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Het activiteitenaanbod als onderdeel 
van het woon-leefaanbod 

In het woonzorgcentrum streven de medewerkers en de directie dagelijks naar een zo groot 
mogelijk welzijn van de bewoners en hun naasten in al zijn facetten. Wonen, leven en zorg 
staan centraal en zijn evenwaardige componenten om dit doel te bereiken. 

De begeleider wonen en leven (animator) is behartiger van het tot stand komen of in stand 
houden van die veelzijdige verbondenheid. Hij doet dit door het begeleiden van zinvolle 
levensinvulling in die nieuwe persoonlijke maar complexe situatie. Hij werkt bij uitstek op 
het domein van persoonlijke groei, ondanks eventuele beperkingen. Hij doet dit door een 
omgeving te creëren die bronnen van zingeving toegankelijk maakt, door te bouwen aan 
verbondenheid in de gemeenschap van het woonzorgcentrum en daarbuiten. Het werk van 
de begeleider wonen en leven situeert zich op verschillende vlakken en niveaus, zowel 
binnen als buiten de voorziening. Hij werkt via grotere projecten, maar ook met het 
dagelijkse en het kleine, in constante dialoog, in eerste instantie met de bewoner, maar 
uiteraard ook met andere disciplines en het sociale netwerk van de bewoner. Het woon-
leefaanbod is zeker niet beperkt tot de activiteiten die georganiseerd worden, het gaat 
verder dan dat. De levensinvulling van iedere bewoner, daar draait het om: zorgen voor een 
huiselijke sfeer, buurt en omgeving betrekken, het netwerk van iedere bewoner stimuleren 
en een zinvolle dagbesteding voor iedere bewoner creëren. Slagen we erin bewoners kansen 
te bieden tot behoud (of verbetering) van zijn welzijn? De begeleider wonen en leven heeft 
hier een sturende, inspirerende en uitvoerende rol. 

Het is een uitdaging om te streven naar een persoonsgericht woon-leefaanbod, waarbij de 
bewoner en zijn omgeving centraal staan. De begeleider wonen en leven staat in voortdu-
rende dialoog met de bewoner. Hij zorgt voor een gepaste tijdsbesteding voor elke bewoner 
en houdt rekening met zijn fysieke, psychische, cognitieve en sociale mogelijkheden. Ver-
trekkende van gebruikersprofielen (interesses en achtergrond, mogelijkheden en beperkin-
gen, …), kortom zijn grondige kennis van de bewoner, stelt hij een activiteitenprogramma 
op waarmee hij op een evenwichtige manier de verschillende bewoners en bewonersgroe-
pen bereikt. 

De focus van deze tool is gericht op een methodische manier om zinvolle activiteiten te 
organiseren in functie van het wonen en leven in de instelling. Het betrekken van de 
bewoners zelf bij de organisatie en evaluatie van het activiteitenaanbod is van cruciaal 
belang. Uit onderzoek blijkt dat activiteiten vaak onvoldoende aansluiten bij de wensen en 
verwachtingen van de bewoners, terwijl participatie essentieel is om het welzijn van de 
bewoners te garanderen. 



“De ontwikkeling van deze inspiratietool”    

Woonzorgcentrum Sint-Maria 

WZC Sint-Maria is een woonzorgcentrum waar 108 bewoners wonen met een hoog zorgprofiel. Het 
woonzorgcentrum streeft ernaar dat bewoners zich thuis voelen en het naar hun zin hebben. Het 
team ergo-kine-animatie probeert ervoor te zorgen dat de interesses van de bewoners gekend zijn om 
vervolgens de juiste daginvulling te vinden voor iedere bewoner.

Woonzorgcentrum Meerminnehof 

WZC Meerminnehof is een woonzorgcentrum met  118 bewoners met een hoog zorgprofiel en 3 kamers 
kortverblijf. Dit woonzorgcentrum wil een veilige en geborgen woonomgeving bieden waar ook mensen 
met dementie hun plaats krijgen. Afhankelijk van de mogelijkheden leven bewoners meer of minder 
momenten in groep (leefkaders). Bewoners moeten zich indien gewenst kunnen terugplooien op hun 
kamer die ze kunnen inrichten met eigen meubeltjes en decoratie-elementen. De klemtoon ligt op 
woonfunctie en huiselijkheid met mogelijkheden voor ontmoeting en bezoek in de leefruimtes, living 
en een toegankelijke tuin. De graad van zorgbehoevendheid heeft geen invloed op het comfort van de 
bewoners. Het ergo-kine-animatieteam probeert rekening te houden met de verschillende leefkaders en  
een gepaste omgeving te creëren en de eigenheid van elke bewoner te ondersteunen.   
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Inspiratietool 
Deze inspiratietool kan u gebruiken om het persoonsgerichte karakter van uw aanbod kritisch te bekijken, te 
evalueren of de noden en wensen van de bewoners voldoende aan bod komen en om een zinvol, aangepast en 
evenwichtig activiteitenaanbod te ontwikkelen. Vindt iedere bewoner zijn gading in het activiteitenaanbod van 
uw voorziening? Hiervoor bekijkt u de persoonlijke wensen en noden van iedere bewoner. Op basis daarvan deelt 
u de bewoners op in groepen (bv. op basis van gelijkaardige capaciteiten, interesses of noden). Deze opdeling 
van bewoners gebruikt u vervolgens als kritische toets voor het activiteitenaanbod in huis. Dit herhaalt u best 
op regelmatige basis, want de noden en wensen van bewoners veranderen continu. U herhaalt deze toets 
regelmatig met uw collega’s en bekijkt of iedere bewoner voldoende geniet van het activiteitenaanbod. 

Deze inspiratietool laat u nadenken over het activiteitenaanbod, om als begeleider wonen en leven met het 
team wonen en leven de volledigheid van uw aanbod te verbeteren. Ongetwijfeld zijn er ook andere manieren 
om uw activiteitenaanbod kritisch te bekijken. Deze tool hebben we ontwikkeld ter inspiratie om zowel 
individueel als groepsgericht het activiteitenaanbod van uw woonzorgcentrum in kaart te brengen. Tot slot kan 
het evalueren van het activiteitenaanbod geen individuele aangelegenheid zijn. Dit kan enkel in samenspraak 
met onder meer het team van begeleiders en in samenspraak met bewoners en familie. 

De kritische toets van het activiteitenaanbod bestaat uit

• Deel 1 onderzoekt de bewonersgroep (samenstelling, interesses, wensen en noden). 
• Deel 2 neemt het activiteitenaanbod in huis onder de loep.
• Deel 3 geeft inspiratie om beide zaken op elkaar af te stemmen. 
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Deel 1: Blik op de bewoners
Ouderen zijn een diverse groep, leeftijdsgrenzen volstaan niet als enige afbakening. Zo onderscheiden de 
capaciteiten van iedere bewoner ouderen die nog actief kunnen deelnemen aan activiteiten en ouderen die 
eerder passief deelnemen. Daarnaast is er een grote diversiteit aan leefstijlen. De oudere bestaat niet! Bij 
de uitwerking van het activiteitenaanbod is het noodzakelijk dat u tegemoet komt aan deze gelaagdheid. 
Een eerste stap in de toets van het activiteitenaanbod is het in kaart brengen van de samenstelling van de 
bewonersgroep. Voorafgaand moet u de bewoners goed leren kennen. 

Individuele mapping 
Voor iedere bewoner bespreekt u met het team welke zijn mogelijkheden zijn en plaatst u hem in 1 of 
meerdere bewonersgroep(en). Het spreekt voor zich dat u als begeleider wonen en leven met elke 
bewonersgroep anders te werk gaat en voor iedere groep een andere aanpak hanteert. Elke bewoners-
groep vraagt bijgevolg zijn eigen benadering in het activiteitenaanbod. De verdeling van de bewoners in 
diverse bewonersgroepen is een eerste stap om na te gaan of het activiteitenaanbod aansluit bij de 
noden van de bewoners. 

We stellen hier een mogelijke indeling van de bewoners voor, gebaseerd op de graad van zelfstandigheid. 
Betekenisvolle activiteiten ontstaan tenslotte alleen als de begeleider wonen en leven niet alleen de 
wensen en prioriteiten, maar ook de fysieke, sociale en psychologische capaciteiten van de bewoners juist 
inschat. Deze indeling past allicht niet bij uw woonzorgcentrum. Het is aangewezen om ze kritisch onder 
de loep te nemen en andere indelingen te overwegen en ook andere elementen in kaart te brengen. 

Merk op dat een activiteit, buiten de graad van zelfstandigheid, altijd bewoners moet aanspreken op een 
ander criterium om zinvol te zijn. Het is essentieel om andere individuele criteria mee te nemen zoals 
capaciteiten, interesses, geslacht, vroegere tewerkstelling, (voormalig) lidmaatschap van vereniging, 
religie of sociaal netwerk.

  
Een voorbeeld van een indeling van bewoners 
Het continuüm van zelfstandigheid van de bewoners is afhankelijk van individuele kenmerken van de 
bewoners, bijvoorbeeld ADL-mogelijkheden, bewegingsmogelijkheden, cognitieve, sociale, 
psychische mogelijkheden. 

Een eerste bewonersgroep zijn de actieve bewoners die volledig zelfstandig hun dag vullen en 
weinig of geen begeleiding nodig hebben. Een tweede zijn de bewoners die zelf hun dag invulling 
geven. Ze nemen deel aan activiteiten, maar hebben soms nood aan begeleiding. De derde groep is 
actief op voorwaarde van goede begeleiding. Zij hebben ondersteuning nodig en kunnen hun dag 
niet volledig invullen. 

Bij de eerder passieve bewoners worden de bewoners met een hogere zorgnood gerekend. Deze 
groep wordt ingedeeld in de belevingsgroep en de zorggroep. De belevingsgroep kan deelnemen aan 
korte activiteiten gericht op zintuigelijke beleving. Tot de zorggroep behoren de bewoners met 
palliatieve zorgnood. Dit vergt een persoonlijke aanpak aangaande het wonen en leven voor deze 
bewoners. 

Ongeacht de gekozen indeling(en) van de bewonerspopulatie, blijft het een uitdaging om persoonlijk 
en op maat van elke bewoner te werken. 
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Actieve bewonersgroep

Bewoners die actief zijn op zichzelf
• kunnen hun dag zelf invulling geven
• worden door iedereen van het personeel 

aangesproken

 De begeleider wonen en leven geeft 
aandacht aan deze groep door te vragen hoe 
het met hen gaat. Dit is meestal voldoende. 

Bewoners die actief deelnemen 
• nemen deel aan activiteiten 
• kiezen zelf of ze willen deelnemen aan 

bepaalde activiteiten 
• kunnen zelf hun dag invullen 

 De begeleider wonen en leven betrekt de 
bewoners regelmatig bij de voorbereiding van 
de activiteiten bv. bij het klaarzetten van de 
ruimte voor de start van een activiteit. 

Bewoners die actief deelnemen  
met begeleiding 
• hebben een ondersteunende structuur nodig
• kiezen zelf of ze deelnemen aan activiteiten 
• kunnen zelf geen invulling geven aan hun dag

 De begeleider wonen en leven helpt  
deze bewoners waar nodig en stimuleert en 
activeert hun capaciteiten.

Passieve bewonersgroep

Bewoners in de belevingsgroep 
• hebben cognitieve / fysieke / sociale / 

psychische problemen (bv. dementie) 
• hebben een beperkt concentratievermogen 
• kunnen zelf geen invulling geven aan hun dag

 De begeleider wonen en leven 
organiseert voor deze bewoners korte 
activiteiten en activiteiten die bijvoorbeeld 
aandacht geven aan zintuigelijke of fysieke 
stimuli. De begeleider heeft hierbij veel 
aandacht voor non-verbale communicatie. 

Bewoners in de zorggroep 
• hebben individuele benadering nodig
• zijn weinig mobiel (liggen of zitten een groot 

deel van de tijd)
• hebben ernstige fysieke en/of cognitieve 

problemen 

 De begeleider wonen en leven hanteert 
een zintuigelijke benadering en verleent 
comfortzorg. Veiligheid en geborgenheid staan 
hierbij centraal. 
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Deel 2: Blik op het activiteitenaanbod 
In het streven naar een zo groot mogelijk welzijn en een zo groot mogelijke kwaliteit van leven, moet de 
begeleider wonen en leven oog hebben voor alle mogelijke behoeften van de bewoner. Individuele behoeften, 
waarden en mogelijkheden zijn daarvoor het uitgangspunt. Zowel de persoonlijke, de sociale als de 
maatschappelijke dimensie van welzijn moet u in rekening brengen. 

In al deze dimensies van welzijn is een opdracht voor de begeleider wonen en leven weggelegd. Een aanbod kan 
een overkoepelend effect hebben op het vlak van welzijn, d.w.z. zowel een impact hebben op het persoonlijk 
en/of maatschappelijk en/of sociaal welbevinden van de bewoner. Een gevarieerd en stimulerend aanbod 
van wonen en leven is aangewezen. Enkel de bewoners zelf kunnen aangeven wat voor hen betekenisvolle 
activiteiten zijn en wat de betekenis van die activiteit is. Indien de bewoner niet de mogelijkheid beschikt om 
aan te geven of de activiteiten betekenisvol zijn, is het de kunst om dit aan te voelen door de bewoner te leren 
kennen en de familieleden van de bewoner te betrekken.  

Een eerst stap is om na te gaan welk aanbod er is. Waar zijn wij, als begeleiders wonen en leven momenteel 
mee bezig? Onderstaand kader kan een hulp zijn om het bestaande aanbod onder de loep te nemen en af te 
toetsen.

 Persoonlijke dimensie 
De persoonlijke dimensie betekent dat de bewoner zijn eigen leven kan opnemen in het 
woonzorgcentrum. De begeleider wonen en leven streeft ernaar dat bewoners zich werkelijk thuis 
voelen. Samen met de andere medewerkers van het woonzorgcentrum is de begeleider wonen en leven 
de drijvende kracht achter dit thuisgevoel. Hij  moet actief en systematisch peilen naar de wensen, 
interesses en mogelijkheden van elke bewoner. Hij of zij stemt het activiteitenaanbod in de mate van 
het mogelijke af op de keuzes, de wensen en de mogelijkheden van de bewoners. Nauw aansluiten bij het 
individu kan leiden tot 1-op-1-activiteiten 
 en tot groepsactiviteiten voor bewoners met een vergelijkbare vraag of interesse.  

 Sociale dimensie 
De sociale dimensie omvat het belang van interpersoonlijke relaties voor de bewoners. De begeleider 
wonen en leven creëert de omstandigheden die toelaten dat de naasten van de bewoner hun rol kunnen 
verder zetten. Zich verbonden voelen met hun persoonlijk relationeel netwerk: familie, vrienden, 
buren,… is belangrijk voor het welbevinden van de bewoners. De familie, vrienden en andere contacten 
van de bewoners betrekken bij het wonen en leven in het woonzorgcentrum is van belang. Hier actief 
op inzetten komt het welbevinden ten goede. Tot slot spelen medewerkers een belangrijke rol binnen 
deze sociale dimensie, vermits zij ook deel uitmaken van het sociaal netwerk van de bewoners.  

 Maatschappelijke dimensie 
De maatschappelijke dimensie van welzijn betekent dat bewoners de link met de samenleving behouden 
tijdens hun verblijf in het woonzorgcentrum. De begeleider wonen en leven geeft mee vorm aan de 
integratie van het woonzorgcentrum in de buurt en omgekeerd. Hiervoor is het interessant hij de buurt 
goed kent, en omgekeerd dat de buurt het woonzorgcentrum kent. Deze kennis kan hij gebruiken om 
interessante samenwerkingsverbanden en uitwisselingen met de buurt op te zetten. Denk aan de school, 
de kinderopvang en de bibliotheek. Leer elkaar kennen en onderzoek wat u voor elkaar kunt betekenen.  
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Persoonlijke dimensie

• Persoonlijk contact
• Therapie, relaxatie
• Hobby uitoefenen 
• Voorlezen 
• Snoezelbad 
• Gebruikersraad
• Spel: kaarten, sjoelen, vogelpik… 
• Koken 
• Computervaardigheden
• Zitdans 
• Bijwonen van optredens 
• Geheugentraining 
• Sportieve activiteiten:  

fietsen, turnen, Yoga, dans…
• Babypop 
• Voelschort
• Krant lezen 
• Film
• Creatieve bezigheden 
• Huiselijk inrichten van de eigen kamer met 

herkenbare voorwerpen en meubilair
• Reminiscentie
• … 

 
Sociale dimensie 

• Feesten: jubileum, vaderdag, moederdag…
• Uitstap met familie
• Uitstap: naar zee, cinema, museum…
• Wandelclub
• Bingo 
• Nieuwjaarsreceptie 
• Handwerkgroep 
• Praatgeroep
• Familie en vrienden komen op bezoek:  

organiseren van een etentje… 
• Huiselijk inrichten van de leefruimte en 

gemeenschappelijke ruimtes
• …

 
 Maatschappelijke dimensie 

• Contactkoor
• Vrijwilligerswerk
• Uitstap in de buurt: markt, toneel, 

kerstmarkt… 
• Wandelclub
• Kleuterwerking: activiteit met kleuters, 

projecten met / in de buurt…
• …
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Deel 3: De kritische blik 
Na de screening van de bewoners (stap 1) en het onderzoek van het activiteitenaanbod (stap 2), is het aan-
gewezen om kritisch te evalueren of beide in overeenstemming zijn. Is het activiteitenaanbod afgestemd op 
de bewonerspopulatie? 

 Volgende vragen staan hierin centraal

• Letten we voldoende op het welzijn van iedere bewoner in ons activiteitenaanbod? 
• Hoe kunnen we nog meer bewoners aan bod laten komen?

Tegemoetkomen aan de wensen en de behoeften van de bewoners in het activiteitenaanbod vraagt om 
een interdisciplinaire samenwerking. Het centraal stellen van wonen, leven en zorg is een opdracht van alle 
medewerkers van het woonzorgcentrum. Luisteren naar voorkeuren, verlangens, behoeften en passies van 
de bewoners is een continu proces en geen eenmanszaak. Enkel een interdisciplinaire aanpak kan de wensen 
en behoeften van de bewoners zo goed mogelijk benaderen. Dit neemt niet weg dat de begeleider wonen en 
leven een spilfiguur is. Hij moet in het oog houden of het welzijn van elke bewoner centraal staat binnen het 
activiteitenaanbod.
 

  
Fictief voorbeeld

Met deze tabel kan u het evenwicht van het aanbod evalueren, maar niet of het aanbod aansluit bij 
de noden en wensen van de bewoners. Daarvoor moet u als begeleider wonen en leven persoonlijk 
contact leggen met de bewoners en het aanbod kritisch bekijken. De tabel vertrekt vanuit de 
bewoner en bekijkt wat het activiteitenaanbod te bieden heeft voor iedereen. Dit is een fictief 
voorbeeld ter inspiratie. 

Het WZC organiseert jaarlijks in december een kerstmarkt. In het WZC is in het verleden een 
schilderclub ontstaan, omdat een van de bewoners een fervent kunstenaar was. De club wenst 
werken van de leden tijdens de kerstmarkt tentoon te stellen. Er zijn ook enkele bewoners die wafels 
willen bakken om uit te delen op de kerstmarkt. De familie wordt ook betrokken bij deze activiteit. 
Annie kan mits ondersteuning deelnemen aan deze activiteit. 

Een aantal bewoners zijn niet geïnteresseerd in de kerstmarkt. Dat wordt gerespecteerd. De 
begeleiders wonen en leven weten dat Louis graag wafels eet, maar geen interesse heeft om aan 
activiteiten deel te nemen. Een begeleider wonen en leven brengt een aantal bewoners, waaronder 
Louis die avond een bezoekje met een wafel en op die manier hebben ze een kort gesprek (kleine 
reminiscentie-oefening).
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Stap 1: Bewoners Stap 2: Activiteitenaanbod

1. Persoonlijke dimensie 2. Sociale dimensie 3. Maatschappelijke dimensie 

Actie 1.1:  
Hobbyclub  
(schilderen)

Actie 1.2:  
Mini- 
reminiscentie

… Actie 2.1:  
wafels bakken 
met familie 
voor de kerst-
markt

… Actie 3.1:  
bijwonen van de 
kersmarkt

…

Actief op zichzelf Jef 

Maria

x

Nemen actief deel Jules 

Mariette

Annie

x x

x

x

Actief,  
mits ondersteuning

Annie

Rosa

Jan x

x

x x

Belevingsgroep Louis x

Zorggroep Sophie

Rosa

x

x

Stap 3: Kritisch blik: Komt iedereen aan bod? 
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