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Zorg voor wonen
Onder redactie van Walter Krikilion

Inleiding

Onder zeer ruime belangstelling – meer dan 300 deelnemers - ging de veertiende 
jaarlijkse Studiedag OPZ Geel op 6 december 2018 door in het Cultuurcentrum de 
Werft in Geel. Het thema ‘zorg voor wonen’ wist velen te boeien: zorgverleners 
uit diverse disciplines, therapeuten, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, 
OCMW-medewerkers, ervaringswerkers, geestelijk verzorgers, belangstellenden 
in bredere zin. Vanuit diverse functies en posities: vanuit het concrete 
begeleidingswerk, vanuit een leidinggevende positie of als zorgcoördinator, en 
verder ook beleidsmedewerkers, stafmedewerkers en docenten.

Het was wederom een studiedag waarop Vlaams minister Jo Vandeurzen, bevoegd voor Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, mocht verwelkomd worden. Zijn inspirerende toespraak sloot goed 
aan bij de lezingen van de plenaire sprekers in de voormiddag en bevatte diverse elementen van 
aanmoediging en ondersteuning van het werkveld met het oog op innovatieve projecten rond wonen 
en de samenwerking van diverse actoren.

De titel ‘zorg voor wonen’ kan meerdere betekenissen hebben. Zo liggen er ook een oproep en een 
appel in vervat, namelijk ‘zorg ervoor’. Verder houdt de titel bijvoorbeeld in: wonen en woonvormen 
in en vanuit de sectoren zorg en welzijn, zorgzaam omgaan met dit aspect in een behandel- en een 
reïntegratie-traject, coachen van cliënten op weg naar begeleid en/of zelfstandig wonen, zorgen voor 
het wonen van psychisch kwetsbare mensen in een gewone buurt of wijk, zorgen voor betaalbaar en 
kwaliteitsvol wonen.

Om maximaal te vertrekken van de concrete problematieken en hierbij de stem van de cliënt te 
beluisteren werd bij aanvang een film met cliëntervaringen in diverse woonvormen (Gezinsverpleging, 
PVT, Beschut Wonen, zelfstandig wonen met begeleiding) getoond. Het betreft een montage van 
materiaal uit interviews met 19 (ex-)cliënten over hun woonervaringen. Ze komen uit diverse 
zorgsettings van het Netwerk GGZ Kempen: de Gezinsverpleging van OPZ Geel, PVT Salto 1 en 2 (Geel), 
PVT De Liereman (Oud-Turnhout) en Beschut Wonen Kempen. De bedoeling ervan was om de dag te 
starten met ervaringen uit de praktijk en vanuit de feedback van (ex-)cliënten. De plenaire sprekers 
kregen de film op voorhand te zien en konden hun reflecties erop afstemmen.
De film kreeg een hoge waardering in de evaluatie. Naast de waardering voor deze bijzonder 
goed geslaagde montage en de kwaliteitsvolle afwerking, had het zeker ook te maken met de 
volgende factoren: het ‘naturel’ van de getuigenissen, de heel directe feedback aan het adres van 
de zorgprofessionals en het beleid vanuit een authentieke ervaring, de balans tussen het verhaal 
van unieke mensen en het gesprek tussen hen in diverse subgroepen. Er was bovendien een mooie 
mix tussen humor en ernst. Mensen brachten hun verhaal gekruid door hun spontaneïteit en met 
smaakvolle humor. Tegelijk waren er diverse aanbevelingen naar het beleid te vinden in hun verhaal. 
De meest beklijvende aanbeveling betreft deze die het gebrek aan privacy en aan contact met naasten 
bij groepswonen aan de orde stelt. Dat gaat bijvoorbeeld om de onmogelijkheid om een weekend 
door te brengen met je partner in de betreffende zorgsetting of om er je kind dat op bezoek komt een 
nacht te laten logeren. Vaak staan we hierbij als zorgverleners en beleidsmakers niet stil en gaan we 
ervan uit dat het evident is vanwege normering, veiligheid en de privacy van andere bewoners. Maar, 
de spontane getuigenissen vanuit een heel concreet aangevoeld tekort in het eigen leven deden vele 
deelnemers van de studiedag nadenken.

Deze brochure biedt een terugblik: aan de hand van verslaggeving, aan de hand van een uitgeschreven 
tekst van de spreker (Jacques De Visscher), aan de hand van de betreffende presentaties en ook van 
geluidsopnames.
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De volgorde van de bijdragen sluit in grote mate aan bij de opbouw van de studiedag. Eerst komen de 
plenaire sessies aan bod: zorg op maat voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening 
(Marianne Destoop, psychiater), de strijd tegen dak- en thuisloosheid bij mensen met een psychische 
kwetsbaarheid vanuit een preventieve, woongerichte, intersectorale en aanklampende aanpak (Koen 
Hermans, socioloog), en wonen als toewijding en het cultiveren van een herbergzaam bestaan 
(Jacques De Visscher, moraalwetenschapper en binnenhuisarchitect). 

Vervolgens komen de keuzesessies aan bod: de Geelse Gezinsverpleging vandaag als een diversiteit 
van mogelijkheden (Greet Vandeperre en Michelle Lambrechts in samenwerking met pleeggezinnen 
en gezinsverplegingspatiënten), impressies van herstelondersteunend wonen in PVT Salto (Sabine 
Veltjen, An Broos, An Vangenechten, Mieke Vos en Yentl Hermans in samenwerking met bewoners), je 
eigen woonplezier vergroten vanuit een herstelgericht perspectief (An Peeters en Joke Wens, PVT De 
Liereman), het ‘Jongerenpad’ op weg naar zelfstandigheid (Katrien Mulders, An Mertens, 
Veerle Hermans en Lesley Schraepen, Netwerk GGZ Kempen), bemoeizorg als antwoord bij 
uithuiszetting en als sociale noodzaak (Heidi Vandebroeck en Evy Willemsen, Netwerk GGZ Kempen), 
zorginfrastructuur vanuit perspectieven als ‘warm’, ‘duurzaam’, ‘circulair’ en ‘betaalbaar’ en met 
inspraak van de bewoners (Jan Vanreusel, OPZ Geel, en Robin Allaer, Osar architecten en Stadswoud 
architectuur).
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Home run voor zorg op maat
Dr. Marianne Destoop, psychiater, beleidsarts cluster dubbeldiagnose/verslaving in Multiversum te Boechout en onderzoeker/opleider 

verbonden aan CAPRI, Universiteit Antwerpen.

In het programmaboekje werd de lezing als volgt omschreven: “ ‘Community mental 
health care’ voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is al een 
tijd aan een opmars bezig. Verschillende modellen (‘Assertive Community Treatment’, 
‘FACT’, ‘Case management’) worden toegepast met het oog op herstel, sociale reïntegratie 
en afname van het aantal hospitalisaties. Bovendien is het aanbod van woonzorgvormen 
in Vlaanderen breed, gaande van PVT, initiatieven Beschut Wonen, 2a en 2b teams van de 
GGZ-netwerken, bemoeizorgteams, enz. Het is echter niet altijd duidelijk of en in welke 
mate het brede aanbod voor iedere patiënt noodzakelijk is en welke elementen effectief zijn. Sommige patiënten 
worden overmatig omringd door zorg, terwijl de patiënten met het laagste niveau van sociaal functioneren net 
het minst blijken geïncludeerd te worden.
Op basis van onderzoeksgegevens en praktijkvoorbeelden gaat Marianne Destoop met de deelnemers op zoek 
naar zorg op maat voor EPA-patiënten.”

In haar lezing ging Marianne Destoop nader in op de volgende items:

▪ GGZ-landschap met de 5 Functies van de Artikel 107-netwerken.

▪ Het Antwerpse landschap van het GGZ-netwerk.

▪ Diverse behandelmodellen met vergelijkend tabel van effectiviteit en tekortkomingen. Concreet: 
‘Assertive Community Treatment’ (ACT), ‘Flexible Assertive Community Treatment’ (FACT), 
‘Resource Group’ (RG), ‘Illness Management and Recovery’ (IMR), ‘Intensive Case Management’, 
‘Intensive Home Treatment’ en Bemoeizorg.

▪ Wat als patiënten geen hulp wensen? Concreet: bij mensen met aandoeningen geassocieerd met 
matige tot uitgesproken vermindering van de cognitieve controle of van de executieve functies. 
Drie functies worden centraal gesteld hierbij: ‘updating’ met monitoring en ‘refreshing’ van het 
werkgeheugen, ‘inhibitie’ (tegenhouden van ‘preponent responsen’), ‘shifting’ (switchen tussen 
mentale staten).

▪ De motivatieparadox; met de samenhang tussen een achteruitgang van de cognitieve functies en 
van ziekte-inzicht enerzijds en de motivatie anderzijds.

▪ De samenwerking tussen de GGZ en Sociale Huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen, met name 
‘SSeGA’ (‘Samenwerking Sociale huisvestingsmaatschappijen en Geestelijke gezondheidszorg 
Antwerpen’).

▪ De partners van SSeGA: de drie sociale huisvestingsmaatschappijen van Antwerpen (ABC c.v.b.a., 
De ideale woning c.v. en Woonhaven Antwerpen), Beschut Wonen De Vliering en zorggroep 
Multiversum, stad Antwerpen en de Vlaamse overheid.

▪ Enkele vaststellingen omtrent de situatie in Antwerpen: een belangrijke groep bewoners kampt 
met ernstige psychische problemen; er is minstens een vermoeden dat er ‘iets aan de hand 
is’; de GGZ-voorzieningen bereiken deze mensen niet of nauwelijks; het gaat om zorgwekkende 
zorgmijders, met overlast of onderlast, en met het risico op uithuiszetting.

▪ SSeGA heeft als doelstellingen: de preventie van uithuiszetting, het beperkt houden van overlast 
en onderlast, het bevorderen van herstel, het beroep doen op de reguliere zorg. Het voornaamste 
middel hiertoe is het ‘Assertive Outreach Team’: op de nulde lijn, met exclusieve aanmelding voor 
maatschappelijk werkers van de sociale huisvestingsmaatschappijen, en in een multidisciplinair 
verband.

▪ Bij de cliënten van SSeGA gaat het om zorgwekkende zorgmijders met ernstige en complexe 
psychische problemen, met problemen in diverse levensgebieden, met een groot gebrek aan 
probleemoplossende vaardigheden, met onvoldoende vermogen om in het eigen bestaan te 
voorzien, en een afwezigheid van een precieze hulpvraag. Het gaat om volwassenen (vanaf 16 jaar) 
met een van de volgende psychiatrische aandoeningen: psychotische stoornissen, middelen-
gerelateerde stoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen.



6  /  Jaarl i jkse Studiedag OPZ Geel

 ▪ De aanpak van SSeGA bestaat uit het bieden van advies, vorming en coaching met betrekking tot 
psychiatrische problemen en uit het geven van begeleiding door een bemoeizorgteam (‘Assertive 
Outreach Team’), dat focust op de concrete cliëntsituatie en ook ondersteuning geeft op de andere 
levensdomeinen.

 ▪ Bij de begeleiding van de specifieke cliëntsituatie gebruikt het SSeGA-team de volgende 
tools: risicomanagement, psychiatrisch assessment, casemanagement, netwerk installeren. 
Men probeert de bemoeizorg maximaal hand in hand te laten gaan met de opbouw van een 
vertrouwensband en de duurzaamheid ervan.

 ▪  De geboden bemoeizorg vertrekt vanuit een relationele visie zoals ontwikkeld door de 
Begeleidingscommissie Ethiek van de zorggroep Broeders van Liefde (2014). De ontwikkeling van 
een vertrouwensrelatie gebeurt in die zin vanuit het concept van gedeelde verantwoordelijkheid, 
waarbij men ruimte geeft aan de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt, maar, waar nodig, 
gaandeweg en stap voor stap overgaat tot actieve bemoeizorg vanuit plaatsvervangende 
verantwoordelijkheid.

 ▪  Een aantal sociodemografische gegevens omtrent de situatie in Antwerpen (Linkeroever, Kiel, 
Luchtbal, centrum).

 ▪  Cijfermateriaal omtrent de preventie van uithuiszetting (2011 – 2017).

 ▪  Cijfermateriaal omtrent vergeefse contactpogingen (2012 – 2017).

 ▪  Cijfermateriaal omtrent de psychiatrische voorgeschiedenis al dan niet (2012 – 2017).

 ▪  Percentages van vastgestelde psychiatrische ziektebeelden in de begeleiding.

 ▪  Cijfermateriaal omtrent de types van opname (dagkliniek, lange residentiële opname, korte 
residentiële opname, beschermingsmaatregel; 2012 – 2017).

 ▪  De werking van het Mobiel Psychiatrisch Team (MPT) voor dak- en thuislozen.

 ▪  Aantal vaststellingen omtrent daklozen in Antwerpen en het percentage mensen met een 
psychische kwetsbaarheid en met verslavingsproblematiek; alsook omtrent de mortaliteit.

 ▪  De intersectorale samenwerking van het MPT, met een ‘Assertive Outreach Team’ als onderdeel 
van de outreach-werking van het CAW en met een nauwe samenwerking met het zorgteam.

 ▪  De ketenzorg-aanpak van het MPT in de context van de 5 Functies van het GGZ-netwerk, met 
name KADANS Wonen.

 ▪  KADANS Wonen heeft als doelstellingen het verbeteren van de leefsituatie en het verhogen 
van de zelfredzaamheid in verschillende levensdomeinen bij dak- en thuislozen met een 
multiproblematiek en die overlast geven. De huisvestingsgerichte aanpak (‘Housing first’) staat 
voorop. Een Zelfredzaamheidsmatrix wordt als peiling gebruikt.

 ▪  Concrete woonprojecten van KADANS Wonen.

 ▪  MATRIX Wonen is een werking die – in het kader van de 5 Functies van het GGZ-netwerk – specifiek 
ingeschakeld wordt wanneer de zorgzwaarte heel groot wordt. Het is een methodiek die ontwikkeld 
is voor EPA-cliënten met een hoge begeleidingsintensiteit. Hierbij zijn onder andere belangrijk: 
een centrale ligging in de gemeente vanuit het concept ‘woon-zorgzone’, de samenwerking van 
diverse GGZ-partners, diverse eerstelijnspartners en sociale huisvestingsmaatschappijen.
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De strijd tegen dak- en thuisloosheid: 
preventief, woongericht, intersectoraal en aanklampend

Prof. dr. Koen Hermans, socioloog, LUCAS-Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy (KU Leuven) en Centrum voor Sociologisch 
Onderzoek (KU Leuven).

In het programmaboekje werd de lezing als volgt omschreven: “In heel Europa neemt 
dak- en thuisloosheid toe. Personen met een psychische kwetsbaarheid zijn traditioneel 
één van de risicogroepen om thuisloos te worden. Toch kan dakloosheid niet alleen 
toegeschreven worden aan de psychische aandoening op zich, maar ook aan de manier 
waarop de zorg georganiseerd is en aan de mate waarin de verzorgingsstaat zorgt voor 
de meest kwetsbare groepen. Ook is dak- en thuisloosheid zeker geen louter stedelijke 
realiteit. Maar, dak- en thuisloosheid kent in landelijke gebieden andere, minder 
zichtbare vormen dan buiten slapen, zoals ook blijkt uit de Mehobel-studie die geleid werd door Koen Hermans.
Er is heel wat wetenschappelijke evidentie om dak- en thuisloosheid ten gronde aan te pakken. Zo zijn ‘housing 
fi rst’, ‘critical time intervention’ en ‘aanklampende zorg’ drie specifi eke methodieken waarvan de effectiviteit 
wetenschappelijk is aangetoond. Ook in Vlaanderen groeit de populariteit van deze interventies. Tegelijkertijd 
vereisen deze methodieken wel een uitgesproken aanpak waarmee de Vlaamse zorg niet altijd vertrouwd is. Die 
aanpak is preventief, woongericht - in plaats van zorggericht -, intersectoraal en aanklampend.
In deze lezing belicht Koen Hermans de relatie tussen dakloosheid en geestelijke gezondheid, de oorzaken en 
triggers van dakloosheid, de wetenschappelijke evidentie om dak- en thuisloosheid ten gronde aan te pakken en 
de omslag die nodig is om ook in Vlaanderen dit ten gronde door te voeren.”

Koen Hermans accentueerde in zijn lezing de woongerichte aanpak (‘housing first’), ter preventie van 
dakloosheid en in het herstelgericht werken met kwetsbare mensen die dakloos geworden zijn. Deze 
aanpak dient centraal te staan en te primeren; zorg en begeleiding vormen eerder modaliteiten en 
instrumenten in de afstemming op de basale woonnood van de kwetsbare mens. Hij onderbouwde 
zijn stelling met gegevens uit empirisch onderzoek, ook in de Europese context, en bracht een aantal 
methodieken en modellen onder de aandacht.

De volgende items kwamen achtereenvolgens aan bod in de presentatie van Hermans:
▪  Alarmerend cijfermateriaal over dak- en thuisloosheid in Europa (situatie in 2016).

▪  Definiëring van dakloosheid op basis van de drie centrale aspecten van wat een thuis dient te 
zijn volgens het Europese ETHOS-model (European Typology of Homelessness and Housing 
Exclusion), met name: het gaat om een behoorlijke woonst (fysieke dimensie), het huis biedt 
privacy en de mogelijkheid om sociale relaties te onderhouden (sociale dimensie), de woonst is 
eigen bezit of wordt op reguliere wijze gehuurd (legale dimensie).

▪  De vier hoofdcategorieën van het gemis aan een thuis volgens het ETHOS-model: dakloosheid, 
thuisloosheid, onzekere huisvesting, ontoereikende huisvesting.

▪  Deze vier hoofdcategorieën vormen samen een tabel met een onderverdeling in operationele 
categorie (13 in totaal), leefsituatie en definitie; telkens worden daarbij de verschillende mogelijke 
subcategorieën van elke hoofdcategorie nader gespecificeerd en met elkaar vergeleken. 
Concreet: hoofdcategorie ‘dakloos’ (operationele categorieën 1-2), hoofdcategorie ‘thuisloos’ 
(operationele categorieën 3-7), hoofdcategorie ‘onzekere huisvesting’ (operationele categorieën 
8-10), hoofdcategorie ‘ontoereikende huisvesting’ (operationele categorieën 11-13).

– Dakloos - Operationele categorieën 1-2: mensen zonder vaste verblijfplaats (1) en mensen in 
noodopvang (2).

– Thuisloos - Operationele categorieën 3-7: mensen in opvang voor thuislozen (3), mensen 
in vrouwenopvang (4), mensen in opvang voor asielzoekers en immigranten (5), mensen 
die binnenkort uit een instelling komen (6), mensen die langdurig hulp krijgen vanwege 
dakloosheid (7).

– Onzekere huisvesting - Operationele categorieën 8-10: mensen met een instabiele huisvesting 
(8), mensen die hun huis uit worden gezet (9), mensen die leven onder dreiging van huiselijk 
geweld (10).



8  /  Jaarl i jkse Studiedag OPZ Geel

 – Ontoereikende huisvesting - Operationele categorieën 11-13: mensen in tijdelijke of niet-
conventionele woningen (11), mensen in ongeschikte huisvesting (12), mensen die wonen in 
een extreem overbevolkt gebied (13).

 ▪ Tabel met onderscheiden categorieën van dak- en thuisloosheid volgens het ETHOS light-model, 
met een onderverdeling in operationele categorie (6 in totaal; met name ‘in openbare ruimte’, ‘in 
noodopvang’, ‘in opvang voor thuislozen’, ‘instellingsverlaters’, ‘in niet-conventionele ruimte’, ‘bij 
familie/vrienden’), leefsituatie (12 in totaal) en definitie.

 ▪ Nulmeting in Vlaanderen (2014), specifiek met betrekking tot gebruikers van winteropvang, 
noodwoningen, residentiële opvangcentra en begeleid wonen.

 ▪ Analyse gegevens residentiële opvang, begeleid wonen, doorgangswoningen.

 ▪ Analyse gegevens dreigende uithuiszetting.

 ▪ Analyse van evoluties vanuit het cijfermateriaal; enerzijds is er continuïteit in typische groepen 
(EPA-patiënten, instellingsverlaters, personen met een verslavingsproblematiek; anderzijds zijn 
er nieuwe tendensen merkbaar (vervrouwelijking, verjonging, toename van gezinnen, verkleuring).

 ▪ Armoede blijkt de eerste oorzaak te zijn; een psychiatrische problematiek als zodanig is zeker 
niet de eerste oorzaak. Kinderarmoede is de belangrijkste risicofactor en brengt een significant 
groter risico mee dan een psychiatrische problematiek of een verslavingsproblematiek.

 ▪ Een structureel armoedebeleid is daarom onmisbaar in de strijd tegen dakloosheid.

 ▪ Uit het Mehobel-onderzoek – monitoren van dakloosheid in België - blijkt dat het niet gaat om 
een louter stedelijk fenomeen; de verschijningsvormen kunnen weliswaar verschillen; zo uit 
de thuisloosheid zich in landelijke gebieden minder in buiten slapen; maar, het fenomeen is er 
evenzeer aan de orde. Zo blijken 1 op 13 landelijke OCMW-cliënten dak- of thuisloos te zijn.

 ▪ Meer verborgen dakloosheid heeft bijvoorbeeld te maken met instabiliteit van woonsituatie en van 
de relaties die men aangaat; ook misbruik kan hierbij als factor meespelen.

 ▪ Om dakloosheid op adequate wijze aan te pakken, is het van belang om de oorzaken en de 
factoren van kwetsbaarheid precies in te schatten. De oorzaken kunnen structureel, institutioneel, 
relationeel en persoonlijk van aard zijn. Structureel kunnen de factoren van kwetsbaarheid te 
maken hebben met bijvoorbeeld werkloosheid, processen op de woningmarkt, immigratie, 
beperkte toegang tot betaalbare huisvesting en tot sociale bescherming. Op het persoonlijke vlak 
kunnen de factoren van kwetsbaarheid bijvoorbeeld de volgende zijn: arbeidsongeschiktheid, 
langdurige ziekte, lage scholingsgraad, verslaving.

 ▪ Ingrediënten van een succesvolle aanpak van dak- en thuisloosheid zijn: de Europese 
paradigmashift naar woongerichte oplossingen, de loskoppeling van huisvesting en begeleiding, 
het fundament van de mensenrechten-benadering.

 ▪ Als evidence based–methodieken kunnen genoemd worden: ‘housing first’, ‘critical time 
intervention’ en ‘aanklampend werken’ bij dreigende uithuiszetting.

 ▪ ‘Housing first’ kan gezien worden als een specifieke oplossing voor chronische daklozen. 
Belangrijk zijn: het zo snel mogelijk voorzien van woonzekerheid in de vorm van een eigen 
woonst, de klemtoon op de keuzevrijheid en de autonomie van de persoon, het fundament van 
de mensenrechten-benadering. Qua effectiviteit kan gewezen worden op lage uitval (70 tot 90 
% behoudt de woning). Qua kostprijs kan gewezen worden op de lagere prijs bijvoorbeeld in 
vergelijking met de kosten van een zorgvoorziening.

 ▪ ‘Housing first’ biedt een specifieke oplossing voor een bepaalde doelgroep. Het gaat om een 
methodiek van de woongerichte benadering, die omvattender is. Zo behelst deze benadering ook 
een aanpak rond de betaalbaarheid van wonen en de toegankelijkheid van de woonmarkt.

 ▪ ‘Critical time intervention’ biedt een specifieke oplossing voor instellingverlaters en behelst een 
kortdurende intensieve begeleiding in drie fasen (transitie vanuit de voorziening, een ‘try out’, en 
de ‘transfer of care’).

 ▪ ‘Preventieve woonbegeleiding’ kan gezien worden in de context van aanklampende zorg en als een 
alternatief bij dreigende uithuiszetting. De kosten zijn duidelijk lager dan bij een uithuiszetting en 
ook dan de kosten voor de begeleiding van een dakloze op jaarbasis. Uithuiszetting kan voorkomen 
worden en het werkt preventief ten aanzien van dakloosheid.



Jaarl i jkse Studiedag OPZ Geel   /  9

Wonen als toewijding: toewijding van het wonen

Prof. dr. Jacques De Visscher, moraalwetenschapper (Universiteit Gent), binnenhuisarchitect, hoogleraar Filosofie aan het Hoger 
Architectuurinstituut Sint-Lucas te Gent (tot 2005), en bijzonder hoogleraar Filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen (1998-2008). Zijn meest recente boekpublicaties zijn: ‘Toewijding’ (Nijmegen: Valkhof, 2011) en ‘Figuren van de gastvrijheid: 

naar een filosofie van de concrete herbergzaamheid’ (Utrecht: Klement, 2017).

In het programmaboekje werd de lezing als volgt omschreven: “ ‘Ter wereld komen’ 
vraagt om een plek met een onthalende omgeving die aanvaardt dat we er bij horen, dat 
we er verankeren, maar ook dat we deelnemen aan een toekomst met anderen tussen 
vertrouwde dingen. Dit is een levensprogramma waaraan we ons niet kunnen onttrekken 
zolang wij die wereld en zijn omgeving accepteren.
De participatie aan die wereld vertoont twee dimensies. Ten eerste: we zijn onderhevig 
aan die omgeving; dat is de passieve dimensie; vooral kenmerkend voor de aanvang van 
ons bestaan. Ten tweede: we zijn ook actieve participanten bij wat zich in de wereld afspeelt. In dit perspectief is 
toewijding kenmerkend voor het wonen. Toewijding maakt namelijk mogelijk dat we een herbergzaam bestaan 
cultiveren, dat nooit een bestaan is van of voor ons alleen.”

In het redden van de aarde, in het ontvangen van de hemel, in het verwachten van de goddelijken, 
in het begeleiden van de stervelingen komt het wonen tot zijn wezen”

(Martin Heidegger, Over Bouwen, Wonen, Denken, Nijmegen: SUN, 1991, 52)

Het spelend kind is een spiegel voor de volwassene

Als kinderen in alle ernst stoelen of zetels bij elkaar schuiven, er een deken overspannen en tenslotte 
pannen en potten verzamelen om elkaar voor een maaltijd uit te nodigen, lijkt het er op dat zulke 
kinderen dol zijn op construeren, inrichten en ordenen. Ze ensceneren het dagelijks leven en tonen 
hun ouders of hun omgeving hoe die ouders leven en hoe ze zelf opgezogen spelregels voor een 
gezellig en goed leven laten gelden. Als in hun ogen die pas ingerichte woning voltooid is, gaan ze 
rusten. Zoals God-de-Vader in het Genesis-verhaal kijken ze om zich heen en zeggen ze dat het 
goed, leuk of mooi is. Meestal duurt die rustperiode niet lang, want als goede huisvaders en goede 
huismoeders zien ze dat niet alles volmaakt is en dat er nog iets moet gebeuren. Niet zelden krijgen 
we dan een hele omwenteling en soms ook enkele kibbelpartijtjes als iemand al te hebberig doet. 
Kortom, allemaal net echt.

Kinderspelen verbeelden veel

Het gaat daarbij niet zozeer om een imitatie, ook niet om wat we zo gemakkelijk en te simpel 
‘zelfexpressie’ noemen, maar om een uitbeelding van de omgeving, van de wereld. Ja, ze bouwen aan 
een variante van die omgeving. Eigenlijk kan ik wel zeggen: toch expressie van zichzelf, maar dan 
expressie van een zelf dat van en door de wereld is. In het kinderspel zien we – meer dan van onszelf – 
dat de kinderziel niet op zich staat. Het kinderlijke zelf is immers op de omgeving aangewezen. Die is 
immers een voedingsbodem, een oriëntatie, die is trouwens ook een uitbreiding of een verlengstuk 
van het eigen lijf.

Onze omgeving is een ingerichte omgeving

Er is nauwelijks een andere. De omgeving is bovendien een bebouwde omgeving. Dit geldt zowel voor 
een heus paleis als voor een tentenkamp, dus ook voor het tentenkamp in de tuin of in de woonkamer. 
Die omgeving nodigt ons uit inrichtende wezens te zijn. Wij moeten niet ver zoeken om dat in te zien. 
Waar wij ons ook mogen bevinden, wij ordenen de dingen die wij bij ons hebben. Zitten we in de trein 
of in de tram, we passen ons aan en laten ons lijfelijk in met die omgeving. Wat doen we niet allemaal 
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als we in onze auto stappen. Vóór we kunnen vertrekken, brengen we nogal wat ‘en scène’, omdat we 
ensceneren wat en hoe onze omgeving, het interieur van onze auto, moet zijn vóór we kunnen starten. 
Auto en lijf vormen een geheel. Het minste ongemak kan ons ergeren. Het wordt een heus lijstje 
als we alle handelingen die we uitvoeren voor onszelf zouden opsommen. Automatismen? Jazeker, 
maar er is zo weinig dat fout mag gaan en bovendien mogen we niets vergeten; alweer te veel om 
op te sommen. Komen we naar een lezing luisteren in een auditorium, dan installeren we ons. We 
maken dat we comfortabel zitten, passen onze houding aan en letten op dat onze kleding voor geen 
ongemakken zorgt. We kijken naar wie we naast ons zien, we willen ons nog even richten naar wie 
achter ons zit, enzovoort.

Nogmaals, steeds ordenen we en werken we aan onze inrichting in huis, in de flat, in de zetel, aan 
de eettafel, aan wat tot ons lijf behoort. Dit zijn elementaire gegevens en ze zijn zo vanzelfsprekend 
dat het banaal lijkt ze ter sprake te brengen. Ik doe het hier wel uitdrukkelijk om in herinnering te 
brengen dat de dingen er voor zorgen dat onze ruimte geen abstracte, maar een concrete ruimte is 
waarin we verankerd leven en er onze identiteit in herkennen. We ruimen in zodat we kunnen spreken 
van onze ruimte die haast onoverzichtelijk ruim is. Ik zeg ‘concreet’, dat wil zeggen: wat ons heel nabij 
is, met ons lijf vergroeid – concreet, van het Latijnse ‘concrescere’, het samen groeien – en waarin we 
ingeworteld zijn.

Samen met de dingen in hun omgeving zijn we verbonden

Betrekken we een nieuwe woning, dan beleven we – in het beste geval – vanuit onze natuur om in te 
richten een hergeboorte van onszelf met de dingen die we uit de oude woning met ons meenemen. 
We verbinden die met de nieuwe dingen die we ons voor de nieuwe plek hebben aangeschaft. Door het 
inrichten hebben de dingen hun plaats, voor onszelf.

Ik gebruik hier uitdrukkelijk de eerste persoon meervoud, nogmaals omdat wij niet objectief zijn, 
ook niet individueel-zelfstandig, maar intersubjectief. Dat wil zeggen: altijd samen of verbonden met 
de mensen met wie we de plek, de woning, van dicht of van ver delen. Ja, zelfs als we alleen wonen, 
delen we de dingen en hun ruimte en door hun betekenis ook met mensen die niet onder het zelfde 
dak verblijven. Bovendien, en dat mogen we nooit vergeten, voor nagenoeg alle dingen, zowel nabije 
dingen als verre voorwerpen, zijn we op anderen, op medemensen aangewezen. Bijna niets hebben we 
zelf gemaakt. Maken we ons ontbijt zelf klaar, dan gebeurt dit in een keuken die we niet zelf hebben 
geïnstalleerd. Steken we die keuken toch zelf in elkaar, dan maken we dan toch nog gebruik van 
materialen die we niet zelf produceren. Op die manier kunnen we allen ook hier een bijzonder lange 
lijst opstellen van de dingen en materialen waarmee we omgaan om ons dagelijks leven te installeren. 
Hierbij doen we expliciet en impliciet een beroep op de hulp, medewerking en zorg van talrijke, haast 
ontelbaar vele anderen. Zonder die nabije dingen en verre voorwerpen waarbij zovele medemensen 
zijn betrokken, zouden we niet wonen.

Wonen is prospectief omgaan met de dingen

In de dichte of verre nabijheid van anderen leven we in een dicht netwerk van toewijding. In dit netwerk 
worden we opgenomen vanaf de eerste dag van ons leven, vanaf de dag van onze geboorte. Die dag 
noem ik liever de dag van ons ‘ter wereld komen’. In die wereld werden we immers aanvaard, onthaald, 
ingelijfd en opgevoed. De oorsprong van dit opgenomen worden, mag ik trouwens niet situeren op de 
dag van de geboorte, want vele maanden voordien is eigenlijk al veel ‘beslist’ en in een netwerk van 
toewijding opgenomen. Bij de aanvaarding van een mogelijke zwangerschap, bij de acceptatie van die 
zwangerschap (die we ‘in verwachting zijn’ noemen) en alle voorbereidingen die ermee gepaard gaan, 
hebben we een hele geschiedenis op gang gebracht, een geschiedenis die onvermijdelijk aansluit 
bij een traditie die de toekomst oriënteert. Dat is trouwens de zin van ‘traditie’; zij betekent immers 
overdracht en is bijgevolg niet op het verleden, maar op de toekomst gericht.

Toewijding is hier het passende woord. Zijn er in onze betrokkenheid op en zorg om anderen en dingen 
veel automatismen gegroeid, de kern van onze toewijding is een levenshouding die haar ondersteuning 
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krijgt door beslissingen en keuzes; ook in de aanvaarding van wat ‘de omstandigheden’ ons aanbieden. 
In een zekere zin komt toewijding op gang in een sfeer waarin de welwillendheid de norm is, waarin de 
ongedwongen en vrije deelname aan iets, aan het lot van de ander en de bemiddeling van de dingen 
het ideaal vormen. In het beste geval vooronderstelt dit een betrokkenheid die ons nauw aan het hart 
ligt. Op die manier zijn we deelgenoot aan een gezamenlijk project en blijven we niet aan de buitenkant 
staan of liggen.

Natuurlijk kunnen we leven als de marginale man of vrouw, die niemand of niets is toegewijd en elke 
zakelijkheid uit het oog verliest. Sommige jongeren kunnen wel eens wensen dat ze ’s ochtends niet 
dienen op te staan en dat ze, als ze toch uit bed rollen, slechts wat kunnen rondhangen in de straten, 
een pintje drinken, een sigaretje roken, om dan ’s avonds of nog later terug thuis het bed op te zoeken 
– althans als ze niet de hele dag in bed zijn blijven liggen, een positie die zij hoogstens onderbreken 
om, misschien aan een tafel, iets te eten om een nijpend gevoel in de maag te bestrijden en om naar 
het toilet te gaan.

Leven we met slechts bed en tafel?

Dat kan niet, want bed en tafel krijgen op die manier geen geëigende plaats. Slechts bed en tafel zijn 
ontzielde voorwerpen, onverschillig voor om het even wat of wie. De beoogde gezelligheid vervalt 
tot haar nulgraad. Zijn bed en tafel uitsluitend functioneel? Beantwoorden ze aan enig comfort? 
Bemiddelen ze in hun ‘alleen staan’ tussen ons leven en het leven van een huisgenoot of metgezel?
Is er geen be-middelen of ver-binden, dan zitten we aan de rand. Zodra bed en tafel niet langer 
uitnodigen en geen hospitaliteit belichamen, dan komen wij in de marginaliteit terecht.

Nu, dit voorbeeld van ‘slechts bed en tafel’ is letterlijk ‘u-topisch’ of ‘a-topisch’. Dat wil zeggen een 
topos die nergens bestaat. Immers: er zijn geen bedden en geen tafels zonder kamers met toegang 
en/of uitzicht, zonder allerlei dingen die erbij horen, een matras, dekens en lakens, zonder verlichting 
en vloerbekleding. Bij een tafel horen stoelen, eetgerei en de mogelijkheid om een maaltijd te 
bereiden, enzovoort. De ‘topos’ of plek, is niet ‘nérgens’, maar wordt een ‘érgens’. Utopisch wonen is 
een contradictie of voor weekend-magazines. Dat is dan het esthetische utopisme.

Slaat onze verbeelding op hol en stellen we ons voor in lege omstandigheden te kunnen wonen, dan 
verzeilen we in een waantoestand waarin het ons niet meer gegeven is het wonderlijke van het gezellig 
wonen te ontdekken en te waarderen. Nu, we leven juist niet in zo’n spirituele woestijn.

Zijn we echter even oplettend om te beseffen waar we aan toe zijn, dan weten we ons opgenomen in de 
herbergzaamheid, dan laten we ons door de dingen aanspreken en koesteren we de plaatsen waar we 
de bemiddelende dingen zijn toegewijd en waar we de ander kunnen onthalen en ontvangen. Natuurlijk 
kunnen we tegelijk bewust zijn van allerlei gebreken en kunnen we ons storen aan onvolkomenheden 
die het ons soms moeilijk maken. Niettemin blijft dit besef het verlangen naar de woning als woonst 
behouden. Ook hier geldt de gedachte: van wat fout loopt zijn we slechts bewust omdat we bovenal 
een perspectief hebben op wat we verlangen en wensen. Het negatieve gaat het positieve niet vooraf.

Ik kan het eigenlijk niet genoeg herhalen: wij zijn niets zonder de dingen die ons door hun natuur 
uitnodigen. Onafhankelijk willen zijn van de dingen, waardoor we ‘zelf-standig’ zouden zijn, is een 
illusie die ons uiteindelijk in een leegte stort. Zoals ik al heb gezegd, hebben wij daarentegen de 
dingen nodig en zijn we voor hun bezit en hun gebruik zowel op hun eigenheid als op anderen 
aangewezen. Wij kunnen trouwens niet anders dan ze met anderen te delen en te bezielen of ze van 
anderen te ‘krijgen’. In die zin dienen we het ‘zelfstandig wonen’, zo vaak gebruikt in de sfeer van 
de zorgsector, in zijn relativiteit te begrijpen. In die relaties beogen we immers een door genereuze 
dingen bemiddelde ‘zelfredzaamheid’. Dat wil zeggen dat anderen ervoor zorgen dat de dingen van 
de woning bezield, gebruiksvriendelijk, toegankelijk of conviviaal een dimensie van ons lijf worden. 
Dat geldt voor iedereen. Vergeten we niet dat elk huiselijk ding een geschiedenis kent, liefst zelfs een 
persoonlijke geschiedenis. Er is een geschiedenis van de tafel en van wat op tafel komt. Wat een tafel 
is, verzint niemand nog. De tafel inviteert ons, met andere woorden, om ons aan en in te passen in 
een heel lange traditie waarin de dingen ons en onze omgeving toegewijd zijn. Ook dat zien we in het 
gedrag van de kinderen.
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Kinderen vertellen veel over grote en kleine gebeurtenissen

Kinderen vertellen over zaken uit hun dagelijks leven waaraan ze participeren. In hun grootspraak 
verkondigen zij ook graag wat ze zélf kunnen, wat ze allemaal handig kunnen uitvoeren met hun 
speelgoed: blokken, dozen, papier en kleurpotlood, ‘tablets’, voetbal en allerlei tuigen in het speelpark. 
Deze dingen vormen het decorum, het strijdtoneel waarin hun al dan niet dramatisch levensverhaal 
zich afspeelt. Dat levensverhaal bestaat uit talrijke geschiedenissen en gebeurtenissen. Onvermijdelijk 
betrekken ze daarin anderen, omdat ze uiteindelijk toch zo weinig van uit zichzelf kunnen. Eigenlijk 
is daarbij iedereen betrokken die een rol heeft gespeeld vanaf hun geboorte – en wie speelt geen 
rol in het ‘geboren worden’, let op het passief -, in het aanvaarden, herbergen en verwelkomen van 
de kleine nieuwkomers? Het antwoord luidt: eigenlijk de hele wereld. Kinderen realiseren zich dat 
nog niet verstandelijk of verwoorden het nog niet met afgewerkte volzinnen. Terwijl ze zich enerzijds 
‘almachtig’ wanen – ‘kijk eens naar wat ik kan’ –, drukken ze anderzijds hun afhankelijkheid toch uit 
in allerlei vormen. Ze benoemen die afhankelijkheden in het ‘mama’ en ‘papa’ zeggen, in hun ‘oma’ 
en ‘opa’ aanspreken, de ouderen van wie ze veel verwachten of die zij zo dikwijls opeisen. Die kinderen 
ontdekken en verwerken die afhankelijkheid eveneens – heel dubbelzinnig – in hun aanwezigheid en 
prestaties in de school, in de omgang met hun leeftijdgenoten, ze dwingen ‘vriendschappen’ af in de 
uitnodigingen tot hun feestjes, ze trachten bij allerlei buitenschoolse activiteiten er bij te zijn.

Zoals wij allemaal, bouwen zij hun leven op in een bemiddelde relativiteit. Ook die relativiteit is heel 
dubbelzinnig of ‘veelzinnig’. Zo relativeren die kinderen zowel hun als onze ‘zelf-standigheid’. Terwijl 
we haar ontwikkelen, binden we haar weer in. Terwijl we haar leren bezitten, leren we af dat het 
om een absoluut eigengemaakt bezit gaat. Als we zelf niet vastzitten in de grootspraak, maakt de 
dynamiek van aanleren en afleren ons minder blind. Deze dynamiek helpt ons eveneens de blinde vlek 
van de ‘zelf-standigheid’ op te lossen in een besef of inzicht die de toewijding oriënteert. Wanneer bij 
kinderen de regel geldt te leren leven met de relativiteit van hun groeiende zelfstandigheid, dan dienen 
ouderen te leren leven met de relativiteit van een toenemende afhankelijkheid.

Wonen beseffen wij onze hele levensloop lang

Die levensloop kennen we slechts vanuit een terugblik. Zij biedt ons een gezichtspunt op een gang 
van zaken die we niet in de hand hebben of hadden, vooral omdat die gang maar voor een klein deel 
het resultaat is van een uitgestippeld plan. Alleen daarom al is onze levensloop niet ‘zelf-standig’, 
hoogstens ‘zelfredzaam’. Bovendien verwoorden we die levensloop al heel vroeg in de kindertijd via 
verhalen van andere levens. Hebben we niet, soms ook tot onze ‘scha en schande’, moeten vaststellen 
dat kinderen ontzettend goed en veel luisteren naar de verhalen die ouderen onder elkaar vertellen? 
Ook die verhalen bemiddelen en verrijken op hun beurt de ontluikende vrijheid. Het zijn levensverhalen, 
tegelijk woonverhalen, waarvoor we een levende aandacht opbrengen. Ze nodigen ons uit zorg te 
dragen voor de ander, voor de dingen en hun plaats in de woning, voor het cultureel erfgoed, bijgevolg 
ook voor toegangskaartjes tot een historisch bezit aan mogelijkheden en middelen die we echter zelf 
niet geschapen hebben. We zijn immers geen zelf-maakbare mensen.

Het moet ons niet verbazen dat het woord ‘wonen’ onze deelname aan de cultuur samenvat

In het wonen belichamen we bij uitstek onze preoccupaties en toewijding die zich niet beperken tot 
wat zich in ons verblijf in een flat of huis afspeelt. Hierbij gaat het niet om het blote gebouw, om de 
constructie die architecten en bouwaannemers aan een bouwheer afleveren. Waar het op aankomt, 
is hoe wij in ons dagelijks leven met inrichten, inruimen en ordenen van de dingen van een bouwwerk 
een woonst voor ons maken. Nu is het van uit zo’n woonst dat we naar buiten trekken en na verloop 
van tijd weer thuis komen en vervolgens weer naar buiten gaan. Het buiten brengen we binnen en 
omgekeerd; tot op zekere hoogte.

Daarbij komt nog dit: het omgaan met de dingen heeft zijn eigen tijdelijkheid. De klemtoon ligt op 
het toekomstige. Er is een wonen van de ochtend, een wonen van de middag, een wonen van de 
avond en een wonen van de nacht, een wonen van elke dag van de week. Wat een verschil tussen 
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vrijdag en zaterdag! In die tijdsomstandigheden verandert veel. Het toekomstige is belangrijker dan 
het voorbije. Het wonen van de ochtend is voor heel veel mensen een hectisch of jachtig gedoe. Velen 
geven zichzelf nauwelijks de kans om, zoals Marc in het versje van Paul van Ostaijen, ’s morgens de 
dingen te begroeten. Eigenlijk gebeurt niet zelden het omgekeerde: het zijn het ochtendbed en de 
ontbijttafel die ons al dan niet gemoedelijk herinneren dat een nieuwe dag is aangebroken. Ik heb het 
dan nog niet over de wekker die ons niet alleen vertelt hoeveel tijd we nog hebben, maar ons ook al 
rapporteert hoeveel meteorologische, politieke en sociale onweersbuien op ons afkomen.

Ik kan dit verhaal kort maken en stellen dat ons wonen er ons aan herinnert dat we ’s ochtends, 
na het nachtelijke wonen, de buitenwereld binnenhalen: wat biedt de al dan niet bewolkte hemel? 
Welke opdrachten geven we onszelf en krijgen we van anderen in de zorg voor elkaar? Wat lijkt ons zo 
belangrijk, zinvol of is ons zelfs zo heilig? Ach, nee, we verwoorden het niet zo bij het drinken van de 
ochtendkoffie. Staan we te lang stil bij zulke vragen of denken we te lang na over die radicale bedreiging 
van ons ecologisch, economisch, sociaal en spiritueel welbevinden, dan zouden we ’s nachts geen oog 
sluiten. We zouden onherbergzame nachten kennen. We hebben nood aan een existentieel vertrouwen. 
Pas als het wonen gestalte is van vertrouwen kunnen we, voorbij onze neiging tot eigenmachtigheid 
en eigengerechtigheid, het wonen als toewijding aan het leven aan den lijve beleven. Pas dan betekent 
het wonen zowel aanvaardende of passieve verwerkelijking, als actieve en creatieve bedrijvigheid. Dan 
is er toewijding als een behoedzaam zorg dragen. We kunnen aan andere werkwoorden denken, zoals 
behoeden, koesteren, ontzien of vrij laten. Al vele eeuwen verwoorden wijze mannen en vrouwen wat 
ontelbaar veel mensen echt doen: zo te wonen dat ze niet alleen zorg dragen voor het patrimonium, 
voor de polis en voor de natuurlijke omgeving, maar ook voor de ziel door de zin van het bestaan 
voor zichzelf en voor hun medemens niet uit het oog te verliezen, integendeel. De twintigste-eeuwse 
filosoof, Martin Heidegger, formuleerde het ooit als volgt:

“In het redden van de aarde, in het ontvangen van de hemel, in het verwachten van de goddelijken, in 
het begeleiden van de stervelingen komt het wonen tot zijn wezen (...).”(M. Heidegger, Over Bouwen, 
Wonen, Denken, Nijmegen: SUN, 1991, 52).

Dit is een prachtige verwoording die ik bij geen andere wijsgeer heb gevonden. Zij raakt het hart 
van de zaak van de toewijding en brengt de te vervullen vrijheid ter sprake. Zij geeft de grondtoon 
aan van een beschikbaarheid en een dienstbaarheid die zowel onze bedrijvigheid op het oog hebben 
(redden en begeleiden) als onze passiviteit (ontvangen en verwachten) onderkennen. Het gaat om 
vier werkwoorden, belevingen van werkelijkheden die ons te gelegener tijd uitnodigen feest te vieren, 
met andere woorden om dank te zeggen dat er, ondanks alles, ondanks alle ‘misère’, een heilzame 
samenhang is, een herbergzame werkzaamheid van de wereld.

Het woord wereld is wel mannelijk; de wereld, hij. Niettemin is die wereld ook vrouwelijk: als 
baarmoeder, als de werkplaats van al onze preoccupaties en verlangens en dus ook als bron van 
bezieling.

Verwereldlijken

We kennen dan ook het werkwoord ‘verwereldlijken’. Terecht, want de wereld is eigenlijk nooit zo maar 
‘alleen wereld’. Als wereld leeft en werkt hij immers, in concreto bemiddeld in de gedeelde dingen die 
voorwerp zijn van onze toewijding en zorg. Zo leven wij ook als wereld, als wereldlijkheid.

Dit laatste belichamen we in ‘het redden van de aarde’, niet de aarde als geografisch of geologisch 
concept, maar de aarde die ons gegeven is en die wij toch niet bezitten, want we zijn op doorgang. In 
de verwereldlijking dienen we de aarde. We verbeelden haar in de kunst en in de techniek. Welwillend 
zijn we dit geschenk toegewijd en geven gestalte aan wat in ons werelds bestaan voor solidariteit 
zorgt: van de levende economie tot de praktische gezondheidszorg, van de doorleefde ecologie tot het 
daadwerkelijke bouwen en wonen, van het erotische en religieuze leven tot de politieke actie en zorg 
voor de polis. Het is de bezielde en verwereldlijkte aarde die zowel in haar herbergzaamheid als in 
haar raadselachtigheid onze levensloop bemiddelt.
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Tegelijk maakt dit ‘redden van de aarde’ deel uit van ons ‘begeleiden van de stervelingen’. We zijn niet 
zo maar ‘levende wezens’, zoals de biologie die bestudeert. We zijn stervelingen, mensen die elkaar via 
grote en kleine verhalen, via beeldende kunsten, muziek en poëzie laten deelnemen aan mislukkingen 
en successen. Daarom kennen we niet alleen eigen droefheid en vreugde, maar onderkennen we die 
van anderen die we zijn toegewijd. Geleerd door het lijden kunnen we hen troosten, opdat zij hun lot 
niet in droefheid of opstand tegen falen, ziekte en dood zouden ondergaan. Is niet ook de woning als 
woonst de plek waarin niet alleen medelijden en troost maar ook vreugde een onbevangen ruimte 
kunnen krijgen?

Toewijding en zorg maken deel uit van een onlosmakelijk geheel

Maken begeleiden en redden deel uit van onze economische en maatschappelijke bedrijvigheden, 
dan raken we toch niet per se dolgedraaid in een mateloze ijverdrift. We zijn immers ook bereid het 
vitale oponthoud in ere te houden dat eigen is aan het wonen. Hierin zoeken we in ontvangen en 
verwachten een samenhang en een verbondenheid die ruimer zijn dan wat wij zelf in een individueel 
knuistje kunnen vasthouden. Er is geen begeleiden van jonge en oudere medemensen als we ons 
laten meeslepen door een eigenmachtig handelen, zoals het humanisme van de maakbare mens 
voorstelt. Die ijver staat haaks op de meest respectvolle benadering die ons gebiedt elke persoon in 
welke gezondheidstoestand hij zich ook moge bevinden als onaantastbaar toegewijd te zijn. Het is 
deze eerbied die ons verbiedt mensen – wie dan ook –  naar willekeur te behandelen. We beschikken 
niet over hen. We zetten hen niet in als instrumenten om onze al dan niet vermeende behoeften te 
bevredigen. Ze zijn dus ook geen middelen die we aanwenden voor een politiek succes of voor de 
oplossing van problemen. In die zin zijn herbergzaamheid en wonen evenmin producten van louter 
technisch ingrijpen.

Denken we de woning als woonst, dan beseffen we haar als de plaats van ons bestaan in al zijn 
onvermijdelijke toevalligheden. We vinden daar niet alleen onze gekoesterde identiteit en haar wortels, 
maar ook een dimensie die nog het meest de toewijding van het wonen vertolkt, de gastvrijheid met haar 
implicatie van het onthaal. Nadenken over het huis als woning en als woonst - en niet als oogstrelende 
architectuur - past in onze ethische en spirituele levenshouding waarin we verantwoordelijkheid voor 
de ander op ons nemen en waarbij we onderkennen dat we onszelf niet absoluut toebehoren.

De authentieke woning is zinnebeeld van de wereld die ik tegelijk baarmoeder, bron van bezieling en 
werkplaats van toewijding heb genoemd. Daarom is het huis waar we ter wereld komen nog steeds 
het archetype van de woning als woonst.

Wie echt woont, doorbreekt de opdringerige eis en illusie van de al te bedrijvige mens die steeds maar 
wil produceren en zichzelf geen rust gunt. Een dikwijls voorgehouden alternatief voor de productiedrift 
is echter vaak in hetzelfde bedje ziek als het uitmondt in de cultus van het uithuizige uitzinnige vertier, 
ons welbekend in allerlei luidruchtige excessen.

In ‘wonen’ roepen we daarentegen een halt toe aan de soevereiniteit van de ‘zelfbeschikking’ en 
aan de kennelijk niet te stuiten drang om alles om te zetten in activiteit en bezit, illusies van de 
geruststellende veiligheid en zekerheid. We miskennen de natuur van de woning en van de stad, van 
de maatschappij en van de cultuur als we ze niet openstellen voor de kansen van de gelatenheid en 
het verwijlen bij wat ons gegeven is, met name die raadselachtige eigenheid van het bestaan dat ons 
uitnodigt zin te beseffen. We koesteren inderdaad een blinde vlek als we in dit perspectief niet tegelijk 
onze onoplosbare gevoeligheid, kwetsbaarheid en ontvankelijkheid voor het heilige aanvaarden. Deze 
inspiratie is de bron van onze oriëntatie naar de ander en het andere, de inspiratie die dienstbaarheid 
en liefde, rechtvaardigheid en solidariteit op het oog heeft.

Helaas verloopt de bevrijding van of de verlossing uit de absolute drukke zelfbeschikking heel wat 
moeizamer dan de eis van het opgeschroefde recht op ‘zelf-standigheid’. Niet iedereen kan ons 
helpen, dat weten we. Voor sommigen is het alsof de aarde ofwel een diep tranendal moet zijn, ofwel 
een oorverdovend pretpark. We prijzen ons daarom gelukkig dat we nog steeds spelende kinderen 
kunnen zien die inspiratie vinden bij kunstenaars, dichters en schilders, circus- en theaterartiesten, 
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mimespelers, muzikanten en vertellers. De besten onder hen dringen niet aan op ‘geween en 
tandengeknars’ of op een oorverdovende festivaldrukte. Zij blijven daarentegen tonen hoe het bestaan 
mosterdzaadjes bevat. Zij herinneren er ons aan dat er levens- en woonexpressies zijn die ons in 
rijke kleurschakeringen en klanken vertellen dat er levensverhalen zijn waarvan we, als van een goed 
muziekstuk, kunnen houden.

Tot slot

In deze uiteenzetting over de dubbele dimensie van het wonen, wonen als toewijding en toewijding van 
het wonen, hoop ik niets nieuws te hebben verteld. Beter uitgedrukt: ik neem aan dat ik niets nieuws 
heb verteld, omdat het vertelde op de een of andere manier vertrouwd moet zijn, anders zou het met 
u niet goed gaan.
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De Geelse Gezinsverpleging vandaag:  
een diversiteit van mogelijkheden

Greet Vandeperre, maatschappelijk werker, gewezen hoofdinspecteur met specialisatie maatschappelijk werk bij de lokale politie 
Geel-Laakdal-Meerhout, therapeut Interactionele Vormgeving (Educatieve Academie), voorzitter Gezinsverplegingsraad, en Michelle 
Lambrechts, maatschappelijk werker, begeleider Mobiel Team Gezinsverpleging OPZ Geel, in samenwerking met pleeggezinnen en 

gezinsverplegingspatiënten.

In het programmaboekje werd de sessie als volgt omschreven: 
“Niettegenstaande de lange geschiedenis en talloze artikelen en 
reportages in binnen- en buitenlandse pers - maar mogelijk ook 
net daardoor - is de Geelse Gezinsverpleging onvoldoende in haar 
huidige vorm en vooral in haar actuele diversiteit gekend.
Heel wat cliënten zochten en vonden in een Geels gezin een tweede 
thuis. Dat is vandaag nog steeds zo. Maar meer en meer vormt 
het verblijf bij een gastgezin voor mensen met een psychische kwetsbaarheid een tussenstap naar een andere 
woonvorm of een opstap naar een zelfstandig(er) leven. Pleeggezinnen vinden zingeving, gezelschap, ‘thuiswerk’ 
met een sociale component, in een kort- of langdurend, partieel of voltijds engagement. Een psychiatrisch team 
begeleidt, ondersteunt, zet ook soms een stap terug, laat het leven het leven zijn.
Het bundelen van de krachten van cliënten, pleeggezinnen, context, lokale gemeenschap en psychiatrisch team 
maakt het verschil. Essentiële elementen van herstel zijn bijna van nature aanwezig in de Gezinsverpleging. Een 
pleeggezin blijkt een ‘kwartiermaker’ bij uitstek.
Thema’s en emoties uit het alledaagse gezins- en familiaal leven zijn nooit ver weg: loyauteit, vergeven, altijd 
weer opnieuw beginnen, kansen geven, waarderen, besef en aanvaarden van mekaars onvolkomenheden, 
volhouden, vreugde, maar even goed afscheid en verdriet, kwaadheid, kwetsbaarheid, verwijten maken, en 
teleurstelling ervaren.
De Gezinsverpleging van vandaag in haar diversiteit beschrijven, is een haast onmogelijke opdracht.
Aan de hand van de individuele verhalen van cliënten, pleeggezinnen en begeleiders in uitwisseling met de 
deelnemers doen we een poging om de actualiteit en diversiteit van de Gezinsverpleging op een levendige 
manier te belichten.”

Greet Vandeperre en Michelle Lambrechts coördineerden deze sessie, waaraan diverse pleegouders, 
naaste familieleden en gezinsverplegingspatiënten meewerkten.
Na een presentatie met situering van de Geelse Gezinsverpleging als woonzorgformule in Functie 5 
van het Netwerk GGZ Kempen en met toelichting van het profiel van de cliënten, de opnameprocedure, 
het profiel van de pleeggezinnen, de diverse mogelijke trajecten, de geboden ondersteuning van de 
gezinnen, de sterktes  van het systeem, en het herstelgerichte accent, konden de talrijke deelnemers 
in verschillende subgroepen rechtstreeks met pleegouders en cliënten in gesprek gaan. Hierin werden 
op levendige wijze de synergie van alle betrokkenen, hun actieve participatie en de herstelgerichte 
focus present gesteld.

In de sessie kwamen de volgende items en thema’s aan bod:

 ▪ Overzicht werking Netwerk GGZ Kempen met de vijf Functies en de samenwerkingsverbanden.

 ▪ Psychiatrische Gezinsverpleging voor jongeren (beperkt aantal plaatsen) en volwassenen; hetzij 
als woonvorm, hetzij als opstap naar andere woonvorm; belang van inschatting dat verblijf bij 
pleeggezin meerwaarde kan bieden in een herstelgericht perspectief.

 ▪ Profiel cliënt: langdurige psychische kwetsbaarheid en niet acuut; zich kunnen aanpassen aan 
een gezinsleven; voldoende communicatieve en sociale vaardigheden; zorgnood is af te stemmen 
op het zorgaanbod en de draagkracht van het pleeggezin; exclusie: gevaar vormen voor zichzelf 
en de anderen, acute (verslavings)problematieken.

 ▪ Aanmeldingsprocedure: aanmeldingsbundel, opnameteam, intakegesprek, residentiële opname 
en observatiehuis.
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 ▪ Profiel pleeggezin: stabiel inkomen, stabiele samenlevingsvorm; voorwaarden op niveau van 
architectuur; besef van impact op gezinsleven, bereidheid om het leven te delen met anderen; alle 
gezinsleden worden betrokken bij de screening; voldoende draagkracht; specifieke vooropleiding 
is niet vereist; wens om een zorgtaak op te nemen; diversiteit van gezinssamenstelling, van 
beroepsachtergrond en van zorgaanbod.

 ▪ Procedure voor het gezin: infogesprek, onderzoek door procureur en door wijkagent, onderzoek 
woonomstandigheden, attest huisarts, samenwerkingsovereenkomst, profielbeschrijving, 
gesprek met psychiater.

 ▪ Diversiteit van trajecten: kortdurend traject, langdurig traject; finaliteit, intensiteit, inclusie.

 ▪ Ondersteuning: begeleider voor gehele duur van het traject en met betrekking tot de diverse 
levensdomeinen, multidisciplinair team, somatische opvolging, 24u permanentie 7dagen/7dagen, 
bed op recept, hygiënisch centrum en/of thuiszorgdiensten.

 ▪ Ondersteuning en daginvulling voor de cliënten, dagactiviteitencentrum, arbeidszorg (industrieel 
atelier, fietsenatelier, hofploeg, intern en extern begeleid werken).

 ▪ Ondersteuning en invulling vrije tijd: sociaal café en avondactiviteiten in ontmoetingscentrum  
’t Vooruitzicht, vorming rond gebruik openbaar vervoer, groepsreizen, daguitstappen, sportacti-
viteiten.

 ▪ Sterktes: normalisering (‘zo gewoon mogelijk leven’), individuele begeleiding op maat, delen 
van geborgenheid in een familiaal kader, het pleeggezin als ‘spontane kwartiermaker’ voor 
maatschappelijke integratie en participatie, rustgevende kleinschaligheid, beschikbaarheid van 
zorgverlener, zorg en ondersteuning zijn flexibel in te zetten, klemtoon op (ontwikkeling) van 
mogelijkheden en vaardigheden.

 ▪ Herstelgericht perspectief sinds enkele jaren: Gezinsverplegingsraad met participatie van 
pleegouders en cliëntvertegenwoordiging, participatie aan werking Bezoekerscentrum, deelname 
aan Stuurgroep Patiëntenparticipatie, betrokkenheid bij de Herstelacademie Kempen.
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Herstelondersteunend wonen in PVT Salto: een impressie

Sabine Veltjen, gebrevetteerd verpleegkundige PVT Salto 1, An Broos, gegradueerd verpleegkundige PVT Salto 1, An Vangenechten, 
opvoeder, begeleider PVT Salto 2, Mieke Vos, maatschappelijk werker PVT Salto 2, en Yentl Hermans, psychologe PVT Salto, met 

medewerking van bewoners en andere teamleden van PVT Salto (Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salto, Geel).

In het programmaboekje werd de sessie als volgt omschreven: “ ‘Herstelondersteunend wonen’ is een term die 
beter de realiteit weergeeft van hoe we vandaag bewoners benaderen en met hen op weg gaan, dan de associa-
ties die onze officiële benaming ‘Psychiatrisch Verzorgingstehuis’ vaak oproept.
In deze workshop willen we jullie als deelnemers onderdompelen en laten ‘beleven’ hoe dit herstelondersteu-
nend wonen concreet vorm krijgt in de verschillende aspecten van de werking van PVT Salto in onze beide afde-
lingen. Onze bewoners en medewerkers nemen jullie hier graag in mee.”

Met deze workshop wilden de medewerkers van PVT Salto de deelnemers via belevingsimpressies 
laten proeven van de herstelgerichte visie zoals ze die volop centraal stellen in deze woonvorm. Twee 
presentaties met foto’s uit het dagelijks leven werden ter visuele ondersteuning gebruikt.
Ze werkten in deze sessie samen met drie bewoners en creëerden een uitwisseling en een dialoog 
over wat wonen individueel en in groep in deze voorziening kan betekenen vanuit de focus op de 
mogelijkheden en talenten van mensen.
Ze wilden uitdrukkelijk aangeven hoe de officiële naam van de voorziening - Psychiatrisch 
Verzorgingstehuis – daar eigenlijk wat mee contrasteert en net een heel ander accent legt; met 
name een klemtoon op de zorg die kwetsbare mensen ontvangen en waarin ze - in het kader van een 
wij-zij-schema van zorgverleners en zorgontvangers - te weinig gestimuleerd worden om hun eigen 
krachtbronnen aan te boren.
Op creatieve wijze gaven de medewerkers en de cliënten gestalte aan de concrete manier waarop het 
wonen in een PVT vandaag gebeurt. Met de aandacht voor het unieke karakter van iedere bewoner; 
met de aandacht voor het zoeken naar een manier waarop er een goed evenwicht kan gevonden 
worden tussen de vragen en noden van ieder en een evenwichtige afstemming op het leven in groep. 
De verschillende domeinen van het leven kwamen hierbij aan bod.
Het werd een inspirerende uitwisseling over de manier waarop een dergelijke woonvorm vanuit 
herstelondersteunende zorg een nieuwe dynamiek kan krijgen.
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Je eigen woonplezier vergroten:  
maak je persoonlijk plan vanuit de SRH-methodiek

An Peeters, licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen, psycholoog en zorginhoudelijk coördinator in PVT 
De Liereman, en Joke Wens, bachelor in de verpleegkunde optie geestelijke gezondheidszorg, coördinator wooneenheid de Lier in PVT 

De Liereman (Oud-Turnhout; zorggroep Multiversum).

In het programmaboekje werd de sessie als volgt omschreven: “Na 
een inleidende presentatie over het thema ‘woonplezier’ vanuit de 
SRH-methodiek – Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen – 
krijgen de deelnemers de kans om er mee aan de slag te gaan, 
net zoals dat gebeurt bij bewoners van een PVT (Psychiatrisch 
Verzorgingstehuis).
De deelnemers maken kennis met het thema wonen vanuit een 
herstelgericht perspectief en concreet via het aandachtsgebied wonen in het Persoonlijk Profiel van de SRH-
methodiek. Ze krijgen de kans voor zichzelf ‘woonplezier’ te exploreren, vanuit de eigen situatie en het eigen 
levenstraject; en het om te zetten in een persoonlijk plan. Hierbij komen aan bod: je eigen verantwoordelijkheid, 
actie ondernemen, uit je comfortzone stappen, woonplezier in kleine dingen vinden, je eigen impact.
Aan het einde van de sessie kan men ervaringen delen binnen de groep en krijgt men de kans informatie uit te 
wisselen met het oog op herstelgericht begeleiden.”

In de sessie kwamen achtereenvolgens de volgende items en thema’s aan bod:
 ▪ Voorstelling PVT; met aandacht voor gangbare percepties, de leeftijd van de bewoners, de 

lichamelijke verzorging, de dagbesteding, de doorstroming, het thema van chroniciteit en 
stabiliteit.

 ▪ Wonen in PVT De Liereman; met aandacht voor een aantal specifieke kenmerken, zoals 
bijvoorbeeld de landelijke ligging vlakbij het natuurdomein De Liereman in Oud-Turnhout.

 ▪ Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) als methodiek van begeleiding; met onder 
andere aandacht voor de kwaliteit van leven met persoonlijke wensen en voorkeuren van iemand 
en voor het stilstaan bij groeikansen en het behoud van mogelijkheden.

 ▪ Waarom woonplezier vergroten? Centraal gaat het om het ‘je eigen plek hebben, waar je je goed 
voelt’. Dat is een ‘thuis’. En een thuis is de plek waar je je ‘als het stormt of als het regent, in weer 
en wind, en bij zonneschijn, vertrouwd en veilig weet, en waar je helemaal jezelf mag zijn’.

 ▪ Persoonlijk Profiel (SRH), specifiek rond het thema wonen; met aandacht voor ervaringen uit het 
verleden, actuele ervaringen, ambities en wensen.

 ▪ Wat is voor jou woonplezier?

 ▪ Vertrekken vanuit eigen verantwoordelijkheid en actie ondernemen.

 ▪ Stap uit je comfortzone en heb het lef om nieuwe vaardigheden aan te leren.

 ▪ Zet kleine stappen en leg de lat niet te hoog; als je bewust kleine stappen zet om het woonplezier 
van jezelf en anderen te vergroten, kan dat grote effecten hebben.

 ▪ Durf te voelen wat je nodig hebt; uit je wensen en wees je bewust van de invloed die je zelf kunt 
hebben; denk niet dat veranderingen slechts van anderen kunnen komen.

 ▪ Wees mild en buig negatieve gedachten om naar positieve; zorg mee voor een aangenaam klimaat 
in huis; negatief denken of ook piekeren zonder initiatief te nemen kunnen je zelfvertrouwen en 
welbevinden ondermijnen.

 ▪ Concreet plan van aanpak, met wat je zelf kunt en waarvoor je beroep wilt doen op anderen; 
uitwerken timing.

 ▪ Kans tot delen met elkaar en voorstellen van je eigen plan.

 ▪ Terugblik met aandacht voor de toepassing van de SRH-methodiek in een PVT.
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‘Jongerenpad’: samen op weg naar zelfstandigheid
Katrien Mulders (klinisch psychologe Beschut Wonen Kempen Project jongeren), An Mertens (orthopedagoge, jongerenbegeleider 
detachering CAW De Kempen), Veerle Hermans (orthopedagoge, jongerenbegeleider detachering De Waaiburg, organisatie voor 

Bijzondere Jeugdzorg in Geel), en Lesley Schraepen (klinisch psychologe CGG De Meander).

In het programmaboekje 
werd de sessie als volgt 
omschreven: “Ken jij het 
‘Jongerenpad’? In deze 
workshop staan we stil bij 
welke moeilijkheden jon-
geren - en hun hulpverle-
ners - tegenkomen wanneer ze stappen zetten naar zelfstandigheid. De deelnemers worden in drie groepen 
ingedeeld. Elke groep gaat aan de slag met een casus. Je krijgt een specifieke situatie voorgeschoteld zoals het 
jongerenteam deze ook kan tegenkomen.
In de sessie wordt eerst een voorstelling gegeven van dit project rond jongeren, dat door de Vlaamse overheid 
wordt gefinancierd en waarvan de financiering loopt via Beschut Wonen Kempen. Het is de bedoeling om de 
samenwerking van verschillende sectoren te bevorderen in functie van de meest haalbare vorm van zelfstandig-
heid bij jongeren. In de keuzesessie wordt ruim de kans gegeven om samen na te denken over concrete casussen 
en situaties, en om uit te wisselen over ‘know how’ vanuit praktijkervaringen.”
Concreet werd in de sessie interactief gewerkt met een spel als format.

Intussen heeft het project verder gestalte gekregen. We verwijzen naar de info zoals deze te vinden is 
op www.ggzkempen.be bij Realisaties.
Het project is daar te vinden onder de noemer van ‘Project specifieke woonvormen voor 
jongvolwassenen’, met de volgende omschrijving: “Via dit project worden jongvolwassenen met 
een psychische kwetsbaarheid extra ondersteund bij het zelfstandig wonen. Er wordt gestreefd 
naar de meest haalbare vorm van zelfstandigheid. Het project omvat een intersectoraal team van 
woonbegeleiders. Verder zijn er ook twee psychologen verbonden aan het team. Er wordt bekeken 
welke krachten er reeds zijn en welke vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden. Op psychisch 
vlak worden de noden in kaart gebracht en gezocht naar de meest gepaste hulp. Eventueel kan er 
een kortdurend traject worden opgezet. Het project beschikt over 8 plaatsen binnen Beschut Wonen 
Kempen. Dit kan zowel gaan over groepswonen als over individueel wonen.”

Als doelgroep wordt aangegeven: jongeren met een ernstige psychiatrische aandoening tussen 18 en 
25 jaar die de stap naar zelfstandig wonen willen zetten.

De aanmelding gebeurt via het Netwerk GGZ Kempen. Katrien Mulders is de contactpersoon van het 
project.
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Kan bemoeizorg een antwoord bieden wanneer uithuiszetting dreigt? 
De rekbaarheid van de hulpverlening op de proef gesteld

Heidi Vandebroeck, gegradueerd verpleegkundige LZ-Team Herentals-Geel Netwerk GGZ Kempen, en Evy Willemsen, gegradueerd 
verpleegkundige CKB–team Netwerk GGZ Kempen; beiden zijn actief in het Team buiten ge-WOON.

In het programmaboekje werd de sessie als volgt omschreven: 
“Voor een beperkte groep mensen met een psychiatrische 
stoornis die sociaal huren, is maatschappelijke integratie een 
te hoog ideaal. Ze hebben een beperkt of geen sociaal netwerk, 
vereenzamen, veroorzaken soms overlast en lopen uiteindelijk het 
risico om dakloos te worden.
Door een beperkt ziekte-inzicht of vanwege negatieve ervaringen 
met hulpverlening in het verleden, weigeren ze hulp en dreigen ze uit het zorgsysteem te geraken; dit, terwijl ze 
reeds in een problematische en precaire situatie verkeren.
In deze keuzesessie gaat het over vragen als: hoe pak je het aan wanneer mensen alle hulp afhouden? hoe is 
deze kwetsbare doelgroep te bereiken? Bemoeizorgprojecten proberen hierop een antwoord te bieden en vinden 
stilaan een weg om structureel te worden ingebed in de gezondheidszorg.
Eerst wordt info gegeven over het bemoeizorgtraject dat vanuit het CKB-team in het Netwerk GGZ Kempen 
ontwikkeld wordt. Vervolgens wordt een casus uitgediept aan de hand van enkele stellingen. In kleine groepen 
is er ruimte voor discussie en uitwisseling. Aan bod komen enkele kernwoorden die bemoeizorg typeren: een 
laagdrempelige ‘outreachende’ aanpak, het verleiden tot zorg en ‘netwerk-gestuurd toe leiden’ naar de juiste 
hulpverlening; dit alles onder het motto: bemoeizorg, overbodig of eerder een sociale noodzaak?”

De casus werd steeds verder uitgediept aan de hand van stellingen, waaraan de deelnemers via 
smartphone de betreffende info konden koppelen aan de hand van een ‘menti-meter’ (www.menti.com).

In de geboden info kwamen de volgende items aan bod:

 ▪ Project aanklampend werken en Team buiten-ge-Woon; meer info op www.ggzkempen.be 
(Realisaties, onder Aanklampende zorg, met verdere info onder andere over bemoeizorg, team, 
specifieke doelgroep, aanbod, aanmelding, coaching en vorming).

 ▪ Dilemma’s vanuit praktijkvoorbeelden.

 ▪ Casus.

 ▪ Basisbegrip ‘bemoeizorg’.

 ▪ Basisbegrip ‘zorgwekkende zorgmijder’.

 ▪ Basisbegrippen ‘oordeelsbekwaamheid’ (adviseren als methodiek) en ‘oordeelsonbekwaamheid’ 
(bemoeizorg als methodiek).

 ▪ De nodige informatie verzamelen.

 ▪ Verleiden naar hulpvraag en motivatie.

 ▪ Wat wil de cliënt? Bemoeizorg en vraaggerichte hulpverlening; tussen volledig vrijwillige zorgvraag 
en gedwongen kader; uiteindelijke toestemming van de cliënt; aansluiting bij de behoefte van de 
cliënt; verleiding en subtiele drang zijn de instrumenten.

 ▪ ‘Out of the box’-denken en creatief durven zijn.

 ▪ Samenwerking tussen verschillende diensten en instanties.
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Zorginfrastructuur:  
warm, duurzaam, circulair, betaalbaar – hoe doe je dat?

Jan Vanreusel, master toegepaste economie, financieel en technisch directeur OPZ Geel, en Robin Allaer, ingenieur-architect, 
zaakvoerder Stadswoud architectuur (Mechelen) en tot voor kort medewerker Osar architecten (Antwerpen).

In het programmaboekje werd de sessie als volgt omschreven: 
“Het OPZ Geel heeft een jarenlange samenwerking met 
architectenbureau Osar uitgebouwd. Bij elk project wordt de patiënt 
of bewoner centraal gesteld. Maar ook wederzijds vertrouwen 
en kruisbestuiving naar aannemer en onderaannemer toe zijn 
essentieel. Het is dan ook geen toeval dat er voor grote projecten al 
jarenlang volgens de principes van het bouwteam wordt gewerkt.
Het is door de zorg en de cliënt als vertrekpunten te nemen voor een project, dat men komt tot de beste 
oplossingen. Ook in het recente project, de nieuwbouw van PVT Salto, die vanaf najaar 2018 in werffase zal gaan, 
is er ruime aandacht voor de toekomstige bewoner die ook rechtstreeks inspraak had in de plannen en inrichting 
van het gebouw. ‘Warm’, ‘duurzaam’, ‘circulair’ en ‘betaalbaar’ zijn daarbij geen dure marketing-woorden, maar 
reële doestellingen voor een project.
In deze keuzesessie willen we via een presentatie toelichten hoe we dit realiseren. De deelnemers krijgen ruim 
de kans om een inbreng te doen zowel tijdens de toelichting als in de vragen- en interactieronde die er op volgt.”

In de presentatie met als veelzeggende titel ‘Bouwteam? Natuurlijk!’ kwamen achtereenvolgens de 
volgende items en thema’s aan bod:

 ▪ Voorstelling OPZ Geel (campus, bedden, personeel, oppervlakte gebouwen, investeringen).

 ▪ Problemen bij klassieke aanbestedingen (goedkoopste aannemer, lacunes in het dossier, 
verrekeningen, extra werken, boetes wegens vertraging, juridisch gevecht met aannemer, 
dadingen).

 ▪ Voor wie bouwen we? Wat als we een vrijer kader creëren en iedereen expertise kan inbrengen?

 ▪ Verkenning van de formule van het bouwteam in de context van de grondige renovatie van 
oude gebouwen en een wijzigend subsidiekader; nieuwe methode waarbij het gaat om een 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking en waarbij de klemtoon ligt op de reductie van 
tijdverlies en op een duidelijk doel.

 ▪ Rol van de bouwheer; met aandacht voor onder andere de goede verstandhouding met de 
aannemer, het bewaken van de evenwaardigheid tussen de diverse partijen, de ‘no-claim’-
cultuur, en het oplossingsgericht werken.

 ▪ Nieuwbouw divisie Jongeren.

 ▪ Conclusies:

1. Bouwteam: optimale formule.

2. Inbreng en engagement van de bouwheer.

3. Vertrouwen is de sleutel tot succes.

4. Overheidsopdrachten zijn OK.

5. Belang van een ‘no-claim’-cultuur.

6. Expertise samenbrengen in het overleg.

7. Gezamenlijk doel nastreven.

8. Belang van ‘geloof’ in het bouwproject.
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