
 

Woonvorm

•Locatie & omgeving

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

•Aantal bewoners, profiel bewoners

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

•Privéruimtes/ Gemeenschappelijke ruimtes

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

•Andere nutsvoorzieningen (utilitair)

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

•Sociale interactie 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

•Thuisgevoel (existentieel)

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Dagbesteding/ Vrije tijd

•Welke (+wie en hoe) 
dagbestedingsactiviteiten? 

-
..........................................................
..........................................................

-
..........................................................
..........................................................

-
..........................................................
..........................................................

-
..........................................................
..........................................................

•Vrije tijdsinvulling bestaat uit: 
..........................................................

..........................................................

..........................................................

Mobiliteit/ Hulpmiddelen en 
aanpassingen

• Mobiliteit :

-
...............................................................
.............................................................. 
-
...............................................................
.............................................................. 
-
...............................................................
.............................................................. 
-
...............................................................
.............................................................

• Hulpmiddelen/ aanpassingen:

-.............................................................

-.............................................................

-.............................................................

Vrijwillig zorgengagement

•Wat?

- Coördinatie project:  

- Nachtpermanentie

- Huishoudelijke taken

- Onderhoud tuin

- Mobiliteit

- Activiteiten: 

.......................................................................................

...................................................................................... 
- Fondsenwerving                                                                 
- Andere: ......................................................................

•Wie?

- Zorggezin

- Vrijwilligerswerking

- .....................................................................

Reguliere ondersteuning

•Wat?

- Gezinszorg

- Poets- en huishoudhulp

- Thuisverpleging

- Klusjesdiensten

- Maaltijddiensten

- Vervoerdiensten

- ..........................

•Wanneer?

.......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

•Reguliere ondersteuning zal betaald worden vanuit: 
.......................................................................................

Gespecialiseerde ondersteuning

•Wat?

- Begeleiding: .......................................................

- Coördinatie: .......................................................

- Permanentie: .....................................................

- Pedagogische ondersteuning: ...........................

- Personeelsadministratie: ...................................

- ............................................................................ -
............................................................................ 

•Wanneer?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

•Gespecialiseerde ondersteuning zal betaald worden vanuit:  
.................................................................................................

Bouwstenen GiPSo 



Handleiding bouwstenen: 

Opmerking vooraf: Dit is een voorlopige inschatting van wat voor jouw project belangrijk is. Het is best dat je dit samen in groep opmaakt of de groep op zijn minst 

in betrekt. Het instrument is bedoeld om de individuele wensen samen te leggen en te vertalen naar de contouren van hoe je project er later zal uitzien. Besef dat 

dit concept een leidraad is, het zal een gids zijn doorheen de realisatie maar het kan goed zijn dat je dat concept onderweg ook moet bijsturen. Een financiële toets 

kan je tot keuzes dwingen die niet aan de ideale situatie tegemoet komen, opportuniteiten of tegenslagen kunnen deze bouwstenen beïnvloeden. Bedenk op dat 

ogenblik wat absoluut noodzakelijk is en wat minder. Het aanpassen van je concept hoeft evenwel geen probleem te zijn voor de goede afloop. 

1. Woonvorm 

• Locatie & omgeving: Waar wil je je vestigen? Beschrijf de omgeving zoals je ze wenst te realiseren. Wat is waarom belangrijk? 

• Landelijk, stedelijk, afgelegen, ingebed in lokale omgeving, bereikbaarheid, mobiliteit, nabijheid zorgverlening … 

• Aantal bewoners, profiel bewoners 

• Privéruimtes/ Gemeenschappelijke ruimtes: Wat zijn vereisten voor privéruimtes/Wat zijn vereisten voor gemeenschappelijke ruimtes? 

• Andere nutsvoorzieningen (utilitair): Slapen, eten, wassen… Alle activiteiten die noodzakelijk zijn in een woning. Welke en hoe zien jullie deze? 

• Sociale interactie: Wat zijn vereisten met betrekking tot sociale contacten, privacy, sfeer en gezelligheid in huis? Op welke manier moet de 

woninginfrastructuur hieraan aangepast worden? 

• Thuisgevoel (existentieel): Wat is nog belangrijk opdat de bewoners zich thuis voelen in de woning? 

Opmerking: Deze opsomming garandeert niet dat de neuzen in dezelfde richting staan. Het is ook geen lijstje waarmee een architect weet wat mee 

aanvangen of waarmee je bouwheren kan overtuigen. Indien je bij de uitgebreide oefening van je woonconcept assistentie wil, kan je beroep doen op 

Probis, met wie we een samenwerking hebben. Kennis maken kan binnen de 8 uur individuele coaching vanuit GiPSo. 

2. Dagbesteding/ Vrije tijd 

• Welke (+wie en hoe) dagbestedingsactiviteiten? Welke activiteiten zijn optimaal voor een zinvolle dagbesteding? Op welke manier denken jullie 

dit te realiseren? Wat doen jullie zelf, wat besteden jullie uit? 



• Vrije tijdsinvulling: Wat moet zeker behouden/uitgebreid worden? Wat is de impact op het project om deze vrijetijdsinvulling te kunnen 

mogelijk maken? 

Dit wordt best individueel voor elke bewoner bekeken om maximaal aan de regiewensen van de bewoner tegemoet te komen.  

3. Mobiliteit/ Hulpmiddelen 

•  Mobiliteit: Welke verplaatsingsmogelijkheden moeten mogelijk blijven/gemaakt worden in het project? Welke vereisten op gebied van 

mobiliteit van bewoners, ouders, familie, vrijwilligers, zorgverleners … Zijn er in het project en op welke manier moet daar rekening mee 

gehouden worden? 

• Hulpmiddelen: Met welke hulpmiddelen of aanpassingen moet er rekening gehouden worden? Hoe denk je dit op dit ogenblik te realiseren? 

4. Vrijwillig zorgengagement 

• Welke zorgtaken zou je via vrijwillige engagementen willen organiseren? Welke vrijwillige zorgengagementen zijn nodig of wenselijk om je 

project te realiseren en waarom? Denk daarbij aan je eigen engagement, familie, de buurt, vrijwilligers, eventuele zorggezin of inwonende 

begeleiding … Ook vrijwilligers die helpen met fondsenwerving of andere. 

5. Reguliere ondersteuning 

• Voor welke diensten is professionaliteit gewenst, maar hoeft dit geen handicapspecifieke professionaliteit te zijn? Wanneer zijn deze diensten 

nodig? 

6. Gespecialiseerde ondersteuning 

• Welke zorg is wel handicapspecifiek en vergt de kwaliteiten van gespecialiseerd personeel? Denk aan begeleiding, coördinatie, 

orthopedagogische ondersteuning, speciale therapieën, medische ondersteuning, permanentie, personeelsadministratie en dergelijke meer. 

Wanneer zijn deze diensten nodig? 

 


