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De visie m.b.t de animatiewerking vertrekt vanuit de algemene visie en de strategische doelen zoals vastgelegd 
in de opdrachtsverklaring van het woonzorgcentrum De Plataan.  
 

VISIE OP DE ANIMATIEWERKING – 7 AANDACHTSPUNTEN 

 
De animatiewerking in het woonzorgcentrum De Plataan is: 
 
1. Gericht op het “zich thuisvoelen” van de bewoner en in het bijzonder op een goede sfeer en respectvol 

omgaan met elkaar. Deze respectvolle benadering houdt rekening met de eigen-aard of eigen-geaardheid 
van iedere bewoner. 

2. Gericht op het “totale welzijn” (fysisch, psychisch, sociaal, relationeel en levensbeschouwelijk) van de 
bewoner en stimuleert zijn/haar autonomie. Dit betekent dat we de mogelijkheden van de bewoner via 
warme zorg stimuleren, maar wij respecteren ook de eventuele passiviteit van sommige bewoners. 

3. Gericht op zinvolle vrijetijdsbesteding voor de bewoner en sluit dus aan op de levensloop en de interesses 
van de bewoner. Activiteiten zijn daartoe een middel, maar geen doel op zich. Elke afdeling in de 
organisatie ontwikkelt een eigen cultuur als gevolg van de specifieke doelgroep bewoners (Villa Van Gogh 
voor dementerende bewoners / Ensor en Matisse voor fysische sterk zorgafhankelijke bewoners / Delvaux 
en Picasso voor de minder zorgafhankelijke bewoners, verstandssterke bewoners). 

4. Gericht op inspraak van én evaluatie door de bewoner en/of de familie (voor dementerende bewoners) 
via de bewonersraad en de familieraad. Door de activiteiten regelmatig te evalueren spelen wij in op 
veranderde noden en zorgen op die manier constant voor vernieuwing en aanpassing van het animatie-
aanbod. 

5. Gericht op socialisatie van de bewoner. Wij stimuleren de sociale contacten (ontspanningsactiviteiten, 
uitstappen, verjaardagsfeestje, leescontact, bewonersraad, …) en brengen de buitenwereld ook naar 
binnen (via vrijwilligers, samenwerking met externe seniorenorganisaties, kleuter- en scholierenbezoek, 
tentoonstellingen, …). 

6. Geïntregreerd in een gemeenschappelijk zorgmodel (interdisciplinaire werking). Informeren en betrekken 
van de personeelsleden bij de animatiewerking kadert in het tot stand brengen van een algemene 
animatieve grondhouding. 

7. Ondersteund door een uitgebouwde vrijwilligerswerking. De ondersteuning van de animatiewerking door 
een gemotiveerde en diverse groep vrijwilligers biedt aan de bewoners een bijzondere meerwaarde. De 
vrijwilligers dragen bij tot de animatiewerking op basis van hun individuele capaciteiten en wensen. Zij 
worden door het animatieteam, zowel individueel als in groep (via overlegvergaderingen), begeleid en 
krijgen kansen om zich verder te ontplooien via vorming. 

 
WERKMETHODE 

 
Per bewoner wordt een sociale anamnese (levensloop), inclusief met wensen inzake animatie-activiteiten, 
opgemaakt. Er wordt gewerkt met een jaarplan dat maandelijks kan bijgewerkt worden in functie van 
gewijzigde omstandigheden. Het maandplan wordt in de leefruimten geafficheerd. Wekelijks worden de 
animatie-activiteiten opgenomen in het infoblad “Het Weekkrantje” dat iedere vrijdag verschijnt en onder de 
bevoegdheid van de animatieverantwoordelijke valt. 
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WERKMIDDELEN 

Personeel: 
De personeelsgroep bestaat uit 2,25 fte deskundigen inzake animatie en activatie die nog ondersteund worden 
door 0.50 fte referentiepersoon inzake dementie en 2,10 fte ergotherapeuten. 
Budget: 
Jaarlijks werkingsbudget bedraagt vanaf 2014 € 21.000,00 (€ 5.000,00 voor aankoop van verbruiksgoederen 
animatie en € 16.000,00 voor kosten voor ontspanning, uitstappen en excursies). 
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