezig is. Ik ben aanwezig tijdens de week, de 

polyvalente medewerker is aanwezig, dus als er wat vragen zijn. Het is allemaal nieuw. Dat we direct 

een beetje kunnen bijsturen hoe dat dat in zijn werking gaat. Ook bij het groepsmoment, de 

medewerker is aanwezig wanneer dat ook de bewoner zich toevoegt aan de nieuwe groep, zodanig 

dat er zeker opvang is voor de nieuwe bewoner, want je treedt altijd toe in een nieuwe groep, in een 

bestaande groep die elkaar al kent, dus sowieso is dat al wat moeilijker, want iedereen kent elkaar en 

jij bent daar als nieuwe persoon. Sowieso zorgen we dat er daar voldoende ondersteuning is. Dan ook 

voor het wijzigen van bijvoorbeeld-- dat de verpleegster naar hier komt en maaltijden en dergelijke die 

moeten geregeld worden, dat we daar kunnen vooraf op inspelen, dat er daar geen moeilijkheden zijn. 

00:29:26 I: Is er dan ook een proefperiode of zoiets? 

00:29:30 NB2: Daar willen we mee, misschien van start gaan. In het begin wordt de bewoner 

sowieso nauwlettender gevolgd. De laatste bewoner die toegevoegd was in de groep, heb ik ook nog 

een keer moeten wijzen, het is hier effectief groepswonen, dus moet je rekening houden met andere 

mensen. Dat was een beetje een persoon die minder ellebogen had, die zou zeggen wat er passeerde 

op haar tong, ik zal het zo zeggen <lacht>. Dat ze zich moet aanpassen ook aan het groepsgegeven. 

De gedachte voor met een proefperiode te werken speelt wel in onze gedachten, maar het staat nog 

niet op papier. Er staat wel van, "als de persoon zich niet aanpast aan de groep, dat er stappen van 

ons kunnen genomen worden", maar er staat niet effectief van, "we gaan nu eerst een maand 

proberen en we zien dan of het contract effectief kan verder gaan of niet". Het staat nog niet specifiek 

omschreven. Ik weet niet, werkt Maldegem met een proefperiode of ook niet? 

00:30:43 I: Het is eigenlijk anders geregeld in de zin dat de zorg wel vrij belangrijk, veel 

belangrijker is in het project en de bewoners hebben ook vrij weinig inspraak over wie er bij komt. 
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00:31:10 NB2: Hier ook niet. Bij ons hebben ze hier ook geen inspraak. Het enige waar dat wij 

voor zorgen is dat er effectief ondersteuning is naar de nieuwe bewoner toe, met al hetgeen die nieuw 

is. Nieuw in de groep, nieuw in het gebouw, voor zo wegwijs te maken, maar de bestaande bewoners 

hebben geen inspraak van die persoon mag komen of die persoon mag niet komen. Dat is sowieso 

met de wachtlijst dat wij hanteren en het is volgens datum van inschrijving dat wij de kandidaten 

opbellen, dus we zijn aan die wachtlijst sowieso verbonden. 

00:31:46 I: Als je dan die proefperiode zou invoeren is het dan ook de bedoeling om te 

kijken van "die persoon past in die groep, of niet"? 

00:31:52 NB2: Ja. 

00:31:55 I: Zou dan ook bijvoorbeeld van jullie uit kunnen zijn, dat je zegt van, "die persoon 

past echt niet". 

00:32:00 NB2: Het is nog een gedachte. Dat moet sowieso nog naar het bestuur gekoppeld 

worden, dus dat staat nog in zijn kinderschoenen. De mensen kunnen wel zeggen, "ik ben actief" en 

dergelijk, maar dat ze dan uiteindelijk naar hier komen en dat we het anders zien. Natuurlijk een 

maand proefperiode, dat is ook beperkt. Een maand is geen hooghouden. Dat is nog moeilijk. We 

willen toch wel hebben dat de bewoners actiever zijn dan dat ze nu zijn. Dat het effectief die 

ondersteuning is dat we kunnen bieden en niet dat de medewerker het effectief zelf allemaal doet. 

00:32:49 I: Het is echt de mensen zo onafhankelijk mogelijk houden maar toch proberen te 

activeren? 

00:32:55 NB2: Ja. Voor in feite de ondersteuning tijdens de activiteiten of hetgeen wat dat ze 

doen. De valkuil. We zitten beetje tussen serviceflats en het rusthuis, dus de valkuil is, we mogen niet 

te veel neigen naar dat rusthuis. Dat is nu ook een beetje de problematiek. Op dit ogenblik, in geluwe 

zijn ze het woon- en zorgcentrum aan het verbouwen. Er komt daar een volledig nieuw woon- en 

zorgcentrum. Tijdelijk zijn er hier 15 bewoners gehuisvest van het rusthuis. Het is op hetzelfde 

verdiep. De bewoners zien alle voordelen, maar ze zien niet dat de andere bewoners daar wel extra 

kosten voor bijdragen. Dat is wel nog een groot verschil. 
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00:34:00 I: Is de kostprijs veel lager zou u zeggen? 

00:34:01 NB2: Onze prijzen staan daarin. Het is een beetje afhankelijk van welk flatje of studio 

dat je hebt. Langs onder <wijst naar het boekje>. Dus dat is de kostprijs per maand. Voor een rusthuis 

mag je toch wel minimum rekenen op een 1500 euro. Natuurlijk er moet geen thuisverpleging meer 

komen. Er moet niemand meer komen voor je flatje te onderhouden, dat zit er allemaal wel in de prijs 

inbegrepen. Het is dan ook maar een kamer dat je hebt in het rusthuis. Terwijl dat hier, in sommige 

kamers heb je een apart leefgedeelte en een woongedeelte-- leef- en slaapgedeelte, dus heb je al 

extra comfort. 

00:34:46 I: Er is geen gezamenlijk budget ofzo aanwezig hier? 

00:34:49 NB2: Hoe bedoel je? 

00:34:50 I: Dat er bijvoorbeeld samen-- er worden hier niet echt samen inkopen gedaan 

voor de groep, maar... 

00:34:57 NB2: Boodschappen wel. Boodschappen voor eten is dus een gezamenlijk budget 

dat dan op het einde van de maand wordt verrekend via factuur, wat dat de kostprijs is. Wie dat er een 

maaltijd genomen heeft en wie heeft er geen maaltijd genomen. 

00:35:14 I: Wat de voornaamste beweegredenen zijn om in zo'n concept te stappen in 

vergelijking met bijvoorbeeld een assistentiewoning. Waarom zouden ze voor dit concept specifiek 

kiezen? Want binnen een assistentiewoning heb je natuurlijk ook wel vaak dat er ook een aantal 

ruimten zijn waar dat zij een keer kunnen samenkomen. 

00:35:53 NB2: Hier wordt er nog meer op dat gemeenschappelijke ingespeeld. Dat 

gemeenschappelijk eten, terwijl in een serviceflat heb je dat gemeenschappelijk eten niet. Heb je wel 

de activiteiten dat ze kunnen aansluiten. 

00:36:14 I: Vanuit het perspectief dat er iemand nieuws zou bijkomen. Ik zal het misschien 

straks eens vragen aan de bewoners. 
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00:36:23 NB2: Ik ben ook nog jong voor mij te verplaatsen. Ik denk die sociale vereenzaming. 

Natuurlijk in een flat, zeker in onze serviceflats heb je activiteiten die in de cafétaria doorgaan. <Stilte> 

Ik denk mensen die toch extra ondersteuning nodig hebben en die toch nog niet in aanmerking komen 

voor het rusthuis. 

00:36:59 I: Ik ga het straks ook eens vragen aan de bewoners. 

00:36:58 NB2: Ik denk dat dat het best is. 

00:37:01 I: Die woonvorm is dat geschikt voor iedereen? De kostprijs is wel... 

00:37:16 NB2: We hebben verschillende flatjes. Mensen met beperkter inkomen kunnen het in 

feite betalen. 

00:37:24 I: Zie je dat dan ook dat dat hier gebeurd? Dat er zowel mensen zijn met een 

lager budget die hier... 

00:37:29 NB2: Ja. 

00:37:30 I: Dus er is echt wel een mengeling. 

00:37:33 NB2: Ja, want we hebben hier iemand die zelfs. Het was in afwachting dat zijn FOD 

uitkering in orde kwam, dus die FOD uitkering is ook niet zo hoog. Het is ietsje meer dan het leefloon, 

dus het is haalbaar. 

00:37:57 I: Als ik het vergelijk met Maldegem was het ook iets duurder. De zorg zat daar 

ook allemaal inbegrepen. 

00:38:05 NB2: Dat is ook nog een verschil. 

00:38:09 I: Zij zeiden dat het ook moeilijker was. 

00:38:11 NB2: Hoe bedoel je? 
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00:38:16 I: Als je een lager loon had dat het wel vrij moeilijk zou beginnen worden. 

00:38:19 NB2: Bijvoorbeeld poetshulp, de dienstencheques zijn sowieso fiscaal aftrekbaar en 

de verpleging. Als ze wassen en kleden is in feite gratis, de thuisverpleging. Er komt iets extra bij, 

maar ik denk toch nog altijd dat het haalbaar blijft. 

00:38:44 I: Ik weet ook niet wat hier de verhouding is bijvoorbeeld mannen/vrouwen? 

00:38:50 NB2: Nu hebben we twee mannen en vijf vrouwen. Vroeger was het drie mannen. 

00:39:03 I: Een beetje volgens de leeftijd zeker <lacht>. 

00:39:03 NB2: We hebben nu twee kamers die in gebruik zijn door het rusthuis ook. In feite 

zitten we met totaal dacht ik tien zeker. Zeven, dus de koppelkamer is voorlopig de vrouw is 

overleden, dus in oorsprong acht en de twee enkele is tien. Normaal zijn we met tien bewoners. 

00:39:28 I: Die echt aan het groepswonen [+deelnemen]? 

00:39:29 NB2: Ja. Groepswonen ja. Dus nu voorlopig zitten we met zeven bewoners. Dus twee 

kamers die in gebruik zijn door het rusthuis en een dubbele kamer die door één persoon in gebruik is. 

00:39:42 I: Er zouden dan nog drie bewoners moeten bij komen binnenkort? 

00:39:45 NB2: Twee. Ja, we kunnen niemand vreemds in de dubbele kamer steken. Het is in 

feite voor een koppel dat het voorzien is. We hebben één koppel kamer en de rest is allemaal voor 

alleenstaande personen. 

00:40:13 I: Een nieuw project wordt opgericht en u zou een suggestie moeten doen over 

hoe dat de organisatie over het algemeen het best gebeurt met ook de begeleiding en bijvoorbeeld de 

mate waarin mensen zelf inspraak moeten hebben en ook de zorgverlening. Zou u dan bijvoorbeeld 

zeggen dat dit project het ideaal is of zou je zeggen, eigenlijk zou ik een aantal zaken anders willen 

aanpakken? 

00:40:48 NB2: Ik denk dat vooral de screening van de nieuwe inwoner, de nieuwe bewoner 

belangrijk is en sowieso. Het is ook. Op dit ogenblik hebben we ook twee personen die niet 
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overeenkomen met elkaar en dat heeft zo'n beetje zijn hoogtes en downtes en door dat ik ook hier als 

maatschappelijk werker aanwezig ben, ik praat dan nog een keer met die personen en dergelijke. 

Toen dat ik Bernard bezig hoorde van mensen die volledig alleen wonen. Met de bestaande groep zie 

ik dat totaal <nadruk> niet lukken. 

00:41:30 I: Dus er moet wel ergens een soort van begeleiding aanwezig zijn, volgens u? 

Om die groep te ondersteunen? 

00:41:36 NB2: Ofwel op basis van de mensen dat je selecteert, dat je daar veel meer kritischer 

in bent. 

00:41:45 I: Dat je ze echt al samen laat komen meerdere keren? 

00:41:48 NB2: Ja. Natuurlijk, met der tijd verlaten er toch sowieso mensen de groep en moet je 

nieuwe kandidaten zoeken en die dan niet bij de start erbij zijn.  

00:42:03 I: Het is moeilijk. 

00:42:05 NB2: Ja. Op dit ogenblik is het heel moeilijk ik ga het zo zeggen. We zoeken naar 

verbetering. Hoe dat we het kunnen aanpakken om te verbeteren, maar die oplossingen zijn nog niet 

in het zicht. Het is daarom dat we met de gedachte voor meer huisbezoeken, een maand 

proefperiode. Dat speelt allemaal in gedachte. Hoe kunnen we het aanpassen in feite, dat het profiel 

van de bewoner die komt beter is in de groep. 

00:42:42 I: De leeftijden, dat was een beetje opgeschoven naar de hogere kant als ik het 

goed begreep. 

00:42:47 NB2: Nee. Niet bij ons hoor. Ik kan de leeftijden direct zien op onze bewonerslijst en 

dat valt op dit ogenblik wel mee hoor, de leeftijden. <Zoekt naar lijst op computer> Bewonerslijst... 

<Kijkt in lijst> De gemiddelde leeftijd is 74, afgerond 75 jaar. We zitten met iemand van 94, dat is de 

oudste bewoner, die dit jaar 95 wordt, deze maand zelfs. Dan is de volgende bewoner 84, 76, 75, 69, 

67 en 59. Dus de persoon van 59 is dus de persoon met die vroeg dementie. We hadden hier dus 

twee personen met een mentale beperkingen en die personen waren nog jonger. 
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00:43:54 I: Ja, en die zijn nu weg? 

00:43:55 NB2: Ja. 

00:44:00 I: Naar zorgverlening toe. Zou u daar dan suggesties voor hebben. Dat dat op een 

bepaalde manier geregeld zou moeten worden? Dat er bijvoorbeeld meer gezamenlijk zou moeten 

gebeuren? 

00:44:24 NB2: Zorgverlening bedoel je dan naar thuisverpleging toe en dergelijke? 

00:44:29 I: Ja. 

00:44:29 NB2: Dat zou ik zeker niet wijzigen, want het concept is kotwonen, dus dat de 

mensen nog zelfstandig zijn. Het is belangrijk dat zij dat zelf kunnen doen. Ik vrees ervoor dat je dan 

nog meer naar het rusthuis toe helt. Ook de gezinshulp en die boodschappen zou ik zeker zo 

behouden. De mensen moeten toch nog een stuk zelfredzaam zijn en als ze dat niet meer kunnen... 

00:45:05 I: Als er dan boodschappen gedaan worden. Is het dan dezelfde maaltijd als dat 

er in het woonzorgcentrum? 

00:45:16 NB2: Nee. 

00:45:18 I: Of kiezen zij zelf dan maaltijden? 

00:45:19 NB2: Neen. De polyvalente medewerkster maakt wekelijks de menu op en er kan 

daar wel een keer inspraak zijn van, "ik zou graag nog eens dat eten", dat ze daarmee rekening 

houden, maar het is dus vooraf opgesteld de weekmenu. Die weekmenu is verschillend van het 

rusthuis, want het wordt hier effectief vers, hierboven, gekookt. Dat is wel de meerwaarde, dat de 

mensen vinden van "het is geen rusthuiseten". 

00:45:51 I: Het is echt vers gekocht en klaargemaakt? 

00:45:53 NB2: Ja. De vrijdag gaan ze hier dan naar de markt. Hier is het markt dan. Gaan ze 

ook naar de markt dan achter de groentjes. Vroeger hadden ze dus twee bewoners mee of zelfs meer 

en nu is het de persoon met die vroeg dementie die nog mee gaat, dusja. 
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00:46:10 I: Ik vraag mij ook af. Ik heb dat vernomen onlangs als je thuis vraagt voor eten 

klaar te maken, dat eigenlijk niet... met bijvoorbeeld u buur. Moest die dezelfde persoon... dat dat 

eigenlijk niet samen mag klaargemaakt worden. Is dat hier dan-- Hier is dat wellicht wel zo. Is er hier 

dan een specifieke reden dat dat... 

00:46:32 NB2: Ik weet niet wat... Neen. 

00:46:38 I: Eén van de rare dingen was dat als er iemand eten moet klaarmaken dat die op 

het vuur van de persoon waar dat die bijkomt en dan niet op de volgende... eigenlijk een half uur later 

bijvoorbeeld dat die dan eigenlijk op een andere plaats moet gaan koken, terwijl dat het er eigenlijk 

naast is. Terwijl dat je zou kunnen zeggen... 

00:46:56 NB2: Zou dat niet gewoon met de kostprijs te maken hebben. Dat de gezinshelpster 

meer persoonsgebonden is. Die persoon gaat naar die woning om daar te komen en die persoon 

betaald voor de maaltijd, terwijl als ze dan naar de buur gaat is het de buur in feite die moet betalen 

voor de maaltijd. Ik denk dat dat... 

00:47:20 I: Omdat hier natuurlijk in zo'n groepswoning concept is dat ook wel één van de 

voordelen, denk ik. Dat er eigenlijk gezamenlijk wel gekookt kan worden, waardoor dat er... 

00:47:29 NB2: In feite is het zelfs de bedoeling dat ze mee helpen groentjes snijden. Vroeger 

werd dat ook nog gedaan. Geleidelijk aan is dat... Sowieso hier is het de bedoeling dat het 

gemeenschappelijk gekookt wordt voor iedereen. Het enigste wat dat er kan voorzien worden, iemand 

die geen vis lust, dat er dan een eitje voorzien wordt, maar anders is het de vooropgestelde menu. Het 

is ook belangrijk. De mensen weten vooraf wat het zal zijn om te eten. Stel nu dat zij zeggen van, "ik 

lust dat nu absoluut niet" kunnen zij eventueel ook zelf een maaltijd voorzien. Ze zijn niet verplicht 

voor iets te eten dat ze niet lusten. 

00:48:13 I: Ze kunnen eigenlijk al van heel de week zien wat het is en dan zelf...? 

00:48:19 NB2: Ja. 

00:48:20 I: Dat ga ik ook straks aan de bewoners zeker nog eens vragen. De bewoners, 

komen die zelf nog geregeld buiten, om bijvoorbeeld buiten activiteiten...? 
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00:48:34 NB2: De ene wel en de andere niet. We hebben iemand die geregeld nog naar buiten 

gaat of voor een keer een koffietje te gaan drinken en dergelijke. Een andere bewoner die naar de 

bibliotheek gaat en we hebben één bewoner, de persoon van 94 jaar die absoluut niet naar buiten 

komt. Nu ook was het, naar aanleiding van de feestdagen was er ook een kerstmaaltijd buitenshuis en 

zij wenste daar niet op aan te sluiten, omdat zij niet meer naar buiten wou. 

00:49:00 I: Maar ze is wel nog niet zorgbehoevend genoeg dan om...? 

00:49:04 NB2: Ze kan nog vrij goed weg hoor. Ze heeft nu een nieuwe rollator en soms zou je 

zeggen "ze vliegt door de gangen", dus. Dat is één van de bewoners dat je ook gaat op gesprek 

hebben. Dat is een persoon die heel klein is. Je gaat ze wel ontdekken tussen al de andere bewoners. 

Die nog heel mobiel is met haar looprekje. Die zelf in de gang weg en weer loopt voor toch beweging 

te hebben, maar het is gewoon het buitenshuis gaan die haar afschrikt. Ook bijvoorbeeld het niet 

direct kunnen naar het toilet gaan, wanneer ze moet naar het toilet gaan, waardoor ze niet meer 

buitenshuis wenst te komen, maar zij is wel nog mobiel. 

00:49:46 I: Er zijn dus nog redelijk veel mensen die, eigenlijk iedereen, al de rest die wel 

nog geregeld een keer naar buiten komen voor bepaalde gelegenheden? 

00:49:55 NB2: Ja, gelijk bijvoorbeeld, we hebben een andere bewoner, waarvan de dochter 

ofwel de woensdag ofwel de vrijdag haar komt ophalen om dan bij haar thuis te eten of op restaurant, 

ik weet het niet. Die ze dus effectief meeneemt. Ik zeg, die andere bewoner. We hebben zelfs nu een 

bewoner, die persoon met vroeg dementie die dan ieder weekend opgehaald wordt en dat hij dan 

ergens anders logeert. In een rusthuis is dat... je kan wel een keer weggaan, maar je hebt niet zoveel 

vrijheid. Bijvoorbeeld ook van het al dan niet aansluiten op de maaltijd. Je kan wel een keer weggaan 

en dan vooraf zeggen, "ik ga niet mee doen", maar je kan niet. Je kan dat natuurlijk, maarja, het is dan 

de bedoeling niet als je in het rusthuis zit, dat je meer weg bent dan dat je thuis bent. De mensen 

hebben nog veel meer keuzevrijheid. 

00:50:55 I: Kennen de mensen de buurt waarin dat ze wonen? Hebben zij hier nog 

connecties met bijvoorbeeld andere mensen dicht in de buurt? 
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00:51:06 NB2: We hebben zelfs. Eén van de bewoners die verhuisd is en terug naar hier 

teruggekeerd is, na het overleiden. Zijn vrouw is in juni/juli, ik denk juli [+overleden]. 

00:51:21 I: Dat was dan het koppel die hier kwam. 

00:51:23 NB2: Het koppel die hier was. Zijn vrouw is overleden. Ik dacht dat het in september 

was dat de man beslist heeft om dichter bij de kinderen, naar Maldegem in feite te verhuizen en hij is 

een week of twee weken weggeweest en dan heeft hij gevraagd of dat hij mocht terug komen. Neen, 

het was iets langer. Het was binnen de maand. Het was binnen de maand dat hij de vraag gesteld 

heeft voor terug te komen naar hier, omdat hij dus effectief heel vertrouwd is met de omgeving, in die 

zin bijvoorbeeld. Hij zit dus in een rolstoel, hij gaat naar de bakker. Hij moet maar een keer kloppen op 

de ruit en de bakkersvrouw of wie dat het ook is, komt naar buiten met zijn brood. Hij is hier gekend en 

dat je zegt van dat zijn echt een soort privileges dat hij heeft. Waar ga je dat anders vinden, dat je een 

keer moet kloppen? Er staat daar wel een wachtrij, maar ik ga toch je brood komen brengen. Van de 

frituur was het ook, dat hij gewoon maar moet bellen en dat dat zal klaar staan. 

00:52:32 I: Dus dat doen ze dan ook nog geregeld de meeste mensen, gelijk naar de 

bakker gaan en...? 

00:52:37 NB2: Sommigen wel, sommigen niet. Ik zeg het, het is de ene bewoner bij de andere. 

De ene komt wel nog geregeld buiten, de andere komt niet meer buiten. 

00:52:46 I: De maaltijden 's middags kan je eventueel gezamenlijk... 

00:52:54 NB2: Laten we zeggen, wordt meestal gezamenlijk gedaan. 

00:52:58 I: 's Ochtends en 's avonds...? 

00:52:59 NB2: Wij hebben hier ook nog nachtopvang. Normaal gezien zit de nachtopvang ook 

boven, dus dan is dat dezelfde persoon die dan aanwezig is voor de nachtopvang en groepswonen 

die dus kan bijsturen, ook ondersteunen. Bijvoorbeeld. Worden er sinaasappels uitgeperst. We 

hebben iemand die met haar hand kan ze volledig, geen kracht meer zetten. Zodat de sinaasappels 

uitgeperst worden voor haar. Ook daar is er opnieuw ondersteuning. Het is jammer dat ik die 
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PowerPoint niet terug vind, want dat staat daar allemaal op, wat al de taken zijn. Onder andere de 

medewerker die 's morgens aanwezig is en 's avonds. Nu is het wel de polyvalent medewerker. We 

hebben dat nu voorzien met dat nachtopvang zit beneden nu en het groepswonen boven. Dus is er 

een verschuiving met de uren van de polyvalent medewerker, zodanig dat zij ook 's avonds 

ondersteuning hebben van de polyvalent medewerker en dus niet dat ze moeten naar beneden gaan. 

Natuurlijk ondertussen, in plaats van twee hebben we één polyvalente medewerker die parttime werkt, 

dus die kan niet en 's morgen en 's avonds aanwezig zijn, dus moeten mensen nu toch naar beneden 

gaan, met de ondersteuning dan van de nachtopvang. Begrijp je het? 

00:54:24 I: Ja. 

00:54:25 NB2: Want je moet een beetje inspelen... Als een persoon langdurig... het is nu een 

maand dat de persoon afwezig is, moet nog altijd dezelfde ondersteuning geboden kunnen worden. 

00:54:37 I: Ik vraag me nu af, als je 's ochtends boterhammen wil eten. Er is een 

gemeenschappelijke keuken om... 

00:54:50 NB2: In het oorspronkelijke, voor dat Ter Beke kwam, zijn er zelfs twee 

gemeenschappelijke keukens. Nu, er zijn aanpassingen moeten gebeuren aan het gebouwd, 

waardoor er op dit ogenblik één gemeenschappelijke keuken is. Uiteraard, wanneer Ter Beke terug 

weg is gaat dat terug naar twee gemeenschappelijke keukens gaan. Er is ook ingespeeld op 

familiebezoeken. Als de studio wat te klein is, zeker in die kleinere, kunnen zij gebruik maken van een 

gemeenschappelijke ruimte voor dan een familiefeest of dergelijke te doen. Er is ook ingespeeld in het 

concept van bijvoorbeeld kleinkinderen die op bezoek komen of iemand die blijft slapen. Op dit 

ogenblik is er geen logeerkamer, maar het is wel weer voorzien dat er een logeerkamer is, dat er 

bijvoorbeeld iemand kan blijven slapen. Met de bestaande groep zie ik dat nu niet direct gebeuren, 

maar de mogelijkheid is er wel. Er is een koelkast van het groepswonen en er is ook een 

gemeenschappelijke koelkast, dus dat iedereen zijn eigen schap heeft voor zijn producten op te 

zetten. 

00:56:05 I: Zij kunnen dan bijvoorbeeld zelf. Stel dat er iemand zelf naar de bakker gaat 

voor een brood. 
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00:56:13 NB2: We hebben iemand gehad die tijdelijk zijn eigen ontbijt iedere keer voorziet. Dat 

kan perfect. 

00:56:23 I: Maar dat wordt ook soms gemeenschappelijk aangekocht dan? 

00:56:29 NB2: Dat wordt geleverd vanuit de keuken van het rusthuis. 

00:56:32 I: Er was dan ook een soort van gezamenlijk budget in die zin? 

00:56:38 NB2: Als zij een maaltijd nemen, wordt dat aangekruist. Standaard, er is een vast 

budget voor de maaltijd 's morgens en 's avonds. 

00:56:51 I: Het is dus zowel 's morgens, 's middags als 's avonds mogelijk. 

00:56:56 NB2: Ja. 

00:56:59 I: Als het gaat om gezamenlijke activiteiten dat zij nog doen. Is er veel 

engagement? U heeft het natuurlijk al een beetje verraden <lachend>. 

00:57:11 NB2: <Lacht mee> Met de bestaande groep niet. Wat vrij jammer is. 

00:57:21 I: Als u bijvoorbeeld vroeger zou kijken, wat was er dan bijvoorbeeld van 

engagement? Kun je daar voorbeelden van geven? 

00:57:27 NB2: Ik zeg het. Dat breien is nu sowieso nog, naar de film gaan en accordeon 

spelen. 

00:57:36 I: Dus ook onder de bewoners onderling. Zijn er mensen die eens bij elkaar 

binnen springen of? 

00:57:42 NB2: Die ene persoon met zijn accordeon had... 

00:57:48 I: Een vast publiek. 
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00:57:48 NB2: Had sowieso een goede invloed op de groep. Ik zeg het, er is veel te maken 

met de eigenheid van personen hoe dat de groep is. 

00:57:59 I: Dus dat karakter is dan... 

00:58:00 NB2: Ja. Is vrij belangrijk. 

00:58:05 I: Die begeleiding. Jullie proberen daar wel een beetje invloed op uit te oefenen, 

dus om ze te activeren. Wat vindt u daarvan? Vindt u dat goed dat dat gebeurt, of eigenlijk zou dat 

vanuit de groep zelf moeten komen? 

00:58:31 NB2: Die begeleiding. Persoonlijk? Het wordt zonder namen genoemd hé <lacht>. 

Persoonlijk vind ik dat er meer initiatief van de groep moet komen. 

00:58:46 I: Dat die groep echt het voortrouw moet nemen dan? 

00:58:51 NB2: Neen, het voortouw... Gelijk bijvoorbeeld met Nieuwjaar was dat zo. Was er hier 

niets. Het was natuurlijk op een zondag dat het viel, dus de medewerker had extra haar best gedaan 

voor de vrijdag voor nog aperitief te gaan, nog aperitiefhapjes te doen, dan ook nog een keer een 

echte feestelijke soep op tafel te zetten, dan ook nog een keer achter een taart gegaan dat ze dan 's 

middags konden eten. Ze had extra moeite gedaan voor in feite toch nog een feestmaaltijd te hebben, 

maar dan op oudejaarsavond is er niks van de bewoners gekomen. Terwijl, ik betreur dat zelfs een 

beetje. Ik zou veel liever hebben dat ze zeggen van kijk, iedereen blijft hier, is niet uitgenodigd door 

familie. We zijn hier allemaal. Wat kunnen wij doen voor dat het hier toch een keer wat specialer is? 

En dat zij zeggen, "oké, wij willen dat" en dat het aan ons is, "hoe kunnen wij jullie daarbij helpen". 

01:00:00 I: Dus zo zou het moeten zijn? 

01:00:00 NB2: Ja, maar nu is er dus gewoon niks geweest en dat is jammer. 

01:00:08 I: Er komt niet echt veel initiatief van hun? 
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01:00:12 NB2: Ik vind het groepswonen echt een ideaal concept. De mix tussen serviceflats en 

het Pardoen. Serviceflats liggen daar en het Pardoen ligt daar, vandaar de... <wijst naar links en 

rechts>. Ik vind het een ideaal concept, maar veel hangt af van de bewoners dat je hebt. 

01:00:38 I: Dat is ook een beetje een vraag dat ik al had staan. Als je dit project moet 

situeren tussen thuis wonen, assistentiewoningen, woonzorgcentra, u zou dan zeggen tussen de 

assistentiewoningen en woonzorgcentra...? 

01:00:52 NB2: Ja. Waarom? Omdat bij thuis wonen heeft niet iedereen bijvoorbeeld een 

persoon alarmsysteem, dat in onze serviceflats wel ingebouwd is, ook de serviceflats zijn aangepast 

aan de noden van de bewoners, dus dat alles gelijkvloers is en als ze naar het verdieping moeten dat 

er een lift aanwezig is, terwijl de eigen woning is vaak niet aangepast. De drempeltjes, kleine ruimtes. 

Waarom tussen het serviceflat en het rusthuis? Serviceflats moeten ze nog altijd ook zelf zorgen voor 

de thuisverpleging, gezinshulp en dergelijke en je moet nog altijd voldoen aan die score. In het 

serviceflat is het ook zo dat de mensen een O of een A score moeten hebben. In het rusthuis is vanaf 

een B, even anders, maar waarom is het meer dan een serviceflat? Omdat die ondersteuning 

dagelijks aanwezig is. Gelijk bijvoorbeeld. De mensen, als zij een administratieve vraag hebben, wij 

zijn hier ook wel beschikbaar voor hen, maar ze moeten al de drempel zetten voor naar hier te komen, 

terwijl administratieve ondersteuning, het is in hetzelfde gebouw. Soms kan het gebouw al zorgen voor 

een drempel voor de mensen. Hier, of ik ga zelfs naar boven. Ik ben al bij hen om de ondersteuning te 

bieden. Dat is dan ook meer het rusthuis. Als er administratieve vragen zijn, het is ook in hetzelfde 

gebouw dat je de sociale dienst hebt voor de ondersteuning te bieden. 

01:02:43 I: Als u het zou moeten situeren tussen wonen en zorg, hoe zou je dat dan doen. 

Is wonen prioritair, is de zorg prioritair? Hier zit de zorgt natuurlijk... In Maldgem was dat een vrij 

belangrijke vraag, omdat die zorg daar wel vrij van belang was. 

01:03:09 NB2: Het zit ertussenin. Het is sowieso wonen en de zorg is bijkomend aanwezig. Het 

is niet wonen zonder de zorg en het is ook niet de zorg zonder het wonen. Het zit wat tussen de twee. 

Bij sommige mensen is het meer wonen en bij sommige mensen is het meer zorg, die meer 

administratieve ondersteuning hebben. Ik heb iemand, dat ik veel kleine dingetjes moet doen, het 

regelen met de familiehulp. Dat is nu wel een uitzonderlijke omstandigheid. De familiehulp helpen 
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opvolgen, helpen opvolgen dat er dienstencheques besteld worden, maar dat is omdat er totaal geen 

contact meer is met de kinderen, dus dat er toch ondersteuning extra nodig is. Is dat ondersteuning? 

Het is niet echt zorgen voor, het is meer een administratieve zorg dat ik dan op mij neem en niet de 

fysieke zorg. 

01:04:19 I: Het is gewoon ook aanwezig voor diegenen die het nodig hebben? 

01:04:21 NB2: Ja. 

01:04:23 I: Er zijn bepaalde activiteiten. Zijn er dan bijvoorbeeld ook gezamenlijk 

activiteiten met mensen uit het woonzorgcentrum, met mensen uit... 

01:04:40 NB2: Wat er wel nog gebeurd is, maar die persoon is nu ondertussen overleden, is 

dat ze effectief, een persoon die van hieruit vertrekt naar het woon- en zorgcentrum dat ze die 

persoon gaan bezoeken. Dat is niet echt. Is dat een activiteit? Het is niet dat ze actief... ze zijn wel 

actief want ze verplaatsen zich. Het is dan als activiteit een bezoek brengen aan, maar anders 

specifiek aan het woon- en zorgcentrum deden ze niet echt mee aan de activiteiten. 

01:05:14 I: Vooral binnen de groep zelf? 

01:05:16 NB2: Ze kunnen wel aansluiten. In onze woonzorgzone worden activiteiten 

georganiseerd. Met die activiteitenbrochure kunnen ze wel aansluiten bij activiteiten van andere 

bewoners van Wervik. 

01:05:40 I: Iedereen van Wervik kan dan eigenlijk meedoen? 

01:05:45 NB2: Ja. Dus bijvoorbeeld die maaltijd in het lokaal dienstencentrum. De Kier is in 

feite het buurtcentrum. Het lokaal dienstencentrum zit in Geluwe. Dat is in feite van het buurtcentrum, 

de buurt sluit zich daarop aan en we hebben een bewoner die daar ook op aansluit. Is dat een 

activiteit maaltijd, jah... 

01:06:07 I: Omdat dat ook zo'n beetje wel sociale activiteit is omdat je dan mensen... 
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01:06:12 NB2: Ewel, ze komen weer onder de andere mensen. Hun netwerk wordt weer ruimer 

als ze in contact komen met andere inwoners van Wervik. Het is allemaal een beetje afhankelijk van 

de ene bewoner tot de andere bewoner. 

01:06:32 I: Is er eigenlijk nog ruimte in Vlaanderen voor meer van deze projecten? Is er 

daar voldoende interesse naar? Kan dat overal zomaar opgericht worden of hoe moeten we dat zien 

volgens u? 

01:06:50 NB2: Moeilijke vraag. Ik vind het sowieso een goed initiatief. Ik denk dat het ook een 

beetje afhankelijk is van welk publiek dat er in de gemeente of de stad woont. Sowieso bij de ene 

gemeente zal dat misschien meer aanslaan dan bij de andere gemeente. 

01:07:15 I: Want zelf ben ik nu ook van Brugge en dat was ook een beetje met Bernard, die 

ook van Brugge was en daar heb je precies nog niet zo'n concept, terwijl het eigenlijk wel een vrij 

grote stad is... 

01:07:27 NB2: Ik denk eigenlijk dat dat daar nog meer gaat aanslaan nog, omdat je meer ook 

inwoners hebt en een verschillend doelpubliek. Het is iets dat zal moeten uitgeprobeerd worden. 

01:07:44 I: Ik zie dat er momenteel wel vrij veel projecten in opmars zijn. Of dat het 

allemaal gaat opleveren dat weet ik natuurlijk niet. Moest u dan de voornaamste zaken dat we kunnen 

bijleren uit dit project voor bijvoorbeeld voor een nieuw project. Zijn er bepaalde dingen waarvan u 

zegt, dat moet absoluut het geval zijn voor zo'n nieuw project om te kunnen slagen? 

01:08:19 NB2: <Lachje> Een screening van de bewoners, maar dan val ik misschien wel weer 

in herhaling. Wat ik ook positief aan ons project vind is, qua huurprijs dan dat er ingespeeld wordt op 

verschillende... 

01:08:42 I: Dat er verschillende prijzen... 

01:08:43 NB2: Sowieso, dat is ook in het rusthuis is dat zo en hier proberen we de mensen 

daar ook in te ondersteunen is dus bijvoorbeeld een mantelzorgpremie aan te vragen, of dat ze recht 

hebben op een FOD uitkering. Een beetje afhankelijk van situatie tot situatie, of dat er veel 

ondersteuning is bij de kinderen, of dat er geen ondersteuning is bij de kinderen. Er wordt hier 
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specifiek op die cliënt, op die inwoner ingespeeld met zijn situatie. Wij passen ons daar aan. Wat 

kunnen wij helpen? Wat doet de familie? Het is ook niet de bedoeling dat wij dingen uit de handen van 

de familie nemen. 

01:09:32 I: Maar dus ook bijvoorbeeld naar ondersteuning toe, vindt u dan dat dat hier wel 

goed is. Dat er medewerkers zijn die ervoor zorgen dat die groep... 

01:09:49 NB2: Ja. Natuurlijk het is allemaal te zien. Van hieruit willen ze ook die activiteit 

hebben, dat er 's namiddags activiteit is. Ik denk bijvoorbeeld in het project dat Bernard zei, "bij ons is 

er geen ondersteuning". Dat dat een beetje afhankelijk is van hoe de bewoners onderling 

overeenkomen. Of dat zij al dan niet een activiteit doen. Wil je meer die sociale vereenzaming 

doorbreken denk ik dat dat een ideaal is dat dat met extra ondersteuning is, dat de mensen 

samenkomen. 

01:10:48 I: Bijvoorbeeld de organisatie, zou dat ook negatieve effecten kunnen hebben op 

de bewoners? Heeft dat bijvoorbeeld bepaalde nadelen, dat u zegt van, "het feit dat er begeleiding is", 

dat er...? 

01:11:09 NB2: Met de huidige bewoners gaan zij dat niet als een nadeel ondervinden, want ze 

willen meer en meer ondersteuning. Zij zijn des te tevredener als er dingen aangeboden worden, waar 

ze kunnen gebruik van maken. 

01:11:31 I: Ik weet niet of er nog vragen zijn naar mij toe? 

01:11:37 NB2: Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Maar ik zeg het, we zitten op dit 

ogenblik in een moeilijke fase. 

01:11:52 I: Het is wel interessant omdat ik vorige week naar Maldegem geweest was en ik 

zie toch wel redelijk veel verschillen tussen de twee, ondanks dat ik er initieel eigenlijk vanuit ging dat 

het wel nog redelijk... Omdat het alle twee van een OCMW was. 

01:11:59 NB2: Misschien moeten wij zelf een keer een bezoekske brengen bij de buren 

zodanig dat we weten hoe dat het in zijn werking gaat en dat we daar misschien dingen kunnen 

opnemen. Het duidelijk verschil dat ik hoor is dat zij zorg prioritair vinden, terwijl dat wij zeggen, "het is 
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nog altijd kotwonen, ze moeten zelf dingen kunnen regelen". Ik bied wel administratieve ondersteuning 

aan, maar het is... In één situatie dat ik opvolg dat de gezinshelpster komt of niet, omdat die persoon 

ook geen telefoon niet meer heeft, dusja ze moet met iemand in contact staan ook die persoon, dus... 

01:12:32 I: Bij hun is het zelfs zo dat activiteiten enzo zelfs bijna ook niet aangeboden 

wordt. 

01:12:37 NB2: Niet aangeboden? 

01:12:40 I: De mensen gaan dan ook minder naar buiten. Dat is zo een beetje een gevolg 

waarschijnlijk. <!Let op: dit spreekt de data met bewoners daar wat tegen> 

01:12:45 NB2: Wij vinden die activiteit wel belangrijk. Het is nu gewoon nog, in praktijk om te 

zetten. 

01:12:55 I: Omdat dat hier langzaamaan aan het evolueren naar net iets minder, dat jullie 

dat nu weer willen... 

01:13:02 NB2: Het is vooral met de groep dat je hebt. Bijvoorbeeld met die ene bewoner kwam 

de activiteit vanzelf, terwijl dat het nu echt... Ondertussen, er zijn twee personen weggegaan. Dat 

betekent twee nieuwe personen gekomen. Zo heb je alweer direct een andere insteek, maar we willen 

toch wel de mensen betrokken houden. Dat is toch die zelfredzaamheid. 

01:13:36 I: In Antwerpen is het zelfs volgens mij nog helemaal anders. Daar proberen ze 

echt te werken met een vrijwillige begeleidster ofzo die komt en alles wordt persoonlijk geregeld door 

de mensen. <!Let op: dit moet genuanceerd worden: zie data Borgerhout/Antwerpen] Dat zijn echt zo 

drie vrij verschillende...> 

01:13:55 NB2: Wat dat we nu ook hebben en het is daarom dat de dingen zo'n beetje anders 

gegroeid zijn. Eén van die personen met dus een mentale beperking kreeg ook extra ondersteuning. 

Het was iemand in PWA die voor hem kwam. Ik weet niet onder welke vorm dat zij... ik denk dat het 

persoonsgebonden budget was, dat zij langs kwam. Natuurlijk, die persoon was hier dan om eten te 

koken voor die persoon en dan is er op vraag van de familie, "kan je niet koken voor heel de groep?" 

Dat is iets dat ik onlangs vernomen heb dat gebeurd is. Dat is niet volgens het concept en zo zijn de 
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mensen in feite meer en meer gewend geraakt. Natuurlijk, die persoon is ook weg, die persoon is mee 

verhuisd met de bewoner, dusja, hebben we terug dat die zorgen wegvallen en dat er toch wel die 

vraag is voor extra ondersteuning te geven. Ik zeg ook, er hangt ook een deel af van de kinderen zelf. 

We hebben iemand die geen contacten meer heeft met haar kinderen. Die vijf kinderen heeft, waarvan 

er dus met één iemand nog contact is, maar het contact is ook onder aanhalingstekens. In die zin van, 

dat het in feite is, gewoon, wanneer komt ze? Wanneer dat er geld te rapen valt en dus de bankkaart 

mee doet en dergelijke dus, in feite misbruik. We hebben dan hier ook nog een persoon die hier 

gekomen is, die in feite mishandeld is geweest door de pleegdochter. Het is een beetje afhankelijk als 

je een gezin hebt. Ik zeg het, die andere persoon die hier is, dat de dochter wekelijks nog een keer 

haar moeder komt halen, die mens is ook nog een keer buiten en dan heb je direct een andere situatie 

voor te starten. Ik zeg het, alles hangt af van de persoon zelf en welk rugzakje dat hij mee heeft. Het 

karakter en wat de persoon al meegemaakt heeft en hoe dat de contacten zijn met de familie en 

dergelijke. Het concept is heel goed, maar het is... hoe het in de praktijk verloopt, nu aan de beurt om 

wat bij te schaven. Bijschaven in die zin, keren we terug naar het oorspronkelijk concept en willen we 

daaraan vasthouden of zeggen we van, "oké, we gaan meer zorg aanbieden". Daar zitten we nu in het 

kantelmomentje. 

01:17:02 I: Ter verduidelijking, dus iedereen huurt hier? 

01:17:02 NB2: Ja. 

01:17:04 I: Een eigen kamer? 

01:17:07 NB2: Ja. Kamer, woning. Een studio, één van de laagste zijn het kamer en 

leefgedeelte in één. Daarom dat ik rapper geneigd ben van een kamer te zeggen dan een studio, 

maar... De nieuwe, de persoon met vroeg dementie heeft dat heel gezellig... De kamer is daar iets 

ruimer, maar hij heeft het wel heel gezellig ingericht ook al is dat één geheel. 

01:17:48 I: Als je juridisch bekijkt is dat dan een assistentiewoning, officieel? Omdat je met 

een gemeenschappelijk gedeelte zit. 
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01:17:56 NB2: Ik ben niet meer zo op de hoogte van een assistentiewoning, want er is nog een 

verschil tussen assistentiewoningen. Er is een verschil tussen serviceflats, maar wij hebben alleszins 

geen erkenning voor een assistentiewoning. Ik denk niet dat je nog aan specifieke voorwaarden moet 

voldoen. 

01:18:12 I: Omdat je soms. Sommige projecten proberen met kopen te werken of met 

huren. Het is altijd een beetje zoeken. Dat is ook een beetje het belang van de organisatie dat die het 

eigendom bezitten. Dat die zo een aantal kamers kan aanbieden en de rest is gemeenschappelijk, 

maar eigen is dat eigendom van... 

01:18:35 NB2: In het Triamant is dat zo. Het is een soort van aandeel dat je kan kopen. Als je 

die aandelen hebt, dat je dan wel vermindering hebt in de huurprijs, maar ik ben dat niet 100% zeker. 

Het is alleszins iets met, je kan aandelen kopen en je kan ook... het is huren en als je huurt en je doet 

bijvoorbeeld zoveel uren in de week vrijwilligerswerk krijg je ook kortingen op de huur. Ik weet wel dat 

de prijzen in het Triamant stukken hoger zijn. Ik ga nog een keer kijken achter die PowerPoint, want 

daar staat er wel nog een keer meer informatie in. Ook de opvolging van de uren dat er hier bijna 

constant iemand aanwezig is als er iets gaande is. 
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Interview niet-bewoner 3 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:03 I: Eerst en vooral. Hoe bent u eigenlijk in aanraking gekomen met het concept 

groepswonen voor senioren? Is dat via uw werk dat u daarmee voor de eerste keer…? 

00:00:17 NB3: Ja. Ik werkte hier al toen dat he project gestart is. 

00:00:22 I: U deed al iets anders dan? 

00:00:23 NB3: Ja. Met de start van het project ben ik dan gevraagd geweest of ik wilde mee 

instappen als polyvalent medewerker eigenlijk. Boven de begeleiding van de bewoners te doen. Op 

dat moment zag ik dat wel zitten en heb ik daar dan mee ingestapt. Ik was er eigenlijk bij vanaf de 

opstart. 

00:00:54 I: Als u kort dat concept moet beschrijven, volgens u dan, hoe zou u dat dan 

doen? Wat is groepswonen voor senioren voor u? Wat zijn echt de belangrijkste…? 

00:01:09 NB3: Voor mij is het een groep senioren die samenleven. Ze hebben elk hun eigen 

kamer, badkamer, dat dan. In groep heb je de keuken, dat het voornaamste, de gemeenschappelijke 

keuken, samen koken, samen boodschappen doen. Dat was voor mij in het begin. Dus eigenlijk dat. 

Ze moeten genoeg zelfredzaam zijn. Om nog zelf te kunnen koken, elkaar te helpen eigenlijk. Met dat 

idee ben ik eigenlijk in het groepswonen ingestapt. Ik zag mezelf dan eigenlijk meer om een oogje in 

het zeil te houden. Beetje de begeleiding ervan, omdat je nog altijd met senioren werkt. Bepaalde 

zaken dat ze niet meer kunnen om daarin te helpen. Beetje in de namiddag dus vooral een beetje te 

helpen met een activiteit tezamen te doen ofzo. Dat was mijn dink van… 

00:02:25 I: Ik heb ook vernomen daarnet dat met de bewoners nu. Dat er steeds meer 

begeleiding gevraagd wordt? 

00:02:34 NB3: Ja. Met de eerste groep ging dat heel goed. Dat was eigenlijk echt zoals op 

papier. Natuurlijk papier, praktijk is altijd al een beetje moeilijk. De groep zelf was een hele goeie 

groep, was een hechte groep. Iedereen had elkaar graag en ze deden eigenlijk… Dat was een goeie 

groep om mee samen te werken, maarja. Een paar overleden dan nieuwe mensen erbij komen en 
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goed ja, het is moeilijk om met hier in dit geval tien verschillende karakters samen een groep te 

vormen en nu ligt dat wel moeilijker. Plus ook het feit, de mensen die er hier wel al bij zijn van in het 

begin verouderen. Ze kunnen zoveel niet meer of vier jaar geleden. Dat moet je eigenlijk ook een 

beetje… 

00:03:36 I: Erin gestapt met veel motivatie. 

00:03:39 NB3: Ja <lacht>. 

00:03:41 I: Heeft dat dan misschien ook te maken met… Bij de opstart,  u was wel bij de 

opstartfase aanwezig. Hoe zijn jullie dan eigenlijk gekomen tot de bewoners die daar toen woonden. 

Was dat dan eerst een aantal vergaderingen met die mensen samen of…? 

00:04:11 NB3: Ik weet nog met de opstart werden de bewoners uitgenodigd of werden de 

mensen of wachtlijsten ofzo uitgenodigd op een infovergadering en kosten ze dan henzelf inschrijven 

van als geïnteresseerd om met het moment zelf werden ze nog eens uitgenodigd werd dan heel het 

gebouw eigenlijk een keer getoond en toen kosten ze definitief beslissen van ik kom hier wonen of 

niet. Eigenlijk dat is dan een beetje langzaam… We zijn gestart in februari met twee bewoners. Dan 

het moment erachter kwamen er dan nog drie bij en dan is dat zo verder uitgegroeid. 

00:05:06 I: Ik heb onlangs gelezen dat het nog aan het uitbreiden…? 

00:05:09 NB3: Nu zijn ze aan het kijken. Nu is het een beetje met de verbouwingen van het 

rusthuis in Geluwen. Maar het is wel de bedoeling dus dat het nog uitgebreid wordt. 

00:05:22 I: U werkt hier zelf… Nu doet u dat niet meer? 

00:05:26 NB3: Neen, dat is sedert vorig jaar. Heb ik dan de kans gehad om te veranderen. 

00:05:36 I: Het heeft niet te maken met dat het daar niet meer…? 

00:05:39 NB3: Neen. Ik had de kans om mee te doen met een examen voor. Heb ik dat dan 

meegedaan. 
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00:05:47 I: Een paar jaar terug, het is eigenlijk nog niet zo heel lang geleded, wat was dan 

eigenlijk uw precieze functiebeschrijving? U deed dan gedeeltelijk de boodschappen? 

00:06:05 NB3: De boodschappen samen. Dan hadden we ook nog twee mensen met een 

beperking. Dat waren nog redelijk jonge mensen die ook samen met de senioren, een combinatie van 

de twee, maar die zijn nu verhuisd. Met hen deed ik de boodschappen. Zij hielpen mee de 

boodschappen te doen… 

00:06:33 I: Is er een bepaalde reden dat ze verhuisd…? 

00:06:35 NB3: Neen. 

00:06:38 I: Omdat de jonge mensen zijn soms… Misschien dat er veel van hun verwacht 

wordt op bepaalde momenten? 

00:06:45 NB3: Dat niet, want dat ging eigenlijk wel heel goed. Ze werden goed aanvaard door 

de senioren ook en eigenlijk omgekeerd ook, ze kosten eigenlijk ook een helpende hand bieden als er 

een keer iets gebeurde. Ze hielpen elkaar. Het is eigenlijk gekomen door dat ze samen op een 

appartement zijn gaan wonen. Een beetje begeleid wonen. Dat ze eigenlijk meer… Het is niet omdat 

het niet ging. Dus helpen in het kookgebeuren. We waren met twee en de voormiddag was meestal 

het kookgebeuren dan. 

00:07:37 I: Was dat dan speciaal voor hun? Of deden jullie dan nog voor andere-- 

bijvoorbeeld voor een rusthuis of? 

00:07:46 NB3: Neen. 

00:07:47 I: Het was effectief voor de groep? 

00:07:49 NB3: Ja. 

00:07:54 NB3: In de namiddag deden we dan een keer een activiteit of een uitstap. 



 

56 
 
 

00:08:00 I: Kwam dan soms het initiatief vanuit de bewoners zelf, dat ze zeiden van dit 

willen we vandaag doen of…? 

00:08:07 NB3: Soms wel, maar het is wel moeilijk. Nu met de groep is het moeilijk om te 

activeren. Nu moet je eigenlijk zelf al zeggen van kijk. Dat ging nog redelijk. Op uitstap gaan ze graag 

<lacht>. Ze kwamen dan ook wel een keer met voorstellen, naar daar zouden we een keer willen gaan 

of we zouden een keer dat… Maar eigenlijk azo echt voor in de namiddag zelf bijvoorbeeld knutselen 

of een spelletje spelen of… 

00:08:44 I: Daar zijn ze minder…? 

00:08:45 NB3: Daar zijn ze minder voorstander van. Ze voelen ulder dan een beetje betutteld 

als een kleuter. Ze peizen dan iedere keer, we zijn hier niet in een rusthuis. Ze maken dan een beetje 

die link van, “we zijn geen rusthuis” <lacht>. 

00:09:08 I: Als ge kijkt naar de hele organisatie - het is nu recent wel veranderd naar een 

Zorgbedrijf. Is dat belangrijk volgens u dat die organisatie er is voor heel dat project of…? 

00:09:30 NB3: Ja, want, de dag van vandaag… Het groepswonen vind ik een heel mooi 

concept voor de ouderen van nu omdat rusthuizen-- moet je eigenlijk al heel zwaar zorgbehoevend 

zijn voor dat je er kunt binnen geraken. Maarja, natuurlijk voor sommige senioren is het al moeilijk om 

alleen thuis te kunnen wonen, alhoewel dat er al veel thuiszorgdiensten zijn. Ik vind dat eigenlijk een 

goeie tussenstap en surtout met de vergrijzing eigenlijk van de dag van vandaag is dat wel, denk ik, 

nodig om zulke projecten op te zetten. 

00:10:14 I: Die organisatie, welke voordelen heeft dat dan volgens u bijvoorbeeld? U zou 

kunnen zeggen, we proberen een groepswoning op te richten waarbij dat er geen OCMW of geen 

Zorgbedrijf aan te pas komt. Zou dat volgens u mogelijk zijn en dan ook voor senioren natuurlijk? 

00:10:43 NB3: Ik denk wel dat dat moet mogelijk zijn. Privaat wil je dan zeggen? Een aantal 

senioren alleen die zeggen van, "zouden we dan…" Eigenlijk zou dat moeten mogelijk zijn, maar het is 

hier nog niet erg ingeburgerd en ik peis dat dat… <stilte> Het zou moeten mogelijk zijn, dat zou 

eigenlijk wel… 
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00:11:15 I: En dan bijvoorbeeld de begeleiding, denk je dan bijvoorbeeld dat het zou 

mogelijk zijn om dat met de senioren zelf - stel dat er geen begeleiding is of wat dat jullie eigenlijk 

doen - als dat afwezig is, zou dat dan moeten lukken of denkt u echt wel van, “die begeleiding speelt 

toch wel, al is het minimaal een bepaalde…”? 

00:11:39 NB3: Ik denk dat dat toch wel…, mja. 

00:11:44 I: Hoe belangrijk ziet u die begeleiding? 

00:11:48 NB3: Ik denk dat dat toch wel nodig is, want als je in groep gaat gaan wonen dat 

evolueert ook altijd. Mensen worden ouder, ze worden… Ik denk dat dat toch wel nodig [+is] dat er 

toch een vorm van begeleiding, een beetje ondersteuning nodig is. 

00:12:11 I: Zoals ik het hier zie. In de beginfase ging het allemaal vrij vlotjes. 

00:12:18 NB3: Ja. Ik denk ook dat hangt heel erg af van welke groep mensen dat je samen 

hebt. Dat is ook moeilijk. Als je in de privé een groep mensen samen gaat wonen, gaat dat verzekers 

wel een groep vrienden zijn met dezelfde achtergrond, dezelfde klasse. Hier komen ze van overal. Er 

wordt niet echt geen rekening gehouden met de achtergrond va de mensen met de… en dan is dat 

wel veel moeilijker om een groep te vormen. 

00:13:07 I: Dat was ook één van mijn vragen. Of dat iedereen…? 

00:13:12 NB3: Ge moet daar wel open voor staan. Ik denk dat ik echt wel de dink heb van in… 

Toch een beetje met je eigen privacy, maar toch ook de zin hebben om in groep te leven. 

00:13:29 I: Denkt u dan bijvoorbeeld dat die mensen bepaalde kenmerken hebben? U zegt 

dat ze in groep moeten willen leven, zijn er dan nog zo'n bepaalde zaken dat u zegt van, “dat zijn echt 

het type mensen die daarin willen stappen in zo’n groepswoning” en anderen misschien niet of…? Als 

u zo zou moeten zeggen de doelgroep ofzo van zo'n project. Hoe zou dat dan best? 

00:14:05 NB3: Sociaal. 

00:14:07 I: Het was natuurlijk al een beetje over de zorg ook heen. Moeten we dat doen 

met echt mensen die echt nog geen zorg nodig hebben of…? 
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00:14:25 NB3: Ze mogen al een beetje… anders gaan ze niet in groep gaan leven als er niet 

ergens een beetje een zorg-- er moet toch al een zekere vorm van zorg nodig zijn of de mensen gaan 

nog in ulder eigen huis blijven wonen. Ze gaan dan iets anders niet doen. Ze moeten toch nog… gelijk 

bijvoorbeeld hier, we hebben hier een rolstoelbewoner, die kan perfect zijn plan trekken, die heeft een 

thuisverpleegster voor 's morgens en 's avonds. Dat kan dan ook. Ze hebben een poetsvrouw via 

dienstencheques voor ulder. Ze staan zelf in voor het onderhoud van ulder private woning. Daarvoor 

doen ze geen-- de begeleiding is daarvoor niet. Het is eigenlijk echt wel gewoon voor de 

gemeenschappelijke… Ze mogen een vorm van zorgbehoevendheid hebben, maar ze moeten toch 

nog voldoende kunnen. 

00:15:27 I: Het is in die zin die begeleider of begeleidster die helpen die mensen actief te 

houden… 

00:15:40 NB3: En helpen als het nodig is voor… 

00:15:43 I: Waar dat er ergens een keer zorgbehoevendheid… 

00:15:45 NB3: Het is niet de bedoeling dat ze ze gaan wassen en kleden, dat moeten ze 

eigenlijk nog allemaal zelf kunnen. Het is enkel voor… ik denk nu bijvoorbeeld de wasmachine, dus ze 

steken zelf hun was erin enal. Dikwijls de knopkes en… Een beetje meer… We doen niet alles. Ze 

moeten nog zelf kunnen, maar waar dat het een beetje nodig is, helpen. 

00:16:27 I: De gebruikelijke procedure van iemand nieuws die in de groepswoning terecht 

komt. Ik veronderstel dat u meer een visie heeft van hoe dat die nieuwe persoon… de opvolging 

misschien iets meer gaat weten. Als er een nieuwe persoon in de groep komt, hoe gebeurt dat dan 

precies? Die komt vanaf een wachtlijst, ik heb nu daarnet gehoord dat ze aan het denken zijn over 

een proefperiode of niet. 

00:17:02 NB3: Tuurlijk, dat is ook. Een proefperiode, kun je nog niet echt iemand leren… of ze 

kunnen ulder van ulder beste kant laten zien of… Maar misschien zou dat toch wel een optie zijn om 

te kijken hoe dat de persoon zich in de groep bevindt, want nu is dat niet. Nu komt de bewoner van de 

wachtlijst. De eerstvolgende van de wachtlijst… 
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00:17:26 I: Ik heb ook vernomen dat de bewoners zelf eigenlijk daar nu niet echt… 

00:17:32 NB3: Geen inspraak in hebben, neen. 

00:17:35 I: Vindt u dat goed dat dat momenteel zo is of…? 

00:17:43 NB3: De bewoners zelf hebben nog gezegd van, "eigenlijk zouden wieder ook 

moeten zeggen wie dat er hier mag komen en niet". Aan de ene kant ja, aan de andere kant is dat dan 

ook een beetje gevaarlijk. Daarom zou een proefperiode geen slecht idee zijn. De persoon die komt 

en dan bijvoorbeeld na een maand dat je dan een keer met de groep samenzit van hoe is het of dat ze 

dan misschien iets… maar dan direct zeggen… "ik vind de proefperiode een beter"… 

00:18:20 I: Het is ook niet dat jullie zelf bijvoorbeeld al een soort van preselectie doen en 

zeggen van, "kijk ik zie die persoon echt niet passen in de groep of…"? 

00:18:29 NB3: Niet echt. Enkel bij de inschrijving of ze komen inschrijven op de wachtlijst wordt 

er wel gekeken, "hoe scoren ze?", "zijn ze nog voldoende zelfredzaam"? Op dat gebied worden ze 

wel…, maar anders eigenlijk niet. 

00:18:44 I: Het is een beetje trial and error? <Beiden lachen>. 

00:18:49 I: Denk je dat dat eigenlijk voor iedereen geschikt is? Bijvoorbeeld ook voor 

mannen, voor vrouwen, misschien zelfs andere afkomst, of zou dat toch… 

00:19:15 NB3: Eigenlijk ja. We zitten hier met mannen en vrouwen, dat is nooit geen probleem. 

Rolstoel gebonden, niet-rolstoel gebonden. Dat kan. Allochtonen, autochtonen, daar hebben we nog 

geen ervaring mee, maar in principe denk ik dat dat ook moet mogelijk kunnen zijn. 

00:19:42 I: Ik heb ook vernomen dat de prijzen voor de verschillende flatjes variëren. Van 

inkomen kan het dan ook denkt u? 

00:19:52 NB3: Neen, het is met een vaste prijs. 
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00:19:54 I: Denkt u dan bijvoorbeeld iemand die niet zoveel verdiend, kan die daar ook in 

terecht komen of zie je eigenlijk dat het profiel echt zo is van, "het zijn allemaal mensen die toch wel 

redelijk…"? 

00:20:07 NB3: Neen. We hebben hier ook mensen die eigenlijk in begeleiding zijn, begeleiding 

met het OCMW, die ulder inkomen beheert. Dat niet. Het is eigenlijk wel voor iedereen toegankelijk. 

00:20:26 I: Zijn er nu nog altijd twee personen die instaan voor de begeleiding? 

00:20:36 NB3: Ja, maar nu is er één persoon ziek. Nu voorlopig is er maar één iemand. 

00:20:43 I: Hun taken waren dus boodschappen, ondersteuning van de mensen? 

00:20:49 NB3: Ja. 

00:20:54 I: Dat wordt gedaan op dagdagelijkse basis dan? 

00:20:59 NB3: Alle dagen van de week, de weekdagen. Het weekend niet. In het weekend 

moeten ze zelf kijken voor hun eten oftewel via familie oftewel hebben ze de mogelijkheid om via het 

Zorgbedrijf warme maaltijd te bestellen. Oftewel kopen ze zelf een plaatje voor in het weekend. Er is 

wel ondersteuning 's middags van iemand van de wijkwerking, dat is vroegere PWA, die helpt 

opwarmen. Die helpt, ze kookt niet, maar ze helpt wel als er iemand een plaatje heeft, ze helpt de 

tafel. Er wordt soep voorzien die dat bijhaalt, in het weekend is dat. 

00:21:53 I: Die maaltijden waren. Dat is voor iedereen geregeld of hoe is dat precies? U 

gaat boodschappen gaan doen, gaan er dan mensen mee boodschappen gaan doen? 

00:22:11 NB3: Nu minder. Vroeger wel, nu minder. Nu wordt er eigenlijk enkel nog 

boodschappen gedaan door de begeleider voor de gemeenschappelijke maaltijden. Eigenlijk voor 

under persoonlijke boodschappen moeten ze ofwel zelf doen, ofwel doen ze beroep op familie, 

kinderen oftewel sommige bewoners hebben ook familiehulp. 

00:22:36 I: Er zijn nog mensen die effectief zelf hun boodschappen doen of zelf een keer 

eten maken of is dat…? 
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00:22:44 NB3: Met de groep dat we nu hebben is er niemand die… 

00:22:47 I: Vroeger wel? 

00:22:47 NB3: Ja. 

00:22:50 I: Als je die begeleiding als geheel bekijkt, heel die ondersteuning, heeft dat dan 

echt een grote meerwaarde voor die bewoners of denkt u van, "eigenlijk heeft die begeleiding op 

bepaalde plekken zelfs een negatieve impact" of…? 

00:23:20 NB3: Neen. Ik denk dat bewoners het wel nodig hebben, dat ze dat wel positief 

ervaren ook. 

00:23:33 I: Omdat u daarnet zei van, "als je echt zo activiteiten over de middag organiseert 

dat ze zeggen van ‘we worden misschien te veel betutteld’". 

00:23:46 NB3: Ze doen het niet graag. <lacht> Ze drinken wel graag ulder potje koffie en dan 

een beetje babbelen aan de tafel, dat wel, maar niet echt azo een puzelke doen of een beetje kaarten 

of een bingo, daarmee moet je niet afkomen. <lacht> 

00:24:05 I: Dit is… 

00:24:09 NB3: Maar ik denk dat dat eigenlijk ook te maken heeft met welke soort groep dat je 

hebt eigenlijk op dat moment ook. 

00:24:18 I: Is er dan een gemeenschappelijk budget bijvoorbeeld ook voor bepaalde 

maaltijden of…? Ze kopen soms een maaltijd aan? 

00:24:29 NB3: Dat is voor hun dan. 

00:24:31 I: Leggen zij dan bijvoorbeeld ook samen een budget, dat ze zeggen van "kijk dit 

is voor…"? 

00:24:34 NB3: Neen. 
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00:24:35 I: Ze hebben allemaal hun eigen… ze hebben ook hun eigen plek in de frigo of…? 

00:24:41 NB3: De meesten hebben zelf een frigo op ulder kamer. 

00:24:48 I: Stel dat er dan boodschappen gedaan worden. Zijn er dan bijvoorbeeld mensen 

die vragen, "kan je niet boodschappen gaan halen voor mij ook" of…? 

00:24:57 NB3: Ze vragen dat, maar dat doen wij niet. We doen geen boodschappen voor de 

mensen persoonlijk. 

00:25:06 I: Dat is alleen voor de maaltijden 's middags? 

00:25:09 NB3: Voor de groep doen we boodschappen, voor in de namiddag als er wat te doen 

is, maar eigenlijk voor de mensen persoonlijk niet. 

00:25:18 I: Dus die doen dan meestal beroep op hun gezin? 

00:25:21 NB3: Ja. Tenzij dat we een keer op uitstap gaan, dus bijvoorbeeld, we hebben al naar 

de shoppingcentrum geweest, dan zijn we ook mee, doen ze wel… kijken we dan ook wel. 

00:25:34 I: Zijn er veel mensen die aan zo'n activiteiten dan wel deelnemen? 

00:25:39 NB3: Vorig jaar wel, maar nu begint dat ook op een lager… maar ze verouderen ook. 

00:25:48 I: En kunt u dan voorbeelden geven van een aantal zaken die jullie dan deden 

buiten de groepswoning, activiteiten dan? 

00:25:58 NB3: Een keer naar het shoppingscentrum, een keer een optreden, een 

muziekoptreden, het Dolfinarium dat we geweest zijn. Een keer een dag naar de zee. Een dag naar 

sluis. Een beetje zulke dingen. 

00:26:20 I: Is dat dan frequent dat dat gedaan wordt of is dat? 

00:26:27 NB3: Voor een daguitstap is een twee keer per jaar, een ganse dag. Maar dan 

maandelijks is er altijd… Een keer naar de paters, de shoppingcenter, dat muziekoptreden, een keer 
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naar de molecule. Dat is azo toch maandelijks een keer azo een acht à negen tal keer per jaar. In juli 

in augustus is het dan de daguitstap. 

00:27:00 I: De zorgverlening in de zin van echt de hulp voor de personen zelf dat moeten 

ze zelf regelen? 

00:27:17 NB3: Dat moeten ze zelf regelen. Ofwel via thuisverpleging, een thuisverpleegster die 

komt, familiehulp, oftewel poetsdienst die komt. 

00:27:29 I: Vindt u dat positief dat dat zo gebeurd of vindt u van, misschien voor bepaalde 

bewoners dat dat…? 

00:27:36 NB3: De bewoner kiest daar zelf voor eigenlijk. Wieder verplichten de bewoners niet 

van, "ge moet hier een poetsdienst inschakelen" oftewel doen ze het zelf nog, oftewel doen de familie 

het, maar de meesten doen we beroep op de poetsdienst en/of familiehulp. 

00:28:08 I: De bewoners zelf, kennen die eigenlijk de buurt waarin ze wonen? Zijn zij 

daaraan gehecht? Hebben zij daar een bepaalde waarde mee? Zijn zij vertrouwd met hun omgeving 

dan, bijvoorbeeld de stad Wervik en de buurt en ook misschien… er zijn misschien nog activiteiten 

met mensen van…? 

00:28:33 NB3: Ja. Er zijn veel activiteiten. We zitten hier met een woonzorgzone, waar dat er 

ook activiteiten georganiseerd worden. Ze krijgen daar ook iedere maand under activiteitenboekje, 

kunnen ze meestappen in de activiteiten die voor de woonzorgzone… en ze doen dat ook wel 

sommigen. 

00:28:56 I: Hun netwerk op die manier zo wat? 

00:28:58 NB3: Ja. Ze kennen elkaar wel, bijvoorbeeld de serviceflats zijn hier ook rond. Ze 

kennen elkaar wel. 

00:29:08 I: Denk je dat de bewoners over het algemeen tevreden zijn van de locatie? Ik ga 

het straks ook een keer vragen misschien? 
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00:29:31 NB3: Ik denk wel. Daarover heb ik eigenlijk nog niet echt iets. Ik denk dat ze tevreden 

zijn met de… 

00:29:39 I: Want bijvoorbeeld ook van voorzieningen, is er hier, ik ben natuurlijk niet van 

hier dus, is er hier veel in de buurt, om naar de bakker te gaan of…? 

00:29:49 NB3: Ja. Dat is hier allemaal vlakbij. Ge hebt hier de markt, de vrijdag is er hier markt. 

Hebben we ook sommigen die naar de markt gaan de vrijdag. Alles is hier eigenlijk… Ik denk dat dat 

ook wel nodig is als je in een groep… Dat je dat niet ergens op de buiten moet doen, dat dat eigenlijk 

echt wel in het centrum moet organiseren. 

00:30:19 I: Is er tussen de bewoners zelf veel engagement? Doen zij bepaalde zaken voor 

elkaar of…? 

00:30:33 NB3: Het is de ene bij de andere wel <lacht>. Dat is nu de verschillende karakters dat 

je hebt. Over het algemeen, ze gaan elkaar wel helpen. 

00:30:50 I: Kun je voorbeelden geven va bijvoorbeeld iets van hulp? 

00:30:58 NB3: Voor al is het maar meegaan. Elkaar ondersteunen. Gelijk nu 's avonds komen 

ze hier beneden eten, dus ze moeten van boven naar beneden. Ewel, het zijn er een paar die elkaar 

helpen voor naar beneden te komen. Gelijk de jongere gasten duwen de rolstoel van… Een beetje 

zulke… 

00:31:33 I: Springen mensen bijvoorbeeld bij elkaar binnen ook of is dat echt wel, de deur 

is de grens <lacht>? 

00:31:47 NB3: Sommigen springen wel bij elkaar binnen, maar ze gaan niet bijvoorbeeld een 

hele avond bij elkaar gaan zitten naar televisie kijken, dat doen ze niet. 's Avonds zitten ze elk… Maar 

ze komen wel over de vloer. Het is niet dat ze zeggen van "ge meugt niet binnen", dat niet, maar ze 

hebben toch… 

00:32:12 I: Ze kennen elkaar zeker? 
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00:32:15 NB3: Ja. 

00:32:17 I: Denk je dat de begeleiding daar een belangrijke rol inspeelt? In dat engagement 

te vergroten, in de zin dat iedereen - zoveel mogelijk - mensen mee doen aan activiteiten of vindt u 

eigenlijk die begeleiding draagt voor bepaalde mensen…? 

00:32:41 NB3: Ik vind wel dat de begeleiding dat wel kan, de mensen activeren. Als je voelt dat 

het niet lukt. 

00:32:56 Nota: <Iemand komt binnen om iets af te geven, korte onderbreking> 

00:33:22 NB3: Ge kunt ze als begeleiding, kun je ze motiveren, zoveel mogelijk activeren om 

mee te doen, maar ge kunt ze ook niet verplichten van, "nu moet je meedoen", maar ge speelt daar 

wel een rol in. Als je niets doet als begeleidster ga je ze niet meekrijgen ook. Gaan ze het niet doen. 

Gaan ze niet uit hunzelf… 

00:33:47 I: Is het dan een meerwaarde dat die begeleiding er is? 

00:33:50 NB3: Ja. 

00:33:51 I: Zou u nadelen ook kunnen bedenken voor de bewoners van begeleiding of is 

dat vooral… zijn er bijvoorbeeld bepaalde zaken dat ze zouden kunnen aangeven, "dat vinden we nu 

toch niet echt…"? 

00:34:13 NB3: <lacht> 

00:34:14 Nota: <Iemand komt binnen, korte onderbreking> 

00:34:29 NB3: Goh kan daar nu gelijk niet direct… Wat dat je soms wel hebt, we zijn hier met 

twee. Dat ze proberen, maar ik zeggen dat is nu ook afhankelijk van de groep dat je hebt, dat ze 

proberen de twee begeleidsters tegen elkaar uit te spelen. Ze doen dat wel. Maarja, dat is dan, 

kwestie van een beetje een goeie baan te vinden. 



 

66 
 
 

00:35:14 I: Naar de toekomst gericht. Als je de groepswoning moet situeren tussen thuis 

wonen, assistentiewoningen, woonzorgcentra, waar zou u dat dan situeren? 

00:35:33 NB3: Tussen woonzorgcentrum en assistentiewonen. 

00:35:39 I: En waarom precies? 

00:35:42 NB3: Ge hebt nog iets meer zorg of in een assistentiewoning in het groepswonen, 

maar veel minder of in een woonzorgcentrum, zodat ik dat daar tussen plaats. 

00:36:02 I: Moest u bijvoorbeeld moeten zeggen van, "ik vind het wonen of de zorg 

prioritair", wat zou u prioritair vinden? Vindt u dat het wonen echt prioritair is of de zorg? 

00:36:22 NB3: Het wonen. 

00:36:27 I: Heeft u daar bepaalde redenen voor dat het wonen echt…? 

00:36:36 NB3: Naar verloop van tijd, het in groep wonen, komt de zorg dan ook een beetje 

vanuit de groep. Ze zorgen dan ook voor-- de groep zorgt wel voor elkaar. Is er nu iemand ziek dan 

gaat er een anderen hulp roepen. Is er iemand gevallen is het ook al gebeurd: gaat er iemand anders 

helpen rechtzetten. 

00:37:13 I: Maar iemand zou naar hier, in deze groepswoning stappen, omwille van vooral 

nog het zelfstandig kunnen wonen dan? 

00:37:27 NB3: <Knikt> 

00:37:28 I: Denkt u dat er in Vlaanderen nog veel zo'n groepswoningen kunnen bijkomen of 

denkt u dat dat zeer moeilijk zou zijn? 

00:37:40 NB3: Ik vind dat er daar veel meer initiatief zou moeten voor genomen worden om dat 

uit de grond te… 

00:37:49 I: Ik weet niet van wachtlijsten, is dat moeilijk om mensen te vinden voor 

groepswonen? 
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00:37:58 NB3: Ja. Het is niet echt simpel, maar dat kan beter. Dat is dan ook een kwestie van 

bekend maken, promoten. Ik vind dat dat meer zou moeten. Voor in de toekomst denk ik dat dat meer 

uit de grond… 

00:38:20 I: Ziet u dat dan bijvoorbeeld ook in vergelijking met assistentiewoningen, dat er 

echt nog veel meer groepswoningen moeten bijkomen ten opzichte van dat? Want u zegt, "het situeert 

zich er een beetje tussen". Met de vergrijzing die eraan komt zouden we kunnen zeggen het zijn meer 

assistentiewoningen nodig voor mensen met een beginnende zorgvraag. 

00:38:59 NB3: Het gaan toch meer en meer zulke projecten nodig zijn. Zowel in beiden… 

00:39:07 I: U gaf daarnet al een beetje aan dat dus meer in stedelijke omgeving, dat dat 

eigenlijk beter zou… Op het platteland zou dat… 

00:39:19 NB3: Het platteland wel, maar in de kern van…, waar dat er een slager, een bakker, 

dat er toch dat aanwezig is. 

00:39:33 I: En dat vooral omwille van? De reden? 

00:39:38 NB3: Omdat het voor de mensen zelf gemakkelijker is. Dat ze nog zelf iets kunnen 

gaan halen of iets kunnen… Als je afgelegen [+ligt] dan gaat dat moeilijker. 

00:39:51 I: Wat dat eigenlijk de voornaamste zaken/componenten zijn waarbij mensen - 

projectontwikkelaars - in de toekomst rekening mee moeten houden bij het oprichten van nieuwe 

projecten? Wat zijn zo de belangrijkste zaken dat ze op moeten letten? 

00:40:31 NB3: Waar dat het moet gesitueerd zijn dan of…? 

00:40:37 I: Als je een nieuw project ontwikkeld, op wat moet je dan eigenlijk echt letten 

zodanig dat het project wel zou slagen, dat dat een kans heeft. Zijn er bepaalde…? bijvoorbeeld het 

aanbieden van zorg, is dat zeer belangrijk, is dat niet belangrijk? Wat moet er allemaal aangeboden 

worden vooraleer dat zoiets echt zou functioneren volgens u? 

00:41:10 NB3: Een beetje gelijk dat het hier is eigenlijk. Elk zijn eigen plek met een paar 

gemeenschappelijke delen. Begeleiding. De mogelijkheid tot… Gelijk hier, als er iets gebeurd is er een 
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noodoproepsysteem die verbonden is met het woonzorgcentrum. Dus eigenlijk een soort 

personenalarmtoestel dat ze daarvan kunnen gebruik maken. Dat het gemakkelijk toegankelijk is. Een 

woning die… 

00:42:15 I: Ik heb eigenlijk het meeste wel gevraagd. 

00:42:20 Nota: <Einde interview> 

Interview niet-bewoner 4 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:00 Nota: <Interview met stagiaire. Vragen kunnen wat verschillen.> 

00:00:14 I: Hoe dat u zelf het groepswonen zou omschrijven? 

00:00:16 NB4: Hoe dat ik dat zou omschrijven? Ik vind dat een zeer mooi concept en ik denk 

dat dat voor veel mensen wel stimulerend is omdat ze mekaar kunnen stimuleren, maar tegen dat het 

zo is… Het is nog bij vele dingen niet zo denk ik. Ik vind dat wel een zeer positieve… Moest ik oud zijn 

zou ik zelf naar hier komen. Naar zo'n woonconcept toch. 

00:00:45 I: Is dat dan beter dan andere concepten? 

00:00:48 NB4: Het enigste wat ik weet van concepten is rusthuizen en de serviceflats ofwel is 

het zo in aparte huisjes zoals ik u getoond heb, maar dat is ook in verbinding met het rusthuis. Gelijk 

inderdaad ge kunt een huis kiezen of een serviceflat, maar als ge dan bijvoorbeeld toch minder mobiel 

wordt, dan kan de was al niet gedaan worden of ge kunt al niet meer komen. Hier zijn ze dan al van 

eerste keer… Moest het dan toch niet meer gaan, zit je sebiet toch alweer een stapke verder in de 

zorg, dat ze kunnen helpen. Zou ik toch rapper naar hier komen dan een serviceflatje denk ik. 

00:01:27 I: Wat denk je dat zo voor bewoners - voor toekomstige bewoners - de 

belangrijkste redenen zijn zouden zijn om naar hier te komen? 
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00:01:37 NB4: Ik denk dat eenzaamheid het grootste ding is voor te doorbreken en dat dat hier 

wel kan doorbroken worden ook. Door de andere bewoners, maar ook door het personeel. 

Eenzaamheid, hoor je dikwijls dat de grootste problematiek is dat er is en ook dat voor andere 

problematiek zorgt. 

00:02:07 I: De zorgbehoevendheid is dat hier denk je ook belangrijk dat dat deel uitmaakt 

van het groepswonen of…? 

00:02:15 NB4: Voorlopig is dat hier niet, maar ik vind dat dat wel meer zou mogen. Uiteindelijk 

dat zit hier niet in het concept, maar als er iemand niet meer naar het toilet kan vind ik als ze in het 

begin kunnen, gelijk nu kan er dat iemand niet meer. Nu komt er een verpleegster expres over en 

weer voor die mevrouw op het toilet te zetten. Terwijl er eigenlijk zorgkundigen rondlopen dat die 

opleiding gehad hebben, dat eigenlijk in principe kunnen doen, maar zij mogen dat niet doen omdat 

dat niet in het concept zit. Daar vind ik dan dat de zorgbehoevendheid hier wel iets meer of toch 

aangepast zou… 

00:02:55 I: Er is ook al sowieso een soort van zorgbehoevendheid in de zin dat ze hun was 

enzo niet meer zelf doen. Dat is wel gezinszorg natuurlijk. 

00:03:08 NB4: Als gij zelf nog-- het zijn er hier nog dat under zelf, dat amper een verpleegster 

komt. 

00:03:13 I: Denk je dan dat dat negatief is voor die mensen omdat ze, voor die twee 

mensen die bijvoorbeeld zelf hun strijk nog doen. Is dat negatief voor die mensen omdat dat eigenlijk 

aangeboden wordt, maar dat ze er eigenlijk geen gebruik van maken? 

00:03:30 NB4: Ik denk dat niet. 

00:03:29 I: Want uiteindelijk betalen ze daar wel voor meer. Dat zit ergens wel in de prijs 

natuurlijk. 

00:03:34 NB4: Ze kiezen daar uiteindelijk zelf voor. Zij doen dat ook voor een bezigheid te 

hebben, maar als zij nu zeggen bijvoorbeeld, die lakens, ik denk dat Noëlle wel altijd die lakens doet, 
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of een andere zorgkundige. Dat gaan ze dan niet zelf doen. Ze kiezen dan zelf, hebben ze geen 

goesting, geven ze de was af. 

00:03:53 I: Het is een beetje dat je de gezinszorg ook zou kunnen proberen meer privé te 

verlenen echt aan de mensen die het nodig hebben en dan op die manier de betaling ook daarvan te 

regelen en dat heb je in principe geen nood meer aan… 

00:04:12 NB4: Ik vind dat er hier ietske meer hulp zou kunnen geboden worden, maarja, het zit 

niet in het project ook, dus. Dat weten de mensen ook natuurlijk voordat ze erin stappen, dat ze wat 

hulp kunnen krijgen, wat niet. Het is azo ja, kleine dingetjes. Wat ik dan wel in het project zou 

aanbieden dat ze nu niet doen. Gelijk bijvoorbeeld 's middags komen ze voor de koffie. Het zit ook in 

de prijs, maar het komen er ook niet veel, terwijl dat het eigenlijk-- ze betalen er mee in voor een koek, 

een koffie, wat dat ze willen. 

00:04:54 I: Dat is ook een beetje de vraag omdat er vrij weinig groepswoonprojecten 

bestaan. Het is natuurlijk een beetje momenteel gewoon hun enige optie. Stel dat ze groepswonen, 

het is met de zorg of het is niet groepswonen. Daarom ook een beetje de vraag van, “kan het ook 

zonder”? 

00:05:16 NB4: Ik denk volledig zonder-- in een pastorij zonder gezinszorg dat dat niet, want 

dan zit je bijna in een rusthuis denk ik. Stel dat je zegt van, "de gezinszorg laten we zoveel mogelijk 

weg en het wordt door het personeel van hier gedaan". Ik denk dat dat onmogelijk is omdat je dan het 

effectieve concept dan weg pakt en dat je dan al meer richting het woonzorgcentrum zit. 

00:05:43 I: Dan haal je toch de zorg weg? Omdat ze dan zelf te veel zorg zouden vragen. 

00:05:48 NB4: Ik weet niet hoe dat dat komt. Dat is gelijk, uiteindelijk ze zijn hier ook niet 

constant onder begeleiding. Stel dat dat een concept wordt van ja, we gaan ze wel helpen met dat 

helpen, met dat, maar de uren blijven. In het weekend is er hier niemand in de namiddag. 's Avonds 

na 7u ook niemand, maar als het bijvoorbeeld iemand is die wel meer hulp nodig heeft, maar die uren 

van de werknemers zijn er niet, dan is dat ook niet haalbaar. 
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00:06:25 I: Nu is dat zo ingebed in een OCMW - nu zorgbedrijf -, ik mag geen OCMW 

zeggen. Is dat goed dat dat eigenlijk zo is of zou dat eigenlijk buiten een OCMW ook kunnen draaien? 

00:06:44 NB4: Privé bedoel je? 

00:06:45 I: Ja. Privé dan. 

00:06:47 NB4: Ik denk dat dat als privé ook wel zou kunnen. 

00:06:50 I: Want nu, het positieve denk ik aan een woonzorgcentrum is dat de thuiszorg, 

de gezinszorg, dat dat allemaal geregeld kan worden via… 

00:07:03 NB4: Een OCMW ja. Ik denk op zich dat dat wel privé kan, maar dan ga je duidelijk 

moeten grenzen weerleggen van die mensen moeten dat nog doen of dat nog kunnen doen. Ik weet 

niet of dat dat [?]. Moest ik de Lotto winnen zou ik dat graag zelf op poten zetten, zou ik dat graag 

doen, maar dan met meer hulp. 

00:07:33 I: Dan vooral hulp in de zin van… 

00:07:35 NB4: De zorg ook ja. 

00:07:36 I: De zorg ook. 

00:07:41 I: Zo voor nieuwe bewoners, welke waarden of kenmerken zouden zij moeten 

hebben volgens jou? Moeten die om in zo'n groepswoonconcept te passen…? 

00:07:58 NB4: Ik weet dat ze hier altijd op proefwoon. Ze mogen altijd een maand proefwonen. 

Eigenlijk voor te kijken of dat dat klikt met de groep. Dat vind ik ergens ook wel belangrijk dat daar 

naar gekeken wordt. [?] door gesprekken of door ontmoetingen. Proefwonen, ja. Ik weet niet wat dat 

de ideale manier is om te testen of dat dat gaat in een groep. 

00:08:26 I: Denk je dat veel senioren daarvoor openstaan voor groepswonen? 

00:08:32 NB4: Ik weet het niet. Dat is een moeilijken. Of dat er daar veel voor open staan. Ik 

denk het niet. Het zijn zodanig-- de meeste ouderen op under eigenen gewentes, gewoontes. 
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Natuurlijk ge kunt hier wel in uw flatje uw gewoontes houden, maar toch moet je grote aanpassingen 

doen omdat je in groep zit. Ik denk dat vele ouderen een keer dat ze een bepaalde… daarvan 

afstappen, dat dat voor velen moeilijk is. 

00:09:06 I: Nu is het zo dat in de huidige doelgroep, dat dat 65-plus is, beginnende 

zorgbehoevendheid of geen zorg, ik geloof dat geen ook wel. Is dat eigenlijk een goeie doelgroep 

volgens jou of moet dat uitgebreid worden of…? 

00:09:24 NB4: Ik heb nu ook ook niet echt een zicht op hoe dat dat hier… Dat dat 65-plus was, 

dat wist ik, maar voor de rest weet ik ook niet precies wat dat under doelgroep verder is. 

00:09:35 I: Je zou natuurlijk nog jonger kunnen gaan kijken of je zou de 

zorgbehoevendheid kunnen zeggen, "we laten meer toe". Ge ziet dat dat hier soms, dat er een grotere 

zorgbehoevendheid is dan dat er eigenlijk in de doelgroep staat, maar dat ze het toch toelaten, maar 

dat is waarschijnlijk meer met opvulling te maken? 

00:09:56 NB4: In het begin zijn die goed, maar die mensen takelen ook af. Op den duur komt 

er een moment dat zunder meer hulp nodig hebben bist dat ze hier zijn en het moet nog altijd maar 

[opgevangen?] worden door de gezinszorg, terwijl dat dat volgens mij wel, ik ga niet zeggen alles, 

maar toch een stukske, door zorgkundigen zou kunnen opgevangen worden ook. 

00:10:17 I: Dan misschien een zorgkundige die meer gericht is op alle senioren dat het 

nodig hebben? 

00:10:23 NB4: Ja. Iemand dat echt de zorg doet. Eén iemand ofzo en dan de rest gelijk dat ze 

nu doen, doet ge ook. 

00:10:30 I: Zijn er verschillende zorgverleners die langskomen bij verschillende mensen of 

is dat één die bij meerdere mensen… 

00:10:37 NB4: Neen. De bewoners zelf kiezen zelf wie dat van verpleegsters komt of van hulp 

en huis. Dat is bijvoorbeeld, dat ze al van thuis hulp hebben en ze mogen dat dan eigenlijk gewoon 

meenemen naar hier. Ze kiezen dat helemaal zelf. Dat is niet dat wij dingen van het OCMW iets kunt 

aanbieden van, “pakt de die of de die”, de mensen kiezen dat zelf. Bij de ene is dat Paramedico, bij 
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het ander is dat het Witgele Kruis, bij het ander is dat een privé thuisverpleegster. Dat is allemaal 

verschillend. Juist het kuisen. Dat zijn dienstencheques van het OCMW, daar hebben ze niet in te 

kiezen eigenlijk. 

00:11:27 I: Als er conflicten zijn tussen bewoners, hoe wordt dat dan…? 

00:11:42 NB4: Er zijn conflicten. 

00:11:43 I: Hoe wordt dat dan opgelost? 

00:11:46 NB4: De meesten gaan hun klachten doorgeven aan de coördinatie. Dat wordt ook 

tegen de zorgkundige gezegd, heb ik hier al gehoord en dan proberen ze dat door communicatie op te 

lossen. Lukt dat niet wordt er een beslissing genomen van bovenhand. Als ze daar niet overeenkomen 

dan zegt Liselotte, Liselotte doet nu (+de) coördinatie, van, "het is zo". Het gaat niet anders omdat er 

anders geen oplossing geraakt. Bijvoorbeeld met die kippen is dat nu ook zo. Ene man wil (+ze) niet 

verzorgen omdat ze iets niet doen voor hem, maar die kippen worden bist verwaarloosd. De andere 

mensen kunnen of zien dat niet zitten voor voor die kippen te zorgen. Liselotte regelt dat dan eerst 

met hem. Als hij dat niet kan regelen, dan beslist zij van kijk, "het is gedaan, de kippen gaan weg". Dat 

ze een goeie thuis hebben als het onderling niet kan geregeld worden, neemt de hogerhand dan van, 

"het is zo". 

00:12:41 I: Is dat belangrijk dat er zo'n tussenpersoon is die dat regelt? 

00:12:46 NB4: Het is van de eerste keer bewoner en de coördinatie. Ik denk niet dat er echt 

een… 

00:12:53 I: Omdat je zou kunnen-- meer tussen de bewoners zelf dat proberen op te lossen 

of zou dat niet…? 

00:12:55 NB4: Te bemiddelen. De zorgkundigen proberen dat, maar dat is niet altijd… Je weet 

wel van "de baas, gij zijt de baas niet". Gelijk bijvoorbeeld ik ben nu ook student animator, maar ik ken 

de meeste mensen wel beter dan de werknemers die hier al een jaar, een jaar een half, twee jaar 

werken, gewoon omdat ik de tijd heb voor naar mensen te gaan en zo heb ik soms het gevoel dat ik 
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ook de - niet de bemiddelaar ben - maar dat ze durven een keer een het wat zeggen tegen mij, dat ik 

dat dan zou kunnen overbrengen naar iemand anders. Als ik wegval, als student wegval, krijgen geen 

job, dan is dat denk ik weer van de eerste keer tussen de bewoner en de coördinatie. De 

zorgkundigen kunnen wel proberen te bemiddelen, maar meestal moet Liselotte daar toch wel effectief 

bij betrokken worden. Zij krijgt wel redelijk veel op haar schouders gegooid. 

00:13:58 I: Hoe geschikt zou dat groepswonen zijn volgens u voor mensen die niet zoveel 

verdienen? Is dat mogelijk? 

00:14:16 NB4: Ik weet niet de exacte prijzen. De prijzen worden ook berekend… 

00:14:24 I: Ik weet ze wel min of meer maar. 

00:14:24 NB4: Het is niet goedkoop. 

00:14:27 I: Ze zijn redelijk duur nu, inderdaad. 

00:14:29 NB4: Het zit toch wel alleszinds een beetje berekend met het pensioen van de 

mensen ook. Daar zit er wel… 

00:14:34 I: Dat is alleen in de gezinszorg denk ik. 

00:14:40 NB4: Ik weet niet of dat dat voor hier ook is, dat weet ik niet. Het is duur, maar je krijgt 

wel veel in de plaats. Gelijk als we hier, er zijn er ook veel zeggen "goh, dat huishoudbudget voor dat 

eten, dat is weeral opgeslagen en dat is zo duur', maar het heeft dat dan een zorgkundige 

uitgerekend, dat we daar zich op hadden. Ze komen nog aan geen zeven euro per dag voor eten: 

ontbijt, middagmaal, koffie met een koek en dan het avondmaal en dan peis je van, "zeven euro dat 

kun je thuis ook niet". Het is dan de andere dingen dat wel duurder zijn. Ik denk, mensen die minder 

verdienen dat dat, dikwijls familie zou zijn dat dan al zou moeten helpen. Ik denk dat dat sommige 

mensen wel weerhoudt, de prijs. Effectief te doen… 

00:15:36 I: Vindt u het goed hoe dat de zorgverlening momenteel, ik heb het eigenlijk over 

de gezinszorg, de gezinszorg momenteel gebeurd? 
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00:15:47 NB4: Ik heb daar geen zicht op hoe dat de gezinszorg… We hebben daar ook weinig 

communicatie mee vind ik persoonlijk. Ik ben ook zorgkundige dus. Ik ben ook graag op de hoogte 

van vanalles ook qua zorg en in principe moet dat hier niet. Dat is wel soms belangrijk dat een 

zorgkundige bijvoorbeeld weet van… Een verpleegster heeft bijvoorbeeld dat gevonden, bijvoorbeeld 

een wonde gevonden bij een bewoner. Dat wij dat wel weten en nu is dat niet altijd het geval denk ik. 

Ik heb daar niet echt een zicht op, dus kan daar niet volledig op… Ik wist bijvoorbeeld eerder dan een 

zorgkundige dat een mevrouw morfinepleisters had tegen de pijn. Dat ze daarvan suf was en ik wist 

dat eerder door met de familie te gaan praten dan de zorgkundige dat hier werkte, terwijl dat dat 

eigenlijk een zeer belangrijke communicatie is dat niet gebeurd is of mislopen is dat weet ik niet. Ik 

denk dat er daar soms nog te weinig communicatie in is, maarja het is niet verplicht in het concept 

dusja. 

00:16:53 I: De gezinszorg, wat zijn hun taken hier? 

00:17:04 NB4: Ze wassen die dan. Bijvoorbeeld zoveel keer in de week komen helpen met den 

douch. Wat zit er daar nog in. Helpen naar het toilet gaan bijvoorbeeld. Soms komt er een keer een 

pedicure of een manicure, een medische pedicure, maar ik weet niet of dat dat echt nog in de 

gezinszorg zit. Medicatie klaarleggen, medicatie geven. Zo'n beetje de rest. 

00:17:35 I: Zit dat daar basis in voor iedereen, die gezinszorg? 

00:17:39 NB4: Dat de mensen dat zelf kiezen. Als zij die al thuis al die hulp nodig hadden. 

00:17:46 I: Is dat niet de verpleging dan? 

00:17:48 NB4: Ja. Meestal zijn dat verpleegsters. Zorgkundigen mogen ook wassen, 

zorgkundigen mogen wassen, ze op het toilet zetten. Wij als zorgkundigen mogen eigenlijk geen 

vloeibare medicatie toedienen, dat is alles. 

00:18:00 I: Volgens wat dat ik van Liselotte verstaan heb was de gezinszorg, zag zei dat 

als de mensen die hier nu werken. 

00:18:11 NB4: Die dat niet…? Niet de die dat buitenhuis komen? Ahn. 
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00:18:20 I: Is dat momenteel goed hoe dat dat verloopt of zou je zeggen [?]…? 

00:18:26 NB4: Ze hebben veel te weinig tijd voor de mensen. Ze moeten zodanig veel 

huishoudelijke taken doen. Ze weten dat zelf dat ze geen tijd meer hebben voor de mensen, wat 

eigenlijk wel zeer belangrijk is. In die zin kan dat zeker beter. Blijkbaar is Liselotte daar ook naar aan 

het kijken voor de uren te veranderen of om soms dubbele shift te doen. 

00:18:48 I: Bijvoorbeeld ook in het weekend dat ze dat niet hebben. Sommige bewoners 

zeggen daar dan wel een keer iets van. Het hangt ervan af met wie. 

00:18:57 NB4: Het zijn er een paar ja. Zowel hier of in Kleit. Ergens ze weten dat als ze komen 

natuurlijk, maar op den duur zijn ze zodanig [gewend?] dat het voor under gedaan wordt, dat er 

niemand geen goesting heeft om dan in het weekend voor iedereen klaar te zetten of voor een paar 

samen te komen en dat klaar te zetten. Het is daarmee dat ze ook zeer zelfstandig moeten zijn voor 

hier te komen wonen, maar ge kunt niet zelfstandig blijven. Ge wordt ook ouder, naarmate dat je hier 

zit. Ik denk dat er daar nog niet genoeg naar kijkt voor de opvang naar mate dat ze achteruitgaan. Wat 

dat er daar dan… De thuisverpleging en al komt, maar voor het takenpakket van de die dat werken 

verandert er eigenlijk niks. [?] gaan zij achteruit. 

00:19:56 I: Het wordt gewoon meer druk dan gelegd op diegenen die hier. 

00:20:01 NB4: Zinder mogen het eigenlijk niet, ook niet aantrekken is een groot woord, maar 

ze mogen niet echt meer doen, want als ze dat doen zijn ze ook niet verzekerd omdat dat niet in under 

contract zit. Ik heb dat nagevraagd ook omdat Eveline 's middags, ze gaat naar het toilet. Ik vond dat 

gelijk zonde dat er zo een verpleegster over en het weer moest komen voor haar op het toilet te 

zetten, omdat wij als zorgkundigen, de zorgkundigen dat hier werken dat dat eigenlijk ook kunnen, 

maar ze mogen dat niet gewoon omdat dat niet in het contract staat. Stel dat er dan iets gebeurd zijn 

ze ook niet verzekerd. Dat zit eigenlijk niet in het takenpakket van de zorgkundigen dat hier werken. 

Dat vind ik dan een beetje raar, maar zo is dat. 

00:20:43 I: De begeleiding of ondersteuning dat er aangeboden wordt aan de mensen. Is er 

momenteel genoeg? Ik had zo de indruk dat sinds dat gij hier bent dat er hier ondersteuning is, maar 

daarvoor dat dat eigenlijk vrij beperkt was. Activiteiten organiseren ze zelf gelijk niet echt. 
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00:21:05 NB4: Ge ziet, Noëlle is hier constant bezig. Ge moet zodanig veel huishoudelijke 

taken… dat je haast niks niet meer kunt doen en dat is de miserie. Dat ze de taak niet volledig kunnen 

doen zoals ze willen. De tijdsdruk, het tijdstekort. 

00:21:32 I: Moet er dan iemand bijkomen bijvoorbeeld die zou instaan voor meer het 

plannen van activiteiten of is er daar misschien niet genoeg behoefte aan bij de mensen? 

00:21:41 NB4: Ik denk dat er wel behoefte aan is, maar of dat er daar een functie voor vrij is 

ofzo, dat weet ik niet. Of dat de mensen er effectief, misschien is dat nu op korte termijn "zo'n stagiair, 

dat is leuk, dat is een keer tof", op lange termijn ja, vragen ze erachter, vragen ze er niet achter, dat 

weet ik niet. Extra begeleiding is nooit slecht. Dat moet gaan ook natuurlijk. 

00:22:12 I: Ik weet niet of dat iedereen daar altijd evenveel behoefte aan heeft. 

00:22:14 NB4: Niet iedereen, neen. De andere wel, de andere niet, ja. Het Zorgbedrijf, ik denk 

dat ze daar zelf nog allemaal aan aan het puzelen zijn en aan het zoeken zijn hoe dat ze het kunnen 

oplossen. Als ze niemand moeten aannemen en een zorgkundige extra tijd - ietske meer tijd voor de 

bewoners - is dat super. Dan moeten zij, hoeven zij ook niet, want dat is weer iemand nieuws dat de 

bewoners moeten aanvaarden in under woonsituatie en dat is ook niet altijd makkelijk voor de 

mensen. 

00:22:47 I: Ik denk dat de prijs dan weer een beetje de lucht in gaat. 

00:22:50 NB4: Waarschijnlijk ja. Hoe meer werknemers natuurlijk. "Het is en blijft een bedrijf", 

zeggen ze, zorgbedrijf. Een bedrijf draait altijd een beetje rond de financiën ook zeker. Maar in 

Antwerpen heb ik wel gehoord dat… In Antwerpen is het ook zorgbedrijf? Dacht ik of een kamp van en 

daar zijn er al vree goeie dingen uit ontstaan, omdat dat zorgbedrijf groot is. De mogelijkheden 

breiden wel uit, dus ik denk op lange termijn dat dat wel zeer goed is die zorgbedrijven. Dat ze daar 

uiteindelijk wel in gaan groeien, ik denk het. Een beetje zoeken ja. 

00:23:30 I: Het zijn de eerste projecten. 



 

78 
 
 

00:23:34 I: Merk je zelf veel engagement tussen de bewoners onderling of zie je dat niet 

echt? 

00:23:41 NB4: Nee. Azo in Kleit, die Louisa dat zo vroeger wegging. Zij is eigenlijk een beetje 

de mama van het huis. Marita was ook nieuw. Ze heeft die onder haar vleugels gepakt, om op het 

gemak te voelen. Zij gaat ook zelf, als er niemand is van de werknemers, gaat zij ook de boel 

klaarzetten. Dus daar ondersteuning… Zijn ze wel met mekaar goed verb-- hebben ze wel een betere 

relatie dan hier. Hier is het er meer afstand tussen mekaar. Ik denk dat je dat wel merkt tijdens het 

eten ook. Het is soms dat er hier gelijk een dooie op tafel gevallen is, noem ik dat dan. Azo ja. Terwijl 

dat het eigenlijk het enige moment is dat ze elkaar zien en toch gaan ze niet echt babbelen of… 

Gelijk, als ik de animatie doe voor… is er dikwijls wel een keer een slappe lach of een babbel. Dan 

komt dat gelijk wel los, maar het zijn altijd dezelfde nog, voorlopig. Natuurlijk die leeftijdgrens. Ik versta 

dat als je 94 zijt. Als je geen behoefte hebt voor uit uwe stoel te komen, om tussen de drukte te zitten. 

Sommige mensen zijn liever zo, dan kun je ze niet verplichten ook. Maar het moet daar dan rekening 

mee gehouden worden ook. Dat je niet begint te pushen en… want als ze hier niet komen eten, 

krijgen ze geen eten, heb ik gehoord. Ze kunnen wel een boterhammeke komen halen, maar ze gaan 

het niet naar daar brengen. Buiten als gij in een rusthuis zegt van, "ik wil niet tussen de mensen", krijg 

je eten op de kamer. Hier gebeurt dat niet. 's Middags de koffie ook niet. Ze moeten komen of anders 

hebben ze gene van ons. Ze kunnen natuurlijk altijd zelf zetten, maar wij bieden geen aan aan de 

kamer omdat we ze toch willen stimuleren om onder mekaar te komen en naar hier te komen, maar 

voorlopig heeft dat nog niet echt succes. De stimulatie is er ook gewoon nog niet. De mensen hebben 

geen tijd dat hier werken voor ze te gaan stimuleren en van kamer tot kamer te komen en stimulatie 

duurt bij sommigen wel lang en tegen dan is de koffie gedaan, dus… Daarin kan er wel naar mijn 

mening… 

00:25:59 I: Zou dat dan moeten gebeuren door mensen van buitenaf of zouden de 

bewoners zelf meer moeten…? 

00:26:06 NB4: Ik denk, de mensen dat hier zijn, ze hebben elk under karakter en dat gaat 

blijven botsen en soms komt dat overeen dus ik denk dat ze wel iemand dat geen bewoners [+is] 

nodig hebben voor toch bijeen te komen of iets te doen. Ze gaan het niet uit under zelf doen. Hier toch 

niet. In Kleit komen ze allemaal spontaan zelf naar de koffie, gaan ze spontaan babbelen, maar hier is 
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dat niet het geval. Onder de koffie met die drie nu wel een keer, maar anders zoeken zij zeer weinig 

contact met mekaar. 

00:26:40 I: Zijn er activiteiten dat gezamenlijk gedaan worden hier? Buiten dat er zo een 

keer drie samenkomen? 

00:26:48 NB4: Ik probeer altijd iedereen te motiveren om te komen. Wat dat zeer goed gelukt 

was, was marsepein maken. Ik heb dat dan op voorhand al meegedeeld en uitgehangen. Wat dat 

soms ook voor de mensen al ietske stimulerender is of als ze weten, dat gaat er gebeuren en dan 

gaan wij hier… Er hangen foto's aan de muur ze. Hebben we hier toch wel met acht gezeten. Het* 

Hebben er vijf meegedaan zeker, maar het hebben er drie gewoon erbij gezeten en een taske koffie 

gedronken. Dat was het record. Dan is dat gegaan, maar anders… 

00:27:30 I: Hebben zij soms zelf dat ze zeggen, "we willen een keer dat doen" of…? 

00:27:35 NB4: Neen. Ik stel soms dingen voor. Gelijk in Eeklo kan je indoor petanquen. Ik denk 

dat dat de max is voor oudere mensen - voor senioren. Het is binnen, ge zit warm en ge kunt 

petanquen, maar ik krijg daar geen reactie op. "Gohja, we kunnen wij dat niet meer." Het is soms 

weinig… Je moet soms zeggen we doen dat en dan is het dat of ge zegt het is dat of dat. Tsja, ze 

kunnen eigenlijk zeer moeilijk soms… Of als je zegt, "heb je goesting om een keer iets te doen?", dan 

is het, "het gohja nee". Ik denk ook omdat ze het niet meer weten wat dat ze allemaal kunnen doen 

sommigen. 

00:28:25 I: Zijn er nog veel mensen die buitenkomen? 

00:28:42 NB4: Ja. Daar kun je niet over… Er gaat altijd iemand met de fiets nog weg, hier. 

00:28:51 I: Was er niet nog iemand die een auto had ook? 

00:28:53 NB4: Ja. Van het koppel boven, die hebben nog een auto. Die gebruiken dat af en 

toe nog een keer voor ergens naartoe te gaan. Voor als ze zelf naar het ziekenhuis moeten of ergens 

[zo?] kunnen ze dat allemaal zelf nog doen. Dan doet er altijd twee samen een keer een wandelingske 
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gaan doen. In Kleit doen ze dat ook. De meeste komen wel, van de periode dat ik hier ben, toch 

buiten. Het is nu ook winter. Hoe dat dat in de zomer is, dat weet ik niet. 

00:29:30 I: Als je het project eigenlijk moet situeren tussen het thuis wonen, de serviceflats, 

woonzorgcentra, waar zou je dat dan zetten? 

00:29:51 NB4: Thuis sowieso het best is en dan serviceflats zijn nog meer zelfstandig en dan 

naar hier en dan rusthuis. 

00:30:01 I: In die zin is de zorgbehoevendheid ook wel… 

00:30:05 NB4: Hier krijg je al iets meer hulp dan serviceflats. Er wordt gekookt, er wordt 

gestreken, er wordt gewassen, er worden boodschappen gedaan. In een serviceflat moet je dat nog 

zelf doen dus denk ik, thuis, serviceflat, dan hier eigenlijk en dan rusthuis. Qua zorgbehoevendheid 

toch. 

00:30:26 I: Wat is er volgens jou belangrijker? De zorg of het wonen? Wat is zo de 

verhouding tussen die twee? 

00:30:36 NB4: Ik denk dat de woonsituatie wel al veel doet aan de mens zelf, vooral mentaal 

ook. Natuurlijk de zorg, dat is ook belangrijk. Een beetje 50/50. Zonder goeie woonsituatie kun je geen 

goeie zorg bieden ook. 

00:31:04 I: Bijvoorbeeld in vergelijking met een assistentiewoning? Hoe…? 

00:31:08 NB4: Ik heb daar niet zoveel ervaring mee met een assistentiewoning dus daar kan ik 

niet echt op antwoorden. Ik heb daar geen kennis genoeg van. 

00:31:22 I: Denk je dat het groepswonen een goeie toevoeging is aan de woningmarkt dat 

er is? 

00:31:27 NB4: Ik denk dat wel. 
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00:31:30 I: In welke zin draagt dat dan bij daaraan in vergelijkingen met andere 

woonvormen die er zijn? 

00:31:39 NB4: Oei oei. Herhaal nog een keer die vraag. 

00:31:42 I: In welke mate dat het groepswonen dat dat een goeie toevoeging is aan de 

bestaande woonvormen voor senioren? Wat is de meerwaarde van groepswonen in vergelijking met 

andere woonvormen? 

00:32:06 NB4: De eenzaamheid denk ik wel. Eenzaamheid en ja, ietske meer hulp dan thuis. Ik 

vind eenzaamheid toch nog altijd het moeilijkst voor aan te zien. Sommige mensen zijn ook eenzaam, 

maar zonder dat ze het zelf beseffen. Ik denk dat groepswonen daarin wel een soort van oplossing 

kan zijn. Tegen de éénzaamheid van de ouderen. 

00:32:40 I: Volgens dat ik vaak hoor is het zo dat het engagement vrij weinig is. De vraag is 

dan ook een beetje bestrijd dat echt wel die eenzaamheid? 

00:32:56 NB4: Jah, wie zal dat zeggen. Ik weet het niet. Ik denk dat dat nog niet zoveel gekend 

is ook die woonsituatie dus. Geen idee eigenlijk. 

00:33:08 I: Ik heb nu de indruk dat er vaak mensen naar hier komen omdat ze ergens 

anders niet binnen kunnen. Dat dat zo'n beetje de tendens is eerder dan echt kiezen voor het wonen 

in groep. 

00:33:22 NB4: Dat kan. Dat weet ik niet. Ik sta daar niet genoeg voor in het werkveld om dat 

echt… Maar kan dat wel goed geloven dat het soms lange wachtrijen zijn. 

00:33:41 I: Hoe dat u zelf bijvoorbeeld de zorgverlening zou organiseren? Moest het ideaal 

groepswoonconcept zijn, hoe zou u dan de zorgverlening…? Dan zowel over de wast enzo, maar ook 

de zorgverlening voor persoonlijke zorg.  

00:34:18 NB4: Tja. 

00:34:23 I: In hoeverre moeten de verschillende zaken meer persoonlijk geregeld worden 

en meer voor de hele groep? 
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00:34:31 NB4: Daar zou ik wel een keer moeten over nadenken. Dat is een moeilijke… Tja, 

qua zorg. Wat is er mogelijk in zo'n situatie? Ik heb daar ook niet echt een zicht op. Gelijk dat ik het nu 

zie, de mensen doen allemaal under best voor dat huishoudelijk en dan… Je kan maar het één of het 

ander doen. Ik weet niet in hoeverre dat ik dat dan… 

00:34:58 I: Omdat je zou kunnen zeggen, we regelen alles volgens de groep. We maken 

alles één groot budget en ge probeert ook voor zorg… Zoals het hier nu is, de wast enzo zit in dat 

budget. Maar je zou ook kunnen zeggen we doen dat meer apart en we doen dan ook de persoonlijke 

zorg apart. Allemaal zorg, meer zorg op maat. 

00:35:26 NB4: Ik denk niet dat dat haalbaar is in de woon… Je moet sowieso in groep peizen. 

Als je alles apart moet doen, dat gaat niet. 

00:35:42 I: Dat is iets dat ik gezien heb in Wervik is dat ze wel zelf hun kuisvrouw mogen 

kiezen. Er is daar dus wel mogelijkheid om meer privé te werken. Dat hoeft niet voor alles te zijn. 

Natuurlijk eten wordt dan wel weer onder begeleiding, ze hebben dan ook wel begeleiding, zo die 

zaken. Een aantal zaken zijn dan meer privé en dan kiezen ze zelf. Dan heeft een persoon die zelf zijn 

dingen wil kuisen daar natuurlijk ook geen last van. Hoeft ie er niets voor te betalen. 

00:36:18 NB4: Ik denk wel als ze hier komen dat ze vasthangen aan die dienstencheques voor 

die poetsvrouw. 

00:36:25 Nota: <00:36:25-00:43:31: Open discussie zorgkundige (gezinszorg) - stagiaire - 

interviewer - wel interessante punten…> 

00:43:31 Nota: <Einde discussie zorgkundige (gezinszorg) - stagiaire – interviewer> 
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Interview niet-bewoner 5 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:58 Nota: <Begin interview> 

00:00:59 I: Het begint ook effectief met die vraag, hoe bent u zelf in aanraking gekomen 

met groepswonen? Hoe is dat concept hier…? 

00:01:10 NB5: Het is echt van nul begonnen. In die zin ik werkte vroeger als educatieve 

medewerker bij OKRA, ge kent OKRA? Een vereniging voor senioren. [?] de belangenwervingen van 

ouderen omdat, ik zijn ondertussen al zeven jaar op pensioen. Ik vertel efkes helemaal het begin. 

Waar dat wij met OKRA een enquête gedaan hadden naar de rusthuizen toe, waar dat het resultaat 

was van, "de rusthuizen of de zorgcentra zijn niet te duur, maar wel onbetaalbaar", snap je. Wij 

vonden de zorg enzo dat dat allemaal heel goed was, maar wie kan het betalen. Dan zeggen we, "we 

moeten eigenlijk eens op alternatieve vormen gaan zoeken" en zo is er zo'n werkgroep ontstaan 

binnen beweging.net waar dat de verschillende diensten vanuit beweging.net, een werkgroep 

ouderenzorg. 

00:02:11 I: Als ik dat goed begrijp is dat een soort van netwerk nu? 

00:02:13 NB5: Ja. Dat is met de CM, Familiehulp, met het Witgele Kruis, met Zorgnet voor 

andere…, maar allemaal op Antwerps niveau. Dan zijn we aan het denken geweest van hoe gaan en 

wat gaan wij er allemaal mee doen en dan dachten wij kleinschalig wonen van ouderen. Dan is de 

Ideale Woning, dat is een sociale huisvestigingsmaatschappij mee op de bood gestapt. De Ideale 

Woning heeft dan… dan hadden wij een concept uitgewerkt van maximum 5-6 mensen die samen 

gaan wonen voor toch wel een eigen appartementje hebben, maar met een gezamenlijke ruimte. De 

Ideale Woning heeft dit gerealiseerd, heeft dit pand gekocht, er zijn vijf appartementjes in en zo zijn wij 

van start gegaan. Wij hadden dan ook subsidies bij minister Vandeurzen aangevraagd voor het 

opstarten van de dink. We werden dan erkend als proefproject. Na dat jaar zijn wij volledig 

goedgekeurd, ons project. Dat mag, dit concept. Het zijn heel veel dingen op vooraf gegaan. Ge zult 

dat weten, studenten die gaan samenwonen die moeten ieder een… dat is niet een goed voorbeeld. 

Als ouderen en hun zoon woont erbij, wordt je niet aangezien… dan gaat er een stuk van hun 
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pensioen af, als ge in eenzelfde huis woont, moet dat ook-- met sociale centen moeten ze ook 

allemaal in orde zijn. Iedereen heeft zijn eigen pensioentje, zonder dat het samenwonen ermee in 

rekening gebracht wordt. Technisch ook een heleboel dingen enzo. Dat wil zeggen dat nu, december 

dat juist voorbij is, de mensen drie jaar samenwonen. De mensen die dat hier wonen. 

00:04:18 I: Zijn die ook veranderd of zijn het altijd al dezelfde bewoners? 

00:04:20 NB5: Altijd dezelfde. Hoe zijn we daar dan aan begonnen, want dan moesten we die 

mensen hebben voor hier. Het concept was er, het huis waren ze hier volop aan het verbouwen. Dit 

was de garage bijvoorbeeld <lacht>. Dan zijn wij gaan zoeken achter kansarme ouderen die heel 

moeilijk te vinden waren. In die zin, wij als sociaal netwerk, wij hadden OKRA, wij hadden ziekenzorg, 

wij hadden die bewegingen enzo, maar eigenlijk de mensen die het echt nodig hadden, die vind je 

daar niet in terug. Van daaruit… De voorwaarden heb je hier gezien zeker? Welke voorwaarden dat 

wij gesteld hebben? 

00:05:08 I: Bij jullie stond er ook kansarmen enzo en dat zie je dan in andere projecten niet 

direct terug. 

00:05:14 NB5: Belangrijkste was, pak jij anders dees <geeft brochure>, dat het alleenstaanden 

waren. Alleenstaanden, dat het 65-plussers zijn met een geringe financiële draagkracht en dat zie je, 

mensen echt met een minimumpensioentje en voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van sociale 

huur. Als gij boven een bepaalde inkomen zit of dat gij eigendom hebt, kom jij niet in aanmerking voor 

sociaal te huren. Ja, een beperkt sociaal netwerk en een beginnende zorgbehoevendheid. Het eerste 

dink was dat de Ideale Woning bekeek als we een kandidaat hadden, komt die omwille van zijn 

financiën in aanmerking voor hier te komen wonen. Is dat iemand die onder de sociale huur valt. Dat 

was de eerste [?]. Hebben wij een groepke gevormd met drie mensen, iemand van de Ideale Woning, 

iemand van ouderenzorg dat binnen de CM is opgestart en ik als vrijwilliger. Eigenlijk van het 

nahouden van met ouderen te werken. Zo hebben wij mensen gerekruteerd voor hier. We hadden een 

gesprek gedaan met eventueel kandidaten. We hebben er echt achter moeten zoeken, ook langs het 

protestantcentrum zijn wij gegaan, welzijnsschakels, achter… Dan hebben we elke keer een gesprek 

gedaan met de kandidaten en dan gezien van hoe en wat is zijn situatie en wil die in een groep komen 
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wonen, want dat is ook een heel belangrijke. Wij vroegen aan de mensen een stuk een sociaal 

engagement, om ook voor mekaar een beetje mee te zorgen, zonder dat dat grote zorg moet zijn, 

maar toch wel bereid zijn voor een beetje in te springen voor mekaar, waar dat er ook mensen op 

afgehaakt zijn op die eis. Ze zeggen, "ja, zeg neen". Een belangrijk element vonden wij ook dat dat 

mensen hier uit de buurt waren, van Borgerhout. Eigenlijk is het heel belangrijk ook voor ouderen dat 

die in eigen omgeving kunnen blijven bewegen, naar dezelfde winkels gaan enzo. Dat was ook een 

norm die wel een beetje moeilijk lag. Wij kregen mensen. We hadden ondertussen in de pers geweest 

enzo. We krijgen mensen van overal die hier wouden komen wonen, maar wij gaven de voorkeur aan 

mensen die hier eigenlijk in Borgerhout wonen. Heeft men gezegd, "ge moet in Borgerhout wonen of 

ge komt niet in aanmerking", op die manier. Dan hebben we elke keer wanneer we iemand 

geselecteerd had, de Nick bijvoorbeeld, die beneden, die was de eerste. Dat wij dachten dus een 

goeie kandidaat, dan werd die bewoner er al bij ingepakt. Werd de bewoner ook mee uitgenodigd in 

een volgend gesprek en die kon…, hij had daar nu wel geen last van, maar kom. Dat dat ook lukte 

tussen hun. Bijvoorbeeld hadden wij hier ook wel enen dat we dachten, maar dat bleek dan een 

psycholoog te zijn, maar die was dan heel lang in ziekenkas dus die was echt ook aan het randje. Die 

in zijn gesprek zegt hij, "ja, maar ik ga ik hier alle dagen gaan koken", "ik zijn wel vegetarisch, maar ik 

zal voor u wel een stukske vlees bakken". Zoiemand moesten wij hier niet hebben. Als die direct alles 

in handen gaat pakken. Hebben we tegen die man voorzichtig gezegd dat hij niet in aanmerking 

[+kwam]. Uiteindelijk verstond hij het ook wel. Ik bedoel zo van. Dat moet zo wat gelijk kunnen… niet 

verstandelijk, maar ook we hadden geen nood aan iemand die zomaar hier den boel in handen ging 

pakken. We zeggen van, "dat is de bedoeling niet". Een ander dink was ook van, "ja, we zitten in 

Borgerhout" en misschien efkes zeggen: er wonen hier vijf bewoners, twee vrouwen en drie mannen 

en van die mannen is er ene Marokkaanse man erbij. We zeggen, "we zijn hier in Borgerhout" en 

hebben wij dan… Een Marokkaanse vrouw is bijvoorbeeld ook, heeft ook [?], maar daar hadden wij 

gezegd, "ge moet goed Nederlands" kennen. De communicatie met elkaar vonden wij heel belangrijk. 

Dan hebben we aan de andere bewoners gevraagd, "wat vind je daarvan"? Dat was direct in orde. Hij 

is direct goedgekeurd, dat is een schat van een man. Ik bedoel van, we zitten hier echt zo'n beetje op 

wat de Borgerhoutse omgeving is <lacht>. 
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00:09:52 NB5: Iedereen is eigenlijk hier wel apart gekomen. Eerst de Nick, dan denk ik dat den 

Saïd, de Marokkaanse, Jana, Angela was de laatste, den Gerolf. Ze mochten dan ook in volgorde dat 

ze hier kwamen kiezen welk appartement dat ze wilden. Dat kwam schoon uit, want Angela was hier 

laatst en ze vindt nog altijd dat ze het schoonste appartementje heeft. Dat heeft ook met ingesteldheid 

te maken. 

00:10:28 NB5: Dan zeggen we, "het zijn allemaal mensen die mekaar niet kenden, hoe gaan 

wij dat dan doen?". Daar is dat heel belangrijk van heel veel met hun te communiceren. Dus deden 

wij, in het begin deed ik wekelijks een koffieklets noemden we dat. Dat was eens vergaderen. We 

hebben dat dan genoemd een koffieklets. We hebben die ook wel betrokken in alles. In de inrichting 

van dit hier bijvoorbeeld zijn ze betrokken, zoals de kleur van de muren hebben ze mee… Angela was 

er dan nogal hevig voor enzo en [?] "aja goed". Wat ons heel hard opviel en ik dacht altijd vanuit 

beroepsverleden, "ik ken armoede bij ouderen, ik weet hoe dat dat ineen zit", maar wat dat ik hier 

meegemaakt heb. Dan kende ik er niks van. In die zin van, de afspraak was en is hier nog altijd van, 

"ik kom niet op hun appartementjes". Alle gesprekken dat wij doen is hier. Ik heb met hun 

appartementje niks te maken. In de praktijk begint dat wel te veranderen. Angela stond [heel open?]. 

"Sabientje, het is bij mij boven warmer, komt gij efkes". Dat gebeurt wel, maar ik bedoel in principe, als 

die mij niet vragen, kom ik niet op die appartementjes. De dagdagelijkse opvang deed ik. Had ik 

iemand nodig, dan kon ik daar terecht en kon ik bij de Ideale Woning terecht. Ik was eigenlijk zowat de 

deurverwijzer of hoe noemen ze dat dan? Wat merk ik? Op een bepaald moment zei den Gerolf toch 

Sabienke kom eens efkes mijn verwarming… ik denk dat dat niet juist… want dat was de eerste winter 

dat die hier woonde. Wat merk ik? Dat hij zelfs nog geen bed had om in te slapen. Die sliep in een 

tweezitzetel. Ik dacht van, "oh jongens". Mijn dochter was ondertussen… Het bed van mijn dochter 

naar hier gebracht. Zo die armoede bij hun, dat was echt ongelofelijk. Ik had van iemand die 

schoonouders waren gestorven en ik kreeg de overschot zo van, niemand moest nog dat gerief 

hebben, dat kreeg ik voor hier. Ik heb daar een [?] ook voor gekregen, maar dan was ik dat nog aan 

het sorteren met mijn petekind dat hier aan het helpen was. Hij had dat gezegd, "de overschot, geef 

dat maar aan de Kringloopwinkel". Ik zeg "dat voor de Kringloopwinkel". [?] Die hebben dat allemaal 

zelf mee naar boven genomen. Den Saïd had twee tassen en twee ondertassen, allé. Zo van die… 

Goh, ik verschoot ervan jong, hoe weinig dat die hebben, maar die vroegen ook niks. Hier, "zijn er nog 
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dinges waar we voor moeten zorgen?". "Neen, neen". Die eisen dat ook niet op, die waren zo blij dat 

die hier droog woonden, dat die hier zelfstandig nog konden wonen. De leeftijd is 72. De leeftijd is van 

72 tot 78 dat ze hier zitten. Voor hun was dat geweldig. 

00:13:31 NB5: Maar ik moet zeggen en dat merk ik ook wel, in het begin was het altijd 

koffieklets met een koekske en dan merken we ook wel van, dat ze nog maar amper eten hadden 

soms of [echt?] eten konden betalen. Dan zijn we de koffiekletsen met eten gaan doen. Eten we 

gezamenlijk na de koffie. Morgen bijvoorbeeld is het hier koffieklets en dan… Maar den Saïd gaat 

morgen eens Marokkaans eten. Ondertussen is dat ook al zowat gegroeid van, ze kiezen zelf wat dat 

ze eten, maar wij betalen dat vanuit de welzijnszorg. 

00:14:05 I: Eten ze dan elke dag samen of is dat…? 

00:14:07 NB5: Ze eten hier helemaal niet samen. Ewel, wat dat wij gedacht hadden, hebben 

we heel hard op moeten terug komen en achteraf snap je dat ook wel zunne. Ze eten bijna niet 

samen. Alleen als wij hier samen… dat we dat afspreken, maar wat merken we van, die hebben ieder 

hun eigen eetgewoonten. Ieder hun eigen budget, de één heeft nog ietske meer als den anderen. 

Andere smaken. Dus het samen eten, dat wordt niet spontaan gedaan. Ondertussen wel, maar in het 

begin helemaal niet. We hebben dat ook niet geforceerd. Ge moet u dat eens voorstellen als gij… 

Alleja, ik zeg dan altijd, moest ik alle dagen bij mijn zus gaan eten, dat zou ook niet in mijne stijl… Ik 

bedoel van ge hebt het wel… met mijne man gaat dat wel, want ge hebt een eigen dingen, maar 

eigenlijk werkt dat niet. 

00:15:07 I: Het is niet dat de zorgbehoevendheid al zodanig hoog begint te worden dat…? 

00:15:13 NB5: Ja, maar dat gebeurt… [iemand?] is zorgbehoevend en dat is wel heel schoon, 

de dingen die hier gebeuren. De Nick heeft een hernia gehad, die moest dus blijven platliggen. Angela 

was voor hem [+gaan] winkelen en dat [wou?] ze wel. Dat ze dan zelf soep maken en aan de Nick ook 

soep geven. Den Saïd ook. Die heeft dat ook zo van, "zeg ik ga een lamschotel maken, wie wilt er" en 

dan krijgt iedereen zijn potteke. Zo eigenlijk of Angela heeft al spaghettisaus gemaakt van, "is er 

iemand die…" Dat is zo'n dingen zijn dan, maar dat gebeurt allemaal spontaan. Ze zullen dan heel 
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weinig hier aan tafel komen zitten voor samen te eten. Het begint wel zowat met twee met drieën 

enzo. Ook de uren liggen… de Nick die slaapt tot 's middags, de helft van de nacht zit hij hier al. Dat 

vonden wij wel heel belangrijk dat naar het wonen zelf dat die mensen konden verder doen wat dat ze 

altijd gedaan hebben. Dat ze elkaar respecteren in de manier van… 

00:16:24 I: Dat ze zo zelfstandig mogelijk? 

00:16:25 NB5: Ja. Op dit moment is er alleen nog maar een poetsvrouw elke maand die dat 

hier de gemeenschappelijke dingen poetst. Maar jong, ik heb daarvoor moeten werken. Angela, ge 

zult het misschien straks wel zien. Met dat Angela zien, die deed dat dan, ze deed dat dan zelf en 

iedereen had den dink voor het te doen. Angela kan zelf niet meer en als ik, "mannen we gaan hier 

een poetsvrouw [doen?]". <Bootst bewoners na> "Ja maar". Ten eerste hebben zij schrik voor hun 

centen, dat zijn eigenlijk extra… Dat is ook nog de dinge van. Ze zitten wel bij de Ideale Woning, maar 

die moesten hun huurwaarborg nog betalen en de huurwaarborg werd dan nog elke maand, dus bij 

sommigen was dat twee jaar een half huurwaarborg bij, dus nog meer dan de huur. Terwijl dat de huur 

tussen de 250 en 320 euro is. Hier niet veel, maar als ge daar nog eens… als gij maar aan 800 euro… 

 0:17:22 Nota: <Geklop op deur: onderbreking> 

00:18:21 Nota: <Einde onderbreking> 

00:18:21 NB5: Door het feit dat wij dan een beetje centen hadden. Ik zeg een kuisvrouw hier. 

<Bootst bewoner na> "Maar jong, een kuisvrouw, ge pakt toch geen kuisvrouw." Die kennen dat al 

niet. Ik zeg van, "jamaar mannen", door het feit dat we dat met Familiehulp en Angela ook een heel 

klein… moesten we dat op iemand zijne naam zetten. Angela zei dan van, "ik blijf erbij, zegt ze, "met 

vier uur, wat denk je wel op vier uren dat hier kuisen, dat doe ik hier op twee uur", kende dat. Die 

kennen geen kuisvrouw. Nu zijn die de beste vriendinnen zal ik maar zeggen. Die zijn dan zo blij dat 

die familie hier komt kuisen, maar dat is voor hun allemaal-- dat is een klik brengen. Dat is een klik 

van, "wij hebben nooit van z'n leven geen kuisvrouw gehad", dat zijn rijke mensen die een kuisvrouw 

hebben. Ken je dat die dingen? 
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00:19:16 NB5: Ons eerste titel dat wij kregen in de Standaard was "Senioren samen op kot". 

Dat was onze eerste dingen. Kwaad dat die waren, kwaad. Ik dacht, "mannen, maar wat is het nu?" Ik 

zeg "dat is, een kot dat is azo een vorm van samenleven", maar die kennen dat niet. Die hebben geen 

kleinkinderen gehad of kinderen gehad die op kot geweest hebben. Die kennen die begrippen niet. 

Versta je? Dat is heel raar. Zo een kot hebben, "we hebben van ons leven nog niet zo schoon 

gewoond gelijk of dat we nu wonen" en dan schrijven ze in de gazet als titel: "senioren samen op kot". 

Dat kon er bij hun niet in. Dan heb ik wel wat beginnen nadenken, ge moet dat wel zien hoe dat ge dat 

aanbrengt. 

00:20:01 I: Het is eigenlijk doordat het echt gefocust is op kansarmen… 

00:20:04 NB5: Is dat eigenlijk een andere… 

00:20:08 I: Concept. 

00:20:07 NB5: Ja voilà. In het begin kreeg ik ook van iemand een aanbod voor hier ofwel een 

tv of hij zegt, "ge koopt ermee wat ge wilt, maar iets voor de bewoners", ofwel een wasmachine. Ja 

een tv, dat merk je ook, die zien niet alle vijf teszamen naar thuis. Den enen ziet naar dit, den anderen 

ziet naar dat. Dat was ook allemaal voorzien dat ze op een eigen tv’ke, dus had [?] gezorgd dat den 

Saïd ook een tv’ke had, maar dan. Ze gingen dan voor het voetbal wel bij mekaar zitten, maar niet dan 

op het appartement en dan ging Angela wel koekskes [zorgen?]. Dat was eigenlijk allemaal wel 

schattig dat dat gebeurde. Ik zeg ja, "dat is goed, een wasmachine", dat vonden ze geweldig. Ik zeg, 

"ja, maar hoe gaan wij de wasmachine dan gebruiken?" Ja, als ge naar de wasserette gaat, maar dat 

wist ik dan weer niet, dat kost direct 6-7 euro per machine. Ik had gezegd, "laat ons een euro pakken 

per machine". "Zo weinig, zo weinig, dat kost veel meer". Versta je? Ik weet dan niet, zo'n wasserette, 

wat dat dat kost, want wij hebben ons eigen wasmachine. 

00:21:31 I: Het is echt ontdekken zo'n beetje… 

00:21:35 NB5: Ja. Dat ge zegt van, "aja, de die hebben geen geld gehad voor zelf een 

wasmachine te kunnen kopen, dus die gaan naar de waserette en al". Het is dan ene euro geworden 

dat ze hier moeten. Ze vinden dat hier spotgoedkoop. Dan voor het water en de… want dat was dan 



 

90 
 
 

wel zo van "de enen wast veel, de anderen wast minder". Nu is het zo dat ze de was al bijeen steken 

enzo. Dat laat ik ze maar doen. De manier waarom dat ze dat doen, dat is voor hun, maar ik probeer 

dat dan wel een beetje regeltjes-- het kost een euro als ge de wasmachine gebruikt. 

00:22:10 I: Hun appartementje kuisen ze allemaal nog zelf dan? 

00:22:13 NB5: Ja. 

00:22:14 I: Van zorg, gebruiken zij daar iets van? 

00:22:18 NB5: Nu dus Familiehulp voor die poetster en voor de rest is dat nog weinig. Ze 

hebben nog weinig zorg… Wij hebben wel met hun naar de zorgwinkel geweest van de mutualiteiten 

dan ook, voor te zien de aanpassing van de douche en van die dinge, die waren eigenlijk niet, volgens 

ons ook niet, in orde en dan heeft iedereen op zijn dinge mogen kiezen wat dat ze nodig hadden en 

daar hebben we ook subsidies voor gekregen. Omdat we dat vonden dat dat… Zo is die zorg weer wel 

minder en dan merk je wel dat… eigenlijk die douchekes boven zijn ook niet zo groot en hebben wij 

hier beneden wel een inloopdouche geïnstalleerd. Als er echt iemand moet gewassen worden dan dat 

niet alleen kan, kan dat eigenlijk nu beneden gebeuren. Dat vonden ze dan ook wel goed natuurlijk, 

maar dat wordt nog niet gebruikt. Echt zorg is er nog niet. 

00:23:19 I: Naar de toekomst toe als ze zwaarder zorgbehoevend zouden worden, denkt u 

dat dat… 

00:23:24 NB5: Als het echt gaat over het eten en die dingen allemaal, dan kunnen die recht 

naar een woonzorgcentrum. Dat is wel de voorwaarde. We hebben ook afgesproken met die 

verschillende diensten. Dat is ons netwerk <toont in folder>. Platform hebben ze het hier genoemd. 

Dus Zorgnet icuro… 

00:23:44 I: Die zijn nu nog altijd allemaal betrokken bij het project? 

00:23:47 NB5: Ja. We hebben nog altijd onze werkgroep ouderenzorg met dees verschillende 

organisaties die daar vertegenwoordigd zijn, waar ik dan ook inzit als coördinator van hier. Met het 

zorgnet is afgesproken als er hier echt iemand begint te dementeren of… gaat die direct voor de rest 
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allemaal in het zorgcentrum binnen kunnen. Dat is allemaal afgesproken. Familiehulp, die hebben ook 

een karweidienst, die van Familiehulp hebben wij dan zoveel uren gratis hulp gehad. Die hebben 

geschilderd hier, die hebben hier lampen gehangen, ook met de bewoners enzo. Op die manier 

gebeurt dat allemaal. Beweeg.net doet de coördinatie eigenlijk. Dat is Katelijne die doet de coördinatie 

en dan heb je de Ideale Woning die, dat is eigenlijk ook wel heel gemakkelijk, die zorgen voor de huur 

dat ze moeten betalen. In het begin merkte ik dan, maar ze weten dat niet dat ik dat niet wist, kon er 

enen zijnen huur niet betalen. Dat vraagt wel aan mij, "weet gij hoe dat dat komt". Zijn vriendin lag in 

de kliniek en ik weet niet wat al. Dat is dan de Ideale Woning die dat die contacten legt. De bewoner 

weet niet dat ik weet dat hem zijn dingen niet betaald heeft. Daar moei ik mij eigenlijk niet mee. Ik zijn 

eigenlijk de deurverwijzer van-- of ze zullen mij contacteren van weet gij? 

00:25:34 I: Gij staat een beetje tussen de bewoners en andere…? 

00:25:37 NB5: Ik sta eigenlijk echt zo-- als wij vergaderingen hebben is dat echt de bewoners 

die dat ik vertegenwoordig. Met die groep… Nu is eigenlijk de gezinszorg [?] Nora is nu hier als 

maatschappelijk assistente mee verantwoordelijk. Als er echt problemen zijn, zal die dat oplossen. We 

zijn met drie dat dat hier… De Ideale Woning, Annelies, dan Eef vanuit gezinszorg en ik als vrijwilliger. 

Ik heb ondertussen ook al iemand die mij vervangt als ik niet kan. Dat ze met iemand [?] dat dat aan 

het [inlopen?] is. 

00:26:19 I: Stel dat er een bewoner nu zou weg moeten of weggaan. Op welke manier zou 

er dan een nieuwe bewoner bijvoorbeeld gezocht worden of…? 

00:26:34 NB5: Er is ook een bewoner die, ik ga daar eerlijk in zijn, haar eigen hier niet thuis 

voelt, maar er zijn echt psychische problemen mee. Die krijgt van de Ideale Woning een ander 

appartement. Die zal als er later een appartementje hier in de buurt vrij is, zal die daarin gaan. Dan 

kunnen wij hier iemand anders zetten. Dat is ook geregeld. Dat is van tevoren afgesproken. Wij 

moeten daar niet voor bidden en smeken bij de Ideale Woning, neen. Den directeur van de Ideale 

Woning zit ook in dat ouderenoverleg, dus dat is allemaal geregeld. 

00:27:06 I: Dat is ook omdat zij dan echt zo meerdere woningen…? De Ideale Woning… 
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00:27:10 NB5: Die hebben sociale woningen. De Ideale Woning is echt, dat is echt een sociale 

woning. Dat is echt heel knap hier in Antwerpen hoe dat die werken. Dat is niet alleen naar ouderen 

toe, ook naar mensen met beperkingen hebben die huizen, die zijn echt… Ik vind echt wel hun rol 

van… 

00:27:31 I: Zie je dan in de toekomst ook dat er meer zo'n projecten…? 

00:27:36 NB5: Ja. Twee huizen zijn er al gekocht. Nog één in Antwerpen aan de Londenstraat 

en dan één in Kontich. We zijn volop in uitbreiding. De Ideale Woning moet nu die huizen nog 

aanpassen, maar al twee aangekocht. Die toelating enzo ook al. We zijn al daar volop mee bezig. We 

zijn in Berchem nog aan het… We zijn eigenlijk heel veel reclame aan het maken voor die nieuwe 

vorm toe, samen met Hans Maurits. Hans Maurits is parlementslid en die staat in voor wonen en is 

ook directeur van de Ideale Woning. Ons contacten zijn er heel goed mee. Die gaat heel veel 

voordrachten enzo geven, die wordt overal gevraagd en ik ga heel dikwijls mee om die projecten voor 

te stellen. In theorie wat voor ouderen dat er gaan zijn, ik weet niet wat al, naar de toekomst toe… 

00:28:36 I: Het is ook allemaal vanuit het perspectief van sociale woningen voor senioren. 

00:28:43 NB5: Dat alles moet ik niet doen. De Hans doet ook wel mensen met beperkingen 

enzo ook allemaal. Omdat dit zo'n voorbeeld is dat eigenlijk nergens niet bestaat is dat wel een 

belangrijke [?] geworden. Deze concept, heb je dat al tegengekomen? 

00:29:02 I: Neen, met sociale woningen enzo, neen inderdaad. Dat is een beetje het 

verschil dat ik zie in Maldegem enzo. Ik weet niet hoe dat de armoede daar speelt, maar… 

00:29:17 NB5: Wij krijgen ook vragen van… <lacht> ik [?] dus ja, "wij zouden dat ook heel 

graag doen, samenwonen", maar die komen niet in aanmerking voor de… Ze zouden daar een huis 

voor kopen of het huis van één van die groep zou dan ingericht worden. Ik zeg "ja, jongens, dat doen 

wij niet". Wij richten ons echt tot de mensen die anders niet in de maatschappij… In een rusthuis, die 

kunnen dat nooit betalen. 

00:29:45 I: Ook gebaseerd op dan meer het grootstedelijk…? 
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00:29:50 NB5: Neen. Kontich is niet groot. Kontich is een gemeente. Het is eigenlijk een 

stukske, maarja dat mag je zeker niet schrijven, hier in Antwerpen is er het Zorgbedrijf. Het Zorgbedrijf 

is hier heel actief, maar dat is zo commercieel. Ook naar bewoners toe niet vriendelijk. Wij Zijn 

eigenlijk een beetje een tegenpool aan het worden omdat wij proberen op een andere manier te 

werken. 

00:30:22 I: Het is dat. In Maldegem is het ook van het Zorgbedrijf en ja die prijzen zijn echt 

veel hoger natuurlijk. Als je dat vergelijkt met serviceflats kun je dat soms nog wel beargumenteren dat 

die prijs ten opzichte van dat meevalt. Mensen van hier kunnen dat bijvoorbeeld… Dat is onmogelijk. 

00:30:45 NB5: Dat is een heel bewuste keuze van ons van met die mensen te werken. Het zou 

gemakkelijker zijn zunne, met gewoon mensen met wel een inkomen, een deftig pensioen hebben 

voor daarmee te werken. 

00:30:59 I: Voor het groepswonen in het algemeen, ziet u dan dat dat zowel zou kunnen bij 

kansarmen als bij anderen? 

00:31:03 NB5: Ja. Dit lukt dus… Er zijn hier ook wel eens conflicten. Ik zeg van, "ja, ik heb dat 

met mijne man soms ook wel". Dat [?]. <boorlawaai> 

00:31:19 I: Het is vaak zo, als je kijkt naar groepswoningen voor jongere mensen dat het 

vaak wel sterker gericht is op kansarmen dan dat het gericht zou zijn op mensen die redelijk veel 

hebben. Die gaan dan meestal eigenlijk een eigen woning… <!Eigenlijk mag ik dit niet zo zeggen> 

00:31:37 NB5: Is dat ook gericht op kansarmen? 

00:31:39 I: Sommige, misschien niet altijd, niet allemaal maar… <!Eigenlijk mag ik dit niet 

zo zeggen> 

00:31:44 NB5: Dat heb ik hier in Antwerpen niet het gevoel. Ik heb hier in Antwerpen het 

gevoel dat dat juist mensen zijn die hoger opgeleid zijn, die een visie hebben over… Heel goed hé. 

00:31:54 I: Dat kan je ook wel hebben, dat het een meer ecologische visie is. >!Eigenlijk 

mag ik dit niet zo zeggen> 
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00:31:58 NB5: Ja, op die manier. Maar die daardoor ook wel wat centen hebben, want alléja. 

Maar die doen dat vanuit een engagement, vanuit een visie op, ecologisch hier in Antwerpen. 

00:32:32 I: Die bewoners, hebben die dan eigenlijk zelf zo de keuze gemaakt van ik kom 

naar hier? 

00:32:41 NB5: Maarja. 

00:32:44 I: Is dat vooral vanuit financiële overweging of is dat dan vanuit [?]. 

00:32:50 NB5: Alle twee denk ik. Wat voor hun heel belangrijk is, misschien zal Angela het ook 

wel vertellen, ge woont niet met mensen die ge kent. [?], <boorlawaai> veiliger, wij hebben respect 

voor mekaar, die dingen zijn heel belangrijk. Ze zijn gerust. Dat hoort ik ook wel dat de Gerolf zijn 

radio 's morgens of tegen de middag nog niet opstaat, dat staat dan 's nachts keihard, dan gaan ze 

kloppen, want wat zou er zijn met den Gerolf. Sociaal controle ook en dat vinden ze wel geweldig, 

zonder dat dat professionelen zijn. 

00:33:38 I: Gelijk in andere projecten zag ik ook dat ze proberen te werken met 

alarmsystemen voor het geval dat iemand zou vallen. 

00:33:43 NB5: Zover zijn wij nog niet. 

00:33:46 I: Hier is dat waarschijnlijk… 

00:33:47 NB5: Nog niet nodig. 

00:33:48 I: De bewoners onderling hebben wel een beetje controle. 

00:33:53 NB5: Ze hebben ook mekaars sleutels enzo. Den Saïd is dan naar Marokko geweest 

omdat zijn tweelingzus heel zwaar ziek was, maar Angela heeft dan zijne sleutel, die doet zijn post, 

die zorgt dat het daar allemaal terug netjes is tegen dat hem aankomt. Zo van die dingen. Den Saïd 

voor dat hij vertrekt zorgt hij dat Angela genoeg vlees in haar diepvrieske heeft zitten, want, dat is ook 

wel heel schoon vind ik, ik wist dat dat bestond, maar ik wist niet dat… De Marokkaanse 

gemeenschap die zorgen vele beter voor mekaar. Den Saïd had die eten gaan halen, dat is goeikoper 
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gelijk dat ik het zelfde gaan halen bij een Marokkaanse beenhouwer. Want die beenhouwer… Den 

Saïd is ook actief binnen de Marokkaanse gemeenschap hier, die weet ook van waar dat dat is en die 

krijgt al veel afslag. Op dat gebied zit dat hier ook heel goed zunne. Den Saïd zit heel actief in die 

Marokkaanse gemeenschap, Angela is ondertussen, want dat was ook één van de grote sociale in de 

buurt. Angela woonde eigenlijk in het uiterste stukske van Borgerhout en dat is juist over de ring. Je 

hebt hier oud Borgerhout en dan heb je daar en Angela woonde daar en die had hier weinig 

contacten. Ze had zelf een reactie van haar vriendinnen ginder gekregen, "allé". Oud Borgerhout 

wordt echt gezien, "al die Marokanen, [?] en Angela zei ik woon ik hier aan een rustig pleintje, ik ben 

daar gerust en die kende hier niemand niet. De Nick heeft die meegenomen naar Open Huizen, die is 

van de protestantse gemeenschap. Daar is ze mee in geweest. Ze heeft zij [ziekenzorg?] op het 

kerstfeest geweest, waar ik dan gezegd had, omdat ik zelf ook van Borgerhout zij, ken ik dat hier ook. 

Voor dat [?], ik zeg "je gaat dat niet kunnen betalen, maar als het moet betalen wij dat wel", maar die 

zij dan "neen, als hij dat weet dan kan die [soep?]”. Die zijn ook zo eerlijk van, ze gaan naar een 

kerstfeestje, ze moet dat niet betalen, 20 euro is veel voor haar, voor te gaan eten. De keer erop was 

het nieuwjaarsreceptie, moesten ze vijf euro betalen, dan betaald ze dat wel zelf uit under zak. Ze 

hebben ook zo'n dingen over zich, "ik moet ik niet alles krijgen", maar dat is wel schoon. Ik vind ik dat 

wel schoon. 

00:36:24 I: Tussen de bewoners zelf is er nog vrij veel engagement dan? 

00:36:27 NB5: Ja. Dat hebben wij ook gestimuleerd. Bij ziekenzorg heb ik die 

verantwoordelijke naar hier geweest geroepen enzo. Dat klikte met OKRA ook, maar met OKRA klikte 

het niet. [?] de voorzitster [?] elk hun interesses wat hebben. 

00:36:49 I: Het is wel nodig dat er hier iemand is die dat toch een beetje begeleid. 

00:36:52 NB5: Die zijn allemaal wel ergens betrokken in de buurt. Dat stimuleren wij ook heel 

hard. Dat ze ook hier binnenhuis niet vereenzamen. 

00:37:05 I: Relaties hebben met mensen buiten… 
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00:37:10 I: Die organisaties is dat dan heel belangrijk geweest in dit project hier? hetgeen 

dat er zo rond zit? 

00:37:19 NB5: Niet direct. Wel die groep <wijst naar zorg.net lijst>. 

00:37:22 I: Die groep is waarschijnlijk wel… 

00:37:25 NB5: Is heel belangrijk. Is nog heel belangrijk omdat wij, om de zes weken 

vergaderen. Dan werken we aan twee nieuw projecten. Zijn we bezig met de twee projecten ook 

vraag[?] zoeken. Zijn we nu bezig met Samana, dus ziekenzorg van vroeger. Dat die de begeleiding 

van de vrijwilligers op zich zou pakken. Dat het een groep wordt. Als die vragen hebben moeten die 

ook wel ergens terecht kunnen. Door het feit dat ik altijd met ouderen gewerkt heb, heb ik vanuit mijn 

beroepsverleden heel wat ervaring, maar ge moet wel… Zeker als er meer begeleiders komen, moet 

je ook zorgen dat die een omkadering hebben, dat die ook ergens terecht kunnen als er iets… We zijn 

er echt wel heel hard aan aan het werken. Daarmee zijn we ook bezig met coöperatieven. Dat is dan 

ook van beweging.net. 

00:38:34 Nota: <Uitleg coöperatieven - niet relevant> 

00:39:33 Nota: <Einde uitleg coöperatieven - eventueel eens beluisteren, wel interessante 

vorm, maar hier niet gericht op senioren> 

00:39:30 I: Voor mij was het vooral de vergrijzing en de woningmarkt en kijken van, "wat is 

er tekort momenteel op de woningmarkt naar ouderen toe?" "Moeten we eigenlijk gaan bijbouwen in 

serviceflats?" Dat zien we nu dat bijvoorbeeld gebeurd, maar dan vraag je je ook af van, "zijn er 

alternatieven die misschien beter zijn voor andere mensen?" Dan is ook de vraag hoeveel interesse is 

er daar natuurlijk voor. Niet iedereen wil ook in een groepswoning gaan wonen, zeker naar… 

00:40:04 NB5: Dit soort van mensen wel, anders verkommeren die op hun appartement. Den 

huisdokter van zowel Jana als Angela zei, "ulder gezondheid is erop verbeterd, door hier te wonen". 

Dat heeft er ook mee te maken. Als gij, Jana was dat vooral, in een heel nat kot woont. In de winter 

sneeuwde dat daar binnen, verwarming werkte niet, die waterleiding dat was… Die kwamen echt uit 

een situatie dat je zegt van, "allé, bestaat dat nog in deze tijd?". Denk ik voor dat soort samenwonen, 

denk ik dat we er heel hard voor moeten werken. Vind ik. 
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00:40:53 I: Daar zit een beetje het gat in de markt. Allé, het gat in de markt <lacht>. 

00:40:56 NB5: We hebben ook minister Vandeurzen uitgenodigd. Ze hebben niet mee in de 

pers gekomen. De pers niet uitnodigen als Vandeurzen hier komt. Als we hier een goed jaar bezig 

waren denk ik. Dan zat hem hier ook in de zetel en de bewoners zaten hier en vertellen enzo. Angela 

zei tegen de minister, "als ge het aan mij vraagt, ik moet ik niet meer naar de hemel gaan, ik zit ik al in 

de hemel", zegt ze. Ik heb van heel mijn leven niet zo schoon gewoond als nu. De minister ook, hij 

ging hier buiten en zei het em, "dat zijn eigenlijk projecten…" 

00:41:32 I: Voor die mensen hier is dat echt allemaal beter? 

00:41:36 NB5: Veel beter, de situatie is veel beter. De solidariteit is heel gemakkelijk. Ook zo 

bijvoorbeeld met den Saïd. Den Saïd maakt dan, Angela kookt al veel, maar den Saïd kan ook heel 

goed koken. Ik zeg, "ja mannen, we zullen dan toch eens zo'n tajine ofzo". Die eten dat dan een keer 

en ze hebben het op zich laten smaken. "Koeskoes dat hebben wij nog nooit gegeten." "Zal het dit 

zijn". "Angela eerst eten!" Nu vinden ze dat geweldig eten. Zo die dingen van, "wij wisten niet dat dat 

zo lekker was". Het was ramadan, de Saïd doet daar dan ook aan mee. Dan zeggen ze vorig jaar den 

eerste keer, "Sabien, als het ramadan is dan eten we niet met de koffieklets. We gaan wel koffieklets 

houden, maar we gaan niet eten uit respect voor den Saïd". Dat is schoon dinges. Dat zij ik niet, dat 

komt van hun. Ik vind dat schoon dingen. "Wij kunnen hier niet zitten eten als den Saïd niet mag". Ik 

vind dat allemaal zo…” Er gebeuren zo dinges waar dat ge anders als educatieve jaren aan het werk. 

00:43:01 I: Na al die jaren is het toch een succes geworden? <lacht> 

00:43:04 NB5: Neen. Dat komt spontaan hier doordat ze een stukske gèren leren zien zeker en 

respect hebben voor mekaar. Ik zeggen, het zit ook wel eens tegen ze. Gelijk van de planten dat het 

hier te vol staat van de Nick enzo. <lacht> 

00:43:37 I: Iets over de buurt. Werd dat hier doelbewust gekozen om dat hier eigenlijk…? 
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00:43:45 NB5: We vonden het echt wel heel geschikt. In die zin, je zit hier aan een rustig 

pleintje, maar ge hebt hier de straat uit te gaan en ge zit aan alle winkels. Ik weet niet langs waar zijt 

gij gekomen? Hebt gij de Torhoutsebaan…? 

00:43:56 I: Ja. 

00:43:57 NB5: Het is één straat en ze zitten waar dat ze willen. Ze hebben alle winkels die ge 

wilt. 

00:44:06 I: Eigenlijk ligt dat nog in een buurt met redelijk veel voorzieningen? 

00:44:11 NB5: Ja. Dat vonden wij wel belangrijk. Ge hebt zo van die rusthuizen die dat zo 

ergens op den buiten staan, waar dat ze met een buske naar het dorp moeten. Er is in den tijd ook 

een dingen geweest… 

00:44:22 I: Het is dat. Voor groepswonen is het meestal zo dat je zoveel mogelijk wil dat ze 

nog zelfstandig wonen. Als je dat dan zou gaan vestigen in een buurt waar dat er niet veel is, dan 

vraag… 

00:44:35 NB5: Daarmee, dat doe je niet. Dat is heel belangrijk. Hier is dat gelukt. Hier is ook 

wel een schoolke enzo. Dan zeggen ze, "dat is plezant", het school is er, dan hoor je die kindjes op 

het straat, op dat pleintje hier. 

00:44:55 I: Het is ook nog te doen zo van voetpaden enzo? 

00:45:00 NB5: Ja. Ze zullen hun niet druk maken als er eens wat meer lawaai is ofzo. Hierover 

wonen er ook een paar Marokkaanse gezinnen. Als nu den Saïd. Ze weten dat van den Saïd dat hij in 

Marokko zit en dan houden die dat in oog en dragen die de boodschappen van Angela naar boven 

enzo. 

00:45:25 I: Ik stond hier ook al efkes en het waren ook twee mensen die naar mij kwamen 

en zeggen van, "ik weet niet voor wie dat je komt". Ik zeg, "ja, ik kom voor Sabien". Jaja, ze gaat wel 

komen ze gaat wel komen. Dat die mensen al direct elkaar allemaal gelijk kennen. 
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00:45:42 NB5: Dat huis is hier ook bekend ondertussen bij de buurt. We hebben in het begin 

ook de buurt uitgenodigd dat ze wisten wat hier, want iedereen was benieuwd. Dat heeft hier wel 

efkes geduurd eer dat dat allemaal een beetje ingedeeld was. 

00:45:55 I: Stond dat hier leeg dan vroeger? 

00:46:00 NB5: Het zijn studentenkoten geweest denk ik. Zeiden ze toch. 

00:46:09 I: Wat zou zo de beste locaties zouden zijn voor groepswonen, in het algemeen? 

Wat moet er zijn, wat moet er niet zijn? 

00:46:22 NB5: Wij vinden, niet te groot. We hebben hier ook een verhuis gemaakt naar die 

nieuwe toe. Maximum 5-6 bewoners bij mekaar. Hoe groter dat het is dan ga je nog met klikskes zijn 

denken we. Ieder zijn eigen privé en moet zijn eigen privé ook kunnen doen. Dan ook wel de 

koffieklets wordt ook afgesproken wanneer dat we dat doen en dan zij ze eigenlijk ook verplicht van 

daar naartoe te komen. 

00:46:53 I: Dat wordt dan eigenlijk georganiseerd zo om de…? 

00:46:57 NB5: Dat hangt er wat van af. Nu zullen er drie weken tussen geweest zijn. In het 

begin heel veel. In het begin was dat echt wekelijks. Dan merk je, ze beginnen elkaar te kennen, ze 

beginnen spontaan under dinges te doen dat we dat om de twee weken, daarna denken we om de 

drie weken eens ofzo. 

00:47:17 I: Met u erbij dan? 

00:47:20 NB5: Ja. 

00:47:20 I: Zelf onderling, doen ze dan nog meer dingen samen of? 

00:47:24 NB5: Ja, maar dan laat ik die maar doen. Dat weet ik ook altijd niet. Want ik dacht zo 

met kerstmis, ik dacht, "god, wat gaan ze doen?", maarja de Nick dan naar de protestantse 
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gemeenschap en Angela en den Gerolf hebben samen gegeten. Het was ik weet niet hoe gezellig 

geweest enzo. Dat begint zo allemaal wel wat. Den Saïd was weg. 

00:47:47 I: Ook van boodschappen enzo. Doen ze dat dan ook soms? 

00:47:49 NB5: Voor mekaar ook wel, ja. Als dat nu slecht weer is, dan mag Angela geen 

boodschappen doen. Dan is den Saïd, den Saïd zei "ik ga wel brood…" - ik denk dat hij altijd brood 

meedoet. Maar zo van, dat wordt allemaal onder mekaar geregeld van, "het is te slecht weer of het 

gaat te koud worden", "zèg, ge blijft binnen ze, ik zal ik wel". 

00:48:11 I: Hier gebeurt dat echt onder elkaar? 

00:48:13 NB5: Ja, maar daar moei ik mij ook niet mee. Alleen als er conflicten zijn dan weet ik 

het gewoonlijk, dan moet ik, "mannen, we gaan het uitpraten", dan probeer ik dat wel te doen door 

nieuwe afspraken te maken ofzo. 

00:48:29 I: Als ik het zo vergelijk vooral tussen de twee, gelijk in Maldegem, het is eigenlijk 

niet Maldegem, het is Adegem en Kleit, het is veel meer op de zorg gericht, maar dat dat ook lik veel 

minder engagement tussen de bewoners zo dat je ziet. 

00:48:46 NB5: Ge ziet hoe dat wij… 

00:48:47 I: Daar is het natuurlijk ook soms dat de boodschappen dan gedaan worden en 

dat er gekookt wordt voor hun en… Dan ga je het automatisch ook al niet meer gaan doen. 

00:48:54 NB5: Wat dat ik in het begin ook dacht, dacht ik zo van, "ja, wat dat ik doe". Angela 

zei, "aja, Sabien ik ga dat maken". "Aja goed, Angela maak dat maar". Ik ga soms met haar wel 

winkelen als dat hier voor de groep is gelijk met Nieuwjaar dan doen we dat wat feestelijk, maar dan 

een voorgerechtje, een hoofdgerecht "en dan nog dessert ook Sabien, amai zèg, dat is wel echt 

wel…" Dan denk ik, "je moest eens weten". Als dessert zagen die gèrren fruit, "ja, een [biscuit?]". Ik 

zeg, "eet allemaal vers fruit". "Maar hebt gij gezien wat dat dien ananas kost?" Ik zeg "komaan". Ik 

bedoel zo van… En daar let ik wel op. Nu van de winter en vorige winter zaten ze hier te hoesten en te 

doen. Ik zeg, "ja, ze zeggen altijd een goeie kippenbouillon, dat helpt". Dat vind ik al eens. Een kip 
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moeten klaarmaken, een goeie kippenbouillon en we maken er… "Aja dat is goe". "ik kan ik dat 

maken, ik zal ik dat wel maken". Dan zei ik wel, "kom, we pakken twee kippen, dan weet ik dat dat 

veel te veel is, dan heb je de dag daarna nog". Dat doe ik wel. Ik hou dat in het oog naar de 

hoeveelheden toe. Ze eten nu bijna om de twee dagen. Op die manier hou ik wel in het oog, "eten ze 

gezond", als we gemeenschappelijk eten vooral. Nu, de eerste keer heb ik nu met Nieuwjaar. Ze 

hadden wel vis, maarja vis kost veel. Vis, als ge al eens gèrren vis eet. Dat is waar, die eten dat niet 

veel, maar dat kost ook veel. Angela, "ja, ik kan dat niet". Ik zeg "ik zal ik hem klaarmaken", maar dat 

is eigenlijk de eerste keer dat ik hier iets gekookt heb. Dus eigenlijk laat ik dat zoveel mogelijk… 

00:50:38 I: Hebben ze eigenlijk een eigen keukentje ook of…? 

00:50:39 NB5: Ja. 

00:50:39 I: Dat zit ook allemaal in… Alles hebben ze eigenlijk. 

00:50:48 I: Misschien nog een stukske dan over de toekomst toe. Als je zo dat 

groepswonen moet situeren tussen het thuis wonen voor hun en dan een assistentiewoning, een 

woonzorgcentrum? Hoe zou je dat dan zien? Omdat er altijd zo wel een soort van engagement is, 

waar dat ze misschien langer zouden kunnen thuis wonen. 

00:51:11 NB5: Thuis wonen had bij hun niet lang geduurd. Wat daar tussenin zit is dat ze hier 

veel meer zelfstandig kunnen wonen. Zonder dat er eigenlijk-- ze kunnen blijven doen wat dat ze altijd 

gèrren gedaan hebben en kunnen het zelfs nu zelfs nog beter dan vroeger, door het feit dat ze warm 

wonen en dat ze hier vrienden hebben, allé vrienden, gerust zijn als er iets is. 

00:51:48 I: Het is eigenlijk het wonen hier dat vooral prioritair is en de zorg die eigenlijk… 

00:51:54 NB5: De zorg hebben wij op dit moment nog niet. Maar die zorg, die, dat hou ik dan 

ook wel in het oog en dan weten we dat er direct iemand zal zijn. 

00:52:03 I: Als je naar later toe gaat, dan kan je misschien wat meer naar een concept een 

beetje assistentiewoning, waarbij dat er wel een zorg, misschien wel thuisverpleging… Ik weet niet in 

hoeverre dat dat mogelijk is? 
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00:52:22 NB5: Dat kan allemaal hier. 

00:52:24 I: Dat er iemand wel komt. 

00:52:27 NB5: Dat kan naar de toekomst ook zijn voordelen hebben, dat die verpleegsters, ik 

zeg maar iets, van het Witgele Kruis krijgen zoveel minuten voor daar te wassen en zoveel minuten…, 

maar als er hier ineens twee of drie moeten verzorgd worden, wordt die tijd meer. 

00:52:42 I: Dat ze dan samen…? 

00:52:43 NB5: Dat dat ook samen weer beter zou kunnen. Dat dat toch wel efficiënter is. Op dit 

moment hebben we daar nog geen ervaring mee. 

00:52:55 I: Naar de toekomst toe, waar zouden nieuwe projectontwikkelaars nog rekening 

mee moeten houden? Wat kunnen we echt leren uit dit project? 

00:53:06 NB5: Vooral de inrichting van de appartementjes. We hebben nu aan de Ideale 

Woning ook vanuit dit ervaring een hele lijst gegeven naar inrichting van de appartementjes, hoe dat 

dat beter kan. De douche enzo, een handvat eraan, zo van die dingen. We hebben zo een heleboel 

dingen doorgegeven aan de Ideale Woning, waar dat die met de volgende woning rekening mee gaan 

houden. We zijn echt wel een proefproject hier, maar goedgekeurd… 

00:53:35 I: Beetje uittesten… 

00:53:38 NB5: Ja. Waar dat de Ideale Woning ook heel blij mee is. De directeur van de Ideale 

Woning, we hebben daar heel goeie contacten mee. 

00:53:47 I: Want dat is iets waar dat ik nu vooral zo naar zit te kijken is die zorg zo'n beetje 

van, nu gaat dat blijkbaar nog allemaal vrij goed, maar naar de toekomst toe. Zeker omdat je hier zit 

met mensen die het minder breed hebben. Hoe dat dat dan naar de toekomst toe wel geregeld kan… 

want een serviceflat is tegenwoordig ook veel te doen. 

00:54:10 NB5: Goh, jongens, dat kan ik nog niet betalen. 
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00:54:11 I: En te lange wachtlijsten en wat is het allemaal. Een woonzorgcentrum, dat is 

dan meestal de eindbestemming en dat is ook veel te duur eigenlijk. 

00:54:25 NB5: Maarja, dan moet hier het Zorgnet icura boven komen. 

00:54:31 I: Ge hebt wel al relaties met die mensen… 

00:54:35 NB5: Die mens zit ook om de zes weken… Die zetels hebben wij ook van hun 

gekregen. Dat zijn er wel die in een rusthuis afgekeurd zijn, maar ze hebben dan zo'n zetels op hun 

kamer, dat is ook tof. Die samenwerking is wel goed zunne. 

00:54:50 I: Zeker voor kansarmen, als je werkt met kansarmen is dat wel heel belangrijk. 

00:54:55 NB5: En die man die dat daar mee inzit. Die mensen die dat daar inzitten die zijn echt 

zo gemotiveerd om dit soort projecten zoveel mogelijk… Daarmee zijn we al heel blij. Twee huizen die 

in opbouw zijn. Het is het huis dat moet beter ingedeeld worden. Dat vraagt zijn tijd. 

00:55:21 I: Als je dat in de privémarkt wil gaan opstarten, als dan een beetje die winst 

daarbij komt kijken, dan wordt het natuurlijk… 

00:55:33 NB5: En dat is hier niet. Sociale woning dient eigenlijk voor zo'n dingen. Ge kunt dat 

niet met een privémaatschappij. Dat kun je niet. We hebben soms met gemeen… Nu in Kontich 

hebben we, maarja dat moet je ook niet schrijven, in Kontich hebben we wel een beetje last daarrond 

gehad, in die zin van, ja als het OCMW dat zijn eigen begint te moeien, wordt dat anders. 

00:55:58 I: Hier is het eigenlijk… 

00:55:59 NB5: Hier is dat beweging.net. Dat is allemaal goed. We krijgen geen frang subsidies 

hier. Dat kost de gemeenschap niks hier. Alleen de sociale woning. 

00:56:14 I: Voor zo'n concept is het dan eigenlijk beter dat er geen OCMW bij betrokken is? 

Het moet eigenlijk los ervan staan? 

00:56:16 NB5: Ja. 
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00:56:20 I: Dan meer op lokaal niveau eigenlijk een netwerk. 

00:56:25 NB5: Of dat daar duidelijke afspraken mee… In Kontich zullen er dadelijk afspraken 

gemaakt worden met het OCMW, wat dat hun rol is en wat dat onze rol is. 

00:56:32 I: [?] eigenlijk echt, een eigen project. 

00:56:36 NB5: Ons eigen visie op wat dat wij hebben, op dat samenwonen, wat dat wij kunnen 

waarmaken. 

00:56:41 I: In een OCMW zit je misschien wat vast in die zorg? 

00:56:48 NB5: Ja. 

00:56:52 Nota: Einde interview 
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Interview bewoner 1 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:00 Nota: <Stukje van vragenlijst werd niet opgenomen en bijgevolg niet getranscribeerd> 

00:00:10 Nota: Van opleiding vroeger, was dat lager onderwijs, lager secundair…? 

00:00:16  B1: Lager onderwijs en de oorlog kwam dan. Ik was 17 jaar als de oorlog uitbrak en 

wuk deden wij dan, daar een klein beetje trachten te werken en daar een klein beetje trachten te 

werken. Dat was allemaal [brut?] Een beetje hier naaien, een beetje kuisen bij de mensen die het 

nodig hadden. Vast werk hadden wij niet. Ik had geen vast werk voor de oorlog, voor dat ik 17 was. 

Zodus, ik had nog minder vast werk in de oorlog. 

00:00:49 I: Hoeveelste middelbaar is dat dan? 

00:00:53  B1: Zo tot aan het middelbaar een beetje ja.  

00:01:06 I: Als u zelf zou moeten zeggen u gezondheidstoestand van zeer goed, goed, 

redelijk, slecht, zeer slecht? 

00:01:18  B1: Dat is maar redelijk. Mijn oog die kan niet meer zien. Ik heb dan hier een gezwel 

in mijn buik, dat ik niet weet en dat ze niet willen zeggen wuk dat het is. Ik heb dan die draaiing. Ik heb 

hier al een attackje gehad. 

00:01:39 I: Als het niet gaat moet je het zeggen. 

00:01:41  B1: Het gaat wi. Ik heb dan een polsbreuk gehad. Door dat attackje ben ik zes keer 

gevallen op een dag. In die zes keer is mijn been gespleten. Ik heb dan drie operaties ook nog gehad. 

Hier. Ik ben hier binnengekomen de 17ste februari. Ik was toen 91, de 21ste februari. 

00:02:12 I: U bent hier eigenlijk al vanaf het begin van het project bij? 

00:02:15 B1: Ja, ik heb mij altijd gejeund. Ik was altijd content en ik zou spijtig zijn dat ze mij 

zouden weg doen. Zolang of dat ik mij een klein beetje kunnen verhelpen mogen we hier blijven, maar 
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als het niet meer gaat… <korte opzettelijke stilte>, de grote rusthuizen zijn daar dan, maar ik zou niet 

gern gaan. 

00:02:44 I: Ik ga daar straks nog op terugkomen waarschijnlijk. 

00:02:48 Nota: <KATZ schaal - overgeslagen> 

00:03:31  B1: Ik heb hier overlaatst bloed getrokken geweest. Dat is zeker een maand of 

twee. Ik heb de uitslag al gehad. Ze vinden dat het nog allemaal redelijk is volgens mijn ouderdom. 

Maarja, het gaat allemaal een beetje achteruit. Je verstaat dat ook. 

00:03:56 I: Heeft u kinderen? 

00:03:57  B1: Ik heb één zoon gehad en eentje die niet heeft kunnen komen en dat was alles. 

Ik heb een zoon, hij is nu 70 jaar. 

00:04:15 I: De vorige woning waarin u woonde…? 

00:04:19  B1: Dat was mijn eigen woning die nu nog bestaat. Dat verpacht ik. 

00:04:25 I: Dat was een rijwoning of…? 

00:04:29  B1: Ja, een rijwoning, in de (adres, anoniem). 

00:04:35 I: Zoveel moet ik niet… 

00:04:38 I: Ligt dat in een landelijke omgeving of…? 

00:04:41  B1: De grote straat van Wervik naar Menen. De grote straat. Dat was daar. Het was 

en het is nog, daar een grote garage van auto's enal. 

00:05:01 Nota: <Begin semi-gestructureerd interview> 

00:05:07 I: Hoe bent u eigenlijk in aanraking gekomen met het concept, met de 

groepswoning? 
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00:05:11 B1: Ik had geopereerd geweest. Ik heb verschillende operaties gehad, maar 

godzijdank, geen kanker. Al verwondingen en gelijk. Ik was toen 90, vermits dat ik hier binnen 

gekomen ben in 91 (=leeftijd, niet jaartal), maar ik heb lang in de kliniek geweest. Vele weken. Ik heb 

maar mogen uit komen… Weet je wat ik gehad heb, als ik dat mag zeggen, een vergiftigde grote 

worm in mijn buik. Er was daar nog een kleintje bij, ze hebben dat gemakkelijk uit gekregen, dat 

vergeven. Ik heb weken op weken in Menen in het hospitaal geweest en ik mocht daar maar buiten als 

heel die worm vergeven was. Dat is een rare operatie geweest wi. Het was geen operatie, dat moest 

azo weggaan. Het alsan, "je gaat zaterdag verzekers mogen naar huis gaan", "je gaat zaterdag 

verzekers mogen naar huis gaan", maar die zaterdag kwam gelijk niet. Dat ik jou moest zeggen, dat ik 

alle dagen, 's nuchtends, maar het stond daar etwien bij mij, zeventien pillen moest innemen en ze 

stonden bij mij wi. 

00:06:35 I: Dus eigenlijk bent u hier in dit project…? 

00:06:38 B1: Dat is weggegaan en ik heb dan mogen buiten gaan uit de kliniek, maar niet 

meer naar mijn huis. Ik was toen al 90-91. Ik heb direct… Rutger, mijn zoon, gezocht en gezocht 

achter een plaats en die vrouw die hier ging komen sterft de dag ervoor. 

00:06:58 I: Amai. 

00:06:58 B1: Ik was ook ingeschreven in het OCMW, gelijk in het Pardoen en Mater Amabilis, 

ik was daar overal ingeschreven. Het OCMW belde naar Rutger, mijn zoon, "Rutger, zou je een keer 

willen gaan kijken, er staat daar een flatje leeg". "Ik ga niet gaan kijken", zegt hij, "leg het maar aan". 

Jah, en ik wist ik van niets. Ik was toen thuis. Een week thuis en dat was alles. Ik mocht daar niet 

[buiten?]. Hij zegt, "Ma, ik heb je een flatje gevonden voor jou". Zoja, het was dat hier. 

00:07:31 I: Bent u content? 

00:07:34 B1: Ja, ik was rechtuit content. Weet je niet waardoor? Ze verblenden je een beetje. 

Ze verblenden mij een beetje. Mijn meubeltjes stonden hier al. Ik heb het nooit gezien eerder. Al dat ik 

wist is dat ik twee schone plekken had. Er zijn hier kleinere kamertjes. 
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00:07:54 I: Uzelf heeft eigenlijk… Het is eigenlijk u zoon die vooral…? 

00:08:01 B1: Ja, het is hem die alles doet. Ik laat ik het allemaal over aan hem om de goeie 

reden dat we goed akkoord komen tot nu. Want er is daar ook een schoondochter bij, maar ik heb 

geen klagen. "Wat zeg gie, gie babbelkonte?" 

00:08:19 I: <Lachje> Als u het concept, het groepswonen hier zou moeten omschrijven, 

hoe zou u dat dan…? 

00:08:27 B1: Dat heeft eigenlijk goed gegaan. Dat is vier jaar, van de 17ste februari en dat 

was een hemeltje. Vrienden? Ge hebt geen vrienden. Ge zijt tenminste genegen. Ik heb geen 

vrienden, maar ik ben ten minste genegen. Dat ging allemaal goed, het waren bejaarde mensen, het 

was enen die ook al bejaarder kwam. Het was dan Ludo van, ja maar je kent dat niet, dat was dan… 

Ludo en Thomas hebben dan daar ook gekomen. Twee gehandicapten. Je weet dat misschien. En ik 

ook. We waren wij hier gelijk de derde die hier toekwamen. We kwamen wij goed akkoord. 

Ondertussen, er zijn er alsan bijgekomen en bijgekomen. Er staan hier vele flatjes leeg. Ze hebben 

van één, twee gemaakt of van twee één. Het is dat, dat ik ook twee plaatsen heb, het zijn er niet veel 

met twee plaatsen. 

00:09:36 I: Ik ga straks een keer zien bij de anderen. 

00:09:40 B1: Je mag kijken hoor. 

00:09:41 I: Ik ga straks een keer kijken. U woont hier eigenlijk vier jaar?  

00:09:47 B1: Vier jaar, maar de 17ste februari gekomen. Ik ga dat nooit vergeten, waardoor? 

Dat is dezelfde dag dat koning Albert van vroeger van de rotsen gesmeten geweest is, in Marche-les-

Dames. Je hebt daarvan al wel gehoord? En daardoor heb ik dat alsan onthouden. Alle keren op die 

datum peis ik daarop. 

00:10:30 I: De vraag was eigenlijk wat de belangrijkste reden was, waarom u naar hier 

kwam? 
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00:10:40 B1: Omdat dat flatje juist liber kwam. Een ongeluk van die vrouw. Nu, ze is 

gestorven en de dag erachter, ik mocht komen. Hij heeft dat rechtuit… Ze bellen van het OCMW dat ik 

daarop ingeschreven was, dat ik mocht komen kijken. Hij heeft nooit willen komen kijken. Hij heeft 

gezegd, "teken maar aan, ze gaat komen". 

00:11:03 I: Jij bent komen kijken? 

00:11:06 B1: Hij is komen kijken… Ah neen, niet komen kijken, hij heeft gezegd, "teken het 

maar aan, ik ga het aannemen", want hij wist dat… 

00:11:14 I: Dus je zoon heeft niet komen kijken, maar jij wel? 

00:11:17 B1: Mijn zoon heeft… neen, ik niet neen. Ik heb het nooit gezien. 

00:11:18 I: Ah omgekeerd? (dit is niet zo, beiden zijn niet komen kijken) 

00:11:21 B1: Ik heb het gezien dat dat hier allemaal stond als ik toe kwam. Op een 

maandagavond ten vijven. 

00:11:31 I: Het is een beetje een speciale situatie, omdat eigenlijk de keuze om hier te 

komen wonen, is eigenlijk vooral vanuit u zoon, die eigenlijk… 

00:11:47 B1: Ja, hij heeft daarvoor gezorgd. Hij heeft chance gehad, vermits dat ze belden 

van het OCMW naar Rutger. Ze hebben zij niet gebeld naar mij. Het was naar Rutger, omdat ze 

wisten dat ik daar ingeschreven was. Ze wisten zieder toen ook dat ik 91 was. 

00:12:07 I: Toen u dat hoorde hoe dat dat concept in elkaar zat enzo, voldoet dat dan een 

beetje aan wat uw verwachtingen zijn van heel dat concept of…? 

00:12:23 B1: Ik ga de waarheid zeggen. Ik ging niet graag gaan naar het Pardoen en tot de 

dag van vandaag ook niet. Neen. Als ik veel hoor van het Pardoen, begin ik te beven. 

00:12:39 I: Het is voor u wel…? 
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00:12:42 B1: Dat dat zo verafschuwt en ik weet niet waarom, ik heb nog nooit gaan kijken. 

Dat is een ingeving, omdat je dit hoort en ge hoort dat en ge hoort van Mater Amabilis en ge hoort nu 

van die nieuwe flatjes ginder daar voor te gaan naar Geluwe. Ik heb daar kennissen die daar al zijn. 

00:13:06 I: Hoor je daar ook verhalen over? 

00:13:09 B1: Neen. Ik heb mij daar nooit gedaan voor in te schrijven of niets neen. Ik ging 

daar ook niet gern gaan omdat het een beetje te buiten was en ik heb ik nog niet te veel de situatie 

daarvan gekend. Dat is nog niet lang begonnen. 

00:13:26 I: Het is nieuw. 

00:13:28 B1: Zodus, ik zit ik hier al vier jaar. Dat is toen nog maar beginnen bouwen 

verzekers. 

00:13:36 I: Bent u tevreden met de hele groepswoning hier? 

00:13:40 B1: Ja, met den ene beter dan met den anderen. Ik heb tot den dag van vandaag 

met geen enen ruzie gehad, nog geen enen. Staat het mij niet aan, ik zwijg. Dat is het beste. Ze 

kennen mij hier allemaal wi. 

00:14:07 I: Als u zou moeten zeggen wat dat nu zo de belangrijkste waarden zijn van het 

groepswonen, wat zou u dan? 

00:14:15 B1: Dat hier het goedkoopste. 

00:14:19 I: <Lachje> Is dat de goedkoopste optie voor senioren? 

00:14:23 B1: Ja, voor te betalen, maar we hebben twee keer opgeslagen geweest in dat jaar 

2017. Nu affin, dat is nog geen [doge?]. Bij dat jaar, waar dat er in een vol rusthuis, dat ze moeten 

betalen en de kleine werkjes dat erbij komen, dat is bijbetalen. Hier heb je dat nog niet, omdat we nu 

zelf een beetje kunnen verhelpen. 
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00:14:50 I: In vergelijking met een assistentiewoning dan bijvoorbeeld? 

00:14:53 B1: Hoe wil je zeggen? 

00:14:56 I: Tegenwoordig, een assistentiewoning waar dat er wel zorgverlening is, maar 

iedereen heeft ook zijn eigen kamer, maar er is wel zorgverlening aanwezig, als je er beroep op doet. 

U heeft daar misschien nooit naar gekeken dan of? 

00:15:14 B1: Neen. Ik heb tot nu toe nog niet veel geen hulp moeten hebben. Ik heb een keer 

uit mijn bed gevallen <lacht> en de wachtdiensten, de wachtdiensten komen elke nacht kijken. Zodus, 

als er iets is, ze gaan het zien. Ofwel, als er iets is, dat we wakker blijven. 

00:15:35 I: Komen ze elke avond binnen? 

00:15:37 B1: Alle avond komen ze kijken. Van deze morgen zegt die, ik weet niet of zij 

verpleegster is die vrouw, het was een gewone vrouw. "Ik heb eens komen kijken deze nacht", zegt ze 

en je lag daar gelijk in een rolletje. Ik zeg, "ja maar als je slaapt" <lachje>. In het eerste dat ik hier was, 

als ik dat dan gehad had aan dat been, ze moesten twee keer komen per nacht, komen kijken en ik 

was doodflauw. 

00:16:11 I: U was tijdelijk…? 

00:16:12 B1: Ik was doodflauw en als ik het mag zeggen, ik woog 39 kilo als ik uit de kliniek 

kwam van die vergiftigde worm daar. Hij heeft veel gepakt van mij wi. Je gaat misschien lachen met 

mij, maar het is de waarheid dat ik zeg. 

00:16:36 I: Een stukje over de organisatie waar ik mee bedoel… het feit dat dit in een 

OCMW, tegenwoordig is het een zorgbedrijf, ze hebben het tegenwoordig verandert. Nu dat doet er 

niet zoveel toe… 

00:16:52 B1: Nu, de ene persoon is de andere niet. 

00:16:53 I: Denkt u dat het belangrijk is dat deze groepswoning gekoppeld is aan een 

OCMW of speelt dat eigenlijk geen rol? 
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00:17:11 B1: Ik peis dat zieder gekoppeld zijn aan het OCMW. Al die toekomt, hier 

aangaande van charcuterie, brood, gelijk wuk, die moet voorzien voor 's avonds voor het eten en 's 

morgens ja, een keer koekebrood, een keer pistolets. Dat komt allemaal door het OCMW, maar ik 

weet niet van waar dat het komt. 

00:17:35 I: Vind je dat dan belangrijk dat dat aanwezig is. Het is inderdaad het OCMW die 

zorgt voor de begeleiding van de groep. Ik heb daarnet ook gepraat met Josephine. 

00:17:57 B1: Josephine weet veel. 

00:18:03 I: Zij deed vroeger de begeleiding hier voor senioren onderling. Zijn er bepaald 

zaken dat u zegt van die begeleiding, ik heb daar nadelen van ondervonden of ik heb daar enkel 

voordelen van? 

00:18:19 B1: Weet je wat er ons een beetje tegen steekt. Omdat we nu, we hebben maar ene 

die kan komen. Er is ene die ziek is, Madelon, de grote vrouw, die ook het eten maakte en Els die 

ginder is, bij die nieuwe flatjes daar in Geluwe met die twee patiënten, die een beetje dement zijn. Die 

zijn hier mee met die vrouw, maar die vrouw peist van haar pensioen te nemen in juli, omdat dat daar 

ook lastig komt. Ze hebben een menage, het zijn daar nog gehandicapten en dat is eten maken voor 

alles. Maar nu dat is hier ene, die hier ook stief goed was, Madelon, want ik heb hier een keer, nog wel 

ziek geweest als ik hier was, maar ze heeft mij nooit weggedaan, ze heeft me altijd verzorgd. Ik ben ze 

nu nog dankbaar. Dat is spijtig dat ze nu afwezig is, ze is waarschijnlijk afwezig voor twee maanden. 

Je hebt dat waarschijnlijk al gehoord van Madelon. Ze kon het gelijk niet meer aan en we zagen ze 

gelijk verouderen. Ik zag Madelon, het lijkt mij gelijk dat je moet snakken azo. Je lacht een keer. Ik 

moet ze dankbaar zijn. Ik heb drie grote [?] gekregen, in drie maanden, over twee jaar. Madelon heeft 

mij niet weggedaan. Ze heeft mij alsan verzorgd. 

00:19:52 I: Dus het is altijd positief geweest eigenlijk? 

00:19:54 B1: Alsan. Tot nu, tot de dag van vandaag al is het dat het een beetje verminderd is, 

doordat we nu naar beneden moeten 's navonds en ik moet wachten. Ik heb een verpleegster, ze 

moet mij wassen, ze moet mijn kleren af doen en ze moet mijn kleren aan doen. Ik kan dat niet wel, 

geen weg mee. Zodus, dat is Marjolein haar naam. Marjolein heeft nog patiënten en ze heeft er veel. 
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Ik moet ik wachten. We mogen dan binnen gaan van rond 18u voor beneden voor 's avonds te gaan 

eten, maar het gebeurt ook dat Marjolein hier maar is om 18u10, maar de vrouw die dat regelt 's 

navonds is dan tot 19u30. Ik mag een beetje later gaan, maar ik doe dat niet graag. Ik zit dan met dat 

ik de laatsten moet eten. We moeten het ook pakken zoals het komt. Het heeft geen avance om te 

praten en te doen. Navolgens moeten we nog heel dit maand naar beneden, 's navonds. Zo heb ik 

leren meegaan met de lift. Ik had nog nooit durven meegaan alleen. 

00:21:15 I: Het is de verpleegster die iedere keer om u komt dan? 

00:21:20 B1: Die verpleegster doet mijn kleren af en ze gaat zij dan door en ze gaat zij mee 

met mij tot beneden al is het dat ik het kan alleen. Ik moet toch alleen weer keren naar mijn kamer. Ik 

eten daar dan. Als ik goesting heb blijf ik daar nog een beetje zitten en als ik geen goesting heb kom 

ik naar hier. We zijn vrij op dat gebied. 

00:21:44 I: Kunt u het vereiste profiel van een bewoner omschrijven? Wat moet een 

bewoner eigenlijk hebben als belangrijkste kenmerken om in zo'n groepswoning voor senioren terecht 

te kunnen volgens u? 

00:22:20 B1: Er zijn er daar twee dat niet vele geen [bof op?] op. Het is al dat ik ga zeggen. Ik 

wil niemand verraden, maar dat zeg ik, omdat je vraagt hoe dat het is. 

00:22:40 I: Moest u moeten beschrijven wat eigenlijk het ideale type mensen is om in zo'n 

groepswoning te komen wonen? 

00:22:52 B1: Dat is niet slecht. Slecht is het niet. Als je nu in je huis blijft, dat is ook wat. Als 

je nu met twee overblijft in je huis, dat is ook wat. 

00:23:05 I: Moeten het bijvoorbeeld dan mensen zijn die een lichte zorgbehoevendheid 

hebben of zijn dat dan? 

00:23:15 B1: Die oefeningen dat gaat wel nog. Het leven dat die mensen leiden. Zie je het. 

Versta je mij? 
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00:23:29 I: Ja. Het is een beetje… 

00:23:32 B1: Hetgeen dat ze doen en hetgeen dat ze zijn staat mij niet. Maar ik gebaar van 

niets. Je moet kunnen verdragen. 

00:23:43 I: Ik probeer... Het gaat nu even niet over die mensen. Als er iemand bij komt, 

bijvoorbeeld een nieuwe bewoner zou bij komen, moet die bewoner dan sociaal zijn, volgens u, moet 

dat dan…? 

00:24:10 B1: Er zijn er hier twee bij gekomen, maar dat is voor de van Geluwe. Dat is deze 

kant <wijst naar links> en wieder zijn die kant <wijst naar rechts>. Wij hebben onze zaal waar wij eten 

en waar we eens blijven 's achternoens, maar de andere dat is allemaal van Geluwe en van Ter Beke. 

Zo navolgends gaan zij hier nog blijven. Ik geloof dat het er veertien of zestien zijn, maar ik kan dat 

niet juist zeggen, die hier bijgekomen zijn. Maar ze gaan zij dan naar Ter Beke en navolgends gaan ze 

hier nog zijn tot april, maar dat gaat allemaal leeg komen. Wij weten niet veel, maar er zijn er toch die 

al iets weten, dat zij van de wacht en van beneden naar boven gaan komen. Naar hier, het tweede 

verdiep. De kamers moeten vol, omdat er zou inkomen. 

00:25:10 I: Ik heb gehoord dat er zelfs nieuwe bewoners zouden bijkomen. 

00:25:13 B1: Er gaat plek genoeg zijn. Ofwel ja, dat ze de kamers gaan laten, ofwel dat ze 

gaan doen voor dat wij hier kwamen, vergroten. 

00:25:24 I: Ik heb ook gehoord dat er hier twee keukens zijn? 

00:25:27 B1: Ja, als er met tweeën zijn dat is te veel. Surtout nu, het is al een beetje 

opgeslagen en als er nu gaan moeten grote werken gedaan zijn. 

00:25:41 I: Financieel is het nog te doen denkt u? 

00:25:43 B1: Ja. Het is nog te doen. Natuurlijk. Ik verpacht mijn huis, maar het is minder dan 

dat ik hier moet betalen, dat is mijn zoon zijn artikel. "Baja", zegt hij, "baja". Dat is aan een familie. Mijn 

eerste pachter was een eindelijke slechten, een eindelijke slechten. Niet van betalingen, we hebben 

nooit geen frank te kort gehad, maar vuil. Als ze daar nog moesten zijn zes maanden, heel mijn huis 
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was slecht. En vuil, ze hebben nooit gekuist. Ge had moeten die gordijnen zien hangen. Als er dan 

eens etwien kwam van het gebuurte, ze zeiden, "ewel Madelijntje dat je moest jouw rolluik zien 

hangen, het zou niet wel zijn". 

00:26:38 I: Zou het dan ook mogelijk zijn voor mensen die wat minder verdienen om hier te 

komen wonen in vergelijking met…? 

00:26:49 B1: Ze krijgen bijleg van het OCMW. Doordat dat hier allemaal OCMW is. 

00:26:55 I: Dat heeft wel zijn voordelen financieel? 

00:27:00 B1: Dat is het voordeel voor die mensen. Die mensen moeten ook leven. Niet voor 

dat je het zelf kan betalen, dat je het niet moet vragen, want later… eh. Ze gaan zieder niks verliezen 

wi. 

00:27:16 I: U heeft waarschijnlijk wel al gehad dat er een nieuwe bewoner bij kwam. 

Momenteel is het zo dat er in die procedure, dat er een nieuwe bewoner bij komt dat er eigenlijk geen 

mening aan jullie gevraagd wordt heb ik vernomen, of toch niet… 

00:27:39 B1: Ah neen, wij hebben hier niks te zeggen. 

00:27:43 I: Wat vindt u daarvan? 

00:27:44 B1: Het OCMW gaat aanvaarden van ene die op de wachtlijst staat en ze gaan 

zieder kiezen en wieder gaan zeggen "goeiendag". 

00:27:53 I: Wat vindt u daarvan? 

00:27:55 B1: Niets. We hebben wij daar niets aan te zeggen. 

00:27:59 I: Stel dat u zou kunnen kiezen, zou u dan graag wat meer inspraak hebben 

daarin? 

00:28:06 B1: Inspraak? 
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00:28:07 I: Inspraak in de zin dat jullie een keer zouden samenkomen en zouden zeggen, 

"wat vinden we daar nu van?" "Past die persoon in de groep?" 

00:28:17 B1: Neen. Ik ga dat niet zeggen en ik ga dat niet doen. Ten tweede, ik ben niet voor 

een groot gemeenschap. Als ik gedaan heb met eten of als ik gedaan heb met een beetje te spreken, 

ik ga naar mijn keuken, naar hier. Ik blijf niet in bendedjes. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb nooit zo 

grote bijeenkomsten gehad. Ik had liever een huis alleen. 

00:28:43 I: Ik heb gehoord dat ze nu aan het denken zijn om eventueel een proefperiode in 

te lassen. Ze weten nog niet de specifieke dingen ervan, maar waarbij dat er bijvoorbeeld iemand hier 

een maand eerst komt op proefwonen. Normaal gezien blijft die persoon hier dan wonen, maar stel 

dat er problemen zijn, dan kan die persoon, ja… 

00:29:09 B1: Ja, maar. Als je problemen hebt, ge maakt er [?]. Ik ga geen miserie zoeken, ik 

ga niets zeggen. 

00:29:20 I: U bent daar gemakkelijk in precies? 

00:29:21 B1: Ik ben heel gemakkelijk. Het zijn er veel die dat weten. Dat ik liever gerust 

gelaten ben. Een beetje apart. 

00:29:29 I: Het maakt eigenlijk niet zoveel uit? 

00:29:33 B1: Neen, het maakt niet wie dat er komt. Ik ga ik geen miserie hebben ermee. Ik ga 

naar hier komen. Ik ben nog alsan vrij, dat je niet getekend moet zijn, dat je moet harten, dat je in je 

kamer niet moet blijven. 

00:29:47 I: Dat is voor u dan het belangrijkste, dus echt die vrijheid dat u nu nog…? 

00:29:53 B1: Ja. Alsan geweest. Van jongs af. Ik was veel alleen, ik heb nooit geen broertje 

gehad of geen zustertje. Mijn vader en mijn moeder gingen gaan werken en ja ik was veel alleen. Ik 

heb dan getrouwd. Ik had maar één zoon, zodus deed ik voort. 
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00:30:13 I: Zijn er nog dingen dat u heel belangrijk vindt aan dit project, dus zoals het feit 

dat u u autonomie, u vrijheid kan behouden, zijn er nog zo zaken dat u zegt van kijk…? 

00:30:27 B1: Neen, ik vraag maar dat meer, mijn vrijheid. Dat is alles dat ik vraag. Mijn 

vrijheid. 

00:30:33 I: De begeleiding die er aanwezig is, vindt u dat dan ook belangrijk of is dat iets 

waarvan u zegt van, “ik kon dat ook…” In principe zou u ook thuis kunnen wonen en zeggen van, kijk, 

"er is thuiszorg aanwezig die geregeld komt". 

00:30:52 B1: Hoort een keer. We weten dat we niet thuis zijn. We zeggen wieder ook, "het 

was nu een rare dag en ja we zijn niet thuis". Dat is juist, maar alsmaar daarover jammeren, neen. We 

moeten zaten eten, we moeten doen gelijk of dat het is en meegaan met de stroom. 

00:31:17 I: Ik weet niet of dat u nu nog deel neemt aan bepaalde activiteiten? 

00:31:23 B1: Neen, ik doe dat niet graag. 

00:31:25 I: Deed u dat vroeger? 

00:31:25 B1: Ik ben liever alleen. Ik deed dat vroeger ook niet. Al dat ik doe is een beetje 

lezen, maar kan nu niet veel meer, het moet allemaal met een loep zijn. Dat mag niet lang zijn voor 

mijn ogen. Die ogen beginnen dan alle twee [+te] tranen en dan hier die spel kaarten. Als ik vier jaar 

oud was, ik leerde dat aan mijn grootmoeder en ik doe dat nog alsan. 

00:31:51 I: Komt er dan soms iemand mee kaarten of…? 

00:31:54 B1: Neen. Dat is niet voor mee te kaarten. Je kan met vier kaarten, maar daaraan 

begin ik niet. Neen. Als je er niet aan begint moet je niet [spieten?] en het deert niemand. Vind je het 

niet? Ik zeg de waarheid. 

00:32:26 I: 's Middags zijn er hier geloof ik maaltijden. Gaat u daar ook naartoe? 

00:32:34 B1: Ja, ik ga van hier naar de zaal. We drinken rond 10u-10u15, dat is allemaal 

navolgends, soep en na mijn soeptas kom ik naar hier. Dan ten elven, ik zit dan een half uur bij de 
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bende en ten elf een half zijn we al bezig met de maaltijd. Ik blijf dan tot 12u. Ik heb dan al een beetje 

gerust, met mijn eten en ik kom dan naar hier en ik rust dan een beetje. 

00:33:06 I: 's Ochtens en 's Avonds, u gebruikt vooral de maaltijden die hier aangeboden 

worden? 

00:33:15 B1: Ja, ik neem wat er is. We mogen kiezen. We hebben kaas, we hebben hesp, we 

hebben een keer paté, we hebben een keer saucissen. In het begin, het was maar ik die hesp at. Ik 

heb zodanig veel hesp gegeten dat ik geen meer kan zien. Ik eet bijna nooit geen hesp, tenzij er hier 

wat gereed gemaakt is met hesp erbij. Maar anders, neen, ik mag kiezen gelijk een ander. Ik kies een 

beetje kaas of een beetje paté, niet te veel. Ik mag geen zwaar eten eten 's avonds. Ik heb ook een 

beetje mijn maag die irritant doet, gelijk veel andere dingen. 

00:33:56 I: En vroeger, toen dat u hier net kwam wonen, ging u dan bijvoorbeeld wel nog 

naar de bakker? 

00:34:05 B1: Als ik hier kwam? Ik heb nooit meer buiten gegaan. Rutger mijn zoon. Het zijn 

de keren dat we zelf moeten zorgen voor het middagmaal. Je weet dat wel. Zaterdagen, zondagen of 

een dag tussen. Mijn zoon brengt dan een bakje van de beenhouwerij, altijd het beste dat er is. 

00:34:26 I: En dan warmt u dat hier op? 

00:34:27 B1: Ik warm dat hier op. Ik heb mijn microgolf. Ik heb… voor te vriezen. Ik heb hier 

al dat ik moet hebben. En dat stond hier allemaal, [eerst voeje?] zo ik moest ik mij jeunen. 

00:34:44 I: Ik zie dat u dus nog u eigen meubelen en al mocht meenemen. 

00:34:48 B1: Ja, dat we ons eigen, mijn [?] staan er ook. Het bed niet, dat is het bed van hier 

dat je moet gebruiken. 

00:34:56 I: En al de rest mocht u? 
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00:34:58 B1: Niet al. Ik heb het niet al, ik heb het niet al kunnen meebrengen. Ik ging ik nog 

meer meebrengen. Maar als je gaat in een rusthuis, ge mag bijna niks meedoen. Zo kijk, dat staat 

hier, dadde, mijn naaimachine nog. 

00:35:13 I: Dus u vindt dat ook wel dan belangrijk voor u persoonlijk. 

00:35:17 B1: Dat is veel aangenamer dan thuis. 

00:35:20 I: U voelt u wel thuis dan? 

00:35:20 B1: Ik voel ik mij thuis. 

00:35:23 I: Ja. Ik ga nog een keer kijken. Moest u zelf suggesties moeten geven. Ik heb nu 

wel gehoord dat u zelf niet veel deel neem aan activiteiten. Wat vindt u dat de functie moet zijn van die 

begeleiding dan? Moet die er dan niet zijn? 

00:35:56 B1: Wel, hoort. Als ze etwaarsen (=ergens) gaan. Ik kan niet mee gaan door mijn 

foute dat ik heb van mijn water. Ik kan niet alsan mijn water ophouden. Ik ben de persoon niet voor 

mee te gaan en [getsjakt?] te zijn in een auto of gelijk wuk. Ik moet hier genoeg gaan en ik ben hier. 

Dat is ook een grote plaag. Dat is dag en nacht en daardoor wil ik mij een beetje afsluiten. Maar ze 

weten het. 

00:36:34 I: Voor andere bewoners bijvoorbeeld, zou u dan zeggen van, die begeleiding is 

wel belangrijk voor hun of denkt u van, "eigenlijk die begeleiding, die activiteiten dat zij doen, ik zie dat 

de andere mensen daar eigenlijk ook niet echt behoefte…"? 

00:36:55 B1: Het zijn er die mee gaan en het zijn er ook die niet mee gaan en dat is altijd en 

we zijn van hetzelfs niet met velen. 

00:37:08 I: Stel dat je nu een groepswoning voor senioren wil oprichten, het kan perfect zijn 

met bijvoorbeeld senioren die pas met pensioen zijn of nog vrij jong zijn bijvoorbeeld. Zou dat mogelijk 

zijn volgens u? Om dan zo'n concept te hebben, waarbij er totaal geen zorg is…? De begeleiding… 

dat mensen eigenlijk zelf samenkomen bijvoorbeeld, allé, de mensen die in de groepswoning wonen 

dat die samenkomen en zelf alles regelen eigenlijk? Alles zelf doen zeg maar, dat er geen OCMW 

aanwezig is. Denkt u dat dat zou werken zoiets? 
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00:37:55 B1: Aja, maar ze mogen zieder alles doen wat dat ze willen, van mij. Als zieder mee 

gaan, dat is wel en als zieder niet mee gaan, dat is ook wel van mij. Ik stoor mij daar niet aan. Neen. 

Ze mogen alles doen wat dat ze willen. 

00:38:12 I: Het zou er niet zoveel toe doen dan? Maar natuurlijk, dat zit wel. De begeleiding 

die aanwezig is, de activiteiten die aanwezig zijn. Ergens betaalt u daar wel voor mee. In de zin dat is 

eigenlijk… 

00:38:31 B1: Ik heb daar geen problemen mee. Ik maak mij geen zorgen. 

00:38:36 I: Maar stel dat dat er niet zou zijn. Zou dat dan niet beter zijn voor u of? Het is 

natuurlijk goedkoper. Stel dat het er niet zou zijn, het zou goedkoper zijn. Zou dat dan niet…? 

00:38:47 B1: Aja, maar dat maakt mij niet. Ze mogen zij alles doen wat dat zij willen. 

00:38:53 I: Oké ja. U komt niet echt meer buiten voor bepaalde gelegenheden? 

00:39:03 B1: Neen. 

00:39:07 I: Kent u dan nog mensen buiten…? 

00:39:13 B1: Aja mijn zoon komt mij hier een keer halen. Aja, kijk met kerstdag, ik heb ik ook 

naar mijn zoon gegaan. 

00:39:18 I: Aja, dus hij komt je dan halen? Dus je gaat dan mee naar…? 

00:39:23 B1: Hij had een nieuwe veranda gemaakt aan zijn huis. Hij heeft een eindelijk 

schoon huis. Een nieuwe veranda, hij is mij komen halen, ik heb moeten gaan kijken. Zie je. Daar ga 

ik en ik eet daar dan. Als ik dan een beetje gezeten heb, 'k zeg, "doe mij maar naar mijn kamer". 

00:39:41 I: Gebeurt dat vaak dat u zo nog door u zoon wordt opgehaald om een keer 

ergens naar toe te gaan? 

00:39:47 B1: Neen. Hij zou het doen wi. Ik ga niet graag naar buiten. Ik ben ik hier wel in mijn 

flatje. 



 

121 
 
 

00:39:58 I: Heeft u vele contact met de bewoners? 

00:40:02 B1: Aja, we hebben alle dagen contact. We moeten 's ochtends eten, allé 's 

morgens eten, 's middags eten, 's namiddags een keer koffie, een keer niet, of een keer gaan, een 

keer niet, 's avonds weeral tegaren eten. Ik zoek ik contact, maar ik blijf niet slepen. 

00:40:21 I: Ietsje verder dan contact. Is er ook engagement tussen de bewoners zelf? Heb 

je al, bijvoorbeeld situaties meegemaakt waarbij je zegt van ja, een bewoner komt mij helpen met het 

een of het ander. 

00:40:44 B1: Neen. Tot nu moeten ze mij niet helpen. Als er etwien zou helpen, ewel, dat is 

ene die eten maakt of ene die een beetje helpt aan de wast. Ik doe nog al mijn was in de grote 

[kerme?]. Ik heb altijd hulp om de goede reden van de Ter Beke en van Geluwe, het zijn goeie 

mensen die hier zijn. Het gaat mij spijten, als ze gaan doorgaan, om de goeie reden, ik ben niet groot. 

Ik kan nergens aan. Ge moet dan die wijzertjes en die nummertjes van die wasmachine kennen, ik 

zien niet meer, ik kan ik daar niet staan met een loep en ik vraag hulp en het spring een uit dat kotje of 

het komt een juist toe, dat ze een zieke gaat verzorgen. Ik zeg, "alstublieft". "Jaja, ik kom". Rechtuit 

helpen. 

00:41:43 I: Dus het is eigenlijk vooral de zorg, de verzorgers en de begeleiding, dus de 

verzorgers vooral? 

00:41:48 B1: Het zijn goeie mensen. Ja. 

00:41:52 I: Het is niet dat er…? 

00:41:54 B1: Wrijveling is. 

00:41:56 I: Is er ergens op sociaal vlak bijvoorbeeld dat er iemand je ondersteunt, dat je 

een keer je verhaal kan vertellen tegen de bewoners. 

00:42:07 B1: Aja, maar ze mogen zij dat een keer doen. Ik ga ik horten, maar dat moet 

allemaal niet lang duren. 
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00:42:13 I: Steunen jullie dan elkaar. Ik heb hier gehoord dat er iemand dood is of ja… Ik 

heb gehoord dat, wat was het weer, dat er ook iemand was die naar het woonzorgcentrum moest …, 

dat er iemand hier weg was voor naar het woonzorgcentrum… En dat er dan ook een aantal 

bezoeken waren gelijk. Dat er mensen dan naartoe gingen. 

00:42:39 B1: Aja, maar er zijn er die ernaar toe gaan om die persoon te bezoeken, maar ik 

doe dat niet. Neen om de goeie reden, ik ben misschien zo niet geacht, maar ik kan niet. Ik moet alle 

stappen naar de Wc. Om de waarheid te zeggen, als het elders is, ik ga niet kunnen gaan. Dat is een 

plaag wi. Dat is een beetje ruw voor te zeggen, maar het is waar. Dag en nacht. Jah. 

00:43:18 I: Ik ben aan het peizen, want ik heb het meeste eigenlijk al… Het is een beetje 

een moeilijken misschien. Wat is volgens u prioritair in deze woonvorm, over het algemeen. Is het 

wonen prioritair of de zorg? Wat vindt u het belangrijkste van dit concept eigenlijk? 

00:43:44 B1: Wat dat ze… verzorgt. Ahja, ze doen al wat dat ze kunnen. Het is hier veel 

werk. Surtout met die personen die hier bijgekomen zijn. We zeggen wij ook een keer onder wieder als 

we gegeten heb of als we een keer wat vertellen, "wuk gaan wij doen als zij weg zijn?" Als er hier dan 

niemand is? Dat er maar ene is voor in de voormiddag en in de namiddag niemand. Of dat het… 's 

avonds komen van de wakers, zij komen ook. Dat is het wel, als gie kunt je plan tekken, ge zijt gij nog 

koning hier. 

00:44:23 I: Heeft iedereen hier dezelfde zorgverleners dan? 

00:44:28 B1: Ja. 

00:44:30 I: Daarnet zeiden ze gelijk dat de bewoners zelf hun zorgverlener kozen. 

00:44:45 B1: Wij mogen etwien niet helpen, daarvoor zijn de verpleegsters hier. Ik zag een 

keer een vrouw, ik was nog veel beter of nu, in een karretje en die vrouw klaagde. Maar ik zeg, 

"wuvetje je moet niet klagen, ik ga ik jou helpen". En ik stuik dat karretje vooruit, ik heb rap gezegd 

geweest dat ik dat niet mag doen. Het was één van Geluwe, die hier ook het einde is. 

00:45:12 I: Toen dat u vroeger nog thuis woonde, had u dan ook een vorm van 

zorgverlening al nodig of, had u geen hulp? 
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00:45:23 B1: Neen. Dat is allemaal begonnen met hier te komen en met ziek te zijn en te 

komen van het hospitaal. Maar daar, ik had een kuisvrouw. Dat kon ik ook niet meer al doen. 

00:45:36 I: Hier heb je ook een kuisvrouw of niet? 

00:45:41 B1: Ja, alle veertien dagen ik. Nu morgen gaat de wast gedaan zijn en vrijdag gaat 

de kuisvrouw komen om te strijken en te kuisen. 

00:45:49 I: Is dat dan dezelfde kuisvrouw of niet? 

00:45:52 B1: Neen dat is niet altijd dezelfste, het is ene van familiehulp van Ieper, van de 

Boterstraat. 

00:45:58 I: Doet zij hier dan alleen…? Ze kuist hier binnen dan? 

00:46:03 B1: Ik blijf hier. 

00:46:03 I: Doet zij dat dan ook voor de andere mensen hier? 

00:46:07 B1: Neen. Andere mensen hebben een kuisvrouw. Ofwel dat is de kuisvrouw van 

hier. Maar ik heb die, ik had die kuisvrouw van Ieper in mijn huis. 

00:46:20 I: Dus u heeft dezelfde kuisvrouw eigenlijk…? 

00:46:21 B1: Het is altijd dezelfde die komt en dat ik ze niet gern kwijt ben. Dat ze een keer 

een vervangster heeft. 

00:46:26 I: Iedereen kan echt kiezen eigenlijk? 

00:46:31 B1: Ja. Nu heb ik weer een vervangster. Dat is een andere aanpassing. Ze doen 

allemaal gelijk hetzelfde niet, maar ze arriveren aan het einde. Versta je. Dat is al gedaan. Ze 

beginnen eerst met de strijk en dan kuisen en swifferen en stof afdoen en ja, al die moet gedaan zijn. 

Ze zijn betaald. Ze moeten hun werk doen. 
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00:46:56 I: Dat is voor u dan persoonlijk? 

00:46:59 B1: Dat is persoonlijk voor mij. Van 12u30, maar het is altijd 12u45 tegen dat ze 

komen. Ik heb het een keer gezegd aan de overste. De overste is hier een keer gekomen. Ik zeg 

mevrouw hoort een keer. "Dat is onmogelijk, gieder schrijft van 12u30 tot ten vierenhalf", maar ik zeg, 

"als die persoon in een huis, moet werken tot ten 12u30, kan ze hier niet zijn". Ik zeg, "tegen dat ze 

hier geraakt dat is een kwartier tussen". Ik heb dat gezegd naar de overste. Al mijn papieren waren in 

orde. Ik zeggen mag ik dat zeggen. "Ja", zegt ze en ik zei het. Ik zeggen, "dat bestaat niet". Neen. Ge 

kunt het voelen in uw elleboog. Ah neen. Ik zei het tegen die. "Ewel ja het is waar", zegt ze, "je hebt 

gelijk". "Ze kunnen niet vliegen". En daardoor ben je een kwart of twintig minuten kwijt, dat je ook 

betaalt. 

00:48:03 I: Mijn vraag gaat vooral naar de toekomst toe. Wat kunnen we nog doen met 

groepswonen? Kunnen er nog bijkomen in Vlaanderen volgens u? 

00:48:13 B1: Dat weet ik niet. 

00:48:15 I: Denkt u dat er interesse is voor groepswoningen nog van andere mensen of? 

00:48:27 B1: Dat weet ik niet. Het staat hier een lijst te wachten. Het OCMW gaat daaruit 

kiezen. 

00:48:39 I: U bent hier al van het begin, was dat moeilijk voor nieuwe mensen? Kwamen 

die er snel bij, zo nieuwe mensen? 

00:48:49 B1: Ja, het kwamen reken binnen. Het heeft lichte vol geweest wi. 

00:48:52 I: Het is niet dat het ik-weet-niet-hoe-lang geduurd heeft tegen dat er iemand 

gevonden wordt? 

00:48:56 B1: Neen hoor. Het zijn hier verschillende mensen die gestorven zijn wi. Overlaatst 

nog, verleden jaar zijn er een stuk of vier gestorven en het wordt bezet door nieuwe. Ze wachten. Ze 

horen ook. Als ze een keer wat horen van wieder of van één die hier woont, dat ze een keer 

etwaarsen gaan en klappen van het groepswonen. Als de mensen dat zeggen, ze weten dat we hier 
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welgedaan zijn. Dus ze vragen dan ook aanspraak voor hier te kunnen komen. Maar het is een lijst. 

En van die lijst gaan ze toch pakken wie dat ze willen wi. 

00:49:35 I: Het is raar, omdat die groepswoning zo echt nog een beetje een tussenstadium 

is naar het woonzorgcentrum. 

00:49:46 B1: Ze draait nog altijd voor. 

00:49:47 I: Dat is zo meestal als het echt niet meer gaat. Dat is zo de laatste stap een 

beetje, het woonzorgcentrum. 

00:49:54 B1: Maar ze moeten nog op wat trekken. Ze moeten zich nog een beetje kunnen 

verhelpen of ze gaan ze ook niet willen hoor. 

00:50:01 I: Het is de eerste keer dat ik hoor dat er hier nu al vijf mensen dood zijn of meer, 

terwijl de mensen zijn hier meestal nog redelijk goed. 

00:50:11 B1: In die vier jaar dat ik hier ben, nu. 17 februari is vier jaar. 

00:50:22 I: Meestal, ge zou denken van, ja, een keer dat je echt niet meer goed wordt in 

een woonzorgcentrum. 

00:50:30 B1: Je moet weg dan. Als je bijvoorbeeld zou vallen ofwel dat je geen weg meer 

kan, dat je ergens ligt ofja. Ge zijt de kliniek in. Maar van de kliniek ben je wellicht in een andere 

woning hoor. Die plek kan vol zijn. Ze kunnen zij een beetje wachten. De persoon, als ze betalen. Als 

die plaats afwezig is, ze betalen ze. Zolang of dat ze betalen kunnen ze niemand in doen. Maar als ze 

een keer niet meer kunnen betalen dan hebben we al gauw iemand anders. 

00:51:06 I: Ik denk dat ik het belangrijkste gevraagd heb. <Bladert nog eens door vragen> 

00:51:22 I: Zijn er bepaalde nadelen dat u ondervindt van het feit dat u hier nu woont in 

vergelijking met het thuis wonen? 
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00:51:27 B1: Het is nooit hetzelfde. Het is daarom dat het een keer gebeurt als we etwaar 

een slechte dag hebben, dat we zeggen, "we zijn niet thuis". Maar anders, we moeten niet klagen, we 

kunnen niet anders. We moeten blij zijn, dat we mogen komen. 

00:51:45 I: Ja. Dus u vindt het wel echt een goed concept dan ook? 

00:51:48 B1: Voor mij is dat een goeie toekomst geweest. Wat ging ik doen? En ik at niet 

meer als ik alleen was op het laatste in mijn huis. Ewel neen. 

00:52:02 I: Dus het heeft je weer wat motivatie gegeven. 

00:52:05 B1: Ik was weer opgewekt. 

00:52:06 I: Het is ook weer. Het heeft je een beetje weer moed gegeven? 

00:52:12 B1: Wel ja. En je moet ook mee willen. 

00:52:15 I: Is dat dan ook doordat je vele mensen ziet? 

00:52:18 B1: Neen, het is omdat ik mij jeunen. Ik kijk ik achter de mensen niet wi. Niet kijken, 

dat is het woord niet. Ja, we klappen en we lachen een keer ook. Het is gelijk of dat ik zeg, we zijn vier 

keer daags samen, wuk moet je nog veel zeggen. En als je nergens gaat, ge weet niet te vertellen. Al 

dat ik weet dat is van mijn zoon en dat is ook geen verteller. 

00:52:48 I: Ik denk dat ik het allemaal wel gevraagd heb. 

00:52:57 Nota: <Einde interview> 
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Interview bewoner 2 

Tijd Spreker Tekst 

00:01:50 Nota: <Begin algemene vragen> 

00:01:55 I: Ik weet niet wat dat u leeftijd is? 

00:01:59  B2: Ik ga nu 85 jaar komen? 

00:02:04 I: Binnenkort? 

00:02:04  B2: De 21ste juli. 

00:02:11 I: U bent momenteel weduwe? 

00:02:15  B2: Ja. Ik ben heel alleen. Ik heb geen kinderen. Ik heb wel een jongen 

geadopteerd. 

00:02:30 I: Dat is toch een kind van u? 

00:02:33  B2: Nee. Hij is een volledig vreemd kind. Het is wel een kind van alhier. 

00:02:46 I: Via een organisatie dan? 

00:02:52  B2: Ik weet niet meer hoe dat dat noemt. Ik kan er niet meer op komen. Het is al 

zolang geleden. 

00:03:02 I: Ik weet niet wat dat u van opleiding-- wat dat u hoogste opleiding was? 

00:03:07  B2: Verpleegster. 

00:03:10 I: Heeft u dan gestudeerd tot…? Was dat dan hogeschool? 

00:03:11  B2: Ja, ik heb gestudeerd. 
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00:03:15 I: Hogeschool dan effectief? 

00:03:15  B2: Ik ben eigenlijk geen verpleegster, maar hulpverpleegster. 

00:03:27 I: Momenteel gepensioneerd veronderstel ik? <Lacht> 

00:03:29  B2: <Knikt><Lacht> 

00:03:34 I: Als u zelf uw gezondheidstoestand zou moeten omschrijven. Zou u dan zeggen 

zeer goed, goed, redelijk, slecht, zeer slecht? Wat zou u dan...? 

00:03:50  B2: Als je zo oud zijt, ge hebt overal zeer. Surtout nu in de winter. Alhier etwadde en 

daar etwadde. Ge zijt dan zo stijf. 

00:04:06 I: Zou je dan zeggen slecht of…? 

00:04:07  B2: Middelmatig. 

00:04:12 I: <KATZ schaal - overgeslagen> 

00:04:36 I: U vorige woning, was dat gelegen in een landelijke of een stedelijke omgeving? 

00:04:40  B2: In een landelijke. In Bavikhove. Ik weet niet of dat je dat weet zijn? 

00:04:46 I: Ik ken dat. 

00:04:49 I: Was u eigenaar van uw woning? 

00:04:51  B2: Ja. Ik heb ik het gegeven aan mijn zoon. 

00:04:57 I: Was dat een appartement, een rijwoning, een…? 

00:05:01  B2: Neen, het was een landelijke woning. 

00:05:01 I: Een vrijstaand huis of halfopen? 
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00:05:12  B2: Aan weerskanten. Rondom een boerderij. Het was daar schoon wonen wi. Mijn 

zoon woont daar nu. 

00:05:29 Nota: <Begin semigestructureerd interview> 

00:05:29 I: Hoe bent u zelf in aanraking gekomen met dat concept groepswonen voor 

senioren? 

00:05:37 B2: Ik heb ik veel in de kliniek gelegen. 

00:05:43 I: Dat was dan…? 

00:05:44 B2: Ik was bij mijn pleegdochter. Hoe gaat dat? Als ze mij moe was, fwiet. Ik lag in 

de dink-- in de kliniek. 

00:06:04 I: U bent eigenlijk…? 

00:06:08 B2: Ik heb veel afgezien wi mijn pleegdochter. Als ik daarop peis, neen, ik zeg, "hoe 

kan iemand dat doen?" Ik kreeg slagen. Het is raar? En ze trok aan mijn haar en ze sloeg in mijn 

aangezicht, dat was gelijk een ding dat ze zij over haar had. Ik weet het niet, voor haar te [veirden?] 

zeker? 

00:06:38 I: Dat is nog redelijk recent dan? 

00:06:41 B2: Ewel ja. Het is zo dat ik hier gekomen ben. Ik zei, "ik ga niet meer gaan". 

00:06:48 I: U woonde dan thuis bij haar of…? 

00:06:50 B2: Bij haar in de (adres) hier. 

00:06:53 I: Heeft u dan zelf gekozen om hier te komen wonen? 

00:06:57 B2: Neen. 
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00:06:58 I: Hoe is dat dan? 

00:06:59 B2: De sociale assistente heeft daarvoor gedaan. 

00:07:10 I: Dat was omdat u in het ziekenhuis lag? 

00:07:12 B2: Ja. 

00:07:14 I: U bent op een bepaald moment in het ziekenhuis beland en dan bent u 

eigenlijk…? 

00:07:21 B2: Ik viel veel. 

00:07:23 I: U werd dan een beetje zorgbehoevend? 

00:07:26 B2: Ja. 

00:07:27 I: Dan heeft u beslist van… Heeft u eigenlijk zelf die beslissing gemaakt om hier 

te komen wonen of niet? 

00:07:33 B2: Nee. Ik wist ik daar niets van… van dat groepswonen. Ik had niet gern naar een 

rusthuis geweest. Dat was mijn enigen ding-- niet naar een rusthuis. 

00:07:48 I: Bent u hierop uitgekomen? 

00:07:50 B2: Ik ben nu hier gekomen en ik ben hier gelukkig. 

00:07:52 I: Ik weet niet of dat u ooit gezocht heeft voor naar een assistentiewoning of…, 

want dat is…? 

00:08:01 B2: Alleen? Dat je wil zeggen? In één van die dingskes? 

00:08:06 I: Ik weet niet of dat u daar…? 

00:08:06 B2: Neen. Ik weet gelijk niet. Ik had gelijk geen… Ik was altijd benauwd van alleen 

te zijn. 
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00:08:18 I: Moest u kort het concept, dat groepswonen hier voor senioren moeten uitleggen 

aan iemand, hoe zou u dat dan doen? 

00:08:32 B2: Hoe zou ik dat zeggen? Dat we hier veel vrij zijn. 

00:08:38 I: Wat dat de belangrijkste waarden zijn van het groepswonen? Wat is eigenlijk 

het belangrijkste, wat maakt groepswonen voor u zo…? 

00:09:01 B2: Weet je waarom ook? We moeten wij hier min betalen of in een rusthuis. 

Maarja, we moeten alles geven aan het OCMW nu. 

00:09:16 I: Het vrij zijn is belangrijk dan ook, of niet? 

00:09:21 B2: Ik mag niets beslissen over mijn geld. Iemand doet dat. 

00:09:29 I: Vindt u zaken zoals autonomie en het feit dat je nog buiten kan hier enzo, vindt 

je dat belangrijk dat dat hier mogelijk is? 

00:09:44 B2: Ja. Ze mogen zij achter mij komen en een keer voor een hele dag weg. Ik ben 

weg. 

00:09:55 I: Neemt u nog geregeld deel aan zo'n activiteit? Is dat dan via de begeleiding dat 

hier aangeboden wordt, dat u meegaat naar activiteiten of…? 

00:10:07 B2: Neen. Dat is mijn zoon die achter mij komt. Ik zeg mijn zoon, maar het is mijn 

pleegzoon. Ahh, het is zo een brave jongen. 

00:10:21 I: Het is u pleegzoon? 

00:10:24 B2: Pleegzoon, ja. 

00:10:28 I: U heeft natuurlijk niet zelf helemaal de beslissing gemaakt veronderstel ik om 

naar hier te komen. De vraag, "wat zijn de belangrijkste beweegredenen om naar hier te komen?", ik 

weet niet…? 
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00:10:43 B2: Omdat ik niet alleen. [?] Ik heb zo een nacht of twee buiten geslapen. BUITEN 

slapen. Ik kon niet binnen in het huis. Ik had geen sleutel van het huis. De deur was gesloten, ze 

deden niet open en ik tsjoolde heel de nacht. Dat is wreed wi. Bij al, bij die jaren, de sukkelaars die 

daar dan arriveert. 

00:11:20 I: Vindt u dat het hele groepswonen hier, dat dat voldoet aan u verwachtingen? Ik 

weet niet of dat u verwachtingen had natuurlijk vooraleer u hier binnen kwam of vindt u dat dan…? 

00:11:31 B2: Ik kende dat niet, maar als ik hier kwam, dat was gelijk iets die-- een druk, die 

wegging. 

00:11:42 I: U was eigenlijk wel content dan dat u hier…? 

00:11:45 B2: Ja. Ik heb ik mij hier van de eerste keer echt met de… 

00:11:55 I: Bent u hier al lang? 

00:11:56 B2: Twee jaar. Dat is nog niet lang. 

00:12:01 I: Het project bestaat al iets langer. Het project bestaat al vier jaar ofzoiets. 

00:12:07 B2: Ja. Ik heb hier alles. Ik heb hier alles, ik heb niks tekort. 

00:12:16 I: Vindt u het belangrijk dat u zo, zelf bepaalde zaken kon meenemen van thuis uit 

of? Ik zie hier nu kasten staan… 

00:12:29 B2: Dat is hier niets, maar niets van het mijne. Ik had niets. Ze hebben mij 

weggezonden naar de kliniek. Ik had niets, niets. 

00:12:40 I: Het is eigenlijk allemaal… niks van echt…? 

00:12:46 B2: Niets, allemaal moeten achterlaten. Ik had nog een vélo. Ik had nog, mijn ring, 

mijn gouden trouwring, dat heb ik ook allemaal achtergelaten. 
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00:13:04 I: Dus echt alles? 

00:13:05 B2: Ik had, niets. 

00:13:07 I: Die zetel en al is allemaal achteraf nog aangekocht dan? 

00:13:12 B2: Ik heb dat allemaal, hier gekregen. Allemaal. Kast. Dat heb ik hier gekregen. 

Hier, die frigo, van iemand die hier woont. 

00:13:34 I: De vorige eigenaar? 

00:13:36 B2: Neen. Maar ik weet niet, ge bent er misschien al bij geweest. Hij is hier 

beneden, in die grote plaats. 

00:13:47 I: Ja, daar moet ik nog een keer gaan. 

00:13:48 B2: Hij heeft hem veel hoor. Dat was te klein voor hem en ik heb dat gekregen. Echt 

de waarheid, van die mens. 

00:14:01 I: Als je kijkt naar de organisatie, nu is dat hier eigenlijk OCMW, het is 

tegenwoordig zorgbedrijf, maar het komt een beetje op hetzelfde neer. Vindt u dat belangrijk dat dat 

bestaat voor het groepswonen concept of denkt u eigenlijk dat zo'n organisatie niet echt zijn nut heeft 

of...? 

00:14:26 B2: Ja. Natuurlijk. Ik moet ik hier niets doen. Ik heb wel een kuismadam die komt 

voor hier, voor mijn kamer helegans te kuisen. 

00:14:38 I: Is dat geregeld vanuit het OCMW? 

00:14:42 B2: Ja. 

00:14:42 I: Hebben zij dat geregeld of heeft u dat geregeld? 



 

134 
 
 

00:14:42 B2: Ik heb dat niet geregeld. Het OCMW heeft dat allemaal geregeld. Een dokter 

komt alle maanden en ik heb hier nog geweest overlaatst. Ik heb een hartcrisis gehad en dat was een 

beetje naar de avond toe. Dat was slecht. 

00:15:08 I: Je hebt hier tegenwoordig allemaal zo'n alarmsysteem. 

00:15:12 B2: Ik ging dat moeten hebben, als ik daar in zo'n dingske woonde, wuk ging dat 

dan zijn? Kan ze wel oproepen wi. Dat hebben we ook, dat is ook goed. Hier, zoiets <wijzend naar 

polsband oproepsysteem>. Ken je dat? 

00:15:28 I: Ja, ik heb het daarnet ook gezien. 

00:15:34 B2: Je moet daarop duwen en ze komen dan. 

00:15:38 I: Er is hier ook elke dag begeleiding aanwezig en zij organiseren ook een aantal 

activiteiten heb ik vernomen, neemt u daar ook aan deel of…? 

00:16:00 B2: Neen, niet veel. <Lachje> Met een stokske spelen, dat doe ik niet wi. 

00:16:07 I: Wat is de reden dat u zegt van, "dat doe ik niet" of…? 

00:16:14 B2: Mja, gauw ja, met een stokske achter een bal, dat is wel om in beweging te zijn. 

Ik ben veel liever hier, hier op mijn kamer. Ik heb mijn televisie. 

00:16:25 I: Zou u zelf bijvoorbeeld graag meer inspraak hebbben over welke activiteiten er 

georganiseerd worden bijvoorbeeld, of zegt u van…? 

00:16:34 B2: Het zijn er wel die dat willen, maar voor mij, dat is genoeg <lachje>. 

00:16:39 I: Ik weet dat ze hier ook een aantal activiteiten doen, dat ze echt effectief 

weggaan. Vindt u dat dan wel interessant? Dus als ze bijvoorbeeld naar de Floralux gaan of… zo 

uitstapjes? Doe je daar dan wel aan…? 

00:16:58 B2: Ja, dat wel. 
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00:17:01 I: Dat vindt u tof om te doen? 

00:17:03 B2: Ja. Ze moeten dan veel doen. Ik zit ik hier of hierin <wijzend naar rollator>. Ze 

moeten mij voeren. 

00:17:12 I: Daar neemt u dan wel…? 

00:17:14 B2: Ja, daar ga ik mee. 

00:17:16 I: Ze doen hier elke dag ook maaltijden dat dus ook iedere… 

00:17:23 B2: We hebben goed eten wi. 

00:17:28 I: Vindt u dat u voldoende ook inspraak heeft in wat dat er op tafel komt, voor te 

eten? Of zegt u van, "soms zou ik een keer iets anders eten, dat ze nu niet hebben"? 

00:17:40 B2: Ze vraagt dat een keer, "achter wat heb je een keer goeste?" Het is een goeie 

hoor die hier in de keuken staat. 

00:17:53 I: U bent eigenlijk vrij…? 

00:17:53 B2: We zijn apart. We zijn niet bij die andere. 

00:18:00 I: Bij diegenen die hier tijdelijk… 

00:18:03 B2: Wij zijn apart. Ons dingske, het groepswonen. 

00:18:08 I: Dat is een aparte…? 

00:18:12 B2: Maar we zijn nog met niet velen. 

00:18:16 I: Wat bedoelt u? 

00:18:16 B2: We zijn maar met negen. 
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00:18:25 I: Heeft dat bepaalde positieve of negatieve gevolgen, het feit dat die begeleiding 

hier aanwezig is. Vindt u dat goed altijd of zegt u van, soms, die begeleiding…? 

00:18:42 B2: Ik ben ik blij dat we dat hebben. 

00:18:45 I: U bent zeer tevre[+den]. Hoe komt dat, dat u dat zo positief ervaart die…? In 

welke zin is dat dan zo goed? 

00:19:11 B2: Dat we niet alleen zijn. Dat ze nog zorgen voor ons, gauw. 

00:19:16 I: U heeft ook steun aan die begeleiding die dan aanwezig is? 

00:19:18 B2: Ja, ik. Ik weet niet van de anderen. 

00:19:23 I: Als je kijkt naar het vereiste profiel voor een nieuw persoon om hier te komen 

wonen, wat zou je dan als belangrijkste waarden van die persoon aangeven? Wat is eigenlijk het 

belangrijkste voor een persoon? Welke kenmerken moet een persoon hebben? 

00:19:52 B2: Overeenkomen. 

00:19:54 I: Die persoon moet dan, sociaal zijn zeg maar? 

00:19:59 B2: Ja. 

00:19:59 I: Zijn er nog kenmerken dat een persoon echt moet…? 

00:20:00 B2: Ja. Het gebeurt soms hier dat… Het zitten er daar van soorten tussen. Het 

zitten daar met alles dat we zeggen die ulder moeien op alles. [Of?] dat je dat een keer gedaan hebt. 

Daarop spreken. Dat is wreed wi. Ik kan ik dat allemaal laten waaien wi. Ze mogen zij al zeggen wat 

dat ze willen. 

00:20:33 I: Zijn er anders nog zo…? Ik heb vooral vernomen dat mensen vrij sociaal 

moeten zijn, maar zijn er anders nog kenmerken dat…? Voor de rest iemand die totaal nieuw is, dat 

die moet hebben om…? Moet die bijvoorbeeld een bepaalde leeftijd hebben? Vindt u dat belangrijk 

dat dat een beetje dezelfde generatie is bijvoorbeeld? 
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00:20:55 B2: Als er iemand hier, als ze geen weg meer kunnen, dat ze moeten een 

verpleegster hebben. Ze moeten hier buiten. Dat is wreed. 

00:21:08 I: Vindt u dat dan slecht dat dat zo is? 

00:21:12 B2: Ja. Maarja, dat is. Dat is zeker hun ding. Je ziet ze voort gaan. 

00:21:22 I: Als er een nieuw bewoner bijkomt. Momenteel is het zo dat er niet aan de 

bewoners gevraagd wordt van "vindt u dat goed dat die persoon erbij komt?" of dat er geen 

proefperiode of niks is. Zou u dat liever anders zien? 

00:21:47 B2: Neen, dat is goed. 

00:21:51 I: Dus dat er iemand gewoon bijkomt, dat u op voorhand niet weet, "ga ik daar 

mee klikken met die persoon". 

00:21:56 B2: Tsja. <Stilte> 

00:22:03 I: Niet per se? 

00:22:08 B2: Dat is goed. Ik zei altijd, "ik was daar in de hel en ik ben nu in de hemel". Ahh, ik 

was blij dat ik hier was. 

00:22:20 I: Het is echt voor u een vooruitgang van hier te komen wonen? 

00:22:23 B2: Ja. Ik moet ze niet meer zien <lachje>. Ik moet ze niet meer zien. Ze woont hier 

ook in een dingske. Hier niet ver van. 

00:22:41 I: Stel nu dat er een nieuw groepswoonproject wordt opgericht, heeft u dan 

bepaalde suggesties voor die projecten om beter te functioneren? Waar dat ze misschien hier te 

weinig aandacht aan besteden en dat ze zeggen daar van ja…? Waar ontbreekt het u aan? Wat vindt 

u dat beter kan? 

00:23:18 B2: Het is wel. Het enige dat ik zo aan zie, is gaan vragen achter een beetje geld. 

Dat is mijn enigste. Dat kan ik niet goed. Neem nu, ik ga ik nu en dan een keer naar de markt. Je ziet 
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dan etwadde, maarja, ik heb ik geen geld genoeg voor te kopen. Ik moet wachten en dat dan gaan 

vragen aan iemand die mijn geld… We zijn hier gelijk kinderen. 

00:23:58 I: Het is eigenlijk iemand van het OCMW die u geld beheert? 

00:24:06 B2: Ja. 

00:24:08 I: Je moet dan iedere keer vragen? 

00:24:09 B2: Ja, gaan vragen. Ze zit daar in de bureau, ik moet dan zo ver gaan. 

00:24:15 I: Is dat voor iedereen zo? 

00:24:16 B2: Ja. 

00:24:17 I: Er heeft niemand dan eigenlijk zijn eigen… die zelf geld kan gaan afhalen? 

00:24:21 B2: Neen. Als je hier wilt komen, je moet alles geven aan het OCMW. Maar ik had 

al ervoren mijn huis weggegeven. Daar moet ik niet op peizen. Die jongen moet dat. 

00:24:41 I: Denkt u dat groepswonen, hoe dat het project hier nu is, voor iedereen geschikt 

is om te wonen? Bijvoorbeeld mensen die een iets lager budget hebben. Zouden die hier ook kunnen 

wonen? Of is dat moeilijk? 

00:25:00 B2: Ja. 

00:25:05 I: Dat is ook mogelijk? En mannen/vrouwen, is eigenlijk alles mogelijk volgens u 

of zijn er bepaalde groepen mensen waarbij u zegt van ja, dat is moeilijk voor die mensen om hier te 

komen wonen eigenlijk? Of denkt u dat het eigenlijk altijd… 

00:25:21 B2: We zitten wieder hier door mekaar. 

00:25:23 I: Het is hier een goeie mix? 

00:25:26 B2: Bajaat. We hebben wij dikwijls vree veel leute. Of als er een keer een beetje… 

hoe zeggen ze dat… een beetje seks <lachen>. We hebben dan daar een beetje leute mee. Gelijk nu. 
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Maar ik mag dat een keer zeggen. Ik moet nu alle avonden achter het kruiske gaan daarom, ge moet 

een keer peizen. Zulke vint, een verstandige vint en ik moet ik dat gaan doen. Hij doet hij dat schoon 

hoor. "God zegent u en god bewaard u" <lachen>. En ik doe ik dat. En ik zeg als hij hem daar nu die 

ding in hebt voor dat te kunnen doen, ewel ja, waarom doe je het dan niet?  

00:26:22 I: Is dat één van de buren dat u…? 

00:26:27 B2: Ja, één van die in het groepswonen woont. Dat klikt een beetje. Dat we 

overeenkomen. 

00:26:35 I: Doet u dan nog geregeld dingen samen met die persoon. Komt dan geregeld bij 

elkaar binnen of…? 

00:26:41 B2: Vroeger kwam hij hier dikwijls een keer zo, voor een uurke te babbelen. Maar 

nu doet hij dat gelijk niet meer. 

00:26:50 I: Maar je ziet elkaar aan tafel dan misschien? Als je eet of niet? 's Middags en 's 

avonds kan je hier eten ook. 

00:27:02 B2: Ja. 

00:27:05 I: Dat is ook in groep dat u hier kan eten. Spreekt u dan veel met de andere 

bewoners ook? 

00:27:11 B2: Spreken? Ja! 

00:27:17 I: U zei daarnet al dat u naar de markt gaat soms. Komt u verder nog veel buiten 

voor bepaalde zaken? 

00:27:30 B2: Ewel, alle weken ga ik achter mijn geld, die op de bank staat. <Ondeugend 

lachje> Maar er staat niet veel op. Alle weken krijg ik 50 euro's. 

00:27:44 I: U gaat naar de markt, zijn er nog andere… gaat u bijvoorbeeld soms nog een 

keer naar de winkel ook? Ik heb ook gehoord dat er hier in het weekend… dat je zelf moet voor eten 

zorgen. Gaat u dan zelf iets gaan halen soms? 
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00:28:03 B2: Neen. Mijn zoon doet dat allemaal. Brengt dat allemaal mee. Hij komt hem alle 

weken de zondag, met een hele busse en hij heeft altijd fruit mee en… Ik heb hier niks te kort wi. Hij 

kijkt dan, "en heb je water genoeg?" Hij brengt dat allemaal mee. 

00:28:25 I: Hij maakt dat hier dan klaar? 

00:28:32 B2: Ah neen. We mogen dat gaan doen daar in de ding. Dat zijn daar dingskes dat 

hij meebrengt. Van die bakskes. Er is hier niemand, de zaterdag en de zondag. Het is hier niemand 

van de ding. We moeten al onze plan trekken. 

00:29:01 I: Dan moet je allemaal zelf zorgen dat er eten is? 

00:29:05 B2: Ja. 

00:29:07 I: Ik heb daarnet al een beetje gevraagd of dat er bepaalde activiteiten zijn 

waaraan u deelneemt die eigenlijk georganiseerd worden door… Ik heb ook, als ik het goed verstaan 

heb… dat er hier som activiteiten zijn van Wervik van de buurt zeg maar. Hoe noemt dat? 

00:29:39 B2: De Kiet? Is het dat dat je wil zeggen? 

00:29:43 I: Er is hier een woonzorgzone. Alle mensen van Wervik kunnen aan bepaalde 

activiteiten deelnemen. Doet u daar dan ook aan mee? 

00:30:03 B2: Neen. Ik ga nu en dan een keer mee gaan eten, dat. 

00:30:07 I: Dat is ook dan met de groep? 

00:30:09 B2: Ja. 

00:30:14 I: Gaat u soms op restaurant of…? 

00:30:16 B2: Dat is een grote zaal, waar dat ze allemaal tegaar zitten. We krijgen daar dan 

boekskes van. 

00:30:27 I: Je krijgt dan informatie en je kunt dan kiezen om ergens aan deel te nemen? 
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00:30:32 B2: <Knikt> 

00:30:33 I: Bent u zelf eigenlijk tevreden van de buurt waarin u woont? Zijn er hier genoeg 

faciliteiten of zegt u van, "sommige dingen kom ik hier echt wel tekort". 

00:30:46 B2: Gohja. Ik ken ik hier niet veel geen straten wi. 

00:30:50 I: U bent niet zo vertrouwd met de omgeving? Ik weet niet van waar dat u eigenlijk 

bent. Bent u van Wervik? 

00:30:56 B2: Neen. Ik heb hier nooit… In de (adres) heb ik gewoond, maar ik mocht niet 

buiten gaan. 

00:31:06 I: U kent eigenlijk Wervik niet zo heel (+goed), maar je gaat nog naar de markt. 

00:31:12 B2: Naar de markt ga ik. Mja, het is niet ver. 

00:31:16 I: Het is dat dat ik juist aan het… 

00:31:17 B2: De deur open en ge zijt er. 

00:31:25 I: Als je bekijkt zo. De bewoners zelf, onderling, is er dan veel engagement tussen 

de bewoners onderling? Dus u zei daarnet al een beetje zo… 

00:31:36 B2: Ik versta dat gelijk niet. We komen wij goed overeen. 

00:31:41 I: Bijvoorbeeld als u een keer een probleem heeft of iets, kan u dan beroep doen 

op iemand anders om…? 

00:31:49 B2: Om een keer een babbeltje te slaan? 

00:31:51 I: Ja, bijvoorbeeld. Dat kan zowel zijn dat u met zorgen zit om één of andere 

reden, dat u zegt van, "ik kan mijn hart luchten bij iemand" of…? 

00:32:00 B2: Vroeger had ik dat nooit. Nu moet ik dat gelijk niet… Neen. 



 

142 
 
 

00:32:14 I: Die activiteiten die hier georganiseerd worden, die begeleiding. Is dat eigenlijk 

van belang volgens u voor het engagement te vergroten tussen de bewoners, of zegt u eigenlijk van, 

"dat komt we vanzelf, dat is meer natuurlijk". Als die begeleiding hier niet was, gingen wij ook wel met 

elkaar babbelen en doen. Of zegt u van ja, die begeleiding is toch wel belangrijk? 

00:32:46 B2: Ik peis wel dat de begeleiding, dat dat… Je hoort dat gaat allemaal… 's 

nochtends komen ze ons oproepen. Ten zevenen eruit en dat volgt al op mekaar. Als ze komen mijn 

kleren nog aandoen want ik heb nog niet veel… 

00:33:20 I: Ik weet niet of dat u zelf beroep doet op de thuiszorgdiensten. Kuisen en die 

zaken? 

00:33:31 B2: Ja. Ik heb ik ook een kuisvrouw die hier komt alle weken. 

00:33:38 I: Is dat dezelfde kuisvrouw als andere mensen hier? 

00:33:44 B2: Het is maar zij die hier komt voor mij. Bijna elke week iemand anders wi. 

00:33:53 I: Ja. 

00:33:55 B2: Het is een goeie wi, ja. Het is een goeie. 

00:34:04 I: Is dat geregeld alsof dat iedereen dezelfde. Als de kuisvrouw hier langs komt 

bijvoorbeeld. Gaat ze dan ook hiernaast of niet? 

00:34:14 B2: Neen. 

00:34:16 I: Dus dat is effectief voor uzelf? 

00:34:17 B2: Ja. Ze komt van 's morgens rond ten acht een half en ze blijft hier tot 12u. 

00:34:26 I: Omdat u daarnet zei van, het is iedere keer een andere. Hoe moet ik dat dan 

zien? 

00:34:36 B2: Iedere keer een andere? 
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00:34:37 I: Dus het is altijd dezelfde kuisvrouw die hier komt? 

00:34:39 B2: Ja. Maar voor de die die 's morgens komen voor mij een beetje te wassen, dat 

is een beetje… Dat heb ik niet gern, neen. 

00:34:55 I: Dat is iedere keer iemand anders. 

00:34:57 B2: Welja, het is te zien. 

00:35:00 I: Dat is dan geregeld ook via het OCMW? 

00:35:03 B2: Dat is iemand die dat regelt voor under. 

00:35:08 I: Die doet dat van meerdere mensen hier? Dat is dan iemand die effectief voor 

iedereen hier komt of diegenen die het nodig hebben? 

00:35:17 B2: Ja. 

00:35:17 I: Maakt iedereen daar beroep op, op die persoon of niet? 

00:35:21 B2: Neen. 

00:35:22 I: Of zijn er nog mensen die zelf ook alles doen? 

00:35:22 B2: <Stilte> 

00:35:27 I: Moest u het groepswonen moeten situeren tussen het thuis wonen en het 

volledig zefstandig - zelfstandig hoeft niet - thuis wonen, eventueel met thuiszorg, assistentiewoningen 

en woonzorgcentra. Waar zou u dan het groepswonen zetten? 

00:35:53 B2: Voor mij is dat het ideale. 

00:35:56 I: Zou u dat dan bijvoorbeeld meer naar thuis wonen zetten, meer naar 

assistentiewoningen, meer naar woonzorgcentra, waar moet ik dat situeren volgens u? 

00:36:10 B2: Ik weet ik dat… Kan ik dat gelijk niet zeggen. <Lachje> Ik weet het niet. 
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00:36:16 I: Ik ga misschien eerst een andere vraag doen, dat gaat gemakkelijker zijn. 

00:36:24 I: Als u het project bekijkt, is het wonen of de zorg prioritair? Wat is eigenlijk het 

belangrijkste hier? Het feit dat je hier woont en de woning, het feit dat je hier een eigen kamer hebt, of 

het feit dat er hier ook wel zorg aangeboden wordt? 

00:36:42 B2: Die zorg. 

00:36:43 I: Die zorg is wel echt belangrijk? 

00:36:45 B2: Ja. 

00:36:48 I: Je zou kunnen zeggen, in een woonzorgcentrum heb je waarschijnlijk gelijke of 

meer zorg zelf, terwijl het wonen daar, is daar misschien wel wat beperkter, want je hebt minder 

vrijheid. De zorg is wel prioritair, maar is dat dan, is dat wonen dan niet belangrijk in die zin? 

<sturende vraag - weglaten!> 

00:37:15 B2: Het is te zien, hoe veeldat je nodig hebt. Ik heb ze zodanig veel niet nodig. 

00:37:25 I: U heeft nog niet heel veel zorg nodig? 

00:37:28 B2: Neen. 

00:37:30 I: Doorheen de dag, heb je meestal…? 

00:37:34 B2: Mijn huis hier is schoon gekuist alle weken. Dat is. Ze gaan mee voor alle 

boodschappen te doen dat ik nodig heb. 

00:37:45 I: En gaat u zelf soms nog een keer mee? Ik heb gehoord dat vroeger mensen 

nog zelf meegingen boodschappen gaan doen bijvoorbeeld. 

00:37:51 B2: Ja, ik ga ik mee. Overal. 

00:37:56 I: U gaat mee met de begeleidsters boodschappen gaan doen 

00:38:03 B2: Ja. 
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00:38:04 I: De wast enzo, doet u dat dan ook zelf? 

00:38:06 B2: De wast doe ik. Het is hier een wasserij niet. 

00:38:14 I: Dus enerzijds voor te kuisen heeft u iemand en anders is het voor u aan te 

kleden. En dat is het? 

00:38:23 B2: Het is al. 

00:38:35 I: Het is een beetje een hypothetische vraag, maar denkt u dat er in Vlaanderen 

nog ruimte is om gelijkaardige projecten te ontwikkelen? Dat er nog voldoende interesse is naar 

nieuwe projecten die gelijkaardig zijn aan dat groepswonen? 

00:38:54 B2: Ik weet ik dat niet wi. Maar toch, ik vind, we moeten zoveel niet betalen, in dat 

groepswonen. De mensen kunnen met under pensioentje kunnen, gauw… 

00:39:11 I: Is dat vooral omdat dat gefinancierd wordt vanuit…? 

00:39:16 B2: het OCMW. 

00:39:16 I: Vanuit het OCMW dat dat dan goedkoper is of is dat omdat dat in groep 

geregeld is? 

00:39:23 B2: Neen, ik geef mijn pensioen helegans af. Ze hebben zieder gezorgd dat ik een 

ding had ook… een… hoe zeggen ze dat, verdorie. <Stilte> Hoe zou ik dat zeggen? <Stilte> Tgoh. 

Kan het zeggen wi. Kan er niet opkomen hoe…. Gauw, ik heb een kaart voor den auto te placeren. Ik 

heb dat allemaal gekregen. Ze hebben zij daar allemaal voor gezorgd. 

00:40:33 I: U rijdt nog met de auto ook? 

00:40:35 B2: Ikke? Neen. Maar als de begeleider, heeft dikwijls een auto mee. Ze kunnen zij 

daar ding van. Het OCMW heeft daar allemaal voor gezorgd. En kan ik een keer naar [?]. Een ding 

ook van een vintje. Hij had geld gekregen, een dink. Hoe zeggen ze dat? Ja. Alle maanden krijg ik 

zoveel bij. 
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00:41:19 I: Dienstenchecques of? 

00:41:20 B2: Neen, dat heb ik niet. Ja, nondedju. Maar hoe noemt dat? <Slaat op bil om 

frustratie te uiten> 

00:41:31 I: Wat zijn de voornaamste zaken waar projectontwikkelaars, dus die nu een 

nieuw project willen oprichten, rekening mee zouden moeten houden? Wat is het belangrijkste 

eigenlijk aan groepswonen? Wat moeten we eigenlijk echt gaan doen dat dat een goed werkend 

project is…? 

00:42:03 B2: Dat er zou moeten iets meer bijkomen? Denk het niet. Ik vind dat dat goed 

geregeld is. 

00:42:11 I: Hoe dat het hier is georganiseerd, is dat volgens u dan echt - goed? 

00:42:15 B2: Ja. Ik vind dat goed en… 

00:42:20 I: Zijn er bepaalde dingen dat u zegt van, "kijk, dat kan beter"? 

00:42:26 B2: Neen. 

00:42:28 I: Niet per se? 

00:42:29 B2: Niet per se nee. 

00:42:36 I: Ik denk dat dat het was eigenlijk. Dat waren eigenlijk de vragen min of meer. Ik 

weet niet of dat u zelf nog vragen heeft naar mij toe of nog dingen wil vertellen, dat u zegt van, dat ben 

ik hier nu toch nog vergeten? <Lachje> Je weet nooit dat dat hier interessant is? Niet speciaal? 

00:43:03 B2: Ik vind dat dat goed gaat. 

00:43:08 I: In vergelijking met toen dat u hier toekwam, wordt dat beter? Hoe is dat? Heeft 

u altijd het gevoel gehad dat dat hier goed marcheerde of zijn er momenten geweest dat u dacht van, 

"dat is misschien wat minder"? 
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00:43:26 B2: Ik weet niet hoe dat dat door gaat, als je hier toekomt. Ge staat alleen. Stillekes 

aan, je komt daarin. 

00:43:40 I: Was dat moeilijk voor u om hier als nieuweling te komen wonen? Er woorden 

hier natuurlijk al heel wat andere mensen. Was dat moeilijk om die groep te leren kennen? 

00:43:53 B2: In het begin ja. Ja. Je voelde je gelijk verlaten azo gauw. Ge staat daar. Wat 

moet ik nu doe? <Lachje> 

00:44:05 I: Werd u dan snel in de groep opgenomen? 

00:44:11 B2: Ja. 
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Interview bewoner 3 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:00 Nota: <Dit interview vond plaats aan tafel bij de groepsmaaltijd van een 

groepswoning. Hierbij zijn heel wat mensen aanwezig. De bruikbare delen werden eruit gehaald. 

Interessante bevindingen tijdens het interview tussen de bewoners werden ook neergeschreven.> 

00:00:00 I: Het is volledig anoniem. 

00:00:04  B3: Daar moet je mij niet... doe maar voor je studies. 

00:00:25 Nota: <Begin algemene vragenlijst> 

00:00:26 I: Uw leeftijd? 

00:00:31  B3: 20 geweest. 

00:00:32 I: Jamaarja... 

00:00:34  B3: Je vraagt hoe oud dat ik zijn. 69. 

00:00:38 I: Dat ik dat kan vergelijken. 

00:00:44 I: Uw burgerlijke staat? 

00:00:47  B3: Weduwnaar. 

00:00:52 I: Van opleiding? 

00:00:54  B3: Opleiding? Ik heb maar tot aan mijn twaalf naar school geweest. 

00:00:59 I: Dat is...? 

00:01:00  B3: De lagere school. De hoge school... 

00:01:05 I: Van werksituatie, gepensioneerd? 
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00:01:10  B3: Ja, gepensioneerd. 

00:01:16 I: Van gezondheidstoestand, hoe zou u dat zelf omschrijven? Goed, slecht,...? 

00:01:21  B3: Goed. 

00:01:26 I: Heeft u kinderen? 

00:01:28  B3: Vier, vier dat ik weet. De rest weet ik niet. 

00:01:32 I: Uw vorige woning was dat in een landelijk of stedelijk gebied? 

00:01:36  B3: Een appartement. 

00:01:43 I: Was u dan huurder of eigenaar van die...? 

00:01:45  B3: Huurder. 

00:01:50 Nota: <Begin semigestructureerd interview> 

00:01:50 I: Hoe bent u in contact gekomen met het concept groepswonen voor senioren? 

00:01:58  B3: Door de situatie. 

00:01:59 I: Is dat...? 

00:02:01  B3: Ziekte van mijn vrouw. 

00:02:05 I: Het is eigenlijk met uw vrouw dat u hierin...? 

00:02:08  B3: Mijn vrouw en ik ook een beetje... 

00:02:11 I: U heeft dat samen beslist om hier te komen wonen? 

00:02:15  B3: We hadden daar occasie (=kans) van en we hebben dat aangevraagd. 
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00:02:23 I: Als u kort dat concept zou moeten beschrijven...? Ik heb nu natuurlijk al... 

00:02:26  B3: Hier? 

00:02:28 I: Ja. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van...? 

00:02:31  B3: Het belangrijkste? Dat ze achter niets kijken. 

00:02:34 I: Dat ze niet kijken? In welke zin dan? 

00:02:38  B3: Veel zeggen en doen, maar niks veranderen. Pas op hé! 

00:02:47 I: Ik ga daar straks op terugkomen. Hoe lang woont u hier al? 

00:02:58  B3: Drie jaar. 

00:03:03 I: Wat was voor u het belangrijkste om hier... de belangrijkste beweegreden om 

naar hier te komen? 

00:03:09  B3: Ik zeg, voor mijn vrouw die niet goed was. 

00:03:14 I: Voldoet dat eigenlijk aan de verwachtingen? Ik weet niet welke verwachtingen 

dat u had voor dat u naar hier kwam? 

00:03:26  B3: Dat ik zou beter zijn in groep, maar het is niet beter. 

00:03:35 I: Is het aanbieden van begeleiding en zorgverlening enzovoort belangrijk voor u? 

00:03:41  B3: Hoe moet je dat zeggen George? 

00:03:42 I: Om hier te komen...? 

00:03:45  B3: Hoe moet je dat zeggen? Gelijk nu ook. Het eten en allemaal... Hoe moet je dat 

formuleren? We moeten beleefd zijn, maar [?] 

00:04:05  NBX: Eén goeie avond allemaal. 
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00:04:10  B3: Ik zit in het groepswonen, maar ik zit beneden bij de nachtopvang. Dat is de 

nachtopvang, versta je. Ik blijf hier op mijn één wonen, alhier. Blijf ik hier zitten. Soms, het is triestig 

voor te eten. Gelijk 's morgens soms. Ik heb nog zelf brood meegebracht van de kamer voor te eten, 

dat we geen genoeg hadden. Versta je het? Als ze iets vragen of doen, "jaja, we gaan kijken, maar ze 

kijken niet". Op het moment dat je uit de bureau zijt is het gedaan. Dat systeem. We kunnen er niet 

veel aan doen. 

00:04:53 I: Het is goed dat u dat zegt. Ik heb al verschillende meningen. 

00:04:56  B3: Dat is spijtig, jamaarja... 

00:05:07  B3: Zeg maar wi. 

00:05:09 I: Wat zijn voor u de belangrijkste waarden of negatieve zaken die u hier nu ziet? 

00:05:16  B3: Dat moet overeenkomen, maar dat gaat niet. 

00:05:19 I: Dat is eigenlijk de bedoeling dan van groepswonen...? 

00:05:22  B3: Dat we tezamen kunnen spreken en babbelen en lachen, maar dat gaat niet, 

want het slechtste geval is hier niet. De rotte appel is hier niet. Een rotte appel, je weet wat dat dat is 

een rotte appel? 

00:05:38 I: Ja, maar ge zegt dat die hier nu niet is, dus nu is dat dan toch goed? 

00:05:41  B3: Ze is hier niet, ze ligt in het hospitaal nu. 

00:05:42 I: En is dat nu toch goed voor u? 

00:05:45  B3: Nu is het wat beter. 

00:05:51 I: Volgens wat dat ik vernomen heb, was het vroeger, toen dat u de opstart van 

het project... ging het allemaal vrij vlotjes? 
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00:05:58  B3: Nu is dat... Ja, maar vroeger was het ook iemand anders aan het bewind. Het is 

nu een ander. 

00:06:08 I: Vroeger was...? 

00:06:10  B3: Maarja, de vrouw die het opgericht heeft, hebben ze gedegradeerd tot 

bediende. Ze hebben daar iemand anders aan gezet als chef. Dat is nog te jong. Ik ga het dikwijls 

zeggen tegen haar. 

00:06:26 I: Wie is dat nu, want ik heb...? 

00:06:30  B3: Paulien. 

00:06:33 I: Ik heb daarnet met haar... Dat is nu de nieuwe...? 

00:06:37  B3: Dat is eigenlijk de baas van hier, van het groepswonen. Ze moet nog veel leren. 

Ze is al gebeterd, pas op, ze is al verbeterd. Goh, die andere vroeger. Met de die kon je nog een keer 

spreken wi. Dat is goed op tafel. Ook tegen de rotte appel. Ze zei, "gie moet zwijgen, ik ga babbelen", 

maar Paulien durft dat niet. 

00:07:07 I: Die begeleiding of coördinatie voor u, is op zich wel belangrijk dat dan...? 

00:07:13  B3: Het is belangrijk voor allemaal. 

00:07:35 I: Het vereiste profiel voor iemand om in een groepswoning te stappen? Als u zegt 

van, "dat zijn de kenmerken, dat moet je hebben", of zegt u, "iedereen kan dat"? 

00:07:44  B3: Gewoon overeenkomen. 

00:07:46 I: Moet je bijvoorbeeld sociaal type zijn? Hoe komt dat er iemand niet zou 

passen? 

00:07:52  B3: Dat ze te velen moeit, moeien. Ze moeit haar met alles. Ze weet al alles 

veertien dagen op voorhand. Pakt dat gij binnenkomt als verpleger, gaat ze zeggen, "ge moet mij 
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niet...". Zie je getrouwd, zie je jongers? Versta je het? Hoe noemt je vrouw? Al zulke dingen. Ze is dat 

met allemaal. Ze is een vree moeial. Ze gaat heel rap beginnen spreken en als ze het verkeerde hoort, 

gaat zij voort doen. Versta je het? Invallen, ik ga het azo zeggen. Mijn beste vriendin zit daar <wijst 

naar bewoner>. Dat is mijn beste vriendin daar. 

00:08:38 I: Ewel, het is nog een keer goed dat ik hier zit. Ik kan ook een keer zien hoe dat 

het effectief... 

00:08:45  B3: Er is dan een keer discussie. Er zijn veel dingen die kunnen verbeteren. Gelijk 

hier ook. Hier, ze kuisen de kasten, de frigo. Boven niet. Boven wordt ook veel gepakt, ook van die die 

hier niet is en hier wordt er ook veel gepakt. De nachtverplegers doen bijna alles naar boven die hier 

staat. Zelfs het beleg. Dan zeggen we, "jamaarja, ge moogt gij dat niet doen". "Jamaarja, Irene heeft 

dat gevraagd. Als het bestemd is voor de nachtopvang, moet het hier blijven, moet het niet naar boven 

gaan. Al zulke dingen. 

00:09:28 I: Zat u altijd hier beneden al? 

00:09:32  B3: Ik zit hier nu twee jaar. 

00:09:31 I: Omdat de rest boven zit? 

00:09:36  B3: Ewel, het is omdat ze die kamers nodig hadden. 

00:09:38 I: Nu zit er daar een deel van het woonzorgcentrum. 

00:09:41  B3: Ter Beke. Ik had twee kamers boven en die twee kamers hadden ze nodig. Ze 

hebben speciaal dat hier gebouwd. Ik weet niet of dat ik mag blijven of niet. 

00:10:01 I: Als er nieuwe bewoners bijkomen. Momenteel is het zo dat de huidige 

bewoners vrij weinig of geen inspraak hebben in wie dat erbij komt. 

00:10:15  B3: Ah neen, dat niet. 

00:10:16 I: Vindt u dat erg dat dat momenteel zo is? 
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00:10:18  B3: Neen. Dat moet niet ook. Het is de bureau die moet weten wat dat ze binnen 

brengen. Dat is een nieuwe, dat is een nieuwe <wijst naar bewoners>. Juffrouw Lara is nieuw. 

Jagauw, hoe lang ben je hier al, een maand, een jaar? Kijk, een jaar en twee maand is ze hier. Dat is 

een persoon die gestorven is. Wouter is hier een half jaar? 

00:10:46  BX: Ja, zes maanden. 

00:10:49  B3: Dat zijn goeie dat hier binnen komen. Er zijn er dat hier [?] zullen we zeggen. 

We zijn [?] 

00:10:50 Nota: <Onderbreking> 

00:11:59 I: Vindt u het belangrijk dat die groepswoning in een OCMW zit? 

00:12:03  B3: Ik ga zeggen, "het eerste jaar dat ik hier waren, dat was hier plezierig". Een 

babbeltje, een keer lachen aan tafel. Er waren wel nog anderen die nu weg zijn. Er is één gestorven 

en er is één naar het Pardoen. 

00:12:19 I: Ik heb gehoord ook dat er nog soms bezoeken zijn. Dat er nog mensen zijn die 

die persoon gaan bezoeken? 

00:12:26  B3: Neen? Dat is niet waar. Er gaat niemand etwien gaan bezoeken in het Pardoen 

dat hier weg is. 

00:12:40  BX: Gij ziet nog dikwijls dingen...Ludo en Thomas. Het is misschien dat dat hij 

bedoelt? 

00:12:46  B3: Aja, dat misschien. Thomas en Ludo die hier woonden. Ze zijn verhuisd. 

00:12:53 I: Het is dat. 
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00:12:53  B3: Die zie ik iedere vrijdag. Dat is wel goed. Maar anders, naar het Pardoen gaat 

er niemand. Er zit daar toch... Vanessa zit daar. Vanessa ging niet kunnen. 

00:13:14 I: Is dat belangrijk volgens u dat dat eigenlijk momenteel ingebed is in een 

OCMW? U zou kunnen de vraag stellen van, "kunnen we een groepswoning voor senioren 

ontwikkelen die buiten een OCMW staat, die eigenlijk los staat", of denkt u dat dat niet mogelijk is? 

00:13:30  B3: Het is niet betaalbaar dan. Kijk hoeveel dat hier betaald wordt. 

00:13:35 I: Zijn er nog redenen dat u zegt... Dat er nog bijkomende redenen zijn? Het is 

een beetje vanuit... Er is in Brugge iemand die dat wil proberen en de vraag is dus, "zijn er nog 

redenen?" 

00:13:51  B3: Die twee die weggegaan zijn, die wonen nu privé. Door, Jasper en die zuster 

die dat opgericht hebben. Ze hebben zij meegetrokken naar ginder. 

00:14:08 I: Dat is ook een soort groepswonen? 

00:14:08  B3: Neen. Welja, ge kunt het zo noemen. Ze zijn met tweeën. Er wonen daar vijf 

mensen. Nog een koppel en Miranda en Benjamin. Dat is niet juist. Dan nog een meisje dat ze 

aanvaarden als stiefdochter. Ik zal het zo zeggen. Beneden wonen er nu twee oude mensen en als 

die weg zijn gaan ze er nog bijsteken. Ze moeten wachten. 

00:14:47 I: Is dat voor iedereen toegankelijk zo'n groepswoning? 

00:15:02  B3: Ja. Als je een aanvraag indient... 

00:15:05 I: Dat is dan...? Alleen misschien de zorgbehoevend... als je te zorgbehoevend 

wordt...? 

00:15:13  B3: Ja, dan mag je niet komen. Je moet je nog een beetje kunnen verhelpen. 

00:15:18 I: Maar voor de rest? Het is ook wel betaalbaar? 

00:15:23  B3: Je betaalt je huur voor je kamer en apart voor het eten. 
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00:15:33 I: Het eten is optioneel? 

00:15:33  B3: Het is alle dagen goed. Kaas en hesp of hesp en kaas. 

00:15:39 I: Ik heb ook gehoord, zeker in het weekend, dat je zelf een maaltijd moet...? 

00:15:41  B3: Dan moet je zelf koken. 's Middags moet je dan zelf etwa. In de week wordt het 

eten gemaakt. 

00:15:51 I: Iedereen doet er dan beroep op ook? Dat is goed dat dat gebeurd, dat 

iedereen? 

00:15:56  B3: Dat is goed bist de week voor te eten. Dat is wel perfect. 

00:16:02 I: Je hebt daar zelf ook inspraak in, in wat dat er gemaakt wordt? 

00:16:03  B3: Het gebeurt. 

00:16:07 I: Hoe komt het dan dat je 's ochtends zegt of dat u daarnet zo... 's ochtends en 's 

avonds dat het soms niet goed is dat u uw brood zelf moest...? 

00:16:17  B3: Uitgedroogd. 

00:16:20 I: Is dat ook niet dezelfde groep die dat klaarmaakt? 

00:16:23  B3: 's Nachts doen dat de nachtverplegers. Ik sta er niet goed mee. [?] Het gebeurt 

wel een keer dat dat een beetje uitgedroogd is. Ik heb gezegd tegen Saskia. Ken je Saskia? Uit de 

bureau. Ik heb gezegd dat ik het eten een keer naar haar ga brengen. 's Morgens is het eten [dat zij 

een keer mag eten?] 

00:16:50 I: U gaat dan zelf soms ook nog naar de bakker als het nodig is? 

00:16:56  B3: Ja. 
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00:16:56 I: Ge kunt eigenlijk zelf ook nog boodschappen...? Ge kunt alles zelf nog doen als 

het nodig is? 

00:17:02  B3: Dat wel. Dat is geen probleem. Of dat laten doen. Die dat willen, doen het mijne 

ook. 

00:17:07 I: In vergelijking met een woonzorgcentrum. 

00:17:09  B3: Er is hier iemand naar de Aldi geweest voor mij die hier werkt en in haar privé 

doet ze dat voor mij. Dat is allemaal geen probleem. 

00:17:18 I: Zaken zoals de kamer kuisen enzo, neemt u daar iemand voor aan of...? 

00:17:24  B3: Alle veertien dagen. 

00:17:30 I: Ik merk dat heel veel mensen iemand hebben voor hun kamer te kuisen. Vindt u 

dan dat het bijvoorbeeld meer georganiseerd moet worden voor heel deze groepswoning of vindt u dat 

beter allemaal apart? 

00:17:46  B3: Neen, dat is elk apart. Wij beslissen daar niet over. Kijk, ze heeft zij een ander, 

zij heeft ook een ander voor te kuisen. 

00:18:21 I: Moest u suggesties moeten doen van hoe het beter kan of...? 

00:18:25  B3: Ik kan daar niet op antwoorden. 

00:18:28 I: Zijn er geen dingen dat u zegt van...? 

00:18:29  B3: De maaltijden. 's Morgens en 's avonds. Ik spreek niet in mijn naam, ik spreek 

ook in de nachtopvang, die mensen. Die komen hier slapen. 's Morgens en 's avonds komen ze hier 

eten, maar het eten kan eigenlijk beter. Gauw, beter geregeld worden. Het is al. Ik mag niet te veel 

zeggen ook, want zie dat ik mijn bon krijg, dat ik mag verhuizen. 

00:18:59 I: Ik ga dat niet doorzeggen ze. Het is anoniem. 
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00:19:12 I: Voor welke gelegenheden komt u bijvoorbeeld nog naar buiten? 

00:19:16  B3: Voor naar de markt te gaan en voor koffie te gaan drinken. 

00:19:24 I: Bent u eigenlijk tevreden met de omgeving hier? Kent u de buurt goed? 

00:19:27  B3: Ja. 

00:19:29 I: Het ontbreekt hier niet aan bepaalde voorzieningen? Qua gezamenlijke 

activiteiten, want soms... 

00:19:38  B3: Oh, nu moet je zwijgen wi. Gezamenlijke activiteiten, eh? We doen wij dat niet. 

00:19:43 I: Ik heb inderdaad vernomen dat dat... Vroeger was er blijkbaar nog wel een 

beetje interesse voor sommige activiteiten. 

00:19:52  B3: Interesse? 

00:19:54 I: Interesse in de zin. Zeker activiteiten die inhouden buiten... 

00:20:00  B3: Een keer weggaan? Weggaan, dat wel. 

00:20:06 I: Daar? 

00:20:06  B3: Dat doe maar. Maar anders... Turnen en dat [zingen?] en... goh. Het zijn al 

mensen van 80 en 85 jaar en ouder. Zie je ze nog zitten turnen en met de voetjes stampen? 

00:20:22 I: Stel dat je nu... Zelf heeft u nu misschien niet heel veel inspraak in de 

activiteiten die gebeuren...? 

00:20:28  B3: Jowel, we hebben wel inspraak erin, maar we willen niet. We willen wel 's 

namiddags koffie drinken of we willen niks doen. Allemaal hier wi. 

00:20:41 I: Iedereen wil gewoon zijn persoonlijke ding doen? 

00:20:41  B3: Ja. 
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00:21:08 I: Als het gaat om engagement tussen bewoners onderling, zijn de dan bepaalde 

zaken dat u bijvoorbeeld doet om iemand anders te helpen of omgekeerd? 

00:21:14  B3: Helpen? Als we kunnen helpen doen we dat. Als we kunnen doen we dat, 

maarja. 

00:21:19 I: Kunt u dan een voorbeeld geven van iets? 

00:21:26  B3: Floris helpt alleman, hem <wijst>. De specialist. 

00:21:40 I: Wat doet u dan bijvoorbeeld? 

00:21:41  B3: Ewelja, vanalles. Het tafel afruimen, iets geven aan tafel, de stoel dichter zetten, 

de stoel wegpakken dat ze kunnen zitten en de afwas doen, vegen, dat doet hij allemaal. 

00:22:11 I: Stel dat je het groepswonen moet situeren tussen een assistentiewoning, thuis 

wonen een woonzorgcentrum. 

00:22:17  B3: Het is hetzelfde niet. 

00:22:20 I: Waar zou u dat dan situeren? 

00:22:23  B3: Dat is hetzelfde niet. Hoe moet je dat formuleren. Zeg het een keer. 

00:22:30  BX: Als er iemand in je huis is, ben je alleen, bij hier ben je in groeps... 

00:22:36  B3: Is het nodig, je kunt bellen. Ze komen. De verpleging van het Pardoen komt. 

Pak dat je nu valt, dat ik ook al soms een keer meegemaakt heb. Je belt en ze komen voor je op te 

halen. Als je thuis woont gaat dat niet. Je kunt dat ook krijgen, maar tegen dat ze komen is het een 

half uur later. 

00:22:56 I: Wat is dan bijvoorbeeld het verschil met een assistentiewoning, want daar heb 

je ook soms...? 

00:23:02  B3: Jamaarja. 
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00:23:00  BX: Dat is niet betaalbaar. 

00:23:03  B3: Als je hier buiten komt, die kant <wijst>. Daar staan de woningen, maar dat is 

bijna niet betaalbaar. Alles betalen. Al wat ze doen moet je betalen. Ik weet niet hoeveel pensioen dat 

gij hebt, van ons gaat dat niet wi. 

00:23:18 I: Hier heb je dan wel bijna dezelfde zorgverlening als dat je daar zou hebben, 

maar wel betaalbaar dan? 

00:23:25  B3: Dan wel, maarja, het is niet betaalbaar. Als je het allemaal samenlegt. 

00:23:32 I: Hoe komt dat dan dat dat hier veel betaalbaarder zou zijn dan...? 

00:23:35  B3: Er is meer inbegrepen. Het is azo. Er is meer inbegrepen. 

00:23:41  BX: Het groepswonen, ge doet het in groep. 

00:23:43  B3: Groepswonen. Hoe moet je dat gaan zeggen? 

00:23:47 I: Ook omdat dan bijvoorbeeld als iemand eten klaar maakt voor de hele groep 

dat dat dan goedkoper uitkomt? 

00:23:53  BX: Tuurlijk. 

00:23:53  B3: 's Middags betalen we zeven euro. Ge kunt dat niet doen, zelf. 

00:24:30 I: Als je zou moeten zeggen of dat de zorg of het wonen prioritair is in deze 

woonvorm, wat is dan...? Wat is de mate tussen de twee? 

00:24:45  B3: Hoe moet je dat nu zeggen? We hebben allemaal een huis, we gaan het zo 

zeggen. Een woonst, dus een beetje... <Onderbreking> We hebben een woonst, we hebben ons eten 

's middags, 's morgens en 's avonds ook als we willen. Dat is een voordeel. 
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00:25:20 I: Dat is dan zo'n beetje de zorg waar dat je...? 

00:25:26  B3: Zorgen dat je niet moet op... Ge weet gij ook, de zaterdag en de zondag moeten 

wij zelf zorgen voor het eten. Er komt daar veel bij kijken. 

00:25:35 I: Zijn dat lastige dagen in vergelijking? 

00:25:36  B3: Dat zijn lastige dagen. Aan de ene kant wel. Ik heb nu iemand die eten maakt 

voor mij, die ze brengt, maar dat is nog niet lang. Voordien moest ik het zelf doen. Het was alsan met 

de afwas. Heb je al een keer de afwas gedaan in een rolstoel? Neen hé? Dat gaat, maar dat gaat 

moeilijk. 

00:26:01 I: Vindt u dan bijvoorbeeld dat dat ook aangeboden zou moeten worden. Dat de 

afwas ook iedere keer gedaan wordt 's avonds of...? 

00:26:10  B3: Neen, dat mag niet. Groepswonen mag dat niet... zij mag dat niet doen. Ze 

heeft het ene keer gedaan, ze heeft tegen haar voeten gehad. Ook door de rotte appel die een klacht 

ingediend had. Dat zijn dan punten die niet goed zijn. 

00:26:34 I: Denk je dat er nog groepswoningen kunnen bijkomen in Vlaanderen? Denk je 

dat er nog potentieel is om meer groepswoningen in Vlaanderen op te richten? Ziet u dat...? 

00:26:59  B3: Ik vind het wel een goed systeem aan de ene kant, als je overeenkomt. Het 

eerste jaar zijn we hier goed overeen gekomen, maar nu... Nu ook, er is een week iemand thuis, dus 

we hebben nu iedere dag dezelfde kokkin 's morgens. Het is een vijfsterrenhotel. Van eten. Ze heeft 

wel een diploma kokkin. Ze is... Juist hé? We eten wieder voor dood. Ik heb het haar van noenen nog 

gezegd. 

00:27:44 I: Stel dat je nu de grootste voordelen en nadelen zou moeten geven van dit 

gehele concept? 

00:27:53  B3: Nadelen is gewoon hier. Dat je moet verzorgd worden. Ik heb dat al gezegd 

tegen Saskia ook. Ik ben zelf geweest. Ik zeg, "als gij wilt de nachtopvang verbeteren, dan zal er veel 

moeten veranderen". 



 

162 
 
 

00:28:09 I: Nu is de zorg vooral persoonlijk geregeld? Moet je het zelf eigenlijk regelen? 

00:28:14  B3: Je moet alles zelf. Buiten het eten moet je alles zelf doen. De apotheker, 

inkopen als je wil. 

00:28:24 I: Is dat dan slecht dat dat zo is? 

00:28:26  B3: Wij kunnen nog weg. Zij kan nog weg. 

00:28:32 I: Dat is ook één van de grootste positieve zaken? Dat je zelf je ding nog kan 

doen? 

00:28:41  B3: Welja, maar in de mate van het mogelijke. 

00:28:47 I: Anders, zijn er nog positieve zaken? 

00:28:49  B3: De Johannes gaat iedere week in [kermis?]. Hem is goed. Hem moet daar niet 

aan. Gij ook, je hebt gij je eten en drinken. Gelijk, wieder moeten daarvoor kijken. Ik zeggen, gelijk nu 

ook, er is nu een groten die weer eten gaat klaarmaken vrijdag voor mij, voor zaterdag. Hij komt dat 

brengen. Ik heb dat maar op te warmen. 

00:29:54 I: Wat de voornaamste zaken zijn waar dat iemand die een project opricht 

rekening mee houden? Wat zijn de belangrijkste zaken dat die moet zeggen van, "daar moet ik echt 

op letten, anders gaat groepswonen niet werken", bijvoorbeeld? 

00:30:11  B3: We moeten erop letten dat we kunnen overeenkomen. Met Irene gaat dat niet. 

00:30:17 I: Er moeten dan bijvoorbeeld meer...? 

00:30:23  BX: Er zijn vier keren per dag dat we elkaar zien. 

00:30:27 I: Is dat te veel? 
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00:30:28  B3: We zijn maar met zeven, dus... 's Morgens ga ik niet. Gelijk 's middags, 's 

avonds zien we elkaar. In de middag als we koffie gaan drinken zien we elkaar. Wrijving door de 

situatie van die vrouw. 

00:30:47 I: Ik vind het dan raar dat u daarnet zei, als u bijvoorbeeld inspraak zou krijgen in 

wie dat erbij komt, dat u dan zegt van, "het is toch beter dan zij het regelen en dat wij...". 

00:30:59  B3: Zij moet het regelen. De bureau moet dat regelen. Zij krijgen de aanvragen. 

00:31:04 I: Stel dat er nu iemand bijkomt dat hier...? 

00:31:07  B3: Ge weet dat niet. Er is maar één, dat Saskia zei, "ik heb op bezoek geweest, 

maar die vrouw...". Ik zeg owla, "neen". Dat is een gebuur geweest van mij. Eén met van die lange 

vingers tot aan de overkant. Hetgeen dat ze gedaan heeft. We gaan ze niet nemen, zegt ze. Ze is wel 

op gesprek geweest, maar hetgeen wat ze moest vertellen heeft ze niet verteld. Ze heeft wel echt 

[lange vingers?], je kunt dat niet... Ik zeg tegen Saskia, "ge moogt dat niet doen wi". Ze heeft lange 

vingers tot en met. 

00:31:46 I: Het is dat natuurlijk, ge leeft hier dicht op mekaar. 

00:31:48  B3: Ze geraken binnen in je kamer. Zonder sleutel. Ik heb het haar getoond in de 

gebuurte daar. Zulke vrouwen moet ik niet hebben. Ze heeft te lang binnen gezeten. 

00:32:03 I: Dan hebben ze daar wel rekening mee gehouden? 

00:32:04  B3: Ja, [?]. Normaal ga ik dat niet zeggen, maar ik wist nu dat het die was. Ik zeg, 

"neen, doe dat niet". Plus dat ze ging in ruzie komen met de rotte appel. Ik wil dat dan ook niet. Irene, 

het is een lastig mens, maar hetgeen dat ze meemaakt is ook niet goed. Ze is nu weer binnen in het 

hospitaal voor een long. Alle twee, drie weken, vier weken is ze binnen voor een long. Dat hort op met 

slijm. Ze hebben nu gekeken, maandag hebben ze gekeken of dat er bloed bij is ook. Ze is zij [?]. Hoe 

noemt dat weer dat ze zeggen. Het is hier veel te zeer, vier maanden. Het is geen vier maanden dat 

ze weg is. Iedere keer geen adem meer, geen lucht meer. Ze voeren ze dan weg. Dat moet niet. We 
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wensen dat niet. Als ze hier is werkt ze op ons systeem en als ze hier niet is, zeggen we dan, "het is 

hier stil". Gelijk dat gij nu hier staat en ze zou ginder zitten, ik ging niet veel babbelen. 

00:34:11 I: Het is een beetje... je mag niet te veel bazige personen hebben? 

00:34:15  B3: Bazig, welja. Ze is een beetje bazig eigenlijk. 

00:34:21 I: Ik ben ook naar Maldegem geweest en daar hebben ze ook zo'n beetje... 

00:34:24  B3: Heb je naar de Warande geweest? 

00:34:26 I: Neen. Daar was het ook zo'n beetje dat... zeiden ze ook die karakters dat dat 

een heel grote rol speelt, zeker als er twee bazige personen zouden tussen zitten. 

00:34:37  B3: Heb je bij het OCMW geweest in Maldegem? 

00:34:38 I: Ja, het OCMW. 

00:34:41  B3: Ik heb daar nog contact mee gehad. 

00:34:48  BX: Ze maken ook ruzie. Ze kunnen nog ruzie maken, man en vrouw, maar dat niet 

in het groepswonen wonen, van de bewoners zelf. 

00:35:04 I: Het is een beetje dat. Die karakters zijn belangrijk. Dat is één van de dingen, als 

ik het vergelijk met het project in Maldegem zijn de verschillen wel nog vrij groot, ondanks dat je het 

misschien niet zou verwachten tijdens de twee groepswoningen. Ik moet nog wel bij de bewoners zelf 

nog gaan. 

00:35:27  B3: In Maldegem is het meer flatjes. 

00:35:30 I: Daar, de zorg staat echt centraal. 

00:35:32  B3: Ik weet het wel, ik heb er contact mee gehad. Ik weet niet hoe dat ze noemt. 
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00:35:36 I: De vraag uit Brugge was ook van, "kunnen we die zorg nog minder centraal 

zetten?", dan dat hier bijvoorbeeld. Kunnen we nog verder daarin gaan? 

00:35:49  B3: Eigenlijk zouden ze hier een keer moeten een reorganisatie doen. [Ik heb altijd 

meegekregen?] reglementen die moeten uitgevoerd worden of nageleefd worden. De [gazette?] gaat 

een uur bij de bureau zitten, ze gaat buitenkomen, "allo" doet ze. Ze doet weer voort gelijk vroeger. 

Dat is hetgeen die bij ons een beetje steekt. Dat is haar beste vriendin dat. Hier <wijst naar 

bewoonster>. 

00:36:27  BX: Moet je een plateau tegen je hoofd hebben? 

00:36:27  B3: Hey, het staat erop. Getuigen. 

00:36:34 I: Het is het aanpassen aan de bewoners iedere keer opnieuw en dat moet blijven 

gebeuren? 

00:36:40  B3: Ja, maar zij is hier ook één van de eersten. Al die gebeurt boven. Ze slaapt met 

haar kamer open, die deur is nooit toe. Al die gebeurt, ziet ze, ze hoort alles. 

00:36:56 I: Ze is hier ook één van de eerste, maar u was ook één van de eerste? 

00:37:00  B3: Een jaar later zeker. 

00:37:03 I: Aangezien dat er in het begin minder problemen waren, hoe komt dat dan? 

00:37:06  B3: Er was nog een persoon die nu dood is, die ook een beetje mee deed. Die ook 

een beetje zei, "azo en niet anders". Hij zei niet veel, maar als hij iets zei was het direct erop. 

00:37:19 I: Dat is nodig dat er iemand af en toe een keer... 

00:37:22  B3: Ja. Wat dat is. Ze voelt zij ons als bedreiging. Ik zijn een beetje een bedreiging 

voor haar en vroeger Joost ook. Als Joost... hij zou recht staan ook wi. 

00:37:39 I: Is dat dan de begeleiding die daar misschien wat meer...? 
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00:37:42  B3: Ze kunnen daar niet aan veranderen. 

00:37:44 I: Of moet dat van de bewoners...? 

00:37:50  B3: Ze kunnen daar niks aan doen. Ze zeggen zelf, "we kunnen ze niet meer 

veranderen". Ik heb dat over een week of twee een keer gezegd tegen Paulien. "Je maakt een 

reglement, je hangt hem uit in de eetzaal en hierboven en ze moet nageleefd worden. Maar niet een 

reglement maken en niet nageleefd worden. Dat hangt dan bloot, ge maakt een groot [?] Alles met de 

producten ook van de groep. 

00:38:18 I: Dat iedereen zijn eigen frigo heeft met zijn eigen...? 

00:38:21  B3: Daar niet van. Je mag de keuken gebruiken. Hier ook, je mag dat gebruiken. Ze 

maakt zij broodpudding. Alles met de producten van... Wij betalen daar ook in. Dat is niet voor ons, ze 

maakt dat voor haar zoon en azo. Dat verdragen we niet. We kunnen er niet aan doen, want ze doet 

dat maar als de vrouw weg is. 's Avonds achter 18u. Dat op veel weekends. We hebben dat al gezegd 

maarja. Geen avance. 

00:38:55  BX: Ge hebt hier prachtige dagen gehad. We hebben schone dagen ook. Ze zijn 

allemaal wel een beetje op hun privacy azo. 

00:39:05  B3: Ewelja, wieder zijn al een beetje... 

00:39:09 I: Iedereen heeft hier ook wel een beetje zijn privacy. 

00:39:13  B3: Dat is privacy. Als de deur toe is, privacy. 

00:39:20 I: Komen jullie ook bij elkaar soms binnen of zeggen jullie, "we zien elkaar al 

genoeg" aan tafel? <Lacht> Dat je bijvoorbeeld bij de andere bewoner binnen komt om een babbeltje 

te doen? 
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00:39:31  BX: Dat gaat ook minderen als die... Dat madammeke die hier nu komt die voelt zich 

verzekers niet goed. Ze komt naar beneden en wil nog een keer 's avonds naartoe gaan. Dan moet je 

ofwel zeggen, "ik ga nu ook gaan slapen". Zieder hebben niets meer. 

00:40:13  B3: Er zijn er hier die niks hebben. Gelijk Rosalie. Zij is hier toegekomen met een 

plastic zakje, halfvol. Dat is al dat ze meehad. Nu heeft ze alles dat ze moet hebben, maar als ze hier 

gekomen is, had ze niks. 

00:40:40 I: Jullie ondersteunen elkaar daar dan wel...? 

00:40:41  B3: We hebben al veel gesteund. 

00:40:44  BX: Moest het een goed mediteraan warmte zijn, maar het is hier altijd koud. Dat 

maakt het ook niet zo aangenaam. We gaan naar de markt. We hebben koud, we warmen van die 

dingen. Ge doet dan u juiste kledij niet aan, maar als de zon daar is, pas hier op. 

00:41:31 I: Ik peis dat ik het meeste al een beetje gevraagd heb. 

00:41:38  B3: Je zal wel een gedacht hebben. 
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Interview bewoner 4 

Tijd Spreker Tekst 

00:01:02 Nota: <Begin algemene vragen> 

00:01:04 I: Eigenlijk eerst een aantal heel algemene vragen. 

00:01:08 I: Een man veronderstel ik? 

00:01:11  B4: Ja. 

00:01:12 I: De leeftijd? 

00:01:13  B4: 72. 

00:01:16 I: Burgerlijke staat? 

00:01:18  B4: Een Belg. 

00:01:21 I: Ik bedoel, ongehuwd, samenwonend,…? 

00:01:25  B4: Aja, gescheiden geweest en al een ander huwelijk. 

00:01:34 I: Uw hoogste opleiding? Lager onderwijs,…? 

00:01:40  B4: Een beetje meer al. Voor schilder gegaan. 

00:01:46 I: Is dat dan, je middelbaar, dat je… Tot welk jaar was dat dan? 

00:01:54  B4: Tot mijn 19, maar dat was meer avondschool. 

00:02:04 I: Dan nog bijgeschoold voor avondschool, voor schilder? 

00:02:08  B4: Ja, ge moet dat. Ge moet dus met leercontract gaan en dan avondschool 

volgen en de zaterdag naar het school. 
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00:02:18 I: Dat is dan na u 19de? 

00:02:22  B4: Dat was nog na mijn 19de, want ik heb moeten uitstellen [?] in het leger voor te 

kunnen mijn studies afmaken. 

00:02:37 I: Uw huidige werksituatie? Ik veronderstel dat dat hier voor de meesten 

gepensioneerd is? Is er eigenlijk nog iemand die niet gepensioneerd is? 

00:02:46  B4: Neen, want als ge hier wil binnenkomen, moet je 65 zijn. 

00:02:54 I: Hoe zou u zelf u gezondheidstoestand omschrijven? Als zeer goed, goed, 

redelijk, slecht, zeer slecht? 

00:03:00  B4: Niet goed. Ewel, ik kan niet goed gaan dat is… 

00:03:14 NB4: Suiker heb je ook hé, Tony. 

00:03:16  B4: Suiker heb ik ook. Alles dat niet goed is heb ik. 

00:03:24 I: Slecht of heel slecht dan? Of zeg je van, "kijk het is…"? 

00:03:30  B4: Normaal gezien had het beter gekund, maar het is niet azo, maar we mogen 

niet zeggen dat het het slechtst is. 

00:03:40 I: Heeft u kinderen? 

00:03:44  B4: Ik heb één zoon gehad, maar hij is over twee jaar gestorven aan kanker. 

00:04:03 I: Voor dat u naar hier kwam, wat was u vorige woning dan? Was dat in een 

landelijke, stedelijke omgeving gelegen? 

00:04:10  B4: Neen, dat was in Raverschoot in Eeklo, dat is zo een beetje de buitenkant van 

Eeklo. 

00:04:18 I: Zo een beetje ertussen eigenlijk? Niet… 
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00:04:23  B4: Neen, dat was eigenlijk meer op de buiten waar dat nu het nieuw hospitaal 

staat, daar niet ver van. 

00:04:31 I: Was u eigenaar of huurder? 

00:04:33  B4: Ik was eigenaar. 

00:04:37 I: Was dat een rijwoning of…? 

00:04:39  B4: Een bungalow. 

00:04:46 I: Dat zijn de heel algemene korte vraagkes. 

00:04:57 Nota: <Begin semigestructureerd interview> 

00:04:59 I: Het eerste is eigenlijk hoe dat u zelf in aanraking gekomen bent met heel dat 

concept, groepswonen voor senioren? 

00:05:07  B4: Ik heb een keer een beroerte gehad en ik zijn in het hospitaal geraakt en mijn 

zoon heeft daar dan voor gezorgd dat ik hier binnengeraakt zijn. Eigenlijk ik was niet volledig in keuze. 

00:05:23 I: Het was eigenlijk doordat u in het hospitaal beland was dat u zoon heeft beslist 

om te zoeken naar een meer aangepaste woonvorm? 

00:05:32  B4: Ja. Alleen kost ik niet meer zijn. Naar de eerste winkel was het een kilometer, 

dusja, ge kunt daar niet zijn alleen. Ik kost haast niet meer gaan. Ik kan nog haast niet gaan. 

00:05:49 I: Weet u dan waarom dat u zoon heeft gekozen voor dit in tegenstelling tot een 

andere woonvorm? 

00:05:57  B4: We hadden niemand niet. Alleen kost het niet meer zijn. Daarmee, met dat we 

niemand niet meer hadden ben ik naar hier gekomen. Ik kosten niet zeggen, "ik ga bij de dien of bij de 

dien gaan wonen", of alleen proberen. Dat ging niet. 
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00:06:18 I: En bijvoorbeeld als u zou kijken naar serviceflats ofzo, is er daar ook naar 

gekeken of heeft u zoon eigenlijk echt gezegd van, "dit om bepaalde redenen is…"? 

00:06:28  B4: Omdat ik hier mijn onderhoud heb. Er wordt hier gewassen voor mij, ik heb hier 

mijn eten, ik heb alles. Dat is een beetje het voordeel. 

00:06:39 I: Het was wel belangrijk dat er hier voldoende zorg aanwezig was? 

00:06:42  B4: Tuurlijk. 

00:06:51 I: Als je zelf het concept zou moeten omschrijven, de woonvorm zelf, hoe zou u 

dat dan doen? 

00:07:01  B4: Bwa, ik vind dat wel goed hier. Ja. Een mens… ge hebt hier wat dat we moeten 

hebben. 

00:07:15 I: Ik heb het al een beetje vernomen zeker, maar hoe lang woont u hier al, al 

vanaf het begin zeker? 

00:07:19  B4: Ik woon hier van de eersten. Ik was hier eigenlijk de eersten van allemaal. 

00:07:24 I: Hoe lang is dat? 

00:07:24  B4: Dat is nu zes jaar een half. 

00:07:27 I: Zes jaar een half. 

00:07:29  B4: In de 11ste juni wordt dat zeven jaar dat ik hier zijn. 

00:07:36 I: Als u zelf een aantal waarden zou moeten omschrijven van het groepswonen, 

zou u dan bijvoorbeeld een top drie van waarden kunnen geven, dat u zegt, "dat is echt belangrijk aan 

het groepswonen", ten opzichte van andere woonvormen voor senioren bijvoorbeeld? 

00:07:55  B4: Ik vind dat op de eerste plaats [?] 
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00:08:01 I: Wat zijn zo de voornaamste redenen dat dat beter zou zijn dan andere 

woonvormen bijvoorbeeld? 

00:08:11  B4: Dat je alles hebt. Je hebt maar wat te vragen. Gelijk, ik heb een beroerte gehad 

en ik kan niet meer schrijven, gelijk dat het zint. Ik heb dat gevraagd voor rekening voor in te vullen, 

mijn rekeningen in te vullen voor stortingen te doen. Ze hebben zulder hier mee geweest, ze vullen dat 

in voor mij. 

00:08:36 I: Is dat dan van de gezinszorg? 

00:08:38  B4: Ja. 

00:08:40 NB4: Het zijn eigenlijk zorgkundigen dat hier werken. Die zorgkundigen mogen ook 

die taken doen. 

00:08:49 I: Dat is van de thuiszorg? 

00:08:51  NB4: Ja, dat is eigenlijk… mensen die alleen als zorgkundigen werken, hebben ook 

vaak posten buiten huis, dus dat is aan huis, dat ze ook iets van gezinszorg gaan doen. 

00:09:05 I: Het is misschien een beetje een gelijkaardige vraag, maar hoe staat u 

tegenover dat onderbrengen van die groepswoning in die organisatie. Nu is dat eigenlijk ingebed in, 

het Zorgbedrijf is dat tegenwoordig, vroeger was dat het OCMW en van daaruit wordt er nu vrij veel 

geregeld, dus thuiszorg enzovoort. Vindt u dat positief? 

00:09:33  B4: Ja, maar ge zijt geen baas niet meer. Zulder regelen veel dingen voor u. Dan 

andere dingen kan je dan niet. 

00:09:50 I: Kunt u een voorbeeld geven daarvan? 

00:09:53  B4: Ik ga een keer gaan zeggen. Voor een onderzoek moest ik… iedereen moet dat 

doen boven de 65… moet je een stoelgang meegeven voor dat onderzoek te doen. 

00:10:13  NB4: Darmkanker is dat peis ik. 



 

173 
 
 

00:10:13  B4: Het ergste van al is, de brievenbus zit aan het pleintje. Dat is een kilometer van 

hier, ik kan nog van hier naar de ding niet gaan. Van hier naar de kerk kan ik niet gaan. Ik kost ik dat 

niet meegeven. Ene keer heb ik dat kunnen doen, maar de tweede keer niet. 

00:10:35 I: Dat was dan verplicht van hieruit dat je dat deed? 

00:10:38  B4: Dat is niet verplicht, maarja… 

00:10:42 I: Dat is iets dat je moet doen dat je misschien zou zeggen…? 

00:10:45  B4: Voor uw veiligheid. 

00:10:55 I: Is dat dan dat je bepaalde zaken zou moeten opgeven omdat dat in het 

Zorgbedrijf daarmee verwikkeld is? Is dat dan? 

00:11:08  B4: Neen, dat is voor hier Belgen. Dat is voor iedereen. Natuurlijk, ge wilt daaraan 

meedoen, maar ge kunt daar niet aan meedoen. Dat is nu ook azo. Ik moet mijn machinetje naar 

beneden halen, want morgen moet ik die stortingen gaan doen, maar ik moet van hier naar Maldegem 

voor een storting te doen. 

00:11:35 I: Helpt er dan iemand u daarmee of niet? 

00:11:37  B4: Neen. 

00:11:39 I: Dat wordt dan niet gedaan? 

00:11:40  B4: Neen, daar moet je zelf je plan mee trekken. 

00:11:42  NB4: Ik denk, als je dat vraagt… dat er wel zijn dat… 

00:11:48  B4: Als ge in België wat vraagt, doen ze alles, maar vraag niet achter de dink… Ten 

eersten, het kost veel geld en ten tweeden, de belbus… Die vrouw waar dat ik bijgewoond heb, het 

laatste, haar auto was kapot. Ik zeg, "weet je wat dat je doet, bel naar de belbus", ze moest etwaar 
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naartoe. "Aja". Ewel, ze is al tien jaar dood en hij is nog niet geweest die belbus. Hij kwam gewoon 

niet. 

00:12:21 I: Vindt u dat dat dan wel zou moeten gebeuren bijvoorbeeld, dat ze jou daarbij 

zouden moeten helpen vanuit het…? 

00:12:27  B4: Ik vind, als dat bestaat die dink, zou ze dat wel een keer mogen. Gelijk ik ook, 

dat ze dan moesten zeggen, "kijk dan, we gaan je naar de bank voeren, ge doet daar uw zaken en we 

brengen u weer", was dat natuurlijk wel vree gemakkelijk. Ik moet dat niet vragen, want dat duurt en 

dat herduurt en dat is altijd etwadde. Daarmee probeer ik altijd mijn plan te trekken daarin. 

00:12:57 I: Als je bekijkt wat dat u behoeften en eisen hier zijn ten opzichte van die 

organisatie zijn er misschien soms zaken die dan ontbreken ook of…? 

00:13:13  B4: Daar zou er nog wel wat verbetering in kunnen aan gebeuren. Ja, ik vind dat. 

00:13:29 I: Denk je dat de coördinatie, heel algemeen bekeken, dat dat ook zou moeten 

gebeuren door zo'n Zorgbedrijf. Je zou natuurlijk een groepswoning kunnen uitdekken, waarbij je 

misschien met senioren werkt die niet zorgbehoevend zijn, waarbij dat je het dan helemaal anders 

probeert te organiseren. Denkt u dat dat mogelijk zou zijn of…? 

00:13:58  B4: Het is dat dat ik niet weet of dat dat mogelijk is. Het is natuurlijk voor ons 

gemakkelijk om te zeggen, "het moet azo en azo", maar voor iedereen is dat niet gelijk. 

00:14:12 I: Ik heb hier nu wel verstaan dat de zorgverlening hier voor de meesten wel min 

of meer gelijk is, maar dat er misschien nog… 

00:14:22  B4: Verschillen in zitten. 

00:14:24 I: Tussen de mensen verschilt er natuurlijk wel… 

00:14:26  B4: Tuurlijk. Ge hebt gij mensen die gern een keer weggaan. Ze organiseren wel 

een twa, maar ver gaan ze niet. Dat is dan een keer, het oudman (=WZC) is al een twa dat ze gaan, 

maar ik zijn daar niet zot aan. 
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00:14:45 I: Dat is dan iets dat zij aanbieden, waar dat gij zegt van, "eigenlijk…"? 

00:14:49  B4: Ze hebben hun dink… een nieuwjaarsreceptie, maar ik ben niet mee geweest. 

Ten eerste, ik kan niet mee, want als ze mij ginder afzetten, ik moet nog 3-400 meters gaan. Ik kan dat 

niet. Dat is voor mij onmogelijk. Mijn heupen mankeren. 

00:15:22 I: Ik ga misschien eerst een stukske over de bewoners en doelgroep zo’n beetje. 

00:15:27 I: Moest je een bepaald profiel moeten omschrijven van de perfecte bewoner? 

Wat moet een bewoner zowat hebben om in zo'n groepsconcept te kunnen toetreden? Zijn er 

bepaalde dingen dat je zeker niet mag? Dat je zegt van, "die persoon heeft die kenmerken en dat gaat 

nooit werken als je in een groep zou komen"? Je woont hier natuurlijk al het langst. 

00:15:54  B4: Ge hebt er die moeilijk daarin zijn. Ik zeg, eerst en vooral, ge hebt een bepaalde 

persoon dat hier komt voor te eten. Dat is gelijk een zwijntje. Als hij spaghetti eet, het vliegt al achter 

zijn kin, maar als ge daar rechtover zit is dat een beetje wreed. Versta je? 

00:16:23 I: Zijn er zo kenmerken…? Als je in een groepswoning woont dat je misschien wel 

een beetje sociaal moet zijn of…? 

00:16:32  B4: Dat moet je zijn. Ge moet de mensen aanvaarden. Het is natuurlijk niet 

gemakkelijk voor die mensen ook niet. Ik vind, ge moet ze aanvaarden gelijk of dat ze zijn. 

00:16:46 I: Dat is wel belangrijk dat je een beetje tolerant zijt ten opzichte van elkaar? 

00:16:50  B4: Tuurlijk. 

00:16:53 I: Zijn er nog zo'n kenmerken? 

00:16:57  B4: Niet veel. Weet je wat dat je hebt? Bepaalde mensen interesseren under in 

niets. Gij wilt er dan een keer tegen klappen, maarja ze kunnen niet, want… Ge hebt erbij die 

geïnteresseerd zijn in een bepaald iets, waar dat een andere mens niet in interesseert. Iemand is 

geïnteresseerd in voetbal. Van als hij hier binnenkomt, 10u15 zit hij bezig over de voetbal en blijft hij 

daarover zagen. Dat is goed, mijn kleinzoon voetbalt ook. Dat is goed voor een minuutje, maar toch 

niet voor uren aan een stuk. 
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00:17:48 I: Iedereen heeft zo'n beetje zijn aparte dingen? 

00:17:51  B4: Tuurlijk. 

00:17:54 I: Nu is de officiële doelgroep 65-plus en niet te zorgbehoevend. Vindt u dat een 

goeie doelgroep momenteel of zeg je van, "eigenlijk moet dat een beetje veranderen", zou dat 

misschien… andere leeftijd? Of zeggen van, bij meer zorgbehoevendheid mag je hier ook binnen of 

juist niet… Vindt u dat…? 

00:18:16  B4: Dat hebben ze gezegd. Ge moet nog etwa kunnen vooraleer dat je hier binnen 

kan. Er zijn er hier bij die niets kunnen. Ze zitten ulder hier ook. 

00:18:31 I: Die hier dan ook zo binnengekomen zijn? 

00:18:32  B4: Die ook azo al binnengekomen zijn. Ze hebben ulder wel gezegd, "ze kunnen 

nog dat of ze kunnen nog dat", maar ze kunnen zulder dat niet. 

00:18:40 I: Dat het eigenlijk een beetje verkeerd…? 

00:18:42  B4: Tuurlijk ja. 

00:18:45 I: Is dat dan ook een probleem binnen dat…? 

00:18:47  B4: Beja, de zaterdag en de zondag zijn we hier alleen. Dan moeten we de tafel 

zetten, maar de die doen nooit mee. Iedereen moet zijn plan trekken, maar zulder niet. Ze blijven 

zitten. 

00:19:06 I: Dan moet andere bewoners…? 

00:19:08  B4: Dan moeten andere bewoners de reden volgen. 

00:19:18 I: Als je kijkt naar de huidige samenstelling van de groep, van leeftijd en van 

waarden enzo, is dat momenteel een goeie groep? 

00:19:32  B4: Ja, anders is dat wel een goeie groep. Er zit natuurlijk een enorm verschil in 

ouderdom. 
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00:19:37 I: Ik weet niet of dat u daar een generatiekloof merkt of ergens…? 

00:19:42  B4: Ja. Ik zijn 72, er zijn er hier bij van 94. Dat is een groot verschil. 

00:19:52 I: Is dat dan ook… daarnet sprak u over het verschil voetbal, over wat dat je praat. 

Is dat dan ook daar dat er een kloof zit? 

00:20:00  B4: Ja. Zulder klappen over de oorlog, maarja, ik heb de oorlog niet meegemaakt. Ik 

kan daar niet zo goed over klappen tegenover iemand die daarin gezeten heeft. Die overdrijven 

dikwijls wel een keer. 

00:20:22 I: U bent hier als één van de eersten gekomen, waren hier dan al andere…? Was 

dat hier direct met veel mensen dat jullie hier zaten? 

00:20:34  B4: We zijn hier van eerste keer met zeven of acht gekomen. 

00:20:41 I: In een relatief korte periode. 

00:20:44  B4: Als dat opengegaan is, waren we met zeven of acht. 

00:20:51 I: In de beginfase, was dat moeilijk om, toen dat je hier binnenkwam om je te 

integreren, om je zo terug te vinden in die groep, om daar een beetje aan gewend te geraken? 

00:21:05  B4: Neen, ik vind dat niet. Dat ging gemakkelijk. Ik zeg ge moet u aanpassen. 

00:21:20 I: Momenteel is het zo dat de bewoners zelf… als er een nieuwe bewoner bijkomt 

dat de bewoners zelf geen inspraak hebben, dat er niet gevraagd wordt ofzo van, wat denk je? 

00:21:32  B4: Neen, diene of dat zou passen, neen. 

00:21:38 I: Vindt u dat goed dat dat momenteel zo is of zegt u van, "op een bepaalde 

manier kan dat misschien…"? 

00:21:44  B4: Beja, want wij zijn gelijk de persoon niet voor daar wel over te beslissen. Wie 

dat er hier binnen moet. 
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00:21:52 I: Waarom zou u dan bijvoorbeeld…? 

00:21:55  B4: Eerst en vooral. Ze moeten dat ook vol krijgen. Ge moet… Er moet daarover 

beslist worden, wie dat ze hier binnen steken. Ik vind dat wij daar niet over te oordelen hebben. 

00:22:13 I: Vindt u dat deze woonvorm voor iedereen geschikt is? Ik denk dan ook aan 

mensen die een wat lager budget hebben of is dat eigenlijk…? 

00:22:33  B4: Dat gaat niet. Ik peis niet dat dat gaat gaan, want met een lager budget… Het is 

moeilijk peis ik. Gelijk ook, ik heb ik niets over. Dat is hier zodanig geregeld dat gij geen frang over 

hebt. 

00:22:55 I: Naar de zorgverlening toe ga ik nu een aantal vragen stellen. 

00:23:01  I: Wat vindt u nu eigenlijk van de huidige zorgverlening dat aangeboden wordt? 

Nu is het zo, als ik het goed verstaan heb, dat er gezinszorg komt die voor iedereen een aantal zaken 

doet. 

00:23:12  B4: Ewel, ik vind dat goed. Ze komen hier… Alles dat je nodig hebt, heb je maar te 

vragen. Ik vind dat dat wel goed is. 

00:23:26 I: Is er bijvoorbeeld, ik heb dat eigenlijk nog niet gevraagd, of dat er soms 

persoonlijke zorg is ook? In de zin dat er misschien mensen zijn die iets meer zorg nodig hebben, die 

dan persoonlijke zorg hebben of is dat hier niet…? 

00:23:42  B4: Ge kunt dat wel… verpleegsters laten komen. Ge hebt erbij die ulder eigen niet 

kunnen wassen. Dan komen die verpleegsters hun wassen en zulke dingen. 

00:23:57 I: Is dat ook samen vanuit die gezinszorg of is dat apart? 

00:23:59  B4: Dat is apart. 

00:24:02 I: Dat is niet met dat gemeenschappelijk budget ofzo? 

00:24:02  B4: Gelijk van het Witgele Kruis, dat is ook gratis. 
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00:24:10 I: Dat is ook zo-- jullie hebben ook een gemeenschappelijk budget dacht ik, maar 

dat is voor…? 

00:24:14  B4: Dat is juist maar voor het eten. 

00:24:24 I: Hoe ervaart u de hele zorgverlening? Is dat positief, is dat negatief? 

00:24:29  B4: Ik vind dat positief. 

00:24:32 I: Het is natuurlijk zo nu dat de zorgverlening aan iedereen wordt aangeboden, je 

zou misschien kunnen zeggen dat dat voor sommigen die dat bijvoorbeeld niet nodig [+hebben], maar 

ik weet niet of dat dat hier nu het geval is natuurlijk, maar mensen die het niet nodig zouden hebben, 

dat dat misschien meer een obstakel is, omdat ze ook wel eraan bijdragen in bepaalde zin, want het 

zit natuurlijk wel een beetje in de kosten? 

00:24:56  B4: Ik vind, als het niet nodig is, moet je het niet pakken. Ze komen hier 

bijvoorbeeld 's avonds en 's morgens kijken als ge niets mankeert of… Bij mij moeten ze daarvoor niet 

komen. 

00:25:13 I: Dan zeg je gewoon, "bij mij moet je niet komen"? 

00:25:15  B4: Ik heb gezegd, "voor mij moet je niet komen". 

00:25:18 I: U vindt dat dan goed dat die mogelijkheid er wel is voor het geval dat? 

00:25:23  B4: Er gaat misschien een tijd komen dat het wel nodig is. Ik heb dat maar te 

vragen en dan komen ze wel. 

00:25:37 I: Het verschil in de zorg hier in vergelijking met bijvoorbeeld een 

woonzorgcentrum of een serviceflat? In hoeverre verschilt dat volgens u? 

00:25:54  B4: Hier leef je nog. In een oudmanhuis, jah. Daar zit je eigenlijk volledig 

opgesloten. 

00:26:08 I: Omdat je alleen een eigen kamer hebt dan? 
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00:26:09  B4: Ja, hier heb je nog een appartement. 

00:26:23 I: Stel dat u wat meer zorgbehoevend wordt. Ik weet niet wanneer dat de stap… 

wanneer wordt het eigenlijk te moeilijk denkt u om in een groepswoning te wonen, of zou u dan 

bijvoorbeeld voorstellen, "er moet hier ook wat meer zorgverlening persoonlijk geregeld worden"? 

00:26:40  B4: Neen. Ik vind als het niet anders kan, dan moeten ze mij in het oudmanhuis 

steken. Ge kunt hier toch niet blijven zitten. Die mensen kunnen ook al de zorg op ulder niet pakken. 

00:27:03  NB4: Het is dan koffie, dus ik weet niet, anders moet je efkes afronden en straks 

voort doen of… 

00:27:07 I: Misschien is dat beter. Is dat goed voor u? Anders gaat het misschien een 

beetje ambetant… 

00:27:16 I: Voor mij is het hetzelfde. 

00:27:19 Nota: <Einde deel 1> 

 

00:00:27 Nota: <Begin deel 2> 

00:00:32 I: Misschien best eerst een keer vragen wat u verstaat onder begeleiding, 

ondersteuning? Wat moet dat zijn binnen een groepswoning? 

00:00:44  B4: Ondersteuning is gemakkelijk, dat je zeg, "ge zit etwaar in de problemen", dat 

ze je ondersteunen voor het één of ander te doen, maar dat heb je hier niet veel. 

00:00:57 I: Dat heb ik nu ook vernomen, dat hier… de zorgverlening doet dat wel een 

beetje…, maar het ondersteunen van heel het groepswonen doen zij hier nu wel, maar de stagiaire, 

dat is tijdelijk. 

00:01:13  B4: Dat is maar tijdelijk. 

00:01:17 I: Dat is nu zo een beetje, normaal is dat hier niet in dat groepswonen. Vindt u dat 

erg dat dat… Wat vind je daarvan? 
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00:01:26  B4: Ik vind dat dat wel zou nodig zijn. 

00:01:28 I: Zo om ene beetje het groepsgebeuren te ondersteunen dan of…? 

00:01:31  B4: Maar natuurlijk, je moet ze dan ook betalen. 

00:01:45 I: Buiten daar, is er dan nog zo [?] 

00:01:53  B4: [?] Neen. 

00:01:58 I: Is dat dan de zorg… ik weet niet of dat die zorgverleners, de gezinszorg, een 

stuk van die taken moet overpakken? 

00:02:04  B4: Neen, ze pakken dat niet over. [Gelijk of dat ik weg moest?] 

00:02:16 I: Hoeveel engagement is er tussen de bewoners zelf? 

00:02:30  B4: Niet. Annetje rijdt met een auto. Ik moet morgen naar Maldegem, wel, ge moet 

gij u plan trekken. 

00:02:48 I: Zijn er hier nog mensen die met de auto rijden? 

00:02:54  B4: Juist maar Annetje. 

00:03:00 I: Springen de mensen soms een keer binnen bij elkaar ook of is dat alleen in de 

gemeenschappelijke ruimten echt en…? 

00:03:09  B4: Neen. Al die jaren dat ik hier zit, weet ik niet dat er iemand bij mij binnen 

gesprongen is. 

00:03:15 I: Dat is dan alleen voor mensen die bezoeken, dat gij kent dan, die een keer 

binnenlopen? 

00:03:24  B4: Ja. 
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00:03:26 I: Als er zo activiteiten zijn die jullie doen over het algemeen, met de groep 

bijvoorbeeld. Zijn er zo zaken…? 

00:03:45  B4: De maandag is het turnen, maar we zijn maar met twee. De rest doet niet mee. 

Dus… 

00:03:57 I: Door wie wordt dat dan georganiseerd? 

00:03:59  B4: Dat is iemand die daar ook voor komt. [?] turnen, maar zijn we maar met twee. 

De rest interesseert ulder dat niet. 

00:04:14 I: Zijn er soms bijvoorbeeld groepsuitstappen ofzo of niet hier? 

00:04:19  B4: Vroeger hebben we dat nog gedaan. Vroeger hebben we nog naar Damme 

geweest enal, maar nu zie je dat niet meer. 

00:04:28 I: Vind je dat jammer dat dat weg is? 

00:04:32  B4: Ja, maar… 

00:04:36 I: Vond u dat vroeger wel…? 

00:04:37  B4: Ik was daar ook niet zo zo… Gelijk naar Damme, ik heb dat al allemaal [?], dat 

varen naar Brugge tot aan de Dampoort en dan weer naar dink. Daar heb je niet veel aan. 

00:05:03 I: Bent u zelf van…? Van waar was u? Was u van…? 

00:05:04  B4: Ik zijn eigenlijk van Eeklo. 

00:05:07 I: Eeklo, ja. 

00:05:11 I: Ik weet niet of dat u de buurt hier Kleit, kent u zo mensen nog uit de buurt ook? 

00:05:14  B4: Neen. Ik ken hier geen mensen van vroeger. 
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00:05:21 I: Ik weet niet of dat er hier…? In Maldegem is er denk ik misschien iets meer 

activiteit. Hier is er in Kleit zelf zo een bepaald netwerk ofzo of een groep waar dat je zo nog een keer 

mee kan doen aan activiteiten of is dat hier niet…? 

00:05:39  B4: Neen. 

00:05:43 I: Bent u zelf tevreden van de ligging? Zijn er hier genoeg voorzieningen of zijn er 

bepaalde dingen dat u mist? 

00:05:51  B4: Kleit is een moeilijke ligging, omdat ge moet eerst en vooral als ge weg wil, 

moet ge over de [?] of hier over de grote baan, maar ik doe dat wel een keer. Dat vind ik een beetje 

moeilijk. 

00:06:12 I: Zo van voorzieningen, er is iemand anders die boodschappen gaan doen? 

00:06:20  B4: Die zijn nu weg. 

00:06:23 I: Of doet u dat zelf soms ook dat u nog een keer een winkel binnenstapt of is dat 

hier? 

00:06:28  B4: Dat gebeurt. 

00:06:29 I: Ik weet niet of dat er hier veel winkels zijn? 

00:06:30  B4: Zijn er geen winkels niet meer? 

00:06:34 I: Ik weet niet, ik ben niet van hier. 

00:06:36  B4: Als ge zegt, "ik wil naar de viswinkel". Er is hier één in Maldegem, hij heeft mij in 

de tijd bedrogen. Allé, bedrogen, dat is niet bedriegen, maar gauw. Twee potjes gereed voor één, dan 

heb ik gezegd, "ik ga daar nu nooit niet meer binnen. Als ik wil naar de viswinkel gaan, moet ik naar 

Eeklo gaan of moet ik naar Beernem. Nu doe ik dat niet meer. 

00:07:08 I: Met dat u zei van, "soms ga ik nog wel naar de winkel", naar waar ga je dan 

bijvoorbeeld wel? 
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00:07:12  B4: Dat gebeurt azo een keer dat ik een keer binnenspring in de Aldi of etwadde als 

ik een keer wat nodig heb, maar… 

00:07:22 I: Ga je dan soms zelf ook azo… want hier is het zo dat je 's ochtends, 's middags 

en 's avonds normaal gezien hier komt eten? 

00:07:32  B4: Ja. 

00:07:32 I: Maak je zelf soms ook nog een keer etwa klaar of…? 

00:07:36  B4: Neen, ik heb daarmee genoeg. Ik zijn geen grote eter. Ik, oh, twee 

boterhammekes en ik heb al genoeg. 

00:07:50 I: Ik heb juist gehoord dat ze zo'n beetje wel vragen aan iedereen voor het eten. 

00:07:59  B4: Wat gaan we eten en ja. 

00:07:59 I: Doen ze dat dan voor iedereen iets anders soms? 

00:08:05  B4: Dat gebeurt ja. 

00:08:07 I: Alleen van het vlees of echt alles? 

00:08:10  B4: Het is nu met brood. Maar ze vragen dus wel. De ene wil [?], de anderen wil 

droge worst en… Ze maken zij dat alles binnen is. 

00:08:25 I: Is dat goed dat dat zo geregeld is? Omdat je natuurlijk zou kunnen zeggen van 

prijzen dat dat natuurlijk wat verschilt of maak je daar niet…? 

00:08:33  B4: Als ge dat moet beginnen af te rekenen… Alle weken wordt er middagmaal [?] 

gezet. 

00:08:53 I: Voor heel de week dan? 
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00:08:56  B4: Dat is voor heel de week. De enen zegt, ik heb graag erwten met worst 

bijvoorbeeld. Ewel, dat is goed, dat wordt opgeschreven. De anderen, dan heb ik een keer gern 

bloemkool. 

00:09:08 I: Iedereen heeft zo'n beetje zijn dag of een keer zijn maaltijd?  

00:09:12  B4: Iedereen moet een beetje hem aanpassen. 

00:09:14 I: Dat marcheert? 

00:09:17  B4: Ja. Ge hebt er altijd die vandaag zeggen, "dat zou ik willen" en die het 's 

anderdaags, als ze het voor ulder neus krijgen, het niet moeten hebben. Dat heb je ook. 

00:09:38 I: Dan misschien nog een klein stukje over de toekomst van groepswonen. 

00:09:47 I: Als je het groepswonen voor senioren zou moeten situeren tussen 

assistentiewoningen, woonzorgcentrum, het volledig thuis wonen. Waar zou je dat dan zo plaatsen? 

00:10:01  B4: Ik peis dat dat een beetje toekomstmuziek is. Dat [+we] dat in de toekomst 

meer en meer gaan hebben. 

00:10:11 I: Dat is zo'n beetje… Zou je dan zeggen dat dat meer neigt naar thuis wonen of 

meer neigt naar een woonzorgcentrum of een assistentiewoning? 

00:10:22  B4: Ik heb liefst azo een assistentiewoning, omdat, ge kunt van alles genieten. Als 

ge zegt, "ge hebt recht op dat", zulder gaat dat wel regelen. Ze maken daar dan echt wel [?], dus… 

Als ge thuis zijt, weet ge nooit van niet. [Ze?] bellen is ook azo een beetje van, "daar heb je recht op", 

maar ze gaan je het niet zeggen. Versta je het? Je moet het maar zelf uitpluizen. 

00:10:58 I: Bij het thuis wonen, moet je natuurlijk alles zelf… dat nodig is. 

00:11:02  B4: Tuurlijk. 
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00:11:05 I: Je hebt natuurlijk ook assistentiewoningen die niet met groepswonen gekoppeld 

zijn, waarbij dat je ook min of meer alles zelf moet regelen. Is dat dan ook echt verschillend van wat 

dat het hier is? 

00:11:23  B4: Aja, peis ik. Ge hebt azo. Ge hebt dat hier ook, zo woningskes met een groep. 

Een paar woningskes, maar elk moet zijn eten gereed doen, het is dan altijd miserie. Wij hebben daar 

geen problemen mee. 

00:11:45 I: Ge hebt hier iets meer zorg nog omdat het standaard inbegrepen is? 

00:11:48  B4: Tuurlijk. 

00:11:51 I: Misschien ook weer een beetje een speciale vraag. Wat is er volgens u prioritair 

in dat groepswonen, het wonen of de zorg? Prioritair, ik zeg niet dat het ene 100% belangrijker moet 

zijn. 

00:12:11  B4: Ewel. Het wonen. Ik vind dat wel gemakkelijk. De zorg ook. Gelijk hier ook, ze 

maken u bed. Al zo'n dingen. Ik vind dat dat wel gemakkelijk is. 

00:12:43 I: Wat zijn zo de voornaamste zaken waar dat bijvoorbeeld iemand die een nieuw 

project zou oprichten, rekening mee moet houden? Zo een beetje leren uit de ervaringen van… 

00:12:55  B4: Goh, ik peis. Op dat gebied, dat je hier wel goed zit. Ik denk dat ze zelf, als ze 

een nieuw project willen opstarten, zijn ze best dat ze hier een beetje komen leren. 

00:13:14 I: Dat ze een keer komen kijken enzo? 

00:13:17  B4: Ja. 

00:13:17 I: En ook van zorgverlening. Zou dat dan op dezelfde manier of zou je zeggen 

van, "op bepaalde manieren kan dat beter"? 

00:13:25  B4: Goh, ik vind dat hier de goeie manier. 

00:13:28 I: Ook op vlak van ondersteuning enzo? 
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00:13:32  B4: Aja. 

00:13:35 I: U zou het wel aanraden om echt wel gelijkaardig als hier te doen? 

00:13:37  B4: Ja, ik vind dat. 

00:13:43 I: Ik denk dat dat het voornaamste is. Ik weet niet of dat er verder nog zaken zijn 

die… of dat u nog vragen heeft naar mij toe? Ook niet? 
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Interview bewoner 5 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:00 Nota: <Begin algemene vragen> 

00:00:03 I: Een vrouw. 

00:00:07 I: De leeftijd was 94? 

00:00:10  B5: 94, ik ben van 24 januari '24. 

00:00:16 I: U burgerlijke staat, bent u? 

00:00:18  B5: Weduwe. 

00:00:21 I: Van opleiding? 

00:00:22  B5: Ik heb maar gestudeerd tot het middelbaar en dan twee jaar 

bestuurswetenschappen in Gent. In de straat waar dat het gouvernement was en waar dat de 

Englishclub was vroeger. In het centrum hoor. Kan er nu niet opkomen. Dat was een provinciale 

school voor bestuurswetenschappen. 

00:00:48 I: Was dat dan hoger onderwijs? 

00:00:53  B5: Dat is speciaal, bestuurswetenschappen. Dat is gemeentewet, grondwet, 

provinciewet en allemaal burgerlijke stand. Bijvoorbeeld de akten opmaken dan scheiding, van alles, 

strafrecht, bestuurswetenschap. Dan had ik ook rekenschap. Dat was nogal moeilijk. Heel de reeks 

van soorten belastingen was dat. Alles voor de gemeenten. Ik heb altijd voor de gemeente gewerkt. In 

het stad Eeklo en voor Maldegem. Dat was twee jaar, dan kon je nog een jaar bijstuderen voor 

onderchef. Als ik dan betrekkingen kon ik ook nog studeren voor bureauchef, maar waar dat ik was in 

Maldegem bestond die betrekking niet. Dat was dan kleinschalig. Maldegem is een grote gemeente 

uitgestrekt, maar een landelijke gemeente. 

00:01:48 I: Hoe zou u uw gezondheidstoestand nu omschrijven? 
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00:01:54  B5: Uh, wat zou ik zeggen? Hier ben ik heel gezond <wijzend naar hoofd>, mijn 

lichaam is ook gezond, maar ik ben al bijna meer of 30 jaar aan mijn rug… de kalk die eruit trekt. 

Onlangs over een paar maanden geleden heb ik dan een inzinking gehad van een wervel, van een 

ruggenwervel en ik kon voorheen nog redelijk goed gaan en dan kon ik bijna niet meer gaan. Ik ben 

zeer bang als ik nog in mij stort dat ik niet meer ga kunnen gaan. Hier moet ge kunnen gaan en moet 

ge zelf kunnen naar het toilet gaan of ge moet hier buiten. Dat is het een en het ander. 

00:02:39 I: Zou je dan zeggen dat uw gezondheidstoestand redelijk of goed of slecht of…? 

00:02:46  B5: Hoe dat? 

00:02:47 I: Zou u dan zeggen goed, redelijk of slecht of…? 

00:02:51  B5: Voor mijn leeftijd verzeker redelijk goed, maar niet mijn [gelijk?]. Ik kan bijna niet 

gaan. Dat is het. Ik ben heel goed hier (=in het hoofd). Ik ben anders gezond. Mijn dokter zegt altijd ge 

zijt heel gezond, maar je verstaat wel ik heb… 

00:03:05 I: Een beetje volgens de leeftijd? 

00:03:04  B5: Ja. Kan mij niet veel bewegen. Kan niet veel. Dat is heel delicaat een rug. 

00:03:15 I: Heeft u kinderen? 

00:03:15  B5: Twee. Een zoon en een dochter. Een dochter en een zoon, ik zal het zo 

zeggen. 

00:03:21 I: Uw vorige woning was dat…? 

00:03:25  B5: Mijn vorige woning? Het was een alleenstaande woning dichtbij de grens van 

Nederland. 

00:03:30 I: Was u eigenaar van die woning? 

00:03:36  B5: Van mij. Eigen woning. Met een uitgebreide tuin. 
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00:03:41 I: Was dat dan landelijk gelegen of meer in een stedelijke… 

00:03:45  B5: De (adres), dat is de weg als je van de expresweg komt naar Nederland. Dat is 

de weg naar Nederland. Er staan daar… Dat is meestal… Dat is meer landelijk. Het is niet in het 

centrum van Maldegem. 

00:03:59 I: Was dat een vrijstaand huis? 

00:04:03  B5: Ja. Vrijstaand huis. We hebben nog een uitweg en we hadden nog een stuk 

grond met de paarden en een paardenstal en allemaal. 

00:04:17 Nota: <Begin semigestructureerde interview> 

00:04:20 I: Eerst en vooral. Hoe bent u eigenlijk in aanraking gekomen met dat concept, 

groepswonen voor senioren? 

00:04:27  B5: Raar. Ik was al twee jaar alleen. Ik was zeer eenzaam, want als je oud wordt 

krijg je niet meer zoveel visite of een jonge mens. [?] eenzaam. Ik had mij ingeschreven voor een 

seniorenflat in Maldegem, maar als het punt dan bij paaltje kwam, ik wou daar niet naartoe. Ik was 

daar bang voor. Op den duur zeg ik, "ik ga mij toch inschrijven". Er waren daar… we hebben een 

wachttijd van twee jaar en hier was er juist een plaats open. Ze zeggen, "er is nu juist een plaats open 

en het is een mooie plaats en morgen kunt ge dat bezoeken, er staan er nog op de lijst". Ik bezocht 

dat hier. Ik zeg, "dat is een beetje gelijk thuis, met een hof gelijk thuis en uitzicht op het dorp, een 

grote slaapkamer. Dat stond mij aan, maar ik was vree benauwd. Ik ken hier niemand niet. Geeneen 

mens, ook niet de bewoners. Ik zonk hard in twijfel. Mijn dochter heeft mij overhaald, ze zegt, "ge zijt 

daar altijd alleen", maar feitelijk zit ge hier ook alleen. Echt hoor! Echt, ik zit ook alleen. Het is echt. Ik 

heb hier nooit niet heel naar mijn zin geweest. Ge denkt altijd aan vroeger, maar ge kan daar niet naar 

terug. Kan niet teruggaan, dus ge moet daar tevreden mee… De verzorging is hier heel goed. Het 

personeel is heel vriendelijk, doen hard hun best, maar ge mist altijd u thuis. Mijn kinders komen 

iedere week, een keer de zoon, de andere keer de dochter. Ik ga veel bij mijn dochter, die woont hier 

niet te veraf. Die komt mij dan de zondag halen. Dan heb ik een mooie dag. Een keer naar mijn 

kleindochter en mijn achterkleindochter. Dat doet mij veel plezier. Ge moet, ge moet. Ge kunt niet 
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altijd blijven achter u kijken, ge moet vooruit kijken. Ge kan daar niet vanonder, ge kan daar niet 

vanuit. 

00:06:37 I: Moest u zelf het groepswonen moeten omschrijven kort. Wat is dat dan voor u? 

00:06:46  B5: Dat zijn feitelijk allemaal mensen waar dat ik geen echte contacten mee heb 

zoals ik zou willen. Begrijp je dat? Ik ga daar voor te eten. Ik blijf daar een keer een beetje, maar 

echt… Ik kijk altijd op dezelfde mensen, hele dagen op dezelfde. Ik heb nog zo'n kleine oud elektrisch 

wagentje en als het goed weer is rij ik daar dan een keer mee in het veld enzo. Dat kan ik nog goed 

hoor. Ik kan dat besturen. Het is eenvoudig hoor, ik heb het al tien jaar. Die samenwonen dat is ook 

een gedwongen oplossing feitelijk. Dat is ook elk volgens zijn eigen idee. Sommigen voelen zich hier 

erg thuis, anderen… Dat is niet hetzelfde, neen. 

00:07:45 I: Denkt u dan in vergelijking met een gewone assistentiewoning waarbij er geen 

groepswonen… is dat dan…? 

00:07:50  B5: Ik denk dat dat hier van alle systemen nog het beste is. 

00:07:54 I: Ondanks dat…? 

00:07:56  B5: Ja. Ik denk dat dat hier voor het wonen en voor het verblijven van al die 

dingen… Als ge oud zijt, zijt ge niet meer goed. Ge weet dat nog niet, maar dat komt nog. Dat dat nog 

de beste oplossing is. Ik denk dat hoor. 

00:08:15 I: Wat waren voor u de belangrijkste beweegredenen om echt naar hier te 

komen? 

00:08:23  B5: Omdat ik alleen was. Ik had een vree geweldige tuin, zo groot of hier. Ik moest 

iemand hebben dat het eten naar huis bracht, iemand voor te kuisen, iemand voor mijn tuin, voor het 

gras af te rijden, iemand voor te snoeien. Vandaag kunnen ze komen, morgen niet. Dat werd op den 

duur moeilijk. Ik wou dat altijd heel netjes en proper hebben. <Lachend> Dat is een groot gebrek als je 

oud zijt. Zodoende heb ik mij laten overhalen om naar hier te komen. Niet met mijn volle goesting 

hoor, maarja ge moet kiezen tussen de hel of het vagevuur. 
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00:09:03 I: En die andere optie dat u aan het overwegen was? Was dat een 

assistentiewoning? 

00:09:09  B5: Neen. Niet een assistentiewoning. We hebben hier het Warmhof. Daar heb je 

dan waar dat de dementen en allemaal, die die niet goed zijn. Ge hebt dan ook de flatjes dat je kunt 

huren. Dat is met een ruime woonkamer, slaapkamertje, badkamer. Ik had daar liever geweest. Ge 

kunt dan onafhankelijk daar gaan eten. Maar 's morgens, moet ge zelf vooral… ge hebt een 

kitchenette. Ik ken daar veel mensen omdat ik altijd in Maldegem gewerkt heb. 

00:09:41 I: U was liever daar geweest? 

00:09:44  B5: Ik had liever daar geweest, maar ik moest dan nog twee jaar wachten. En dat… 

Ge weet het niet. Ik heb moeten kiezen. Niet met 100% mijn goesting, belange niet. Echt niet. 

00:10:01 I: U woont hier al, hoeveel jaar was het? 

00:10:04  B5: Van september, de 18ste september van verleden jaar is het drie jaar geweest. 

Op den duur wordt je dat toch gewoon hoor. [Ge hoort?] hier maar dat. Er komen soms een keer 

nieuwe. Er is iemand die naar de kliniek moet of die naar een andere… die niet meer kan zijn en ge 

krijgt dan nieuwe. Dan moet je weeral aan die mensen wennen. 

00:10:28 I: In die flatjes aan het Warmhof, daar kent u wel redelijk wat mensen? 

00:10:34  B5: Ik ken veel mensen omdat ik altijd op de gemeente gewerkt heb. Dan ken ik 

heel veel mensen. 

00:10:41 I: Mist u dat ook dat u zo die mensen…? 

00:10:43  B5: Ja, daar kunt ge dan een keer een praatje mee slaan en ge kunt een keer over 

iets spreken dat ge samen hebt meegemaakt ofzo. Dat heb ik hier niet. Nu heb ik hier enkele 

kennissen. Zo leren kennen aan de grot en in de kerk en links en rechts dat de mensen een keer 

afspreken, dat je daar contact mee krijgt. Dat heb ik nu wel, maar ook niet zoveel… Ik kende hier 

niemand. 
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00:11:08 I: U was van de Nederlandse grens, dus redelijk ver van hier? 

00:11:15  B5: Ja. Dat is het centrum, daar is de grens. Ik zal het zo zeggen, "dat is het 

noorden, dat is de weg naar Nederland dan heb je daar de expresweg van Antwerpen, dan heb je 

heel het dorp en dan moet ge hier naar Kleit komen". Ik denk dat het toch wel een kilometer of zeven 

of acht is hoor, van waar dat ik woonde. Voor mij was dat een hele ommekeer. 

00:11:42 I: U heeft echt zo een nieuw netwerk-- een nieuw netwerk opbouwen…? 

00:11:48  B5: Ja, maar dat is niet zo ook. Ik verlang er echt niet naar ook. Ik kan met niemand 

een keer echt een gesprek voeren of bijvoorbeeld over een boek spreken ofzo. Dat kan je hier niet, 

want de mensen lezen niets. 

00:12:05 I: Dat is een beetje zo…? 

00:12:06  B5: Dat mis ik een beetje. 

00:12:07 I: Gedeelde interesses dat je niet hebt? 

00:12:09  B5: Mijn dochter gaat voor mij altijd… We hebben een grote bibliotheek in 

Maldegem, een hele grote bibliotheek en ik lees altijd boeken. 

00:12:19 I: Ze gaat dan boeken gaan halen voor u? 

00:12:19  B5: Ja. Nogal goeie boeken van goeie schrijvers. Ik heb gern een goeie schrijver, 

daar zijn ik voor. 

00:12:31 I: Wat zijn volgens u de belangrijkste waarden van dat groepswonen? Wat is er 

nu echt belangrijk aan het feit dat dat hier een groepswoning is? 

00:12:40  B5: Belangrijk? Dat je verzorgt zijt. Ge zijt hier verzorgt, maar de zaterdag en de 

zondag is er zelfs geen bewaking, dat vind ik mis. De zaterdagmiddag om 13u stoppen ze hier. Dat is 

dan tot de zondagmorgen, maar ze komen wel als je dat wilt, komen ze 's avonds een keer kijken, zelf 

als je in bed ligt komen ze kijken. Eventjes de deur opendoen, ene keer kijken. Ge voelt u een beetje 
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veiliger of dat je alleen thuis zijt. Ge zijt alleen thuis. Wat gaat er gebeuren vannacht? Ga ik niet van 

de trap een keer vallen ofzo? Ge zijt hier veilig en ge zijt wel goed verzorgd hoor, dat moet ik zeggen. 

00:13:21 I: Op zondag, komt er dan niemand ook voor het eten te maken of hoe zit dat? 

00:13:26  B5: Ik kan niet meer mij aankleden omdat ik niet meer aan mijn voeten kan van mijn 

rug. Er komt alle dagen iemand mij aankleden 's morgens. Dat is van het Witgele Kruis. 

00:13:35 I: Zondag niet dan? 

00:13:39  B5: Twee keer in de week komen ze mij in bad steken ook. 

00:13:40 I: Hoe doet u dat dan in het weekend? 

00:13:46  B5: Ze komen mij altijd aankleden en er komt hier iemand om 8u30 tot 13u. Die 

komen dat koken en alles klaarmaken en voor de rest moet je dan u plan trekken. Dat is dan de 

mensen die hier zijn die alles klaarzetten voor te eten enzo die alles weer afruimen. Ik kan dat niet 

meer. In het begin heb ik dat nog gedaan. We hebben hier kuikens, kippen. Dan ging ik nog een keer 

naar de kippen, ik gaf ze een keer eten. Ik bracht een keer de eieren, ik gaf ze een keer vers water, 

maar ik kan dat niet meer. Ik kan niet meer. 

00:14:26 I: Is er dan doorheen de dag, op weekdagen, is er dan doorheen de dag wel altijd 

iemand aanwezig? 

00:14:38  B5: Neen. Ze zijn hier in de weekdagen van 8u30 tot 13u. Dan komen ze terug om 

15u tot 19u, maar het systeem gaat nu veranderen met de ingang van maart. Ik heb daar veel over 

geklaagd. Kijk, het is zo, de die dat koken, ze hebben de deze die thuiszorg doen, die koken en 

strijken en we hebben onze poetsvrouwen. Om 10u30 moeten deze die koken stoppen en dan moet 

de poetsvrouw in de potten gaan roeren en ik heb dat nooit goed gevonden. Dat is mis, dat is niet 

goed. Nu gaan ze dat veranderen. Ik heb dat dikwijls gevraagd, maar die man die dat allemaal 

bestuurde wou dat niet. Nu werkt hij… Het OCMW wordt nu grotendeels ingenomen door de 

gemeente en hij zit daar nu. We hebben een andere en die staat daarvoor open. Die zijn nu dat 
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systeem aan het veranderen. Dat deze die poetsen, poetsen en deze die koken en strijken dat ze dat 

doen. Hoe dat het gaat aflop[+en?] dat weet ik nog niet goed hoe dat het gaat ineen zitten. 

00:15:44 I: Wat is dan…? Wat dat zo het verschil is tussen het weekend dan en…? 

00:15:49  B5: In het weekend, de zaterdag en de zondag komen ze niet meer na 13u. 's 

Middags om 13u vertrekken ze en dat is dan tot 's morgens 8u30. Dan is er hier niemand. Dat is niet 

goed. 

00:16:06 I: Als ze dan komen op zaterdag en zondag, het eerste deel van de dag, tot 13u 's 

middags, wie komt er hier dan tot 13u 's middags? 

00:16:17  B5: 's Middags, de die die koken, die het huishouden doen. Poetsen niet, poetsen is 

van de maandag tot de vrijdag en koken is alle dagen. We moeten alle dagen vers eten hebben. 

00:16:29 I: Diegene die in de namiddag komen normaal gezien, dat is ook van…? 

00:16:35  B5: Het is allemaal van het OCMW. Er komen er hier poetsen ook. 

00:16:38 I: Normaal gezien doen zij ook het avondeten enzo en in het weekend dan niet? 

00:16:46  B5: Dan moeten we… Er is daar een vrouw die naast mij zit, maar ze is hier niet en 

die zet dan alles klaar. Die haalt alles aan en gezamenlijk zetten ze dat dan allemaal een beetje weg. 

We moeten zelf voor de koffie zorgen. Dan hangen wij af van de mensen die nog iets kunnen. Dat is 

niet te goed. Je begrijpt dat wel? Je hangt dan af van de liefdadigheid van die mensen die nog iets 

kunnen. Als ge dan in het groot, in het Warmhof zijt, ge zijt alle dagen verzorgd. Er is daar ook een 

kok, een echte kok. Hier is dat, vandaag heb je een goeie, morgen niet. Dat scheelt ook veel. 

00:17:33 I: Momenteel is het zo dat die groepswoning binnen het Zorgbedrijf of binnen een 

OCMW… 

00:17:44  B5: We zijn wij bij het Zorgbedrijf. 

00:17:45 I: Nu is het Zorgbedrijf geworden. 
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00:17:47  B5: Vanaf de eerste januari. Altijd is alles geregeld van het OCMW, maar nu het is 

overal zo. Mijn dochter werkt in Brugge, bij de stad en dat is daar ook zo. Dat wordt allemaal aan een 

zorgbedrijf uitbesteed. Dat is ook niet één die daarvoor speciaal bepaald wordt. Dat is ook Sleidinge, 

Maldegem en nog drie gemeenten samen. Ik heb dat daar liggen hoor. 

00:18:11 I: Vindt u dat goed dat dat groepswonen in zo'n organisatie gewikkeld is? 

00:18:16  B5: Dat moeten wij nog afwachten. Ze zeggen dat het allemaal hetzelfde blijft, maar 

ik weet het niet. Dat is ook organisatie van binnenuit. Dat is ook van… Het schijnt dat dat overal is zo. 

In Brugge en overal. In Brugge komt dat ook hoor. 

00:18:33 I: Vindt u dat zo'n organisatie zoals vroeger het OCMW, nu dus Zorgbedrijf, dat 

dat een positieve invloed heeft op heel het groepswonen of zegt u van misschien…? 

00:18:46  B5: Niemand weet dat hier. 

00:18:48 I: Je zou natuurlijk kunnen zeggen, we proberen… 

00:18:51  B5: Ik denk dat dat meer de papierwinkel is. Zij ontvangen dan alles ook. Wij 

moeten altijd betalen afzonderlijk voor de uren, afzonderlijk voor eten, afzonderlijk voor poetsen en 

afzonderlijk voor de dienstencheques, dus we hebben altijd vier rekeningen. Vroeger kwam dat van 

het OCMW, nu komt dat van het Zorgbedrijf. Ze hebben ons per brief laten weten dat alles hetzelfde 

blijft. 

00:19:21 I: Stel dat je zou willen… 

00:19:23  B5: Dat is meer, denk ik, centraliseren dat ze doen.  

00:19:27 I: Stel dat je nu een groepswoning wil oprichten die niet in een OCMW of niet in 

een Zorgbedrijf… 

00:19:33  B5: Dat hebben we hier. Ethias niet. Tilia. Dat hebben we hier in Maldegem zo'n 

bedrijf. Ik had daar ook graag naartoe gegaan, maar het zijn daar ook lange wachtlijsten. Ge hebt daar 

ook zo'n studio en allemaal. Wat dat het is. Ze zitten in het centrum van Maldegem. 
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00:19:53 I: Dat is dan meer privé? 

00:19:56  B5: Ja. Ik weet niet of dat dat nog… dat was vroeger heel privé van iemand die dat 

gesticht had, maar dat is nu overgenomen door Knokke, maar dat weet ik nu niet of dat ook onder 

datzelfde valt, maar het is daar precies zo goed of hier hoor. 

00:20:13 I: Is dat groepswonen ook of niet? 

00:20:16  B5: Als ge de weg naar Brugge neemt, staat dat daar aan de linkerkant. Dat zijn 

grote appart[+ementen] Er zijn daar ook appartementen die ge kunt afzonderlijk huren, want mensen 

die dat gekocht hebben. Ethias zelf is ook ene groepswoning. Het is er ook goed hoor. 

00:20:37 I: Ze eten daar ook samen enal? 

00:20:40  B5: Dan kun je elk… Ze zitten niet samen. Ze zenden het allemaal naar tafeltjes van 

vier of vijf personen, want ik heb een nicht gehad die daar gewoond heeft en gekozen ook. Ze waren 

daar heel graag. Het is een beetje meer centraal gelegen of hier. 

00:20:59 I: Dat is echt zo nog cohousing? Dat is echt zo nog cohousing of groepswonen 

ook daar? Of is dat meer een assistentiewoning? 

00:21:07  B5: Dat is gelijk hier. Kun je dat ook gelijk hier. Zo een bewoning afzonderlijk. Ook 

met een keuken en een badkamer enzo. Ik ben daar geweest, dat is ook goed. Er is een mooie terras. 

Hier komt er ook nog één. Hier recht over de kerk, komt er ook zo'n wooncentrum, maar privé. Dat 

gaat met woningen zijn en ook assistentenwoningen. Dat weet ik niet, maar het is een groot terrein die 

daar klaar voor ligt. 

00:21:43 I: Of dat ze er eigenlijk in slagen om aan uw behoeften te voldoen? 

00:21:58  B5: Redelijk goed hoor. Ge kunt niet alles vragen. Ze zijn hier echt nogal 

ruimdenkend, het personeel ook. Daar mag ik niet van klagen. Het personeel is zo <duim omhoog>. 

Echt waar. 
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00:22:11 I: Zijn er dingen dat u wel tekort komt, dat u zegt van, "kijk, dat kan voor mij 

persoonlijk beter" of…? 

00:22:20  B5: We krijgen… Als ze het niet vergeten is het om de-- vier keren op een jaar, 

bewonersberaad en dan mogen wij zeggen wat dat we niet goed vinden, maar samen hé. Ik moet een 

beetje voorzichtig zijn wat dat ik ga vertellen. 

00:22:36 I: Is dat dan samen met…? 

00:22:37  B5: Met al de bewoners samen en met diegene die, hoe zou ik zeggen,… 

00:22:42 I: De coördinator? 

00:22:44  B5: Ja, de coördinator. Dat is ook veel verschil. We hebben hier een vree goeie 

gehad, hebben dan een flauwe gehad, nu hebben we… We hebben een vree goeie gehad die alles 

deed. Als we iets vroegen dat het verandert, [het beste?] vree goed. Die heeft een baantje gekregen, 

een politiek baantje feitelijk bij de gemeente. Nu hebben we een andere. 

00:23:07 I: Is dat nu met Liselotte? 

00:23:08  B5: Ja, Liselotte, maar we zien ze nooit. Dat vind ik dat ze een keer hier zou moeten 

komen. Die gaat nu in bevallingsverlof met 1 mei, dus we moeten dan weeral afwachten wie dat er 

hier zal komen. Het is altijd afwachten. 

00:23:25 I: Hang je daar veel vanaf, van wat dat de coördinator zou doen of zeg je van, 

"eigenlijk…"? 

00:23:30  B5: Als wij reclamaties hebben ofzo en we kunnen dan ons grieven vertellen of wat 

dat er is of wat dat er mis is. We moeten dan afwachten of ze daar gevolg aan geven. Dat weet je 

nooit op voorhand, maar in het algemeen wordt dat toch wel een beetje opgevolgd hoor. 

00:23:55 I: Een stukje over de bewoners enzo. Wat is het vereiste profiel van iemand die 

hier zou komen wonen bijvoorbeeld? 

00:24:03  B5: Ge moet kunnen gaan en ge moet alleen kunnen naar de WC gaan. 



 

199 
 
 

00:24:05 I: Vindt u dat goed dat dat momenteel op die manier geregeld is of…? 

00:24:10  B5: In een zekere zin misschien wel voor het personeel, maar ik ben nu 94 jaar. Ik 

zit er erg mee in, als er nog een ruggenwervel [verzet?], dat ik niet meer zal kunnen gaan. Nu heb ik 

een aanvraag klaarliggen voor een mobieltje. Dat ik mij hier kan verplaatsen. Ik moet nog afwachten, 

want ik moet een keer kijken of dat het elektrisch bestaat. Een wagen voor mij voort te duwen, dat 

houdt niks in voor mij. Ge moet iemand hebben. Zo steken kan ik niet. Ik heb niet meer genoeg macht 

in mijn armen, maar als ik een elektrisch zou hebben. Nu moet ik nog een keer gaan kijken, mijn 

dochter gaat dat doen, voor brochurekes, voor te zien wat dat ze hebben. Ik heb tegen de dokter 

gezegd, "ik zou willen een elektrisch wagentje hebben". Zo een rolstoel, elektrisch. Dan kan ik mezelf 

bewegen dan ben ik niet afhankelijk alsmaar van die mensen. Mijn aanvraag ligt daar klaar. Hier. Ik ga 

nog een beetje afwachten tot dat ik eerst… want de apothekers doen dat nu ook bijna allemaal en dan 

komt dan van het woonzorgcentrum van tegen [Eeklo?]. Ik moet het nog indienen, ik moet het eerst 

goed weten. Als ik ergens iets bestel. Zie, kijk <toont papieren>. Aanvraag definitief natuurlijk. Ge kunt 

er hele dag niet inzitten. Dat moet ik nu afwachten. De dokter heeft dat allemaal ingevuld. Waarom dat 

ik daar een reden zijn. Heb je daar die groten beneden zien staan? Dat is van die man die daar zit. Als 

hij dat kan krijgen zou ik dat toch ook moeten kunnen krijgen. 

00:26:03 I: Vindt u dat dan negatief of positief dat dat nu…? Nu is het zo dat je 65+ moet 

zijn en dat je een lichte zorgbehoevendheid nodig hebt om hier te komen wonen. 

00:26:21  B5: Dat weet ik niet. Ik moet hier alles betalen van [mijnheer?]. Dat hangt af van uw 

inkomen hier. De mensen die niet toekomen, krijgen een toelage van de ziekenbond of van de 

ziekenkas of van ergens en dan leggen ze dat daarbij. Die eten hetzelfde als diegenen die het volledig 

betalen. Als je bijvoorbeeld twintig euro's meer krijgt van pensioen. Dan komen ze mijn uittreksels 

halen, dan moet ik zoveel bijbetalen. Ik zeg, "wanneer gaat dat een keer stoppen?", maar dat gaat 

altijd maar mee omhoog. Dat vind ik toch ook niet eerlijk. Ge hebt zo lang gewerkt, ge hebt altijd 

betaald en dat zou moeten voor iedereen hetzelfde zijn, dat vind ik. 

00:27:08 I: Denkt u dat die groepswoning dat dat voor iedereen toegankelijk is. Voor 

mensen met bijvoorbeeld een lager inkomen. Denk je dat zij hier kunnen wonen of niet? 
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00:27:23  B5: Dat is allemaal hetzelfde, want nu heeft iedereen een maximuminkomen van 

ongeveer tussen de 900 en de 1000 euro. Dat is een wet in België, dat wee u toch? Als ge niets hebt, 

krijg je dat automatisch. Ge moet dat natuurlijk aanvragen. 

00:27:38 I: Dat volstaat om hier dan te komen wonen? 

00:27:42  B5: Neen <lacht>. Dat kost een grote 1700 euro's voor mij op een maand. Dan 

moet ik nog de dokter hebben, mijn medicatie, een keer naar de kapper gaan en mijn voeten 

verzorgen en ik heb dan nog geen kleren. Ik heb minstens 2000 euro op een maand nodig. 

00:27:59 I: Mensen die niet veel verdienen kunnen… 

00:28:05  B5: Dat is allemaal gelijk. Ik zeg het. Ze krijgen dan zoveel toelage. Dat is hetzelfde. 

00:28:08 I: Zij krijgen dan gewoon…? 

00:28:11  B5: Ja, zij krijgen dan toelage van ik weet niet of dat het van het ziekenfonds is of 

van het OCMW. Ze krijgen een toelage, die zitten hier ook, dat is hetzelfde. 

00:28:20 I: Dat is bijna 1000 euro…? 

00:28:21  B5: Ja, 1000 euro krijg je altijd. Zelfs de vluchtelingen krijgen dat. 900 en zoveel 

euro's. Dat is, hoe noemen ze dat… voor te kunnen leven. 

00:28:34 I: Leefloon. 

00:28:36  B5: Dat krijgt iedereen. 

00:28:39 I: Daarbovenop krijgen zij dan nog een keer…? 

00:28:42  B5: Ze leggen ze dat daarbij. Als je geen inkomen hebt. Iedereen heeft een beetje 

inkomen. Dat is hetzelfde. Die eten gelijk ons. Het was daar altijd een man, "hoeveel pensioen", "gij 

hebt wel veel pensioen", maar ik zeg, "we eten allemaal hetzelfde". Ze zijn daar zo jaloers over. Het is 

echt hoor. 
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00:29:00 I: Wordt er daar veel over gepraat over zo'n dingen? 

00:29:06  B5: In het begin dat ik hier kwam wel. Gij hebt wel een groot pensioen, gij kunt dat 

goed betalen, maar ik zeg, "we eten allemaal hetzelfde". We moeten het hier allemaal afgeven. Je 

kunt er niet vanuit. 

00:29:20 I: Wat vindt u van de huidige samenstelling van de groep? Dan heb ik het niet 

alleen over dat je met iedereen overeenkomt, maar ook de waarden dat jullie delen, de leeftijd,… 

Vindt u dat dat goed past momenteel die groepswoning daarin of zijn er generatiekloven bijvoorbeeld? 

00:29:40  B5: Er zijn er hier veel die niet veel in hun hoofd hebben, met een kantje af. Ken je 

dat, kantje af? <Lacht> Dat is een beetje niet juist zijn. Het zijn er twee of drie. Daar kun je niet veel 

mee doen. 

00:29:56 I: Heeft u het dan moeilijk soms…? 

00:29:58  B5: Dat mis ik echt. Voor een keer met iemand een goed gesprek te hebben of een 

keer over een boek te spreken ofzo. 

00:30:05 I: Iemand met dezelfde interesses? 

00:30:07  B5: We zitten altijd met dezelfde zeven. Het is altijd dezelfde of het is als er een 

keer een weg moet of als er een sterft, komt er een nieuwe. 

00:30:16 I: Ge kent elkaar zodanig goed? Misschien niet zodanig goed. Ge zijt gewoon van 

over altijd dezelfde dingen te praten dat het misschien niet meer…? Hoe moet ik dat zien? 

00:30:29  B5: Ik praat daar niet veel. Die mensen hebben niks te vertellen, niks zinnigs. 

Begrijp je? Voor mij hebben ze niet veel zinnigs te vertellen. Die man dat daar zit die spreekt altijd 

maar juist over voetbal en hoeveel dat hij gedronken heeft. Hij kan over anders niet praten, dus… Het 

geeft niet dat ik dat zeg, maar het is zo hoor. 

00:30:56 I: Ik heb het daarnet ook al… Het is goed dat u zoiets zegt. 
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00:31:02  B5: Ik vertel niks anders of de waarheid hoor. Hoe dat ik dat ervaar. Ge hebt hem 

daar bezig gehoord. Goh… 

00:31:16 I: Misschien wel een interessante. U toetreding tot dat groepswonen, hoe verliep 

dat voor u? 

00:31:23  B5: Niet goed. Een jaar nadien was ik dat nog niet gewoon. Ik heb dat hier slecht 

kunnen gewoon worden. Ik was gewoon van vrij te zijn. Maarja, alleen in een huis, het is nacht, je 

weet nooit niet wat gaat er nu gebeuren. Ik ben hier gekomen als ik 90 jaar was. Ge weet het niet. 

00:31:48 I: Mis je nu die vrijheid? 

00:31:50  B5: Ja, dat mis ik erg. Echt waar, dat mis ik echt. Ik ben zo vrij mogelijk. Als ik 

gegeten en gedronken heb, ik kom naar hier en ik ben hier thuis. Ik heb mijn televisie. De mensen 

kijken heel de dagen naar televisie. Dat gaat bij mij niet open, maar rond 18u30 zet ik hem open. Dan 

naar het nieuws en als er niks bijzonders is… Ik kan daar hele dagen niet naar kijken. 

00:32:16 I: Voel je je hier thuis in je eigen…? 

00:32:17  B5: Hier wel. Hier. Hier voel ik mij thuis. Ik zit in mijn zetel, mijn televisie aan, ik lees 

de krant. Ik lees iedere dag de krant, ik doe alle dagen een kruiswoordraadsel, ik lees alle dagen 

boeken. 

00:32:31 I: Het is eigenlijk vooral alles dat buiten je flatje gebeurt, dat zou een beetje… 

00:32:36  B5: Ja, oh. Dat is niet zo… voor mij. Er zijn mensen die dat goed vinden. Er is 

iemand die daar hele dagen zit van 's morgens tot 's avonds daar, maar dat zou ik niet kunnen. Ik heb 

gern een beetje onafhankelijk zijn. Ik ben misschien wel raar. 

00:32:56 I: Nee. Iedereen heeft zijn eigen… 

00:33:00  B5: Iedereen heeft zijn eigenheid. 
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00:33:10 I: Als er een nieuw bewoner bijkomt wordt er nu niks gevraagd aan bewoners, 

vinden jullie dat goed? 

00:33:20  B5: Neen. Ze staan op een rijtje te wachten. Gelijk die man die daar zit, die daar 

altijd maar vertelt van zijn pinten. Hij was in de kliniek en hij was hier al lang ingeschreven. Als hij uit 

de kliniek kwam… Zijn huis staat hier een eindje verder… Ze hebben hem direct hier gedumpt. 

00:33:38 I: Vindt u dat goed dat u zelf daar geen inspraak in heeft, want het is natuurlijk 

een groepswoning? 

00:33:40  B5: Neen, daar kunnen wij niks aan doen. Dat is een beslissing van het OCMW. Ze 

staan allemaal op een wachtlijst. 

00:33:48 I: Vindt u dat goed dat dat zo is of zegt u…? 

00:33:52  B5: Dat is de regeling. De reglementen van het OCMW, daar kunnen wij niks aan 

doen. 

00:33:56 I: Zou u het veranderen moest je er iets aan kunnen doen? 

00:34:02  B5: Neen. Iedereen moet de kans krijgen voor ergens onderdak te vinden. Dat vind 

ik toch hoor. 

00:34:06 I: Wordt er hier gewerkt met een proefperiode of iets? 

00:34:10  B5: Voor wie? 

00:34:11 I: Voor de nieuwe bewoners? 

00:34:11  B5: Als je hier komt mag je een maand dat proberen. Moest je juist een tafel en een 

bed hier gebracht hebben en dan een maand uitgeprobeerd… Ge moogt een maand en dan moogt ge 

opzeggen, maar anders moet je geloof ik drie maanden op voorhand opzeggen. Ik had al een keer 

geopteerd, ik werd dat hier niet gewend voor naar die studio's te gaan in het Warmhof. Ik zeg, "ik moet 

dan alles weeral, mijn kinderen en de familie en voor alles te verhuizen", "ik heb hier nog een ruime 
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slaapkamer, ik moet alles weer verhuizen". Ik zeg, "ik kan hun dat niet aandoen". Ik heb daar dan 

vanaf gezien. 

00:34:45 I: Is dat nu… uw kamer is dat uw eigen meubilair van…? 

00:34:49  B5: Dat is allemaal eigen meubilair. 

00:34:52 I: U heeft wel uw eigen meubilair? 

00:34:53  B5: Moet je mijn slaapkamer een keer zien? 

00:34:55 I: Ik ga straks een keer kijken. 

00:35:00  B5: Je mag hem zien hoor. 

00:35:00 I: Ik ga dan een keer kijken als ik gedaan heb. 

00:35:02  B5: Ik heb zo'n grote slaapkamer of hier. Dat is wel aangenaam. 

00:35:08 I: U bent wel tevreden over de grootte van het flatje? 

00:35:13  B5: Dat valt hier vree mee. Het is een goeie bewoning hier. De bewoning dat is wat 

dat mij 100% meevalt. Ik heb mijn eigen meubels meegebracht, zoveel of dat ik kon. Ge moet meer 

dan de helft achterlaten. Ge moet zoveel achterlaten. Ik zeg ja, "ik mis nu dat nog", "ik mis nu dat ook 

nog". <Lacht> De kinderen zeggen, "als je het moet hebben, het staat bij ons". Ik heb er maar twee. 

00:35:42 I: Een stukje over de zorgverlening. Wat vindt u eigenlijk van de huidige 

zorgverlening? Nu heb je… 

00:35:50  B5: De zorg? Bedoelt u dan ons persoonlijke zorg? Dat is goed. 

00:35:54 I: Wat verstaat u onder persoonlijke zorg. Is dat dan de zorg dat u zelf nog apart 

betaalt of is dat dan de gezinszorg ook? 
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00:36:09  B5: De zorg is goed, zowel persoonlijk of algemeen. Dat is goed. Het is een kwestie 

dat je zo oud zijt, dat je eigen zijt aan uw eigen ding en dat je nu nog op een ander moet. Dat is hete 

kwestie. Dat is ook een gevoelenskwestie en een geheugenkwestie. Dat vind ik toch hoor. 

00:36:31 I: De persoonlijke zorg is dat dan ook door de gezinszorg dat dat gedaan wordt? 

00:36:36  B5: De persoonlijke zorg, daar kunt ge voor kiezen. Ge kunt iemand nemen van 

hier, maar ik heb gekozen voor het Witgele Kruis. Die komen dan… als er persoonlijk iets is, komen 

die dan voor mij te wassen of mij te kleden enzo. Mijn bed maken enal dat doen ze niet. 

00:36:52 I: Dat is dan echt voor u alleen? Niet voor iemand anders? 

00:36:56  B5: Neen. Die komt hier. Ik krijg daar altijd een rekening van. Ge valt omver als ge 

ziet wat dat dat kost. 

00:37:04 I: Dat is nog apart dat dat er ook bijkomt? 

00:37:04  B5: Ik moet dat niet betalen, maar ik krijg altijd een uittreksel hoeveel dat het kost. 

Voor mij alle dagen een keer te kleden. Dan moet dat staan zogezegd dat ge gewassen wordt, want 

anders moet je het zelf betalen. Dat kost minimum 1000 euro per maand. Kun je je dat voorstellen? 

Kunt gij u dat voorstellen? Die mensen doen dat goed hoor. Dat is goed hoor. Die persoonlijke 

verzorging is goed. Het is van… dat doen ze hier niet. Dat is allemaal ofwel verpleegkundige van het 

OCMW ofwel het Witgele Kruis. Ik heb gekozen voor het Witgele Kruis. Dat is een instelling nu en we 

hebben daarvoor betaald. Ik kies daarvoor. Ik denk dat er hier maar één of twee zijn die het Witgele 

Kruis hebben. 

00:37:58 I: Dat is ook geregeld via het OCMW dan? 

00:38:01  B5: Neen, dat mag ik zelf kiezen. Dat is ook van het OCMW. Dat zijn allemaal 

verpleegkundigen van het OCMW. Die komen 's avonds om 22u een keer kijken als hier alles in orde 

is, ze doen een keer de deur open en een keer kijken. 's Morgens zeg ik, "'s morgens moet je niet 

komen, want ik slaap lang, laat mij maar gerust". 
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00:38:22 I: 's Ochtends komen ze ook altijd een keer? 

00:38:23  B5: Om 6u, maar bij mij moeten ze niet komen. 

00:38:27 I: Dat zijn dezelfde mensen die dan…? 

00:38:30  B5: Dat zijn de verpleegkundigen van het OCMW. Als je een wondeke hebt ofzo, 

die u zou komen verzorgen ofzo, maar ik heb voor het Witgele Kruis gekozen. 

00:38:40 I: U kon dus gewoon kiezen tussen die? 

00:38:42  B5: Ja, ge kost zelf kiezen. Ze komen hun presenteren hoor. Je hebt daar ook een 

grote concurrentie tussen. 

00:38:51 I: Dat zit allemaal ook inbegrepen? 

00:38:55  B5: Neen. Dat wordt afzonderlijk betaald. Ik weet niet van wie, van het ziekenfonds. 

Het ziekenfonds betaalt dat. Ge vraagt u soms af, "hoe is het mogelijk?" Het is waar. Ge krijgt 

ongeveer ook dezelfde, de twee of de drie zelfde die altijd u komen aankleden of u komen wassen 

ofzo. Dat je daar een beetje meer eigen aan wordt. Niet altijd andere. Dat is in het algemeen. Daar 

ben ik content van. 

00:39:31 I: Zijn er hier ook nog mensen die helemaal niemand laten komen? 

00:39:34  B5: Dat peis ik niet. Ah, die madam die naast mij zit. Ik denk dat die niemand moet 

hebben. Die is 87, maar die rijdt nog met de auto, die gaat overal naartoe. Die andere hebben bijna 

allemaal… Ik weet dat ook niet, ik vraag dat niet. 

00:39:56 I: Moesten ze het willen zou het waarschijnlijk…? 

00:39:57  B5: Er zijn er hier die alle dagen iemand moeten hebben 's morgens en 's avonds 

ook, maar ik probeer dat uit te stellen. Moet je altijd zitten wachten, 's morgens is dat goed, maar 's 

avonds, "wanneer gaan ze komen?" Ge zit daar dan. Zolang of dat ik dat zelf kan, ga ik dat proberen 

te houden. Een beetje zelfstandigheid. 
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00:40:21 I: Wat dat ik niet heel goed snap is dat ze hier… U heeft inderdaad zelf kunnen 

kiezen nu, maar wordt dat standaard aangeboden sowieso? 

00:40:36  B5: Die verzorging? 

00:40:36 B5: Ja. Er kwam iemand zeggen, "moet er hier iemand komen voor u te wassen?" 

Ik zeg, "ja", maar dan kwam die man die altijd bij mijn man geweest is bij het Witgele Kruis. Ik zeg, "ik 

heb het al toegezeg. Ik ben lid van het Witgele Kruis, ik ben zoveel jaar bij jullie geweest". Weet je 

wat, "kom maar!" Het was een man. Ik zeg, "ja, ge zijt een man hé". Hij zegt, "moest je twintig jaar zijn, 

ik zou dat ook niet willen hebben". Ik zeg, "het is goed, kom maar!" Hij heeft dat dan toch niet gedaan. 

Hij is 36 jaar in een ander ding gestapt. Hij gaat nu terrassen gaan zetten enzo. Hij deed dat zo graag 

en een goeien dat dat was. 

00:41:18 I: Er zijn er maar twee die bij het Witgele Kruis zouden zitten of misschien meer? 

00:41:23  B5: Twee? Dat mij komen aankleden 's morgens? 

00:41:26 I: Neen, dat bedoel ik niet. Die mensen die niet gebruik maken van het Witgele 

Kruis… 

00:41:34  B5: Ik denk dat ik maar alleen het Witgele Kruis heb. Die andere hebben allemaal 

iemand van het OCMW. 

00:41:38 I: Die komt dan meerdere mensen doen? 

00:41:41  B5: Dat weet ik niet. Het zijn ook verschillende… Het zijn er daar ik weet niet 

hoeveel. Dat weet ik niet. Ik vraag daar niet naar. Dat is hun private dink. Ik peis, die man met zijn 

benen dat hij ook niemand heeft voor hem te wassen. Die dat daar met zijn voet zit. Hij heeft in hoge 

mate suikerziekte en hij heeft een gat in zijn voet en dat is toe geweest en dat is nu weer alsmaar 

open. Verder weet ik daar niets van. 

00:42:14 I: Moest hij het aanvragen zou dat hem niet mee kosten ofzo? 
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00:42:19  B5: Ik vraag daar niet na. Ik zeg soms, "hoe is het met de voet?" "Aja, het gaat niet 

toe", zegt hij. "Aja", ik zeg, "het is misschien best". "Als dat gat toegaat gaan misschien uw ogen toe". 

00:42:32 I: Als u echt nog verder zorgbehoevend zou worden, van wanneer zegt u eigenlijk 

van…? 

00:42:47  B5: Ik moet kunnen gaan en ik moet kunnen alleen naar de Wc gaan. Ze kunnen 

niet komen voor u op de Wc te zetten, u af te kuisen, dat doen ze niet. Ge moet kunnen gaan. 

00:42:56 I: Zolang dat dat gaat zou je hier blijven wonen dan ook? 

00:43:01  B5: Dat weet ik niet of dat ik hier zou mogen blijven. 

00:43:03 I: Zou u zelf…? Wat zou u zelf kiezen? 

00:43:04  B5: Ik zou liever… ik zou niet meer graag verhuizen. 

00:43:08  B5: Kijk, er was hier een paar. Die zaten daar waar dat die man zit dat zoveel 

gedronken heeft. Dat was een koppel en die man was half gehandicapt, mar die vrouw verzorgde hem 

altijd zelf. Ze was dertien jaar jonger. Dat was een heel goed koppel dat daar zat, maar die man kreeg 

alsmaar iets bij en ze konden hier niet meer blijven. Ze zitten nu in Aalter. 

00:43:31 I: Die zitten in een woonzorgcentrum nu? 

00:43:32  B5: Zitten in Aalter in die grote instelling. Er is daar een grote instelling, ik heb daar 

geweest verleden zomer. Ze zijn dat nu gewoon en ze zijn daar goed zeggen ze. Die man is ook 91 

en die vrouw is maar 79. Zij verzorgde hem altijd goed. Ik vond het zo jammer dat ze hier weg 

moesten. 

00:44:00 I: Wat verstaat u onder begeleiding of ondersteuning? Wat zou u daaronder 

verstaan? 

00:44:12  B5: Begeleiding? 
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00:44:12 I: Ik weet niet of dat dat hier aanwezig is of dat je zegt van, "dat zie ik hier 

eigenlijk niet echt"? 

00:44:18  B5: Neen. Ge hebt poetsen en koken en wassen. Er zijn twee dingen hier. De 

verpleging komt als je ze nodig hebt en daarbij stopt het dan. 

00:44:30 I: Er is niemand die het groepswonen zelf nog een keer extra ondersteunt? 

00:44:37  B5: Neen, ik weet niet voor wat, neen. Ze hebben zij daar geen tijd voor. <Lacht> 

Zeggen ze toch. 

00:44:45 I: Denk je dat dat er zou moeten zijn, hypothetisch dan? Vindt u dat er meer 

ondersteuning moet zijn? 

00:44:57  B5: Neen. Ik vind één ding die mis is, dat er hier de zaterdag en de zondag niemand 

is. Voor zeven bejaarde mensen die niet meer 100% zijn, dat is niet goed. Er zou hier toch iemand 

moeten aanwezig zijn. Vind je dat niet? In het OCMW als ge daar zit, er is daar altijd personeel dag en 

nacht. Dat is heel anders. 

00:45:23 I: Vindt u dat er bijvoorbeeld iemand nodig zou zijn om bepaalde activiteiten…? 

00:45:27  B5: Kijk, ik heb daar eentje <wijst naar persoon alarmsysteem>. Zie je het? Je duwt 

erop en ze komen. Ik heb een keer naast mijn bed gezakt en ik kan niet recht als ik val. Ik was juist 

ernaast geslierd en kost niet recht. Dan ben ik een keer over een week of drie of vier hier hard 

gevallen. Goh, dan heb ik, "poef" met mijn hoofd tegen de deur. Het is nu nog maar genezen. Dan 

hebben ze moeten komen voor mij recht te doen en mij in mijn bed te steken. Een kwartier nadien. Ik 

duw en het Warmhof, ze zijn er. Er is daar heel de nacht bewaking. 

00:45:59 I: Dat is goed dat dat…? 

00:46:02  B5: Dat is goed. Ik doe dat altijd aan. Als het avond wordt, doe ik dat aan. Ik was 

toen gevallen, ik was opgestaan om een keer naar het toilet te gaan. Als ik weer ga, ik zakte door mijn 

benen. Ik moet altijd een slaappil nemen en het was 11u en ik kon niet slapen. Probeerde ik. Ik zeg, 

"ja, ik kan uit mijn bed, het is goed" en ik zak daar door mijn benen. Ik had dat niet bij mij. Ik kost aan 
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mijn telefoon niet. Ik heb dan tot alhier proberen te kruipen. Ik zeg, "ik zal mij misschien naast de 

zware tafel kunnen rechttrekken" en ik kon niet. Dan heb ik hier naar iemand die hier ook is gebeld 

voor mij voor ze te verwittigen. Ik kon niet anders. Dat is een beetje minder. We zijn hier maar met 

zeven. 

00:46:50 I: Vindt u dan bijvoorbeeld dat er ondersteuning zou nodig zijn voor bijvoorbeeld 

bepaalde activiteiten te doen nog? Nu is er hier tijdelijk iemand… 

00:46:57  B5: Er zijn hier geen activiteiten. Vroeger gingen we twee keer op een jaar, deden 

we een uitstap. Verleden jaar was er geen enen en ik zeg tegen de verantwoordelijke, "we hebben 

geen enen uitstap" en ze heeft direct. Dan rijden ze met de wagonnetjes en met een trekker ervoor 

doen ze een uitstap over de landen, bijvoorbeeld naar Watervliet, bijvoorbeeld naar Sluis of naar 

Damme. Dat vind ik vree goed. Dan voeren ze ons naar het Warmhof en dan komen we allemaal 

samen en we gaan dan mee. Dan blijven we een hele dag weg. Dat vind ik vree goed. 

00:47:33 I: Nu doen ze dat niet meer of wel? 

00:47:35  B5: Het was niet en ik vroeg het. "Aja", zegt ze, ze heeft direct een dag 

georganiseerd. Hebben we één gehad. Ik vind dat goed. Ge ziet dan een beetje die andere mensen 

ook. Ik moet daar niemand hebben voor mij te duwen. Dan moet ik iemand zoeken voor mij te duwen. 

Ze doen dat hoor. Dat is goed. 

00:47:57 I: En anders, zijn er nog activiteiten? 

00:48:00  B5: Aja, het is alle weken turnen, maarja, ik kan niet meer turnen. Ze komen altijd 

turnen. Het zijn soms maar twee mensen. Dat is een beetje azo en azo, dat kan ik zelf ook <lacht>. 

Dat turnen. 

00:48:15 I: Vindt u dat er nog activiteiten zouden moeten bijkomen of niet? 

00:48:18  B5: <Zucht> 

00:48:20 I: Nu is er hier dus tijdelijk wel een stagiair. 
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00:48:22  B5: Er is hier niet veel activiteit. Er is hier niets . 

00:48:29 I: Nu is er hier tijdelijk die stagiair. 

00:48:36  B5: Dat is eentje die komt stage doen, dat meisje dat er is. 

00:48:40 I: Dat is tijdelijk nu? 

00:48:42  B5: Ja, maar ze doet haar best hoor. 

00:48:44 I: Dat is dus…? Ik weet niet wat dat zij hier…? 

00:48:48  B5: Ik ook niet. Ik weet het ook niet. Ik weet het niet heel precies. Ze is nieuw, ze 

probeert toch een beetje de schwung erin te krijgen, maarja. 

00:48:56 I: Vind je dat dat er altijd iemand zou moeten zijn die zo een beetje als 

ondersteuning? 

00:48:59  B5: Ja, maar dat is niet. Die mensen geven daar al niet veel om hoor. Die zijn hier 

hard geïnteresseerd. 

00:49:10 I: Moest er niemand zijn zou dat niet zoveel…? 

00:49:13  B5: In het begin vond ik dat hier heel doets, maar je wordt dat ook gewend. Je wordt 

dat allemaal gewoon. 

00:49:21 I: Is er tussen de bewoners veel engagement? 

00:49:29  B5: Tussen de mensen? 

00:49:29 I: Ja. 

00:49:31  B5: Ge hebt daar gezien. Een beetje klappen. 

00:49:34 I: Het is niet…? 
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00:49:36  B5: Neen, niet veel. Ik heb maar juist mijn buurvrouw dat ik een keer kan mee 

praten. Het is ook al. 

00:49:43 I: Gaat u soms binnen bij iemand of…? 

00:49:44  B5: Neen.  

00:49:46 I: Als er problemen zijn, bijvoorbeeld, ge zijt gevallen of er is iets…? 

00:49:52  B5: Ik bel dan. Kijk daar lig ik. 

00:49:54 I: Kan je dan achteraf uw hart luchten bij iemand van de bewoners of is dat niet 

echt het geval? 

00:50:02  B5: Ze weten dat altijd hoor als je gevallen bent. Ze hebben dat gehoord of ze 

hebben dat gezien. Ik zeg dan niet veel van iets. Hoe min, hoe beter. Ge moet dat afschermen. U 

eigen en dat. Dat is niet goed als ze alles weten van u. 

00:50:22 I: Het is vooral de zorgverlening die eigenlijk…? 

00:50:26  B5: Ja, het is de zorgverlening. Dat is hier redelijk goed hoor. Juist met de zaterdag 

en de zondag, dat we hier altijd alleen zitten. 

00:50:34 I: Het is beter eigenlijk dat de zorgverlening die taken pakt en dat dat niet bij de 

bewoners…? 

00:50:38  B5: Er is hier niemand. Dan moet je bellen naar het Warmhof. 

00:50:46 I: De buurt hierrond, Kleit. Kent u die buurt goed hierrond? 

00:51:01  B5: De buurt? Ik heb soms contact met de man hier van de kerk en met de kapster 

hiervoor en de kinderen van het school komen ieder jaar een keer hier, het eerste studiejaar op 

bezoek bij ons. Dat vind ik vree aangenaam. We mogen dan ook een keer gaan. Ik mag dan in de klas 

gaan zitten en ik doe dat vree graag. De enen toont een keer hoe dat hij kan rekenen, de andere dat 
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hij al kan lezen enzo en dat vind ik echt zo goed. Dan moeten we een keer gaan naar het eerste 

studiejaarke. Die kinderen kennen u direct. Als ik daar een wandelingske maak, herkennen ze mij nog. 

Het is maar één die meegaat en het is ik. Die andere willen niet. 

00:51:42 I: Bent u tevreden met de omgeving waarin dat het gelegen is of zegt u van het 

kon eigenlijk wel beter? 

00:51:48  B5: Het heeft lang geduurd eer dat ik hier iemand kende. Nu als ik een keer wegrij, 

zie ik soms een keer iemand die mij aanspreekt, waar dat ik een keer een praatje kan mee doen. Er 

was daar zo'n oude man en die deed altijd een praatje met mij, maar hij was afkomstig van waar dat 

mijn man was, van Sint-Laureins. Die man, ik zag hem lange tijd niet en ik passeerde, ik zie hem. Hij 

was zo mager geworden. Ik liep helegans. Hij kwam naar het straat. Ik zeg, "wat is er nu, vertel". Hij is 

lang in de kliniek geweest en nu zie ik hem niet meer die man. Als hij in zijn hof bezig is, deed altijd 

een praatje met mij. Gewoon maar hoor. Niets… Gewoon een beetje praten. 

00:52:32 I: Vindt u dat er qua voorzieningen bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat er hier veel 

winkels in de buurt zijn of? 

00:52:39  B5: Neen, geen. Er is hier een slager in de straat, daar aan die andere straat ook 

één. Hinder is er dan nog in de Urselweg een goeie kledingwinkel. Het is allemaal zo'n hoge borduren 

en ik kan daar niet binnen. Er is hier ook dan een warenhuis, hoe noemt het? Dat je op veel plaatsen 

hebt. Dat is nu overgenomen geloof ik door Colruyt. Daar kun je alles krijgen hoor. Als ge een keer 

iets speciaals nodig hebt, ga ik daar een keer bij. We waren een keer… We willen iets eten zo, in een 

klein potje, dat je zegt, "ik wil iets apart hebben", dat ik daar koop. 

00:53:15 I: Mankeert het soms aan bepaalde dingen? Dat je zegt van, "dat heb ik hier nu 

echt niet?" 

00:53:22  B5: Dat gebeurt dat ik een keer iets koop voor de enen of de anderen die mij een 

plezier gedaan heeft. Geen grote dingen, maar, ge weet wel, gelijk een Mercike of etwadde. Dat wel 

hoor. 
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00:53:32 I: Je gaat wel nog naar de winkel zelf? 

00:53:32  B5: Maar anders, we krijgen hier ieder… Als ze het niet vergeten hebben en ze zijn 

het niet vergeten van mee te brengen, krijgen we hier iedere dag een stuk fruit. Een dag of twee, ze 

zaten hier zonder. Het was allemaal op. Gisterenavond, ik zeg, "wat is dat hier, er staat hier [?] geen 

eten op tafel" <lacht>. 

00:53:49 I: Ge gaat zelf nog geregeld naar de winkel ook als je een keer wat nodig heb. 

00:53:53  B5: Neen, ze moeten alles kopen in de grootwarenhuizen, zoals de Aldi of de 

Colruyt, omdat het daar het goedkoopste is. 

00:53:59 I: Met dat je zelf nog zegt dat je nog een keer een Mercike gaat gaan kopen of het 

een of het ander. Gij gaat nog wel een keer naar de winter of een keer naar buiten? 

00:54:07  B5: Neen. Ik heb hier alles, ik heb genoeg. Dat gebeurt dat ik een keer zeggen. Als 

ik een keer iemand heb en mij pleziert dat ik een keer iets dan ga kopen. Maarja, ik heb hier eten en 

drinken. 

00:54:18 I: Kom je veel buiten nog, zelf? 

00:54:20  B5: Nu niet, het is te koud. Anders, als het goed weer is rij ik minstens twee keer in 

de wagen een heel eind door Kleit, door de velden tot aan hinder de kappel van de Doren. Dat is 

schoon hoor. Voor het landschap te zien en de koeien en de paarden enzo. Of een keer hierrond, er is 

heir een grote Mariagrot. Dat is een bron van inkomsten voor de kerk. Dat is gekend hoor die grot, ze 

komen hier met bussen naartoe. Een wandelingske, waar dat de speeltuin is ook. Anders niet. Het is 

winter, het is te koud voor mij. De lucht is te koud. Ik ben benauwd van een verkoudheid op mijn 

luchtwegen op te doen, omdat het zo koude lucht is. 

00:55:06 I: Als u het groepswonen zou moeten situeren tussen thuis wonen, 

assistentiewoningen zonder groepswoningen, dus geen groepswoonaspect…? 

00:55:14  B5: Thuis wonen is het beste dat er is. 
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00:55:16 I: …en woonzorgcentra, waar zou u dat dan situeren? 

00:55:19  B5: Niets beter of thuis wonen. 

00:55:22 I: Waar situeert het groepswonen zich dan volgens u? Is dat meer thuis…? 

00:55:30  B5: Dat weet ik niet. 

00:55:29 I: Voelt u nog aan alsof dat dat thuis is of zegt u van…? 

00:55:31  B5: Als ik hier ben, ben ik thuis. Beneden ben ik op het vreemde. 

00:55:36 I: Het zit er wat tussen dan? 

00:55:39  B5: Dat blijft zo. Ge zijt daar geen familie van, ge zijt daar kennis van. Ik moet alle 

dagen hetzelfde horen. 

00:55:46 I: U voelt zich dan gedeeltelijk thuis, dus hier thuis…? 

00:55:53  B5: Hier. Als ik hier kom ben ik thuis. Ik heb mijn eigen beetje… Ik heb mijn eigen 

meubels mee. Als ik hier kom ben ik thuis. Als ik daar kom ben ik bij andere. Dat blijft zo. Dat kan niet. 

Dat is niet hetzelfde of dat je thuis zijt bij uw man en bij uw kinderen. Dat is heel anders. 

00:56:14 I: Wat is volgens u prioritair, het wonen of de zorg? 

00:56:19  B5: <Zucht> Ik denk dat dat van alle zorgen, omtrent hier, van al die kwalen en van 

al die dingen, dat dat hier het beste is. Ik denk dat dat van alles… Het is overal iets. Het is overal iets 

als ge moet samenwonen. Ik denk dat dat nog de beste formule is. 

00:56:41 I: Voor het samenwonen of…? 

00:56:42  B5: Gelijk hier. Dat dat de beste formule… Ge zijt nog een beetje onafhankelijk. Ge 

gaat samen gaan eten, ge gaat weg als ge wilt. 

00:56:51 I: Ge hebt nog uw vrijheid toch een beetje…? 
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00:56:53  B5: Ja. Ge hebt uw eigen vrijheid. Achter dat je gegeten hebt is het al voor u. Ge 

doet hier wat ge wilt. Wil je naar de radio luisteren of wil ik een keer een plaatje opleggen ofzo, of naar 

een filmpje kijken van vroeger. Ik kan dat. 

00:57:05 I: Nu is het dacht ik ook zo dat je eigenlijk verplicht moet gaan eten? 

00:57:12  B5: Ja. 

00:57:13 I: Vindt u dat goed dat dat zo is, of zou u zelf zeggen van soms…? 

00:57:17  B5: Aja. Ik kan niet anders. Dan moet je zelf iets klaarmaken. Ik heb nog potjes en 

pannetjes om zelf iets te doen. In het begin deed ik nog een keer iets, maar op den duur. Ge eet daar. 

De keuken is niet mis hoor. Ze doen hun best, dat moet ik zeggen. Ze doen echt hun best. Ik denk dat 

het van alle dingen als ge zo oud wordt, dat dat de beste formule is. Ge hebt nog een beetje uw 

eigenheid en toch hebt ge geborgenheid. Je begrijpt mij wel? 

00:57:51 I: Die geborgenheid, hoe moet ik dat dan? 

00:57:54  B5: Dat is geborgenheid, dat je een beetje zeker, dat je voelt dat je een beetje 

beschermd woont. Dat is goed. Als je alleen thuis zit, ge zit alleen. 

00:58:06 I: Stel dat je een nieuw project opricht, of ergens wordt er een nieuw project 

opgericht die een beetje hetzelfde concept wil doen als hier. Zijn er dan bepaalde zaken dat u zegt 

van, "dat kan beter"? 

00:58:22  B5: Ewel, dat. Die omstandigheden. Bijvoorbeeld dat de poetsvrouwen in het eten 

roeren en dat deze die komen die hier thuishulp doen de Wc-potten moeten kuisen. Dat is mis. Dat is 

verkeerd. De enen in het eten en de anderen in de Wc-pot, dat is verkeerd. Dat gaat ze nu 

veranderen. Ik heb dat al zolang gevraagd. Ze wilden dat niet doen. Nu, die nieuwe man die daar is, 

dat is een jonge man, heeft daar begrip voor. Ze gaan dat waarschijnlijk krijgen tegen maart. Dan 

gaan die uren veranderen. Ze zijn hier bijvoorbeeld tot 19u 's avonds. Het was echt tot 19u, het was 

een speeluurtje. Je kunt dat toch wel begrijpen? Dat is een speeluurtje. Dan zijn die dingen… dan 

gaan zij 's morgens langer werken, ze gaan volledig eten gereed doen, bedienen en moeten de 
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poetsvrouwen daar niet meer inroeren. Heel het systeem, want dat is hier niet alleen, maar ook in 

Adegem, heel dag systeem moet dan veranderd worden van uren enzo. Daar kunnen wij ons niet mee 

bemoeien, dat is interne keuken. Dat zal veranderen. Ik denk dat dat zal beter zijn. 

00:59:33 I: Zijn er anders nog zaken? 

00:59:35  B5: Neen. 

00:59:35 I: In het weekend dat ze ook misschien moeten…? 

00:59:36  B5: Ah, maar het weekend. Mijn zoon komt of mijn dochter komt mij een keer halen 

en dan de zondagavond ben ik hier bijna nooit. Ik blijf daar bij mijn dochter en we kijken dan de 

televisiereeksen die te laat zijn die ik bijvoorbeeld wil zien, zoals Historian, één en ander. Ik vind dat 

nog een beetje oude geschiedenis, samen met de romantiek. 

01:00:01 Nota: <Bel van deur gaat, interview is juist gedaan>. 

01:00:01  B5: Oh, er is daar iemand. Ik moet een keer kijken. 

01:00:05 I: Het is dan toch eigenlijk gedaan. Ik zit juist op de laatste vraag. 
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Interview bewoner 6 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:00 Nota: <Begin algemene vragen> 

00:00:08 I: Eerst een keer kijken hoe laat dat het is. 

00:00:09 B6: Nu, 17u55. 

00:00:18 I: Wat was u naam? 

00:00:23 B6: (Naam respondent) 

00:00:31 I: Eerst en vooral een paar heel algemene vragen. Ik weet niet wat dat u leeftijd 

is? 

00:00:38 B6: 80 geweest in augustus. 

00:00:44 I: Uw burgerlijke staat. Bent u weduwe nu? 

00:00:57 B6: Twintig jaar is ze de naaste zaterdag dood, mijn vrouw. 

00:01:00 I: 20 jaar. Van opleiding, ik weet niet wat u zo… tot wanneer? 

00:01:07 B6: Ik heb veertig jaar, hier bij Timmerman gewerkt in de rolluiken. Ken je dat? 

00:01:15 I: Neen. Ik ben niet van… 

00:01:15 B6: Neen, maar ja dat is vrij gekend. Er werkt daar 135 man. 

00:01:23 I: Heeft u dan gestudeerd tot in…? 

00:01:28 B6: Tot mijn veertien jaar. Ik heb het al achter mijn eigen geleerd. 

00:01:35 I: U bent nu gepensioneerd veronderstel ik? 
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00:01:41 B6: Ja. 

00:01:43 I: Ik weet niet hoe dat u zelf u gezondheidstoestand zou omschrijven? 

00:01:47 B6: Wablieft? 

00:01:47 I: U gezondheidstoestand, hoe zou u dat zelf omschrijven? 

00:01:50 B6: Goed. Maarja, die benen natuurlijk. De benen en mijn rug. Het gaat allemaal 

naar mijn rug. Anders mankeer ik niets. 

00:02:05 I: Heeft u kinderen ook? 

00:02:07 B6: Ja, twee. 

00:02:10 I: Ik weet niet of dat u vorige woning, was dat…? 

00:02:14 B6: Wablieft? 

00:02:13 I: U vorige woning? 

00:02:15 B6: Hier vijftig meter verder. Juist voorbij de berken. 

00:02:19 I: Was u huurder of had u…? 

00:02:27 B6: Neen. Dat was mijn eigendom. Het is daar nog. 

00:02:30 I: Is dat dan ook een rijwoning gelijk hier? 

00:02:33 B6: Neen. Het staat alleen. 

00:02:39 I: Dat waren de heel algemene dingen.  

00:02:44 Nota: <Begin semigestructureerd interview>  
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00:02:43 I: Eerst en vooral. Hoe bent u eigenlijk zelf in aanraking gekomen met het 

groepswonen? 

00:02:50 B6: Ik lag in het hospitaal en de jongers hebben dat gearrangeerd. Met een halven 

kunnen ze alles doen. 

00:02:57 I: Het was geen doelbewuste keuze? 

00:03:00 B6: Neen, want ik ging niet komen. Ik heb twintig jaar mijn eten zelf gereed gedaan. 

00:03:08 I: Als u kort dit concept zou moeten beschrijven, hoe zou u dat dan doen - het 

groepswonen? 

00:03:16 B6: Het is natuurlijk beter thuis. Maar [?] ik hier niet nood. Dat gaat. 

00:03:27 I: Stel dat u zou moeten kiezen tussen dit en een assistentiewoning meer 

standaard, zonder het groepswonen, wat zou u dan bijvoorbeeld kiezen? 

00:03:41 B6: Goh, <lacht> ik weet het zelf eigenlijk niet. 

00:03:45 I: Bent u tevreden met hier te wonen? 

00:03:48 B6: Tuurlijk, ik ben hier tevreden. 

00:03:53 I: Wat zijn volgens u de belangrijkste waarden van dat groepswonen? 

00:04:02 B6: Dat je niet meer hele dagen alleen zit en dat je geen eten niet meer moeten 

koken. Ik heb twintig jaar mijn eten zelf gekookt. 

00:04:14 I: Vindt u dat soms jammer ook? Dat u zegt van "ik had nog graag een keer zelf 

mijn eten klaar gemaakt " of…? 

00:04:22 B6: Ik deed dat graag. 

00:04:23 I: Is dat iets dat je dan mist met naar hier te komen? 
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00:04:27 B6: Voor mij niet. Ge mist dat nog niet gauw als ze het eten voor u zetten. 

00:04:35 I: Nu is het zo dat de groepswoning, dat dat vast hangt aan een OCMW - het is nu 

zorgbedrijf geworden - het komt min of meer op hetzelfde neer. Is dat belangrijk volgens u dat dat 

verbonden is daarmee? 

00:04:56 B6: Het is hier vree gemakkelijk omdat ik hier maar vijftig meter verder gewoond 

heb. Ik ken heel Kleit. 

00:05:04 I: Ge zijt echt wel gekend in de omgeving? 

00:05:07 B6: Ja, een dorpsfiguurtje. 

00:05:12 I: Het zorgbedrijf, het OCMW, slagen die erin om aan u behoeften dat u hebt, om 

daaraan te voldoen? Dus al uw eisen die u eigenlijk heeft voor het wonen en alles om daar eigenlijk 

aan te voldoen of zijn er bepaalde…? 

00:05:33 B6: Het is al splinternieuw en het is groot genoeg voor mij. 

00:05:39 I: Zijn er bepaalde dingen dat u zegt van "dat ontbreekt"? 

00:05:39 B6: Neen, ik ben gauw content ik. 

00:05:46 I: Ook in het groepswonen zelf, hier beneden? 

00:05:51 B6: Ja. 

00:05:52 I: U voelt u wel thuis dan in…? 

00:05:53 B6: Ja. 

00:05:56 I: Ik weet niet wat u zelf denkt dat die coördinatie van heel dat groepswonen, het 

groepswonen zelf…? 

00:06:05 B6: Luider of ik hoor het niet. 
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00:06:08 I: Ja. Of dat de coördinatie van het groepswonen of dat dat eigenlijk moet 

gebeuren vanuit zo'n OCMW of zegt u van "eigenlijk hoeft dat niet"? 

00:06:19 B6: Dat hoeft niet, maar dat is. 

00:06:26 I: Je zou bijvoorbeeld kunnen proberen om een groepswoning op te starten die 

niet in een OCMW zit. Bijvoorbeeld ook geen zorg aanbiedt ofzo. Denkt u dat dat…? 

00:06:42 B6: Maar ik ga ik hier niet weggaan. Ik zijn hier tussen mijn volk. Ik ken alle man dat 

hier passeert, rond Kleit. 

00:06:54 I: Dat u echt van hier bent…? Als je het vereiste profiel zou beschrijven van een 

nieuwe bewoner die hier binnenkomt. Wat moet die bewoner hebben van kenmerken? Kenmerken is 

veel gezegd. Moet die bepaalde? 

00:07:16 B6: Neen. 

00:07:18 I: Dus ook niet sociaal? 

00:07:18 B6: Je moet nog wel van de weg kunnen. Je moet kunnen gaan en ik kan niet goed 

gaan. Ge hebt dat al gezien. Van die knieën, maar ik kan gaan. 

00:07:32 I: Dus zolang dat je…? 

00:07:34 B6: Ze hebben er nog niets van gezegd. 

00:07:39 I: Ontbreekt het u dan soms aan bepaalde zorg? 

00:07:43 B6: Ik heb geen zorg nodig. Mijn jongers wonen hier 100 meters van. Ik kan het niet 

beter hebben. Mijn dochter kwam daar van achternoen, die witte. Ze is schoolmeesteresse. Ze 

hebben vakantie nu. Het is Krokusvakantie. Heb ik wat nodig, ze gaat er zij om. 

00:08:15 I: Ze komt geregeld langs ook dan? 

00:08:19 B6: Alle dagen komt ze. 
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00:08:22 I: Vindt u dat goed, de huidige doelgroep. Nu is het dus zo, niet te zorgbehoevend 

mag zijn, of zegt u eigenlijk van die doelgroep moet uitgebreid worden naar misschien mensen die wel 

wat meer zorgbehoevend…? 

00:08:37 B6: Nu zijn we met genoeg. Voor mij. 

00:08:39 I: Maar ik heb het over… Zou het bijvoorbeeld beter zijn als er mensen hier 

mochten komen wonen die nog meer zorgbehoevend zijn, of die ouder/jonger zijn? 

00:08:53 B6: Ja, als ze volk genoeg hebben. 

00:08:59 I: Stel nu dat er bijvoorbeeld ook 50-plussers al toegelaten worden, zou dat goed 

zijn? 

00:09:05 B6: Ja. Hoe jonger, hoe liever. Het mag twintig zijn ook. 

00:09:12 I: Dat is geen. Het is niet dat er dan een generatiekloof…? 

00:09:15 B6: Neen. Dat heb ik niet. Ik heb liever één van 20, of twee van 20 of enen van 70. 

00:09:28 I: En waarom? <Lachje> 

00:09:29 B6: Ewel ja, je weet nooit. 

00:09:32 I: Hoe lang woont u hier eigenlijk al in dat groepswonen? 

00:09:38 B6: Van Nieuwjaar. 

00:09:39 I: Van Nieuwjaar? 

00:09:41 B6: Ze hadden mij naar het hospitaal gedaan, maar het was niet nodig, maar die 

jongers doen dat. Ik had een bronchitis. Als mijn bronchitis gedaan was in Eeklo moest ik naar hier 

komen, zeggen ze. “Zijde gij daarmee akkoord?” Ik zeg “dat is mij gelijk waar dat je mij steekt, als ik 

eten en drinken krijg”. 



 

224 
 
 

00:10:09 I: Heeft u zelf ooit afgewogen om bijvoorbeeld een andere woonvorm te kiezen? 

Bijvoorbeeld een assistentiewoning? Heeft u daar ooit naar gezocht of…? 

00:10:16 B6: Nee. Ik had mijn eigen huis en ik moest geen pacht betalen. 

00:10:23 I: Dus het was eigenlijk gewoon door die omstandigheden dan? 

00:10:30 I: Hoe verliep dat voor u die toetreding tot die woning? Was dat moeilijk? 

00:10:35 B6: Neen, omdat ik ze al kende. 

00:10:42 I: Ge kende ze al? 

00:10:42 B6: Ik kende ze al. Het waren er een paar bij, maar achter 8 dagen ken je ze ook. 

00:10:52 I: Het was ook makkelijk dan om in die groep…? 

00:10:56 B6: Ja. 

00:11:00 B6: Komt uit van de dink? Dat je hebt moeten komen? Van… kom er nu niet op. 

Waar dat je studeert? Komt dat van daar? 

00:11:21 I: <Ik had de vorige zin niet goed verstaan> Of dat dat van daar komt? Van mij? Ik 

weet niet. Wat bedoelt u precies? 

00:11:29 B6: Hoe dat het komt dat je naar hier komt? 

00:11:34 I: Ik ben bezig met een masterproef, een eindwerk. Voor dat, een aantal 

interviews dat ik afneem met verschillende mensen. 

00:11:45 B6: Mijn zoon heeft daar twee jaar gezeten en weet je wat dat hij nu doet? 

Schilderen. Maarja, hij moet maar vier dagen niet meer gaan en naaste jaar nog drie op een week. 

00:12:04 I: Nu is het zo dat in de procedure, als er een nieuwe bewoner bijkomt, is er 

eigenlijk geen inspraak van bewoners. 
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00:12:17 B6: Neen. 

00:12:17 I: Vindt u dat goed dat dat zo is? Wat denkt u daarover? 

00:12:19 B6: Elk doet zijn goesting. 

00:12:22 I: U vindt dat niet…? 

00:12:23 B6: Ik vind dat niet erg. 

00:12:25 I: Is dat niet storend…? 

00:12:29 B6: Voor mij niet. [Drie minuten later] [?] voor die dikke en ze woonde hiernaast, 

300 meters voort. Ik ken ze zo goed als al de rest. Dat is geen probleem dan. 

00:12:46 I: Hebt u soms conflicten bijvoorbeeld? <Onderbroken> Conflicten is veel 

gezegd…  

00:12:48 B6: Ja, ge hebt er altijd. 

00:12:52 I: Zijn er veel problemen met bewoners of…? 

00:12:54 B6: Hier gisteren ook. Ze zetten er koude patatten in de mayonaise. Ik wil ervan 

pakken en ze pakt mijn bord af, die daar recht over mij. Ik zeg “wat doe gij nu?” Zegt “ge moet gij dat 

niet hebben, ge hebt soep gij”. Ze moet zij daar niet mee moeien, want ze hebben niets te zeggen. 

Maar ze doen het toch. Dat vrouwvolk. Zet ze een keer op under plaats en ze zijn weer braaf. 

00:13:32 I: Vindt u dan bijvoorbeeld dat de zorgverlening een belangrijke rol spelen in die 

conflicten zo wat bij te…? 

00:13:47 B6: Ja, want ik was hier een keer misnoegd. Het was hier feest in De Berken, dat is 

waar dat ze dansen en waar dat ze doen het was feest. Het was 17u30 eten gelijk altijd, maar ik was 

ik hier natuurlijk niet, ik was pinten aan het drinken en ze maakte van haar neus. Ze zegt “we gaan u 

geen eten niet meer geven”. Ik zeggen, “ge moet gij niet”, ik zeg, “ik ga weer”. Ik kom morgenochtend 
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thuis en ik ga mij dan pistolets kopen en al wat dat ik moet hebben. Ik moest het dan al krijgen. Mits 

betalen natuurlijk. Maar ze zeggen het zit niet meer in zijn hoofd erbij. Ze hebben ook veel verschil, 

den enen buiten, den anderen binnen. Ik zeg, "pardon als jij eens wat mis doet, want ik ben het niet 

vergeten”, tegen haar. 

00:15:01 I: De zorgverleners of…? 

00:15:01 B6: Ja, maar ik ga ik niets zeggen. 

00:15:05 I: Vindt u dat deze woonvorm dat dat voor iedereen geschikt is? Ik denk dan 

ook… 

00:15:11 B6: Ja. 

00:15:13 I: Aan mensen die bijvoorbeeld wat minder verdienen. Is dat ook mogelijk denkt 

u? Of is dat te duur? 

00:15:18 B6: Dat weet ik niet hoe dat ze dat doen, als het OCMW dat bijlegt. Ik heb niemand 

nodig. 

00:15:29 I: Het is wel mogelijk, anders…  

00:15:29 B6: Ik had 3 huizen als mijn vrouw dood ging en zodus, ik heb ze aan de jongers 

gegeven. Elk één en ik heb nog één staan, maar ik ga het verkopen. Voor wat moet ik dat nog 

hebben? 

00:15:47 I: Vindt u die zorgverlening dat ze aanbieden, dus nu is er thuiszorg dat ze 

aanbieden, dat ze langskomen soms voor kleding aan te doen, maar ook de gezinszorg die komt voor 

het eten klaar te zetten en het eten klaar te maken…? 

00:16:07 B6: Alles is voor mij in orde. 

00:16:09 I: Vindt u dat belangrijk dat dat aanwezig is in zo’n project? 
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00:16:11 B6: Ja, want moesten we het zelf moeten doen, zou het bij velen een ramp zijn. Bij 

mij niet, ik heb twintig jaar zelf gekookt. Maar het zou ook al slechter gaan nu. Twintig jaar ouder en 

heel niet meer kunnen koken. 

00:16:33 I: Ik heb nu ook gehoord dat er in het weekend minder…? 

00:16:39 B6: Ja, dat kan beter. Dat er hier nu een keer met de avond enen in [?]. Voor koffie 

te koken en de tafel te zetten, dat was veel beter. 

00:16:56 I: Dus het moet iemand zaterdag en zondag…? 

00:16:59 B6: In het weekend moeten we het zelf doen. 

00:17:02 I: Dat is soms een probleem? 

00:17:04 B6: Dat valt tegen. Dat is het enige dat ik weet. 

00:17:07 I: Op dat vlak mag er af en toe een keer wat meer nog…? 

00:17:13 I: Als je persoonlijke zorg nodig hebt bijvoorbeeld dat er persoonlijk ergens een 

dokter nodig is of iets anders… 

00:17:28 B6: Dan pak ik mijn telefoon en bel ik. 

00:17:30 I: Ge kan gewoon persoonlijk iemand opbellen en dat zelf…? 

00:17:32 B6: Ja, ik heb ik hier een telefoon staan en ik bel ik en dezelfde dag komt hij. 

00:17:41 I: Dat is geen probleem…? 

00:17:44 B6: Neen. Hij heeft hier een gebouw recht over gekocht en hij gaat hier nu komen 

wonen. 

00:17:57 I: Als u bijvoorbeeld zelf nog meer zorgbehoevend zou worden dat op den duur… 

Wanneer is voor u het moment dat u zegt van “kijk die woonvorm is niet meer…”? 
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00:18:16 B6: Als ik niet meer kan gaan. Dat gaat ernaar, ge ziet dat wel, dat ik niet goed kan 

gaan. 

00:18:25 I: Dan zou u misschien toch een overstap overwegen naar een 

woonzorgcentrum? 

00:18:29 B6: Maar, ik zie dat nu nog niet zitten. 

00:18:36 I: In deze woning, voel je jezelf thuis, hier in de woning of is dat voor u meer 

ertussen? 

00:18:50 B6: Ik ga ze verkopen. Ze is te oud. Het is verzekers 100 jaar oud mijn huis. 

00:18:58 I: Hier, waar dat we hier nu zitten, is dat voor u een thuis of vindt u dat… heeft u 

bijvoorbeeld uw eigen meubelen kunnen meenemen? 

00:19:06 B6: Dat zijn al mijn meubelen. 

00:19:11 I: Voelt u zich hier thuis of…? 

00:19:13 B6: Ja. 

00:19:15 I: Dat is voor u wel een soort van nieuw huis dan? 

00:19:20 B6: Ik zeg het. Het scheelt ook veel dat ik hier maar 50 meter van gewoond heb. Je 

zijt gelijk thuis. 

00:19:32 I: Op vlak van de begeleiding of ondersteuning is het hier vrij beperkt. Er is hier nu 

wel tijdelijk een stagiaire die een beetje animatie doet, maar voor de rest zijn er hier niet heel veel 

activiteiten behalve de maandag. 

00:19:54 B6: Welja. Omdat er hier geen enen zit die wilt. Het was hier ene vandaag, "gaan 

we teerlingen?", "gaan we dit?", "gaan we petanquen?", er is geen enen die wilt. 

00:20:10 I: Uzelf ook niet? 
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00:20:13 B6: Ik ging vree gern gaan kaarten. Dat heb ik heel mijn leven gedaan, dag en 

nacht. 

00:20:22 I: Zou dat meer aangeboden…? 

00:20:26 B6: Maarja, ge moet mensen hebben die het kunnen. Er zitten hier geen vier 

kaarters. Ik heb ik dag en nacht geweest gaan kaarten. 

00:20:37 I: En andere activiteiten, denk u dat dat meer…? 

00:20:39 B6: Ik deed ik alles. Ik bowlde ik, ik biljard ik, ik deed ik alles. Ik ga ik nog alle 

zondagen op café. De zondagvoormiddag. Mijn zoon komt om mij en mijn dochter brengt mij naar 

huis. Elke zondag. Ik drink geen bieren niet meer. Twee pinten en dan is het coca. 

00:21:15 I: Ik weet ook dat er hier soms activiteiten zijn. Twee keer per jaar gaan ze weg 

naar Damme ofzo… Heeft u dat al kunnen meemaken? 

00:21:25 B6: Ja, ik heb over veertien dagen naar de receptie geweest van het Warmhof. We 

hebben al naar Sluis geweest. Ik zijn hier nog niet lang. 

00:21:42 I: Vindt u dat goed dat die uitstappen er zijn? 

00:21:44 B6: Ja, er heeft hier enen over veertien dagen pannenkoeken gebakken en dinsdag 

gaan ze olie[tetsen?] bakken. 

00:21:54 I: U vindt dat tof dat er toch zo'n beetje activiteiten zijn? 

00:21:57 B6: Ja. 

00:21:58 I: Neemt iedereen daar deel aan? 

00:22:00 B6: Ja die pannenkoeken waren goed. 
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00:22:07 I: Ik weet niet of dat u zelf suggesties heeft om de ondersteuning of de 

begeleiding op een betere manier of…? 

00:22:17 B6: Het mankeert maar één ding en het is de zondag. Om 11u30 eten en het café 

gaat maar om 10u open. Zodus, als ik twee pinten gedronken heb, drink ik nog een coca of twee en 

mijn zondag is voorbij. Weet je waar dat ik mij goed kan mee bezig houden. Ik heb hier teletekst 

<bedoeld Telenet>. De voetbal. Ik kijk heel de zondag achternoen naar de voetbal. Ik ben een Club 

Brugge supporter. Mijn zoon heeft daar twaalf jaar gespeeld. Hij zit nu in Eindhoven. Hij is nog maar 

twintig jaar en hij zit in tweede klasse al. 

00:23:11 I: Mijn nonkel heeft ook nog heel even bij Club Brugge gespeeld. 

00:23:16 B6: Hij was twaalf jaar. Hij mocht meedoen en als hij twee weken mee deed, hij 

stond drie dagen [?]. Hoe dat ze het weten, maar ze weten het. 

00:23:28 I: Tussen de bewoners onderling is er daar veel engagement tussen? 

00:23:33 B6: Wablieft? 

00:23:34 I: Is er veel engagement tussen de bewoners onderling? 

00:23:38 B6: Neen, er is hier nog geen enen binnen geweest. 

00:23:43 I: Vindt u dat jammer dat dat zo…? 

00:23:45 B6: Ja. Van die vijf die nevenst mij zaten aan tafel aan mijn kant. Ik zeg dikwijls ge 

moet een keer komen kijken naar de voetbal. Ja, ik ga een keer komen, maar je komt hij hem niet. 

00:24:06 I: Vindt u bijvoorbeeld de gesprekken beneden. Vindt u soms dat u mentaal, dat 

dat je ondersteuning geeft door met die mensen te kunnen babbelen of…? 

00:24:18 B6: Ja, maar ik kom bij veel Kleits ook die me kennen van vroeger. Ik heb er bij die 

wekelijks komen. 
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00:24:36 Nota: <Begint donker te worden in kamer. Doet licht aan en gordijnen dicht, 

interviewvragen worden gepauzeerd> 

00:24:38 B6: Wacht ik ga mijn licht aan doen. 

00:24:38 I: Moet ik hem…? 

00:24:43 B6: Neen, het zal wel gaan hoor. Zo slecht ben ik nog niet te been. 

00:24:56 B6: Ik ga terwijl mijn rolluiken toetrekken ook. 

00:25:04 B6: <Wijzend naar iets> Dat is enen om naar de voetbal te gaan. Een ander 

kleurke. 

00:25:11 I: Ga je nog naar de voetbal? 

00:25:12 B6: Ja. Als ik naar Eindhoven ga. Nu de 23ste rijden we met een bus. Mijn 

schoonzoon arrangeert dat. Hij legt een bus in en 's anderdaags zit hij vol, den bus. 

00:25:30 I: Wat doet u nog van activiteiten? 

00:25:33 B6: Niets. 

00:25:35 Nota: <Gordijngeluid dicht> 

00:25:36 B6: Niets. 

00:25:43 Nota: <Gordijngeluid dicht> 

00:25:47 B6: Ik heb heel mijn leven gekaart. Als ik nu op café, nooit kaart ik nog een [boom?]. 

Ik ben ervan [uitgeslingerd?] en kaarten niet meer. 

00:25:58 Nota: <B6 terug op zijn stoel> 



 

232 
 
 

00:25:59 B6: Ik wist ze goed zitten en dat is moeilijk hoor in het kaarten. Ze weten zitten, 

weten wat dat een ander heeft. 

00:26:14 I: Ik weet niet hoe tevreden dat u bent met de buurt waarin u woont. 

00:26:20 B6: Hier? Ik heb er geen last van? 

00:26:22 I: Zijn er bijvoorbeeld bepaalde faciliteiten of voorzieningen dat hier ontbreken in 

Kleit. 

00:26:32 B6: Ik heb genoeg. 

00:26:35 I: Het is niet dat er bijvoorbeeld winkels tekort zijn. 

00:26:37 B6: Neen. Bwa. Ik ga niet naar de winkel. Mijn jongers gaan. Zodus, ze zijn daar al 

aan het rond punt in Maldegem. Het is maar een stap met hun auto. Ik moet ik hier niet veel hebben. 

Het wordt allemaal voor mij gezet. 

00:27:00 I: Vindt u dat erg dat dat zo is of vindt u dat goed? 

00:27:03 B6: Voor mij. Ik ben geen zindelijken, maar ge hebt daar mensen. Margaretha, als 

je daar zou tegen klappen. Die weet altijd wat. “De soep is te zout of het is te zoet of” - het is altijd wat. 

Bij mij, ze zette het voor mij en ik eet het op. 

00:27:30 I: Als u het groepswonen zou moeten situeren tussen het thuis wonen, een 

assistentiewoning in de zin van zonder het groepswonen en een woonzorgcentrum, waar zou u dat 

dan situeren? 

00:27:50 B6: Ik zit ik hier goed. Ik ga hier zeker nog niet weg. 

00:27:55 I: Is voor u in het groepswonen het wonen of de zorg prioritair? Wat is het 

belangrijkste? 

00:28:07 B6: Ik zijn vooral content. Sommigen: “ik woon hier niet graag”, ik ken dat niet. 
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00:28:15 I: U bedoelt andere mensen zeggen soms, “ik woon hier niet graag”? 

00:28:19 B6: Ja. 

00:28:21 I: U woont hier wel graag? 

00:28:22 B6: Ik heb ik daar geen problemen mee. Die mensen doen wat dat ze moeten doen. 

Het is het enige, de zondagnamiddag ge gaat om 10u door en om 11u30 moet je thuis zijn voor te 

eten. Dat is vroeg. 

00:28:37 I: Zou je dan liever hebben dat je 's middags ergens anders mag eten 

bijvoorbeeld, want nu is het zo dat het min of meer verplicht is om te komen eten. 

00:28:50 B6: Zij komen niet 's achternoens. 

00:28:55 I: U zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, “ik ga 's middags een keer bij mijn kinderen 

gaan eten”. 

00:28:59 B6: Ja, maar dat mag ik. Maar dat doe ik niet. 

00:29:07 I: Omdat u zegt dat je zo snel terug thuis moet zijn? 

00:29:15 B6: Weet je wat dat ik ook heb? Mijn rug begint dan wat zeer te doen en het wordt 

tijd dat ik naar huis ga. 

00:29:22 I: Is het eten dan ook te vroeg voor u? 

00:29:23 B6: Wablieft? 

00:29:24 I: Vindt u dat het te vroeg is om te eten ook? 

00:29:28 B6: Ja, moesten ze nu een keer om 12u30 eten, was dat wel beter. Ze mogen van 

mij in de week dan een hele dag krijgen. 
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00:29:39 I: Ik weet niet wat u zelf vindt van het groepswonen. Vindt u dat een goeie 

toevoeging aan de woonvormen die al bestaan of denkt u "de andere woonvormen waren al genoeg"? 

00:29:56 B6: Voor mij is het goed genoeg. 

00:30:00 I: Denkt u dat dat voor andere mensen ook een goeie optie is om…? 

00:30:05  B6: Ik hoor hier weinig klagen. 

00:30:07 I: Dus op zich…? 

00:30:10 I: Wat zijn de voornaamste zaken waar dat een projectontwikkelaar, iemand die 

een nieuw project opstelt die gelijkaardig is aan dit, rekening mee zou moeten houden volgens u? 

00:30:24  B6: Ik weet het niet, want het is allemaal goed voor mij. 

00:30:28 I: U bent zeer tevreden met alles eigenlijk? 

00:30:35 I: Ik weet niet of dat u zelf gebruik maakt van de persoonlijke zorgverlening? Ze 

komen elke ochtend een keer lang hier? 

00:30:49 B6: Om 6u ze en 's avonds om 10u30 kijken of je niets mankeert. 

00:30:57 I: Vindt u dat storend dan dat zij langskomen? 

00:30:59 B6: Neen. Het stoort mij niet, maar het is niet nodig. Ze steekt zij een keer die deur 

open en ze zegt "goeienavond" en ze is zij weg. 

00:31:13 I: Dat is geen last of niks? 

00:31:16 I: Vindt u dat goed dat die verzorging aanwezig is of…? 

00:31:19 B6: Voor mij moet ze niet. Als je niet mankeert, moet je dat niet hebben. 

00:31:26 I: Het is dat. Natuurlijk nu is het zo dat in het groepswonen wordt dat aangeboden 

standaard en eigenlijk betaal je daar ook een beetje voor mee, maar als je het niet nodig hebt zou je 

bijvoorbeeld kunnen zeggen, "waarom zit dat standaard in dat pakket"? 
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00:31:41 B6: Van dat betalen gaan we niet klappen. Dat is goed voor mij. 

00:31:46 I: Dat is eigenlijk geen probleem dat zij langs komen? 

00:31:50 B6: Ik kan hier nog 50 jaar wonen. Maar het gaat hier zo lang niet mee duren. Ik 

ben er dan 130. 

00:32:03 I: Naar toekomstige projecten. Moet die zorgverlening altijd aanwezig zijn volgens 

u? 

00:32:15 B6: Een keer dat je in de tachtig begint ja. 

00:32:20 I: Als je met senioren werkt voor groepswonen moet dat wel…? 

00:32:26 B6: Aanwezig zijn. 

00:32:28 I: Tot hoe ver moet dat dan gaan volgens u die zorg? Tot hoe ver moet er 

zorgverlening aangeboden worden? Voor wat moet er bijvoorbeeld geen zorg meer aangeboden 

worde? 

00:32:38 B6: Ik zeg het weer. De zondag. Onze zondag is niet goed. Als je om 10u doorgaat 

en ge moet om 11-12u hier aanwezig staan, je moet niet ver lopen hoor. 

00:32:55 I: Is dat op andere dagen dan ook een probleem dat u ook soms zegt van, “ik ga 

aan een activiteit deelnemen”? 

00:33:04 B6: Nee. Ik ga ik niet veel buiten. Nu toch niet, het is winter. 

00:33:10 I: Naar de zomer toe bijvoorbeeld. 

00:33:13 B6: Dan pak ik één van die karren en ga ik een keer naar mijn huis. Het staat er nog 

al in. Mijn eigen. 

00:33:24 I: Is dat nu niet bewoond? 

00:33:25 B6: Dat staat leeg. 
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00:33:27 I: Dat is eigenlijk nog u woning effectief. 

00:33:31 B6: <Lachend> Ja. Wil ik morgen naar daar gaan kan er mij niemand tegenhouden. 

00:33:44 I: Ik denk dat ik het meeste al gevraagd heb. 

00:33:52 B6: Voor mij is dat goed. 

00:33:54 I: 's Ochtends komen ze soms voor, heb ik a gehoord bij bepaalde mensen, om 

hun aan te kleden of om te helpen met zo'n dingen. 

00:34:04 B6: Ze komen mij alle ochtenden wassen. 

00:34:08 I: Is dat echt nodig dat zij…? 

00:34:11 B6: Ik ging dat niet doen, maar de jongers. "Whoa, ge moet gij u niet meer wassen." 

00:34:18 I: Het is eigenlijk omdat het aangeboden wordt…? 

00:34:21 B6: Ja, het wordt aangeboden. Het zijn er hier een stuk of twee of drie die dat doen 

van de zeven. 

00:34:29 I: Die dat wel vragen. De andere doen dat dan helemaal niet? 

00:34:33 B6: Ge moet daarvoor betalen. 

00:34:35 I: Dat is nog apart bijbetalen? 

00:34:37 B6: Ja. 

00:34:42 B6: Alle maandagen komen ze kuisen. 

00:34:44 I: Kuisen is voor iedereen? 

00:34:47 B6: Ja 
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00:34:47 I: Eten is voor iedereen? 

00:34:48 B6: Ze poetsen ook. Maar ja ge moet voor alles betalen. 

00:34:59 I: Voor wat moet je dan precies bijbetalen? 

00:34:59 B6: Niet veel hoor. Het is hier niet duur. 

00:35:06 I: Dat aankleden is wel persoonlijk. Dat moet je wel zelf regelen? 

00:35:10 B6: Ja. 

00:35:13 I: Er is een gemeenschappelijk budget voor te eten? 

00:35:21 B6: Ja. 

00:35:22 I: Het kuisen is ook gemeenschappelijk, dat is één iemand die voor iedereen 

komt? 

00:35:27 B6: Hetzelfde. 

00:35:32 I: En ook de wast enzo? 

00:35:34 B6: De wast wordt gestreken en al. 

00:35:36 I: Dat is allemaal…? 

00:35:38 B6: Jamaar, het is hier goed hoor. Heel goed. 

00:35:46 I: Dat was het. 

00:35:49 B6: Ik ben ik nogal licht van zeggen. Ik ben nog op mijn tong niet gevallen. 

00:35:54 I: Ik weet niet of dat er zelf nog dingen zijn, dat u zegt van, "dat zou ik nog willen 

zeggen"? 
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00:35:59 B6: Ik heb het al gezegd, de zondag. Om 10u30 is vroeg, voor te eten. Je zit hier 

voor heel de namiddag. Moest ik die televisie niet hebben, naar waar moet ik? 

00:36:14 I: Vindt u dan ook bijvoorbeeld dat er activiteiten ontbreken? 

00:36:19 B6: Neen. Ik kan in de achternoen voetbal kijken. Van 14u30 tot 22u. Tot 22u30 

ook. 

00:36:32 I: Hoe staat u nu tegenover die animatie? Die stagiaire die er nu bijgekomen is? Is 

dat een positieve invloed op het groepsgebeuren? Hoe ziet u dat? 

00:36:51 B6: Voor mij zegt dat niet veel. De maandag kan je turnen. Ik heb nog nooit 

meegedaan. 

00:36:57 I: En waarom? 

00:36:59 B6: Ik ben te oud ervoor. Ge moet niet meer beginnen turnen als je 80 jaar bent, ge 

moet turnen als je 60 bent en eerder ook. 
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Interview bewoner 7 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:00 Nota: <Stukje van vragenlijst werd niet opgenomen en bijgevolg niet getranscribeerd> 

00:00:01 I: De gezondheidstoestand, hoe zou u dat zelf beschrijven, op zo'n schaal van 

zeer slecht, slecht, redelijk, goed, zeer goed? 

00:00:12 B7: Zeg maar redelijk. 

00:00:19 I: Heeft u kinderen ook? 

00:00:20 B7: Ja, twee. Twee jongens, zonen. 

00:00:25 I: U vorige woning, was dat gelegen in een landelijke regio, stedelijke regio? 

00:00:31 B7: Landelijk. 

00:00:33 I: Was u eigenaar of huurder? 

00:00:35 B7: Eigenaar 

00:00:38 I: Was dat een appartement, een rijwoning,…? 

00:00:41 B7: Neen, dat was... ginder hangt het uit daar aan de muur <wijst naar muur, 

lachend>. Het is volledig op de buiten. Hier in Adegem. 

00:00:54 Nota: <Begin semigestructureerd interview> 

00:01:00 I: Hoe bent u zelf in aanraking gekomen met heel dat concept groepswonen voor 

senioren? 

00:01:07 B7: Mijn man is gestorven, het gaat nu drie jaar zijn in april. Dan heb ik nog zes 

maand daar in dat huis gewoond. Mijn zoon had al op voorhand gezegd - we spraken daar al een keer 

over - "als ik eerst sterf, waar moet ik naartoe?" Maar mijn man ging nooit naar een appartement of 
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iets gaan. We moesten dus niks zoeken, want dat kwam voor hem niet in vraag. Altijd gedacht dat hij 

langer ging leven, want de stam van hem, die leven allemaal heel lang. Hij is dus nu wel vroeger 

gestorven - eerder dan ik - dus ik bleef over. Had mijn zoon toen gezegd “als jij alleen komt, dan kom 

je maar bij ons wonen” en dat is in Kallo, bij Doel ginder, in Kallo. Den dien is getrouwd met een vrouw 

die twee kinderen heeft. Die kleindochter dat is de die die in Gent studeert. Mijn man is in april 

gestorven. Ik ben daar in oktober gaan wonen. Dat was daar juist verkocht dan. 

00:02:17 I: Drie jaar geleden dan? 

00:02:18 B7: Ja, in 2015 ben ik in oktober dan in Kallo gaan wonen. Heel dat huis 

leeggemaakt. Meubels enzo moest ik allemaal niet meedoen, want ge komt in een gezin. Na twee 

weken zat het er al op. Ik deed te veel: ik kookte, ik deed alles en zij vond dat ze niks meer moest 

doen, maar zij werkt. Ze staat 's morgens op om 4u30 voor om 8u op haar werk te zijn in Sint-Niklaas. 

Om het kort te zeggen. Er is daar constant ruzie geweest voor alles en nog wat, voor kleinigheden, ge 

kunt het u niet voorstellen. Ik kwam heel goed overeen met die kleindochter en dat wrong ook bij haar. 

Als wij een gesprek hadden, dan was dat hoger niveau zal ik zeggen en zij kon niet mee. Ze verstond 

dat niet. 

00:03:21 I: Was dat eigenlijk familie van u? 

00:03:21 B7: Mijn zoon. Met die vrouw kwam ik dus absoluut niet overeen. Dat ging daar heel 

slecht in heel die menage dan, want ik moet zeggen, die kleindochter werd niet van haar eigen 

moeder aanvaard als dochter. Ge kunt denken wat [+voor] situatie dat dat was. Op een moment was 

het dan zo slecht dat ik zeg, "ik blijf hier niet", maar zij had dan gezegd, "ik ga ik weg". Ik zeg, "ge 

moet gij niet weggaan, gij zijt getrouwd, ik zal ik wel weggaan". Dan ben ik beginnen zoeken, eerst in 

Beveren ook voor een serviceflat, maarja er zijn er dan zo weinig en dat ging dan nog zeven-acht jaar 

duren ook. Dus dacht ik hier aan Adegem terug. Hier contact opgenomen met het OCMW voor die 

huisjes ginder in Maldegem. Ik weet niet of dat je dat weet? Het Warmhof ginder. 

00:04:19 I: Ja. Ik ben er daarnet gepasseerd. 
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00:04:21 B7: <Lachje> Dat ging ook zo lang duren en Karolien zei altijd "waarom kom je niet 

in de Pastorij, hier in Adegem". Tjah, het was een beetje tegen mijn zin omdat het hier nogal duur is. 

Het feit dat het ginder in het Warmhof veel te lang ging duren heb ik dan toch maar beslist voor naar 

hier te komen. Dat heeft dan toch nog een tijdje geduurd voordat er hier iets vrij kwam. Van augustus 

verleden jaar ben ik nu hier. 

00:04:57 I: En uiteindelijk heeft u dan wel zelf de beslissing gemaakt? 

00:05:03 B7: Ik heb zelf de beslissing gemaakt voor daar weg te gaan. 

00:05:06 I: Bent u tevreden over...? 

00:05:09 B7: Dat ik nu hier ben? Ja, dat wel. 

00:05:11 I: Als je zo zelf het groepswonen kort zou moeten beschrijven. Hoe zou u dat dan 

doen? 

00:05:21 B7: Hier bedoel je? 

00:05:22 I: Hier het groepswonen, dat concept. Hoe zou u dat kort kunnen beschrijven? 

00:05:30 B7: Dat is wel heel goed. Ge eet op regelmatige tijdstippen, dus dat is ook al heel 

positief. Heb je hulp nodig bijvoorbeeld voor u te wassen, ge kunt alle mogelijke diensten vragen. Ik 

heb Paramedico. De dokter komt hier aan huis. <Zucht> Wat nog? 

00:05:53 I: Is dat dan persoonlijk, speciaal voor u? Dat u dat zelf regelt dat de dokter aan 

huis komt? 

00:06:01 B7: Ja, ge moet maar telefoneren en ze komt. Ze heeft hier heel veel klanten ze. 

<Lachje> Patiënten zal ik maar zeggen. Ik kende die dokteres van vroeger. Ze kwam bij mij al op 

Stalijzer ook <Lachje>. Dat viel ook mee voor mij. 

00:06:20 I: Wat zou het groepswonen volgens u onderscheiden van de andere 

woonvormen die er zijn? 
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00:06:26 B7: Ze heeft mij verleden week nog gebeld dat er nu ginder een huisje vrijkwam, 

vroeg of dat ik naar daar wou gaan. Ik denk "neen", ik heb twee knieprothesen en de ene moet nu al 

volgende maand vervangen worden dus ik zie mij niet terug alleen in zo'n huisje gaan wonen. Ge 

moet daar weer u boodschappen zelf doen, ge moet zelf koken, de poetsdienst komt wel, ze komen u 

wel helpen, maar hier wordt alles voor u gedaan. Dat is het voordeel. Ge zijt in groep. Voor het eten 

ook, ge hebt contact en ginder zit je weer alleen. Dus dat groepswonen, dat is wel goed. 

00:07:16 I: De belangrijkste reden om naar hier te komen, had dan te maken met...? 

00:07:29 B7: Ik kon dus wel niet eigenlijk lang op dat Stalijzer daar wonen. Ge ziet hoe groot 

dat dat daar is. Ik zit met die twee knieprothesen van over acht jaar die niet gelukt zijn. Het is altijd met 

een kruk gaan. Nu ga ik met een rollator. Alleen wonen zat er niet in. Voor terug ergens een 

appartementje te gaan huren privé ook niet. Ik zag dat ook niet zitten. 

00:07:53 I: Dus het was eigenlijk vanuit een beginnende zorgbehoevendheid? 

00:07:55 B7: Ja, het was een beetje noodzaak. 

00:08:03 I: Wat zijn volgens u de voornaamste waarden van het groepswonen? U heeft al 

een beetje wel verteld over het feit dat u hier in groep woont, dat dat wel goed is voor een beetje 

contact. Zijn er nog zo waarden van dat groepswonen? 

00:08:25 B7: <Zucht> Hoe zou ik dat moeten beschrijven? <Korte stilte> Ge krijgt al direct 

met iemand een vertrouwensband. Dat zou je niet hebben moest je alleen wonen. Met die madam 

gaan we dan tezamen gaan wandelen. Zij heeft bang alleen, ik heb bang alleen om te vallen dus dat 

contact is dan ook goed. Iets dat je anders niet zou hebben. 

00:08:55 I: U hebt steun...? 

00:08:56 B7: Aan mekaar. Niet alleen aan haar ook aan anderen, maar specifiek aan eender 

dat we tezamen gaan wandelen. 
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00:09:03 I: Is dat dan ook sociale ondersteuning of moet ik dat dan ook zien als dat jullie 

jullie hart kunnen luchten bij elkaar? 

00:09:15 B7: Een beetje een vertrouwensband. 

00:09:18 I: Komen jullie dan ook soms binnen bij elkaar? 

00:09:18 B7: Ja. 

00:09:24 I: Dus echt wel...? 

00:09:25 B7: Positief. 

00:09:27 I: Een klein stukje over de organisatie. Nu is het zo dat het groepswonen hier 

eigenlijk is ingebed in een OCMW, nu is het zorgbedrijf, niet zoveel verschil eigenlijk. Wat vindt u zelf 

van het feit dat het is ondergebracht in zo’n OCMW? Vindt u dat goed dat dat zo is? 

00:09:52 B7: Dat dat van het OCMW is? Het is nu in feite niet meer van het OCMW, want als 

we dat zeggen, dan zeggen ze, "jamaar, het is nu zorgbedrijf" <lachje>. 

00:09:59 I: Volgens Liselotte is er niet veel verschil. 

00:10:03 B7: Neen, ik denk het niet. We hebben nog geen verschil ondervonden. 

00:10:09 I: Is dat nu goed dat dat zo is volgens u of...? 

00:10:11 B7: Bwaja. 

00:10:12 I: U zou ook op de privémarkt bijvoorbeeld kunnen een gelijkaardig concept 

uitbouwen. Zou dat...? Het zal waarschijnlijk privé zijn als het geen zorgbedrijf is. 

00:10:21 B7: Ahn, privé. Tuurlijk. Ge moet rekening houden dat ik alleen ben. Ge hebt hier 

ook koppels, een man en vrouw. Die zouden in feite wel kunnen, privé enzo in een groep zitten, maar 

door het feit dat je weduwe bent zijt, is dat contact met andere weduwen ook goed. 

00:10:55 I: Hoe moet ik dat dan zien dat dat voor koppels verschillend zou zijn? 
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00:10:59 B7: Een koppel heeft steun aan mekaar. Ze zitten de hele dag tezamen nog en wij 

als weduwe zitten heel de dag alleen als we dat willen en daarom zoeken wij contact met ook een 

weduwe. 

00:11:20 I: Denkt u dan dat er in groepswonen op een privémarkt dat dat dan niet...? 

00:11:24 B7: Mja, ik denk dat dat moeilijker is. 

00:11:29 I: Zou u weten waarom dat...? 

00:11:31 B7: Ja waarom eigenlijk? Dat is gelijk privé. Ik weet dat eigenlijk niet wat ik daar 

moet op antwoorden. Het is in sommige buurten ook dat er ruzie is enzo in een woonwijk enzo. Ik 

denk dat dat dan meer aan de orde is of hier. Hier hang je ook een beetje van mekaar af. Ge moet 

respect hebben voor mekaar. 

00:12:03 I: Dat dat dan een beetje ook opgelegd wordt dan? 

00:12:07 B7: Dat wordt niet opgelegd. 

00:12:10 I: Dat er ondersteuning is? 

00:12:10 B7: Ja. 

00:12:13 I: Vanuit de coördinatie? 

00:12:15 B7: Ja. 

00:12:20 I: In welke mate slaagt het zorgbedrijf erin om aan uw behoeften dat u hebt, uw 

dagdagelijkse behoeften, om daaraan te voldoen? 

00:12:36 B7: Er zijn wel dingen dat we graag zouden zien veranderen, maarja dat is in feite 

bijzaak. Ge weet nooit wanneer dat het poetsdag is bijvoorbeeld. We zouden graag hebben dat 

iedereen zijn poetsdag heeft. Zo'n kleine dingen dat zouden ze kunnen veranderen. Ze werken daar 

nu wel aan voor dat systeem te veranderen, maar die poetsdag, dat zal niet komen voor iedereen. 
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00:13:04 I: Nu is het zo dat er gewoon op een dag...? 

00:13:11 B7: De dag ervoor zeggen ze soms, "morgen is het poetsdag bij u". Ge kunt de 

maandag ook vragen, "wanneer komen ze bij mij poetsen?" Dat staat op een kalender ginder. Dat 

weten we dan wel, maar soms is het dicht opéén, soms is het een donderdag en zijn ze de dinsdag of 

de maandag daar al terug. Zie je het? Zoiets. Maarja, dat zijn kleinigheden. 

00:13:35 I: Voor de rest slagen ze er dan bijvoorbeeld wel in om uw nood aan een beetje 

sociaal contact om dat dan wel te vervullen, om de zorgbehoevendheid...? 

00:13:52 B7: Welja, 's namiddags om drie uur is er hier ook koffie voor die dat willen, maar 

we zijn maar met drieën, een koppel en ik. Natuurlijk in de week zijn we tezamen met die die koken en 

die die poetsen, die hebben dan ook pauze en zo zijn we met een tafel vol, maar het weekend is dan 

triestig. Soms zijn die mensen weg, want die man heeft zijn auto nog dus die rijden nog een keer weg 

enzo. 

00:14:21 I: Wat vindt u eigenlijk van de grootte van de groep. Is dat te groot, is dat te klein? 

00:14:27 B7: Dat is goed. Dat is niet te groot, niet te klein hier. We zijn nu met veertien en dat 

is genoeg. Het eten is goed en verzorgd. 

00:14:45 I: Dat zit wel...? 

00:14:46 B7: De donderdagavond wordt de menu vastgelegd. We zijn dan met enkele van 

hier die ook hun gedacht zeggen en... 

00:14:57 I: En dan wordt daar rekening mee gehouden? 

00:14:57 B7: Dan wordt daar rekening mee gehouden. Maar er zijn hier dan mensen die zo 

oud zijn en dat interesseert under niet echt, als ze maar eten hebben. <Lacht> 

00:15:09 I: Het is misschien een moeilijke vraag. Hoe moet de coördinatie volgens u 

gebeuren van het groepsgebeuren? Op welke manier zou dat best geregeld worden? 
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00:15:27 B7: Coördinatie. Als er problemen zijn mogen we dat aan Liselotte zeggen. Is het 

dat dat je bedoeld? 

00:15:35 I: Ja, een beetje. 

00:15:38 B7: Aan de coördinator dan. Maarja, ik mag ook iets aan Paul hier nu zeggen enzo. 

Iedereen heeft wel een keer een persoonlijke vraag zo. Dat mogen we ook aan diegenen die koken 

het een en het ander vragen. 

00:15:55 I: Hoe zou u staan tegenover... bijvoorbeeld dat er groepsvergaderingen - 

groepsvergaderingen is veel gezegd - dat er meer inspraak zou zijn van de groep zelf in hoe dat 

bepaalde zaken geregeld worden. Zou dat een positieve trend vinden of...? 

00:16:18 B7: Dat is hier een moeilijk geval. 

00:16:20 I: Of is dat beter als er iemand tussenstaat die dat een beetje in de hand houdt? 

00:16:25 B7: Er is hier dus een koppel bijgekomen na mij. Die man neemt initiatief voor een 

keer een klein voordrachtje te geven van hetgeen dat er gebeurd. Bijvoorbeeld, gisteren is zijn vrouw 

verjaard. Hij heeft dan een hoop boeken geschonken voor hier, dat we kunnen lezen. Maar hij zegt, 

“breng ze dan wel terug daar in de leeszaal”. Er is dan een ander koppel, sinds dat dat één koppel 

erbij gekomen is, ze voelen zich tweederangs. Waarom? Die waren hier eerst. Daar zit een beetje 

wrijving op nu. Ze hebben dat niet graag dat hij initiatief neemt. Dat is in feite goed voor de groep. Er 

moet een keer een beetje fut in komen. 

00:17:18 I: Vanuit de groep zelf? 

00:17:18 B7: Ja en die mens wil dat doen en dat wordt dan door de anderen niet 

geapprecieerd. 

00:17:25 I: Is dat een beetje een verschil van visie ook onder de verschillende mensen? 

00:17:30 B7: Ja.  
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00:17:36 I: Welke waarde of kenmerken, noem maar op dat nieuwe bewoners zouden 

moeten hebben om in zo'n concept te passen of dat dat voor hun geschikt is? 

00:17:52 B7: Ze zouden wel een beetje - hoe moet ik het zeggen - nog iets kunnen presteren. 

00:18:02 I: Nog...? 

00:18:07 B7: Bijvoorbeeld. Ik en Johanna, wij schellen 's morgens de patatten. Als er 

groenten moeten gekuist worden doe ik daar ook aan mee. Gewoon de tafel afruimen. Zoiets zie je? 

00:18:24 I: Zijn er veel mensen die dat nog? 

00:18:28 B7: Er zijn er anderen die niks meer kunnen, die eigenlijk een beetje, hier niet goed 

zitten. 

00:18:35 I: Die dan misschien toch een beetje... Het is een beetje het principe dat iedereen 

evenveel zou moeten kunnen bijdragen? 

00:18:45 B7: Ja, bijdragen aan de groep. 

00:18:52 I: Nu is het zo dat de huidige officiële doelgroep, dat is dat je 65-plus moet zijn en 

dat je een lichte mate van zorgbehoevendheid moet hebben. Nu, in principe wordt daar niet altijd 

100% naar gekeken <lachje>. 

00:19:09 B7: Neen. 

00:19:11 I: Het is een beetje afhankelijk van hoe de opvulling is. Wat vindt u van die 

doelgroep? Vindt u dat een goeie doelgroep of zouden er daar dingen in aangepast moeten worden? 

00:19:17 B7: Er zouden natuurlijk dingen moeten aangepast worden, maarja, daar kunnen wij 

niks aan doen. Dat is het bestuur van Maldegem die daarin beslist. 

00:19:31 I: Maar moest er..., want ik ben natuurlijk aan het kijken naar bijvoorbeeld nieuwe 

projecten. Waar zou dan eventueel een aanpassing kunnen gebeuren? 
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00:19:38 B7: De enige aanpassing is dat die menskes die echt niks meer kunnen naar het 

Warmhof moeten. 

00:19:48 I: Wat denkt u bijvoorbeeld over-- dat er al iets jongere mensen zouden 

toegelaten worden? In die zin? Zou dat goed zijn? Of dat je hier bijvoorbeeld al binnen mag...? Nu is 

het meestal wel zo dat je wel iets van zorgbehoevendheid hebt vooraleer dat je hier binnen komt. 

00:20:08 B7: Ik heb mijn knieën. 

00:20:09 I: Iedereen lijkt toch wel iets te hebben? 

00:20:11 B7: Maarja gelijk Eva die naast mij zit en Johannatje. De gewone kwaaltjes, het is 

niet dat die echt hulp enzo nodig hebben. Neen. Er zijn er anderen die constant hulp nodig hebben. Er 

is daar eentje, ze kan zelf nog geen boterham smeren. Ze hebben nu nog een madam toegelaten van 

93 jaar. Dat kan niet volgens mij. Ze is goed ze, maarja, dat is het niet. Er moet meer leven kunnen 

inkomen. 

00:20:53 I: Het is dan volgens u wel goed moest er ietske...? <Door elkaar gepraat> 

00:21:00 B7: Geen mensen meer van boven de 85. 

00:21:03 I: Dat de leeftijd niet blijft verhogen? 

00:21:04 B7: Van boven de 85 niet meer moeten komen. 

00:21:09 I: Zitten er hier nog veel jongere mensen? 

00:21:14 B7: Dat één koppel is jonger of ik en al de andere zijn ouder. De meeste zijn al ver 

in de 80 ze. Eentje van 94, nu eentje van 93 er nog bij. Frans hier is even oud als ik, die hier nu 

bijgekomen is, en zijn vrouw is gisteren verjaard, 83. 

00:21:37 I: Wat vindt u van de huidige samenstelling van de groep? U vindt dat een 

beetje...? 

00:21:51 B7: Het zou wat jonger bloed in mogen. 
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00:21:54 I: Hoe hebt u zelf u toetreding tot die groep ervaren toen u net binnen kwam? 

Bestond het project al lang toen? 

00:22:04 B7: Dat bestond. Ik ben ervoor wel ene keer of twee komen kijken, ook in het 

Warmhof naar die huisjes komen kijken. Voor naar hier te komen is dat wel vlot gegaan. We zijn dan 

nog komen kijken, mijn kleindochter was mee. Ja, “ik zal iets laten weten” en dat duurde en dat duurde 

<lachje>. Misschien denkt ze, “die persoon kan nog een keer nadenken, zou ik dat wel doen zou ik het 

niet doen”, geeft ze ons misschien ook wat tijd voor na te denken, dat kan. Dan heeft ze ten slotte toch 

gebeld dat ik mocht komen. 

00:22:49 I: Was dat gemakkelijk om in die groep...? 

00:22:51 B7: Dat is voor mij vrij vlot gegaan. 

00:22:58 I: Nu is het zo dat er eigenlijk niet aan bewoners gevraagd wordt, als er een 

nieuwe bewoner bij komt, of dat die persoon eigenlijk goed zou passen bij de groep. Er is niet echt 

een procedure voor. 

00:23:15 B7: Aan ons wordt dat niet gevraagd. 

00:23:15 I: Wat vindt u daarvan? Vindt u dat goed dat dat zo is of zou er ergens een 

minimale inspraak moeten zijn of? Moest u zelf mogen kiezen natuurlijk. 

00:23:32 B7: Dan zou ik kiezen voor wat meer actieve mensen. 

00:23:38 I: Nu is het natuurlijk met een wachtlijst, maar stel nu dat er bijvoorbeeld vier 

personen op hetzelfde moment willen bijkomen en dat je dan zou werken met een proefperiode ofzo. 

Zou u dat goed vinden? 

00:23:52 B7: Nu werken ze met één maand proef. Iedereen zegt ook, "ze gaan hier geen 

één...". Ge komt hier toe, ge moet het bemeubelen. Ik heb niks meer van meubels. Ik heb dus alles 

moeten terug kopen. Het is natuurlijk van de kringloopwinkel, maar enfin, het staat hier. Ze gaan u niet 

zeggen, "ge moogt hier niet blijven" of het zou al moeten heel slecht gaan. Het contact met de 

anderen. Dat doet dan wel de coördinator, die kwam wel regelmatig langs in het begin. 
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00:24:25 I: Als er een nieuwe bewoner, dan wordt er meer gecontroleerd, meer 

langsgekomen? 

00:24:31 B7: Daar letten ze wel op. Dat ze hier iemand achter die maand gaan buiten zetten, 

dat denk ik niet. Het is ook voor het OCMW hier, ze ondervinden dat wel. 

00:24:48 I: Is dat goed dat dat? 

00:24:52 B7: Goed, goed. Gelijk dat madammetje ook, dat was van dat madammetje een 

noodgeval. Haar huis was afgebrand, ze lag in het ziekenhuis en ze moest daar weg. Ze heeft hier op 

voorhand een keer komen kijken ook met één van haar familie, want ze heeft geen kinderen en haar 

man is ook al lang dood. 

00:25:10 I: Vroeger al voor dat ze...? 

00:25:13 B7: Ja, voor dat dat gebeurde allemaal. Goh, ze zei, "hier kom ik nooit niet wonen". 

Voilà, en in noodgeval is ze hier nu wel. 

00:25:21 I: Omdat ze dan ergens anders niets vindt? 

00:25:24 B7: Omdat ze nergens anders terecht kon. Wie gaat er nu in de privé een vrouwke 

van 93 nog een huurcontract geven? Het zit er niet meer in. Dus waar moeten die menskes naartoe in 

zo'n geval? Hier stond dat al vijf maanden leeg en het stond al altijd in het blaadje om een persoon te 

vinden voor hier te komen, maarja, er kwam niemand. Dusja, hebben ze het vrouwtje dan maar 

toegelaten. 

00:25:52 I: Merk je dan dat er veel leegstand is, dat dat moeilijk is, dat het iedere keer lang 

duurt vooraleer dat er iemand gevonden wordt? 

00:26:00 B7: Voor ons is dat niks dat er enen een keer minder is. 

00:26:08 I: Heeft u zelf al aan den lijve ondervonden dat er een bepaalde persoon echt niet 

past in de groep of dat u daar problemen heeft of...? 
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00:26:23 B7: Op het moment is die wrijving met dat koppel die hier eerst is, maar dat zal wel 

goedkomen met den duur. Dat is nu efkes. Ze moeten under ook aanpassen. Ge moet u-- in een 

groep moet je je aanpassen. 

00:26:40 I: Hoe worden conflicten, ruzies of meningsverschillen, hoe wordt dat opgelost 

binnen dat groepswonen? 

00:26:53 B7: Dan moet die coördinator daar tussenkomen. 

00:26:59 I: Als het conflict groot genoeg is of is dat een beetje standaard dat die 

coördinator daar tussen komt of...? 

00:27:04 B7: Die coördinator is al verschillende keren bij Frans geweest omdat hij dan zijn 

probleem uitlegt met die mens. Wat kan ze in feite aan doen? <Zucht> Je weet dat niet. Het is niet dat 

die mensen nu geen goeiedag meer tegen mekaar zeggen of niet meer spreken, dat is het niet. Dat er 

toch altijd een wrijving is, dat voel je wel. 

00:27:35 I: Vindt u dat er dan best ook altijd iemand, zoals een coördinator tussenkomt of 

denkt u van dat moet vanzelf...? 

00:27:44 B7: Die coördinator beslist dan wat dat de klachten zijn van de andere tegenover de 

dien en dan wordt dat apart met die mensen besproken. 

00:27:54 I: Vindt u dat goed dat er zo'n coördinator tussen komt? 

00:27:56 B7: Ja. 

00:28:01 I: Hoe geschikt is die woonvorm, dat groepswonen hier voor bepaalde groepen, 

bijvoorbeeld kansarmen, mensen met een beetje lager budget? Is dat mogelijk volgens u of...? 

00:28:15 B7: Dat ondervinden we niet. Er is één ding, de gezinszorg. De prijs wordt daarvan 

aangepast aan u pensioen. Zoiets. 

00:28:34 I: Daar is er wel de mogelijkheid voor...? 
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00:28:37 B7: Maarja, de enen weet niet van de anderen, "krijgt gij vermindering, krijg ik", daar 

wordt dan onderling niet over gesproken. 

00:28:46 I: De prijs is dat te doen denkt u voor mensen die wat minder hebben hier of is dat 

eigenlijk te duur volgens u? 

00:28:54 B7: Het is duur. Ten slotte, betaal je uw huishuur, ongeveer 1000 euro. Dan moet je 

nog een keer apart alles gaan betalen: uw eten, de was, de plas, noem maar op. Ik vind dat eten, dat 

zou moeten in het concept zitten van uw huur. Die huurprijs is veel te hoog omdat je alles nog moet er 

insteken. Dat komt dan al gauw 1500 euro in de maand. 

00:29:32 I: Ge weet dat op voorhand niet altijd? 

00:29:35 B7: Ge weet dat wel. Onderling, daar wordt er dan wel een keer over 

gediscussieerd aan tafel. Dat ze zeggen, “allé, dat kan toch eigenlijk niet”. 

00:29:46 I: Verschilt eigenlijk... want nu is er een gemeenschappelijk budget ook, geloof ik 

voor eten... verschilt dat ook per maand of...? 

00:29:54 B7: Neen, iedereen betaalt 175 euro. Iedereen. Dat hangt niet af van u pensioen. 

Het is alleen dat klein beetje gezondzorg die van uw pensioen afhangt. Die gezinszorg, vind ik, dat 

moet bij u huur, bij dat groot bedrag van die huur zitten. Voor zo'n klein woninkje ga je geen 1000 euro 

betalen. Zie je het? 

00:30:24 I: En die gezinszorg. Volgens wat dat ik vernomen heb is die gezinszorg wel... 

wordt dat voor iedereen eigenlijk aangeboden. 

00:30:32 B7: Iedereen moet daarin meebetalen. 

00:30:36 I: Dat zit eigenlijk bij het concept. De gezinszorg zit eigenlijk bij het concept maar 

niet in de prijs? 

00:30:42 B7: Ja, maar niet in de prijs. Het wordt extra aangerekend. Ik weet niet hoe dat dat 

in andere huishoudens is. 
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00:30:47 I: Het is niet dat je kan kiezen bijvoorbeeld of dat je al dan niet de gezinszorg 

wilt...? 

00:30:53 B7: Ah neen. Je zou geen eten hebben dan. <Lacht> 

00:30:57 B7: Moet je geen glas water hebben? 

00:30:58 I: Ja, dat zou misschien... 

00:31:02 B7: <Gaat glas water halen> 

00:31:15 B7: Je weet in feite op voorhand dat het zoveel ga kosten. Achteraf denk je wel, ze 

vragen eigenlijk veel te veel. 

00:31:22 I: Merci! <Neemt glas water> 

00:31:29 B7: Gelijk in die huisjes, ze vroegen het aan mij, "wil je er nog in?" Ze zegt, "ge 

weet, ge moet dan maar 600 euro betalen, maar", zegt ze, "ge moet alles zelf dan betalen". Hier moet 

je je eten ook betalen in feite. Ik ga haar dat nog een keer moeten zeggen. 

00:31:46 I: Waar dat er ook aan gedacht wordt is dat er in die woningen daar dat je zelf 

moet betalen, maar je kan wel zelf kiezen of dat je het al dan niet doet. Of dat je al dan niet iemand 

vraagt en hier is het natuurlijk... 

00:32:03 B7: Hier wordt het gedaan. Je moet niet zeggen, je moet niet komen. <Lacht> 

00:32:06 I: Je kunt natuurlijk zeggen, "eten enzo dat dat inbegrepen is is logisch". Het zijn 

hier nu bijvoorbeeld twee mensen die zelf nog strijken. 

00:32:15 B7: Ik ook ja. <Lacht> 

00:32:18 I: Dat zit natuurlijk ook ergens in die prijs, maar toch... 

00:32:23 B7: We krijgen daarvoor geen vermindering ze. 
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00:32:25 I: Het zou bijvoorbeeld goedkoper uitkomen als je zegt van..., dat dat gewoon niet 

aangeboden wordt. 

00:32:29 B7: Doe dat zelf. Dat wordt hier niet in aanmerking genomen. 

00:32:33 I: Ik weet niet hoe dat u dat ervaart? Vindt u dan ook dat dat beter geregeld zou 

moeten worden? Bijvoorbeeld dat het is volgens de noden van de mensen meer en dat zij op die 

manier betalen? U zei daarnet dat dat ook in dat budget moet zitten. 

00:32:53 B7: Ik zou ook liever hebben dat ze hier maar om de twee weken een keer komen 

kuisen. Wat maak je nu vuil? Ge eet hier niet, tenzij een keer een koek. 

00:33:03 B7: <Geklop> Get is de dienst die komt voor het toilet te kuisen en het vuilbakje te 

legen. Dat doen ze ook alle dagen. Dat duurt vijf minuten of nog niet. Dat wordt ook gedaan. 

00:33:13 I: Het is omdat dat nu zo aangeboden wordt, maar misschien sommige mensen er 

geen... 

00:33:21 B7: Bij sommige mensen is het nodig. 

00:33:23 I: Dat is een beetje het verschil met de typische assistentiewoningen dat dat dan 

eigenlijk niet zo is? 

00:33:35 I: Wat vindt u zelf van de huidige...? 

00:33:39 B7: <Geklop op deur> Ja, kom maar binnen ze. 

00:33:44 B7: <Lacht> Goeiemorgen. 

00:33:50 Nota: <Korte onderbreking, vuilbak wordt geleegd> 

00:33:58 I: Onder welke omstandigheden zou u de groepswoning verlaten? Wanneer zou 

zo het moment zijn voor u om te zeggen, “die groepswoning is niets meer voor mij”? 

00:34:07 B7: Dat ik hier al terug weg wil? Ik denk dat het personeel dat dan beslist, wanneer. 

Het is hier een madammeke dat rijp is voor het Warmhof, maar ze sturen haar niet naar daar. Ze 
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hebben er heel veel werk mee natuurlijk. Het is natuurlijk een zorgcentrum, maar dat is niet de 

bedoeling. Hier is het de bedoeling dat iedereen zelf nog aan tafel kan komen. 

00:34:42 I: Zou u zelf ergens ooit de beslissing maken van nu zie ik het niet meer zitten of 

zegt u van, "eigenlijk is dat een goed concept en wil ik hier zo lang mogelijk blijven"? 

00:34:55 B7: Ik wil hier ook zo lang mogelijk blijven. Maar ze willen mij hier niet weg hoor 

<Lachend>. 

00:35:01 I: <Lachend> Het is een vroege vraag om nu te stellen. 

00:35:07 I: Ik weet niet wat u zelf vindt van de huidige zorgverlening? 

00:35:11 B7: Daar heb ik geen klagen over, neen. 

00:35:16 I: Ook over de types zorg die aangeboden worden. Vindt u dat voldoende? 

00:35:23 B7: Er is hier eigenlijk niks tekort. We hebben niks tekort in feite. 

00:35:30 I: Ook in de andere richting? Niks te veel, want dat kan natuurlijk... te veel...? 

00:35:33 B7: Ja, teveel... 

00:35:37 I: Het is een beetje vanuit het concept dat er dus bepaalde mensen bijvoorbeeld 

de strijk nog doen. Dan kan je je afvragen is dat te veel? Ik weet niet hoe dat u dat ervaart zelf. Vindt u 

dat? 

00:35:46 B7: Ik strijk graag. Ik zit wel met een kapotte schouder ook. Ik doe dat dan in 

stukjes. Daar zit ik niet mee in. Weet je wat, ge zijt ook nog wat actief. Ge moet niet hele dag in uw 

zetel hangen. Ik tracht alle dagen mijn toerke te gaan wandelen, maar er zijn er dus heel veel, gelijk 

van die oude mensjes, die gaan hier geen stap meer buiten. Dat is wel triestig. Die zitten echt de hele 

dag op under kamer, doen niks. <Lacht> 

00:36:27 I: Hoe zou de zorgverlening het best georganiseerd worden? 
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00:36:47 B7: Ge hebt zorgverlening en gezinszorg. Dat is iets apart. Die gezinszorg, 

daarvoor betalen we. Die dat eten koken, die doen de wast, die doen de strijk. 

00:37:03 I: De dagdagelijkse...? 

00:37:04 B7: Ja, en een keer rond gaan, maar dat gaat veranderen. Dat is eigenlijk voor de 

poetsvrouw, niet voor de die die koken. Dat gaat veranderen vanaf volgende maand, maar anders 

klagen heb ik hier niet ze. 

00:37:20 I: Heeft u bijvoorbeeld ook soms dat de persoonlijke zorgverlening, dus niet de 

gezinszorg, dat u daar beroep op moet doen? 

00:37:27 B7: Ja, dat wel. Ze komen 's morgens mijn spataderkousen aandoen. 's Avonds 

trekt er dat iemand af van het personeel, iemand om 19u. In het begin dat ik hier woonde kwamen die 

automatisch om 23u 's avonds van het Warmhof, de zorgverlening, en 's Avonds om 23u. Een mens 

heeft geen zorg nodig, waarom komen ze dan? Na een week heb ik dat opgezegd. Ze doen dat 

schijnbaar bij iedere bewoner, nieuwe bewoner. 

00:38:02 I: Moest u daar dan ook nog een keer extra voor betalen. 

00:38:06 B7: Dat niet. Het is het enige die mee... Het is dat dat ik zei. Gezinszorg en 

gezondheidszorg dat is apart. Gezondheidszorg moet je niet betalen. Gelijk Paramedico, maarja 

Paramedico, als je een briefje hebt van de dokter moet je ook niet betalen. Ik zeg, "moet ik nu een 

briefje hebben?" Ze komen mij één keer in de week wassen omdat ik moeilijk aan mijn rug kan met die 

schouder hier. "Neen", zeggen ze, "dat wordt allemaal gearrangeerd dan door het OCMW". 

00:38:36 I: Al die persoonlijke zorg die er nog een keer bij komt, moet allemaal niet 

meer...? 

00:38:41 B7: Dat moet je niet betalen. 

00:38:45 I: In die zin is dat dan ook niet erg, is dat dan ook niet storend dat dat...? 

00:38:49 B7: In feite... 
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00:38:51 I: Je kunt dat in feite zelf afzeggen als het niet nodig is? 

00:38:52 B7: Ook. Als ik nu geen zorg meer nodig heb met die kousen hier wordt dat 

afgezegd. Maarja, dat zit dus ook mee in die huur, maar het is juist wat dat ik zeg. Ge kunt dat ook 

gewoon van de ziekenkas gratis krijgen. Waarom moet dat uit ons budget komen? Waarom moet dat 

van ons huur komen? Het kan even goed langs de ziekenkas gaan. Dan kost ons dat niks. 

00:39:20 I: Nu kost het eigenlijk wel nog iets. 

00:39:22 B7: Nu zit dat daar mee in, die gezinszorg. 

00:39:26 I: Terwijl het ook niet altijd nodig is? 

00:39:27 B7: Neen, ook al niet. Als je ze nodig hebt wordt het automatisch van de ziekenkas 

terugbetaald, zo'n dingen. Dat is eigenlijk het enige die ook niet goed geregeld is vind ik. 

00:39:44 I: Hoe zou dat dan best wel geregeld zijn? 

00:39:48 B7: Tgoh. Voor mij moet dat nu niet veranderen ze. 

00:39:56 I: Denkt u zelf dat het zou mogelijk zijn om een groepswoning voor senioren op te 

richten zonder dat aanbieden van die zorgverlening? 

00:40:13 B7: Dat zijn dan wel woningen voor ouderen bedoel je? 

00:40:21 I: Dan ook 65-plus. Ge kan natuurlijk zeggen dan van 95 ofzo dat dat dan ook niet 

meer zou lukken, dat weet ik niet? 

00:40:28 B7: Ik denk dat er toch altijd moet, gelijk hier ook, 's avonds na 19u is er hier 

niemand niet meer. Val je, dan kun je wel naar het Warmhof bellen, ge duwt op uw knop hier en ze 

komen. Of dat dat kan in privé? Dat weet ik niet. Hoe dat dat werkt. Hebben die ook een systeem dat 

ze iemand kunnen oproepen? 
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00:40:59 I: Dat zou natuurlijk nog kunnen als minimale zorgverlening. Hoever zou dat dan 

volgens u mogelijk zijn? Stel dat je een alarmsysteem zou hebben, is dat dan volgens u voldoende of 

moet er dan nog iets meer zorg zijn dan? 

00:41:13 B7: Er zou moeten een alarmsysteem zijn. Neen dat niet, als er een alarmsysteem 

is, als er daar één van de mensen van de trap valt zal ik maar zeggen, dat er ook... Mijn zus 

bijvoorbeeld, die woonde wel alleen, maar die had ook een alarmsysteem. Van de ziekenkas kan je 

dat bestellen denk ik. Je moet dan twee of drie personen aangeven die dan kunnen komen. Zoiets. Is 

dat goed dan voor zo'n gemeenschap? 

00:41:58 I: Het is een beetje twijfelachtig? Je kan natuurlijk ook doortrekken tot de 

gezinszorg of dat al dan niet noodzakelijk is. De vraag is natuurlijk een beetje... kan je een 

groepswoning voor senioren, 65-plussers, maar meestal wordt dan wel gedacht aan de jongere 

senioren... De vraag is dan natuurlijk, die jongere senioren blijven natuurlijk niet jong... 

00:42:20 B7: Neen. Ze kunnen ook ziek worden. 

00:42:23 I: Dat je zou kunnen het koken samen nog regelen. Op 65 gaat dat misschien 

nog. De vraag is een beetje hoe ver...? 

00:42:35 B7: Ik denk als je zo'n ding wil oprichten voor privé bedoel je, zou het toch best zijn 

dat iedereen zelf nog zijn potje kan koken denk ik ze. 

00:42:48 I: Dan zou je toch moeten zorgen dat er altijd jonge mensen tussen zitten? 

00:42:55 B7: Ja, anders is er dan ook weer personeel nodig als er een gemeenschappelijke 

keuken gaat zijn. Want als iedereen naar die keuken moet, ge weet hoe dat dat op kot gaat <lacht>. 

Dat zou niet gaan denk ik ze. Zo'n gemeenschappelijke keuken waar dat iedereen zijn potje kan gaan 

koken. Neen, dat zou nooit niet gaan. 

00:43:29 I: Wat verstaat u onder begeleiding/ondersteuning? Dat verschilt zo een beetje 

van... Ik weet niet wat dat u daaronder verstaat, onder de begeleiding of ondersteuning van het 

groepswonen? 

00:43:53 B7: Dat is gemakkelijk. Als ge echt iets nodig hebt, dat ze hier direct zijn. 
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00:44:00 I: Wat moet volgens u de rol zijn van die begeleiding? Er is nu wel gezinszorg die 

nemen een beetje die taak van ondersteuning op. Als er iets is kan je meestal wel beroep doen op 

hun. In principe is dat niet hun hoofdtaak. Ze zijn hier uiteindelijk meestal om te koken, om de wast te 

doen. Wat zou volgens u de rol moeten zijn van ondersteuning? Vindt u bijvoorbeeld dat er iemand 

zou moeten zijn die instaat voor het groepswonen zelf? Voor het hele gebeuren? 

00:44:47 B7: Dat is een moeilijke vraag ze. Gelijk dat madammeke dat ik zeg die niks meer 

kan doen. Die wordt wel van haar kamer gehaald in haar rolstoel en dan wordt ze aan tafel gezet op 

haar stoel. Dat is ook ondersteuning. Anders zou ze aan tafel niet meer kunnen. 

00:45:12 I: De gezinszorg is, het zit een beetje in de naam, de zorg primeert. Het is niet de 

bedoeling meestal om activiteiten ofzo te gaan doen. 

00:45:27 B7: Die gezinszorg (hier wordt eigenlijk de thuisverpleging bedoeld), die komt 

eigenlijk alleen... Die is hier niet tijdens de dag. Die komt alleen 's avonds die menskes under 

medicatie geven. Dat regelen ze, de medicatie en ze in bed steken en 's morgens ze komen 

aankleden enzo en die regelen dan de medicatie met de dokter. 

00:45:52 I: De gezinszorg zijn dat ook de mensen die...? 

00:45:59 B7: De gezinszorg, die koken, die wassen en doen de was. 

00:46:04 I: Vindt u dan dat er iemand aanwezig zou moeten zijn bijvoorbeeld? 

00:46:07 B7: Na 19u? 

00:46:08 I: Of doorheen de dag om activiteiten te organiseren? 

00:46:14 B7: De activiteiten, dat lukt hier zo niet. Kijk, Liese komt nu een keer ene namiddag. 

Zijn we met een stuk of vijf dan en worden spellekes gedaan. Nu gaat ze twee keren komen. 

00:46:32 I: Is dat voor u dan goed dat er iemand is? 

00:46:36 B7: Voor mij is dat goed. 
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00:46:37 I: Maar u ziet dan dat niet iedereen daar gebruik van maakt? 

00:46:42 B7: Neen. 

00:46:45 I: Stel dat er activiteiten georganiseerd worden bijvoorbeeld. Kan u zelf 

bijvoorbeeld kiezen welke activiteiten dat er gebeuren? Vindt u dat u daar voldoende veel inspraak in 

heeft of...? 

00:47:06 B7: Ja, we mogen zelf kiezen wat voor spellekes dat we gaan spelen. Het is een 

keer Pietjesbak of Sjoelenbak, of... Wat gingen we vandaag doen? Ik ben het al vergeten. We zien 

wel. Ze is hier vandaag <lacht>. Ah, Yahtzee was het vandaag <lacht>. Ik speel graag Rummikub, 

maar daar vind ik niemand niet voor. Ik doe dat wel een keer met Liese dan hier bij mij, maar anders. 

Voor nieuwe spellekes gelijk die Skip-bo heb ik nu getoond aan Liese van de week. Ze vond dat heel 

plezant, maar ge moet dat weer met de groep niet doen. Die zijn niet zo geneigd voor nieuwe... gelijk 

Pietjesbak, dat kennen ze van vroeger zo, dat wel. 

00:48:02 I: Er komt ook wel wat initiatief vanuit de mensen? 

00:48:05 B7: Een beetje wel. 

00:48:07 I: En voor andere activiteiten, bijvoorbeeld, dat je een keer weggaat ofzo? 

00:48:12 B7: Dat gebeurt, maar heel zelden. Van de zomer zijn we een keer naar het Leen 

geweest en twee keer zijn we al sinds dat ik hier woon, naar Maldegem in de namiddag een 

pannenkoek gaan eten. Dat is drie keer sinds dat ik hier woon van augustus. 

00:48:29 I: Vindt u dat goed dat...? 

00:48:31 B7: Ja, tuurlijk is dat goed. 

00:48:32 I: Ziet u dat er daar veel mensen ook aan deel[+nemen]? Is er dan meer volk die 

daar aanwezig is? 

00:48:37 B7: Normaal gaan we maar met één auto. Dat is beperkt, de chauffeur en vier dan. 

Moesten er meer zijn dan moeten er al twee met een auto rijden. 
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00:48:51 I: Het zijn voor de rest geen uitstappen meer voor een groter...? 

00:48:55 B7: Met bus ofzo? Neen. 

00:49:02 B7: Hier in het school komen ze ons ook soms halen. Gelijk voor Sinterklaasfeest. 

Daar krijgen we dan foto's van enzo. Maarja, het is ook maar Frans, ik en Johannatje die dan altijd 

gaan. 

00:49:17 I: Is dat altijd dezelfde groep? 

00:49:19 B7: Neen, want Eva gaat dan heel ’s namiddags nog gaan kaarten en ze komen 

haar halen. Ze wilt dat natuurlijk ook niet laten vallen. Zie je? Dat heb je dan ook. 

00:49:30 I: Dat de mensen buiten...? 

00:49:32 B7: Die dat van vroeger allemaal gewoon zijn. Haar zuster is dertien of veertien jaar 

jonger, dus dat is nog een heel actieve en die komen haar dan halen voor heel de namiddag enzo. 

Dan is juist die dag dat Liese komt <lacht> en dat past dan weer niet. 

00:49:54 I: Tussen de bewoners onderling, is er daar veel engagement tussen? 

00:49:59 B7: Hoe bedoel je? 

00:49:59 I: Hoeveel engagement dat er is zo tussen de bewoners onderling? 

00:50:05 B7: <Zucht> Weinig. Weinig denk ik. 

00:50:10 I: Ik weet niet of dat je voorbeelden zou kunnen geven als er dan een keer 

engagement is tussen...? 

00:50:15 B7: Moest ik nu zeggen, "wie wil er een keer een namiddag kaarten?", dan krijg ik 

daar geen respons op. Dat zou niet lukken. 
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00:50:24 I: Het is een beetje... ge leeft toch ergens een beetje apart. Het is niet de 

bedoeling dat...? 

00:50:32 B7: Daarom zou het beter zijn dat er nog een keer wat jongere komen voor... 

00:50:36 I: Het moet iemand anders zijn die het voorstelt vooraleer dat er meerdere 

mensen zouden meedoen met iets of kan dat ook vanuit de groep? Gebeurt het soms dat er vanuit de 

groep iemand zegt, "we gaan die activiteit organiseren" en dat het volledig vanuit de bewoners komt of 

wordt dat niet...? 

00:51:07 B7: Neen, dat wordt eigenlijk niet gedaan. 

00:51:09 I: Zou dat moeten meer gedaan worden volgens u? 

00:51:11 B7: Ja, in feite wel. Er zijn misschien mensen die nooit niet naar de koffie komen die 

ook spellekes of zoiets hebben en iets zouden kunnen voorstellen. Ik zeg het, dat zijn <zucht> 

allemaal mensen van boven de 85 jaar. Die komen gewoon voor te eten en terug naar hun kamer en 

voor de rest zie je die niet. <Lacht> 

00:51:37 I: Met een beetje verjonging zou je dat dan wel zien? 

00:51:39 B7: Zou dat beter gaan. 

00:51:46 I: Dan nog een klein stukje over de buurt eigenlijk. Kom je zelf nog geregeld 

buiten? Doet u nog activiteiten? U gaat gaan wandelen? 

00:51:59 B7: Alleen wandelen en hier in het zonneke op de bank zitten. <Lacht> 

00:52:05 I: Ik weet niet of dat u zelf bijvoorbeeld nog naar de winkel soms een keer gaat? 

00:52:08 B7: Ik kan naar de winkel gaan als ik dat wil. 

00:52:13 I: Dat is wel nog binnen de mogelijkheden? 

00:52:15 B7: Ja, dat wel. We hebben geluk, we hebben hier een goeie beenhouwer en het 

Schrijverke. 
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00:52:21 I: Is dat dan vooral binnen Adegem zelf of bij Maldegem? 

00:52:26 B7: Als ik naar Maldegem moet, moet ik vervoer vragen. Ik heb dan een madam 

van het Stalijzer van ginder dat ik ken en die komt mij dan halen. 

00:52:39 I: Ik weet niet hoe vertrouwd u zelf bent met de buurt, Adegem zeg maar? 

00:52:45 B7: Ik heb hier twintig jaar gewoond. Ik woonde helemaal alleen. Van al de mensen 

die hier zitten ken ik niemand niet. Sommigen kennen mekaar wel van zien ofzo. Of als er een 

gesprek gaat over mensen van Adegem, veel ken ik er niet, alleen van mijn buurt ginder. De mensen 

die hier zitten kennen dan die mensen ginder niet. Dat was zo een beetje helemaal afgelegen. Mijn 

kinderen wonen ver, één in Kallo en één in Wilrijk. Nu komen ze zondag allemaal schijnt. <Lacht> Mijn 

zoon sukkelt ook met zijn knie, kan geen autorijden. Hij krijgt geen nieuwe knie. Dat is iets als je jong 

bent, krijg je geen knieën. 

00:53:29 I: Het zit een beetje in de familie die knie? 

00:53:30 B7: Ja waarschijnlijk wel. <Lacht> Maarja die komen één keer om de twee maand of 

om de drie maand. Soms komen ze wel apart, maarja, nu dat Patrick niet kan rijden gaat den anderen 

rijden. 

00:53:49 I: Heeft u dan nog veel relaties buiten u kinderen dat u zo mee in contact staat 

van buiten het groepswonen? 

00:53:59 B7: Ja kijk. Over twee weken, zondag en acht dagen, is er een nichtje gekomen. 

We zijn dan gaan eten in het stadhuis van Raverschoot. Dan komen ze al een keer van Dranouter. 

Dat is één of twee keer op het jaar. 

00:54:16 I: Ik weet dat er ook soms activiteiten zijn van het Warmhof. Zijn er daar 

activiteiten dat u soms deelneemt? 

00:54:24 B7: Ik ben daar al mee geweest. Maar jong, dat was zo lawaaierig, dat is 

verschrikkelijk. Als Bart Kaëll heeft opgetreden en under boenk boenk boenk muziek. Ik zeg, "allé, dat 

zijn allemaal oude mensen", die van het Warmhof daar allemaal waren. Ik versta dat niet. Dat dat niet 
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aangepast is. Voor jonge mensen kan dat geen kwaad. En dan die lichten. Heel de tijd schijnen, aan 

uit, aan uit, in uw ogen. Neen, het was niet plezant. Ik zeg, “niet meer”. 

00:54:58 I: Ik weet niet hoe tevreden dat u eigenlijk bent met de buurt waarin dat dat hier 

eigenlijk gelegen is? Zijn er bepaalde dingen die ontbreken bijvoorbeeld in de buurt of eigenlijk is dat 

hier niet? 

00:55:10 B7: Het enige die ontbreekt, is mijn Belfiusbank die nu ook in Maldegem is. Ze 

brengen geld, ze doen overschrijvingen mee, maar ze kunnen geen uittreksels meebrengen. Ze 

hebben dan mijn bankkaart nodig. Dat is lastig. 

00:55:25 I: Naar waar moet u dan iedere keer gaan? 

00:55:28 B7: Dan komt die madam dat ik zeg om de drie weken een keer en gaan we eerst 

naar de bank achter uittreksels. 

00:55:33 I: Die bank is dan in Maldegem? 

00:55:35 B7: Ja, de Belfius. Aan de lichten ginder. 

00:55:39 I: Dan moet u iedere keer...? 

00:55:41 B7: Ja, te voet geraak ik er niet. <Lacht> 

00:55:45 I: Misschien een stukje nog over de toekomst van het groepswonen. Moest u zelf 

de groepswoning moeten situeren tussen het thuis wonen, een serviceflat zoals u daar ook gekeken 

hebt of het woonzorgcentrum, waar zou u dat dan eigenlijk situeren tussen die woonvormen? 

00:56:12 B7: Als je oud zijt, heb je niet veel keuze. Ge moet kiezen dan. 

00:56:18 I: Nu heb je de keuze, probeer ik thuis te wonen, eventueel met gezinszorg. 

Probeer ik in een serviceflat waar dat de zorg dan-- het is niet inbegrepen, maar waar het meer 

beschikbaar is. Of ga je naar een woonzorgcentrum, maar dan moet je al zorgbehoevend zijn 

vooraleer dat je daar binnen mag. Ik weet niet waar dat u het groepswonen zo daartussen ziet? Is dat 

meer...? 



 

265 
 
 

00:56:42 B7: Hier is dat eigenlijk zo'n beetje een tussendingen bij ons. Het is niet echt een 

zorgcentrum, dat is nog anders. Die zijn over het algemeen ook veel groter. 

00:56:55 I: Moet ik dat dan zien tussen het thuis wonen en de assistentiewoningen of 

tussen de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum? Waar zou u dat dan zien? 

00:57:05 B7: Als je nu in een serviceflatje wil gaan, dan moet je echt alles zelf nog kunnen. 

00:57:10 I: Het is toch al iets meer zorg? 

00:57:11 B7: Voor mij ging dat een probleem zijn met die knie. Ik heb altijd hulp nodig als ik 

ergens naar de winkel moet gaan ofzo. Ik kan ook niet veel heffen, want dan verlies ik mijn evenwicht 

met die knieën. 

00:57:26 I: Het is iets meer dan assistentiewoningen dan en toch minder zorg dan een 

woonzorgcentrum? 

00:57:34 B7: Ja. 

00:57:36 I: Is volgens u in de groepswoning het wonen of de zorg prioritair als u dat zelf 

zou moeten...? 

00:57:47 B7: Het wonen is ook belangrijk natuurlijk, de zorg ook, het is alle twee belangrijk. 

Ge kunt het één van het ander niet scheiden. 

00:57:59 I: Ziet u dan beiden als noodzakelijk ook voor u? 

00:58:02 B7: Ja, voor mij zou het noodzakelijk worden. 

00:58:09 I: Ik weet niet hoezeer dat u zelf eigenlijk het groepswonen, het hoeft niet per se 

hier te zijn, dat kan ook ergens anders, of dat u dat een goeie toevoeging vindt tot de woningmarkt of 

is dat eigenlijk niet zo'n goeie toevoeging? Moet dat anders? Zouden er beter andere alternatieven 

bestaan? 
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00:58:29 B7: Ze hebben mij ook gevraagd omdat er hier niks beschikbaar was, "zie je dat niet 

zitten voor terug te gaan huren, privé". Ik zeg, "ge ziet mijn ouderdom ook", ik zeggen, "de huisbazen 

zijn niet meer zo happig voor iemand" en als ze dan zien ge kunt niet goed gaan, dan denken ze, "oei, 

die woning gaat niet onderhouden worden". Ik denk dat dat moeilijk zou zijn ze. 

00:59:00 I: Hoe tevreden bent u zelf van het groepswonen? Vindt u dat een goeie manier 

van wonen voor senioren? Moeten er bijvoorbeeld meer groepswoningen bijkomen volgens u of 

zouden we beter blijven inzetten op assistentiewoningen en woonzorgcentra? 

00:59:22 B7: Tegenwoordig, de kinderen mogen aanbouwen voor hun ouders. Dat is ook een 

goed concept. 

00:59:29 I: Een soort kangoeroe wonen dan eigenlijk? 

00:59:31 B7: Kangoeroewoningen ja. Het feit dat er veel van die kangoeroewoningen 

bijkomen, zijn die gelijk hier minder nodig. Ze moeten meer naar dat systeem gaan, vind ik. Bij de 

kinderen blijven en wel apart wonen. Dat zou goed zijn. 

00:59:52 I: Dat is dan een beter alternatief misschien nog dan het groepswonen? 

00:59:57 B7: Ja. 

00:59:58 I: Nog een laatste vraag. Wat dat eigenlijk volgens u de voornaamste zaken zijn 

dat een projectontwikkelaar, iemand die zelf een groepswoning opricht, waar dat die rekening mee 

zou moeten houden? Zijn er bepaalde ervaringen waarvan u zegt van kijk, dat kan echt beter of moet 

veranderen op één of andere manier? 

01:00:22 B7: Het nadeel is hier, ge moogt geen nagel in de muur kloppen. Ge kunt al een 

keer geen boekenrekje hangen ofzo. Daar moet een projectdingen toch... Hierboven <wijst naar 

muur> hadden gemakkelijk kastjes kunnen komen ook. Natuurlijk, het is maar voor één persoon. Een 

koppel heeft ook niet meer of dat ik heb. 

01:00:47 I: Vindt u dat u eigenlijk zelf veel heeft kunnen meenemen van u eigen materiaal? 
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01:00:53 B7: Ja, ge moogt alles meenemen dat je wil. Ge moogt hier alles binnenbrengen. Er 

staat hier niks, het is leeg als je hier komt. 

01:01:04 I: Je kan wel zo'n beetje uw eigen inbreng... is dat voldoende volgens u of zijn er 

zo...? 

01:01:09 B7: De grootte is ook goed vind ik. Dat moet niet groter zijn. 

01:01:18 I: Dat is ook goed. 

01:01:23 I: Ik denk dat dat het belangrijkste was. Ik denk van wel. 

01:01:26  B7: Zijn we rond? <Lacht> 

01:01:27 I: Zijn er zelf nog zaken dat u wil toevoegen, dat u zegt van, "dat is ook nog 

interessant", dat ik nog zou moeten weten? 

01:01:36  B7: Ik heb geluk dat ik hier een schoon appartement heb. Er zijn daar mensen die 

op zo'n zwarte muur kijken. Dat één madammeke, die heeft niks van buitendingen. Ik heb geluk. 

Alhoewel dat er hier ook geen zon komt bij mij. Het komt alleen tot aan die steentjes daar. Dichter 

komt ze niet. Ik ben een zonneklopper, maarja, ik moet mij daarbij neerleggen, maar ik heb de bank 

daar. <Lacht> 

01:02:03 I: Dan moet je naar buiten? 

01:02:05  B7: Dan moet ik naar buiten. 

01:02:09 B7: Een stukske tuin is ook wel interessant voor zo'n woning. 

01:02:15  I: Dat er toch? 

01:02:17  B7: Ewel ja, het Warmhof, ginder die huizekes hebben ook allemaal een tuinke. 

Gelijk dan moest ik dat ook weer gaan onderhouden. Hier wordt het onderhouden. Ginder moet je het 

dan weer zelf doen. Dan moet je weer iemand vragen, dan moet je weer extra betalen. 
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01:02:35 I: Voelt u, uzelf hier thuis in dat... Is dat voor u echt een huis of ziet u dat nog een 

beetje anders? 

01:02:44  B7: Een huis. Een huis is een beetje veel gezegd. Voor mij is dat de beste 

oplossing. 

01:02:58 Nota: <Einde interview> 
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Interview bewoner 8 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:00 Nota: <Begin algemene vragen> 

00:00:04 I: Eerst en vooral heb ik heel algemene vragen. 

00:00:11 I: Wat is uw leeftijd? 

00:00:14  B8: Ik? 88 

00:00:17 I: Bent u weduwe of…? 

00:00:20  B8: Weduwe. 

00:00:23 I: Wat was u hoogste opleiding? Tot wanneer heeft u gestudeerd? 

00:00:27  B8: [Zo mogelijk?], de gewone. 

00:00:30 I: Is dat dan het middelbaar? De zes jaar? Dat is humaniora? 

00:00:37  B8: Het was [?] van onderwijs. 

00:00:40 I: Tot welke leeftijd was dat dan? 

00:00:45  B8: Veertien jaar. 

00:00:57 I: Hoe zou u zelf uw gezondheidstoestand omschrijven, op een schaal van zeer 

slecht, slecht, redelijk, goed, zeer goed, waar zou u dat zetten? Uw gezondheidstoestand? 

00:01:09  B8: Mijn gezondheid? Nu? 

00:01:09 I: Ja, nu. 

00:01:11  B8: Stabiel. 
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00:01:12 I: Vindt u dat slecht, redelijk, goed, zeer goed? 

00:01:20  B8: Niet goed. 

00:01:21 I: Slecht dan? 

00:01:23  B8: [Schamel?] 

00:01:27 I: Heeft u kinderen ook? 

00:01:29  B8: Kinderen? Drie zonen. 

00:01:34 I: U vorige woning, was dat gelegen in een landelijke of in een stedelijke…? 

00:01:38  B8: Adegem. 

00:01:39 I: In hier, het dorp? 

00:01:45 I: Was u eigenaar of huurder van die woning? 

00:01:48  B8: Eigenaar. 

00:01:52 I: Is dat dan ook een rijwoning? 

00:01:52  B8: Neen, Een gewone woning… 

00:02:02 I: Is dat een vrijstaande woning? 

00:02:03  B8: Ja. 

00:02:05 I: Dat was heel algemeen. 

00:02:12 Nota: <Begin semigestructureerd interview> 

00:02:14 I: Hoe bent u eigenlijk zelf in aanraking gekomen met het groepswonen? 
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00:02:27  B8: Dat ik niet kon thuis… Ik heb mijn huiske moeten verkopen. Ik was een 

weduwe, verschillende jaren. Ik heb mijn huiske moeten verkopen en ben hier beland. 

00:02:37 I: Heeft u dan zelf die beslissing gemaakt? 

00:02:38  B8: Ja, ik heb zelf die beslissing gemaakt. 

00:02:41 I: Heeft u dan ook andere alternatieven afgewogen? 

00:02:45  I: U heeft eigenlijk meteen gezegd, ik ga hier…? 

00:02:48  B8: Ze waren aan het opbouwen, die [?] [gebouw?] en ik zeg, "ik zou hier ook graag 

wonen". "Ik zou hier ook…", want ik kon niet meer. Ik voelde dat ik best eruit gaan en ik kon niet meer 

gaan, ik was alleen. Ik kon niet meer, heb ik de beslissing genomen voor naar hier te komen. 

00:03:08 I: Was dat toen dat het groepswonen hier pas bestond? Is dat dan echt in het 

begin van het groepswonen? Bent u hier al lang dan? 

00:03:16  B8: Drie jaar, ben ik hier. 

00:03:17 I: Het bestaat nog maar drie jaar hé? 

00:03:20  B8: Ja. 

00:03:20 I: Dus echt van bij de eerste bewoners eigenlijk? 

00:03:22  B8: Ja. 

00:03:27 I: Wat waren voor u de belangrijkste redenen om naar hier te komen? 

00:03:32  B8: De gezondheid. 

00:03:35 I: Zijn er nog zo'n zaken die belangrijk waren? 

00:03:38  B8: Alleen waren en niet kunnen en de gezondheid die het niet toeliet. 
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00:03:43 I: Ook alleen, alleen… omdat u dan in dat groepswonen mensen…? 

00:03:49  B8: Ja. 

00:03:56 I: Zijn dat voor u ook de belangrijkste waarden dan van dat groepswonen of zou u 

dan nog andere waarden…? Is er nog iets belangrijks van dat groepswonen ten opzichte van 

anderen? 

00:04:07  B8: Neen, het was feitelijk van mij omdat ik niet kon, dat het niet meer ging. Ik zou 

mijn huiske [+niet?] verlaten hebben, maar op de moment, als het niet meer gaat. 

00:04:16 I: Het was dan uit noodzaak eigenlijk? 

00:04:19  B8: Ja, uit noodzaak. 

00:04:23 I: Waarom koos u dan voor groepswonen hier in tegenstelling tot een andere 

woonvorm bijvoorbeeld? 

00:04:29  B8: Dat is ook… ik was in Maldegem enal, maar ik was gern alleen. Maarja, het kon 

niet. Met de hulp van verpleegsters, dat ging niet. Daarbij [?] gezondheid liet mij niet toe. 

00:04:48 I: En een assistentiewoning was dan nog te moeilijk? 

00:04:51  B8: Ja, ik was doodsbang van naar Maldegem te gaan, van die groepswoningen 

(=WZC wordt bedoeld), allé Swadelijn <Probeert naam te achterhalen> In Maldegem daar. 

00:05:01 I: De flatjes? Die woningskes daar? 

00:05:04  B8: Nee, het Warnofs, het Warmes, het Warm… Hoe heet dat nu? Het Warmnest 

of…? 

00:05:14 I: Het Warmhof? 

00:05:15  B8: Ja, het Warmhof. 
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00:05:15 I: Het woonzorgcentrum. 

00:05:17  B8: Dat is nog heel vroeg. Ik zijn het liefst gern alleen. Ik ben dat gewoon, al jaren, 

van alleen te zijn. De hulp van mijn zoon, maar dat blijft niet duren. Ze hebben elk een huishouden. Ik 

heb besloten van alleen te zijn, alleen te blijven, enzo. 

00:05:35 I: Hier bent u toch eigenlijk net niet alleen of zie ik dat nu…? 

00:05:40  B8: Eh? 

00:05:42 I: Hier zijn er toch net redelijk wat mensen? Heeft u toch redelijk wat contact met 

mensen? 

00:05:46  B8: Ja. 

00:05:47 I: Je zou kunnen zeggen in een assistentiewoning bijvoorbeeld bent u nog meer 

alleen dan hier? 

00:05:59  B8: Ik zijn graag alleen. Ik heb graag hulp. Ik moet hulp hebben, maar voor mijn 

eigen, azo van, "hier is dat?", daar ben ik niet voor. Ik ben gern alleen, omdat ik al jaren alleen ben. Ik 

ben hier drie jaar, nu over vijf weken, vier jaar, maarja, ik zou graag in mijn huisje gebleven hebben. 

Maar ik kosten niet gaan. 

00:06:30 I: Het was niet te doen om dat met thuiszorg op te lossen? 

00:06:34  B8: Neen. 

00:06:35 I: Dat ging niet? 

00:06:36  B8: Dat ging niet. 

00:06:36 I: Een woonzorgcentrum dat zag u dan niet zitten of kon u daar nog niet binnen? 

In het Warmhof bijvoorbeeld. 

00:06:43  B8: Ik zou daar wel binnengeraakt hebben, het was niet vol. 
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00:06:48 I: Waarom zag u dat dan niet zitten? 

00:06:50  B8: Ik weet niet, ik weet niet waarom. Ik hoorde altijd maar zo dingen. Niet dat ik 

hier alleen zijn. Ik ken niemand. Mijn zoon komt alle dagen, maar hij woont niet ver. Ik ben een beetje 

op mijn eigen. 

00:07:12 I: In het Warmhof is dat daar niet het geval? 

00:07:13  B8: Neen, ik zou misschien naar ginder moeten, als ik mezelf niet ben, als ik mezelf 

niet kan verhelpen. Tot nu toe, als ik niet val, dan [?] ik nog [?]. Godzijdank [?] 

00:07:30 I: Vindt u dat dan jammer dat je hier dan wel samen zijt met een groep voor te 

eten enzo of vind je dat niet zo'n probleem? 

00:07:43  B8: Ja. <Lichte ja> 

00:07:51 I: Wat vindt u zelf van het feit dat die groepswoning momenteel door een OCMW 

gebeurt of door een Zorgbedrijf is het in dit geval, wat vindt u daarvan dat dat nu door zo'n Zorgbedrijf 

gebeurd? Heeft dat bepaalde voordelen voor u of…? 

00:08:11  B8: Het is gemakkelijk. Ge bent uw eigen gast. Ge moet u daarbij neerleggen, bij de 

hulp, maar gern, graag, heb ik hulp. Ik moest, ik kon niet verder. Ik zijn niet graag in groepen. Ik heb 

dat nooit gewoon geweest. Ik had ook graag alleen geweest met de hulp van de kinderen nog een 

keer, maar ik kon… Ik had verpleegsters, ik had poetshulp die komt, maar het ging niet. Ik kosten niet 

meer in bed en uit mijn bed. Ik was verplicht. Tegen mijn zin. Ik heb er mij bij neergelegd. In het eerst, 

heb ik het lastig gehad en heb ik veel heimwee gehad. Maar [?], ik voelde aan mezelf, dat het niet 

meer ging. Ik heb mij erbij neergelegd. Ik ben nu graag, omdat ik het begin gewoon te worden, omdat 

ik niet voort kon. 

00:09:16 I: Voelt u uzelf hier nu thuis of…? 

00:09:18  B8: Ja. Om te zeggen, "neen". Ik ben het nog niet gewoon hoor. Ik leg mij erbij neer, 

ik zal niet zagen, ik zal niet klagen, maar ik leg er mij bij neer. Goesting heb ik niet hoor. Ik zou graag 
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in mijn huisje zijn, maar dat gaat niet. Ik kan mij erbij neerleggen dat het niet meer gaat. Als het niet 

gaat, dan gaat het niet meer. 

00:09:44 I: Wanneer zou u dan de beslissing maken om hier weer weg te gaan? Wanneer 

is zo de grens, dat u zegt van, "dit gaat ook niet meer?" of dit…? 

00:09:56  B8: Het gaat niet meer. Als ik hulp nodig heb, wordt ik geholpen. Ik ga met moeite 

gaan eten. 

00:10:10 I: In welke mate slaagt dat Zorgbedrijf, de organisatie er eigenlijk in om uw 

behoeften, om daar aan te voldoen? Ik weet niet welke behoeften dat u zo… de voornaamste 

problemen en behoeften dat u heeft…? 

00:10:30  B8: Ik heb ook problemen met de kinderen. Ik heb drie zonen, er komen er maar 

twee naar huis. De jongste… Waarom? Dat blijft buiten. Is altijd iemand die een advocaat heeft. Hij is 

getrouwd, die vrouw is ook een beetje-- een beetje veel problemen. Dat ik veel verdriet heb. Nu zei hij, 

"ik ga met haar"? Ik leg er mij bij neer. Ik heb alles gedaan. Ik heb mijn kinders gekweekt. Ik heb alles 

gedaan dat ik kon. Op een moment komt hij niet meer. Dat doet mij veel pijn. Ik heb gebeld, gebeld en 

nog een keer gebeld, maar hij neemt niet op. Als ze tegen under goesting moeten komen, gaat het 

ook niet, maar waarom? Ik vraag mij ganse dagen af waarom. Ik weet het niet. 

00:11:28 I: U twee andere zonen ziet u wel nog? 

00:11:29  B8: Ja. 

00:11:33 I: Slaagt het OCMW erin om aan de behoeften… bijvoorbeeld de 

zorgbehoevendheid, om daar echt aan te voldoen? Lukt dat? Misschien heeft u behoefte om zo 

zelfstandig mogelijk te kunnen wonen? 

00:11:58  B8: Ja. 

00:11:59 I: Slagen ze daar ook in om dat min of meer aan te bieden of niet? 
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00:12:07  B8: Ja, alleen er komt niets van. [?] Ik verschiet daar wel van. Het is hier ook 

kostelijk, want ge moet ook met de hulp dat je gekocht hebt, leven. Er komt wel een moment, als ge 

lang leeft, lang genoeg leeft, is het gedaan. Dat doet mij wenen. Dat ik altijd zelfstandig gewoond heb 

en altijd mijn goeste gedaan heb. Ik heb lang bij een zieke man gelegen, die gestorven is. Op veertien 

dagen tijd, weg. Verschillende jaren met een zieke man gezeten, want het was… hoe oud was hij? 68 

jaar. Zeer vroeg, maarja, niks aan te doen. Hij was ongeneselijk ziek. Ik heb mij rechtgetrokken aan 

mijn kinders en voor zoveel jaren, verschillende jaren heb ik kunnen [tellen?], heb ik kunnen helpen, 

maar het gaat niet. 

00:13:07 I: Was dat uw man dan? 

00:13:09  B8: Dat is mijn man. 

00:13:13 I: Je man of je schoonmama? 

00:13:15  B8: Die gestorven is? 

00:13:17 I: Ja. 

00:13:18  B8: Mijn man. 

00:13:30 I: Welke waarden of kenmerken zou een bewoner moeten hebben om hier te 

kunnen komen wonen? Wat zijn zo…? 

00:13:39  B8: [?] mensen hebben. Ik ken nog mensen die jonger zijn dan mij, die hulp 

moesten hebben, maar die nog tezamen zitten dan. 

00:13:52 I: Die zijn nog… die zouden hier niet komen wonen? 

00:13:55  B8: Neen. 

00:13:57 I: Wanneer zou die er dan wel komen [+wonen]? Is dat volgens u volgens die 

zorgbehoevendheid, dat je zorg nodig hebt dat je hier zou komen wonen of zijn er nog andere 

kenmerken? 
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00:14:19  B8: Ja. 

00:14:19 I: Momenteel is het zo dat in dat groepswonen hier, dat je 65-plus moet zijn en dat 

je een beginnende zorgbehoevendheid moet hebben. Wat vindt u zelf van die doelgroep? Vindt u dat 

goed gekozen of niet? Hoe moet ik dat…? 

00:14:38  B8: Ja, ge moet wel.  

00:14:41  I: Denkt u dat het beter zou zijn om ook jongere of oudere senioren toe te laten in 

die groepswoning? Zou dat bijdragen tot betere groepswoningen? 

00:14:58  B8: Ja. 

00:15:00 I: Wat denkt u daar zelf over dan? 

00:15:03  B8: Elk heeft zijn gedacht daarover en elk… Ik trek er mij niets van aan. Je komt 

tekort, waarom niet? Mag je er niet in? Maar toch, ik ben gern alleen. Ik ben zoveel jaren alleen 

geweest, met de hulp wel, maar toch. Ik waren gern alleen, maar nog… nog… 

00:15:26 I: Nu nog steeds, ja. 

00:15:31 I: Wat vindt u zelf van de huidige samenstelling van die groep? Vindt u dat dat 

hier een goeie groep is zo, ook van leeftijden enzo, is dat allemaal…? 

00:15:41  B8: Ja. 

00:15:45 I: U kan u vinden in die groep? 

00:15:52 I: Toen dat u hier zelf… Ik weet niet hoeveel mensen dat er hier al woonden toen 

dat u hier toekwam? Waren er hier dan al andere bewoners of niet? 

00:16:02  B8: Als ik ze ken? 

00:16:03 I: Ja. 

00:16:03  B8: Ja, er zijn velen [?] 



 

278 
 
 

00:16:07 I: Hoeveel bewoners woonden er hier al, toen dat u hier toekwam? 

00:16:12  B8: Het was al vol. Er zijn ondertussen al twee, drie, vier gestorven. 

00:16:20 I: Was dat voor u moeilijk om u in die groep te…? 

00:16:22  B8: Ja, dat was vrij moeilijk. 

00:16:28 I: Hoe is dat dan…? Hoe heeft u dat dan ervaren? 

00:16:35  B8: Ik weet het niet. [Lange stilte] 

00:16:47 I: Voelt u u ondertussen goed thuis in die groep of is dat nog altijd moeilijk, omdat 

u zegt dat u graag alleen bent en…? 

00:17:01  B8: Ik heb het nog moeilijk. 

00:17:04 I: Nu nog altijd, die groep is dan een beetje…? 

00:17:09  B8: Ja. 

00:17:09 I: Zou u dan liever hebben dat er minder groepsgebeuren is? 

00:17:16  B8: Ja, ik zijn daar niet voor. Niet dat ik lastig ben, maar ze heeft dat niet graag, 

maar ik ook. Maar toch ik ben een beetje op mijn eigen. 

00:17:29 I: Zou u dan bijvoorbeeld liever hebben dat bijvoorbeeld bij de maaltijden, dat het 

niet verplicht zou zijn om daar te gaan eten en dat je thuis kan eten? 

00:17:36  B8: Neen. Als het moet, als het [moeilijk is?] gelijk gisteren, kost ik niet. Ik heb hier 

gegeten, maar als ik een beetje kan, ga ik stappen. Ik moet nog een beetje… 

00:17:48 I: U eet soms hier dan ook? Hier zelf? Voor uzelf? 

00:17:56  B8: Ja. 
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00:17:56 I: Doet u dan zelf u eten nog gereed of…? 

00:17:59  B8: Neen. 

00:18:00 I: Komen ze dat dan brengen? 

00:18:02  B8: Ja. Voor mij. 

00:18:08 I: Heeft u ooit al aan de lijve ondervonden dat er een bewoner niet goed past in 

die groep? Heeft u daar nog geen last van gehad? Nog geen conflicten met andere bewoners of…? 

Conflicten is veel gezegd, dat er een keer wat… 

00:18:20  B8: Neen, want die mensen die naast mij woonden zijn kort op mekaar gestorven. 

Man en vrouw. Spijtig gevallen van het bed. Die konden nog veel, nog redelijk goed gaan, maar ze 

zijn alle twee op drie maanden gestorven. 

00:18:40 I: Drie maanden hebben ze hier gewoond en dan? Ze waren alle twee nog heel 

goed? 

00:18:44  B8: Nog vrij goed. Als zij gekomen zijn, dacht ik, "wat komen die mensen hier in 

godsnaam doen, under huisje verlaten", maar [?] tijd, werd ik gewaar dat het niet goed meer ging. De 

één kost niet meer gaan, de andere kost niet meer gaan. Alsmaar de kliniek in, de kliniek uit. Het spijt 

mij. 

00:19:04 I: Als ik het goed begrijp is dit groepswonen in u visie vooral voor mensen die toch 

wel zorgbehoevend worden? 

00:19:13  B8: Ja. 

00:19:14 I: Hoe geschikt is die woonvorm voor bijvoorbeeld mensen die minder verdienen? 

Is dat volgens u mogelijk dat die hier komen wonen of is dat niet te doen van kosten denkt u? 

00:19:35  B8: Ik zou niet gekomen zijn als ik een beetje kan, maar ik kon niet meer. 
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00:19:44 I: Is dat dan mogelijk voor mensen die moeten rondkomen met een laag budget, 

denkt u, om hier te komen wonen of is dat niet mogelijk? Ik weet niet hoe dat ik dat dan precies moet 

zien voor zo'n mensen? 

00:20:07  B8: Ik weet niet. Maar het is heel kostelijk. Het is kostelijk. Als ze daar komen, 

moeten de kinders bijleggen en dat is lastig. Als de kinders moeten bijleggen, maarja, ik heb in de 

twintig jaar alleen geweest. Mijn man is vroeg werkloos geworden. In de kliniek gaven ze je moed, van 

[kom?] [?] en ik heb niet veel kunnen sparen. Ik heb kort moeten rondkomen. Mijn zoon werkt nu, 

maar is ook getrouwd. Hoe gaat het. 

00:20:49 I: Moeten zij dan nu ook tussenkomen dan? 

00:20:55  B8: Ja. 

00:20:59 I: Denkt u dat mensen met een zeer hoge zorgbehoevendheid, dat die hier ook 

binnen zouden moeten kunnen of dat die hier ook thuishoren? Zeg maar mensen die echt bijna niet 

meer kunnen gaan. Of zegt u van, "ja, die groepswoning, hier moet je je toch nog minimaal kunnen 

verplaatsen vooraleer dat je naar hier komt". Wanneer is een woonzorgcentrum bijvoorbeeld beter dan 

dit hier? Wanneer is die stap? 

00:21:35  B8: Jah, dat weet ik niet jongen. 

00:21:41 I: Wat vindt u zelf eigenlijk van de zorgverlening dat ze hier aanbieden? Hoe 

ervaart u die zorgverlening? 

00:21:59  B8: Ik weet niet. 

00:22:03 I: Vindt u dat goed dat die zorgverlening inbegrepen is in dat groepswonen 

bijvoorbeeld? 

00:22:09  B8: Ja. 

00:22:11 I: Want je zou nu kunnen zeggen bijvoorbeeld, iemand die geen zorg nodig heeft, 

die hier toch woont, dat die eigenlijk ook moet betalen voor zorgverlening, maar eigenlijk niet nodig 

heeft. 
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00:22:28  B8: Bij mij is het nodig. 

00:22:30 I: Bij u is het nodig. Voor u is dat dan positief dat die aanwezig is? 

00:22:36  B8: Ja. 

00:22:38 I: Wenst u zelf meer inspraak te hebben in hoe dat die zorgverlening gebeurt, 

bijvoorbeeld wie dat er langs komt? Wilt u daar zelf meer inspraak in hebben of hoe moet ik dat…? 

00:22:59  B8: Dat is goed. 

00:23:00 I: Is dat goed hoe dat nu geregeld is of zijn er dingen binnen die zorgverlening die 

kunnen verbeteren? Kunt u een voorbeeld geven of is dat niet…? 

00:23:23  B8: Ja. <Stilte> 

00:23:28 I: Denkt u dat zo'n groepswoning, dat dat kan slagen zonder het aanbieden van 

zorgverlening bijvoorbeeld of zie je mensen daar echt niet naartoe gaan naar zo'n groepswoning waar 

dat er geen zorgverlening is? 

00:23:42  B8: Ik weet niet hoe dat die mensen kunnen-- de twee die daar zijn, die nog samen 

zijn, hun huis kunnen verlaten om naar hier te komen. 

00:23:53 I: U ziet dat niet gebeuren eigenlijk? 

00:23:54  B8: Ik zie dat niet gebeuren. Had mijn man moeten leven nog, maarja, ik kon niet 

meer. [?] is, ik ga niet hier, maar uit mijn geen volle goesting. Ik was te veel gehecht aan mijn huiske. 

00:24:14 I: Heeft u zelf het gevoel dat dat hier een nieuwe thuis is of niet dan? 

00:24:21  B8: Neen. 

00:24:23 I: Nog niet echt dan eigenlijk? 

00:24:22 I: Heeft u zelf veel kunnen meenemen uit u vorig huis? Vindt u dat u voldoende 

heeft kunnen meenemen nog of te weinig? 
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00:24:46  B8: Ja. 

00:24:47 I: Dus wel voldoende dan of…? 

00:24:51  B8: Ja. 

00:24:52 I: Hoeveel zorgverlening zou er volgens u aangeboden moeten worden in zo'n 

groepswoning? Hoeveel moet er aangeboden worden? 

00:25:08  B8: Ik leg me erbij neer. Ik heb het enorm moeilijk gehad, het eerste jaar en het 

tweede jaar en nu nog, maar toch. Ik voel mij gelukkig dat ik hier nog zijn. Dat ik hier kan zijn en de 

hulp van mijn kinders. [?] Kom, [zijde akkoord?] Ik was ook… thuis zitten doe ik niet. Voor te zeggen, 

ik vraag alleen, kom, ge zijt akkoord. Maar het is wel niet zo huiselijk voor te babbelen zo. 

00:25:46 I: Nu is er een gedeelte van de zorg, de gezinszorg, dat is standaard dat je 

daarvoor bijdraagt als je hier woont eigenlijk. Dat is de gezinszorg, dus voor te koken en de wast en 

dingen. Doet u dan ook nog beroep op persoonlijke hulp? Ik weet niet wie dat er hier daarnet 

binnenkwam, waarschijnlijk wel? Er kwam hier daarnet iemand binnen, is dat ook van de gezinszorg 

van hier of was dat iemand anders? 

00:26:18  B8: Ik weet niet. 

00:26:22 I: Doet u zelf bijvoorbeeld beroep op mensen om u aan te kleden of zo van die 

zaken of…? 

00:26:29  B8: Ja, ik heb drie maal, heel de dag de verpleegsters die [?]. Dus die verplegers 

komen 's morgens, 's middags en 's avonds. [?] mijn zoon komt alle dagen, eentje van de twee, maar 

ik heb niet veel bezoek, want ik heb niet veel familie. 

00:26:50 I: Het is eigenlijk vooral u kinderen dan die langskomen? 

00:26:53  B8: Het is enkel op mijn kinders dat ik steun. Met de hulp van hun, dat ik zeg, "ik 

kon niet meer". Ze zegt ook, "Moeder kon niet meer, kon niet meer". Ik zeg, "neen". Ik zaag daar niet 

over. Ik legde mij daarbij neer. Ik leerde dat bij. Omdat je zelf weet [?], hoe dat ik ben. Ge kunt niet 

veranderen. Dat je hier ook kan rondlopen en van alles doen, ik ben gewoon geweest van te werken. 
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Van veel te werken. Ik heb kinders gekweekt, mijn kleinkinders gekweekt. Moeder en vader opgepast 

tot ze gestorven zijn. Ik heb hard gewerkt, moet ik erbij zeggen. Maarja, ginder een dag, andere dag. 

[?] dat ik niet meer kan doen. Dat ik kost een keer een schoon boek, ik las heel gern. Een keer een 

boek of een [?] doen. Dat gaat niet meer. 

00:27:45 I: Hoe bedoelt u? Een boek enzo, waarom kan dat dan niet meer? 

00:27:48  B8: Ik kan niet. Ik zie niet. 

00:27:53 I: Dat is dan ook moeilijk? 

00:27:53  B8: Ik zie dat wel, maar die kleine letters kan ik niet meer lezen. Ik lees toch graag. 

Ik lees gern een boek, maar dat gaat niet meer. [?] Het is veel lastiger. Dat ik me kosten bezighouden 

met televisie kijken, dat interesseert mij niet. Dat heeft mij nooit geïnteresseerd. Ik was altijd bezig met 

werken, maar nu ja, ik kan niet. 

00:28:16 I: Met wat houdt u zich nu nog…? Houdt u zich nu nog met bepaalde dingen 

bezig? 

00:28:27  B8: Neen. 

00:28:31 I: Dat is dan vooral dan als er bezoek komt dat er eigenlijk nog een keer…? 

00:28:38  B8: Ik kijk uit naar het uur dat mijn kinders daar gaan zijn. Ze komen alle dagen. Ze 

hebben maar een uurke, dat is rap gepasseerd en dan [voorbij?]. Ik zaag ik daar niet over. Ik 

aanvaard dat. Wat moet ge doen? 

00:28:56 I: Is dat dan een soort van probleem van vrijheid dat je niet meer hebt dan? 

00:29:02  B8: Ja. 

00:29:03 I: Dat is dan een beetje… 
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00:29:12 I: Nu is het zo dat er hier vrij weinig begeleiding/ondersteuning is. Over wat heb ik 

het eigenlijk? Die begeleiding is eigenlijk… Je hebt wel de gezinszorg die hier aanwezig is voor te 

koken en te doen, maar na bepaalde uren zijn zij hier niet meer. Vindt u dat er bij die uren dat er hier 

niemand is, dat er hier wel iemand zou moeten zijn? 

00:29:46  B8: Ik weet het niet. 

00:29:52 I: Typisch heb je dat er bepaald activiteiten georganiseerd worden. Zeker als je 

naar een woonzorgcentrum gaat ofzo, worden er bepaalde activiteiten georganiseerd voor de 

senioren een beetje actief te houden. 

00:30:08  B8: Ik ga niet veel. Ik ga wel een potje koffie drinken, maar met zoveel gezelschap 

[?] niet op. Ik ben een beetje een eenzaat. 

00:30:20 I: Zou u bijvoorbeeld meer activiteiten nog willen dat ze hier organiseren of niet? 

00:30:25  B8: Neen. 

00:30:27 I: Vindt u dat ze iets van activiteiten moeten organiseren of vindt u dat dat 

helemaal niet nodig is? 

00:30:32  B8: Voor mij niet. 

00:30:33 I: Voor u is dat eigenlijk niet nodig dan? U heeft daar geen nood aan dat er af en 

toe een keer…? 

00:30:41  B8: Neen. 

00:30:42 I: Die koffiepauze heeft u daar dan wel nood aan? Dat u nog een keer daar 

naartoe kan gaan of…? 

00:30:47  B8: Ja. 

00:30:58 I: U zou natuurlijk kunnen zeggen dat u inspraak bij de ondersteuning of 

begeleiding zou kunnen hebben om bijvoorbeeld bepaalde activiteiten zelf te kiezen of zou u dan ook 

niet? 
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00:31:26  B8: Neen. 

00:31:27 I: Best gewoon geen activiteiten dan? 

00:31:31  B8: Ja. 

00:31:33 I: Hoeveel engagement is er hier tussen de bewoners onderling? Is er veel 

engagement of…? 

00:31:41  B8: Neen. 

00:31:45 I: Zijn er voorbeelden dat u kan geven van engagement of helemaal niet? 

00:31:48 I: Neen, niet echt? 

00:31:50 I: Zijn er soms bewoners die hier een keer binnenspringen bijvoorbeeld? 

00:31:53  B8: Ja. 

00:31:54 I: Dat heeft u wel? 

00:31:55  B8: Ja, dat mag, maar ik zoek daar niet naar. Ik ga ook niet, ik ga niet ook, maar ik 

kan niet. Ik heb daar geen behoefte aan. 

00:32:05 I: Gebeurt dat, dat er hier mensen binnenkomen? 

00:32:06  B8: Ja, die terugkomen? Waarom niet? 

00:32:11 I: Omgekeerd gaat u dat dan niet doen? U heeft daar geen behoefte aan? 

00:32:18  B8: Nee. 

00:32:18 I: Heeft u soms steun aan de andere bewoners? Dat u een keer uw verhaal kan 

vertellen of een keer…? 

00:32:24  B8: Ja. 
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00:32:26 I: In die zin heeft het groepswonen dan toch nog een bepaalde waarde voor u? 

Dat u toch nog met mensen een keer kan babbelen? 

00:32:39  B8: Ja. 

00:32:41 I: Ziet u dat dan als beter, moest je alleen wonen in een woonzorgcentrum 

bijvoorbeeld, ziet u dat dan als beter? 

00:32:57  B8: Ik had altijd gedacht. Ik zou graag in een huisje alleen wonen, hier bij [?], maar 

ik kan niet meer. In het Warmhof zijn er van die huizekes, dat, maar dat kan ik niet doen. 

00:33:16 I: In het Warmhof heb je ook het woonzorgcentrum zelf. Dat zijn meer kamertjes 

dat je dan hebt natuurlijk. Zou u dan op een bepaald moment beslissen om naar ginder te gaan of…? 

00:33:33  B8: Neen. 

00:33:36 I: Waarom zou u dit dan nog verkiezen boven het Warmhof bijvoorbeeld? 

00:33:44  B8: Ik zit hier al. Morgenavond… Als er een keer iets bijzonder is, ga ik wel hoor, 

maar feitelijk, ik ga niet veel meer. Het is veel te lastig ook, ik kan [?] keer niet gaan. [?] 

00:34:01 I: Komt u zelf nog af en toe een keer buiten of…? 

00:34:05  B8: Niet veel buiten. 

00:34:10 I: Niet meer echt. 

00:34:13  B8: Ik heb verleden jaar nog meegereden met de auto een keer met mijn zoon hier 

of daar. Dat gaat niet meer. Ik kan in de auto niet meer. [?] 

00:34:28 I: De eerste jaren dat u hier woonde, voor welke activiteiten ging u dan wel nog 

buiten of ging u dan ook al niet meer? 

00:34:47  B8: Neen. 
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00:34:49 I: Was u van Adegem zelf? Bent u dan vertrouwd met de buurt, waarin dat dat 

hier gelegen is, kent u dat zo'n beetje? Hoe vertrouwd bent u daar dan mee? 

00:35:06  B8: Hoeveel vertrouwen dat ik heb? 

00:35:08 I: Hoe vertrouwd dat u bent met de buurt waarin u woont? Kent u de buurt goed? 

00:35:12  B8: Er zijn er ook al veel weg. 

00:35:16 I: Hoe bedoelt u dan dat er veel weg zijn? Van de buurt? 

00:35:18  B8: Ja, naar het rusthuis, ook al veel oude bewoners, dat het niet meer ging. Bij mij 

naast mij, vrouw [?]. Daarin zijn ze ook… Ze is dement geworden. Ze is ook weg. 

00:35:39 I: In u vorig huis dan? Toen dat u daar nog woonde? 

00:35:40  B8: Ja. 

00:35:44 I: Heeft u nog relaties met mensen uit de buurt? 

00:35:47  B8: Ja, dat gaat, maar niet veel meer. 

00:35:49 I: Zijn er nog mensen die af en toe een keer zouden binnenspringen? 

00:35:54  B8: Af en toe, maar ik moet ze niet veel vertrouwen. Het zijn nog een keer bejaarde 

mensen. Zo'n bejaarde buurt. Naast mij was er een jong koppel met drie kinderen. Daar hoor ik ook 

niet van. Ik sprak daar tegen, maar ik had er niet veel aan. Die nichtjes waren weg, dat huis is 

verkocht. Ik heb ook nog inspraak gehad in die [?], maar die zaten ook met twee kleintjes, dat gaat 

niet. 

00:36:33 I: Ik weet niet of dat dat hier echt van toepassing is. Hoe tevreden bent u met de 

buurt waarin u woont? Vindt u dat een goeie buurt om in te wonen of heeft u last van bepaalde zaken? 

00:36:50  B8: Neen. 
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00:36:52 I: Van faciliteiten. Maakt u zelf nog gebruik van bepaalde faciliteiten buitenshuis 

of…? 

00:36:59  B8: Neen. 

00:37:01 I: Ook niet echt? Als ik dan zou vergelijken met als die groepswoning nu hier 

gevestigd is bijvoorbeeld of in een stadscentrum of ergens op de buiten, wat zou dan het best zijn? Of 

maakt dat eigenlijk niet uit? 

00:37:18  B8: Ik had veel contact, veel, toch regelmatig contact met die mensen, maar die zijn 

kort achter mekaar gestorven. Ze zijn hier gekomen als [?] ouders. Ze konden nog vlug gaan en op 

drie maanden was het gedaan. Daar heb ik spijt voor. Veel spijt. Nu had ik daar contact mee. Niet dat 

ik daar op hun weg liep, maar kom. Als ik een keer iets had, belde ik een keer. Die man komt een keer 

helpen voor mijn [schof?] toe te doen of het één of ander te tonen, maarja hij is weg. Die nieuwe heb 

ik niet zoveel contact mee. 

00:37:58 I: Met die nieuwe bewoners is dat niet hetzelfde? 

00:37:59  B8: Ik spreek daartegen natuurlijk, maar contact heb ik er niet mee. 

00:38:05 I: Die ondersteuning vind je momenteel nergens terug bij andere bewoners? 

00:38:09  B8: Neen. 

00:38:13 I: Indien u dit groepswonen zou situeren tussen het thuis wonen, dus volledig 

zelfstandig of eventueel met thuiszorg, zoals dat u op het einde wel-- voordat u hier kwam wonen, had 

u ook een kuisvrouw en… moet situeren tussen dat thuis wonen, een assistentiewoning, zoals in het 

Warmhof die huizekes en het woonzorgcentrum, dus de effectieve kamertjes dat je hebt. Waar zou je 

dan dan situeren het groepswonen? Is dat meer gericht naar een woonzorgcentrum, naar thuis 

wonen, naar die assistentie-- naar die huizekes die daar staan, hoe ziet u dat zelf? 

00:39:07  B8: Ik weet het niet. 

00:39:09 I: Is de zorg of het wonen volgens u prioritair in deze woonvorm? Wat is er 

prioritair volgens u? Want natuurlijk, in thuis wonen zou je kunnen zeggen dat het wonen het 
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belangrijkste is, meestal is dat zo, maar hoe is die verhouding hier? Wat is er hier belangrijker? Hoe 

belangrijk is het wonen hier nog? Hoe belangrijk is de zorg? 

00:39:57  B8: De zorg. 

00:39:58 I: Dus die zorg is belangrijker nog dan het wonen voor u? 

00:40:01  B8: Ja. 

00:40:08 I: Als u zelf dat groepswonen vergelijkt met de andere alternatieven. Je hebt die 

assistentiewoningen, het woonzorgcentrum, het thuis wonen. Vindt u dat dat groepswonen een goeie 

toevoeging is aan de woningmarkt? 

00:40:25  B8: Ja. 

00:40:27 I: Heeft u daar bepaalde redenen voor? Welke meerwaarde heeft het 

groepswonen volgens u ten opzichte van die andere alternatieven die er zijn? 

00:40:41  B8: Er zijn veel mensen graag in een groep, maar ik eigenlijk niet. Ik ben al die jaren 

alleen, uitgenomen mijn zoon, mijn kinderen geweest, maar ik ben dat gewoon. 

00:40:57 I: U voelt zich dan ook hier nog altijd niet helemaal thuis als ik dat goed begrijp? 

00:41:01  B8: Neen. 

00:41:03 I: Dat is voor u een beetje…? 

00:41:03  B8: Ja. 

00:41:05 I: Als er iemand een nieuwe groepswoning zou opstarten, zijn er dan bepaalde 

zaken dat u zou meegeven aan die meneer om dat groepswonen beter te organiseren? Zijn er 

bepaalde dingen die beter kunnen in dat groepswonen? 

00:41:34  B8: Ge hebt hier de ganse dag dat je niemand niet ziet, uitgenomen je 

verpleegsters, ge bent alleen. Maarja, dat maakt niet zoveel ook. 
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00:41:51 I: U heeft daar eigenlijk niet veel last van dat dat zo is? 

00:41:58  B8: Ja. 

00:42:18 I: Het belangrijkste heb ik eigenlijk al gevraagd. 

00:42:31 I: Zijn er bepaalde dingen dat ontbreken aan de zorgverlening? Zijn er 

bijvoorbeeld…? 

00:42:42  B8: Neen. 

00:42:43 I: Vindt u dat goed dat die zorgverlening inbegrepen is, in de prijs mag ik niet echt 

zeggen, want het is nog wel bijbetalen-- ge moet betalen, maar het is apart, gescheiden nog van… 

Vindt u dat goed dat dat nog zo is? Als u zelf een beroep doet op de zorgverlening, gelijk dat ze 

komen voor met u naar het toilet te gaan of… betaalt u daar nog extra voor bij of hoe zit dat precies? 

00:43:22 B8: Er zijn veel dingen die erbij komen. 

00:43:26 I: Dus komt dat daar dan ook nog een keer extra bij? 

00:43:28  B8: Ja. 

00:43:30 I: Die verpleegster, zij komt niet voor iedereen hier in de groepswoning? 

00:43:34  B8: Neen, maar [?] veel die bijkomen. Dat ge allemaal nog zegt, "komt dat er ook 

nog bij?"  

00:43:49 I: Heeft u dan voorbeelden? Welke zaken komen er bijvoorbeeld nog bij dat u 

eerst dacht van ja…? 

00:43:57  B8: Gelijk ge krijgt dan nog een rekening van de wast, dan een keer speciaal 

rekeningske voor te kuisen. Komt er ook bij. Niet zoveel, maar toch. 

00:44:09 I: Ik weet niet of dat u daar zelf gebruik van maakt, maar normaal gezien, gelijk 's 

ochtends en 's avonds komt er ook iemand langs dacht ik, om een keer te komen kijken of dat alles 

goed is of… komt die hier ook binnen elke dag dan? 
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00:44:28  B8: Wie? 

00:44:29 I: Iemand van het Warmhof die een keer komt kijken of dat alles? 

00:44:33  B8: Dat gebeurt, maar niet veel. Ge kunt altijd bellen, maar liefst niet 's nachts. Ik 

bel toch niet als het niet nodig is. Als ik een keer bel, zou ik een keer bellen als er hier iemand is. Dat 

ze nog eens inkomen, maar het Warmhof, wil ik niet graag gaan, maarja, als het nodig is, is het nodig. 

Als je gevallen zijt. Er is maar oppas tot 19u hier. 

00:45:05 I: Is het niet om 22u30 dat er nog iemand langskomt? 

00:45:11  B8: De verpleegster [komt dagelijks?] voor je in je bed te steken. 

00:45:13 I: Wanneer is dat dan? 

00:45:17  B8: Azo, om 19u. Een beetje later, een beetje vroeger. 

00:45:44 I: Ik denk dat dat het eigenlijk was, het belangrijkste. Ik weet niet of dat er zelf nog 

dingen zijn, want ik heb misschien soms niet lang genoeg gewacht om u nog een beetje aan het 

woord te kunnen laten? 

00:45:59 I: Naar zorgverlening en begeleiding toe, vindt u dat dat hier goed is of hoe ziet u 

dat? 

00:46:08  B8: Ja, dat is goed. 

00:46:10 I: Zijn er dingen die beter kunnen? 

00:46:14  B8: Er is altijd wel iets, maar ik zaag daar niet over. 

00:46:19 I: Kunt u een voorbeeld geven van wat volgens u dan beter zou kunnen? 

00:46:30  B8: Als ik bel, komen ze direct. Anders heb ik mijn verzorging. Ik ben content. Het 

eten is goed. [?] Er is altijd wel iets, maar daar ga je niet over… 
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00:46:48 I: Vindt u het feit dat er hier niemand is na 19u, vindt u dat een probleem? 

00:46:57  B8: Dat is een beetje een probleem, omdat de zaterdag en de zondag. De 

zondag[dienst?] is er niemand 's namiddags. Dat zou beter kunnen. De zaterdag en zondag 's noens, 

is er hier niemand. Gans de achternoen. Heel de namiddag. 

00:47:17 I: Vanaf na het eten is er hier niemand meer? 

00:47:19  B8: 12u30 zijn ze weg en dat is bizar. Er kan veel gebeuren, maar kom… 

00:47:26 I: Komt de zaterdag en de zondag nog iemand om 19u 's avonds ook of…? 

00:47:31  B8: 's Avonds niet. 's Avonds moet je zelf zorgen. Ze maken wel dat er in u frigo 

eten staan, boterhammen, maar ik… ze komen mij [ginds?] halen en een taske koffie maken. 

00:47:45 I: Dan moet je dan zelf gereed maken? 

00:47:49  I: Zijn er dan bepaalde bewoners die dat dan op tafel zetten voor iedereen? 

00:47:55  B8: Die het zelf kunnen, maar het meest staat het in de frigo en de kinders komen 

altijd een taske koffie pakken, met een boterham. 

00:48:07 I: Zaterdag en zondag komen zij dan ook een handje helpen? 

00:48:12  B8: Ja. 

00:48:13 I: Is er dan 's avonds. Voor dat u gaat gaan slapen, komt er dan iemand jou nog 

helpen? Dat wel, een verpleegster dan? 

00:48:20  B8: Ja, ik kan niet alleen. 

00:48:26 I: Voor de rest van de dag is er hier dus niemand? 

00:48:25  B8: Neen. 
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00:48:27 I: Dat kan…? 

00:48:29  B8: Ze komen wel vandennacht een keer kijken. Ik weet niet, rond 23u peis ik. Ik 

slaap niet goed. Kortom in de eerste slaap, 's ochtens, 's Morgens komen ze een keer binnen. 

00:48:43 I: Vindt u dat goed dat ze nog een keer binnenkomen? 

00:48:46  B8: Ja. 

00:48:47 I: Dat is niet storend dat u aan het slapen bent ofzo, dat u zegt van, "komt gij hier 

nu weer binnen"? 

00:48:51  B8: De verpleegsters zijn ook goed hoor. Die mensen… 
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Interview bewoner 9 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:16 Nota: <Begin algemene vragen> 

00:00:16 I: Wat is uw leeftijd? 

00:00:18  B9: Mijn leeftijd? Ik word 7 april '94. Dat wil al wat zeggen. 

00:00:28 I: Bent u weduwe of...? 

00:00:30  B9: Ik ben weduwe. Het gaat nu in juni 20 jaar zijn. 

00:00:36 I: Van opleiding, tot wanneer heeft u gestudeerd? Tot welke leeftijd? 

00:00:41  B9: Ik? Tot mijn veertien jaar, gelijk dat het vroeger... Dan heb ik nog avondles 

gevolgd voor naaien. Dat heb ik nog gedaan. In de hobby, ik ben een hobbyist. Ik doe van alles. 

00:00:56 I: Uw gezondheidstoestand, hoe zou u dat omschrijven? 

00:01:00  B9: Mijn gezondheid? Sinds verleden jaar februari heb ik hartfalen. Een long... Mijn 

hartklep die klept. Ze durven mij niet meer opereren uit schrik dat ik niet zou wakker worden. Zodus, 

de dokter is geweest. Ik moet hetzelfde doen, pillekes pakken. Hadden ze mij... Ze hadden mij... zie 

een keer hier, hoe dik dat ze staan. Ik had zoveel pijn vandenacht. De verpleegsters hebben nog 

geweest voor mijn banden. Er hebben dat vorig jaar twee mannen gedaan. Dan moest ik dat niet meer 

doen. Nu 's avonds, het gaat weer van dat zijn. 

00:01:53 I: Als je dat op een bepaalde schaal zou zetten van, "zeer slecht", "slecht", 

"redelijk", "goed", "zeer goed", hoe zou u dat dan zelf? 

00:01:59  B9: Dat verbetert niet en het gaat niet verbeteren. Als ze mij kunnen opereren of 

durven opereren had dat beter geweest. Ze durven niet meer. Zo moet ik nu... ik weet ze niet van 

buiten bij naam... 's morgens drie pillen pakken voor mijn hart. 
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00:02:14 I: Ziet u dat dan als vrij slecht of niet? Of is dat voor u wel...? 

00:02:20  B9: Het is een hulpmiddel. Zogezegd nog een redmiddel ook. Het is een hulpmiddel 

en een redmiddel als ik dat niet zou doen. Ik zijn kort van adem, daardoor. 

00:02:40 I: Heeft u zelf kinderen ook? 

00:02:41  B9: Neen. Ik ben zelf op mijn dertig jaar. Als ik geopereerd geweest ben. 

00:02:51 I: Waar dat u vroeger woonde, was dat gelegen in een landelijke omgeving, een 

stedelijke omgeving? Echt landelijk? 

00:03:02  B9: Landelijk ja. We waren geen boeren. Vroeger zeiden ze, "dag geitenboeren". 

<Lacht> Mijn papa was aan de spoorweg. Ons huis stond 129 diep en 45 langs de straat. Er staan 

drie huizen nu, waar dat ik gewoond heb. Mijn geboortehuis. 

00:03:30 I: Dat was uw eigendom? 

00:03:33  B9: Van mijn ouders. Mijn ma heeft nooit gewerkt, want we waren met vieren. Ze 

heeft haar kinderen opgevoed en haar hof en haar beestjes verzorgd. We hadden daar varkens, we 

hadden daar schapen ook. Dikwijls nog kiekjes. Er zit daar van alles op de buiten. Ge kent dat. 

00:03:51 Nota: <Deel 1> 

00:03:52 I: Wat waren u redenen om naar hier te komen? Om hier te komen wonen? 

00:03:59  B9: Dat is nu verplicht. Het heeft gebrand bij mij bist dat ik in mijn bed lag. Zodus. Ik 

heb een alarm. Door dat alarm ben ik gered. Anders was ik verstikt in mijn bed of verbrand. Ging 

misschien heel mijn huis... Ge kunt het niet zien vanbuiten dat het gebrand heeft of het is vanachter. 

Het stinkt allemaal naar de rook. 

00:04:27 I: Is dat dan uit noodzaak dat je naar hier...? 

00:04:29  B9: Ze hebben mij opgepakt en naar de kliniek gedaan. 
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00:04:33 I: U was zelf ook...? 

00:04:36  B9: Ik hoor praktisch niks meer. Nu zit ik met een hoorapparaat. Ik moet dat uitdoen 

's nachts. Zodus, ze hebben mij opgebeld. Ik sta op om 1u. Ik had geen elektriek. Ik dacht, "het is 

weeral panne in de straat". Sedertdien heb ik een pille (=pillamp) liggen aan mijn bed. Om 1u trek ik 

het licht, ik heb geen. Ik zeg, "is het weeral van dat, ik pak mijn pille, ik ga naar het toilet, ik kruip weer 

in mijn bed". Het zal op die uur gelegen hebben, want door mijn alarm... Ze hebben mij opgebeld dat 

mijn alarm gezegd heeft dat het brandde, dat ik niet oppakte als ze naar mij belden. Dan is mijn zuster 

zijn zoon, de oudsten, die alles doet, gekomen. De verandadeur kreeg hij open en het was al rook. De 

keukendeur kon niet meer open. Zodus, het was brand. Hij zegt dan tegen mij, "wat staat er van 

elektriciteit op uw rechterkant als ge binnenkomt". Ik zeg, "anders niets of de ingebouwde frigo. Aan 

de andere kant koffiezet, maar die staat niet aan. Een micro. Mijn elektrisch vuur." Het was allemaal 

vuur. Hij heeft onmiddellijk met zijn GSM de brandweer opgebeld en de politie. Ze zijn tezamen 

gekomen. "Waar slaapt uw tante?". "Ewel hier", zegt hij. Ze hebben het rolluik omhoog gestoken. Ik 

slaap altijd met een jalousi in. Ze hebben die jalousi... Er is daar één doorgekropen, mij opgepakt en 

daar doorgesleurd door het venster. Gelijk als ik lag in mijn bed. Onmiddellijk naar de kliniek. 

00:06:35 I: Had u voordien al gedacht om hier te komen wonen of niet? 

00:06:37  B9: Ik had hier al komen kijken. 

00:06:41 I: U was hier al komen kijken voordien? 

00:06:41  B9: Voordien. In geval van. Op je 94 weet je dat dat niet kan blijven duren. Ik had 

hier al een goeie indruk. Ik was in dat geweest waar dat ik nu woon als ik het gezien... Ik zeg, "ik zijn 

nu nog goed". Ik deed nog alles. Een keer naar buiten op mijn hof. Mijn eten klaarmaken. Alles deed ik 

nog zelf. Ik zeg, "waarom zou ik nu al gaan? Dat is niet verplicht." Nu is het verplicht. 

00:07:13 I: U was aan het wachten tot dat u zorgbehoevend genoeg was? 

00:07:16  B9: Als het moest verslechten. Ik voelde dat ik achteruit ging, door dat hartfalen. Ik 

zeg, "ik zal daar toch moeten een reden van maken voor een aanvraag terug te doen en te 
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vertrekken". Zolang of dat dat gaat blijft ge waar dat ge zijt. Als het gaat. Nu is het verplicht. Ik ga niet 

meer terug. Neen. Het gaat opgekuist worden en verkocht worden. 

00:07:44 I: Bent u tevreden met hoe dat u hier woont nu? 

00:07:50  B9: Van karakter ben ik nogal goed op dat gebied. Ik zeg, "ik ga mij aanpassen". Ik 

doe dat. Ik zit te prutsen, ik kijk TV naar wat dat ik gern kijk, ik zit vree gern stil op mijn gemak. Ik 

vraag niet naar altijd maar volk rond mij. Ik zijn gewoon al twintig jaar van alleen te zijn. Ik heb daar 

geen moeite mee. Ik heb in Brussel gewoond. Mijn man was rijkswachter. zeven jaar een half, dertien 

jaar in Zomergem. Als rijkswachter moet je... 

00:08:32 I: Waarom heeft u dan voor groepswonen gekozen in de plaats van een andere 

woonvorm? 

00:08:47  B9: Dat ik hier gekozen heb? 

00:08:49 I: Waarom bent u voor groepswonen gegaan? 

00:08:52  B9: Dat is hier in Adegem waar dat ik geboren ben. Ik zeg, "als het moet, zou ik 

liever hier zijn dan in Maldegem of in Eeklo". Mijn volk woont hier. Ik pas mij aan en het zal wel gaan. 

Ik ga hier blijven, tot dat ik sterf. Ik ga niet meer versassen. 

00:09:19 I: Wat is volgens u het belangrijkste aan dat groepswonen? Wat zijn de 

belangrijkste? 

00:09:24  B9: Het belangrijkste? Dat is wat anders. Ge moet het gewoon worden. Ieder 

persoon heeft een ander karakter. Als ge zelf niet gemakkelijk van karakter zijt, gaat dat waarschijnlijk 

niet goed. Ik pas mij aan. Ik doe dat bij familie ook. 

00:09:49 I: Was dat dan moeilijk voor u om hier...? 

00:09:50  B9: Natuurlijk. Dat doet pijn. 

00:09:53 I: Hoe is dat dan verlopen om hier als nieuweling te komen? 
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00:09:58  B9: Het moet. Ik heb eerst een week in de kliniek geweest. Dan heb ik bij mijn 

schoonzuster twaalf dagen geweest. Dan was dat hier vrij, ik ben naar hier gekomen. Van mijn zuster 

en mijn broer hebben al de meubels gekocht. Haar dochter... 

00:10:28 Nota: <Bewoner moet weg - einde interview>. 

00:01:03 Nota: <Deel 2> 

00:01:04 I: Ik heb al gevraagd hoe dat u in contact gekomen bent. U huis was afgebrand. 

00:01:12  B9: Het is niet afgebrand, want van buiten kun je het niet zien. Het is mijn living en 

mijn keuken. Tuurlijk, het is al van het water kapot. Daarmee hebben ze mij hier allemaal nieuwe 

meubels moeten kopen. 

00:01:31 I: Uzelf was in het hospitaal beland? 

00:01:33  B9: Ik heb twaalf dagen in de kliniek geweest. Ze hebben mij van mijn bed gepakt, 

met dat ik met een hoorapparaat zit. Ge moet dat uitdoen 's nachts. 

00:01:41 I: Als ik luider moet spreken... 

00:01:41  B9: Om 1u werd ik wakker voor een keer naar het toilet te gaan en ik had geen 

elektriciteit. Met dat dat in de straat dikwijls een keer onderbroken is, ik zeg, "het is weer van dat". Het 

was niet waar, het was dat niet. Het was brand, maarja ik wist het niet. De elektriek was uitgevallen 

door die brand. Het was nog niet erg natuurlijk. Dat was 1u en om 2u30 hebben ze mij maar uit mijn 

bed gehaald. Dat mijn neef gecontacteerd werd van mijn alarm. 

00:02:27 I: Hoe lang bent u hier nu al? 

00:02:29  B9: Van februari ben ik hier. 

00:02:37 I: Ondertussen zegt u dat u het al een beetje gewoon...? 



 

299 
 
 

00:02:40  B9: Er is nog niks gebeurd aan mijn huis. Natuurlijk, de verzekering, dat is altijd 

maar komen. Ik kan daar niet bij zijn, mijn erfgenamen moeten dat allemaal doen. Met dat ik geen 

kinderen heb, zijn het de erfgenamen die het moeten doen. Nu hebben ze al nieuws gekregen van die 

dat dat willen opkuisen. Zodus. Ondertussen, het zantje (=kaartje) staat daar nog, hebben we 

zaterdag ongelukkig naar een begrafenis moeten gaan van een neef van mij zijn vrouw. 51 jaar. 

Daarmee, hij trekt hem dat aan met een ander, met twee erfgenamen van mij. Ze doen dat tezamen. 

Die zijn in onderhandeling. Dat is één die aannemer van elektriciteit is of gas en allemaal doet hij, die 

zijn vrouw begraven is. Daarmee, hij kent veel. Hij is in contacten waar dat hij mee werkt ook. Nu zal 

dat wel, een keer dat dat hier. Ze hebben tijd gekregen. Als ze dat doen opkuisen dan. Ik ga het niet 

laten... Ik ga het zelf... Ik moet het niet meer hebben. Ik ga het verkopen als het opgekuist is. 

00:04:17 I: Nu bent u het hier een beetje gewoon aan het worden, zei je? 

00:04:20  B9: Hier? Ik wordt het hier stillekes gewoon. Ik ben, op 7 april word ik 94. Wat moet 

ik nog naar mijn huis gaan doen en heel mijn huis opknappen? Dat is niet meer nodig. Daarmee, ik ga 

het verkopen, ik denk dat de ene neef het zal kopen voor zijn kinderen. Hij heeft er nog maar vijf. Hij 

kan er nog maar één bijkopen. Hij heeft hier al bij mij geweest als zijn vrouw gestorven is. Hij zegt dan, 

"Louise, als ge het verkoopt, ik ben kandidaat". Ik zeg, "dat is goed". 

00:05:01 I: Als je dat groepswonen hier bekijkt, wat zijn dan volgens jou de belangrijkste 

waarden van dat groepswonen? 

00:05:09  B9: De belangrijkste waarden? Ik ga nergens... Ge ziet wel. Ik heb natuurlijk [?] 

gebreken voor iemand, voor in de zetel dan zonder krukken. Ik hou me bezig. Ik heb gisteren naar 

Maldegem geweest. 

00:05:29 I: Er ligt daar op je schouder... 

00:05:35  B9: Oei, mijn doekske van op mijn zetel. Maar anders... Ik ga op mijn uur gaan eten, 

we doen daar een babbelke samen en ik kom terug. Ik zeg, "nu ga ik een beetje rusten". 
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00:05:51 I: Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een assistentiewoning. Heeft u dat ooit 

bekeken andere woonvormen? 

00:06:00  B9: Het Warmhof in Maldegem. Ik heb nu gisteren naar het Warmhof geweest, we 

zaten daar allemaal samen. De kinders traden op van Adegem. Dan ben ik liever hier. Hier ben ik 

gelijk thuis. 

00:06:20 I: Bedoel je dan het Warmhof, het rusthuis of die huizekes die daar staan? 

00:06:23  B9: Dat is een rusthuis. Er is daar een rijkswachter, die ik heel goed ken, waar we 

altijd bij zijn ook die in een huizeke woont. Mijn nicht woont ook in... ze woont ernevens in zo'n 

huizeke. Dat is ook goed, maar ge moet nog alles zelf doen dan. Had ik jonger geweest, zou ik dat 

misschien ook gedaan hebben. Nu dat ik zo oud ben, moet ik dat niet meer doen. Ik redeneer zo. Ik 

was voorbereid op zoiets. Het is nu plots gekomen maar ik was voorbereid. 

00:07:01 I: U was hier al een keer geweest? 

00:07:03  B9: Ik had een keer komen kijken al. Ik had het gezien. Ik zeg, "ik heb nog tijd. Het 

is thuis ook bungalow, ook allemaal beneden". Ik werk nog in de hof. Ik deed dat graag. Kijk, het is 

maar simpel. Die kiekske die hier zaten, ze zijn weg, het spijt mij. <Lacht> 

00:07:26 I: Ah, ze zijn weg? 

00:07:25  B9: Ja. Waarom dat ze dat gedaan hebben? 

00:07:30 I: Heel die discussie hierrond? 

00:07:33  B9: Er deed dat hier iemand, die kiekjes eten geven en de eikes roven. Ulder 

overschot, ze gaven dat aan de kippen. Ik weet niet waarom dat ze dat weg doen. 

00:07:49 I: Ik weet dat er een discussie rond geweest is. 

00:07:55  B9: Ze hebben hier van TV geweest. Ik heb op TV geweest. 
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00:07:59 I: Ik heb het gezien ook. Ik kwam het toevallig tegen. 

00:08:02  B9: Dat is niks, ik zit daar niet mee in. Dat is spijtig, dat ze dat weggedaan hebben. 

Ge zijt gelijk... Dat is nog een gezelschap zogezegd. 

00:08:17 I: Leven? 

00:08:18  B9: Ja, leven in de brouwerij, maar het is... 

00:08:22 I: Ge weet niet waarom? Ze hebben dat nooit...? 

00:08:24  B9: Dat ze dat weggedaan hebben? Ik weet waarom. Vroeger deed dat hier iemand 

die hier woonde ook, maar die mens heeft gezegd, "ik ga het niet meer doen". Zijn vrouw is ook niet al 

te... is ouder geworden. Die dat hier werkten. De één komt vier uren, de ander komt zoveel uren. Er 

was vergadering. Ik zeg, "ik ga daar naartoe. Ik ga luisteren". Dat ging ten koste van ons zijn. Allé, we 

zijn hier met veertien, eh? Hoe lang duurt dat? Ik heb dat gezien, hoe lang duurt dat. Dat was zo'n 

doos van crème-glasse. Uitspoelen. Nieuw water in doen met de [?]. Een beetje ulder eten geven in 

een bak. Ik zeg, "had ik zelf nog gekund, ik deed het". Hoe lang duurt dat? Dat ging ten koste van ons 

zijn zogezegd. Dat die dat hier werken under tijd moesten besteden daaraan. Er is hier iemand, de 

commissaris geweest en die wou als die kippen weggingen er een groentenhofke van maken. Hij zegt, 

"ik zal het onderhouden", maar hij moest zelf toespitten. Hij moet zelf meststof kopen. Hij moet zijn 

plantgoed kopen. Dat was belachelijk. Voor zulder hier te gebruiken dan. Hij heeft niet gewild. Hij zegt, 

"als het zo is, dan doe ik het niet". Nu blijft het liggen. Er is iemand die hier werkt die alles meegedaan 

heeft. 

00:10:28 I: Het is interessant ook om te horen. 

00:10:31  B9: Dat spijt mij. Ik vond dat zo plezant. Ze maakten natuurlijk. Dat is leven in de 

brouwerij, dat zijn verschillende vogels. Ruzie maken voor het eten. Dat is plezant. 

00:10:47 I: Nu is dat groepswonen hier ondergebracht in, het is nu Zorgbedrijf, vroeger was 

dat OCMW, maar gij gaat daar wellicht nog niet zoveel merken dat dat vroeger OCMW was, met dat u 
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hier nog niet zolang woont? Heeft dat bepaalde voordelen of nadelen voor u? Het feit dat dat in zo'n 

Zorgbedrijf...? 

00:11:07  B9: Voordelen of nadelen? Het voordeel is dat we ons meer thuis voelen. Dat is wel 

het voordeel. Ik heb al meerdere keren op bezoek geweest. Mijn zuster is in Aalter drie jaar geweest. 

In Veilige Haven, in het nieuw gebouw heeft ze geweest. Ze is ongelukkig, verleden jaar in september 

gestorven. Ze had een heel mooie kamer. Ze was daar graag, maar dat was niet gelijk hier. Ik vind mij 

hier thuis. 

00:11:49 I: Echt een nieuw huis? 

00:11:50  B9: Ja. We moeten ook wel gezamenlijk gaan eten. Zij moesten ook gezamenlijk 

gaan eten, maar dat is toch niet hetzelfde. We komen hier, ik heb een appartement. Dat is een studio 

zogezegd. Ik ben daar content mee. 

00:12:09 I: Je hebt nog je privacy en de vrijheid, behalve voor het eten? 

00:12:11  B9: Ja. Ik heb al veel gesukkeld met mijn telefoon. Ik heb nu zelf opgebeld 

vanmiddag. Ik zeg, "ik ga een keer proberen als het lukt of niet lukt, want ze zeggen dat het kraakt en 

piept. Dat ze mij niet verstonden." Het was ook een vrouw van 90 waar dat ik naar gebeld heb voor 

wie dat die doek daar is. We verstonden elkander goed. Dat was ambetant, dat de mensen mij 

opbellen en dat ze zeggen, "ik versta u niet". De technieker heeft hier altijd maar geweest. Hij zegt, 

"wat is dat hier?" 

00:12:54 I: Is dat dan ook een technieker geregeld vanuit...? 

00:12:58  B9: Dat is een technieker van Maldegem, van het OCMW, die hier ook komt. 

00:13:03 I: Van de klusjesdienst? 

00:13:05  B9: Ja. 

00:13:06 I: Moet u daar dan voor bijbetalen of is dat gewoon iets dat zij dan ook regelen? 
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00:13:09  B9: Neen. Hij heeft mij een nieuwe telefoon gebracht en heeft ook al een andere 

gebracht 

00:13:16 I: Dat is één van de voordelen dat je zou kunnen zien van het feit dat dat in zo'n 

organisatie zit. 

00:13:24  B9: Er hebben er hier al twee geweest. Ze hebben hier geweest van Brugge. Ze 

hebben dat gepromoot op TV dan, dat er meer zulke dingen moeten gezet worden omdat er te weinig 

volk is voor bij de mensen te gaan thuis te gaan helpen. 

00:13:43 I: Voor wat hebben ze hier gepromoot, dat groepswonen of die dink? 

00:13:45  B9: Zo'n woning. Dat ze dat meer moeten... Ze waren met vijven als ze hier komen 

kijken hebben. "Madam, mogen we dat een keer zien?" Ik zeg, "beja, waarom zou je het...?" 

00:13:56 I: Op het nieuws geweest daar onlangs? 

00:13:57  B9: Wablieft? 

00:13:57 I: Dat dat daar op het nieuws was? Op het nieuws is er zo... 

00:14:03  B9: Ik had dat gehoord op het nieuws, dat ze daarover bezig waren, dat dat veel 

meer zou moeten gedaan worden. Gelijk Kleit, gelijk Adegem hier. Dat dat moet gepromoot worden. 

Daarmee, zijn ze dan... Dat waren mensen van Brugge die dat wilden doen ook. Ze hebben nadien al 

een keer met vier geweest ook. Ze komen hier altijd bij mij. Nu snap ik waarom. De mensen had ik... 

had het niet gebrand bij mij, ik had ook meubels meegebracht misschien. Nu hebben ze allemaal 

nieuwe meubels moeten kopen. Mijn slaapkamer niet, dat ging wel. Ze hebben alles gedaan. Ze 

hebben dat komen meten en ze hebben dat gekocht, aangepast. Daarmee springt dat in het oog als 

ze binnenkomen. Dan zeggen ze, "wat woonde gij hier toch schoon. Mogen we de rest een keer 

zien?" "Natuurlijk, ge komt voor te kijken." 

00:15:09 I: Was er daar een Bernard bij ofzo? 
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00:15:15  B9: Dat weet ik niet. Ze hebben under naam niet gezegd. Het waren er van Brugge, 

schijnt. 

00:15:17 I: Het is ook omdat ik weet van iemand van Brugge. 

00:15:21  B9: Ze hebben hier al twee keer geweest. 

00:15:23 I: Is dat iemand die ook zelf een groepswoning aan het oprichten is? 

00:15:26  B9: Die dat zou willen doen. 

00:15:29 I: Ik weet iemand van PlusLoft ofzo, dat dat noemt. 

00:15:34  B9: Ze hebben geen namen gezegd. Ze hebben hun naam niet... Ze hebben juist 

gezegd, "we zijn van Brugge". 

00:15:40 I: Zijn dat dezelfde mensen die dan... Er is daar een studie... dat ze op het 

nieuws, jullie waren op het nieuws. 

00:15:46  B9: Ah, maar dat waren die mensen niet. 

00:15:48 I: Dat waren niet die mensen? 

00:15:50  B9: Dat was in het nieuws dat dat gepromoot werd. Dat waren die mensen niet, die 

hier geweest zijn. 

00:15:56 I: Ze zijn twee keer geweest. 

00:15:58  B9: Ze hebben nu twee keer geweest. "We zijn hier terug", zeggen ze. Ik zeg, "dat 

is niks, kijk maar". Die dan waarschijnlijk, is het een familiekwestie, ik heb dat niet gevraagd. Ze 

moeten mij dat niet zeggen ook. 

00:16:13 I: Ze zijn één keer van het nieuws geweest, dat was niet die meneer van Brugge. 
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00:16:20  B9: Ik stond dan in de krant ook, dat ze dat promoten, gelijk de pastorij in Adegem, 

want heel de dink stond erbij. 

00:16:27 I: Dat waren niet de mensen van Brugge die dat doen? 

00:16:31  B9: Dat stond in de krant. Geen namen natuurlijk. Dat ze dat meer voorstellen om te 

doen. Het is wel waar. 

00:16:39 I: Daarna zijn ze een keer gekomen van Brugge ook? 

00:16:40  B9: Ik vind dat goed. Ik zeg, "ge voelt u meer thuis". 

00:16:48 I: Het is volgens mij die persoon die mij aangezet heeft om een beetje aan dit te... 

00:16:51  B9: Aja, misschien. 

00:16:55 I: Ik ben ook toen naar zo'n infoavond geweest over groepswonen. Er was daar 

ook iemand bij die een groepswoning voor senioren in Brugge wou oprichten. Die persoon was dan op 

zoek naar, moet die zorg inbegrepen zijn of niet? Dan ben ik daarmee begonnen. Ik peis dat het 

waarschijnlijk die persoon ook is. 

00:17:17  B9: Dat is goed. Als ge u daar wilt in verdiepen. Ik vind dat echt. Ik zou dat 

aanraden, zogezegd. 

00:17:30 I: Als extra, nieuwe woonvorm? 

00:17:31  B9: Ja. 

00:17:35 I: Dat is ook... als je internationaal kijkt... 

00:17:39  B9: Gij hebt het ook gezien. Ge hebt het gezien. Ik moet niet meer hebben. 

Natuurlijk thuis, ge zijt uw eigen baas, maar ik zijn hier ook baas. Ik doe hier ook wat ik wil. Het is 

natuurlijk dat ge op een uur moet gaan eten. Ik heb daar geen moeite mee. Ik ben hier content. Ik zou 

dat aan iedereen voorstellen. Moest ik nu... Kijk, er komt hier een madam van Eeklo, haar man was 

district-secretaris van de Rijkswacht in Eeklo. Die is ook overleden. Die kwam veel bij ons, bij mijn 
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man thuis. Mijn man werkte ook in Eeklo. Van dat ze hier kwam, "ewel", zegt ze, ze is tien jaar jonger 

of ik, "moest ik ook weg moeten, ik zou seffens naar zoiets komen". Dat haar dat... Er hebben er hier 

van Destelbergen ook mensen geweest, vrienden van ons. Ze zeiden dat ook. 

00:18:56 I: Ik kan dat wel... Zeker recent is er ook over woonzorgcentra... 

00:19:02  B9: Natuurlijk. Het is hier tenmidden in het dorp. Er is hier wel niet veel eer in 

Adegem, want het is al weg. Het is al naar Maldegem. We hebben hier niks meer. Ik vind het hier... Ik 

ben content. Ik zou het aan iedereen aanraden. 

00:19:20 I: Ik ga het daar straks nog wel een stukske over hebben. 

00:19:23 I: Als je de ideale nieuwe bewoner zou omschrijven, hoe zou u dat dan doen? 

Welke kenmerken moet je hebben om hier...? Misschien moet je het omgekeerd stellen. Wie zou er 

hier bijvoorbeeld niet binnen kunnen of willen? Welk type mensen zou dit aanspreken? 

00:19:47  B9: Ge hebt echt. Wij zitten met vijf aan tafel. Het zijn altijd dezelfde. Hoeveel dat de 

karakters verschillen. Dat weet ge maar als ge zo onder mekaar leeft. Anders, als ge bij mensen komt, 

ge komt ze een keer tegen, of..., maar als ge alle dagen drie keer daags aan dezelfde tafel zit, wordt 

je dat gewaar. Ik vind, de mensen die hier werken, moet ge waarderen. Die mensen doen het voor 

under boterham, maar iedereen is niet gelijk. Er zijn hier mensen die altijd moeilijk doen. Zo ben ik 

niet. Ik ben een tevreden mens, ik pas mij aan. Iedereen is zo niet, dat weet gij ook. Het is maar 

simpel een technieker, hij is van Maldegem. Hij kwam hier voor de eerste keer, hij moet nog komen 

voor het op te hangen. "Ewel, wat vrouw zijde gij", zegt hij, "ge zijt uit uw huis gemoeten dat het 

gebrand heeft en nog zo optimistisch en zo positief denken". Ik zeg, "waarom moet ik zitten zagen en 

klagen? Wie wil er nog bij mij zijn? Niemand." 

00:21:18 I: Ge moet wel kunnen...? 

00:21:21  B9: Als patiënt, kunnen dat doen. Als ge dat niet kunt. 

00:21:30 I: Een beetje kunnen aanpassen aan...? 
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00:21:32  B9: Ge moet u aanpassen aan de toestand. Ik zeg dat tegen de mensen als ze 

komen. Ik zeg, "ik pak de dag gelijk dat hij komt. Het is niet gemakkelijk, van vandaag op morgen, 

maar het is zo gebeurd, ik leg er mij bij neer." Het gaat niet veranderen met te zitten klagen en zagen. 

00:21:59 I: Een nieuwe bewoner zou zich ook moeten kunnen aanpassen? 

00:22:03  B9: Ik vind dat. 

00:22:04 I: Moeten de huidige bewoners inspraak hebben als er een nieuwe bewoner 

bijkomt? 

00:22:13  B9: Inspraak? Ja. Er komt een nieuwe bewoner. Ik ken er hier nu veel met dat ik 

van Adegem ben. Inspraak. Ik ga niet zeggen, "is dat een vieze, is dat..., neen". Ik zwijg. Ik vind dat 

het voordeligst. 

00:22:42 I: Moeten de bewoners dan niet helpen meebeslissen, bijvoorbeeld, die persoon 

gaat hier binnen passen en die persoon misschien echt niet? 

00:22:53  B9: Natuurlijk, het onmogelijke kan ook. Dan moeten die, als ze die komen 

aanbieden, onderzoeken, vind ik. Dat ze een keer een aanvraag moeten doen. 

00:23:08 I: Het is vooral aan het Zorgbedrijf nu, die dat moeten screenen? 

00:23:14  B9: Ik vind dat de bewoners daar geen inspraak moeten in hebben, maar wel een 

keer under gedacht zeggen. Dat wel. Zij moeten dat uitzoeken. Dat vind ik. Gij komt u hier nu 

aanbieden, maar ik ken u nog van haar noch pluim. Wie is dat, van waar komt die? Wie is de familie? 

Zo een beetje. Dat vind ik wel goed. 

00:23:44 I: Vaak hoor ik dat zo, moest het kunnen zou ik dat wel een beetje willen, het is 

natuurlijk, ge zegt het daarnet zelf, ge zit met vijf aan tafel en ge kent... 

00:23:59  B9: Ik pak dat in een klucht. Het was nu simpellijk zondag. Zondagmorgen, we 

zitten aan tafel. Ik heb naar de begrafenis gemoeten. Ik heb zaterdag hier niet binnen geweest. Ik had 

hier geen middagmaal genomen, ik heb 's avonds ook niet geweest. De zondagmorgen kom ik binnen. 
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Ik eet normaal, ik ga 's middags gaan eten. Ik kom niet rap koffie gaan drinken 's namiddags. Er komt 

iemand of toet. Ik maak mezelf een tas koffie. Ik ga tegen het uur van het eten. Er zit daar één mens. 

Ik zeg, "wat is dat hier? Dat is hier stil". "Ja, ik zit hier", zegt ze. Ze weet niet alles goed niet meer. Ge 

weet wel. Ik blijf zitten. Het was al na 18u. Ik zeg, "dat klopt niet dat er hier niemand komt eten". Ik ben 

hier nu niet nog zo lang dat ik dat niet weet. Alsan de zondagmiddag dat er niet veel volk is voor te 

helpen, dat ze hun plan moeten trekken. Het is de eerste keer. Ze hebben mij dat niet gezegd, "ge 

moet u plan trekken de zondag". Ik wacht een beetje. Ik kom weer op mijn kamer. Ik zeg, "ik ga nog 

een keer gaan piepen". Ik ga gaan kijken. "Zeg, ik weet het eten niet staan in de kast". De kan koffie 

stond klaar, de tassen op tafel. Ik zeg, "ik ga mij daar een boterham pakken met een schelleke vlees 

en ik zal ik sebiet gegeten hebben". 's Anderdaags ik mijn klucht. 's Morgens, ik zeg, "ik kom hier om 

mijn avondeten". "Oe? Weet gij dat niet?" "Wat weet ik niet?" "Dat ge de zondagavond uw plan moet 

trekken." Ik zeg, "dat heeft er mij niemand gezegd". Ik heb dat met een klucht gezegd. Ik zeg, "ik kom 

mijn avondeten halen. Het is al laat". 

00:26:08 I: Als je dat bekijkt is het wel belangrijk dat ze dat erbij vertellen om mensen die... 

00:26:12  B9: Ze moeten dat zeggen. 

00:26:14 I: Voor mensen die hier komen en echt niet meer kunnen... 

00:26:19  B9: Dat ik zelf de kast moet gaan opendoen en eten uit gaan halen. Dat is niet 

normaal. Ik weet dat nu. Ik weet het staan, ik zijn met geen honger in mijn bed gekropen. Ze lagen er, 

omdat ik zeg, "ik kom hier mijn avondeten halen". 

00:26:37 I: Ik heb dat ook gehoord in Kleit. Dat was ook deze zondag dat er problemen 

waren door die uur verandering, dat niet iedereen dat. 

00:26:43  B9: Ewel, met het uur die veranderd is zaterdag. Ik zeg, "dat is vandaag, 's avonds". 

Op het nieuws zeiden ze dan het uur. De verpleegsters moesten komen voor mijn benen te afbinden. 

Ik zeg, "ik ga het uur veranderen". Anders zijn ze hier laat. Ze waren hier vroeg. "Iedereen slaapt nog", 

zeggen ze. We zeggen, "we gaan naar Louise, de die zal wel wakker zijn". Ik zeg, "ik heb het niet 

vergeten". <Lacht> Ze waren het allemaal vergeten. Dat is een klucht. 
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00:27:25 I: Het is nu zo, in de huidige doelgroep voor dit groepswonen, deze groepswoning 

hier, is dat je 65-plus moet zijn en dat je een lichte zorgbehoevendheid hebt. Ze zeggen dat vrij 

specifiek. Hoe zwaar zorgbehoevend dat je mag zijn hier, is soms een beetje onduidelijk, want er 

zitten hier ook wel mensen die toch ietske minder kunnen, dan dat ze verwacht zijn om te kunnen. 

00:27:54  B9: Er zit één nevenst mij en die kan haar boterham niet. Ze zit hier rechtover, ze 

heet ook Eveline. Dat mens kan niet, maar. Ze moest. Ge zit dan alle dagen een wast als ze geprost 

zitten van hier tot hier. Ik help haar, waarom niet? 

00:28:22 I: Vindt u dat een goeie doelgroep, vindt u dat die mensen hier ook thuishoren of 

vindt u van, "als je te zorgbehoevend bent, zou je beter toch naar een rusthuis gaan"? 

00:28:33  B9: Ze heeft in de kliniek geweest. Ik heb gedacht dat ze niet meer ging 

terugkomen, omdat ze een beetje zorgbehoevend is. Ze is gelukkig, ze is hier nog maar terug. Mogen 

terugkomen, want ik heb niet gepeisd dat ze nog zou mogen komen, want als ge uw eigen niet meer 

kan verhelpen, mag je hier niet zijn. Ze zit in haar zetel, een hoge zetel. Ze brengen ze aan tafel, ze 

doen haar boterham, ze doen haar koffie en ze trekt haar plan dan. Ze moeten het in haar mond niet 

steken. Als ze het in haar mond moeten steken kan dat niet. 

00:29:20 I: Stel dat nu iedereen in dat groepswonen opeens zo is en gij zijt nog de enigen 

die goed zijt, dan kan je je natuurlijk beginnen afvragen, "wordt die last op mij niet een beetje te 

groot?" Uiteindelijk die mensen moet je soms meer helpen. 

00:29:36  B9: Ze hebben niet allemaal nog ulder verstand. Ze missen een deel. Ze zijn niet 

allemaal aan 94 gelijk ik nog. Het is waar? Ge weet dat. Gij ziet dat en ik zie dat seffens. Als ik hier 

gekomen ben ook. Ik zeg, "wat ben ik nog goed, als ik dat zie". Het is waar. Met mijn rollator kan ik 

goed stappen. Ik heb een driepikkel ook. Aan mij hebben ze geen werk, want ik bedien nog zelf koffie 

aan een ander aan tafel. Dat is het verschil. 

00:30:17 I: Zouden ze daar strenger in moeten zijn? 

00:30:19  B9: Die mensen... We zijn hier nu met veertien. Ze hebben tijd, voor een keer die 

mensen te helpen en ze doen het. Dat vind ik goed. 
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00:30:30 I: Zouden ze strenger moeten zijn naar de toekomst toe. Stel dat er nu zo 

iemand... dat die Evelien hier zou binnenkomen als nieuwe persoon. Zou u dan zeggen, "dat is niet 

meer"? Nu woont ze hier natuurlijk al en kan je zeggen, "ze is verouderd". 

00:30:45  B9: Als ze zo zijn als ze hier binnenkomen, neen. Dat zou ik weigeren. 

00:30:52 I: Maar als ze hier al wonen en ze verslechteren, dan... 

00:30:55  B9: Als ze verslechteren als ze hier zijn. Er is daar niks aan te doen. Als het niet kan 

zijn, ze weten... ik wist het voordat ik hier kwam, als het niet meer gaat, dat ik hier niet mag blijven. Ge 

moet u daarbij kunnen neerleggen. De één kan dat en de ander niet. 

00:31:18 I: Als er zondag hier niemand is en ge kan niks meer... <Lachje> 

00:31:23  B9: Gaat het niet. Dat mens zou haar geen boterham kunnen gaan nemen. Ik kan 

dat nu nog. Dat mens van hier rechtover kan dat niet. Ze kan niet meer stappen. 

00:31:34 I: Ge zijt hier nu met veertien. Ge hebt nog een redelijk brede groep van mensen 

die heel goed zijn, mensen die minder... 

00:31:40  B9: De één die hier helpt, is ook beter dan de ander. Dat is overal zo. In de kliniek is 

dat ook zo. De verpleegsters enal. Ik heb nu twaalf dagen in de kliniek geweest, ik heb daar 

verschillende verpleegsters gehad. Het verschil is groot. Ik denk positief en gelijk als het is, maar 

iedereen is zo niet. Dat ondervindt ge wel. 

00:32:13 I: De huidige samenstelling van de groep, vindt u dat goed of vindt u dat dat...? 

00:32:18  B9: Ik vind dat goed. Ge moet u aanpassen aan uw compagnon. 

00:32:24 I: Was dat moeilijk voor u om toe te treden tot die groep? U zegt dat u nu u hier 

thuis voelt, voelt u u dan ook thuis in de groep? 

00:32:36  B9: De ene mens is de andere niet. We zitten daar... dat is Evelienke die hier 

rechtover is echt een vriendelijk mens. Ik ken dat van vroeger. Die één die daar zit met haar man, is in 

de hobby geweest als ik er in was in de hobby nog. Ik ken dat ook. Dat is heel wat anders. Dat was 
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afgewerkt, ik had dat in mijn rollator gelegd. "Aja, wat zijde gij aan het doen?" Ik zeg, "als het af is, ga 

ik het meebrengen". Ge moest ze gezien hebben, "maar wanneer doe gij dat?" Ik zeg, "ik verveel mij 

niet". Iedereen is zo niet die daar zit. Dat is hetzelfde niet. Ik heb mij nog geen uur verveeld, nog nooit. 

Ik ben bezig. Ik lees mijn krant, ik lees een keer wat anders. Waarom niet? Afwisseling? 

00:33:37 I: Een beetje bezighouden? 

00:33:38  B9: Bezig zijn. Dat is uw geluk als ge dat kunt. Bezig zijn. 

00:33:46 I: Als u naar de zorgverlening hier kijkt, vindt u dat dat op een goeie manier 

georganiseerd is? 

00:33:55  B9: Hoe wil je zeggen? 

00:33:56 I: Ik heb het over de gezinszorg. Over het koken en het wassen. 

00:34:02  B9: Ik heb nog niet gaan helpen voor te koken. Ik zeg, "ge zijt hier met volk 

genoeg". <Lacht> Met veertien mensen. 

00:34:10 I: Vindt u dat dat op een goeie manier...? Vindt u dat goed dat dat aanwezig is? 

00:34:14  B9: Kijk, nu vanmiddag ook. Het waren ribbekes. Heb ik gedaan, hebben die 

gedaan. Voor hun werk te verminderen, hebben we een taloor waar dat we ons beentjes in doen. Ik 

zet de taloren bijeen, de lepels, alles bijeen. Ik draag het zelf nog naar... Als er nog wat blijft, dragen 

zij het mee, maar het staat klaar. Dat is toch niet lastig? Dat is het hun gemakkelijk maken. Waarom 

niet als het gaat? We hebben toch twee handen om te gebruiken? 

00:34:56 I: Vindt u dat in zo'n groepswoning er altijd iemand moet zijn die het eten klaar 

maakt of zou je zeggen van, "eigenlijk kan je dat ook onder senioren", bijvoorbeeld? 

00:35:05  B9: Hier maken ze het eten zelf. Het is prima, het is goed. In Maldegem komt het 

wel toe zeker? Dat is een grote groep, maar hier met veertien. Voor veertien mensen eten maken en 

die wilt kan gaan helpen. Er zijn er die hier al zoveel langer zijn of ik. Als zij zouden vragen, "Louise wil 
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jij een beetje komen helpen?", zou ik zeggen, "ja". Ik ga mij niet presenteren en zeggen, "ik ga ook 

komen". 

00:35:39 I: Ik weet dat ze nu bijvoorbeeld ook aan het denken zijn voor zo'n groepswoning 

voor senioren, waarbij dat je geen gezinszorg zou hebben. Dat er niemand komt koken, dat iedereen 

samen kookt. Senioren zelf... 

00:35:55  B9: Dan moet er een begeleider zijn. Er is hier iemand die kookt. Ze doet het goed. 

De andere helpen. Groenten kuisen, patatten schillen. Dat vind ik goed. Als ze willen gaan helpen. Ik 

wil dat ook. Waarom moeten we met zoveel zijn? Ze zijn hier al zolang bezig, ik moet niet zeggen, "ik 

ga daar inspringen". 

00:36:20 I: Een beetje helpen...? 

00:36:23  B9: Ik ruim de tafel op, ik ga het gaan zetten. Dat doe ik ook, zonder dat ze mij dat 

gevraagd hebben. Ik zeg, "dat is gemakkelijk". Zet alles bijeen, ik kan nog, ik draag het, waar dat het 

moet zijn. 

00:36:37 I: Bijvoorbeeld voor poetshulp, als ze hier komen poetsen. Vindt u dat dat elke 

week nodig gelijk dat dat nu is of zou u liever uw eigen kuisvrouw...? 

00:36:45  B9: Ik heb gezegd vanmiddag, "ik kan dat zelf nog met de swiffer". Ik ga een keer 

moeten vragen, "waar is de swiffer?" Ik de swiffer pakken en een keer rondvliegen. Ze komen ze 

kuisen en het is zo gekuist. Iedere week... ze hebben vandaag mijn wast komen halen. Ze brengen 

dan de was terug, ik zeg, "leg het op het bed, ik zal het wel weg steken". Ik doe dat zelf. 

00:37:17 I: Dat is het net. Je zou kunnen zeggen, "de mensen die nog goed zijn, als je het 

zelf wil doen, waarom niet?" Ge betaalt natuurlijk mee. Ge zou kunnen zeggen, "wil je dat meer 

persoonlijk regelen, dat je alleen moet betalen voor het poetsen als je het hebt", bijvoorbeeld. Ik weet 

niet of u dat een goed idee zou vinden of niet? 

00:37:38  B9: Ik vind het... Aan die leeftijd van mij kuiste ik... Ik had ook een poetsvrouw. Ik 

heb gekuist tot mijn 92 jaar zelf thuis. Dan heb ik gezegd, ik was gevallen, ik had mijn ribben 

gebroken. Ik zeg, "nu moet er iemand komen". Om de veertien dagen kwam ze maar. Ik nam dan mijn 
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stofzuiger zelf een keer en met mijn swiffer een keer rond. Ze zei zelf die poetsvrouw als ze kwam, 

"wat moet ik hier komen doen?" Ik zeg, "een keer goed kuisen". <Lacht> 

00:38:18 I: Op zich is dat niet storend? 

00:38:20  B9: Ik vind, alle weken, als er niet gekuist wordt tussendoor mag er gekuist worden. 

Ze wassen een keer alles af. Ik vind dat hygiënisch, proper, dat mag wel. 

00:38:31 I: Dat mag allemaal wel inbegrepen zijn in het concept? 

00:38:36  B9: Ge weet de voordelen en de nadelen. Ge wordt ingelicht. 

00:38:39 I: Eén van de dingen dat ik gezien heb in Wervik, waar dat ze ook een 

groepswoning hebben, is dat ze daar een eigen kuisvrouw laten komen en dat er geen vaste 

poetshulp is. 

00:38:51  B9: Ah <verbaast>. 

00:38:51 I: In hoeverre vindt u dat een goed idee voor zo'n groepswoning? 

00:38:58  B9: Ik vind dat absoluut gelijk niet nodig. Er zijn ook verschilligen. Ze hebben 

verschillen. Ik, nu... ik had nog maar zolang dat ik daar gevallen ben. Ik heb vier poetsvrouwen gehad 

in die tijd, daar. Dat mijn poetsvrouw moest bevallen. Ze was in verwachting. Ik had er vier. Ik had 

één, ze woog bijna 100 kilo. Ik heb in mijn keuken zo van die taboeretjes. Dat zijn maar pootjes azo. 

"Wat moet ik doen?" Ik zeg, "zou je mijn lusters een keer willen kuisen vandeweek?" Ze ging daar op 

zo'n stoeltje staan. Ik zeg, "ga gij 100 kilo, hier op azo een stoelke staan? Waar ga gij vliegen?" Ik ben 

verantwoordelijk zogezegd. Ik zeg, "niet hé". Dat heeft al verschil. De poetsvrouwen hebben verschil, 

alles heeft verschil. Ik zeg, "daarvoor moet je nu toch dom zijn?" 

00:40:09 I: Je zijt wel tevreden met wat dat ze hier doen? 

00:40:11  B9: Ik gaf diezelfde... ze moest mijn ruiten kuisen buiten. Ge weet buiten, dat 

boordeke van uw rolluik, er ligt daar stof op. Met dat splinternieuw zeemvel ging ze daarover. "Oh", 

zegt ze, "kijk een keer hier". Ik zeg, "jamaar, ge moet dat met twee dingen doen".  
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00:40:41 I: De ene is de andere niet? 

00:40:43  B9: Voilà, dat is het verschil. Ik had er vier op een paar maanden tijd. Ik wist 

genoeg. Dat is het verschil. 

00:40:53 I: Hier bent u nu wel tevreden van...? 

00:40:55  B9: Ik ben hier. Verleden week, [?] Ze hadden nog niet komen kuisen bij mij, maar 

ze heeft gekuist zulle. Ze zegt, "moet ik u ruiten nog kuisen?" Ik zeg, "ze zijn niet vuil vanbuiten. Van 

mij moet je niet." Ze heeft ze niet gekuist. Kijk, ge ziet het niet. Ze waren proper nog. 

00:41:17 I: Gelijk voor het eten. Donderdag zitten jullie bijeen geloof ik voor een keer te 

bespreken van wat dat er eventueel op het menu staat. Vindt u dat...? 

00:41:28  B9: Ik heb nog nooit gevraagd, "wat is het voor te eten voor morgen?" Ze zeggen 

het dikwijls. Als er een verschil is dat ze klaarmaken. Wie wil er dit? Wie wil er dat? Dat vragen ze dan. 

Ze schrijven dat dan op. 

00:41:49 I: Ik weet dat je soms ook mag voorstellen doen voor volgende week bijvoorbeeld. 

00:41:50  B9: Ja, ge mag hier vragen, zou je dat een keer niet klaarmaken? Ik vind dat goed 

dat ze dat een keer vragen. Het is een keer afwisselend. Het is een keer wat anders. Het eten is hier 

goed. 

00:42:13 I: Heeft u al beroep moeten doen op thuisverpleging? Het Witgele Kruis of een 

andere...? 

00:42:18  B9: Het Witgele Kruis komt bij mij, want ze moeten nu morgen komen voor mijn 

winden aan te doen. Nu zijn we aan het afbouwen. Alle dagen, alle morgenden. Ik zat nog maar neer 

aan tafel 's morgens als de daar waren. 

00:42:36 I: Nu is dat op persoonlijk vlak dat dat geregeld wordt... 
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00:42:43  B9: Ik heb gevraagd. Ze moeten mijn windels aandoen van de dokter. Ik zeg, "ik 

heb propagandiste geweest, 40 jaar van het Witgele Kruis, ik wil het Witgele Kruis". Ik ken er veel van. 

"Ik wil dat." Ik had ze, ik had het Witgele Kruis. 

00:43:04 I: Dat is waarschijnlijk tijdelijk nu dat zij...? 

00:43:06  B9: Dat is maar tijdelijk. Ik kan nog... Vroeger waste ik mij nog zelf, maar nu heb ik 

gevraagd om alle weken mij volledig te komen wassen. Woensdagnamiddag. Nu de 

woensdagnamiddag komen ze. Dat is niet altijd dezelfde, maar dat is gelijk. 

00:43:24 I: Ge kunt kiezen tussen Witgele Kruis of andere...? 

00:43:25  B9: Ja. 

00:43:28 I: Dat is goed? Dat mag ook altijd zijn? 

00:43:30  B9: Ik zeg, "ik ben ze gewoon, ik heb zolang propagandiste geweest. Ik wil hun dat 

jeunen." Aja, waarom niet? 

00:43:38 I: Als OCMW zou je natuurlijk kunnen zeggen, we schuiven ons eigen diensten 

naar voor. Zou je dat erg vinden of niet? 

00:43:47  B9: Ge moet gewassen worden. Als het zo in het reglement staat, moet je dat 

aanvaarden. Ge weet als ge ergens naartoe gaat dat ge moet toegeven. Dat ge geen baas moet 

spelen. 

00:44:02 I: Die groepswoningen, er zijn er een viertal in Vlaanderen. In Brussel zijn er ook 

wel nog. Er zijn nog heel weinig vormen. Eén van de vragen is ook, "kan je zoiets op de privémarkt?", 

bijvoorbeeld? Dan zit dat niet in een OCMW, niet in een Zorgbedrijf. Dat zit dan bijvoorbeeld privé. 

00:44:28  B9: Dat bestaat in privé ook, maar dat kost meer. Dat is duurder in privé. Ik ben 

content. Ik ga dat niet af... Ik ga dat zelfs promoten. Het is waar. Die hier komt, "maar mens, ge zijt gij 

hier gelijk thuis". Ik zeg, "ik ben hier thuis". Natuurlijk, het is niet thuis, maar ge moet dat gevoel... ge 
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krijgt dat op den duur, beetje bij beetje. Ge weet gij ook van vandaag op morgen, dat dat geen waar is. 

Alle begin is moeilijk. 

00:45:11 I: Wat verstaat u zelf onder ondersteuning of begeleiding van zo'n groepswonen. 

U had daarnet al zoiets gezegd van, "er moet begeleiding of iets zijn". Dat wordt hier deels door de 

zorgverleners overgepakt. De mensen die hier poetsen en dingen, wordt dat zo'n beetje overgepakt 

die begeleiding van dat groepswonen. Moet dat nog verder gaan dan dat of wat moet dat eigenlijk 

zijn? 

00:45:38  B9: Hoe bedoelt ge? Dat er nog meer moet...? 

00:45:41  I: Ik ga misschien een voorbeeld geven. Liese is hier een aantal keer geweest. Zij 

is hier als stagiaire, zij is niet bedoeld om hier vast te komen werken. Vroeger was zij hier niet. Moet er 

zo iemand zijn die hier een beetje, dat nog een keer extra ondersteund? 

00:46:01  B9: Er komt hier wel één van Maldegem zeker, die hier af en toe een keer komt? 

Als het vergadering is, dat zij dan komt. Die is van het OCMW zogezegd in Maldegem. Ze komt naar 

hier af en toe een keer een vergadering... 

00:46:23 I: Liselotte? 

00:46:24  B9: Voor ons te vragen van dit of dat of ginder nog. Dat vind ik niet slecht, maar... Ik 

ben content.  

00:46:36 I: Moeten er bijvoorbeeld activiteiten georganiseerd worden of vindt u van, je moet 

dat maar zelf...? 

00:46:46  B9: Ik mag... ge mag... Louise komt gij ook? We gaan spellekes doen, met de 

pietsjesbak spelen. Ik zeg, "ik speel niet met de Pietjesbak. Kaarten doe ik graag, maar met de 

Pietjesbak spelen, neen, ik ga niet komen." 

00:47:04 I: Ik vind dat altijd raar. Ik hoor hier van heel veel mensen dat ze heel graag 

kaarten, maar er wordt hier nooit gekaart precies. <Lacht> 

00:47:11  B9: Mijn vrienden, mijn schoonzuster, mijn man en die van Eeklo dat ik zeg die 

district secretaris geweest is, waar dat we altijd mee kaarten. Hier kaarten we. Dan zeg ik. Dan doe ik 
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mijn schoonzuster, met dat ik dat zelf niet meer kan, gaan halen. Dan blijven ze hier eten. We zitten 

wij hier gelijk of ik bij mij thuis was, omdat ik alles in huis heb. We drinken een potje koffie met een 

taartje. Dan eten we 's avonds gezellig samen. Ze mogen drinken wat dat ze willen als ze goesting 

hebben naar iets. Waarom niet? 

00:47:53 I: U gaat zelf ook nog een keer boodschappen gaan doen? 

00:47:55  B9: Vroeger ging ik altijd mee boodschappen gaan doen met mijn nichtje. Kijk, er 

ligt daar al wat gereed dat ze in de bus moet steken. Er is een kindje geboren. Ik moet vragen voor... 

Zij brengt nu... "Ge moet niet meer meegaan", zei ze, "ik ga alles... maak uw briefje". De woensdag 

gaat ze altijd naar de Aldi. Als ze elders nog wat moet gaan halen, doet ze dat dan ook. Ik maak mijn 

briefke de dinsdagavond. De woensdagmorgen, mijn bak stond gereed thuis. Hier moet ik dat allemaal 

niet hebben. 

00:48:31 I: Zelf koken, doe je dat ooit hier nog? 

00:48:33  B9: Hier? Neen ik kook hier niet, neen. Waarom? Het is klaar, het is goed. 

00:48:40 I: Ge hebt hier altijd allemaal nog etwa voor te koken, maar er is ook niemand die 

dat... 

00:48:46  B9: Ik gebruik dat niet. Juist heb ik gezegd, "ik heb een koffiezet". Ik zeg, "ge moet 

mij een waterkoker meebrengen". Als ik goesting heb voor een glas koffie, maak mij oploskoffie. Een 

tas voor mij alleen. Ik heb koffie. Heb ik volk... 

00:49:04 I: Dan heb je een grote koffie...? 

00:49:05  B9: Ik maak dat ik altijd iets heb. 

00:49:13 I: Tussen de bewoners zelf, is er daar veel engagement tussen? Is er veel 

engagement tussen de bewoners zelf, onderling? 

00:49:23  B9: Ik heb nog in geen enkel huis geweest. 
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00:49:28 I: Nog niet kunnen binnen...? 

00:49:30  B9: Met dat ik altijd bezig ben. 

00:49:32 I: Zijn er andere vormen van engagement. Ge hebt natuurlijk die koffiepauze. 

00:49:38  B9: Er is hier een koppel die altijd op gang is. De ene is zo oud of ik. Die gaan altijd 

samen wandelen. Als ik nu van de zomer mij een beetje wil buitenzetten. Ik ga buiten zitten. Ik was 

thuis ook alleen. Ik heb ook nergens in het gebuurte gaan zitten. 

00:50:05 I: Helpt dat groepswonen de vereenzaming dat je ziet te doorbreken of is dat 

iets...? Of voel je je hetzelfde als thuis? 

00:50:15  B9: Ik voel me gelijk thuis, ik ben niet vereenzaamd, omdat ik altijd bezig ben. Die 

niet bezig is, misschien wel. Ik kan daar niet in meespreken, want ik ben altijd bezig. 

00:50:28 I: Gij hebt nog redelijk veel contact ook met mensen? 

00:50:30  B9: Ik ken veel... Er komen er mij veel bezoeken. 

00:50:35 I: Vooral familie of vrienden? 

00:50:36  B9: Familie en vrienden. 

00:50:41 I: Alles? Zijn er nog bepaalde activiteiten dat je in groep hier doet samen? Ik weet 

dat ze hier soms nog een keer weggaan. 

00:51:00  B9: Ja. 

00:51:03 I: Ik weet dat ze gisteren ook weggeweest zijn. 

00:51:06  B9: We hebben nu naar Maldegem geweest. Weet je met hoeveel dat we waren? 

Twee. Ik verschoot ervan dat er maar zoveel meegingen. Die onderwijzeressen, de muziekmeester 

die hier in de kerk speelt, doen dat voor de mensen. Dat vind ik... Dat ze daar meer een keer zouden 
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mogen naartoe gaan. Als ge maar met veertien zijt, kan er niet veel... 's Namiddags om 15u mag je 

een tas koffie gaan halen. Ik zeg, "als er niemand is, kom ik". Het zal erom doen dat er niemand komt. 

00:52:10 I: Gaat u daar soms naartoe? 

00:52:12  B9: Ik heb nog niet geweest komen, neen. 

00:52:19 I: De buurt hier, Adegem het dorp enzo, ken je dat goed? Ik weet eigenlijk niet 

van waar dat u bent? 

00:52:27  B9: Ik kan niet meer. Met mijn rollator, het is al dat ik nog een eindje kan gaan. Het 

is hier moeilijk, want naar het kerkhof, ik durf niet gaan alleen. 

00:52:39 I: De straten zijn nog niet echt aangepast aan? 

00:52:43  B9: Ze zijn altijd maar aan het maken en aan het doen. De trottoirs ook. Ge zou dat 

een keer zelf moeten proberen. Ik kan het nog goed bedwingen, mijn rollator. Mijn zuster kon niet. De 

trottoir was zo <toont met haar hand een schuine trottoir>. 

00:52:58 I: Er zijn hier trapkes zelf? 

00:53:00  B9: Dat nog niet. Het voetpad ligt zo. Die rollator doet dat ook. Ge moet dat goed 

vasthebben of ge zijt weg en ge valt. 

00:53:15 I: Van voorzieningen? Gaat u hier zelf nog een keer in de buurt naar de winkel? 

00:53:20  B9: Neen. Ik heb nog niet geweest. Ik ging al niet meer van thuis vroeger. Ik heb 

nog, ge weet de Zeeman zijn? Ik heb nog van als ik thuis woonde in de Canadezenlaan met mijn 

rollator naar de Zeeman geweest. Op de trottoir, ik kan dat. Moest ik vallen, ik lig langs de straat, ze 

gaan me wel vinden. Ik zou niet in de binnenwegen, gelijk naar het kerkhof gaan. Ik zou het niet 

durven. Ik ben niet zo standvast. Ge moet geen moeilijkheden zoeken. 

00:54:00 I: Vindt u dan dat dat hier een slechte locatie is op dat vlak of vindt u dat dat niet 

zo erg voor mij? 
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00:54:08  B9: Slechte locatie. Dat was hier nu. Ik woon in het nieuw gebouw. 

00:54:15 I: Moest het in Maldegem zijn. Daar heb je natuurlijk toch ietske meer? 

00:54:21  B9: Gelijk het OCMW in Maldegem. Het is ook afgelegen. Het is nog verder te gaan 

dan hier. Ge zijt hier nog dichter bij iets. 

00:54:32 I: Het is soms, als je naar nieuwe projecten zou kijken, ze willen dat in Brugge 

opstarten. Er is daar natuurlijk wel meer... Ge zou dat natuurlijk daar kunnen doen. Is dat een betere 

locatie dan bijvoorbeeld hier? 

00:54:47  B9: Ik zou niet meer... Ik ben hier tevreden en ik blijf hier. Ik pas mij aan, ik blijf. 

Gaat het niet meer, ik ga mij ook aanpassen. 

00:54:59 I: Aangezien dat u eigenlijk niet meer veel naar buiten gaat, maakt dat niet veel uit 

wat dat er hier...? 

00:55:04  B9: Juist daarvan. Ik ben een tevreden mens. Moest iedereen zo zijn, het zou een 

ander leven zijn. 

00:55:17 I: Als je het groepswonen moet situeren tussen thuis wonen, een 

assistentiewoning, gelijk die huizekes daar en een woonzorgcentrum, waar zou je dan het 

groepswonen zeggen daartussen? Nu heb je die drie vormen, thuis wonen, die assistentiewoningen, 

huizekes en het woonzorgcentrum en dan vraag je je af, "het groepswonen, wat heeft dat te bieden?" 

Waar moet je dat dan tussen zetten? 

00:55:46  B9: Dat heb ik nu nog niet bijgewoond. Ik weet niet hoe dat dat... Die huizekes, dat 

vind ik ook goed, maar dan moet je nog zelf koken. Ik vind, als je de leeftijd hebt van mij dat dat hier 

het best is. 

00:56:04 I: Als je nog ietske beter zijt, zou je zeggen, "die huizekes zijn beter...?" 

00:56:07  B9: Zijn beter dan... dan de... Maar, ik heb nog een vriendin waar dat ik alle 

zondagen, vroeger ging gaan kaarten. Die woont in een serviceflat in Maldegem. Ik vind het ook goed, 

maar die kookt nog zelf ook. Ze hebben nog zodanig veel ruimte niet. Er heeft daar iemand vree lang 
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gewoond die niet meer thuis kon zijn. Dat is goed als ze in een serviceflat willen wonen, dat ze nog 

zelf willen koken. Dat moet under eigen goesting zijn. Dat moeten ze weten. Ik vind, nu, in mijn 

toestand, mijn leeftijd, dat dat hier eerste klasse is. Ik heb dat ondervonden van als ik hier acht dagen 

was. Ik zeg, mijn familie zegt dat ook, "ge kan nergens beter zijn". Ik zeg, "dat is waar". Ge moet 

positief denken. Ge moet niet achteruit, ge moet voorruit denken. 

00:57:22 I: Wat is er hier volgens u prioritair in deze woonvorm, het wonen of de zorg? Wat 

is de verhouding tussen de twee. Hoe belangrijk is het feit dat je hier een flatje hebt, dat je hier je 

eigen woning hebt en hoe belangrijk is de zorg daarin? 

00:57:44  B9: Als ik wil gewassen worden, het Witgele Kruis komt mij hier ook wassen. Ge 

woont in een serviceflat, ze moeten ook komen. Ze moeten ook komen van buiten uit voor u te komen 

wassen, maar dat koppel daar, die ik zeg, waar dat ik altijd ging gaan kaarten. Zij is ook zelfstandig. 

Dat ze nog wil eten dat ze zelf klaarmaakt. Waarom? 

00:58:13 I: Voor de verpleging enzo, moeten ze natuurlijk komen, zowel in... 

00:58:16  B9: Ze moeten voor haar ook komen. Zij is al twee keren geopereerd geweest, haar 

man is geopereerd geweest. Ze moet toch altijd maar... Maarja, natuurlijk, ze zeggen het weer, "het is 

daar wel een beetje groter, dan dat". Wat moet ik meer hebben? Ik heb toch genoeg? Het is toch 

waar? Stel u in mijn plaats, wat zou gij? 

00:58:41 I: Ik zou dat ook wel... 

00:58:44  B9: Het is toch waar. Als ge tevreden zijt, dat is genoeg. Ik heb dat gedacht van dat 

ik hier twee dagen was. Ik zeg, "ik ben op mijn plaats". Mijn familie zegt dat ook. Ge zijt waar dat ge 

moet zijn. Als het niet meer kon, kon ik niet meer. 

00:59:08 I: Het is eigenlijk wel een goed concept? Ge zijt er vrij tevreden mee? 

00:59:11  B9: Ik was opgeschreven voor een serviceflat, voordat dat hier allemaal. Ik heb 

Peters dan gebeld. Ik zeg, "luister een keer". Ik voelde mij achteruit gaan. Ik zeg, "ik ga niet meer naar 

een serviceflat komen. Schrijf mij op voor een kamer. Niet willen. 
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00:59:37 I: Voor een kamer in een rusthuis? 

00:59:38  B9: Voor een kamer in Maldegem. 

00:59:40 I: In een rusthuis dan? 

00:59:42  B9: In het rusthuis zelf. Hij zegt, "kun jij nog alleen uit uw bed?". Ik zeg, "ja". Hij 

zegt, "was jij u nog?" Ik zeg, "ja en ik kook nog ook". "Wacht nog maar een beetje", zegt hij. 

Potverdikke, veertien dagen nadien. Ik zeg, "ik ga toch nog een keer terugbellen". Ik bel naar Peters. 

Ik zeg, "leg mij nu een keer uit, ik vraag niet om seffens te komen, waarom dat ge mij niet wil 

inschrijven? Zeg me dat een keer." "Omdat er teveel zwaar behoeftigen zijn die wachten. Gij kunt nog 

uw plan trekken." Wat een smete. Zelfde [?] is getrouwd met mijn broer zijn dochter. Hij is advocaat, 

hij is ook van het OCMW en allemaal. 

01:00:43 I: Dit is eigenlijk een goeie tussenvorm voor die mensen? 

01:00:45  B9: Ik zeg, “Jules, ik ben daar schoon bedankt van den baas daar". Hij kreeg een 

mail op mijn zuster zijn naam, in plaats van op mij, Jules. Hij zegt "Ja Louise, ik heb daar nu een mail 

gekregen van Peters. Ik zeg, "het is een duivel. Ik vroeg niet om seffens te komen. Ik vroeg maar voor 

mij..." Dat vind ik niet goed, dat hij mij niet wilde inschrijven. Dat is toch belachelijk? Ik kan dan nog 

"nee" zeggen als er plaats was. hij wilde mij niet inschrijven. Dat vind ik niet goed. 

01:01:33 I: Het is goed dat er hier zo'n tussenvorm bestaat? 

01:01:34  B9: Ik heb chance gehad dat dat hier vrij was. Het moet vrij zijn ook als het ook 

sebiet voorvalt. Ik heb geluk gehad. 

01:01:49 I: Voilà, dat was het eigenlijk. Ik weet niet of dat er zelf nog zaken zijn dat u wil 

vertellen of vragen aan mij toe, of weet ik veel? 

01:01:59  B9: Ik vragen aan u? 

01:02:01 I: Dat kan ook. 
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01:02:03  B9: Wat moet ik gaan vragen aan u? Wat zou gij voorstellen. Zeg dat nu een keer in 

mijn toestand. Hoe zou gij dat promoten? Hetzelfde zeker. Ik denk dat ook. Ik denk niet dat ik misdaan 

heb. Ik ga hier blijven. Ik heb gezegd, "mijn huis is nu kapot. Ik ga dat niet meer laten heropbouwen en 

teruggaan voor hoelang? Omdat ik zo oud ben." Ge zijt vandaag goed en morgen kan het gebeuren. 

Daarmee heb ik gezegd, "ik ga het laten opkuisen en verkopen". 
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Interview bewoner 10 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:47 Nota: <Begin algemene vragen> 

00:00:48 I: Eerst een paar heel algemene vragen. 

00:00:53 I: Uw leeftijd? Als ik dat mag weten? 

00:00:57 B10: Mijn leeftijd? 87. 

00:01:00 I: Wat is uw burgerlijke stand? Bent u weduwe of...? 

00:01:04 B10: Ja, ik ben weduwe. Al veel jaren. 

00:01:13 I: Tot hoe lang heeft u eigenlijk gestudeerd? Qua leeftijd. 

00:01:16 B10: Naar het school geweest? 

00:01:18 I: Ja. 

00:01:18 B10: Tot mijn veertien jaar. En zeer geweest gaan werken daarachter. 

00:01:24 I: Bent u nu gepensioneerd? 

00:01:28 B10: Ja, ik ben gepensioneerd. <Lacht> 

00:01:30 I: <Lachend> Die vraag is eigenlijk een beetje... 

00:01:33 B10: Natuurlijk. 

00:01:33 I: Hoe zou u zelf u gezondheidstoestand beschrijven als u gaat van zeer slecht, 

slecht, redelijk, goed, zeer goed. 

00:01:40 B10: Oh, ik ben nog redelijk goed. 
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00:01:42 I: Goed dan nog? 

00:01:43 B10: Ja, ge moogt tamelijk goed opschrijven. 

00:01:47 I: U had geen kinderen? 

00:01:50 B10: Neen. 

00:01:54 I: Uw vorige woning, was dat gelegen in een stedelijk of een landelijk gebied? 

00:02:00 B10: Mijn vorige woning? Hier in de Kallestraat zo. Waar dat er veel huizen staan zou 

je moeten zeggen. We hebben twee huizen gehad. We hebben één gehad in de Moerwege, dat was 

landelijk en dan hebben we enen gehad, een appartement in de Kallestraat. Daar heb ik het laatst 

gewoond, in de Kallestraat. 

00:02:18 I: Was dat uw eigendom ook? 

00:02:19 B10: Ja, alle twee. 

00:02:23 I: Oké, voilà. Dat waren de algemene zaken. 

00:02:26 Nota: <Begin semigestructureerd interview> 

00:02:27 I: Hoe bent u zelf in aanraking gekomen met dat concept groepswonen voor 

senioren, met dit concept eigenlijk? 

00:02:35 B10: Ik heb zelf gebeld naar Maldegem als ze dat hier zetten voor te vragen of ik 

naar hier mocht komen. 

00:02:42 I: Het is eigenlijk... 

00:02:43 B10: Ik heb het zelf gevraagd. 

00:02:46 I: U wou dus specifiek naar dat groepswonen komen? 

00:02:49 B10: Ja. 
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00:02:49 I: En niet naar ergens, een andere...? 

00:02:52 B10: In Maldegem, naar Het Warmhof niet. Wel azo dat je weer zelfstandig woont, 

dat je alleen zit, dat je kan doen wat je wil. Dat wilde ik wel. 

00:03:03 I: En dat was dan... 

00:03:04 B10: En algelijk zij je een groep. Je eet tezamen in groep. Je zijt toch al een keer 

tezamen. 

00:03:12 I: Als u kort het groepswonen zou moeten beschrijven. Hoe zou u dat dan doen? 

U gaf al een beetje aan zo van ge zijt dus samen ergens...? 

00:03:26 B10: Ze doen nu zo gern spellen, maar ik ben daar al niet voor. Ik ga liever een keer 

gaan kaarten. Ik ga een keer of vier gaan kaarten in de week. Ik doe dat liever. Azo, die spellekes 

<zucht> <lachje> 

00:03:43 I: U woont hier da al van in het begin als ik het...? 

00:03:47 B10: Van de eerste oktober van over drie jaar. 

00:03:48 I: Dus echt het begin van het project? 

00:03:52 B10: Ja, als het opgestart is ben ik naar hier gekomen. 

00:03:54 I: Waren er hier dan ook al andere bewoners? 

00:03:58 B10: Ja, maar ik kan niet zeggen hoeveel ze. Dat kan ik niet zeggen. Het waren er 

niet zoveel. Mja die zijn langzamerhand naar hier allemaal gekomen hoor. Binst dat jaar. 

00:04:10 I: Tegen een jaar zat het dan wel vol? 

00:04:12 B10: Ja. 

00:04:15 I: Wat ware dan voor u de belangrijkste redenen om naar hier te komen? 
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00:04:23 B10: Ik heb het al gezegd. Dat het is voor hetgeen dat boven mij woonde, ik durf niet 

zeggen zwart op wit, het moet azo. Neen, ik wilde daar niet blijven wonen. 

00:04:23 Nota: <Het gaat over een aantal jongere mensen die voor overlast zorgden> 

00:04:36 I: U wou niet meer in uw appartement blijven wonen? 

00:04:38 B10: Het was daar pertang vree schoon, maarja. Neen. Aan geen kanten. 

00:04:43 I: Dat was...? 

00:04:46 B10: Door een soort bewoners die daar komen wonen zijn, waar dat je je niet kan 

aan aanpassen. Je kunt je daar niet aan aanpassen, dat gaat niet. Dat wil niet mee. Dat is de reden 

geweest. 

00:04:59 I: Dat was echt de reden? 

00:05:00 B10: Ja. 

00:05:01 I: Wat was dan de reden dat u echt naar hier kwam? Dat u dit koos boven 

bijvoorbeeld een assistentiewoning, want je hebt daar ook in Maldegem die huisjes? 

00:05:12 B10: Neen, maar naar Maldegem ging ik niet gaan. Met dat ze dat hier zetten, naar 

hier wel. 

00:05:18 I: Waarom naar hier wel en niet naar Maldegem? <Lachje> 

00:05:21 B10: Ewel ja, ik weet het zelf niet.<Lacht> 

00:05:25 I: Ik bedoel natuurlijk. Niet naar Het Warmhof, naar het rusthuis dat kan niet hé. 

00:05:29 B10: Naar het Warmhof mochten we niet gaan. We mochten niet gaan naar het 

Warmhof, daar kost ik niet binnen. 
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00:05:34 I: Dat dacht ik. 

00:05:35 B10: In een flatje. Dat was dan bezet, daar kost ik ook niet binnen. Met dat hier te 

zetten, ik peis," ik ga mijn eerste keure pakken voor naar hier te komen". 

00:05:46 I: Het was eigenlijk direct beschikbaar en ge dacht... 

00:05:49 B10: Ja, zo is het gegaan. 

00:05:52 I: Nu is het zo dat die groepswoning is ingebed in het Zorgbedrijf, dat was 

OCMW, nu is dat Zorgbedrijf geworden. 

00:06:06 B10: Ja het is Zorgbedrijf nu. 

00:06:07 I: Heeft dat bepaalde effecten hier op het groepswonen waarvan u... heeft dat een 

positieve invloed? 

00:06:14 B10: Dat weet ik niet jongen. Dat kan ik niet zeggen. De eerste van maart gaat dat in 

voege. Ik weet niet als dat gaat veranderen, wat dat er gaat veranderen, weet ik niet. 

00:06:23 I: het OCMW had dat vroeger... Is dat goed dat dat er daar een OCMW rond is of 

ziet u dat bijvoorbeeld ook werken in een privé markt. Dat er geen... 

00:06:34 B10: Nu is het wel privé. Ik weet niet wat dat het is. Ik peis, het is gelijk Zorgcentrum. 

De eerste van maart. 

00:06:45 I: Nu is het Zorgbedrijf. Nu de thuiszorgdiensten zijn ook overgestapt naar het 

Zorgbedrijf, dus eigenlijk is het een beetje-- het is het OCMW versie twee. 

00:07:00 B10: Bij de eerste gaat er weer wat zijn. 

00:07:02 I: Het is geen echt OCMW meer, maar de structuur is nog volledig hetzelfde. 

00:07:06 B10: Het is een beetje hetzelfde allemaal. 

00:07:09 I: Maar echt privé kan je het ook nog niet noemen. 
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00:07:12 B10: Neen, privé is dat niet. 

00:07:14 I: Ziet u dat bijvoorbeeld werken zo'n groepswoning in een privé omgeving, in een 

privé organisatie of denkt u dat dat niet mogelijk zou zijn? 

00:07:26 B10: Voor daar in te werken? 

00:07:30 I: Een groepswoning of dat dat zou mogelijk zijn volgens u in een privébedrijf, 

laten we zeggen? 

00:07:39 B10: Een privé iets? Ik weet dat niet. Dat weet ik niet. 

00:07:43 I: Ik weet niet of dat u een voorbeeld zou kunnen geven van een voordeel dat het 

misschien heeft dat het nu wel in een zorgbedrijf zit of wel in een OCMW zit? Heeft dat bepaalde 

voordelen? 

00:07:56 B10: Ik denk dat dat verre hetzelfde zal blijven. Dat er daar niet veel aan zal 

veranderen. Het gaan andere bazen zijn. Die bazen van Maldegem zijn er niet meer. Het is nu 

allemaal van Evergem. Ik weet niet wie dat de directeur gaat zijn zulle. Ik weet dat niet. 

00:08:21 I: Ik weet niet in hoeverre dat het zorgbedrijf, je mag dat nu eigenlijk een beetje 

als hetzelfde zien in dit verhaal omdat er nu momenteel nog niet zo heel veel veranderd is. In hoeverre 

slagen zij erin om aan uw behoeften te voldoen? U komt naar hier met bepaalde behoeften. Er zijn 

altijd wel... Ge komt naar hier met bepaalde verwachtingen van het groepswonen. Ik weet niet wat u 

voornaamste verwachtingen waren toen? 

00:08:53 B10: Voor niet alleen te zijn. Dat is echt. Je zijt alleen niet. Je moet niks niet meer 

doen. Dat doe ik gelijk niet van niet niet meer te doen. Maar daar zijn ik [kook?] toch niet. Maar zo en 

omdat ik het ginder beu was. Daardoor ben ik naar hier gekomen. Ik moest in feite nog naar hier niet 

gekomen zijn ook. Neen, maarja. [?] 

00:09:17 I: Lukt dat dan ook? Vindt u hier dan ook dat dat effectief werkt? 

00:09:27 B10: Ik vind het hier goed. Ik vind dat je hier mag doen wat dat je wil, juist dat je 

samen moet gaan eten. Maar anders doe gij hier wat dat ge wilt. Als ge wil weggaan ga ge weg. 
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00:09:38 I: Vindt u dat goed dat u toch nog samen zo kan gaan eten? Werkt het 

bijvoorbeeld in de zin van dat je niet meer alleen bent? Is dat effectief een gevoel dat je nu hebt? 

00:09:48 B10: Ja, dat scheelt wel. Als er een keer het een of het ander voorvalt. Je hebt maar 

op de knop te duwen en ze zijn hier van Maldegem. Dat scheelt ook nog. Maar daar heb ik gelijk nog 

niet op gepeisd voor naar hier te komen, op dat. Neen, ik wilde daar weg in twintig dagen. 

00:10:07 I: Echt op zoek gewoon naar iets nieuws. 

00:10:07 B10: Het is nochtans, als je bij u woont en dan naar hier komt. Het scheelt veel in de 

portemonnee. Het is een kostelijk iets. Maarja. 

00:10:20 I: Een beetje over de bewoners zelf eigenlijk. Welke kenmerken, welke waarden 

zou een nieuwe bewoner zo wat moeten hebben om in zo'n groepsconcept te passen om daar in te...? 

00:10:39 B10: Een beetje gemakkelijk zijn. Een keer overal een beetje overkijken. Je weet 

toch wel dat iedereen een verschillend karakter heeft. Voor mij is dat gelijk, ik heb daar geen [herrie?] 

mee. 

00:10:52 I: Ge moet een beetje... 

00:10:53 B10: Ik zijn gewend van in het volk te zijn, van in het volk te werken. Ik heb daar niks 

van [herrie?] mee. 

00:10:59 I: Voor u is dat geen probleem? 

00:11:03 B10: Voor mij is dat geen probleem. 

00:11:06 I: Nu is het zo dat er in de huidige officiële doelgroep, dat dat eigenlijk 65-plussers 

zijn voor deze groepswoning die eventueel een lichte zorgbehoevendheid hebben. Wat vindt u van die 

doelgroep? Vindt u dat dat goed is? 

00:11:26 B10: Hier zijn er wel mensen die feitelijk in Maldegem zouden moeten zijn, die teveel 

zorgen vragen van de die die hier zijn. Ge moet kunnen nog een beetje zelf wat dingen doen. Niet 

gelijk als er velen zijn, welja. Die de bazin, die de baas van is is meester. Ge moet dat aanvaarden. 
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Kijk, ze hebben zij nu weer iemand gepakt. Die is 94 jaar. Ze is wel fel. Je moet er niet aan helpen of 

aan doen. Het is wel een felle. Feitelijk, je moet een beetje alles kunnen zelf doen. 

00:12:03 I: Ge moet nog een beetje zelfstandig...? 

00:12:06 B10: Ja. Een beetje zelfstandig zijn. We zijn wij geen baas voor te aanvaarden. 

00:12:14 I: Hoe verliep u toetreding tot de groep? Ik weet niet of dat er toen al veel groep 

was omdat u bij de eerste was? 

00:12:31 B10: Ja, achter enige maanden was dat hier wel vol. 

00:12:35 I: Was dat dan moeilijk om zo binnen die groep? 

00:12:37 B10: Nee, het zijn al bekend mensen. Het zijn er al die ik ken. 

00:12:41 I: Ge kende ze al allemaal? 

00:12:42 B10: Ja, de die die hier zitten, ja en de mensen die overleden zijn ook. Ken ik die 

mensen ook allemaal. 

00:12:50 I: Omdat u echt van hier bent dan? 

00:12:51 B10: Toen we in de Moerweg woonden hebben we altijd [bollen?] gedraaid, [bollen?] 

verkocht. Altijd volk over ons hof gehad. En dan zijn we naar de Kallestraat verhuisd en ons aan het 

stadium gelegd aan het vliegplein en dan hebben ze die bolbanen gelegd. Zodus. Ik ben altijd bezig 

geweest en altijd bij het volk geweest. 

00:13:10 I: Had u een café of een winkel ofzo? 

00:13:14 B10: Dat is wel een café ginder op het vliegplein nu. Dat wel. 

00:13:19 I: U heeft daar gewerkt dan? Hoe kent u al die mensen? Is dat gewoon... 

00:13:25 B10: Mijn man bolde al lang. En ik bolde ook. 
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00:13:29 I: En zo al die mensen leren kennen. 

00:13:33 B10: Veel volk gekend. 

00:13:36 I: Nu is het zo dat als er een nieuwe bewoner bijkomt dat er eigenlijk niet 

gevraagd wordt aan de huidige bewoners of dat die al dan niet past in de groep. Momenteel is er wel 

een soort van proefperiode van een maand. Dat is een beetje debateerbaar, is dat echt een 

proefperiode of... meestal wordt er niks... 

00:13:59 B10: Niets. Niets verteld, dat is waar. Ge weet het niet op voorhand. 

00:14:05 I: Denkt u dat er meer inspraak zou moeten zijn van bewoners dat ze 

misschien...? 

00:14:11 B10: Dat wel, dat zou wel mogen. Dat ze de mensen er een beetje bij betrekken en 

een keer al iets zeggen, hetgeen dat er gebeurt. Wat dat er gaat bijkomen, wat dat er gaat gebeuren. 

Dat mag toch een keer gezegd worden als je er woont. 

00:14:23 I: Zodanig dat er toch een keer een beetje overleg is? 

00:14:26 B10: Een beetje overleg is, ja. Het is waar. 

00:14:31 I: Hoe ver moet dat dan gaan volgens u? Moet dat gewoon zo een keer overleg 

zijn of mag er daar iets aan vast hangen, dat u zegt van ja, als die bewoner echt niet past...? 

00:14:45 B10: Ja, maarja. Mensen niet passen precies. Mij is het gelijk wie dat erbij komt. 

00:14:58 I: Maar dat die persoon dan zich toch een beetje moet aanpassen misschien? 

00:15:02 B10: Ewel ja. Er zijn er die wat moeten hun een beetje leren aanpassen, maarja. Dat 

gaat wel hoor. 

00:15:08 I: Heeft u zelf bijvoorbeeld al gehad dat u met een bewoner echt niet 

overeenkwam ofzo? 

00:15:15 B10: Met niemand niet. 
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00:15:17 I: Zijn er zo ruzies dat u? 

00:15:22 B10: Neen, het is hier eigenlijk vree rustig. Het is hier goed. Er is hier geen ruzie. 

00:15:30 I: Er moet niet geregeld iemand...? 

00:15:31 B10: Een beetje jaloezie zit er wel een keer onder, maarja. Je moet gebaren dat je 

dat niet ziet. 

00:15:37 I: Het is niet dat dat iets is dat echt lastig...? 

00:15:40 B10: Neen, ik heb daar geen last van. Ik heb van niets geen last. Ik zijn het volk 

gewend. Dat scheelt veel ze als je daar altijd in gezeten hebt. Dan [ontmoeten?] wij altijd de ene 

achter de anderen. Als ik in de Kallestraat woonde het was daar op het vliegveld staan dat ze bollen 

aan de toog tien jaar gestaan. Jamaar. Ik ben ik altijd bij het volk geweest. Zodus. Ik kan mij daar 

allemaal goed aan aanpassen. 

00:16:12 I: Denkt u dat die woonvorm dat dat ook geschikt is voor, geschikt is misschien 

veel gezegd, dat dat ook mogelijk is voor mensen die niet zoveel verdienen om hier te komen wonen 

of denk je dat dat te moeilijk zou zijn? 

00:16:26 B10: Baja zeker. Ik weet dat ook niet ze. Kan dat toch niet vragen wat dat een ander 

betaalt wat dat ik betaal. 

00:16:35 I: In principe... het is niet dat er daar problemen? 

00:16:40 B10: We zijn wel niet gelijk maarja, het is hetzelfde. 

00:16:47 I: Onder welke omstandigheden zou u terug zeggen van, "ik verlaat die 

groepswoning terug"? Zijn er bepaalde zaken wanneer dat u zegt, “dan is het niet meer mogelijk om 

hier te wonen, dan moet ik..."? 

00:17:03 B10: Aja, als het niet meer mogelijk zou zijn als je wat krijgt dan moet je naar Het 

Warmhof. Dan mag je naar Het Warmhof gaan. Je hebt dan de eerste keure <mogelijkheid> daar voor 

te gaan. 



 

334 
 
 

00:17:12 I: Als je echt zorgbehoevend wordt? 

00:17:16 B10: Ja, tuurlijk. 

00:17:18 I: Voor de rest heeft u niet echt een gedacht van "ik ga weg om een andere 

reden" of dat u niet echt... 

00:17:25 B10: Ik ga hier blijven zolang of dat ik kan. 

00:17:27 I: Ge zijt hier dan wel...? 

00:17:28 B10: Ik zijn ik hier goed en ik zijn hier gern. 

00:17:34 I: Dan eigenlijk een stukje over hoe dat de zorgverlening hier in zijn werking gaat. 

Nu is het zo dat er gezinszorg is. Als ik het over de gezinszorg heb, heb ik het hier eigenlijk eerder 

over de begeleiding, wat dat ze hier dagdagelijks... de keuken en ze komen hier ook kuisen. Dat is 

eigenlijk allemaal een onderdeel van de gezinszorg. Dat is eigenlijk allemaal één gemeenschappelijk 

budget dat daarvoor gebruikt wordt. Wat vindt u nu eigenlijk van het feit dat die gezinszorg dat dat één 

gemeenschappelijk budget is, want natuurlijk, misschien heeft niet iedereen nood aan dat er gekuist 

wordt bij hen, terwijl dat je daar wel voor meebetaalt? 

00:18:33 B10: De enen betaalt hier veel meer of de anderen. Dat is ook volgens dat pensioen. 

Dat gaat volgens het pensioen. Ik heb ze wel een keer van Maldegem doen komen daarvoor omdat ik 

zo veel meer moet betalen. Dat ik het wist van iemand die veel min betaalde. Het gaat niet, het gaat 

volgens het pensioen. 

00:18:52 I: Vind je dat er...? 

00:18:52 B10: Ik vind dat het voor iedereen gelijk zou moeten zijn. Zoveel en anders niets. 

00:19:02 I: Vind je dat die zorgverlening daar ook moet in inbegrepen zijn of... 

00:19:07 B10: Die zorgverlening, ewelja. Er zijn er veel die liever zouden hebben dat het maar 

alle veertien dagen een keer gekuist wordt. Dat dat niet nodig is van alle weken, je moet dat betalen. 

Het is redelijk veel. 
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00:19:21 I: Inderdaad. Er zijn ook voor te kuisen enzo, dat is in principe iets dat je zelf zou 

kunnen bepalen, hoeveel keer moet er iemand komen kuisen bij mij en... 

00:19:33 B10: Dat zou feitelijk moeten. Gelijk toen dat ik in de Kallestraat woonde had ik alle 

veertien dagen een kuisvrouw die alles deed. Zo, dat is genoeg. 

00:19:45 I: En van gemeenschappelijke maaltijden, dat ligt elke dag vast. Het is hier 

natuurlijk wel een beetje de bedoeling dat je daar naartoe gaat. 

00:19:54 B10: Ja, de menu wordt vastgesteld de donderdag en elk mag zeggen wat dat ze 

gern eten. 

00:19:59 I: Wordt er daar veel rekening mee gehouden? 

00:20:00 B10: Ja, alle weken. De donderdagavond doen ze dat. 

00:20:07 I: Dan kan iedereen zijn voorstellen. 

00:20:08 B10: Zijn voorstellen een keer doen wat dat ze gern eten. Het is op zijn Aaiegems. 

<Lacht> Het gaat er ook opstaan. 

00:20:21 I: Er is ook nog zorgverlening in de zin momenteel dat er persoonlijke 

zorgverlening is. Ik weet niet of dat u daar zelf gebruik van maakt? Dat zijn bijvoorbeeld, dat er iemand 

naar Het WC moet gaan ofzo dat er dan iemand moet komen speciaal omdat... de mensen van... de 

begeleiding zeg maar, die mogen dat blijkbaar niet doen. Moet dat dan ook op persoonlijk vlak 

geregeld worden of is dat iets dat u zegt van die zorgverlening zou voor iedereen aangeboden moeten 

worden? 

00:20:58 B10: Die geen zorgverlening nodig heeft moet ze niet hebben. 

00:21:02 I: Dan best zoveel mogelijk eigenlijk afgestemd op...? 

00:21:06 B10: Op uw eigen. 

00:21:07 I: ...de persoon die het nodig heeft? 
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00:21:08 B10: die het nodig heeft van de zorgver... Ja, dat is juist. 

00:21:11 I: Dan ook de prijs aanpassen aan die zorg? Het is hypothetisch. 

00:21:16 B10: Dat zouden ze wel mogen doen, maarja, dat gaan ze toch niet doen. Dat is ene 

prijsprot. Die die een groot pensioen heeft moet zoveel geven, die die minder pensioen heeft mag 

zoveel geld hebben of dat je wilt, geeft minder. 

00:21:33 I: Wat vindt u zelf van de inspraak die u heeft momenteel in het kiezen van die 

zorgverlening. Vindt u dat u zelf voldoende inspraak heeft in die zorgverlening. 

00:21:48 B10: Ik peis niet dat wij daar veel inspraak in hebben. 

00:21:52 I: Vind je dat dat beter kan? 

00:21:55 B10: Ja, dat er verandering moet inkomen? Er zal misschien verandering inkomen 

met de eerste van maart gaat de... thans van de gezinszorg zijn. Het zal misschien verbeteren, ik weet 

het niet. Maar ik heb feitelijk niemand niet nodig. Ik weet ik dat allemaal niet. Ik vraag ik nooit niemand 

niet. 

00:22:16 I: Thuis had u - als ik het goed verstaan heb al een kuisvrouw. Hier heb je 

eigenlijk ook iemand, maar zou u dan bijvoorbeeld liever hebben dat u kuisvrouw van vroeger naar 

hier komt? 

00:22:29 B10: Ja, dat zou ik wel gewild hebben, want ik had een goed kuisvrouw ze in de 

Kallestraat. 

00:22:36 I: In die zin zou je ook wel...? 

00:22:36 B10: Maar dat mag niet. Het schijnt dat dat niet mag. Ze zijn van het OCMW. 

00:22:39 I: Je zou dan eigenlijk... Moest het mogen zou u eigenlijk liefst uw eigen 

zorgverlening kiezen zeg maar. Uw eigen keus kunnen maken? 

00:22:48 B10: Dat zou ik doen. Dat wel. Maar dat gaat niet. 
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00:22:54 I: Het is daarom ook een beetje. Dat zit nu ingebed in dat OCMW en dat zorgt er 

nu inderdaad een beetje voor dat het soms beperkt is. Dat die mogelijkheden er niet zijn en het is 

daarom ook een beetje de vraag, kan het privé, maar dan is de vraag. Als het dan privé kan, dan heb 

je natuurlijk misschien ook geen... nu heb je bijvoorbeeld verbinding met Het Warmhof. Ge kunt op 

een knop drukken en dan heb je dat natuurlijk ook misschien niet meer. Dat is een beetje... 

00:23:26 B10: Goh, ik weet niet of dat zou wegvallen. 

00:23:29 I: Je kunt dat natuurlijk ook regelen. De vraag is dus in hoeverre moet die 

zorgverlening er echt zijn voor iedereen of moeten we dat echt meer op maat van de bewoner doen. 

Gelijk dat je thuis zou wonen, dus echt thuis wonen en dat u eigenlijk zelf je thuiszorg vraagt gelijk dat 

je thuis woont. Het feit dat dat hier in groep is maakt het natuurlijk wat gemakkelijker voor die 

zorgverleners om te komen. Dat is een beetje de insteek. 

00:24:05 I: Het gaat nu meer over de begeleiding. Begeleiding ga ik hier nu eigenlijk niet 

gebruiken, over de ondersteuning. Wat ziet u zelf als ondersteuning van het groepswonen? Wat 

verstaat u daar zelf onder, over die ondersteuning? Wat moet dat zijn voor u? 

00:24:26 B10: Wat moet dat zijn. Ik weet dat zelf niet wat dat zou moeten zijn. Je kunt dat 

gelijk niet veranderen, dat zit goed. 

00:24:32 I: Want nu is het... de ondersteuning is eigenlijk vrij beperkt. Wie dat nu de 

ondersteuning doet is vooral de gezinszorg die kookt. Die pakt nu een beetje die taak op zich. Nu 

eigenlijk, hun hoofdtaak is dat... hun hoofdtaak is eigenlijk om... 

00:24:56 B10: Iemand die kookt zou moeten blijven koken van mij want nu is dat hier koken, 

ze scheiden uit, ze gaan naar huis en de die die gedaan met kuisen moeten voort koken. Hij heeft een 

vuile schotel van te kuisen. Daarvan heb ik al een keer gereclameerd. Dat is toch niet nodig en de die 

die aan het koken zijn... van twee naar zeven dan in de voormiddag. Die moeten dan onze Wc’s 

komen doen en de vuilbakken uit [deggelen?] Dat is toch niet normaal. Dat is niet normaal voor mij 

hier. Wie kookt moet koken. Hij moet aan de kookpot blijven. Maar geen kuisvrouw aan de kookpot 

zetten. Dat is hier niet juist. Dat is waar. Dat mag een keer gezegd worden. Die 's morgens begint te 

koken moet voort koken tot dat het eten gereed is, tot 's middags. Maar niet uitscheiden, in het 

voormiddags de Wc’s komen kuisen en de vuilbakken komen uit [deggelen?] en dan daarachter de 

kuisvrouwen aan de ding zetten. Dat is niet juist. 
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00:25:56 I: Nu is het een beetje die druk op de gezinszorg die aanwezig is is vrij groot. Dat 

ze eigenlijk een beetje alles moeten doen? 

00:26:06 B10: Ze moeten wassen, ze moeten strijken. 

00:26:07 I: Dat is een beetje een probleem? 

00:26:12 B10: Dat vind ik niet goed, het gaan azo doen, dat vind ik niet goed. Maar anders 

gauw ja. Is dat hier al goed anders. 

00:26:19 I: Moet er bijvoorbeeld meer ondersteuning komen op het vlak van de 

organisering van activiteiten of om het engagement te versterken? 

00:26:25 B10: Jamaar, ze krijgen ze niet mee voor de activiteiten te doen. Ikzelf wil ook niet. 

Zodus. 

00:26:32 I: En stel dat u zelf zou... 

00:26:32 B10: Een keer in de Sjoelbak smijten dat zou ik wel doen, maar anders. 

00:26:35 I: Stel dat je zelf zo meer de activiteiten zou kunnen kiezen. Misschien heeft u nu 

wel die mogelijkheid. 

00:26:41 B10: Er zijn hier te veel mensen die niet meer bekwaam zijn voor het te doen. 

00:26:45 I: Dus zelfs al zou je de activiteiten mogen kiezen zou er nog niet veel volk 

meedoen? 

00:26:50 B10: Neen, er zouden er niet veel meedoen. Ik toch ook niet. 

00:26:54 I: En zou dat moeten veranderen of denkt u van ja laat het zitten. 

00:26:56 B10: Neen, voor mij moet dat niet veranderen. 

00:27:00 I: Dat mag eigenlijk... dat hoeft niet...? Want nu komt Liese hier af en toe een 

keer. Normaal gezien is dat eigenlijk geen onderdeel van het groepswonen. Dat is nu toevallig dat ze 
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hier is, maar zou dat bijvoorbeeld goed zijn dat er zo iemand blijft af en toe een keer komen om... of is 

dat eigenlijk meer? 

00:27:21 B10: Ik vind van niet. 

00:27:22 I: Voor u heeft dat eigenlijk niet echt een invloed dan? 

00:27:28 B10: <Stilte> <Lijkt voorzichtig akkoord te gaan> 

00:27:34 I: Hoeveel engagement is er tussen de bewoners onderling? Is er eigenlijk veel 

[+engagement]? 

00:27:42 B10: Maar neen jong. Als zij gedaan hebben 's avonds met eten, elk gaat naar zijn 

plaats. 

00:27:47 I: Komen bewoners soms een keer bij elkaar binnen of hebt u dat niet...? 

00:27:51 B10: Ah Marie komt onlangs een keer bij mij. 

00:27:54 I: Dat wel een keer? 

00:27:55 B10: Maar dat was voor mijn televisie leren. <Lacht> Ik zijn het weeral kwijt. Die komt 

wel een keer bij mij binnen en gaan we samen een keer gaan wandelen enal. Dat doen wij tezamen. 

Dat doe ik gern een keer, gaan wandelen. Maar voor de rest. Voor azo daar... 

00:28:13 I: Zijn er nog activiteiten zo dat je... een keer... ik weet niet of dat er hier 

bijvoorbeeld groepsactiviteiten soms zijn dat je naar...? 

00:28:18 B10: Neen. 

00:28:19 I: Of een uitstapje doet met de groep of is dat hier niet? 

00:28:22 B10: Ze hebben er al gedaan, maar ze willen allemaal niet mee. Maldegem doet dat. 

Thans komen ze achter de bewoners naar hier, maar ze gaan niet mee. 



 

340 
 
 

00:28:32 I: Er gaat niemand mee? <Lacht> Oké ja. 

00:28:41 B10: Onder bejaarde mensen is dat allemaal goed gelijk dat... Er zijn er veel wel die 

niet meer kunnen. Dat dat niet meer gaat. 

00:28:51 I: Moet de begeleiding of ondersteuning daar eigenlijk een rol in spelen om die 

mensen misschien toch nog wat meer te stimuleren of heeft dat geen...? 

00:29:04 B10: Ja jong. Als de beste niet meegaan, gaan de slechtste zeker niet meegaan. 

00:29:09 I: Het is dat. 

00:29:16 I: Als er dan bijvoorbeeld een activiteit is. Als er hier een keer iets van... dat je een 

keer samen kookt ofzo, of iets klaarmaakt of... 

00:29:26 B10: Aja, ik weet niet wat dat ze doen. 

00:29:27 I: Dat je bijvoorbeeld wafelbak doet of...? 

00:29:31 B10: Ah, soep koken doet Frans. Die kookt alle weken een keer soep. Maar anders. 

Aan dat eten werk ik hier niet hoor. 

00:29:40 I: Ook niet dat dat een activiteit is dat je een keer samen...? 

00:29:42 B10: Ik betaal ik voor gediend te worden, maar niet voor te werken. 

00:29:49 I: Een stukske over de buurt. Dat gaat u wel goed weten <lacht> als u van hier 

bent. 

00:29:58 I: Het is eigenlijk een domme vraag of dat u nog geregeld buiten komt, maar ge 

komt juist van buiten <lacht>. 

00:30:04 B10: Ik ben veel buiten hoor. 

00:30:09 I: Voor welke gelegenheden gaat u nog weg? 
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00:30:13 B10: Van achtermiddag hebben we de commissies gedaan. De dinsdag ga ik gaan 

kaarten. Zodus, gisteren heb ik met mijn schoonzuster geweest gaan zitten, ze begint een beetje 

dement te worden en er moet daar altijd iemand bij zijn. Ik ga de woensdag naar daar een keer voor 

bij haar te zijn. Voor een keer een spelleke te kaarten, voor haar een beetje bezig te houden. 

00:30:30 I: Voor de boodschappen gaat u dan mee met...? 

00:30:32 B10: Met mijn zuster ga ik mee. 

00:30:33 I: Gaat u dan zelf ook eten halen of iets gaan halen? 

00:30:37 B10: Mijn sla staat al in mijn pompsteen. 

00:30:40 I: Eigenlijk u kookt dan zelf ook nog? 

00:30:42 B10: Neen, ewel, de zaterdag en de zondag wel. Zondagavond zo een keer en de 

zaterdag alleszins ja. Een keer zo wat anders dat zulder niet gereed doen. Sala. Ik eet graag sla. Ge 

hebt dat hier niet heel veel. 

00:30:59 I: U gaat dan 's middags wel nog...? 

00:31:02 B10: 's Middags ga ik gaan eten. 

00:31:04 I: En dan 's avonds maakt u zelf nog een keer...? 

00:31:05 B10: Maar de zondagmiddag gaan we veel gaan eten hoor. Je mag gerust zijn. [?] 

00:31:12 I: Ge blijft dan ginder eten in plaats van dat je...? 

00:31:14 B10: Ja, ik kom thans naar hier niet voor te eten en 's avonds ook niet. 

00:31:23 I: Hoe vertrouwd bent u met de buurt? Kent u de buurt hier eigenlijk goed of...? 

00:31:29 B10: Het is hier feitelijk niet een buurt. 
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00:31:32 I: Buurt. Het is een beetje... Adegem...? 

00:31:36 B10: Ik geloof het, ik zijn van Adegem en ik heb 82 jaar gewoond bij de 

burgemeester in Adegem. 

00:31:42 I: Ken je zo veel mensen? 

00:31:44 B10: Van mijn veertien jaar tot mijn 32 jaar. 

00:31:48 I: U kent dan ook veel mensen in de buurt? 

00:31:49 B10: Ja, maar er zijn er al veel overleden. Ja, die andere ook. [Die al?] ken je toch 

niet meer. Ik heb de bisschop ook weten wonen. Ja, de Kesel dat. Jozef De Kesel. Als bisschop 

zeker? Dat zal je niet kennen? <Lacht> Ik weet dat dat de Kees is. Bij de burgemeester heb ik 

[gewoond?] tot dat ik 32 jaar was. 

00:32:22 I: Hoe tevreden bent u eigenlijk met de buurt waarin dat dat hier gelegen is. Is dat 

een goeie buurt of zou u liever hebben dat dat meer stedelijk? Het zou bijvoorbeeld ook in Maldegem 

kunnen liggen of in een andere stad of op het platteland. Is dat hier een goeie plaats voor zo'n...? 

00:32:37 B10: Ja, dat is hier een goeie plaats. Voor te wonen is dat hier goed. Het is hier 

rustig. 

00:32:42 I: Zijn ook alle faciliteiten aanwezig als u wat nodig hebt? Kan u daar nog 

omgaan? 

00:32:47 B10: Als je in Maldegem dat doet, ge kunt erom. 

00:32:50 I: Ik weet niet hoe dat u zich zo verplaatst bijvoorbeeld? 

00:32:53 B10: Als het van het OCMW komt, komen ze achter ons met een buske. 

00:32:59 I: Gelijk vanmiddag bijvoorbeeld. Hoe gaat u dan naar...? 

00:33:03 B10: Mijn zuster komt met de auto achter mij. 
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00:33:10 I: Als u zelf het groepswonen zou moeten situeren tussen het thuis wonen, 

eventueel met zorg, een serviceflat, maar dan, zoals u daar bijvoorbeeld die huisjes hebt aan Het 

Warmhof of het woonzorgcentrum, waar zou u dit dan situeren het groepswonen? Is dat meer geneigd 

naar thuis wonen, meer naar die assistentiewoningen...? 

00:33:37 B10: Ik zou niet willen veranderen voor hier. Voor niets. Neen. Ik vind het hier goed. 

Het is hier heel goed. 

00:33:45 I: In welke mate is dat dan een goeie toevoeging aan de woningmarkt? Is dat dan 

één van de beste opties voor u? 

00:33:56 B10: Ik vind dat wel. 

00:33:58 I: Stel nu dat je morgen bijvoorbeeld al direct... Toen dat u uw huis ging verlaten, 

dat u dan direct ook al binnen zou kunnen in een serviceflat zonder dat er daar wachttijden op 

stonden. Zou u dat dan verkiezen boven het groepswonen of zou u dan zeggen, het groepswonen is 

nog altijd beter voor mij? 

00:34:19 B10: Neen. Ik zou niet veranderen. Ik zou hier blijven. Ik zou niet veranderen. 

00:34:27 I: Zijn er daar bepaalde redenen nog voor? Dat dat beter is... 

00:34:30 B10: Ik ben hier gekomen en ik ben hier gern. 

00:34:36 I: Voelt u u zo echt thuis in de woning of vindt u dat dat...? 

00:34:41 B10: Een keer dat je hier drie jaar zit. Je zijt elkaar een beetje gewoon. Ja. 

00:34:47 I: En ook van. Ik zie dat u uw eigen meubelen zo wat kan meenemen. Vindt u dat 

u genoeg heeft kunnen meenemen? 

00:34:53 B10: Ik heb een beetje meegenomen, een beetje weggegeven ook. Een beetje veel. 

00:35:02 I: Wat is volgens u prioritair, het wonen of de zorg in zo'n groepswoonconcept? 

Wat is er eigenlijk het belangrijkste volgens u? Het belangrijkste, het doet er alle twee natuurlijk een 

beetje toe. Maar wat is er volgens u het belangrijkste, het wonen of die zorg? 
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00:35:23 B10: Die zorg. Je hebt zoveel zorg nog niet nodig. Moest je veel zorg nodig hebben, 

ik zou zeggen, "ja". Het is best van dat we zo wonen gelijk of dat wij wonen. Heb je gedaan met eten, 

ge doet wat dat je wilt. Ga weer weg. Er trekt hem dat niemand niet aan. 

00:35:41 I: Het is dus niet dat er hier teveel zorg wordt aangeboden of dat er hier te weinig 

gegeven wordt in de vorm van wonen. Dat de flatjes te klein zijn, dat er op die manier ergens...? 

00:35:54 B10: Neen. Kan daar gelijk niet aan... 

00:35:57 I: Niet echt iets op...? 

00:35:59 B10: Ik ben ik hier liefst van al. Ze moet zij tegen mij van niets mendalle klappen, ik 

kan ik nergens niet naartoe. Ik zijn hier gern. Ik zijn dikwijls een keer weg ook hoor. 

00:36:14 I: Gaat u dan nog weg met vriendinnen ook of mensen dat u nog kent van...? 

00:36:19 B10: Neen, dat doet ik niet meer. Het is nog enkel met mijn zuster dat we een keer 

weg... 

00:36:24 I: Als een nieuw project opgericht zou worden, wat zijn dan zo de zaken dat een 

nieuw projectontwikkelaar zowat rekening mee zou moeten houden denkt u, dat dat een succesvol 

project zou zijn? Zeg maar, wat kunnen we een beetje leren uit dit? En wat kan er misschien ietsje 

beter gaan? Hoe kunnen we dat misschien ietsje beter doen voor een nieuw project? Dat je zegt van 

kijk, je kunt zowel het OCMW afschaffen bij wijze van spreken, je kan alles doen wat dat je wil. Wat 

zou er zo? Je mag buiten de grenzen denken van het feit dat dat nu in een OCMW zit, betekent 

natuurlijk dat niet alles zomaar kan? 

00:37:09 B10: Dat is juist. Dat is wel waar. Als je die leeftijd hebt, moet je niets meer hebben. 

Ik vind ik dat goed als je aan die leeftijd gekomen zijt. Niks niet meer veranderen. 

00:37:25 I: De manier dat dat hier...? 

00:37:27 B10: Is dat goed. 

00:37:29 I: Het moet eigenlijk niet? 
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00:37:29 B10: Neen. Het moet niets veranderen. 

00:37:34 I: In het weekend weet ik dat er soms zo wat minder ondersteuning is 

00:37:37 B10: Ja. Voor iemand die een beetje minder is, is wel... 

00:37:41 I: Is dat voor u ook een probleem? 

00:37:43 B10: Voor mij is dat geen probleem. 

00:37:46 I: Omdat u dan zelf nog...? 

00:37:48 B10: Omdat ik zelf op stap ga. Maar iemand die niet meer mee kan is wel een 

probleem. 

00:37:54 I: Vind je dat dat dan ook meer aangeboden moet worden voor die mensen? 

00:37:57 B10: Ze willen zij wel iemand hebben in het weekend maarja. Het is weeral bij te 

betalen. Ze komen ook voor niets niet. 

00:38:06 I: Je zou natuurlijk kunnen zeggen we proberen dat wat meer persoonlijk dan te 

regelen dat die kosten niet op heel de groep vallen. 

00:38:15 B10: Dat is feitelijk aan ons niet voor dat te doen. 

00:38:20 I: Vindt u dat de mensen die dan echt zo zorgbehoevend beginnen te worden dat 

het echt een beetje dat dat een probleem wordt? 

00:38:28 B10: Dat is wel een beetje... Ze moeten bellen naar Maldegem en ze zijn hier sebiet. 

00:38:36 I: Betekent dat dan dat dat hier misschien soms iets een te goede oplossing is 

voor hun, dat ze toch nog hier kunnen blijven wonen zonder de? 

00:38:45 B10: Ja. Er zijn er hier die hier niet meer zouden mogen zijn, maar die mensen zijn 

hier vree gern. Ge kunt gij dat toch niet wegdoen? Als het is voor te verzorgen is het lastig. 
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00:39:02 I: Dat was het eigenlijk al. Ik weet niet of dat u zelf nog dingen kwijt wil? 

00:39:09 B10: Kan ik niet anders zeggen dat ik hier gern zijn en als ik wil weggaan dat ik 

weggaan. 

00:39:14 I: Het is eigenlijk wel een goed concept? 

00:39:19 B10: <Lacht> 

00:39:19 I: Moest het een andere... Je zou altijd groepswonen dan verkiezen boven een 

andere woonvorm of niet? 

00:39:26 B10: Ik zou er niets boven kiezen voor dat hier. Neen. 

00:39:36 I: Dat is eigenlijk we de beste oplossing dat beschikbaar is? 

00:39:40 B10: Als ik ergens naartoe wil gaan, ze gaan zij daar wel voeren. Dus. 

00:39:47 I: Dan is dat het. 
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Interview bewoner 11 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:01 B11: Maar het is hier toch mooi. Het is niet te klein, want... Als ik binnen kwam dat 

was wel een openbaring, want ge hoort van alles van de mensen, het is dit, het is dat. Ik had er zo'n 

schrik van. Ik kwam hier binnen en ik dacht, oh, geen licht. De buurt valt fantastisch mee. Het is hier 

een goeie buurt, zowel vreemd als eigen volk. Als ze zien dat ik sukkel, ze staan direct klaar. 

Ongelofelijk. 

00:00:30 I: Ik zou misschien eerst een aantal... 

00:00:32 Nota: <Begin algemene vragen> 

00:00:35 I: Wat is u leeftijd? 

00:00:34  B11: Ik wordt in november 80. 

00:00:38 I: Dat is eigenlijk 79 dan <lacht>? 

00:00:41  B11: Als je lang genoeg wacht kom je er ook wel. 

00:00:46 I: Bent u weduwe nu? 

00:00:50  B11: Ja. 

00:00:51 I: Van opleiding, tot wanneer heeft u naar het school geweest? 

00:00:54  B11: Ik heb verschillende opleidingen gehad, allé een dubbele opleiding. Ik was 

concertpianiste en als... Hoe moet ik dat zeggen? Tegenwoordig heeft dat allemaal andere namen 

dan in onze tijd. Ik was [?] secretaresse, heette wij vroeger. Nu zit dat allemaal met letters, hoe dat dat 

nu heet, dat weet ik niet. 

00:01:17 I: Tot welke leeftijd is dat dan? 
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00:01:22  B11: Dat is gekomen, zeven jaar voordat ik op pensioen ging, wegens sluiting. Wij 

waren een Engelse firma. Ze vonden dat ons cijfers ten opzichte van hun raming te laag waren. De 

dag voor kerstmis kwamen die altijd naar het Belgisch bureau voor de boekenhoud te zien en dit en 

dat en "proficiat" en “Happy New Year”. Nu nadien komt er een fax binnen. Van dag op dag gesloten. 

Alle man buiten. [De baas stond nog gern in de zo?]. Dan heb ik interim begonnen. Ik had dan het 

geluk van een interim van vier jaar aan een stuk te hebben bij Baier voor internationale telefonie. 

Gelukkig, ik kon vijf talen. Ik heb daar dan mijn plan mee getrokken. Dan, mijn partner was heel erg 

ziek en die vroeg, "voor die laatste drie jaar, zou je niet willen thuis blijven?", en dan heb ik dat 

gedaan. 

00:02:13 I: Tot wanneer is u dan naar het school geweest? 

00:02:17  B11: 19 jaar denk ik. 

00:02:37 Nota: <NB5 komt erbij zitten> 

00:02:22 I: In plaats van te kloppen had ik wel open gedaan hoor. 

00:02:35 I: Uw gezondheidstoestand, als u dat moet beschrijven van slecht tot zeer goed? 

00:02:39  B11: De gezondheid zelf is goed, maar ik zit met mijn carrosserie dat niet meer gaat. 

<Lacht> Voor de rest mag ik niet klagen. Met de nodige pillekes natuurlijk, maar... Oké, de ene dag is 

de andere niet, dat zal je als ge jong zijt ook al eens hebben, maar ik geef er niet aan toe. <Lacht> Ik 

zijn een vechter. 

00:02:59 I: Heeft u ook kinderen of...? 

00:03:01  B11: Ik heb vier kinderen, waarvan twee in leven, een jongen en een meisje, ook al in 

de 50. 

00:03:11 I: Uw vorige woning was dat ook... 

00:03:13  B11: Dat was heel groot. Dat is het contrast van hier. Door omstandigheden moest ik 

er direct weg. Dan sta je er. 
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00:03:21 I: Was dat ook in een stedelijke omgeving of was dat meer...? 

00:03:25  B11: Aan de Gitschotellei als ge die kent? 

00:03:27  NB5: Borgerhout. Allemaal. Ze zijn allemaal van Borgerhout. 

00:03:32  B11: Aan het Boelaerpark als ge dat kent. 

00:03:34  NB5: Hij is van... 

00:03:35  B11: Hij is niet van Antwerpen? Excuseer. 

00:03:35 I: Ik ben van Brugge zelfs. 

00:03:37  NB5: Van Brugge? Oh, ik dacht van Gent ofzo, maar Brugge, dat is nog verder. 

00:03:40 I: Ik zit wel op kot in Gent. 

00:03:42  B11: Excuseer, ik wist dat niet. [Nu dat gij dat zegt?] hij spreekt mooi Nederlands. 

Dat is soms niet gemakkelijk, dat is toch waar. 

00:03:49 I: Het is ook goed dat jullie een beetje... Als dat plat Antwerps, ik weet niet of dat 

dat...? 

00:03:55  NB5: Wij doen dat niet, plat Antwerps. 

00:03:55  B11: Neen, wij hebben gekuist Antwerps. 

00:04:01 I: Was u dan ook huurder van de vorige woning? 

00:04:03  B11: Ja, altijd geweest. 

00:04:08 I: Dat is algemeen. 



 

350 
 
 

00:04:09  Nota: <Begin semigestructureerd interview> 

00:04:13 I: Ik ga een keer denken wat dat hier het belangrijkst is. 

00:04:13 I: Wat was voor u eigenlijk de belangrijkste reden om naar hier te komen? 

00:04:17  B11: Noodzaak. Mijn man was na drie jaar een half eindelijk thuisgekomen van het 

gasthuis, geamputeerd tot hier en hij kon gaan, allé, sjoefelen, van die haken zo. De voorlaatste 

donderdag van oktober 74, ik kwam naar huis en de specialist, papiertje, [?] en doe er gerust nog 15 

jaar bij. De donderdag erop is hij ingeslapen. Dat is [?] Dat was een huisje die equivalent was aan mijn 

inkomen. We hadden nog gas, elektriek en eten, dus... Dan via een kennis, had gezegd dat ik naar de 

huisbaas van hier moest gaan, de woning. Er was gelukkig nog ééntje vrij. Ik vind het het schoonst, 

dat is die hoek. Dat kleedt gemakkelijker aan. Ik zijn blij dat ik hier terug zijn. Ik woon hier heel graag. 

00:05:07 I: Is dat dan vooral vanuit financiële noodzaak of...? 

00:05:10  B11: Ook al. Mijn man en ik, wij hebben nooit getrouwd geweest. We waren wel 27 

jaar bijeen. Hij wou nooit hertrouwen, zijn eerste vrouw had hem afgehaald op de Meir. Hij zegt, "in 

goeie en kwade dagen". Ik hoop dat ik dat ik dat bewezen heb. Dan beslissen ze hierboven anders 

enja, dan sta je daar. 

00:05:32  NB5: Had ze niks niet meer als hij gestorven is. 

00:05:37  B11: Op de Gitsschotellei woonde ik nog geen zes weken, dus dat was repertetet 

weg. Voor de volgende maand heb je dat al niet meer enja. Weet je wat dat dat kost, ineens 

begrafenis, volledig heb ik dat betaald. Dan [?] nood heeft ze een factuur gestuurd. <Zucht> Nog 

zeven keer en alles is betaald. 

00:05:57 NB5: Zie je dat is dan drie jaar, amai. 

00:06:03  B11: Je zou denken, hoe heb ik het klaargespeeld? September is de laatste keer. 

Zo'n [?] had ik niet meer. 
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00:06:12  B11: Goed dat ge dat op voorhand niet weet, want dan had je geen moed. 

00:06:24 I: Als er een nieuwe bewoner bijkomt, is dat dan...?Dat is hier wel nog niet echt 

gebeurd zeker? Er zijn hier nog niet echt nieuwe bewoners... U was de laatste zeker die erbij...? 

00:06:31  NB5: Daar worden zulle ook weer terug in betrokken. Als er een nieuwe komt, zullen 

wij eerst, Nora nu en Annelies en ik met drie zien, kan het of kan het niet. Als wij denken van 

misschien wel, dan worden zij erin betrokken. Dan doen wij een babbel met allemaal en dan kunnen 

ze ook nog zeggen, "dat zie ik met den die helemaal niet zitten". 

00:06:57  B11: Ja, ge weet nooit niet. 

00:06:59  NB5: Dan gaan we dat verder onderzoeken. Zulle krijgen inspraak ook. Dat vinden 

we wel heel belangrijk. Angela, dat weet gij? 

00:07:11 I: Wat vindt u van de huidige samenstelling van de groep, als ik dat mag vragen? 

00:07:15  B11: Heel goed. Beter kan niet. Dat klikt goed. 

00:07:20 I: Zowel van leeftijden als... dat er daar geen kloof... 

00:07:24  B11: We schelen wij niet onderling. Ik zijn de oudste en dan met de jongste 72. Dat is 

acht jaar maximum, op die ouderdom maakt dat niet zoveel uit. Als ge jonger zijt is dat wel een groter 

probleem. Naar ouderdom. Ik heb daar nog niet bij nagedacht, dat je dat verschil niet voelt. De ene is 

nog kapoen op zijn 80 en den anderen is op 70 al een beetje nors. Dat brengt leven mee. We laten 

ons niet doen ze. <Lacht> Er wordt al eens gelachen en gedaan. 

00:08:05 I: Ik ga een beetje moeten opletten, want die vragen zijn vooral gericht op 

hetgeen dat ik a gezien heb natuurlijk. 

00:08:12 I: Als  u zelf het engagement tussen bewoners bekijkt, is er dan...? Op welke 

manier is er dan engagement? 
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00:08:25  B11: Elk op zijn manier doet zijn best hoor. De ene kan dit, de andere kan dat. We 

komen elkaar tegemoet. 

00:08:32 I: Kan je voorbeelden geven van dat of dat doen we dan een keer? 

00:08:35  B11: Ik heb veel voordeel met mijn onderbuur, want ik zijn heel slecht door dien 

been. Die brengt elke dag of om de twee dagen, naargelang dat het uitkomt, brood mee. Gelijk 

gisteren was ik heel slecht te been en ik had zwaar geladen en ik geraakte niet thuis. Ik had zo'n 

karreke. Ik kwam aan de Aldi gaan lenen. Ik zijn ermee naar huis gekomen en hij had het gehoord en 

ik mocht het niet terugbrengen. Hij heeft het voor mij teruggebracht en zonder dat ge het moet vragen. 

Dat vind ik dan zo. Hij zei, "amai, dat is moedig, die trottoirs gaan zo". Hij had ook moeite ze. 

00:09:18 I: Heeft u zelf moeite met zich hier door de buurt te verplaatsen met de voetpaden 

enzo? 

00:09:23  B11: Soms, azo. Hangt ervan af. Als het droog weer is gaat dat redelijk, maar met 

nat weer moet ik dubbel opletten. Alhoewel dat aan mijn stok antislip is, blub, moet ik wel... Dan blijf ik 

wel binnen. Gisteren. Ineens terwijl dat ik de boodschappen voor het feest heb ik ook voor mij 

meegebracht. Ik heb al goed [?] [nu zijn?] volgende week wordt koud. Ik moet eigenlijk voor niks 

speciaal buiten, ik voorzie mij altijd. 

00:09:53 I: Heeft u nog veel mensen uit de buurt dat u ook kent? Relaties met mensen 

uit...? 

00:09:57  B11: Van vroeger niet, maar hier, jawel. Het is een open buurt hier. Zowel van... Het 

is eenderwie, echt waar. Ik denk dat we op de schoonste kant wonen. Het plein is schoon. 

00:10:10 I: Doet u dan nog activiteiten met...? 

00:10:12  B11: 's Maandags vroeger was er [breike?], maar dat is gedaan, ze hebben het op 

dinsdag gezet. De ruimte die we hadden mogen we niet meer gebruiken. Dat was gekocht ofzoiets. 

Nu doe ik tijdelijk tot dat het af is op de Steenweg, waar dat wij één keer per maand een buurtmaaltijd 
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doen. Die shelter, die grote zaal. Die hadden we daar per dag met vier-vijf man, maar dat klikte goed. 

Normaal was dat van de namiddag, maar ik had toch niet gegaan normaal. 

00:10:43  NB5: Dat wist ik niet. 

00:10:43  B11: Ik zit wat met koorts en... 

00:10:45  NB5: Ik zie het een beetje. 

00:10:46  B11: [?] een beetje koorts gehad. [?] niet wat doorkomen, dat je neus verstopt dan 

breekt dat uit. Niet veel van geweten, gelukkig. 

00:10:59 I: Hoe tevreden bent u eigenlijk met de buurt waarin dat dat hier gelegen is? 

00:11:06  B11: Percentsgewijze? 90-95%, minder niet, meer wel. Ik moet zeggen, ik had dat 

nooit verwacht. In het begin kreeg ik van iedereen een goeiendag, behalve da Marokkaanse dames, 

nu wel. Die hadden meer tijd nodig denk ik. Of gaat dat rond? Ik weet het niet? 

00:11:30 I: Ken je dan echt de mensen uit de buurt? 

00:11:33  B11: [?] hier wonen? Dat heb ik nooit gekend vroeger. Hier zijn de mensen meer 

open. 

00:11:51 I: Als je dat groepswonen moet situeren tussen thuis wonen of andere 

woonvormen voor senioren? 

00:12:01  B11: Op onze ouderdom, vind ik dees wel ideaal. Want als ge dat soms hoort dat 

iemand soms maanden ergens overleden is. Buren die het niet hebben gezien of niet weten. Hier, we 

kennen mekaars belgeluid. Wordt er nu bij Gerolf hier of een boeng dan ga ik zien. Twee keer, "al 

goed dat ik u zie". Anders zit gij alleen. De bewoonsters zeggen ook, "ge had moeten bellen". Maar 

als ik zeg, ik val hier, half knock-out ofzo. [help ons?] [?]. Trekt maar uw plan. Ge kunt daar lang liggen 

eer dat ge totaal zijt geraakt en hier ja... 
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00:12:36 I: Het is goed dat er nog mensen in de buurt zijn? 

00:12:39  B11: Ge zijt niet op uw ééntje. 

00:12:43 I: Wordt er ook soms onderling tussen de bewoners gecontroleerd of dat er 

iemand al dan niet is? 

00:12:50  B11: Ik weet het niet, we hebben nog niks meegemaakt. 

00:12:52  NB5: Ze doet het eigenlijk. Als ze van den Gerolf niks hoort, dan gaat ze kloppen. Dat 

is toch... 

00:12:58  B11: En Gerolf heb ik al twee keer van de grond opgehoffen. 

00:13:02 I: Op die manier... 

00:13:04  B11: De ene keer had ik hulp van den Saïd nodig, omdat ik hier niet binnen kon. 

Goh, nu dat ik eraan denk. 

00:13:14 I: Doen jullie hier onderling veel samen met heel de groep bijvoorbeeld? 

00:13:17  B11: Morgen hebben wij al een koffieklets, gevolgd met diner. Dat is dus 

gezamenlijk. 

00:13:23 I: Doe je dat vaak? 

00:13:24  B11: Eén keer per maand sowieso en valt er tussen dien een verjaardag, dan is er 

ook een kleinigheid te doen. 

00:13:31 I: Den Saïd hieronder en ik, wij zijn de twee kokken. Hij is de hoofdkok en ik zijn 

de hulpkokkin. 

00:13:36  NB5: Gij zijt soms ook hoofdkok. 
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00:13:40 I: Maak je dan eten voor heel de groep? 

00:13:40  B11: Ja, maar niet voor zes. 

00:13:45  NB5: Heeft Annelies nog niet geantwoord? 

00:13:47  B11: Annelies komt. 

00:13:48  NB5: Amai, dat is tof. 

00:13:50 I: Doet u dat dan geregeld of is dat zoiets? 

00:13:55  B11: Het aantal verschilt ook al eens. Meeste was acht mensen. Dat was dan wel... 

vond ik meer dan genoeg. Gelijk nu vanavond, doen we de voorbereiding, wat we al op voorhand 

kunnen doen. Dan morgen koken we. Het zal lekker zijn. Den dessert zal ook lekker zijn. Ik zeg niet 

wat. 

00:14:19  NB5: Dat is de eerste keer dat ik niet weet wat ge gaat eten. 

00:14:20  B11: Dat is plezant. 

00:14:25 I: Is dat dan zoiets dat je wekelijks doet ofzo? 

00:14:29  B11: Die koffieklets met warm eten, dat is één keer per maand. Een beetje... <Lacht> 

Voor hetgeen dat ik totaal heb uitgegeven, daar zul je niet… ik heb het uitgerekend, het komt op acht 

euro de man. Daar kunt ge voor die prijs niks vinden. Het zal lekker zijn. Ik zal het mooi versieren met 

kleurtjes. 

00:14:52  NB5: Oei, nu zijn ik curieus zunne. 

00:14:56  B11: Dat is de bedoeling. <Lacht> Het is eigenlijk nog nooit slecht geweest. 
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00:15:01  NB5: Het is altijd goed geweest. 

00:15:04 I: Vindt u dat hier dan, het groepswonen een goeie toevoeging...? 

00:15:07  B11: Een schoon einde. 

00:15:08 I: Ziet u dan ook... 

00:15:10  B11: Dat ik er nog lang mag van genieten. 

00:15:12 I: Voor andere senioren, denk je ook dat dat zou aanspreken? 

00:15:15  B11: Ik denk het wel. Als het is gelijk hier toch wel. Want ook het één of het ander, 

het is toch mooi? Voor klein en zo klein is het niet. Ik zou durven zeggen, ik zeg niet jonge mensen, 

maar twee oudere mensen gerust dees zouden kunnen bewonen. Zo gelijk hier, dat is toch niet zo 

klein. Dat is ten slotte anders. Ziet, daar kan een tweepersoonsbed staan. 

00:15:40 I: Vindt u dat belangrijk dat jullie veel inspraak hebben in alles dat er hier...? Of is 

dat niet altijd nodig? 

00:15:47  B11: Ja, het is niet dat dat betutteling is. Dat is wij. Dat vind ik wel goed. Het is niet 

van moet, moet, moet, want dat zou niemand volhouden denk ik. 

00:15:56 I: Bijvoorbeeld als er een nieuw bewoner zou bijkomen dat u daar dan ook...? 

00:16:02  B11: Ik sta nogal open als je dat bedoelt. Het is eerder van waar. Ik wacht altijd af. 

Ge moet de mens tijd geven. Ik heb ook in het begin tijd nodig gehad voor in te burgeren. Ik zou nooit 

automatisch "nee" zeggen, want dat kan soms heel wat beter zijn of dat ge denkt of omgekeerd, dus 

ge moet afwachten. Als ge ouder wordt, wordt je welkom. Kalmer. Het bluspoeder is er al wel wat uit. 

00:16:28 I: Zo naar de toekomst toe, als u iets meer zorgbehoevend zou beginnen worden, 

hoe zou u dat dan...? 
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00:16:35  B11: Daar denk ik u nog niet aan. Dan zal het wel goed zijn als het zo ver is... 

<Lacht> Dat zal wel niet overkomen. We hebben het nog goed en nog bewaard, dus wij willen nog 

niet weg. 

00:16:53 I: Vindt u dat belangrijk dat dat nu... Wat vindt u van het feit dat dat nu in zo'n 

netwerk, in zo'n organisatie zit? Nu is dat beweging.net met heel... Heel dat netwerk, is dat voor u 

belangrijk? 

00:17:09  B11: Zonder zo'n netwerk hadden we niets. 

00:17:10 I: Dat was echt wel... 

00:17:13  B11: Het is toch waar, want zoek maar zoiets alleen en zorg ervoor. Dat kunnen wij 

toch niet meer op die ouderdom. We willen wel, maar... Ik plus ge moet al iemand hebben... moeten 

zijn die dat... Ik vind dat heel goed. Ik denk, wij allemaal. [Als je oud zijt?] Als ge jong zijt, "hup", maar 

dat gaat niet meer. We zouden wel willen, maar dat gaat niet meer. 

00:17:38 I: Omdat je zelf zou kunnen beroep doen op een bepaalde organisatie als je iets 

nodig hebt ofzo, of is dat beter dat dat...? 

00:17:48  B11: Jamaar, als er iets is, jullie zeggen wel hoe en de paperaserij. Dan werd zo 

veranderd dat die Nora dan voorgesteld hebben, vroeger was het Cato. We kunnen altijd op iemand 

terugvallen. Dat vind ik wel interessant. Ondertussen, ze is terug van gisteren. 

00:18:09  NB5: Ze zou een week bij haar zus gaan wonen heb ik gehoord. 

00:18:13  B11: Ik heb ze nog niet gezien, maar Saïd heeft ze zien binnenkomen. 

00:18:21  NB5: Gelijk bijvoorbeeld de gezamenlijke aankoop van energie. Dat hebben wij ook 

voor hun in orde gemaakt, want wat merken we ook. Als je dat te veel individueel moet doen. Ge moet 

al een computer hebben en dan nog die dinges. Eigenlijk zijn die ouderen ook een groep die daar 

tussenuit valt, omdat ze rond heel die... 
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00:18:45  B11: De eerste generatie na ons begint dat al gewoon te worden, maar wij hebben 

dat juist gemist. 

00:18:50  NB5: Zo'n dingen maken wij ook voor hun in orde. Samen aankopen, een keer samen 

dinges enal. Zo'n dinges doen we ook wel, waar dat zij anders... 

00:19:11 I: Van gezamenlijk budget is er...? 

00:19:14  NB5: Gezamenlijk budget betalen wij de gezamenlijke lokaal, waar dat we daarjuist 

zaten. Daar wordt de electriek en het water en de huur, want wij moeten daar ook een stukske huur 

van betalen. Dees is... 

00:19:32 I: Wordt dat dan gedeeld door de bewoners of is dat van jullie? 

00:19:34  NB5: Op het moment nog niet, maar dat zal komen. Dit jaar zeker nog niet, omdat ik 

van welzijnszorg... Van welzijnszorg een premie. Hier heb ik voor teruggekregen, dus dat niet. Maar 

dat kan zijn, als wij... Welzijnszorg dat zal nog een jaar zijn schat ik en dan zal dat gedaan zijn. Dan 

zullen de bewoners daar... die betalen nu al één euro in de maand of twee euro in de maand. 

00:20:03  B11: Eén euro is voor [?]  

00:20:30  NB5: En dat zit nu in een spaarpot. Nu zit er daar ook al... Dat is dan ook voor de 

gemeenschappelijke dingen. 

00:20:13 I: Ik weet eigenlijk niet hoe dat dat officieel zit, omdat je met een 

gemeenschappelijke ruimte zit? Dat is eigendom van de Ideale Woning. Dan wordt dat door hun nog 

een keer verdeeld. 

00:20:30  NB5: Ja. In zo'n appartementenblok is dat altijd, dat weet ik nu. Vroeger wist ik dat 

niet. Dat er altijd gemeenschappelijke ruimtes zijn en dan ieder. Voor de gemeenschappelijke ruimtes 

staan de ander bewoners mee in. 
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00:20:49 I: Ik weet dat ze ook soms een keer proberen om te regelen met kopen. Ik weet 

niet in een appartement hoe dat dat daar dan zit, maar als er dan gemeenschappelijke ruimten zijn, 

dan moet je al aandelen kopen of moet ze al een speciale constructie vinden. 

00:21:02  NB5: Ja. Ik heb juist een appartement gekocht. Ge koopt een appartement en daar zit 

je zelf en dan moet gij in de gemeenschappelijke dingen, elke maand nog in bijleggen. 

00:21:15 I: Zo. Dat is eigenlijk een stuk dat dan verhuurd wordt bijna? 

00:21:18  NB5: Voor de lift is dat dan, in mijn geval... Voor ons gaat dat de lift dan zijn, de 

elektriek in de gang, poetsen in de gang. Daar moeten we elke maand voor bijleggen. Eigenlijk is het 

hier ook een stukske dat systeem. Nu betalen wij dat nog vanuit welzijnszorg. Dat is het algemeen 

systeem denk ik. 

00:21:50 I: Dat is één van de dingen dat ze soms nog een beetje een probleem mee 

hebben bij nieuwe groepswoningen. Dat dat nog niet 100% is wat dat het zou moeten zijn omdat je 

dan eigenlijk toch een soort huur hebt, terwijl dat je eigenlijk een eigendom hebt. Ze willen daar... 

00:22:09  NB5: Dat is zo. 

00:22:21 I: De vragenlijst is niet helemaal afgesteld. 

00:22:24  NB5: Op ons samenwonen. 

00:22:27 I: Ja, ik kan dat op voorhand niet... 

00:22:54 I: Als er conflicten zijn, als er zaken zijn tussen bewoners, hoe wordt dat dan 

meestal opgelost of wat doen jullie? Moet er daar altijd iemand tussenkomen dan best of...? 

00:23:15  B11: <Stilte> Wat moet je nog weten, kom? 

00:23:20  NB5: Wij doen dat op de koffieklets. Als er echt problemen zijn dan doen wij op de 

koffieklets bespreking. 

00:23:27  B11: Dan zitten zulle met onze zaag. [?] 
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00:23:31  NB5: Op hun vraag doen wij dat dan. Ik za niks hier iets gaan... Dan is dat met hun 

afgesproken, volgende keer zullen we het daar eens over hebben. Op die manier. Als het dan een 

beetje te moeilijk wordt, maar anders doen ze dat zelf. Het is alleen als... 

00:23:49 I: Voor kleine dingen dat je zelf...? 

00:23:50  B11: Ja. 

00:24:00 I: Onder welke omstandigheden zou u zeggen, "dit groepswonen is niet meer 

gepast voor mij, dit is niet meer wat dat ik wil"? 

00:24:10  B11: Als ik echt niks niet meer kan of babba zijn, dan moet ik ergens anders komen, 

maar anders zo lang mogelijk hier. Meer zeg ik niet. 

00:24:17 I: Het is dan wel voor u een goed concept 

00:24:20  B11: Tot hiertoe kan ik nog alles. Het gaat allemaal wel trager, maar voor wie moet ik 

mij spoeien? Ge moogt hier altijd onverwachts binnen, zonder op voorhand te verwittigen, ge zult het 

nooit niet vuil vinden. 

00:24:35 I: U doet hier alles zelf dan nog, dus zelf kuisen, de wast, koken, alles? 

00:24:37  B11: Soms wat meer ook. Gelijk in het begin, dat zou ik niet meer kunnen. Drie 

verdiepingen plus de benedenruimte, plus de trap, dat zou niet meer kunnen. Ik heb altijd met veel 

liefde gedaan. 

00:24:57 I: Vindt u dat goed dat er hier u iemand aanwezig is die de gezamenlijke 

gedeelten wel doet? 

00:25:05  B11: Dat is eigenlijk toch maar normaal. Ik zie daar geen... 

00:25:09  NB5: Dat klikt ook wel hé? 

00:25:10 I: Naarmate dat je ouder wordt is dat misschien wel...? 
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00:25:12  B11: Dat zullen we nog zien. 

00:25:15 I: Naarmate dat je minder zelf kan doen? 

00:25:15  B11: Ik snap wat u bedoelt. Liefst zo laat mogelijk. Ik zijn graag bezig. Ik had vroeger 

de bijnaam van speedy gonzales, maar dat is het toch niet meer. Ik doe toch nog veel. 

00:25:29  NB5: Ja, gelijk vanmorgen dan weer allemaal. 

00:25:31  B11: Dat is plezant, dat doe ik graag. Stil zitten, dat... Dat is niks voor mij. Nooit niet 

gehad. <Lacht> 

00:25:40 Nota: <NB5 en B11 beginnen tegen elkaar te babbelen over "koetjes en kalfjes"> 

00:26:12 I: Wat is voor jou het belangrijkste aan dat groepswonen hier? 

00:26:15  B11: Dat ge u niet alleen voelt, dat vind ik wel belangrijk. 

00:26:19 I: Dat is wel belangrijk? 

00:26:19  B11: De enen plaagt den anderen... 

00:26:21  NB5: Dat kunnen ze ook ze. 

00:26:23 I: Dan in de zin dat je...? 

00:26:25  B11: Als we in form zijn. <Lacht> 

00:26:28  NB5: Dan is dat hier een plezante boel. 

00:26:29 I: Is dat dan ook... moet ik dat dan vooral zien vanuit het feit dat als er iets zou 

gebeuren dat je iemand hebt waardat je op kan terugvallen of is het ook echt gewoon voor dat 

contract of ook dat babbelen een keer met elkaar? 
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00:26:39  B11: Dat is van groot belang. Het botst al eens ook, maar al lachend. We verdragen 

het van elkaar. Dat is hier pingpong pingpong. Gelijk hij met hieronder. Soms denk ik, "hoe is het 

mogelijk?" Het is hier eigenlijk prettig. Echt waar. 

00:26:58 I: Zie je dat dan specifiek voor senioren dat dat dan een goeie woning... of zou u 

dat vroeger bijvoorbeeld ook al gezegd hebben van... 

00:27:05  B11: Ik ga heer eerlijk zijn. Ik heb vroeger altijd gezegd, "dat ze mij nergens daar 

zetten". Nu denk ik, "was ik onnozel toen, ge hebt het hier nog zo goed". Dees is eigenlijk fantastisch 

meegevallen, want het had ook anders gekund. Ge weet dat niet. 

00:27:20 I: Moest u, als u 40 bent ook al gevraagd worden, van groepswonen, zou dat voor 

u misschien nog niks geweest zijn of... vroeger dacht u misschien van...? 

00:27:31  B11: Ge verandert van..., want gelijk die die daar in die blokken wonen, die senioren 

op flats, het schijnt niet zo dat het marcheert van hier te zijn. Het schijnt dat ze jaloers onder mekaar 

en alles. Die zeggen dan dat ze met te veel zijn. 

00:27:51 I: Is dat hier de ideale grote? 

00:27:53  B11: Ik vind dees huiselijker. Ik zal het zo zeggen. Dat vind ik. Dat vind ik wel van 

belang. 

00:28:00 I: Dat je echt uw eigen...? 

00:28:03  B11: Het heeft niet lang geduurd tegen dat ik mij echt thuis voelde hier. Ik zou hier 

niet meer weg willen. 

00:28:16  B11: Gelijk die flatjes daar. Dat doet al aan een home denken, vind ik. 

00:28:20  NB5: Dat zijn serviceflats. Dan is er een dienstencentrum eronder. 
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00:28:25  B11: Dees voelt u uw eigen nog blij. Dat vind ik wel. De dag dat je down zijt, pft. Ge 

zit op uw eigen, dat vind ik wel goed. Nu heb ik dat niet meer, maar in het begin had ik dagen dat ze 

klopten op [?], ik was niet thuis. Dat ik toch dacht van, "oh neen". In het begin, dat wel wel... ik had 

veel te verwerken enzo en ze lieten me dan ook gelukkig gerust. Dat is nu een hele tijd gedaan. Ik ben 

hier goed op mijn pootjes gekomen. Surtout van heel groot komt en naar klein was wel ook een stap, 

buiten al de rest meegevallen. Ik zou dat niet meer kunnen onderhouden ook niet. Dat was groot. Het 

enige dat ik mis, dat is een hofke, dat is alles. Maar anders... Het is hier goed. 

00:29:19 I: Dat was het, tenzij dat er nog dingen zijn, naar de toekomst toe, als er nog 

groepswoningen zouden opgericht worden, maar dat is misschien... 

00:29:27  B11: Ik hoop dat er nog veel mensen mogen genieten, gelijk wij hier het geluk 

hebben gehad. Dat gun ik die mensen. 

00:29:33 I: Zie je dat dan ook bijvoorbeeld voor mensen die financieel heel sterk staan? 

Dat zij dat misschien ook...? Zou dat groepswonen ook iets voor hun zijn? 

00:29:46  B11: Dat zou dan wel, denk ik, op een heel andere manier zijn, want die hebben 

misschien grotere noden dan wij. Als ge niks gewoon zijt, dan denk ik niet zo gemakkelijk. Ik weet dat 

nu niet. 

00:29:57 I: Vaak doen zij dan beroep op redelijk wat thuiszorg, thuisverpleging, kuisvrouw. 

Ze hebben een heel groot huis, maar ze laten het allemaal doen. 

00:30:07  B11: Ik gun hun dat. Dat stoort mij absoluut niet. 

00:30:11  NB5: Maar deze vorm gaat dat nooit zijn. We kiezen voor een totaal... Daar kunnen 

we eigenlijk niet op antwoorden, want we kiezen niet voor die vorm. 

00:30:21  B11: Ik denk, als je alles laat doen, dan heb je niks te doen. Zo'n dag dat moet duren. 

Het is goed, laat ze maar... 
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00:30:33  NB5: Voor morgen moet ze wel uitrusten, omdat we dan morgen... 

00:30:37  B11: Mja, dat is een uurke langer blijven liggen, dat is het. Ik recupereer rap. 

00:30:43 I: Het is we goed als er nog zo'n concepten bijkomen. 

00:30:46  B11: [?] 

00:30:47 I: Zijn er daar veel mensen die daar echt in geïnteresseerd zijn in nog zo'n...? 

00:30:51  B11: Ik denk het wel. Als ze moesten weten. Het is nog niet zo gekend eigenlijk. Wij 

zijn de eerste. Geluk hebben wij gehad, joepie. <Lacht> 

00:31:06 I: Dat was het al. Tenzij dat er nog dingen zijn dat u hier belangrijk vindt om te 

vertellen. 

00:31:09  B11: Dankuwel. 

00:31:09 I: Tenzij dat er nog dingen zijn dat u hier belangrijk vindt dat je wil vertellen? 

00:31:18  B11: Chance gehad. Ik heb het toch schoon ingericht met het beetje dat er staat? Ik 

vind het toch gezellig. We hebben weinig lawaai... 

00:31:29 I: U kon het ook volledig zelf inrichten en...? 

00:31:33  B11: Ja, want mijn meubelen waren te groot, hadden hier trouwens niet kunnen 

staan. Gelijk die wandkast, die bij zorg.net. Die van mij was nog eens een derde groter, waar had ik 

dat moeten...? Meer moet ik niet hebben. 
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Interview bewoner 12 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:26 Nota: <Begin algemene vragen> 

00:00:37 I: Wat is uw leeftijd? 

00:00:42  B12: Ik heb 2 januari 87 jaar geweest. De eersten van de tweede maand 1931. 

00:00:51 I: Bent u nu weduwe? 

00:00:53  B12: Ja. Al meer of 20 jaar. Als je de kanker krijgt heb je niet veel te kiezen. 

00:01:03 I: Van opleiding tot welke leeftijd bent u naar school geweest? 

00:01:11  B12: Tot mijn veertien jaar. Ik ben uit de oorlog gekomen. 

00:01:18 Nota: <Levensverhaal oorlog: korte samenvatting hieronder in plaats van transcriptie> 

<Wonen in Holland (Schoondijke) - Bom in huis (WO II) - Verhuis naar Maldegem (leeftijd: 13 jaar) - 

inwonen bij zieke mensen, waar dokter geregeld komt - jobaanbieding dokter: werken bij dokter - bij 

dokter inwonen (leeftijd: 14 jaar tot 19 jaar) - dienstbodes vragen opslag - te duur: ontslagen - verdriet 

van kinderen - terug aannemen - "dokter gaat wel een sigaar missen" - vader: "dokter een sigaar 

missen?" mag er niet gaan werken - hier en daar werk: steeds als huishoudster - kon op pensioen 

(leeftijd: 55 jaar) - nog doorgewerkt (leeftijd: 60 jaar)> 

00:04:50 I: U bent nu wel gepensioneerd ondertussen? 

00:04:49  B12: Ja. Nu ben ik gepensioneerd. 

00:13:10 I: Het laatste huis waar u nu gewoond heeft? 

00:13:12  B12: De Breugellaan. 

00:13:17 I: Is dat een meer landelijk huis? 
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00:13:18  B12: Neen, dat was in die tijd, in '58 hebben we gebouwd en ik zijn in '52 getrouwd. 

Dat was nog aardeweg. Al de camions met vlas en allemaal. 

00:13:29 I: Is dat in Maldegem of in Kleit? 

00:13:31  B12: In Maldegem. Dat was een aardeweg nog. We hebben daar jaren... als ons 

Julien naar school ging op de fiets, moest ik het einde de straat eerst zijn botten aandoen, dan botten 

afdoen. Dat waren grote camions van vlas en allemaal dat naar die boeie reden. 

00:13:53 I: Dat was een vrijstaand huis? Het is niet dat het aangebouwd was aan andere 

huizen? 

00:14:02  B12: Mijn schoonzuster en mijn broer, die hadden die grond gekocht. [?] Ik peizen 

dat er... misschien staan er vijf of misschien nog niet. Mijn broer en mijn schoonzuster die waren drie 

jaar getrouwd bij mijn moeder. Ze hadden de grond gekocht, maar ze moesten aanbouwen aan die 

mensen. 

00:14:32 I: Aan één kant? 

00:14:34  B12: Ja. Ze hadden gepeisd van in de midden een bungalow te zetten, maar dat 

mocht niet. Ze hadden feite miskocht. Dat heeft twee jaar in proces gelegen met die mens. Ze 

mochten wel een koppelwoning zetten. In het midden, dat mocht. Twee huizen zetten, ge zijt dan 

maar zo lang getrouwd. Ze zijn naar ons gekomen naar de Westendestraat waar dat ik gewoond heb 

met mijn man. Hij zegt tegen mij. Mijn broer was dat. "Zou gij de helft van onze grond niet kopen? Dan 

kunnen we samen bouwen." Ik zeg tegen [?]. Ik zou het gelijk niet gedaan hebben. Ik verschoot ervan 

dat mijn man zei van, "ja". Ik peis naast mekaar wonen, broer en zuster, dat gaat wel. Elk gaat gaan 

werken, maar het is maar als er een keer kinders zijn, begon ik op te peizen. Hij zei direct van, "ja" en 

azo hebben we samen gebouwd. Mijn huis heb ik verleden jaar, het is nu in februari een jaar geweest, 

verkocht. 

00:15:41 I: Heeft u nu kinderen? 
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00:15:42  B12: Eén zoon die nu in de Kleitkalseide. Ik heb elf jaar zonder geweest. Hij woont in 

Kleitkalseide. Het is daarmee, hij zegt, "ma". Ik zeg tegen mijn schoondochter, "ik zijn niet goed, ik ga 

dood gaan", tegen haar. 

00:16:01 I: Nu dat u hier zit, hoe zou je uw gezondheidstoestand bijvoorbeeld...? 

00:16:06  B12: Dan zijn ik naar hier gekomen. Ik zeg tegen mijn schoondochter. Ik was veel 

verlicht en ik had altijd maar zeer in mijn lies. Ik wist niet. Ik meen dat de dokter zegt, "het is een 

liesbreuk". Eerst naar Sijsele en dan naar Brugge. Daar zeggen ze, "het is geen liesbreuk". Het is uw 

heup. Ik zeg tegen mijn schoondochter, "we gaan achter wat gaan zoeken, want ik zijn aan het dood 

gaan". Je moet zo lang wachten voor bij een specialist te geraken voor die heup. Ze zegt, "allé, ge zijt 

gij toch niet goed zeker". Ik zeg, "neen, ik zijn niet goed", tegen haar. "Jamaarja", zegt ze, "wil ik thuis 

blijven voor u"? Ik zeg, "neen", want straks als Maxime gedaan heeft met leren, gaat zij ook trouwen of 

samen gaan wonen. Ik zeg, "ik heb het lang genoeg gedaan voor mijn moeder, ik vind dat u dochter 

voor gaat". Het is goed. Mijn zoon komt 's avonds naar huis. Hij zegt, "ma, ge meent dat toch niet 

zeker?" Ik zeg, "ja Julien, ik meen dat". Hij zegt, "ge weet toch wel dat je niet weg moet van ons hier". 

Hij zegt, "wil je naar [Tulp?] gaan wonen of een appartement, het is ook goed". Ik zeg, "neen Julien, 

want dan moet ik ook geholpen worden". Dan is mijn schoondochter meegegaan naar dokter 

Paelmans, naar Eeklo en dokter Paelmans heeft gezegd, "het is hoogstnodig". Ewelja, wanneer gaat 

het gebeuren? Hij zegt, "de 27ste september". Ik kost haast niet meer gaan, ik ging dan aan mijn stok 

van het zeer. Ik zeg, "ja, dat is jammer". Het is dat mijn kleindochter trouwt de 27ste. Hij zegt, "dat 

geeft niet", dan zullen we het daags nadien doen. "Ge moet daar niet mee inzitten", zegt hij, "maak dat 

nog maar een keer mee". Zo zijn ik geopereerd aan mijn heup, maar van geen liesbreuk gelijk dat ze 

zeiden. Ik heb veel afgezien. Dokter Paelmans zegt, "ge gaat goed komen, ge moet niet peizen dat je 

gaat doodgaan, omdat je wat verlicht zijt". "Binnen enige maanden ga je dat weer hebben". Ik heb nog 

op visite geweest bij hem. Ik zit u met een slechte hartklep. Ik zijn versleten. Ik zijn hier gern, ik zijn 

gern bij het volk. Ik heb altijd bij de mensen geweest. Ik zijn behulpzaam. Dat zullen ze hier ook wel 

zeggen, peis ik. Ik zijn gern bij de mensen. 

00:18:29 I: U heeft eigenlijk een zoon en een dochter ook? 
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00:18:34  B12: Neen, een zoon en een schoondochter. Nu eigenlijk een achterkleinkind, daar 

staat hij <wijst naar kader>. Hij is nu tien maanden. Het is één. Hij begint te kruipen. 

00:18:51 I: Als u nu zelf op dit moment uw gezondheidstoestand zou moeten omschrijven 

op een schaal bijvoorbeeld van, "zeer goed", "goed", "slecht", "redelijk", "zeer slecht"? 

00:19:02  B12: Het is niet bijzonder. Ik heb altijd naar de hartspecialist alle zes maanden 

mogen gaan. Nu heb ik maar drie maanden mogen gaan en ik moest eigenlijk in februari geopereerd 

worden voor een nieuwe klep, maar ik zie het niet zitten, omdat ik zoveel afgezien heb van mijn heup. 

Mijn huisarts heeft twintig minuten gesproken met mij en die zegt, "het is u keuze, maar de oudste 

man was 87 jaar". Ik zeg, "ik zijn 87 jaar". Hij was 89 jaar en is er ook niet meer doorgekomen. Dat wil 

niet zeggen, want drie maanden voordien moet er al van alles gebeuren. De revalidatie is nadien ook 

drie maanden. Hij zegt, "ik ga dat niet zeggen". Ik moest de 30ste januari bij de hartspecialist weer 

geweest en die heeft gezegd, "nu is het de moment". In februari zou dat gelijk moeten gebeuren. Ik 

heb gezegd, "ik zie het niet zitten, ik zie het echt niet zitten". Ik ga er al lang naar, maar het was eerst 

dokter Schippers en nu is het dokter Aseaert. Ik heb daarvoor gekozen in Sijsele, omdat... dan kan ik 

zelf nog rijden, nu dat mijn schoondochter werkt. De eerste keer heeft ze mij gevoerd. 

00:20:23 I: Gij rijdt zelf nog met de auto? 

00:20:24  B12: Ja. Ik zeg tegen hem, "zij gij kwaad op mij?", tegen de specialist. Ik wil nog wel 

komen, maar ik ga het niet laten doen. Hij zegt, "neen, ik ben niet kwaad. Het is u keuze". Mijn moeder 

heeft veel afgezien, mijn man heeft veel afgezien. Ik wil niet afzien ook. Met dokter Van Dalle hebben 

we samen iets opgesteld, dus ik ga het niet laten doen. Ik heb die brieven meegehad, gesloten, dat ze 

hier afgegeven hebben in het OCMW. Ik wacht het af. In juli moet ik teruggaan. Ik heb maar drie 

maanden gehad nu. In weet het niet. Ik ga het afwachten. Als je maar één keur hebt, als je op de tafel 

ligt. 

00:21:18 I: Is dat zoiets waar dat je dagdagelijks last van hebt of is dat zoiets dat je weet 

van...? 
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00:21:28  B12: Als ik te voet moet gaan, een eindje... Mijn auto staat nu niet ver, ik heb een 

kaart, het staat op die gehandicapten daar. Dat gaat. Voor terug te komen ook, maar dan voel ik wel 

een tekort aan adem. Gelijk van de morgen, ineens kun je wel een keer iets voelen, maar hij zegt, "als 

je het echt voelt, is het vijf voor twaalf, moet je direct komen". Ik zijn geen trunte. Ik zeg tegen hem, 

"het zal nog wel een keer lukken zeker?" Dan een vriendin van mij, hun man was maar 82 jaar oud, 

een nieuwe klep gestoken en dat is ook niet gelukt. Ik heb een schoon leven gehad, ik heb daarvoor 

gekozen en ik zijn hier gern. Ik kan gemakkelijk nog een jaar azo lopen ook. 

00:22:15 I: Hoe zou je dat dan op die schaal zetten van "zeer slecht", "slecht", "redelijk", 

"goed", "zeer goed"? Ik vind dat zelf zeer moeilijk om dat nu te zeggen. 

00:22:23  B12: Het is vree moeilijk om dat nu te zeggen. Wat moet je erop zetten? 

00:22:30 I: Het is een beetje een moeilijken? 

00:22:33  B12: Het is een beetje moeilijk. 

00:22:35 I: Want je rijdt wel nog met de auto enzo, dus op dat vlak zij je wel nog... 

00:22:37  B12: Ik heb nog naar mijn oogmeester geweest, want dat Cataract is ook gebeurd. 

Dat is twee jaar nu. Over vier maanden... Mijn ogen zijn nog goed. De hartspecialist zegt, "kan jij nog 

goed met de auto rijden?" Ik zeg, "dat ga je moeten vragen aan mijn schoonzuster". Ik moet altijd mijn 

schoonzuster meepakken. Gelijk morgen ook, morgenavond. Ja, zegt hij, "je moogt gij nog... ik ga u 

nog zes maanden bijgeven, rij nog maar met je auto". Ik zeg, "het is het enige dat ik nog heb". Een 

keer naar het dorp rijden, een keer tot aan mijn zoon daar. 

00:23:16 I: Moet ik het dan er wat tussen zetten? Moet ik het dan op redelijk zetten? 

00:23:19  B12: Ja. 

00:23:33 Nota: <Begin semigestructureerd interview> 
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00:23:37 I: Hoe bent u zelf in aanraking gekomen met dat groepswonen hier? U 

gezondheidstoestand was aan het verslechteren? Dan heeft u gekozen om naar hier te komen. 

00:23:54  B12: Ja. 

00:23:54 I: Is er een specifieke reden dat u naar dat groepswonen wou komen? 

00:23:58  B12: Neen, ik ben eerst naar... omdat mijn moeder in het Warmhof geweest is, maar 

in dat oud nog, negen jaar geweest is, ken ik natuurlijk die mensen allemaal op de bureau en ik ben 

naar Jonathan Peters gegaan en Jonathan Peters zegt tegen mij, "Louisatje", ik ga u zeggen, "hier ga 

je nooit niet binnen geraken voor een nieuw heup of etwa". Hij zegt, "alleman staat op de wachtlijst en 

daar gaan we u niet opzetten, want het zijn meestal mensen die... Als ik van u was, zou ik een keer 

naar Tilia gaan, of naar Kleit. Wij naar Tilia, een afspraak gemaakt in Tilia, goh, ik heb dat gezien. Ik 

kost dat wel, ik heb mij doen opschrijven daar. Ik kom buiten, mijn zoon zegt, "zeg ma, je gaat hier 

toch niet binnen gaan, je gaat hier toch niet binnen gaan, het is godverdikke gelijk een hospitaal". Een 

afspraak gemaakt hier in Kleit. Die poetsvrouw dat hier werkt zijn vrienden van ons Julien. Zulder 

zeggen, die dat erin woont, zal niet meer terug komen van Kaprijke, is in een kortverblijf. We zijn naar 

hier gekomen, we hebben dat hier gezien en van de eerste keer gevraagd. Dat bleef duren. Die zoon 

van die madam bleef de pacht alsmaar betalen. Zolang of dat ze die pacht betalen, dat is gelijk van 

waar dat het komt, de centen. We hebben afgewacht. Een jaar heb ik gewacht voor naar hier te 

komen. De eerste week, kost ik mijn huis niet verlaten, maar ze zeggen daar, "dat geeft niet". We 

betaalden. "Je mag gerust nog een week thuisblijven". Ik kom boven. Ze zegt, "kom, ge mag naar een 

kortverblijf", omdat ze mij kenden ginder. "Kom naar hier naar een kortverblijf, probeer een keer". Ik 

zeg, "dat ga ik niet doen". Ik heb daar al twee keer die huizekes opgezegd, vijftig euro betaald. Als je 

erin gaat krijg je ze terug, gelijk hier, maar als je er niet in gaat. Ik kost niet weg van mijn huis, ik kost 

daar niet van scheiden. Ik zeg, "nu is het gedaan". "Dan weet ik niet waar dat ik ga geraken." 

00:26:18 I: U heeft echt tijd nodig gehad? 

00:26:21  B12: Ja, voor mijn huis te verlaten. Dat is de waarheid. 

00:26:24 I: Bent u hier nu graag? 
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00:26:26  B12: Ja. 8 augustus zijn ik hier twee jaar. 

00:26:32 I: Heeft u ooit overwogen om bijvoorbeeld assistentiewoningen...? Ik weet dat ze 

dat ook hebben in het Warmhof, die huisjes, die flatjes, waarbij dat je nog zelfstandig leeft. Heeft u 

daar ook voor gekeken? 

00:26:45  B12: Daar heb ik voor gekeken. Het is daarvoor dat ik betaald heb. Eerst voor een 

huisje en dan voor die nieuwe flatjes dat ze gezet hebben op de hoek. 

00:26:55 I: Daar ging u ook niet binnen geraken? 

00:26:57  B12: Dat wel. Die flatjes. Voor een huisje moet je afwachten ook. Dan hebben ze nog 

nieuwe huisjes bijgezet, dat zijn schoontjes. Daar ken ik iemand van, van de Gentse Steenweg die 

daar woont. Ik heb horen zeggen dat ze in het hospitaal ligt, we worden al een dagske ouder. Zij zegt, 

"Maria als je kiest, pak voor die laatste nieuwe". Ik zijn hier nog liever of daar. Ge gaat buiten en 

binnen en het wordt allemaal gedaan, maar daar. Je hebt een hof. Hier vroeger, als mijn moeder daar 

was, er stonden al enige huisjes. Van de gemeente kwamen ze het gras afrijden en die haagjes doen, 

maar nu moet je dat... als ik geweest gaan kijken zijn bij die madam, moet je dat zelf doen. Nu moet je 

iemand betalen. 

00:27:47 I: Een beetje het feit dat er hier toch nog meer aangeboden wordt? 

00:27:50  B12: Ik vind het hier gezellig. Het is groot. Ik vind het hier gezellig. 

00:27:59 I: Hoe lang bent u hier dan eigenlijk al? 

00:27:59  B12: 8 augustus twee jaar. Ik vind het goed. Ik kom en ik zijn gern bij de mensen. Ik 

zet de tafel, ik doe van alles. Kwart na, een beetje na 11u ga ik gaan helpen. 's Morgens 7u40 ga ik 

gaan helpen. 

00:28:18 I: Heeft u nog veel contacten buiten het groepswonen? 

00:28:21  B12: Ja, dat wel. 
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00:28:25 I: Het is niet dat dat groepswonen... helpt dat voor nog extra contact of vindt u 

dat...? 

00:28:30  B12: Ik vind dat wel geestig om tezamen te komen. Als er etwa te doen is, voor naar 

de koffie te gaan, beja. Ik zijn gern bij de mensen. Over een maand of twee. Die Margaretha waar dat 

je geweest zijt, is op een nacht gevallen. Om 2u30, weet je het? 

00:28:46 I: Ze heeft het verteld. 

00:28:48  B12: De telefoon gaat hier bij mij. Louisetje is opgestaan. Ik heb vree verschoten, 

want ge peist, "wat is er gaande, want eer dat je uit u bed zijt". Mijn pantoffels aangedaan en dan naar 

die telefoon. Ik wil iedereen helpen. Verleden week niet, de week ervoor was het bij Robin hier. 6u40 

's morgens. Ik was gereed, maar mijn haar was nog niet gekamd. Ik had mijn kousen nog niet aan. Ze 

bellen van het Warmhof, "Louisetje, de deur staat open bij Robin, zou je een keer willen gaan kijken, 

want hij heeft gebeld dat er wat scheelt". Dat is al de tweede keer op een korte tijd. Die mens weet dat 

niet. Ik zeg, "ik wil dat wel doen, waarom niet?" Ze zegt, "laat de telefoon open liggen". Ik heb dat 

gedaan. Ik heb bij hem gekomen. Ik zeg, "Robin, wat scheelt er jong?". "Ewel", zegt hij, "ik heb op het 

verkeerd knopje geduwd". Ik zeg, "zij je niet goed?" Hij zegt, "baja". Ik zeg, "weet je wat, mijn telefoon 

ligt open, dan moet ik zeggen dat ze niet moeten komen". Ik zeg, "blijf schoon zitten". Weer toegelegd, 

weergekomen. Ik moet dan dat dingske afbatchen. Die vint kan dat ook niet. Die zoon is bij mij 

gekomen, "vree bedankt, hij heeft een beetje evenwichtsverlies". Ik heb hem al dikwijls een keer zijn 

deur open gedaan. Er is maar één 's avonds, achter 19u. Eén die de loper heeft, die de deuren kan 

opendoen. Dat doe ik allemaal, als ik het weet. 

00:30:17 I: Ge zijt een beetje de vertrouwenspersoon voor iedereen? 

00:30:19  B12: Behulpzaam. Het is bij alles azo. Gisteren voormiddag ook. Hij kwam bij mij het 

één en ander vragen of wat vertellen. Gisterenmiddag. Die zoon komt mij bedanken. Ik zeg, "moest je 

niet goed zijn tegen hem, ik zou daar bij je blijven zitten en bellen naar die zoon, ofwel naar het 

Warmhof". Ik zou die mens niet alleen laten, dat zou ik niet kunnen. Dat zou ik echt niet kunnen. Mijn 

schoonzuster zegt altijd, "ge zijt altijd veel te bezorgd, ge hebt altijd moeten knikken bij dat rijk volk". 

<Lacht> Mijn schoonzuster zei dat altijd in Eeklo. 
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00:31:00 I: Zijn er nog bepaalde waarden van dat groepswonen? Ge hebt hier, het feit dat 

er zorg aanwezig is,... Van woning zelf, is dat hier bijvoorbeeld een goeie manier om...? Is dat echt 

een huizeke geworden of heb je meer het gevoel nog dat je ergens verblijft? 

00:31:20  B12: Neen. Ik vind het echt. Het is echt gelijk dat ik zou zeggen, "ik heb nu een 

serviceflat, een appartement, gelijk mijn schoonzuster op de markt, maar dat is haar eigendom". Dat is 

juist gelijk mijn eigen... Ik moet dat niet, maar ik doe dat dan een keer op mijn gemak. Daar het stof af. 

De poetsvrouw zegt, "ge zijt gij een gemakkelijke". Ik zet de venster open, de venster staat open in de 

badkamer. 

00:31:45 I: Ge kunt nog doen wat dat je wilt? 

00:31:46  B12: Op het gemak. 

00:31:52 I: Kun je nog alles doen wat dat je wilt? 

00:31:53  B12: Ja. Ik heb wel veel zeer, ik moet wel zware pillen pakken van mijn heup. Van 

die naad. 

00:32:00 I: Het is niet dat het groepswonen ervoor zorgt dat je bepaalde dingen niet 

meer...? 

00:32:04  B12: Neen. Ik zal altijd iemand helpen. 's Avonds, als er wat te kort is. Het is maar 

aan één dat ze het vragen. 

00:32:13 I: Nu is het zo dat dat in een OCMW, het is nu zorgbedrijf. 

00:32:17  B12: Het is een bedrijf geworden. 

00:32:22 I: Voor die vraag mag je dat nu als hetzelfde beschouwen. Stel dat er geen 

OCMW aan gebonden zou zijn. Denk je dan dat dat een groot verschil zou zijn. Heeft u bijvoorbeeld 

bepaalde voordelen dat u ondervindt? 

00:32:47  B12: Bij dat bedrijf bedoel je? 
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00:32:50 I: Door het feit dat dat hier nu zo'n bedrijf is ofzo. 

00:32:52  B12: Dat weten we nu nog niet. Het is nog maar enkele maanden. 

00:32:54 I: En vroeger, als het een OCMW was. Had u dan voordelen? 

00:33:03  B12: Je zou moeten zeggen... De coördinator was ouder. Nu is het een jongere. Die 

moeten er allemaal inkomen. Ik begrijp het. Als je daarin komt, ge moet alles opvangen. Dat is kapot. 

Dat moet gemaakt worden. Ze moeten dat laten weten en allemaal. Die moeten eigenlijk al de miserie 

opvangen, zou ik moeten zeggen. Gebeurt het niet, alsmaar... Nu is het een jonge van 33 jaar, de 

eerste mei komt ze niet meer, ze is in verwachting, gaan we een andere hebben. Ik zou liever voor 

wat anders kiezen of allemaal die miserie van oude mensen. Ik weet niet hoe dat ik het zou moeten 

bedoelen. 

00:33:56 I: Er zijn er al veel...? 

00:33:58  B12: Dat is niet goed en dat is niet goed. Vandemorgen Margaretha ook, voor een 

eierkoker enal. Ik begrijp het. Robin wordt de 22ste april 94 jaar. Margaretha is dat in januari geweest. 

Chapeau, want het is nog altijd een schone vrouw. Ik ga het altijd zeggen. Je kunt niet veel niet meer 

doen, maar hij is veel verder versleten dan Margaretha. 

00:34:22 I: Zij gij eigenlijk één van de jongste hier? 

00:34:24  B12: Er zijn er drie die nog jonger zijn of ik. Marita die laatst binnengekomen is, is 

maar 72. Het is een brave vrouw, het is een hele brave vrouw, maarja er mankeert wat aan. Veel 

miserie gehad en maar zo oud. Ik snap het. Gelijk Simon, dat is een kadet. Zijn schoondochter zit al 

zijn leven, een goeie, want ze heeft vree goed geweest voor mijn moeder als we daar waren. Vree 

goed. Die zit in het OCMW ginder. Voor mij zouden die hier niet meer binnen mogen die maar juist 

kunnen gaan. Ge moet... Ik zijn binnengekomen. Francine leest dat voor, dat en dat. Ge moet 

zelfstandig zijn, ge moet dat kunnen, ge moet dat kunnen. Behulpzaam en weet-ik-allemaal. Dat is 

goed, dat gaat. Simon is binnengekomen. Poef. 's Middags 11u30 tegen dat het eten is, poef in de 

zetel. Dat vind ik onverantwoord dat ze zo één hier binnen laten. Voor mij is dat iemand voor in het 
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rustoord. Ik ga geen kwaad zeggen van een ander, dat zou ik niet gern doen. Voor mij als ze nog zo 

één aanvaarden, is dat voor mij geen serviceflat niet meer. Dan wordt dat een bejaardenhuis. 

00:35:51 I: Zelf ziet u dat groepswonen meer voor mensen die een beginnende 

zorgbehoevendheid hebben? 

00:35:59  B12: Dat vind ik ook. Gelijk van Kevin ook. Kevin neem ik nu ook aan, hij is ook 

slecht, maar hij staat toch op. Hij kan ook wat aanbrengen aan tafel. Niet veel. Die is nu ziek, die moet 

nu altijd naar dat hospitaal met zijn darmen. Ook maar 72 jaar. Marita ook. 

00:36:15 I: Is dat dan ook omdat... want ik heb gehoord dat er in het weekend, dat er dan 

soms niemand is dat jullie dan opeens alles moeten doen voor die mensen? 

00:36:21  B12: Dat weten ze. Het is hier geen cafétaria. De weekends... Er is zondag weer wat 

voorgevallen, het is al de tweede keer. Ze weten het. Het is maar tot 12u30 de zaterdag en de 

zondag. Het is hier geen rustoord. Het is hier een serviceflat, gelijk een appartement op de markt. 

00:36:42 I: Is dat goed dat dat er nu nog zo is of...? Moest ik zelf daaraan denken, zou dat 

natuurlijk wel betekenen dat je mensen die echt heel zwaar zorgbehoevend zijn, net door het feit dat 

er hier niemand is zondag... 

00:37:02  B12: Dan moeten ze naar een rustoord. 

00:37:06 I: Stel dat je natuurlijk nu zou aanbieden om ook zaterdag en zondag ook altijd 

iemand te laten komen? 

00:37:11  B12: Dat gaan ze niet doen. Dat kost teveel geld. Dat is al te pas gekomen. Zondag 

heb ik weggeweest naar mijn vriendin. Ik zijn hier niet voor de koffie. Kevin zet de koffie altijd 

zaterdag. Maarja, zondag, met die nieuw uur had hij nu gemist en hij was maar om 16u gekomen. Die 

koffiekan moet vijftien minuten alleszins aanstaan voor dat ze leeggelopen is. Wat is er gebeurd 

zondag? Kevin was daar niet, ik was daar niet. Robin en Marita gaan naar daar. Die tafel staat nog 

niet, geen tassen, geen soeptassen. Die koffie. Zulder naar de koffie. Blijkbaar... Ze hebben het al een 

keer laten zien. De koffiekan staat gereed, ze hebben maar op een knopke te duwen. Die koffiekan 

hebben ze precies aangezeten of gedaan. Die koffiekan stond azo en wat [graai?]. Die is heel 
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uitgelopen. Ze hebben dat zien lopen met ulder zijn tweeën en ze zijn weggegaan. Jij <nadruk> hebt 

gevraagd aan Marita, kom mee naar mijn kamer, we gaan op mijn kamer koffie drinken. Ik vind wel, 

als ze een koffiezet hebben en als ze volk hebben. Hier, ze hebben dat allemaal op de kamer. 

Waarom moeten ze dan de zondag naar daar komen als er niemand niet is of ze kennen het niet. Ik 

zijn thuisgekomen om 16u30 zondag. 16u55, het was nog een beetje koers, ik ga bij Kevin Ik ga een 

keer naar Kevin klappen over de koers, ze zitten bij de koers. Aja, ik zeg, "ik ga de vaat legen, dan 

daarachter ga ik de tafel zetten". Hij zegt, "Louisetje, er is hier niemand geweest hoor van 

achternoen". "Aja", ik zeg, "ik zie het, er staat niets op de tafel, geen tas, geen soeptas". "Neen", zegt 

hij, "ik had mij een uur miszien met die uur, het was 16u". Ik kom in de keuken. Die koffiekan. Heel de 

pompsteen, allemaal koffie. De grond en allemaal, de keukenkasten. Ik zeg, "wie heeft er mij dat hier 

gelapt". Hij zegt, "ik weet het niet". Ik zeg, "het is altijd maar wat, het is altijd voor Louisetje". Ik zeg, "ik 

ga naar dat kotje gaan achter een dweil, ik ga dat opkuisen". Ik zag geen dweil hangen in dat kotje. 

Dat hangt waarschijnlijk boven, dat weet ik niet. Twee sponsen handdoeken pakken. Twee sponsen 

handdoeken in de keuken gepakt. Allemaal opgedaan en uitgewrongen. Ik zeg, "nu ga ik dweilen en 

die kasten afwassen". Dat heb ik gedaan. Dan heb ik daar droge handdoeken gelegd en op die droge 

handdoeken heb ik de vaat geleegd. Ondertussen was dat 17u05 ofzo. Ik zeg tegen Kevin, "nu ga ik 

de tafel zetten en de koffie zetten, die kan". De tafel gezet, het vlees en het brood, gelijk dat het moet. 

Voor Marita thee, theekan. Ze komen allemaal aan tafel, Marita kwam gelijk nog niet om 17u30, een 

beetje nadien. Ik zeg, "wie heeft er mij dat allemaal gelapt van die koffie? Dat is ook niet zo 

gemakkelijk voor dat allemaal op te kuisen." Ik zeg, iemand die wat achterlaat moet dat toch wel 

opkuisen? Marita klapte niet tegen mij niet meer. Heel de avond niet. 's Anderdaags 's morgens ook 

nog niet. Ge moet daar niet naar zien. Ik peis in mijn eigen, dat is nu al de tweede keer. 

00:40:57 I: Er is niemand anders die nog echt helpt hier? 

00:41:01  B12: Opruimen dat doet ze wel hoor, Marita en afruimen. Dat wel. Ik ga daar niets 

van zeggen, het is een brave vrouw, maarja, zulder hebben het gedaan en moeten vuil niet 

achterlaten. Het weekend, 's avonds was ik de schotels. Als ze binnenkomen de maandag. De 

zaterdagmorgen, de zondagmorgen, de maandagmorgen is alles aan de kanten. De keuken is aan de 

kanten, de vaat is leeg. De tafel staat tegen 's morgens terug netjes gelijk dat het moet, gelijk dat 
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zulder daar zijn. Dan stopt het voor mij, om 19u30. Ik zeg tegen Noëlle, "ik vind toch niet dat dat 

moeten kunnen hebt. Ze maken er toch wel een feestje van voor mij". "Jamaarja", zegt ze, "dat mag 

niet". Noëlle hebben we een papier gehad, waar dat er op staat wat dat er mag en wat niet, het zit 

daar tussen. Van die bedrijfsdinges, waar dat ze moeten helpen. Noëlle, dat is een vree goeie ook. 

Die pakt dat papier, ze gaat op de hoek van de tafel daar. Ze zegt, "een ogenblikje voordat je eet". Ze 

noemde geen namen. "Ik verlang wel iemand die de vuil achter laat, van op te kuisen". Simon en 

Robin zeggen hier, "ik heb er gelijk van gehoord". Marita [poerdige?] niet. Meer is er niet gezegd. Ik 

heb gezegd, "ik zijn niet kwaad, maar ik vind dat niet..." Ik ben niet kwaad, want ik kan niet kwaad zijn. 

Ik zou liever helpen of kwaad. Als er wat is, gelijk Simon ook. Hoe dikwijls is zijn deur niet-- dat hij niet 

binnen kan. Hij schopt erop, op de deur. Een beetje nadien, Marita komt bij mij bellen. "Louisetje, die 

kan niet binnen, ga gij zijn deur open gaan doen?" "Waarom niet?" Ik peis dikwijls als ik hier niet meer 

ga zijn... 

00:43:03 I: Dat het dan een beetje…? 

00:43:05  B12: Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Zulle zeggen het zelf in het OCMW. Ze 

weten het zelf niet. Ik doe het met veel plezier. Gelijk als hij zegt, "mijn batterij is leeg, gelijk Kevin, 

mijn batterij is leeg van mijn ding. Ik zal vanmiddag, ik rij naar daar, ik pak het mee. Noah ook. Dat is 

een vree lief vintje. Ik zit altijd bij die familie in OKRA enal. Ik zal het altijd doen. Aan Kevin, ah neen 

het ligt hier niet. Kevin heeft nu een knop van zijn hemd. Ik heb hier. Je zou dikwijls peizen, het is 

geen waar. Hij heeft een knop van zijn hemd en ik heb heel mijn knopdoos uitgezocht, want van wit 

heb ik genoeg, maar van blauwkes of donkere niet. Ik heb nu naar hem geweest, maar dat hemd moet 

nog beneden... Ga ik daar een knop aan naaien. Waarom niet? We zijn met elkaar voor te helpen. Ik 

heb een oorlog meegemaakt, ik weet wat dat het is. 

00:44:10 I: Voor u, die doelgroep zou meer moeten gaan naar mensen die... dat ze strikter 

zijn op hun regels, op hun voorwaarden. Die voorwaarden zijn er natuurlijk wel, maar ze kijken er azo 

niet naartoe. 

00:44:26  B12: Ja. We worden allemaal ouder. Gelijk Margaretha is hier al drie of vier jaar. 

Robin ook al drie jaar. In die drie jaar, als je zo oud zijt, ge verslecht veel. 
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00:44:35 I: Toen dat ze hier binnen kwam, was het misschien nog niet zo...? 

00:44:37  B12: Ja, dat is heel wat anders. Ik zijn ook niet verbeterd met hier binnen te komen. 

De dokter zegt, "als dat nog goed is, dat is het voornaamste". 

00:44:50 I: Vooral als ze binnen komen, dat ze dan toch nog...? 

00:44:53  B12: Ja, ze moeten behulpzaam... Ze moeten hun eigen kunnen verhelpen, ik ga het 

azo zeggen. Als je hier binnenkomt, moet je je eigen kunnen verhelpen. Als je je niet kunt verhelpen 

zij je hier niet niet. Ze kunnen niet batchen aan ulder deur. Ze weten niet hoe dat die licht aan gaat, 

hier. Ze drukken dan op het alarm. 

00:45:15 Nota: <Iemand komt binnen met paaseieren en gaat weer weg> 

00:46:05  B12: Als je in veel bollen zit. Ge betaalt lidgeld, maar ze zijn goed voor u ook. 

00:46:17 I: Vindt u nu zelf, als er een nieuwe bewoner bijkomt, dat u voldoende inspraak 

heeft in wie dat erbij komt of vindt u dat dat nu...? Nu krijg je hier bijna geen inspraak. Ge kunt 

bijvoorbeeld niet weten of dat die persoon echt gaat passen hier. 

00:46:37  B12: Dan moet Francine weten, die ze binnenhaalt. 

00:46:39 I: Denk je dat dat zou moeten, dat u zelf...? Dat er een keer een 

bewonersvergadering is ofzo, dat je een keer zegt, "past die persoon"? 

00:46:48  B12: Bewoners... binnenkort is er vergadering. 

00:46:54 I: Gaat dat dan ook over nieuwe bewoners bijvoorbeeld? 

00:46:55  B12: Neen, dat is niet over de die dat is over ons eten en allemaal, van de bewoners 

wordt er niet veel gesproken. 

00:47:02 I: Vind je dat dat zou moeten meer besproken worden als er nieuwe bewoners...? 
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00:47:07  B12: Ik vind van niet. Ik peis dat je ze dan misschien zou kwetsen. Sommige zou 

kwetsen. 

00:47:16 I: Het is echt het Zorgbedrijf die zelf moet die beslissing maken, van wie komt 

erbij? 

00:47:23  B12: Ja. Ik heb gevraagd van een keer de nieuwe baas te mogen zien. Die gaat in 

het kort komen, van Evergem of Sleidinge. Jonathan Peters noemt hij, maar. Hij gaat een keer komen 

in het kort. Wanneer weet ik niet. Is het in het kort of in het lang, ik weet het niet. 

00:47:54 I: Onder welke omstandigheden zou u zeggen, "de groepswoning, ik zou dat weer 

verlaten voor iets anders"? 

00:47:59  B12: Als ik de groepsdink zou verlaten? Daar zou ik spijt van hebben. Dan zou ik 

zeggen, "ik zijn niet goed, ik ga weg, ik zal misschien niet meer terugkomen". 

00:48:09 I: Dat zou dan de enige reden zijn? 

00:48:10  B12: Ja, daar zou ik spijt van hebben. Als ik die groep hier moet verlaten. Het is 

overal wat. We worden een dagske ouder en we moeten dat een beetje aanvaarden. 

00:48:21 I: De enige reden om dat wel te doen is dan voor zorgbehoevendheid of heb je 

nog redenen? 

00:48:34  B12: Voor het moment. Ze zouden het niet kunnen aantonen. 

00:48:38 I: Wat vindt u van de zorgverlening dat hier aangeboden wordt? Ik heb het hier 

dan wel over de gezinszorg nu. Dat ze hier komen koken en...? 

00:48:47  B12: Dat is hier niet zo bijzonder in orde. Dat is niet bijzonder in orde. Er zijn er wel 

die goed zijn enal, maar er zijn er... Ik begrijp het, nieuwe binnenkomen allemaal. Ik vind, die dat 

moeten koken, moeten toch iets in huishoud gedaan hebben. We hebben nu een stagiaire gehad van 

het middelbaar die huishoudschool, drie jaar of zo etwa. Zo'n goeike dat dat is, een goeike. Ze zeggen 

het allemaal. We hebben haar rapport moeten opmaken. Echt waar. Ze zijn daar met vijven, ze woont 
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in Sijsele zei ze. Ze moet thuis nogal een keer van alles doen en allemaal en helpen in het gezin. Dat 

is... Er komt hier ene van die drie, die bejaardenhulpster geweest is in Sluis, Emma 53 jaar, hoe dat ze 

dat nog aanvaard hebben, weet ik niet, ze hebben altijd maar klachten. Ze heeft ginder voor oude 

mensen en dementen gezorgd en allemaal en geen eten gekookt. 

00:50:04 I: Hier moet ze opeens eten koken ook? 

00:50:05  B12: Geen eten gekookt. Dat eten is... Dat is niet gelijk dat het moet. Dat is niet van 

allemaal hetzelfde. Vandemorgen ook. 

00:50:20 I: Zelf kun je daar niet veel aan veranderen? Zijn er al klachten tegen...? 

00:50:23  B12: Ik weet niet voor hoe lang dat ze aanvaard is hier. Dat kan voor drie maanden 

zijn, misschien voor zes maanden, ik weet het niet hoe dat dat marcheert hier. Ze is 53 jaar. Ze moest 

hutsepot koken, ze kan geen hutsepot koken. Ze moest ander vlees bakken, ze had dat nog nooit niet 

gedaan. Ze is wel gescheiden van haar man. Dat is hetzelfde, als het niet lukt, dat komt niet te pas. Ze 

heeft een andere man en "hij kookt altijd", zegt ze. "Daarmee", zegt ze, "ik ga ook wel een keer vragen 

om hutsepot gereed te doen". Het moet wel lukken, het is een jongen dat bij ons Julien in het school 

gezeten heeft. Hij zegt, "Ma, ik wist ik dat niet van Nora". Jamaarja, ik zeg, "jongen, ge zit ook al in de 

50 jaar, dus zulder ook. Ze hebben ook een ander leven. Als het niet lukt." Als dat niet lukt, moet je 

niet samen blijven ook. Je kan alsmaar geen ruzie maken. Dat is te lastig. 

00:51:20 I: Voor de andere zaken van de gezinszorg, het wassen en dingen. Zijn er daar 

ook problemen? 

00:51:25  B12: Voor de wast? 

00:51:25 I: Of poets... dat ze hier. Gelijk één van de vragen dat je zou kunnen stellen is dat 

je bijvoorbeeld zelf een kuisvrouw hebt in de plaats van dat er hier iemand...? 

00:51:35  B12: Neen, ik zijn content hier. 

00:51:38 I: Vindt u dat dat...? 
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00:51:39  B12: Ik vind dat goed. Als er etwa is, moet je het maar zeggen. We hebben hier 

ééntje gehad die vree rap kuist. De week nadien kwam ze en dan nog een keer. Ik zeg, "ga je dat een 

keer doen?" Als je het zegt, doen ze dat. 

00:51:50 I: Het is wel goed dat het aanwezig is, maar de uitvoering is niet altijd...? 

00:51:56  B12: Als het winter is, gaan we ze niet buiten zenden voor de ramen te wassen. Dat 

doet ik ook niet. Verleden week heb ik wel gezegd, "het is zes weken geleden, zou je een keer mijn 

ramen niet wassen?" "Oja", zegt ze, "ik ga dat doen". Ze is met de ladder weergekeerd. Ze heeft 

daaraan gekuist. Als je het vraagt, maarja. Ik zijn wel content hoor van de poetsvrouwen. 

00:52:15 I: Het is hier ook zeker, elke donderdag, dat je zelf het menu samenstelt? 

00:52:19  B12: De donderdagavond. Dat is wel een keer discussie. Met zeven, elk een keer, 

het is voor een week. 

00:52:30 I: Heeft iedereen azo een dag? 

00:52:32  B12: <Lacht> Dat is wel een keer verschillend. Gelijk Marita geeft een heel briefje. 

Dat mens gaat de dinsdag of de maandag en de donderdag naar de Koraal naar Eeklo. Dan is ze hier 

niet en dat neem ik aan. Dan zegt ze tegen mij, "ga gij een keer...?" Nu heeft ze een briefke gegeven. 

Vol au vent gevraagd en een keer bloedworst. Ik zeg tegen haar, "ik zal dat een keer vragen". Ze 

hebben dat erop gezet. Zondag heeft ze vol au vent gehad. Ik peis dat we zaterdag misschien die 

bloedworsten gaan hebben, ik weet het niet. Ze moet ook haar keur hebben. 

00:53:10 I: Dat is wel goed dat dat zo is, dat je zelf nog een keer kan kiezen? 

00:53:13  B12: Ja, ik vind dat wel goed. Als er etwa is, is het toch altijd bij dezelfde, maar we 

weten dat. Het is altijd bij Margaretha. 

00:53:21 I: Als je dat bijvoorbeeld zou bekijken ten opzichte van een rusthuis bijvoorbeeld, 

heb je natuurlijk geen keuze meer. 



 

382 
 
 

00:53:30  B12: Ik heb vrienden wonen, de zuster van mijn schoonzuster, maarja, bij ons gaat 

dat nogal vree goed die in Elisabeth zijn in Eeklo. Dat ze daar zo slecht eten hebben. Dat eten komt 

van. Ze zegt, "ze reclameren allemaal". Is dat van een traiteur? Allicht. Ik weet niet van waar. Is het nu 

van Oostkamp of aan de kanten van Gent, ik weet het niet. Hij heeft het al gezegd. Het is nog 

verslechterd. Hij heeft gebeld vandeweek. "Het is nog verslechterd", zegt hij. Ik had ook gepeisd, als 

het hier alsmaar is over dat eten en dat verschil tussen... 

00:54:12 I: De andere die dan eten klaarmaken doen het wel goed? 

00:54:16  B12: Die dat het eten gereed doen is goed, maarja, ze versassen dan 10u30 en de 

poetsvrouwen doen dan verder. De ene poetsvrouw kan het beter dan de ander. Dat vind ik niet goed, 

maar de coördinator zegt dat ook. Dat vindt ze niet goed en dat zou veranderen vanaf de eerste april 

met dat bedrijf. Dat weet ik nu nog niet, dat zou veranderen. Ze zouden dat veranderen. 

00:54:45 I: Ze proberen wel...? 

00:54:49  B12: Hoe, dat kan ik niet zeggen. Ik weet het zelf niet. 

00:54:54 I: Thuisverpleging enal, maakt u daar al gebruik van of niet? 

00:54:59  B12: Neen, ik kan nog alles zelf. Natuurlijk achter mijn operatie van mijn oog enal, 

dan komen ze wel druppelen. Druppelen en allemaal en verzorgen van mijn heup. Dat wel, ik zijn in 

het Witgele Kruis. 

00:55:11 I: Nu is dat gescheiden van heel die gezinszorg. Dat wordt niet aangeboden door 

het OCMW ofzo. Je kan zelf kiezen. Vind je dat goed dat u nu zelf...? 

00:55:21  B12: Ik vind dat goed dat je zelf mag kiezen. Ik vind dat wel goed, want ze hebben 

hier al verschillende. 

00:55:28 I: Voor de verpleging kan je zelf kiezen, maar je zou kunnen zeggen voor kuisen 

bijvoorbeeld kun je in principe ook zelf kiezen. Nu mag dat hier niet omdat dat natuurlijk in het OCMW 
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zit. Dat is ook één van de... die organisatie zorgt er natuurlijk wel voor dat er bepaalde dingen moeten 

gebeuren. 

00:55:52  B12: Dat gaat gebeuren. Daar zijn we nieuwsgierig naar. Vast en zeker. 

00:56:03 I: Gelijk vroeger, het OCMW, ondervond u daar meer nadelen of voordelen van? 

00:56:10  B12: Ik weet het niet. 

00:56:13 I: Als ik zelf zou kijken naar een OCMW, het voordeel is, zij hebben al die 

zorgdiensten. Als er iets is, het is direct bijna beschikbaar... 

00:56:24  B12: Dat wel. 

00:56:24 I: Nadelen kan je natuurlijk ook hebben. Ze leggen wel op dat je poetshulp moet 

hebben om de week. 

00:56:33  B12: Alle weken, de woensdag komt ze bij mij. 

00:56:33 I: Je zou kunnen zeggen, "we willen maar om de twee weken". Ge hebt daar niks 

te zeggen. Ik weet niet hoe dat u dat zelf ziet? 

00:56:40  B12: Ik vind het goed. Als er een keer wat is. Het is nog maar één keer gebeurd. 

Mogen we een keer een week wachten. Voor mij geeft dat niet. 

00:56:51 I: Gelijk als er bijvoorbeeld dat u hier ergens een probleem hebt. Een ander 

probleem, waarbij niet zo een klusjesdienst ofzo moet komen, wordt dat dan ook snel geregeld zo’n 

dingen? 

00:57:02  B12: Niet zo snel, maarja, het wordt geregeld. Mijn bel ging niet verleden week. Mijn 

buurman uit de Breugellaan kwam een bezoek brengen en zijn vrouw werkt in Gent. Hij is aan de 

ziekenbond in Eeklo. Hij zegt, "donderdagmiddag, ik ga komen". Ik zeg, "het is goed". Hij had gebeld 

in de living. Hij zegt, "Louisatje, uw bel gaat niet". Ik zeg, "hoe, mijn bel gaat niet?" Als mijn zoon komt, 

hij zegt, "Ma ge moet bellen". Lewis heeft het ook gezegd, maarja, ik zeg, "het is weekend, moeten we 

hier eigenlijk zeggen". Ze hebben ze geweest gaan maken mijn bel. Anders, ik peis niet... Gelijk van 
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een nieuwe frigo en allemaal. Dat heeft nu vree lang geduurd van die frigo. Een beetje te lang voor 

hier, waar dat je alles moet inzetten, ge hebt maar één. Dat was wel een beetje... Sommige dingen 

duren wel lang. Gelijk bijvoorbeeld voor een kraan of etwa of een nieuwe lamp, dat duurt zolang niet 

hoor. Mijn lamp was kapot en dat duurt zo lang niet. Bij een elektricien moet je ook een dag wachten 

of dikwijls meer. We mogen eigenlijk niet klagen ook. Je moet de mensen een beetje tijd geen ook. 

00:58:24 I: Als u het zou hebben over begeleiding of ondersteuning van het groepswonen, 

wat zou u daar dan zelf onder verstaan? 

00:58:32  B12: Voor? 

00:58:32 I: Begeleiding of ondersteuning van dat groepswonen? Kun je dat hier ook zien of 

vind je dat hier niet terug? 

00:58:42  B12: Ik peis dat wel. 

00:58:48 I: Liese is hier zo'n tijdje geweest, die stagiair om een keer een activiteit te 

organiseren of... 

00:58:59  B12: Dat hebben we hier. Het is een goeie hoor, dat we gehad hebben. 

00:59:04 I: Vroeger had u dat niet, kwam ze niet? Vindt u dat goeie toevoeging nog? 

00:59:09  B12: Ja. Gelijk gisteren ook, gingen ze naar etwaarsen een kinderfestival. Ze hebben 

daar allemaal geweest met een buske. De die dat komt, die stagiair, ik ken natuurlijk die ouders vree 

goed. Haar mama zit in Eeklo al jaren in de kliniek. Ze heeft niet ver van mij gewoond. Gisteren is zij 

achter Robin, Simon en Marita hebben mee geweest naar het festival van het Warmhof. Kinderfestival 

van de Papaver of hoe noemt het daar en ze hebben er twee moeten ophalen in Adegem. [?] 

begeleiding, want de keer ervoor, van de Nieuwjaarsreceptie, heb ik dat gedaan voor ulder. Dat is niet 

gemakkelijk wi. Als ge ginder komt, ge moet ze meedoen, ulder rolladeke zetten, ulder jas afdoen, hun 

klak ophangen, meedoen naar de tafel. Ik doe het vree gern, ik zal het niet zeggen. Zij heeft gezegd, 

"voor dat festival, ik ga komen en ik ga dat doen. Louisatje ga maar weg. Als je weggaat, ge zijt 

geschikt van weg te gaan. Ga maar weg.” Voordat ik weggegaan ben, is ze hier nog een keer 
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binnengekomen. Ik vind het een vree goeie. Verleden week heeft ze ons een taart gebakken. Een 

appelcrumbletaart gebakken. Liese heet ze. Het is een vree aardige naam van die kinders, van die 

zoon en van die dochter. Liese of zoiets. 

01:00:37 I: Dat is én van de dingen dat je zou kunnen denken. Stel dat u er bijvoorbeeld 

niet meer bent, hoe zou het gaan? Als er dan iemand is die een beetje het één en ander kan 

oplossen? 

01:00:52  B12: Dat weet ik niet hoe dat dat gaat gaan als ik hier niet meer zijn. Het zal iemand 

anders zijn. Er staan er wel op de wachtlijst voor naar hier te komen. Het is hier goed, ge zijt uw eigen 

baas. In het Warmhof, om 21u moet je binnen zijn. Alles gaat dicht. Hier ga je buiten als je wilt. Mijn 

zoon zegt, "ma, we gaan wat gaan eten". Ge komt binnen en het is 23u of 23u30. Dat is nu te lang 

voor mij, daar kan ik niet goed meer tegen. Ik moet dat eer doen, ofwel 's middags, maar bijvoorbeeld. 

Er is niemand die wat zegt, ge komt op uw kamer, ge doet... Ginder is het gedaan. 

01:01:27 I: Het gevoel dat je toch nog ergens een appartement...? 

01:01:28  B12: Dat je thuis bent. Ik vind dat. 

01:01:35 I: Vind je dat er tussen de bewoners zelf veel engagement is? Gij doet wel redelijk 

veel voor de mensen onderling. Merkt u dat sommige mensen hier bijvoorbeeld nog een keer 

binnenspringen? Gebeurt dat of niet? 

01:01:50  B12: Ik weet het niet. Dat kan ik niet zeggen. Bijvoorbeeld als ze mij wat vragen, ga 

je voor mij een keer tot aan die apotheker gaan daar, dat kan ik. Of ik heb voorgesteld. Ze hebben 

twee winkels, de Aldi en de Colruyt, maarja ze willen nu een keer ander vlees. Iets anders. Ik zeg, "bij 

Margaretha dat is slaan en genezen soms bij u". Ik ga het niet zeggen, want ik kom er goed mee 

overeen. Ze hadden al een keer voorgesteld om het vlees hier te halen bij de slachter. Ik vond dat wel 

goed, maar zij had dat afgekeurd, maar dat weet ze niet meer. Ze heeft mij gisteren gebeld daarvoor. 

Ik zeg, "luister en keer hier, als je een keer wat wilt", tegen haar. "Ik zal dat zeggen aan tafel". "Ik wil 

wel een keer bijvoorbeeld [oorflakken?] zeggen zulder", ik weet niet hoe dat ze dat noemen. "Dat is 

alsmaar datzelfde". Ik zeg, "als je dat vraagt, wil ik daar wel om gaan naar daar". Dan zeg ik, "zijn we 

met zeven, bijvoorbeeld zeven schellekes". Potjes niet, want als je potje pakt. We hebben dat een 
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keer gedaan over een week of drie als ze een potje [oorflakken?] meegebracht... Het is te belachelijk 

om te vertellen, maar het is zo. Simon is een vleeseter en dat is een ongesnoepte man aan tafel, gelijk 

op weke manier. Simon, dat kan je niet zeggen. Jij pakt dat potje, van de helft, hup. Het is een 

vleeseten, 's morgens, 's avonds, dat is nu hetzelfde, die heeft ervoor betaald ook. Je moet rekening 

houden dat er nog anderen zijn die wel een keer willen met een potje. 

01:03:40 I: Dan is de helft al weg? 

01:03:39  B12: Marita eet ook gern een keer [oorflakken?], Kevin ook. Als je dat nu een keer 

wilt, moet je dat zeggen, zal ik daar wel een keer om gaan. Ik zeg dat nu tegen u. Margaretha belde 

gisteren, “Louisatje zei...” Ik zeg, "ze heeft het al een keer voorgesteld, maar als gij het afkeurt", tegen 

haar. Ik zeg, "voor mij is het goed". Als ze zeggen, "ga je er een keer om gaan", ga ik dat doen. Op 

mijn gemak ga ik tot aan daar. Het is hetzelfde of de gezinsters, gelijk hoe dat ze het bespreken, ik wil 

dat wel doen. Ik vind het wel een keer goed ook van etwaar anders. Ze kan slaan en genezen. Van de 

week hadden we soep, dat had mijn poetsvrouw... We hadden schorseneren over en ze heeft er soep 

van gemaakt, van schorseneren. Ik heb er ook nog nooit niet van gehoord. Ik moet het zeggen gelijk 

dat het is. Er wordt hier niets weggesmeten, ofwel in de diepvries, dat is ook niet zo lekker. Ze had 

daar soep van gemaakt. Vandaag is het soep, morgen dessert, vandaag, over andere dag het is soep. 

Heel die achtermiddag over schorseneren in soep, "heb je dat al ooit geweten?" en allemaal. Robin 

ook, "dat is één pot nat". Die vint, "ik heb het nog nooit niet gehoord". 's Anderdaags was het dessert. 

De andere dag had ik daar een pot zien staan. Plastic. Oh, ik zeg, "dat ziet er gelijk crème-achtig azo, 

zou dat van asperges zijn ofzo?". De soep gewarmd. Elenatje dat vandaag hier is. Ik zeg, “Elenatje, 

wat voor een soep is het vandaag?" "Dat ik het niet weet", zegt ze, "ik heb ervan geproefd, het kan 

aspergesoep zijn". "Neen, het is geen waar", zegt Kevin, "het is van die schorseneren". "Godverdikke", 

voor dat we aan tafel zitten, Margaretha, "het is toch geen waar zeker". Ze schept. "Hoe is de soep?" 

Ik zit ernaast. "Voor mij goed." Ik zeg, "ik heb het nog nooit niet gegeten, maar voor mij goed". Zij ook, 

"de soep is wel goed". "Moet er 's avonds nog iemand soep hebben? Er is er nog over." Dat wordt dan 

verdeeld in potjes. "Ja, de soep is goed, ik ook een pot". Ik zeg, "gij ook een pot. Er zijn misschien nog 

anderen voor die overschot. We zijn wij met... Ik zou wel willen hebben dat je het aan iedereen vraagt 

Margaretha." De soep was goed, Leon komt hier de zondag. Ik zeg tegen ons Leon, "we hebben van 
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de week schorsenerensoep gegeten. Hij zegt, "ma, was dat goed?" Ik zeg, "ja, het was echt goed". Hij 

zegt, "ik ga het een keer zeggen tegen Amélie". Als er spaghetti over is, in een bordje doen, want, "ik 

ga dat meedoen naar mijn kamer, ik ken dat vuur niet, ik ken die dink niet". Als we alleen zijn, dat is 

het weekend, dat is van de zaterdagmiddag. "Ik wil ik dat opwarmen in mijn micro, dat vind ik niet erg, 

ik ken die ook niet, ik zal dat wel doen". Neen, ik ga dat meedoen in haar kamer. Simon zegt, "zijt gij 

hier maar alleen?" "Moet je er ook hebben?" Hij zegt, "ja". Noëlle zegt, "dan moet het verdeeld 

worden". Hij een bordje. Zeg, "hey, er is hier niemand niet vandenavond voor te warmen. "Het is ook 

waar". Ik zeg, "ik ga ik dat wel doen voor u". Ik zijn naar mijn kamer gekomen, dat afgedekt naar hem. 

Ik heb wel gezegd tegen Kevin, "als ze nu komen voor te komen", want het is gelijk de duiven dat 

vallen om 17u30 voor het eten. Ik zeg, "ga je vragen om nog een beetje te wachten, dat ik ook nog 

achter kom met dat bord en allemaal?" Kevin zegt, ge moet een beetje wachten, Louisatje gaat komen 

met Simon zijn ding. Als je een beetje opstandig zijt, maar azo alles afkrabben. Ge weet dat je niet 

thuis zit, daarmee. [?] moeten leven. 

01:07:45 I: Je moet je een beetje kunnen aanpassen aan elkaar? 

01:07:47  B12: Mijn zoon zegt dat ook. Hij werkt in het labo in Aalter. Hij zegt, "ma, gij weet dat 

niet. Gij hebt in huizen gewerkt waar je alleen was als huishoudster. In een groep werken, gij weet dat 

niet, ma. Het is al goed dat gij deed en kookte en waste en streek, dat is al goed, maar in een groep 

werken, dat is wat anders." Hoe dikwijls dat hij dat al gezegd heeft. Hij is van '63. Hij wordt nu 54 jaar 

zeker dan, de eerste juni. Hij zegt, "ma, nu komen er al jongere bij en die jongere voor op de computer 

in dat labo. Ik weet niet hoe dat gaat." Ik heb het al dikwijls gevraagd en dat is beroepsgeheim, ze 

zeggen dat niet. Hij zegt, "ma, ge weet dat toch niet". Hij werkt er zo lang. Nu, hij had gevraagd, hij 

had een zere arm. Hij is al een keer geopereerd aan zijn arm. Hij had gevraagd wanneer dat hij in 

pensioen kost gaan. Hij valt er juist buiten, hij moet werken tot aan 67. Hij zegt, "ik zijn er niet bij", 

onlangs. Nu is er een andere wet gekomen. Zondag zegt hij, "ik ga misschien algelijk in 4/5en kunnen 

gaan" en hij zegt, "ik zou dat wel aanvaarden". "Ge hebt gelijk, jongen". Ze hebben het opgeschreven 

of aangemeld, ik weet het niet, maar ge moet wel drie maanden wachten. Binnen drie maanden ga ik 

dat weten. Ik zeg, "het is goed jongen, met zo'n grote hof". Amélie doet ook veel, want die kan goed 

werken, zijn vrouw. Hij zegt, "tot aan 67, ik zou niet meer kunnen. Ik zou echt niet meer kunnen tot 
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aan 67". Ik vertelde het van die soep. Hij zegt, "ma, gij weet dat niet in een groep werken, gelijk bij 

ons". Dat is waar. 

01:09:43 I: Gij gaat nog geregeld wel naar buiten. Gij doet nog redelijk veel ook? 

01:09:48  B12: Ik weg? 

01:09:48 I: Ja, gelijk vanmiddag ga gij ook? 

01:09:51  B12: Neen, vandaag blijf ik thuis. Morgen zijn ik weg. Het is morgen paasfeest in 

Adegem en Den Hoogen Pad. We zullen daar met velen zijn.  

01:10:00 I: Is dat dan een vereniging? 

01:10:05  B12: Dat is van mij vereniging. Volgende week, de zondag, op Pasen, de eerste april 

ga ik naar mijn zoon gaan eten, naar Leon. Dinsdag is het van OKRA in Adegem. Dat is dan ook in 

Den Hoogen Pad. Dat heb ik ook betaald. 

01:10:19 I: U zit in heel wat verenigingen? 

01:10:22  B12: Ja, ik zeg, "als ik mijn autootje heb, is het goed". Zolang of dat ik mijn autootje 

heb en kan rijden of mag rijden, dat moet ik er wel bijzeggen. 

01:10:32 I: De buurt hier, kent u de buurt? Bent u zelf van Kleit? 

01:10:38  B12: Neen, ik zijn niet van Kleit. 

01:10:40 I: U kent de buurt hier? 

01:10:41  B12: Ja, mensen van Kleit. Ik heb in commerciehuizen gewerkt, ik ken oneindig veel. 

Gelijk in de garage [?] en [?]. Al die... Als ik etwaar gaan. Ik zijn in de eerste tien minuten niet binnen. 

De enen kom ik tegen en de anderen kom ik tegen. "Louisatje, zij je daar gern?" "Ja". 

01:11:02 I: Is dat hier een goeie locatie voor...? 
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01:11:04  B12: In Kleit. Dat hangt aan mekaar in Kleit hier. Als er hier iemand dood gaat. Ik zeg 

tegen Leon, "hoeveel mensen dat er hier nog naar de kerk gaan". Over enige maanden een nieuwe 

orgel geplaceerd. Een nieuwe orgel nog placeren in een kerk, dat moet toch oneindig veel geld 

kosten. Er zitten hier verzeker goeie sponsors en allemaal. Gelijk Timmerman van de rolluiken en 

allemaal. Een massa volk heeft er geweest. Ik weet niet van waar dat ik kwam. Van mijn schoonzuster 

misschien? Ik had drie keer rondgereden. Ik kosten nergens staan met mijn auto. Al met een keer 

begon ik te denken, aan de grot ga ik ginder kunnen staan. Als ik aan dat straatje rij aan de grot. 

Inderdaad ik kost daar staan. We hebben allemaal van deze coördinator nog niet, maar van de die 

ervoor, een sleutel gehad van dat poortje. Die hebben een sleutel doen maken van dat poortje daar. 

Daarmee kunnen we dicht naar de parking en naar de grot gaan. Dat is vree gemakkelijk. Ik had mijn 

auto daar gezet en dan te voet gekomen. 's Avonds ga ik hem gaan halen voor weer hier te zetten. 

Het is algelijk een eindje naar ginder. Dat voel ik wel aan mijn heup. 's Avonds, "Louisatje, ga je je 

auto vanavond gaan halen, als je gegeten hebt". Ik zeg "ja, ik ga hem wel weer gaan halen". Simon is 

altijd aan het lachen. "Zeg Louisatje, moet ik meegaan naar ginder?" Ik zeg, "je zou moeten meegaan, 

ge kunt niet gaan vint". "Jamaarja, met dat bos. We zouden een keer tope in het bos kruipen." "Ah", ik 

zeg, "gij sloeber". <Lacht> Altijd aan het lachen. Neen, ik heb op mijn gemak, voorzichtig. 

01:12:47 I: Zijn er nog veel gezamenlijke activiteiten? Hier kom je samen voor het 

koffiemoment wel? Ik geloof in Adegem is dat wel wat minder. 

01:12:53  B12: Ja. Hier gaat het beter of in Adegem heb ik al veel gehoord. Dat heb ik al veel 

gehoord, want de zondag komen er daar maar twee koffie drinken en bist de week ook elk op zijn 

kamer. Ze zijn niet gezellig. Gelijk dinsdag, nu morgen niet, maar volgende week dinsdag is het van 

OKRA, waar dat ik gaan. Dan gaan er van Adegem ook zijn in Den Hoogen Pad, die ook in OKRA zijn. 

Dan komen ze naar mij en dat en dat en dat. 

01:13:23 I: Vindt u dat er hier eigenlijk voldoende voorzieningen zijn in de buurt 

bijvoorbeeld? Gij gaat nu wel nog met de auto, maar stel dat je te voet zou moeten gaan ofzo. Is dat 

dan mogelijk? 

01:13:34  B12: Dan moeten we dat aan het OCMW vragen. Dan komen ze van het OCMW. 

Met de kilometers te betalen, ge moet overal betalen. Gelijk gisteren als er etwa te doen is van ulder, 
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gelijk voor de Nieuwjaarsreceptie en allemaal, zijn we vree goed ontvangen. Vanalles. Ze waren daar 

dan ook allemaal van die huizekes. Ik kan niet zeggen wat dat we daar gehad hebben. Maar van 

gisteren van dat festival, dat ze met enigten waren. Er waren er nog velen van opa's en oma's voor die 

kinders... Dat zeggen ze als ze thuisgekomen zijn en dat vind ik wel jammer, dat ulder geen drinken 

gehad hebben. Ze zijn thuisgekomen. Ze waren 15u40 al thuis. Ik was 12u45-13u15 hier weg, om 

13u30 vertrokken. Ze hadden wel vree veel dorst. Dat vind ik wel jammer, omdat Marita zegt tegen mij 

dat er daar waren, maar wat voor een groep of hoe of wat, dat weet ik natuurlijk niet. Ze heeft dat 

vanmorgen verteld, dat er van een groep wel drinken kregen met een coupe. Dat ga ik nu wel een 

keer placeren. Dat dat wel jammer is als er wat te doen is voor oudere menen dat ze wel een keer 

drinken mogen aanbieden. Dat vind ik wel jammer. 

01:14:47 I: Een stukske over de toekomst van het groepswonen. Als je dat groepswonen 

zou moeten situeren tussen de huidige woonvormen voor senioren die bestaan. Dan heb ik het over 

thuis wonen, enerzijds, eventueel met thuiszorgdiensten, een assistentiewoning en dan een 

woonzorgcentrum. Waar zou u dat dan tussen zien? Waar zou je dan het groepswonen zette tussen 

die drie woonvormen? 

01:15:16  B12: Mijn schoonzuster woont op de markt, maar het is haar eigendom, dat is net 

hetzelfde. Die heeft thuiszorg. Zij is daar ook vree content van. 

01:15:25 I: Vindt u dat dat groepswonen, dat dat meer gaat naar de woonzorgcentra, meer 

naar een assistentiewoning of toch meer naar dat thuis wonen? Hoe moet ik dat daar tussen zien? 

01:15:31  B12: Het is meer in groep. Gelijk het Warmhof ook. Als er etwa te doen is, komen ze 

ook alsan van die huisjes. Ik vind dat wel gezellig. Wie dat wil gaat en wie dat niet wil, kan niet gaan. 

Er zijn daar veel vrijwilligers. Ze helpen u. 

01:15:53 I: Wat is het grootste verschil dan met een assistentiewoning en een 

groepswoning? Wat zou u dan zeggen? Wat is daar het grootste verschil tussen? Is dat dan het feit 

dat de zorg hier effectief aanwezig en in de dinge, dat je het nog zelf moet vragen? 

01:16:08  B12: Ja. 
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01:16:10 I: Is dat dan het enige? 

01:16:11  B12: Ik vind dat wel goed hier zeker. Ik vind het goed. 

01:16:15 I: Moest u moeten zeggen of dat het wonen of de zorg hier prioritair is in zo'n 

woning. Wat zou u daar dan? Hoeveel percent? Ge moet dat niet per se in percent uitdrukken. Hoe 

belangrijk is het wonen hier en hoe belangrijk is de zorg? 

01:16:45  B12: In Eeklo, die mensen die daar wonen van [mei/mij?]. 

01:16:54 I: Als je thuis woont, zou je dan meer zeggen, "het is 100% wonen en dat er daar 

zorg bijkomt dat is..." Je gaat niet thuis gaan wonen om zorg te krijgen. Ik weet niet hoe dat u dat dan 

hier ziet? 

01:17:07  B12: Het is verschil. Hij zou liever wonen gelijk dat ik woon, daar in Eeklo, zegt hij. Hij 

is zijn huis ook moeten verlaten als zijn vrouw ziek is, in de Elisabethlaan. In Elisabeth zijn vrouw is 

gestorven. Hij kan dat niet gewend worden. Hij zou liever wonen gelijk ik, zegt hij. Ge hebt daar maar 

een kamerke. 

01:17:29 I: Hij woont in een asisstentiewoning of in een woonzorgcentrum? 

01:17:31  B12: Neen, in Elisabeth. Dat zijn allemaal kamerkes apart. Het is een rustoord. Ik 

weet het niet. Hij zou wel liever in een assistentiewoning wonen, peis ik. 

01:17:50 I: Vindt u dat dan een goeie toevoeging aan de woonvormen die bestaan? Dit 

hier? 

01:17:55  B12: Gelijk hier? Ik vind het hier vree goed. Ik zou niet willen... 

01:18:00 I: Het is voor u de beste oplossing? 

01:18:02  B12: De oplossing is gelijk hier. Mijn zoon en mijn schoondochter zeggen dat ook. 

Zulder zeggen dat ook. 
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01:18:11 I: Zijn er nog bepaalde zaken die moeten Veranderen? Dat u zegt van, "dat is iets 

dat echt beter kan" of "op een andere manier geregeld zou moeten worden"? 

01:18:19  B12: Neen, ik vind het hier goed. Ge weet dat je moet geholpen worden en dat dat 

niet verbetert uw ouderdom. Ze doen hier alles. Ik kan niet vragen... Ik zou niet weten wat dat ze hier 

nog willen. Zeg het azo. 

01:18:38 I: Kookt u zelf bijvoorbeeld nog een keer iets, hier in het flatje? 

01:18:42  B12: Ja, als ik goesting heb naar mosselen, bijvoorbeeld van de zomer, de tijd van 

de mossels heb ik mossels gereed gedaan. Dan zeg ik, "ik kom niet". Het is weer hetzelfde. Ik had 

gezegd dat ik niet kom eten 's avonds, dan was het weer hetzelfde. Ik zit mijn mossels te eten hier aan 

de tafel op mijn gemak. De bel gaat. "Louisatje, we hebben nu geen koffie". "Oe?", ik zeggen, "ge had 

geen koffie? Ze hebben het toch geweten." Mijn boel laten liggen, eerst allemaal geholpen. Zo heb ik 

gevaren. Al twee keer azo. Ze rekenen op mij, ik ga het azo zeggen. Ze rekenen eigenlijk op mij die 

weekends. De verpleegster kwam naar mij dat bij hem komt. Ze zeg, "allé, ge zit hier nu, ge zijt te laat, 

om 18u30". "Jamaarja", zegt hij, "we hebben hier maar laat eten". Die verpleegster die bij haar komt 

voor zijn kleren af te doen 's avonds, het was zij. Zij komt naar mij. Ze zegt, "Louisatje, wat scheelt 

er?" Ik zeg, "die paniek hier". "Maar scheelt er wat met u?" Ik zeg, "neen, het is die paniek, ik heb mijn 

boel moeten laten staan". De bel gaat hier dikwijls. Ook familie dat niet binnen kan. Ze bellen allemaal 

hier. Ik zou beter boven wonen. <Lacht> Het is gelijk wat. Komen ze voor de bel 's noenens, 12u45. 

"Madam, we zijn hier met de frigo". Louisatje hup, boel toe. De frigo. Nieuwe frigo. 

01:20:27 I: Ik peis dat dat het belangrijkste is. 

01:20:30  B12: Ik zijn hier gern. Ik heb schone dagen. 

01:20:36 I: Het is een speciale vorm. Dat was het. Heeft u zelf nog vragen? 

01:20:40  B12: Neen, ik zijn content. 
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Interview bewoner 13 

Tijd Spreker Tekst 

00:00:06 Nota: <Begin algemene vragen> 

00:00:06 I: Wat is uw leeftijd? 

00:00:13  B13: 79. 

00:00:19 I: Bent u nu gehuwd of...? 

00:00:21  B13: Ik ben gehuwd. 

00:00:23 I: Samenwonend nu dan? 

00:00:27  B13: Ik woon samen met mijn vrouw. 

00:00:29 I: Van opleiding tot welke leeftijd...? 

00:00:30  B13: Ik heb hoger middelbaar gedaan. 

00:00:32 I: Welke leeftijd was dat dan? 

00:00:35  B13: Tot 18. 

00:00:41 I: Nu bent u gepensioneerd? 

00:00:47  B13: Ik ben gepensioneerd. 

00:00:50 I: Uw gezondheidstoestand, als u dat zou moeten omschrijven van "zeer goed", 

"goed", "slecht", "redelijk", "zeer slecht"? 

00:00:58  B13: Eerlijk gezegd, ik zit mer vier bijpassen. Ik ben geopereerd van de prostaat. Ik 

ben Parkinsonpatiënt in de op één na hoogste graad. De dokter durft mij geen hogere medicatie meer 
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geven, omdat hij zegt, "als het dan een keer is dat het echt nodig wordt, dan kan ik niet meer..." Ik zit 

in feite aan mijn maximum van medicatie. Dat verbetert niet. 

00:01:31 I: Op dat gebied dat ge wat minder? 

00:01:32  B13: Op dat gebied moet ik zeggen, het grootste euvel dat daarvan is beven en ook 

onvaste gang en evenwichtsstoornissen. 

00:01:49 I: Moet ik dat als "slecht" of "zeer slecht" opschrijven? 

00:01:53  B13: Ik ben content in mijn toestand. Ik kan daarmee leven. Het is... hoe gaat u dat 

dan formuleren? 

00:02:11 I: Ik ga voorlopig gewoon... 

00:02:13  B13: Ge kunt niet zeggen "zeer goed", ge kunt niet zeggen "zeer slecht". Ik ben 

alleszins een risicopatiënt. 

00:02:25 Nota: <Deurbel gaat> 

00:03:43 Nota: <Interview wordt hervat> 

00:03:45  B13: Gezondheidstoestand. Ge hebt alle dagen... 

00:03:49 I: Ge hebt hetgeen dat ge u voelt nog en ge hebt hetgeen dat u... 

00:03:56  B13: Ik kan ermee leven, ik ga het zo zeggen. 

00:04:01 I: Heeft u kinderen? 

00:04:01  B13: Ik heb een zoon en een dochter. Hier, kijk. Geboren '65 en geboren in '68. 

00:04:12 I: U vorige woning, was dat gelegen in een landelijke of...? 

00:04:15  B13: Mijn vorige woning, dat ligt hier... dat ligt niet ver. 
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00:04:24 I: Was dat in een landelijke of een stedelijke? 

00:04:25  B13: Een landelijke. We woonden hier in Adegem langs de grote baan naar Gent. 

00:04:32 I: Was u eigenaar toen van uw...? 

00:04:33  B13: Dat is ons eigendom voor de moment. Wij gaan dat verkopen. 

00:04:38 I: Was dat een vrijstaande woning of een rijhuis of...? 

00:04:41  B13: Het was een aaneenstaand huis. 

00:04:45 I: Dat zijn de algemene dingen. 

00:04:49 Nota: <Begin semigestructureerd interview> 

00:04:50 I: Hoe bent u zelf in aanraking gekomen met die groepswoning hier? 

00:05:01  B13: Het ging niet zo goed met mij. Het gaat ook niet zo goed met mijn echtgenote. 

Ons huis, dat was tamelijk groot. Dat was 1337 m². Ons huis had een bebouwde oppervlakte op de 

grond van 204 m². Drie slaapkamers bemeubeld met alles erop en eraan. Het ging niet meer. Het was 

te veel. Het werd te veel voor mijn vrouw en ook voor mij. Dan hebben we via via [?] zijn we toch. Ik 

ken dat hier. Wij wonen hier van in '66. Ik kende die zaak hier. Zo zijn wij hier in feit beland. Op eigen 

vraag. 

00:05:50 I: U wist al dat dit hier bestond al lang? 

00:05:53  B13: Ik weet van dat dat geopend is. In oktober is dat drie jaar geweest, dus nu drie 

jaar een half omtrent. 

00:06:03 I: Jullie zijn hier al lang of niet? 

00:06:02  B13: Wij zijn hier sedert augustus. Sedert 8 augustus 2017. 

00:06:13 I: De belangrijkste reden was dan...? 
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00:06:16  B13: Onze gezondheid van ons twee. 

00:06:19 I: Als u zou moeten een aantal waarden omschrijven van het groepswonen, wat 

zou u dan...? Nu dat u hier woont bijvoorbeeld. 

00:06:28  B13: Het valt mij nog een klein beetje tegen, omdat er nooit iemand is waar dat ge 

tegen kunt spreken. Dat verzorgend personeel heeft eenvoudigweg geen tijd. Als ze een keer 

binnenkomt, is het rap die vuilbak legen. Het is rap die badkamer, die Wc daar ontsmetten 's morgens 

en... Maar een keer vijf minuutjes tijd maken om een keer een gesprek te hebben dat zit er niet in. 

00:06:57 I: Met de andere bewoner is dat dan...? 

00:07:00  B13: De andere bewoners, moet ik eerlijk zijn. Er zijn er weinig die aansprekelijk zijn. 

Ge weet dat ook, er zijn er hier voor de moment tien of twaalf zeker. Er zijn er twee in de kliniek. De 

gesprekken vlotten niet hard. 

00:07:22 I: Is dat dan omdat de interesses uit elkaar liggen of is dat dan omdat er conflicten 

zitten of hoe moet ik dat...? 

00:07:27  B13: De leeftijd en de toestand van de bewoners. Er zijn er twee die nu een stukske 

doof zijn of bijna helemaal doof zijn. We zitten met ons met zessen aan tafel, waarvan dat er vier nog 

regelmatig deelnemen aan de gesprekken, maar voor de andere twee is dat... Spreken ze wel een 

keer of lachen ze wel een keer, maar ook een keer het woord overnemen of een keer een inbreng 

doen, dat zit er niet in. Aan die andere tafel, daar zitten er drie. Ik peis niet dat er daar enen is die... of 

dat er iemand was die interesse heeft in een gesprek of in een discussie. Aan die andere tafel, ik kan 

daar in feite niet veel van verwachten. Dat is een koppelke dat daar ook zit. Ik ga daar nu geen namen 

in noemen, want er is maar één koppel buiten ons. Die hebben zich hier een imperium opgebouwd de 

eerste drie jaar dat ze hier... dat ze zij de King en de Queen zijn als ik het zo mag uitdrukken. 

00:08:30 I: Ik heb dat nog gehoord. 

00:08:33  B13: Heb je dat nog gehoord? 
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00:08:33 I: Niet letterlijk maar... 

00:08:37  B13: Dat druipt er zo af. Gelijk dan moesten die mensen... Ik ga er geen kwaad van 

vertellen. Ik mag niet, want... Die moesten eerst bediend worden. Als er bijvoorbeeld fruitoverschot is. 

Er zijn nog drie appelsienen, er zijn nog vier bananen of nog twee... dan moesten ze altijd eerst 

bediend worden. Dat is nu een klein beetje anders gegaan. De eerste week beginnen ze aan de ene 

kant, de andere keer beginnen ze aan de andere kant met het opdienen van het voedsel. Ge ziet dan 

nog dat dat... 

00:09:10 I: In die zin slaagt het groepswonen er dan niet helemaal in om die vereenzaming 

te doorbreken? 

00:09:17  B13: Die eenzaamheid wordt hier niet gebroken. Neen. 

00:09:23 I: Toch niet onder de bewoners? 

00:09:24  B13: Neen. <Blijft dit veel herhalen> 

00:09:26 I: Voor contacten met andere mensen moet je vooral buiten de groepswoning...? 

00:09:31  B13: Het is moeilijk om hier contact te leggen. Niettegenstaande dat we met Sarah, 

met Eva en met Chantal en met... een zeer goede verhouding hebben, maar ge hebt dat niet met 

iedereen, want het is praktisch onmogelijk. Het is niet mogelijk van dat met iedereen te hebben, 

gezien de toestand van veel mensen. Ge hebt er dan ook... die mensen komen toe, ze zetten ulder 

neer. Ze hebben under boterhammetjes binnen, boef, ze zijn al weg. Ge moet niet peizen dat ze nog 

een minuutje gaan blijven zitten of dat ze... 

00:10:02 I: Is er dan een soort van generatiekloof ook dat je zegt van...? 

00:10:06  B13: Neen. 

00:10:07 I: Dat is niet...? 
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00:10:08  B13: Natuurlijk, er zitten hier twee mensen nu, Carineke is nu in de kliniek. Ze zal 

waarschijnlijk niet meer weerkeren. Carine is ook 94, die is nog goed. Dan andere, dat het minder... 

00:10:28 I: Nu is Liese hier ook. Ze is hier net geweest. 

00:10:31  B13: Liese doet hier schoon werk. 

00:10:35 I: Dat is zo iemand die hier tijdelijk, al dan niet, ik weet niet... 

00:10:37  B13: Het is niet lang meer dat ze hier is. Het is ook haar laatste maanden dat ze hier 

is. 

00:10:43 I: Vindt u dat goed dat er hier iemand aanwezig is? 

00:10:44  B13: Ik vind dat goed. Ge kunt er een keer tegen babbelen en ge kunt haar ook wat 

vragen. 

00:10:48 I: Zij heeft meestal wat meer tijd denk ik. 

00:10:51  B13: Zij heeft wel tijd. Ze is hier al een keer geweest dat ze hier minstens 2u gezeten 

heeft dat we zitten babbelen. Over koetjes en kalfjes over van alles. Dat heeft wel een luisterend oor. 

00:11:01 I: Zou dat eigenlijk vast ook aangeboden moeten worden in zo'n concept? 

00:11:10  B13: Dat zou in feite moeten. Er zou een aanspreekpunt moeten zijn voor iedereen. 

00:11:16 I: Dat is zo een beetje voor groepsvorming. Als zij hier een activiteit organiseert, 

gelijk nu die pannenkoeken bijvoorbeeld. 

00:11:23  B13: Ik heb altijd gezegd. De laatste keer heeft zijn in plaats van een middagmaal, 

gewoon te koopvoeding als ik het zo mag zeggen. Een voorstel van een keer pizza te eten. Ze heeft 

dat gedaan. Ik ben nu geen pizza-eter. Ik heb gezegd, "als jonge mensen met nieuwe ideeën naar 

voor komen, moeten we daar altijd aan meewerken". Daarmee heb ik van "ja" gezegd. 
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00:11:47 I: Gelijk naar het koffiemoment, gaat u daar bijvoorbeeld naartoe of niet? 

00:11:50  B13: Ik ga daar normaal niet... Mijn vrouw is daar niet voor. We drinken hier 

gewoonlijk koffie thuis, hier op onze woning. Door dezelfde reden. Er zijn er vree weinig die gaan 

koffie drinken. 

00:12:06 I: Als er zo iemand is die je echt motiveert om dat te doen, zou dat misschien...? 

00:12:12  B13: Dat zou misschien wel lukken, maar ik zeg, "er is eenvoudigweg niemand die 

mijn vrouw..." Bijvoorbeeld gisteren was er in het Warmhof een Schlagerfestival. Ge hebt dat 

misschien gezien. We zijn daar naartoe geweest. Mijn vrouw was ook ingeschreven. Ze was klaar tot 

op het laatste moment. Dan in één keer zegt ze, "ik zijn bang, stop". Dan zou je iemand moeten 

hebben die een keer kan binnenkomen die kan zeggen, "Myriam", weer u toch een keer en ga toch 

mee. Iemand vreemds zou dat kunnen, ik kan dat niet, dat moet ik toegeven. 

00:12:46 I: Nu is er niemand? Ze gaan zich daar niet mee bezig houden de zorgverleners. 

00:12:53  B13: Zo zou er iemand moeten zijn, die zulke [?] kan oplossen. 

00:12:58 I: Iemand die echt de groep ondersteunt in zijn geheel? 

00:13:02  B13: Ja. 

00:13:02 I: Er is wanneer dat er een keer iets nodig is? Die als tussenpersoon fungeert 

voor de groep? 

00:13:10  B13: Ja. Er zijn dan van die toestanden die ik heb proberen oplossen. Bijvoorbeeld er 

staat in ons papieren dat er dus dagelijks een dagblad ter beschikking is en dat zou daar normaal 

moeten liggen. Het is nu al zeker op zeven keer. Ik bel een keer. Ik zeg tegen Liselotte, "ik heb nog 

nooit dat dagblad gezien, dat ligt er nooit". Het kwam uit dan. We wisten dat dat dagblad wel toekwam. 

Wim had dat. Wim legde daar zijn hand op. Dat was Het Laatste Nieuws. Ik ben zelf geabonneerd op 

het Nieuwsblad. Ik zeg, "dat het lang bleef bij Wim". Wim gaf dat dan aan Johanna en daar bleef het 

bij. Dan is dat een paar dagen naar beneden gekomen, dat Joyanna dat 's middags mee had. Dan 
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nam ik dat mee voor een uurke hier. Ik legde dat op dat schommeltafelke daar. Iedereen die nog 

wilde, kon het inzien. Op een bepaald moment, dat abonnement vervalt. Het is nu bijna twee 

maanden. Er is nog geen ander, er is nog geen nieuw. Ik heb al twee keer gevraagd aan... Ik moet nu 

wel zeggen, "mijn vertrouwen met Liselotte is nihil". Ik ga het haar zelf niet vragen, "wat is er met dat 

dagblad of kun je dat en dat een keer". Ik ken haar ook. Personeelsleden die mij gezegd hebben, 

"Liselotte heeft het niet voor u". Ik zeg, "dat weet ik, ik voel dat". Ik ga niks niet mee vragen, neen. 

00:15:05 I: De problemen blijven dan ook zo'n beetje liggen? 

00:15:06  B13: Ik ga dat niet meer vragen. Ik ga het nu een keer vragen aan Liese misschien 

vandaag nog, "kunt gij een een keer informeren bij Liselotte hoe dat het zit met dat dagblad?". Ik heb 

zelf een dagblad. Het ligt hier. Het is een kwestie. Vrij Maldegem komt hier dus ook alle weken. Het is 

nooit te zien. Er is iemand die het achterhoudt. Ik wil mij ook de man niet uithangen die dat... ik ga 

geen detective spelen om uit te maken waar dat dat dagblad blijft. Ik kan veronderstellen wat dat er 

gebeurt. Ik weet bijna zeker waar dat het is. Ik ga dat nu niet meer uitbrengen, dat kan mij niet meer 

bommen. Het mijne was ook vervallen. Ik dacht dat dat eind april was, maar het was eind februari. Ik 

heb een paar dagen zonder gezeten. Ik heb gebeld naar het Nieuwsblad. Ik zeg, "kijk voilà, dat. Het is 

zeker dat mijn abonnement misschien niet betaald is." Op vijf minuten was dat geregeld en binnen de 

week had ik weer mijn dagblad. Het is zelfs, het blad van Het Laatste Nieuws, dat de dienst dat hier 

betaalt of ik weet niet wat dat er dat moet betalen. Een telefoontje naar de redactie en dat is in orde. 

00:16:19 I: Soms zo van die simpele dingen dat dan niet direct opgelost worden? 

00:16:24  B13: Dat is ongelofelijk. Als ge wat moet hebben. Ongelofelijk. Ik ga nu een keer wat 

zeggen. Ik ben gisteren in het Warmhof geweest. In de hof daar, het Warmhof. Ge zijt daar ook al 

geweest? Dat is daar zo prachtig, dat is daar proper. Buiten, dat is opgekuist, er ligt daar geen 

blaadje, er staat daar geen onkruid. Hier, twee keer in het jaar komen ze de boel opkuisen. Ze hebben 

hier nu geweest en in oktober. Het was geleden van in oktober dat ze hier geweest waren. De 

bladeren van oktober lagen hier nog. Als het nat is, glad op de baantjes, als het droog is draaien ze 

hier rond met alle gevolgen van dien. Dat zijn zo van die kleine dingetjes, als je dat dan vraagt, ik heb 

dat ook gevraagd aan Liselotte. "Ah", zegt ze, "het ding met het OCMW is dat dat twee keer in het jaar 
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opgekuist wordt". Dan kun je toch zeggen... Dat begrijp ik niet en dan ook. Er waren hier kippen. Ze 

zijn nu weg. Ik zeg, "als het OCMW dat wil effenen, wil spitten of frezen, ik wil er een moestuin van 

maken". Ik mag dat doen, maar ik moet alles zelf betalen. De groenten zou ik mogen afgeven, gratis 

en voor niets. 

00:17:54 I: Dat is door het feit dat dat in zo'n Zorgbedrijf dat dat eigenlijk niet kan...? 

00:18:00  B13: Waarom kan dat niet? Er zijn weinig mensen die daar wat kunnen aan doen. Ik 

ben bij de burgemeester geweest voor mijn toestand uiteen te zetten. Ik ben bij de voorzitter geweest. 

00:18:13 I: Je kunt er niks aan...? 

00:18:17  B13: Neen. De voorzitter heeft twee keer beloofd dat hij ging komen bij mij. Hij is hier 

twee keer geweest, maar hij is niet bij mij gekomen. Alles blijft gelijk dat het is. In december heeft het 

twee keer gesneeuwd. Ge hebt die week ook wel meegemaakt waarschijnlijk? Ze  hadden hier nog 

geen borstel om sneeuw te ruimen. Ik ben naar huis gegaan achter mijn eigen borstel. Ik heb hier 

gevaagd. Bij kerstmis heb ik kerstmuziek gedraaid. Een week voor kerstmis tot aan Driekoningen. Na 

Driekoningen heb ik vier dagen Weense muziek gedraaid. Ik mag dat niet meer doen. Ik vraag aan 

Liselotte, "hoe komt dat?" "Dat is mijn beslissing", zegt ze. Ik zeg, "kunt ge dat motiveren?" "Dat is 

mijn beslissing", zegt ze. Ik begrijp dat niet. 

00:19:14 I: Er is vrij weinig overleg over wat dat er hier eigenlijk gebeurd? Ze beslist 

gewoon? 

00:19:20  B13: Gisteren was ik in het Warmhof naar dat zangmoment van de kinders van de 

school hier. Liselotte komt binnen. Ik zit daar met nog iemand met Louise die langs binnen gekomen 

is. Er zitten daar al drie mensen rond van Kleit. Ze passeert ons, ze zegt wel "goeiedag" en ze zet 

haar bij de personen van het OCMW die hier de zondag dienst doen. Daar zit ze mee te babbelen en 

naar ons... Dat begrijp ik niet. Ze komt hier toe een paar dagen na Nieuwjaar. We zitten daar allemaal, 

geen woord. Ge zou toch een keer zeggen, "mensen, gelukkig Nieuwjaar" of "beste wensen" ofzo. Ze 

geeft een vergadering. Ze zegt, "ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ik ga beginnen met het 
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slecht nieuws. We gaan moeten opslaan." Zo begin je toch geen vergadering? Dat is toch het laatste 

punt. 

00:20:58 I: Nu is dat een Zorgbedrijf geworden. Dat verandert vrij weinig volgens mij. 

00:21:05  B13: Dat verandert niets voor ons. 

00:21:09 I: Denk je dat dat bepaalde voordelen of nadelen heeft, het feit dat dat in zo'n 

Zorgbedrijf zit? 

00:21:16  B13: Dat gaat hetzelfde blijven. 

00:21:17 I: Wat dat ik nu vooral versta is dat de problemen een beetje blijven liggen. Eén 

van de voorstellen is, als je een nieuw groepswoningsproject zou oprichten bijvoorbeeld is om dat zelf 

privé te gaan doen. Dus geen OCMW, geen Zorgbedrijf, privé. Ik weet niet of dat dan beter is voor 

bepaalde zaken. Het feit dat dat hier nu wel in zo'n Zorgbedrijf is, heeft dat voordelen of nadelen dat je 

misschien niet zou hebben? 

00:21:51  B13: Ik ga mij daar niet over uitspreken. Ik ga enkel zeggen dat er iemand zou 

moeten zijn die hier ter plaatse de chef is. 

00:22:07 I: Die ook iets te zeggen heeft? 

00:22:08  B13: Een chef. Dat zou moeten zijn. Die moet daarom hier niet wonen, maar die ga 

je toch regelmatig een keer moeten... dat moet aanspreekbaar zijn. 

00:22:18 I: Iemand die er zo wat tussen staat die wel...? 

00:22:20  B13: Ze heeft haar verontschuldigd bij mij omdat ze mij te hard heeft aangepakt. Ik 

had 29 mensen onder mij in mijn actieve loopbaan. Ik heb mij nooit moeten verontschuldigen bij mijn 

mensen, nooit. Dat zou ik ook niet gedaan hebben, maar ik zou ook gemaakt hebben dat ik daar de 

oorzaak niet van geweest zijn. Je moet de mensen als mens respecteren. 
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00:22:52 I: In Wervik ben ik ook geweest. Ze hebben daar ook een beetje dezelfde situatie. 

Het rare is dat de mensen die de coördinatie doen altijd heel jonge mensen zijn. Ze blijven daar heel 

kort in en dan is het gelijk gedaan en schuiven ze door. 

00:23:05  B13: Weet gij dat dat hier... Het is drie jaar dat het open is. Het is de zevende. Dat 

kan toch niet? 

00:23:14 I: Ik heb zelf gevraagd hoe dat het komt en geen antwoord. 

00:23:18  B13: Ge moet er nu een keer zelf in eerlijk zijn, jongeman. Het gaat toch niet. Ge 

hebt drie-vier maanden nodig voor u in te werken en twee maanden nadien zegt ze, "elders". Nu is ze 

in verwachting. Ze gaat een aantal maanden afwezig zijn. Wat dan? Dat is niet gezegd, bijvoorbeeld, 

[?] op vaste dagen. De vrijdagvoormiddag en de maandagnamiddag of de woensdagnamiddag ben ik 

te spreken. Dat iedereen een keer de kans heeft om met haar te gaan babbelen. Het zou veel 

voorkomen. 

00:23:52 I: Zou het dan beter zijn, ik weet niet of dat dat wekelijks nodig is, dat er 

bijvoorbeeld een bewonersvergadering is, dat er elke week of elke zoveel weken, dat je echt 

samenkomt en zegt die dag, bespreken we het? 

00:24:07  B13: Het is twee keer gebeurd dat het bewonersvergadering is op die zes maanden 

dat we hier zijn. Dat is niets. Nu zal Liese het nog een keer doen voordat ze hier weggaat. Dat zal dan 

ook nog komen. Er zou iemand moet zijn die een zitdag houdt, twee keer in de week bijvoorbeeld. Dat 

de mensen ulder problemen en ulder ding kunnen uitleggen. 

00:24:33 I: Naar de zorgverlening toe, ge hebt hier poetsen en koken enzo. Zijn er daar ook 

problemen? 

00:24:43  B13: Problemen? Er zijn niet anders of problemen. Ge moet nu een keer rekenen dat 

die dames die om 7u30 beginnen, dat die hier om 10u30 gedaan hebben. Ze moeten het eten 

klaarmaken bijvoorbeeld, maar er moet nog vlees gebakken worden of er moet nog dat of dat gedaan 

worden. Ik zal hier twee flagrante voorbeelden geven. Er waren hier twee dames en er moest 

zeepaling gemaakt worden. Er was geen enen van die twee die het al ooit gezien had in haar leven, 

zeiden ze zelf. Die ene zegt, "mijn vent gaat gaan vissen en de vissen zwemmen in het water". "Ik ga 
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die zeepaling in de olie leggen", zegt ze. Die vis was gekookt in plaats van gebakken. Kun je je een 

keer voorstellen hoe dat dat smaakt? Ik ga dan een keer een tweede voorbeeld geven. Ik kan er veel 

geven. Het was kotelet. Ge kent dat ook, kotelet. Ze bakken dat in de oven. Dat waren schoenzolen 

die we op ons bord kregen. Ge hebt dat misschien nog gehoord? 

00:25:45 I: Dat voorbeeld heb ik nog niet... 

00:25:48  B13: Het is zo. Het is dan dat ze de verkeerde kruiden op het voedsel doen. Die 

dames die de afwerking van het eten moeten doen, die kennen die oven niet. 

00:26:01 I: Heeft dat dan te maken met...? Wat ik wel al vaak gehoord heb is dat diegenen 

die moeten poetsen of de was doen, soms aan het vuur staan en dat het daardoor dan niet goed is, 

terwijl dat de mensen die hier eigenlijk komen voor de koken, hier weg zijn. De restjes moeten maar 

gedaan worden door...? 

00:26:21  B13: Het is juist. 

00:26:22 I: Diegenen die hier komen voor te koken, zouden die dat dan wel goed kunnen of 

is dat dan...? 

00:26:29  B13: Er zijn er toch één-twee-drie die het kunnen. Die anderen die moeten opdienen 

of die de afwerking moeten doen, die komen hier de vuilbak weghalen. Ze komen de Wc poetsen met 

ulder zelfde schort gaan zulder achter het fornuis gaan staan. Wassen ze ulder handen of hebben ze 

handschoenen aan? Ik ga me er niet over uitspreken, maar die scheppen de soep in ons kommeke en 

die brengen het voedsel op ons bord. Dat is hygiënisch op geen... 

00:26:59 I: Het zou beter zijn, moest er iemand zijn die komt koken tot dat het eten klaar 

is? 

00:27:05  B13: Dat dat nu één of twee [?] waarom zetten ze hier geen kok voor de 

voormiddag? Ik kook iedere vrijdag. Ik maak dat er vrijdag soep is voor iedereen. Ik kook die 

donderdagnamiddag. Ik geef de dinsdag... Het is vandaag normaal, maar het is niemand die het kent, 

die weet wat dat ik nodig heb. Hoe noemt ze daar, Isabelle die de boodschappen doet, die weet wat 
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dat ik nodig heb. De dinsdag geef ik mijn briefje af, "dat wil ik voor de soep van donderdag dat het 

vrijdag soep is". Dat is altijd goed gelukt. 

00:27:40 I: Gij maakt dat dan gereed? 

00:27:41  B13: Ik maak dat klaar. Ze zijn altijd content de mensen, ge moogt het hun vragen. 

00:27:45 I: Ik heb het nog hoort dat er iemand soep klaarmaakt. Ik wist niet dat dat u... 

00:27:50  B13: Ik. Ik doe dat graag, simpelweg. Als ik wat tekort heb, ga er ik om naar de 

winkel uit mijn zak. Ik ga geen briefke gaan geven van, "ik heb hier twee euro dat of een halve euro 

voor dat hoor". Bijvoorbeeld, de laatste keer had ik geen selder. Ik zijn erom geweest, punt gedaan. 

Dikwijls vragen de mensen hier letterkessoep. Dat is met het alfabet erin. Ik heb dat zelf geweest gaan 

kopen, het pakje staat hier. Er is niemand van die vraagt, "ik zou dat ook een keer in de soep moeten 

doen". Ge vindt dat hier niet. De Colruyt heeft dat hier niet. 

00:28:31 I: Doet u hier zelf ook nog eten klaar voor uzelf soms nog? 

00:28:35  B13: Soms. Niet veel meer. Ik moet wel zeggen dat we regelmatig een keer om wat 

gaan en dat we dan bijvoorbeeld de zondagavond of de zaterdag zelf een keer ons potje doen. Dat 

kan nog. 

00:28:48 I: Zaterdag en zondag moet je een beetje zelf? 

00:28:53  B13: Dat we een keer... 

00:28:53 I: Ik geloof dat je donderdag bijeen zit zeker voor het eten van de hele week? 

00:29:02  B13: Donderdagavond zitten we samen. [?] 

00:29:09 I: Je kunt zelf zo een beetje uw gedacht daarin zeggen? 
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00:29:10  B13: Ik doe wel mijn inbreng. Gelijk met mijn vrouw ook. Olivia die die doet ook haar 

woord en Sarah en Eva. Anders ga je niemand horen. Ik vind dat wel een goed... Voor dat half uurke 

dat dat voor mij zeer meevalt. 

00:29:34 I: Vindt u dat er meer samengewerkt zou moeten worden bijvoorbeeld voor het 

eten klaar te maken? Dat dat meer vanuit de bewoners nog zou moeten komen? Ik weet dat gij nu 

bijvoorbeeld soep maakt. Vind je dat iemand anders ook nog...? 

00:29:50  B13: Ik denk dat ze dat wel graag zouden hebben. Ik zie met de bezetting van nu... 

zie ik dat niet. Ik ga niet zeggen dat Sarah en Eva dat niet kunnen, maar Eva gaat dat zeker niet doen 

en Sarah, die kan dat wel. 

00:30:11 I: Ze gaat het niet doen voor...? 

00:30:11  B13: Ik denk het niet. Ik zou dat ook liever hebben dat er meer samenwerking is op 

dat gebied. De borden zetten, de borden afruimen en in de afwasmachine doen en ik die soep maak. 

Ik zie dat niet. 

00:30:30 I: Wat vindt u zelf van de huidige groep, misschien zelfs de huidige doelgroep van 

dat groepswonen? 

00:30:41  B13: De groep van de bewoners? 

00:30:41 I: Ja, van de bewoners. 

00:30:42  B13: Dat is... oud. Weinig spraakzaam. Elk een beetje op zijn eigen stek. 

00:30:55 I: Het is geen echt actieve groep? 

00:30:59  B13: Het is geen geheel, neen. 

00:31:03 I: Het zijn meer allemaal personen die apart leven, maar samenkomen voor te 

eten? 

00:31:10  B13: Ge ziet, er zijn geen conversaties tijdens het eten. 
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00:31:15 I: Er mankeert eigenlijk een beetje het groepsaspect binnen het groepswonen? 

00:31:18  B13: Aan tafel gaat dat tamelijk goed. Er wordt daar gebabbeld, maar het is ook in 

mijn ogen de enige tafel. 

00:31:29 I: Ik heb dat vorige keer ook... Het was inderdaad vrij stil op bepaalde momenten. 

00:31:35  B13: Ja. 

00:31:37 I: Stel dat je zelf zou mogen kiezen voor een doelgroep voor dit groepswonen. 

Zou je dat dan anders doen of dat dat nu is? Nu is het zo dat je 65-plus moet zijn en een lichte 

zorgbehoevendheid moet hebben. Over dat licht kan je nog discussiëren, want sommige mensen zijn 

al ietske minder goed dan... 

00:32:00  B13: Het is natuurlijk. Als ik hier gekomen was het Sandra in plaats van Liselotte en 

was er Francine die ook tamelijk gesprekken gevoerd heeft met mij. Die hadden mij allebei gevraagd, 

Frans kunt ge een keer een klein beetje leven in de brouwerij brengen? Ik heb dat dan willen doen 

met kerstdag. Dan ben ik op de kans gevlogen. Dat was een persoon van ginder. Met mijn moestuin 

hier loop ik weer en om het even wat dat ik vraag krijg ik van de eerste keer een klop op mijn kop van 

Liselotte dat dat niet mag. Als ik een uitleg vraag van iets... Ze heeft zelf een keer gezegd, "ik ben de 

baas". Zou gij dat zeggen tegen uw volk? 

00:32:43 I: Je mag geen initiatief pakken? Het wordt niet aangemoedigd om initiatief te 

pakken, het wordt meer afgemoedigd? 

00:32:49  B13: In plaats van dat een beetje aan te moedigen en van te zeggen... Waarom mag 

ik geen muziek spelen in de gemeenschappelijke ruimtes. Op mijn flatje mag ik Cd’s draaien. Er liggen 

er daar een hele hoop. Ik heb er 140 staan. Ik mag dat hier draaien en daar niet. Ze hebben daar zelf 

een radio. Het is een Cd-speler, maar hij kraakt en loopt vast als ge een CD oplegt. 's Morgens als, 

bist het ontbijt als die bedienaars als ik het azo mag zeggen, mogen dat openzetten, daar wordt niks 

van gezegd. 
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00:33:32 I: Vind je bijvoorbeeld dat de graad van...? Ik kan natuurlijk geloven dat er hier 

mensen zitten die nu vrij zorgbehoevend aan het worden zijn, die misschien... dat je kan zeggen, 

"zouden zij moeten doorschuiven naar ergens anders bijvoorbeeld"? Ik weet niet hoe dat u dat ziet? 

00:33:52  B13: Er zitten hier in mijn ogen voor de moment, Evelineken, Christophe en Louise 

die in feite, als ge uw eigen niet meer kunt verhelpen, zouden moeten... Een dag heeft Isabelle werk 

gehad om Carineke in de kliniek te krijgen. Ze heeft daarvan bezig geweest vanaf 's morgens vroeg. 's 

Avonds om 20u is de ambulance gekomen om haar naar de kliniek te doen. In het Warmhof geen 

plaats. Dat vrouwke is nu opgeschreven. Ze staat op nummer zeven. Er zijn er zeven voor haar nog. 

Ze hebben nu een paar toestellen gehuurd of gekocht, zodanig dat dat vrouwke door de bediening 

aan tafel gebracht wordt en weer in haar bedje gestoken wordt, als ik het zo mag zeggen. Dat is geen 

definitie van hetgeen dat er hier... 

00:34:58 I: Dat is ook een beetje het rare eraan. Als Liselotte nu bijvoorbeeld zegt, "ge mag 

geen muziek spelen", dat kan een regel zijn, dat hangt ervan af wat dat ze zegt, maar aan de andere 

kant kun je ook zeggen van, "de zorgbehoevendheid, dat is eigenlijk ook een regel, dan moet je daar 

ook consequent in zijn". 

00:35:16  B13: Dat gebeurt niet. 

00:35:18 I: Zeker naar nieuwe bewoners toe. Heeft u dat zelf al opgemerkt dat er nieuwe 

bewoners bijkomen die al te zorgbehoevend zijn om hier in... Ik kan nu bijvoorbeeld veronderstellen, 

de Eveline die hiernaast Eveline, die Eveline <wijst naar rechts>. 

00:35:43  B13: Eveline en de andere noemt ook Louise. Er zijn er twee. 

00:35:51 I: Aan die kant. Ik weet niet of zij op die manier hier binnengekomen is. Misschien 

was zij wel nog goed. Dan kun je je natuurlijk afvragen... 

00:35:55  B13: Ge weet dat niet. 

00:35:59 I: Stel dat ze wel nog goed is. Zou je dan zeggen van, "dat moet langer aanvaard 

worden als ze slecht zijn, dat ze wel kunnen zolang mogelijk blijven of...?" 
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00:36:08  B13: Tuurlijk. Akkoord dat ze hier zolang mogelijk blijven, maar er moet toch een 

grens zijn. Wat dat er hier telt? Dat die kamer bezet is. Ik ben realist in die zaak. 

00:36:28 I: Dat is ook één van de nadelen van het feit dat dat... 

00:36:32  B13: Hier woont, hierboven, daar <wijst naar boven>, recht boven woont Christophe. 

Die mens ligt heel de dagen aan de zuurstof. Kan die mens hier blijven? Die vloer heeft moeten 

uitgebroken geweest. Weet je dat die mens daar een week in de gemeenschapszaal gelegen heeft in 

een bed aan de zuurstof, hier in de hoek, te kijk voor iedereen die hier binnenkwam. Dat zijn toch 

geen toestanden in 2018? In een OCMW in Maldegem. Weet gij hoe groot dat dat is? Dat ze dan nog 

geen bedje hebben voor die man. Dat begrijp ik niet. Carineke die daar in de kliniek zit. Dat Isabelle 

daar een hele dag, achterop achter gehad heeft. Het doorslaggevende feit is geweest dat ze hier van 

's avonds van 7u tot 's anderdaags 18u30, dat er hier niemand is. Ge kunt bellen naar Maldegem en 

ze komen. Er zijn mensen die uit ulder bed gevallen zijn en ze komen met twee af, die ze er nog niet 

inkrijgen, dat ze een derde moeten roepen. 

00:37:44 I: In die zin, de organisatie of het OCMW heeft toch ook nog een hele reeks 

nadelen? De vraag is natuurlijk, stel dat je het privé zou doen, ga je natuurlijk ook een aantal van die 

nadelen... zeker als je naar bezettingsgraad kijkt. Als je het privé doet. Ze gaan ook willen dat er 

iemand in zit. Dat is natuurlijk gewoon een realistisch... 

00:38:03  B13: Liselotte komt hier af en ze stapelt bij ons een heel pak enveloppen of facturen, 

gelijk dat het noemt. We zitten daar allemaal. In plaats van ze rond te delen. Ze stapelt op en ze steekt 

ze in ons brievenbus. Dat kan er bij mij niet in. Ze zou dat kunnen geven, "ge staat er weer goed voor, 

alstublieft", niettegenstaande dat het een rekening is. Ge kunt er toch een slagske aan geven. Neen, 

ze druipt af en ze stuurt het in de bus. Ik zeg dan een keer tegen haar, "ge doet goed werk voor het 

OCMW, ge bespaart postzegels". Dan ben ik een ambetanterik. 

00:39:06 I: Toen dat u hier binnenkwam, was dat moeilijk om hier in die groep... om hier toe 

te treden. Had u daar problemen mee toen dat u naar hier kwam? Om dat gewoon te worden? 

00:39:29  B13: Neen. Ik was het rap gewend, mijn vrouw is het nog niet gewend. Mijn vrouw 

heeft schrik, ze heeft bang. 
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00:39:39 I: Van te vallen of...? 

00:39:41  B13: Als ik twee minuten weg zijn, staat ze al te roepen, "waar zijt ge naartoe?" 

Niettegenstaande dat ik maar voor het hoogstnodige weg ben. Dat moet ik erbij nemen. 

00:39:56 I: Vind je dat je zelf meer inspraak zou moeten hebben in de soort bewoners die 

hier bijkomen? Stel dat er een nieuwe bewoner bijkomt bijvoorbeeld of dat er vijf mensen zijn die hier 

zouden willen komen, dat je zou kunnen meebeslissen van wie komt er of wie komt er niet of vind je 

dat moeilijk om te beslissen? 

00:40:19  B13: Dat gaan ze ons hier zeker niet vragen. 

00:40:23 I: Stel dat het wel zou mogen? 

00:40:26  B13: Dan zou ik wel mijn woord doen in de mate dat ik die mensen ken, maar ik zal 

zeker niemand veroordelen. Dat is niet aan ons om te oordelen en te veroordelen. Dat is niet aan ons. 

Moest je zeggen, "kijk, die en die persoon", zou ik toch al kunnen zeggen, "kijk, ik ken die mensen al 

lang", en ik zou wel mijn voorkeur uitspreken voor iemand. 

00:40:48 I: Moest u kunnen kiezen zou u wel wat meer inspraak willen? 

00:40:53  B13: Ik zou mijn inbreng doen. 

00:40:56 I: En voor andere zaken, bijvoorbeeld poetsen. Nu is het zo dat dat hier sowieso 

gebeurt elke week. Ge hebt daar eigenlijk niks op te zeggen wanneer dat dat gebeurt en dingen. Zou 

je daar bijvoorbeeld ook inspraak in willen hebben? 

00:41:08 B13: Ik weet nu niet wanneer dat ze bij ons... ze komen alle weken... we weten niet 

welke dag dat ze gaan komen deze week. Ge weet dat nooit op voorhand, dat verandert altijd. Zolang 

natuurlijk. Ge hebt dan dames die, "excuseert", die hier op drie kwartier buiten zijn en ge hebt er die 

hier drie uur poetsen. Wij betalen twee uur. Een poetsbeurt is twee uur. Als ge dan twee keer of drie 

keer achtereen de die hebt die hier minder dan drie kwartier soms kuist, dan pak ik de telefoon naar 

Liselotte en ik zeg, "Liselotte, volgende week moet ik iemand hebben die wel wil poetsen". Iedereen 

weet het, maar niemand doet er wat aan. Emma, deze dame is ontslagen geweest en ze hebben ze 
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weergenomen. Dat is natuurlijk, dat is boven ons. Dan hoor je dat die dame sociaal aangelegd is en 

als er moet ingesprongen worden van iemand die gevallen is of die dat en dat, dat ze altijd de eerste 

is om te helpen. Akkoord, dan stel je u de vraag, "mag een poetsvrouw? Wat mag ze doen en wat 

mag ze niet doen?" In geval van nood moet iedereen helpen, anders is het schuldig verzuim. Als ge 

daar iemand zou zien die daar gevallen is. Ik zou ik die mens nog recht helpen. Ik kan ik daar toch 

niks mee misdoen. In feite zou dat niet mogen. 

00:42:49 I: Je wordt daar dan op aangesproken, "ge mag dat niet doen", maar eigenlijk... 

00:42:49  B13: Ik heb hier mijn tuinmeubelen, die zitten ginder op zolder. Straks komen ze wel 

naar beneden als het beter weer wordt. Ik mag ze zelf naar boven niet doen, want ik mag hier niks 

doen. Ik heb die tafel uit mekaar, die poten eruit gevezen en dat blad en vier poten. Ik bind dat in een 

bundelke, ik draag die vier poten naar boven en dan dat blad. Ik kan dat nog heel goed. Dat mag niet, 

ik mag hier niet weg. 

00:43:18 I: In Wervik was het zo dat je eigenlijk je eigen kuisvrouw of -man kiest. Dat er 

niet iemand komt van het OCMW. 

00:43:41  B13: Ik kan ik gerust dweilen. Mijn vrouw en ik kunnen gemakkelijk ons flatje 

poetsen. 

00:43:45 I: Zou je liever hebben dat je het dan bijvoorbeeld zelf doet of dat je dat zelf kan 

kiezen of dat je het doet? 

00:43:50  B13: Dat zou natuurlijk ideaal zijn, zolang of dat je goed zijn en dat je dat kunt. Ik ga 

me natuurlijk niet op de ladder stellen om dat raam te poetsen. Dat moet je mij niet meer vragen, want 

daar ben ik voor lichamelijk niet meer geschikt als ik het zo mag uitdrukken. Ik heb het hier ten andere 

gezegd. Voor de rest, als ik de stofzuiger neem en ik stofzuig het tapijt en ik pak een dweil en ik sla 

dat dweilke hierrond. 

00:44:14 I: Hetzelfde misschien voor het eten bijvoorbeeld. Zou je het dan goed vinden dat 

het meer een optie wordt, met dat het nu een soort van verplichting...? Ge kan wel gaan eten, maar ge 

betaalt sowieso mee. Zou je ook liever hebben dat dat optioneel is dan of niet? 



 

412 
 
 

00:44:33  B13: Voor mij mag dat. Ge zou ook kunnen zeggen dat ge op voorhand zegt, 

"zaterdagavond kom ik niet eten", dat ze dan zeggen, "ge moet dat dan niet betalen". We betalen ons 

eten en als we dan gaan eten is het nog een keer betalen. Het zou wel kunnen. Als ge op voorhand 

zegt, "ik kom die dag niet eten", bijvoorbeeld. 

00:44:55 I: Nu betaal je sowieso? 

00:44:56  B13: Sowieso betalen. Als ge eet of niet, het is hetzelfde. 

00:45:02 I: Dat is ook iets van dingen in Wervik, zag ik dat dan wel. Ik ga niet zeggen dat 

het dan in Wervik beter is. Voor andere dingen is het dan minder in Wervik ook. 

00:45:08  B13: Ik zeg niet dat het hier slecht is, dat eten is hier goed. De manier waarom dat ze 

dat koken enzo. Dat ze hier geen kok zetten die hier een halve dag komt werken voor te koken van 

11u tot 12u bijvoorbeeld. Dat zou toch moeten. 

00:45:29 I: Het zou goed zijn, moest je zelf wat meer kunnen zeggen van "kijk, dat..."? 

00:45:33  B13: Inspraak. Ja. 

00:45:36 I: Een beetje meer gevraagd wordt aan de bewoners, "wat vinden jullie?" 

00:45:37  B13: Het komt allemaal van boven. Als ge dan tegenkomt, hetgeen dat ik al 

tegengekomen heb, dan ga je al een klein beetje in uw schelp kruipen. 

00:45:45 I: Bij een nieuwe groepswoning proberen ze nu omgekeerd te werken dat het echt 

van de bewoners komt, maar daar zit je natuurlijk ook met een probleem. In het begin gaat dat 

allemaal goed. Ge selecteert een groep met allemaal mensen die overeenkomen. Er gaan uiteindelijk 

ook mensen dood. Er komen nieuwe mensen bij en dan komt het weer niet meer overeen en is het... 

Dat is natuurlijk ook iets van dingen. 

00:46:14  B13: Dat is... 

00:46:15 I: Dat is natuurlijk ook eigen een beetje aan groepswonen veronderstel ik? 
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00:46:19  B13: Ja. 

00:46:20 I: Als er conflicten zijn, is het dan altijd de coördinator die tussenkomt of gebeurt 

er niks? 

00:46:30  B13: Er zijn in mijn ogen nog geen conflicten geweest dat zij moet tussenkomen of 

dat ze de twee partijen moet horen. Dat gaat ze zeker niet doen. Als ze zegt, "ik ben de baas, wat ga 

je dan twee partijen bijeen roepen om dan tezamen ons oordeel te vragen?" Dat zie ik niet zitten. Het 

zou wel kunnen met Francine. Ge moet kunnen luisteren naar de mensen. 

00:47:04 I: Er wordt niet een keer aan jou gevraagd en dan een keer aan een andere 

persoon wat dat er gevonden wordt en dan een beslissing gemaakt? 

00:47:13  B13: Neen. Het personeel zegt zelf, "Frans, ze is tegen u. Wat moet ik dan peizen? 

Wat vertelt ze op die vergaderingen tegen die mensen? 

00:47:37 I: Is er engagement tussen de bewoners onderling? Of zie je dat niet? 

00:47:46  B13: Neen. 

00:47:48 I: Ik weet niet of u bijvoorbeeld binnenspringt bij iemand anders? 

00:47:51  B13: Ik zou dat kunnen doen, maar ik ben niet geneigd om zomaar binnen te komen. 

Zij je welkom of zij je niet welkom? Als ik er niet moet zijn, ga ik er niet. Als er bijvoorbeeld een nood is 

of ze vragen mij iets, dan ga ik wel de eerste zijn om dat te doen. Om te zeggen, ik ga daar heel de 

dag bij Chantal gaan zitten of ik ga heel de dag bij Christophe gaan zitten, dat ga ik zeker niet doen. 

00:48:15 I: Er is engagement op het moment dat het echt nodig is, dat je elkaar helpt? 

00:48:18  B13: Als het nodig ga ik iedereen helpen, maar voor te zeggen, nu ga ik... neen. Als 

er iemand verjaard ga ik hem proficiat wensen en ga ik zeggen nog veel jaren en... tegen Chantalke 

heb ik gezegd, "op naar zovele, op naar 100 de laatste keer dat er iemand verjaard is van 94 die 95 

wordt. Dan zeg je dat. Voor de rest ga ik niet in dat appartementje gaan zitten om daar een halve dag 

te zitten. 
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00:48:49 I: Er zijn hier twee bewoners die samen een keer een wandelingske doen ofzo. 

00:48:55  B13: Dat wel. Dat zal ik ook doen, moest ik de kans hebben. Van het moment dat het 

zomer is bijvoorbeeld en mijn vrouw gaat beter te poot zijn, dan ga ik zeker met die twee dames 

meegaan. Absoluut. Ik heb geprobeerd van met Arthur. Arthur gaat iedere avond een avondwandeling 

gaan doen, maar ik, "not wanted". Ge moet dat geen twee keer vragen. 

00:49:22 I: Zijn er nog andere dingen dat je zou kunnen zeggen, "dat doen we nog een 

keer samen" of...? 

00:49:29  B13: Neen. 

00:49:31 I: U zei daarnet al, "aan tafel wordt er niet zodanig veel gesproken". Als er 

problemen zijn... Er zijn altijd wel... weet ik veel, er is iemand gestorven ofzo, dat je een keer je hart 

moet luchten of het één of het ander. Kan je dat doen bij de bewoners? 

00:49:48  B13: Mijn vrouw heeft van die topkes voor te draaien op tafel. Ze doet dat dan mee. 

Dan zitten we daar met vieren. Ze heeft zeven van die dingkes. We zitten aan ons tafel. Dan komen 

de andere tafels ook een keer kijken. Dan zeggen we, "allé, gauw, doe een keer". Dat lukt dan. 

00:50:08 I: Het moet echt iemand mee beginnen vooraleer dat er iets gebeurd? Het is 

niet...? Stel dat je zou vragen, "gaan we morgen een keer met die dingskes dan gaan ze zeggen, 

'neen'..."? 

00:50:20  B13: Neen, ik denk. Er gaan er wel zijn die gaan meedoen. Gelijk Sarah en Eva en 

Johanna, die gaan zeker weer meedoen. Zaterdag, zondag zijn we Sarah gaan bezoeken in de 

kliniek. Dat was ook goed. 

00:50:47 I: Komt u zelf nog veel buiten? Het is natuurlijk winter geweest. 

00:50:55  B13: Ik heb het voornemen van drie keer daags een wandeling te doen. Ik heb ook 

drie keer een kwartier dat ik op mijn hometrainer ben. Dat is mijn beweging zogezegd. Vier keer in de 

week heb ik de kine, de kinesi om een beetje fit te blijven. Het is natuurlijk, nu zijn we zeer geremd 
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geweest op dat gebied door de weeromstandigheden. Ge moet erop rekenen sinds oktober tot nu 

dat... <zucht> dat we al lang niet meegemaakt hebben, zo'n natte periode van zoveel maanden. 

00:51:34 I: Kent u de buurt hier eigenlijk goed? De buurt Adegem? 

00:51:39  B13: Ja, ik woon hier van in '66. Ge moet mij Adegem niet leren kennen. 

00:51:44 I: Vindt u dat er voldoende voorzieningen zijn nog in de buurt of vind je eigenlijk 

dat dat hier niet zo goed gelegen is? 

00:51:50  B13: Ik ga één ding zeggen, ze hebben het rusthuis hier afgesmegen. Er was hier 

een rustoord met in de zestig bedden. Ze hebben dat afgesmeten. Hier hebben ze de grond liggen. 

Het OCMW heeft hier nog rijkdom. Weet je wat ze gedaan hebben in de gemeente Maldegem, het 

OCMW Maldegem? Ze hebben grond gekocht in Kleit om ginder een rustoord te zetten. Begrijpen wie 

kan. 

00:52:14 I: In Kleit is er toch ook niks te...? 

00:52:16  B13: Het is hetzelfde van hier. Het is ginder ook in het centrum gelijk hier een 

pastorij. Daar zijn er zeven zeker en hier zijn er twaalf of veertien. 

00:52:28 I: Er zijn hier gelijk van winkels... De Aldi kun je wel gaan, maar dat is ook al een 

eindje? 

00:52:34  B13: Dat is natuurlijk ook een punt dat er geen een winkel is hier. 

00:52:39 I: Zeker naar nieuwe groepswoningen toe, moet je dan toch iets meer naar de 

steden gaan en niet zo in een...? Ik weet ook, het is wel iets tijdelijks volgens mij. Veel mensen 

hebben nu problemen met naar de bank te gaan, omdat er hier geen bank is. 

00:52:57  B13: De bank komt bij mij. 

00:52:59 I: Ik weet dat er mensen zijn, zeker als je naar de toekomst zou kijken, is dat 

totaal geen probleem meer. Iedereen gaat toch online bankieren. 
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00:53:05  B13: Ze hebben inderdaad problemen. Ik werkte in Maldegem en ik was bij de Post. 

De Post was schuin over de plaats waar ik zat hele dagen, dus dat was [?] voor mijn bank daar. Ik 

kom hier naar Adegem. Mijn toestand verbetert niet, dus het is mij verboden van met de auto te rijden. 

Het is al van 2010 dat mijn auto aan de kant staat. Dan zet je uw handen af. Dat kan ik u op een 

briefke geven. Dat is gedaan. Ik heb dan gevraagd, ik ga naar Adegem een bank pakken. Er waren 

niet veel banken. Ik pak dan Belfius. Die dame die mij aangeworven heeft of klant gemaakt heeft, die 

wist dat dat kantoor hier in Adegem ging sluiten. Wieder dan een jaar nadien, "Frans, ik moet u wat 

zeggen, wij gaan hier sluiten". Dat trekt naar Maldegem." Ik ga natuurlijk niet naar Maldegem gaan, 

want ik ken de zaak van de bank. Ik ga bij Axa, hier rechtover. Een jaar daarbij. "Frans, slecht nieuws 

voor u zulle. We gaan sluiten. Mensen van Kleit pakken onze zaak over." Ik zeg, "geen probleem. Ik 

wil bij Axa blijven, maar die mensen van Kleit moeten bij mij komen. De vijfde en de twintigste van de 

maand. Als ik geld nodig heb. Ze moeten mij bellen iedere keer de dag ervoor. De vierde of de 

negentiende moeten ze mij bellen voor te vragen of ik wat nodig heb." Die mensen doen dat. Ik zeg, 

"Hilde", die vrouw noemt Hilde, "ik heb 200 euro nodig of ik zit met vier-vijf overschrijvingen". Die 

dame komt daarom de vijfde en de twintigsten. 

00:55:06 I: Dat is zo'n beetje het gevaar bij al die rusthuizen. Ze leggen het afgelegen en 

op den duur kunnen de mensen niet meer naar buiten, want er is niks meer te doen? 

00:55:13  B13: Ge kunt niets niet meer. 

00:55:16 I: Van activiteiten moet je ook al naar Maldegem. Er is hier niks te doen hé? 

00:55:20  B13: Gelijk wat. De intermarché was hierover. Schuin over, over de grote baan. Dat 

is gesloten. Het is zeven of acht jaar dat het leeg staat. Er kwam er keer iemand die dat [?] die van 

gisteren daar. Er komen drie nieuwe warenhuizen. Iedereen van Adegem, "nu zijn we er weer uit", 

maar er komt niks. Ik moet zeggen, dat groentewinkeltje dat we hier hebben... 

00:55:42 I: Dat is wel een beetje een probleem dat dat...? 

00:55:44  B13: Het is niet van eerste superklasse dat we hier kunnen kopen zulle. 
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00:55:49 I: Moest je hier echt een groepswoning hebben die actief nog is met allemaal 

mensen die nog zelf naar de winkel...? 

00:55:56  B13: Daarvan, in Maldegem, die daar een flatje huren of die daar in het Warmhof 

zijn. Er is daar een winkelke. Ge moogt zelf uw lijstje afgeven en ze brengen het op uw flatje. Het is 

van de Spar meen ik. Er zijn veel tekortkomingen hier. 

00:56:22 I: Heeft u daar zelf naar gekeken, naar de locatie toen dat u hier kwam wonen of 

was dat eigenlijk gewoon een gevolg van, "ik woon in Adegem"? 

00:56:31  B13: We zeggen, "we zijn van Adegem, waarom zouden we...?" Ik ben in Maldegem 

ook ingeschreven, maarja, wat dat eerst vrijkomt neemt ge. Ik ben opgeschreven in Maldegem ginder 

voor een flatje, maar ik moet twee jaar een half wachten. Ik weet niet of ik dat ga doen dan. Dat is te 

zien hoe dat onze toestand evolueert. 

00:56:54 I: Dan is het effectief een flatje ook, een serviceflat eigenlijk? 

00:56:59  B13: Ja. 

00:57:01 I: Zou je dat dan liever hebben dan groepswonen of...? Moest u direct overal 

binnen kunnen, waar zou u dan? 

00:57:11  B13: Ik zou dan naar Maldegem naar dink gaan, naar die flatjes, omdat je daar meer 

volk hebt, meer mensen die we kennen. Er zijn ook meer activiteiten of hier. Als ze hier wat willen 

doen, moeten ze ons naar ginder voeren. 

00:57:30 I: Ik weet natuurlijk, in zo'n assistentiewoning dat je zelf meer moet regelen. 

Natuurlijk als er iemand moet komen voor te koken... 

00:57:43  B13: Ik ging gemakkelijk weer in de kookpotten draaien en kokkerellen deed ik. Thuis 

kook ik al jaren. 

00:57:52 I: U zou dat eigenlijk wel nog allemaal? 



 

418 
 
 

00:57:54  B13: Dat zou lukken. Als dat winkeltje daar open is en ik kan daar mijn 

boodschappen doen. Als ik natuurlijk iets anders wil of het één of het ander, ge zijt niet alles verplicht 

van daar te koken. Dat zal toch lukken? 

00:58:06 I: Het is eigenlijk omdat er hier een plek vrij was en u daar niet binnen kon dat u 

gekozen heeft...? 

00:58:10  B13: Meer mogelijkheden. Ik zeg, "als wij een keer van Adegem" moeten wij ook een 

keer iemand op zijn Vlaams gezegd, "gat oplichten" om ons naar daar te voeren. Ik ben ook de 

gierigaard niet van te kijken. Als er mij iemand voert, betaal ik hem. 

00:58:35 I: Kun je dat vragen ook aan het OCMW of niet? Dat ze je een keer voeren naar 

ginder? 

00:58:42  B13: Dat mag je niet vragen. Ik heb dat nog nooit gevraagd. Ze hebben wel 

mindermobielenvervoer. Ik heb daar ook drie jaar in betaald. 51 euro betalen als lidgeld. Dan moesten 

we een keer naar Gent, we moesten om 15u in Gent zijn. Die gast komt hier af, in plaats van 14u15, 

het was dichter bij 15u dan bij 14u. We kwamen ginder een kwartier te laat. Het was nochtans voor 

zaken dat we daar moesten zijn. Ik zeg, "om 17u moeten wij terug zijn". Wat deed die kerel, het was 

toen al bij 15u30, meneer rijdt nog een keer terug naar Maldegem en in plaats van 50 kilometer 

hadden we 100 en zoveel kilometers. Twee keer de rit. Wat moest die naar Maldegem komen als hij 

daar maar een uur moest wachten? We zijn dan een keer naar Brugge geweest ook met dat 

mindermobielenvervoer. Perfect. Die mensen komen ons halen het uur dat we gezegd hadden. We 

hadden gezegd, "in Brugge, op de markt, op dat uur". Die mens was daar en 100% in orde. Ge hebt 

daar een tijd geweest dat die mannen dat op eigen houtje deden. 

00:59:41 I: Ge hebt altijd soorten? Het is altijd ofwel heel goed ofwel...? 

00:59:47  B13: Die mannen rijden dan voor eigen rekening. Ze vulden geen papieren meer in, 

het is zoveel zeiden ze. 
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00:59:56 I: Moest je het groepswonen situeren tussen thuis wonen, de serviceflats en het 

woonzorgcentrum, waar zou je dat dan tussen zetten? 

01:00:05  B13: Ik denk dat dat hier het minst interessant is voor de moment, hoe dat ik dat 

ervaar. 

01:00:10 I: Van de drie? 

01:00:12  B13: Ja. 

01:00:17 I: Zie je dat als een goeie tussenvorm daar ergens tussen of zeg je dat 

groepswonen moet eigenlijk gewoon niet bestaan, dat heeft geen zin? 

01:00:25  B13: Ik zou dat niet meer doen, eerlijk gezegd. 

01:00:32 I: In een andere vorm, zouden ze dat in een andere vorm...? 

01:00:32  B13: In een flatje of in een huizeke? 

01:00:36 I: Bijvoorbeeld zo'n huizeke, maar dat je dan ervoor zorgt dat er wel 

gemeenschappelijke maaltijden zijn. 

01:00:49  B13: Dat hebben ze daar in Maldegem. Als ge wilt gaan eten, gaat ge gaan eten als 

ge in een flatje zit. Wil gij 's middags gaan eten mag gij ook. Bij het betalen heb je gedaan. De rest 's 

morgens en 's middags of 's avonds eet ge in uw flatje. Dat vind ik ideaal, hier ideaal. We zijn hier nu 

en we zijn met tweeën. Mijn vrouw gaat hier niet blijven en ik ga naar ginder gaan. 

01:01:19 I: In zo'n assistentiewoning kan je alles eigenlijk zelf beslissen? 

01:01:22  B13: Voilà, dat is het. Hier, het is groepswonen. Ik vind dat. De ondervinding die ik 

heb op die zes maanden of van augustus tot nu is meer dan zes maanden al dusja. Ik zou dat niet 

meer doen. 

01:01:41 I: Als u in die woonvorm kijkt, is dan de zorg of het wonen prioritair? Wat is de 

verhouding tussen de twee? 
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01:01:55  B13: Ik denk dat het makkelijker... Moest je in een flatje zitten in Maldegem dat je 

meer... dat de sfeer anders zou zijn en dat je meer contact zou hebben met de mensen. Hier heb je 

dat niet. 

01:02:08 I: Dan mis je een beetje dat contact? 

01:02:11  B13: Ge mist een beetje ja... 

01:02:12 I: Dat heeft vooral dan te maken met ook de locatie dan? 

01:02:15  B13: De locatie en ook door de... Ik ben er gisteren geweest in Maldegem. Het 

Schlagerfestival. Ge ziet gij de mensen daar ook allemaal zitten. Allemaal zo bedaard en gerapen. Ik 

zit mee te zwaaien. Er komt dan zelfs iemand bij mij, "Frans", zegt ze, "moet gij wat hebben, dat ge 

altijd maar zit te zwaaien?" Ik zeg, "neen, ik zwaai meer met de kinderen die daar aan het zingen zijn 

en met de mensen die willen". Anders moet je daar niet gaan, ge moet dat meeleven. 

01:02:59 I: Is dat dan een goeie toevoeging aan de woningmarkt dat groepswonen of moet 

dat echt...? 

01:03:12  B13: Voor mij niet. Neen. Ik ga in een toestand komen dat je verplicht zijt van een 

beslissing te nemen. 

01:03:23 I: Stel dat je... Er zijn een aantal mensen dat hier zitten die een bepaalde 

zorgbehoevendheid hebben, waardoor dat ze zeggen, in een serviceflat moet je opeens alles gaan 

vragen of moet je opeens alle diensten gaan vragen die ze kunnen aanbieden in een serviceflat. 

Poetsdienst. Voor het koken ga je dan gaan eten. Ge hebt dan de tuin. Moet er iemand komen voor 

dat te onderhouden. Voor zo'n mensen kan ik bijvoorbeeld zien, het wordt hier allemaal aangeboden 

waardoor dat voor die mensen misschien een groepswoning wel...? Ik weet niet...? 

01:04:06  B13: Het wordt hier allemaal aangeboden. Ik ben er maar bij. Als ik hier een 

voorbeeld geef dat er iemand is die na drie kwartier gedaan heeft met poetsen en er heeft iemand drie 

uur nodig, ge moet er geen verschil in zoeken. "Ik ben veel rapper of die andere", zegt ze. Rapper [?] 

anders. 
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01:04:30 I: In een serviceflat kan je verzeker zelf kiezen. Als ze het niet goed doen kan je 

verzeker zelf zeggen...? 

01:04:40  B13: We zijn er en we gaan er het beste van maken. Zo simpel is het. Dat ze een 

keer een folder uitgeven waar dat alles in staat. Er staat in, "telefoon gratis", "computer gratis", "dat 

gratis", "het is allemaal gratis", maar als ge hier zit uw computer aan te sluiten, 62 euro. De televisie 

aan te sluiten, 50 euro en dan zoveel in de maand voor dat en zoveel in de maand voor dat. Dan krijg 

je een briefje waar dat er staat de onkosten, 158 euro per maand en als ge de eerste factuur krijgt is 

het 407 euro. Nu zijn we aan het eind en is het al 500 euro bijna. Voor het poetsen en voor de 

zondaguren die we moeten betalen van dat volk. 

01:05:36 I: Vindt u het groepswonen te duur in vergelijking met andere woonvormen? 

01:05:39  B13: Ik vind dat het duur is. Als ik hier binnengekomen zijn, had ik op papier dat zij 

mij voorgesteld hadden, was dat 2050 euro in de maand. Ik kom niet toe met 2500 euro. Voilà. 

01:05:53 I: De meesten die hier. Ik geloof dat is minimum 1500 dat je... Minimum 1500 als 

je alleen woont op een flatje. Het zal meestal wat meer zijn, peis ik? 

01:06:07  B13: Het zal meer zijn, ik weet het niet. Voor ons, ik reken dat het 2500 euro is voor 

ons twee. 

01:06:16 I: Ik weet niet als je het vergelijkt met een andere woonvorm. Assistentiewoning, 

het probleem dat je daar hebt, ge huurt ook uw huis. Dan komen er daar nog... afhankelijk van wat dat 

je nodig hebt. Dat is natuurlijk het grote voordeel daar. Heb je het niet nodig, ge pakt het niet. Hier is 

het, heb je het niet nodig, ge betaalt mee. Ik geloof dat Sarah nog zelf haar strijk doet bijvoorbeeld. 

01:06:50  B13: Nu zondagavond waren er twee mensen die komen eten zijn. Al de rest niet. Wij 

waren ook gaan eten, omdat onze zoon hier was. Dat spijt mij wel dat ik dat niet geweten heb. Ik zou 

die twee menskes hier alleen niet gelaten hebben. Ik zou zorgen dat er boterhammen op tafel waren, 

dat er toespijs op tafel was, dat er koffie op tafel was, maar ik wist het niet. Ik heb nu gezegd tegen 

Isabelle daar. Als het nog een keer is dat er maar twee of drie mensen zijn de zondagavond of de 

zaterdagavond. Als ik dat weet, dan ga ik maken dat ik er ook ben. 
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01:07:24 I: Ik heb dat ook gehoord daarnet. 

01:07:27  B13: Kijk voilà. Ik vertel geen leugens, mijn beste vriend. Al hetgeen dat ik zeg, is de 

waarheid. 

01:07:37 I: Dat was eigenlijk het belangrijkste peis ik. 

01:07:39  B13: Er zijn natuurlijk mensen die minder bespraakt zijn en er minder durven over 

zeggen. Ik heb Liselotte ook al mijn gedacht gezegd. Dat is misschien misvallen. 

01:07:57 I: Als ik jou klachten vergelijk met andere, de meeste zijn al aan bod gekomen. Er 

zijn veel mensen die hetzelfde denken als gij. Ze gaat het niet altijd allemaal zeggen. 

01:08:10  B13: Ze gaan het niet allemaal zeggen, maar ze zitten allemaal op dezelfde 

golflengte. 

01:08:15 I: Ik weet ook wel. Gij zegt nu bijvoorbeeld dat dit niet zo'n fantastisch concept is. 

Ik weet wel dat er een aantal mensen zijn die wel zeggen van, "wij vinden het wel goed". Daar zit er 

wel verschil in. Ik peis dat dat ook een beetje te maken heeft met... Ik peis dat dat veel met 

zorgbehoevendheid te maken heeft. Hoe dat je je voelt. 

01:08:51  B13: Wij waren met vijven aan tafel. We hebben een brief geschreven naar de 

voorzitter en alle vijf ondertekend. "Dat is niet goed. Als ge schrijft moet het in eigen naam zijn", 

zeggen ze hier. De laatste keer dat we nog een keer mijn klachten allemaal geuit hebben, want alle 

mensen waren akkoord. Liselotte ging komen. Ik stond op de dag dat Liselotte ging komen. Ik zeg, "ga 

je mee, Liselotte gaat komen". "Frans", zegt ze, "alles is al". Die mensen allemaal, "Frans, al hetgeen 

dat we moeten zeggen, is al dikwijls gezegd". Ik ben alleen geweest. 

01:10:07 Nota: <Einde interview, vrouw van respondent komt binnen> 

 

 


