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Ter inleiding 

 

 

 

 

"Thaleia"….. 

 

 
 
Geef toe : wanneer je het de eerste keer hoort, lijkt het wel een héél vreemde naam voor een woonproject.  

 

Soms is het zelfs moeilijk uit te spreken. 

 

We krijgen vaak te horen :"Wat wil dat zeggen ?" en "Vanwaar komt die naam ?". 

 

Toch klinkt die naam wel mooi.  Je moet hem maar eens traag uitspreken. 

 

En hij betekent ook veel. 

 

"Thaleia" komt van het Oude Griekenland van vele veel jaren terug. Nog vóór Christus geboren was.  Het was 

de naam van een soort halfgodin. Een muze.  Een muze helpt zogezegd de mensen bij het denken. 

Thaleia is de naam van de muze van de levensvreugde. 

 

 

Vreugde beleven aan het leven. 

 

 

Dat is toch iets wat we allemaal willen. Als je kunt zeggen : "Het leven is mooi", dan ben je echt gelukkig. 

 

Daarom noemt ons huis Thaleia.  

  

Voor de bewoners van dit huis durven we dan ook stellen :  

 

Levensvreugde scheppen, kansen geven tot levensvreugde : dat is misschien wel dé doelstelling binnen deze 

kleinschalige woonvoorziening. 
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In deze doelennota zal de lezer 3 grote delen kunnen onderscheiden.  

 

 

We willen ze hier voor alle duidelijkheid reeds vermelden :  

 

 

I. een projectomschrijving 

 

II. de eigenlijke doelstellingen van vzw Home Thaleia 

 

III. de gehanteerde mensvisie bij de realisatie van deze doelstellingen. 

 

 

 

 

 

 

Dit is één middel om de structuur te verduidelijken.  Het is tevens onze droom en wens om op termijn een 

overzichtelijke versie te realiseren die ook voor de bewoners van Home Thaleia bruikbaar en herkenbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze doelennota is inherent verbonden met de waarden en normen die gehanteerd worden binnen dit woonproject.  Hierin 

wordt vermeld dat wij respectvol de privacy van de bewoners van Home Thaleia mede beschermen.  Bijgevolg stellen wij, 

samen met de huidige bewoners, dat deze tekst als "vertrouwelijk" behandeld dient te worden.  

Er kunnen derhalve geen kopijen genomen worden van deze doelennota of van bepaalde delen van de tekst zonder 

voorafgaandelijke toestemming van de auteur.  

Waarvoor onze dank. 

                                                                                                   Lieven Depuydt 

 

 

 

Hierbij wensen we ook onze dank te betuigen aan allen die deze doelennota mede vorm hebben gegeven :  

- de huidige bewoners en hun begeleiders; 

- de personeelsleden van de werkgroep Kwaliteit binnen Home Thaleia; 

- alle personen die de sneuveltekst mede kritisch hebben beoordeeld; 

- en een speciale dank voor de "rake" en verduidelijkende tekeningen van Mr. Steven Dhondt, die deze illustraties 

onbaatzuchtig gecreëerd heeft voor dit werkdocument.   
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I.Projectomschrijving 
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1.1. Wat is vzw Home Thaleia ? 
 

Vzw Home Thaleia staat voor een kleinschalige woonentiteit voor 16 ‘niet-werkende’ mensen met een matig tot zwaar 

verstandelijke beperking, waarvan 6 personen met eveneens een motorische  beperking. (*zie erkenningsbesluit)  Het 

wonen is van start gegaan op 1 oktober 1998 en is gelegen in De Pinte. Dit op loopafstand van het centrum van het dorp en 

in de onmiddellijke buurt van het station.   

Het betreft een initiatief door een aantal ouders genomen.  Concreet staat Thaleia voor een nieuwbouwrealisatie van 16 

individuele studio' s en de renovatie van een oude villa waar momenteel een deel van de gemeenschappelijke ruimtes in 

ondergebracht zijn. 

 

1.2. Grondvisie van Home Thaleia 
 

- Binnen het opzet worden de bewoners centraal geplaatst.  Zij wonen hier en krijgen dus de belangrijkste rol 

toebedeeld in de realisatie van het wonen.  Er wordt gewerkt vanuit het emancipatorische gedachtegoed.  Zij worden, 

zoveel als mogelijk betrokken bij alle wezenlijke elementen van dit wonen. Zij hebben inspraak in vb het menu, het 

ontvangen van bezoeken, invulling van vrije tijd, het aankleden van de tuin en de gebouwen, … Maar ook worden zij 

betrokken bij de toezegging van een nieuwe kandidaat bewoner, bij selectiegesprekken van nieuwe begeleiders…enz. 

 

- Zij maken gebruik van hun rechten, maar worden tevens geconfronteerd met hun plichten.  De bedoeling hierbij is dat 

de bewoners zinvol hun dag doorbrengen.  Daartoe hebben zij diverse mogelijkheden :  

- medeverantwoordelijk zijn in het huishoudelijk werk 

- atelierwerking  : het ambachtelijk vervaardigen van verkoopbare producten 

- vrije tijds- en vormingsactiviteiten binnen en buiten Thaleia. 

- "Begeleid Werken"  buiten Home Thaleia 

 

Dit laatste is mede een bevestiging van het wonen.  (uit gaan werken, het thuiskomen, niet ganse dagen in Home 

Thaleia verblijven….)  Concreet : bewoners gaan helpen in de vrije basisschool, in het gemeentelijk containerpark, in de 

bibliotheek van de gemeente, bij onthaalmoeders, …. 

 

-      Om deze manier van wonen te realiseren, kunnen zij beroep doen op begeleiders. 

       Eveneens hebben zij hiertoe hun eigen overlegmomenten : een weekplanning, een bewoners- 

       vergadering, de gebruikersraad (waar enkele de bewoners in zetelen). 

 

- Binnen HomeThaleia fungeren  4  belangrijke partijen  :  - bewoners 

                                                         - ouders / leden van het sociaal netwerk 

                                                         - begeleiders en personeelsleden 

         - vrijwilligers  

- Daarnaast is het ook zo dat Thaleia veel bezoekers  ontvangt en een lage drempel wil hebben t.o.v.  buurtbewoners,  

stagiairs, bezoekers…en andere geïnteresseerden. 

-  

1.3. Hoe kan je hen bereiken ? 
 

• Adres : vzw Home Thaleia,  Nachtegalenpark 1 – 9840  De Pinte 

• Tel : 09/280.23.10          Fax : 09/280.23.29 

• Website : www.homethaleia.be 

• E-mail : algemeen@homethaleia.be 

• Rekeningnummer : 390-0102977-18 
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II. 3 DOELSTELLINGEN 
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1.vzw Home Thaleia : een woonvorm 

 

1.1.   Wonen : "een eigen huis, een plek onder de zon" 

 

Hierbij laten wij ons inspireren door de artikels uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

 

Art. 17 : "Een ieder heeft het recht op eigendom, hetzij tezamen met anderen" 

 

Art. 12:  "Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke  

               aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan…" 

 

Art. 24: " Een ieder heeft recht op rust en op vrije tijd…" 

 

Art. 25 : " Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de  

                 gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen voeding,  

                 kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de nodige sociale     

                diensten……… 

 

Het beschikken over een eigen "huisje" en het gebruik kunnen maken van  gemeenschappelijke ruimtes, is een concretisatie 

van deze rechten van de mens. 

De bewoners krijgen hierdoor ook de mogelijkheid hun eigen levensstandaard te bepalen of te laten aanvullen, wat op zijn 

beurt hun welzijn bevordert.  

 

Voorbeeld : 

 

- het zelf mogen aankleden van de studio 

- het beschikken over eigen goederen 

- het verstrekken van gezonde voeding 

- het voorzien van de nodige medische begeleiding 

- de mogelijkheid van het individueel wonen. (privacy, slapen, terugtrekken uit de groep…) 

- de begeleiding gaat niet op de studio vooraleer te kloppen of toestemming te vragen aan de betrokken bewoner 
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Home Thaleia is in de eerste plaatse een woning.  

 

Het is een fraai ogend gebouw gelegen in een mooi omgevingskader : het Nachtegalenpark.  Het ligt op zo'n 800 meter van 

de dorpskom en is zo'n 200 meter verwijderd van het station van De Pinte. Thaleia ligt op ongeveer 7 km van de grootstad 

Gent.  Het betreft een gerenoveerde villa waarin gemeenschappelijke ruimtes zijn ondergebracht (o.a. keuken, 

linnenkamer, living, salon,…).   

 

Aanleunend zijn in een U-vorm,16 individuele nieuwbouw studio's gerealiseerd en werd het  

het gebouw voorzien van  een atelier en een vergaderruimte. 

 

• Elke studio beschikt over een eigen badkamertje.  

 

• Iedere studio heeft ook een eigen terrasje en een klein tuintje, welke ook door de betrokken bewoner mag 

worden aangeplant en onderhouden. 

 

• Elke studio beschikt over een eigen telefoonnummer / telefoonaansluiting  

 

• Er is per studio televisiedistributie voorzien. 

 

Als je ergens woont dien je ook zelfstandig toegang te hebben tot dat gebouw.   Vandaar dat de bewoners allemaal een 

sleutel hebben van de hoofdingang én uiteraard van hun persoonlijke studio. 

 

 

De bewoners beschikken dus allemaal over een eigen "huisje".  Zij krijgen de kans om dit zelf aan te kleden, vorm te geven 

en te onderhouden.  Hun persoonlijke voorkeuren en normen krijgen hierbij veel aandacht. Zo merkt men toch heel wat 

verschillen in aankleding, maar ook in gebruik. Opvallend is dat bewoners ook die eigenheid belangrijk vinden.  (zie 

verslagen van de gebruikersraad)   

Voorbeeld :  Ze staan er op een eigen brievenbus te krijgen, geven hun voordeur een eigen    

                    nummer of naamplaatje. 

 
De bewoners hebben inspraak bij de keuze van de studio die ze willen bewonen. 

 

 

Het wonen (strikt materieel gezien) is een niet te onderschatten element binnen het opzet van Home Thaleia.  Het is mede 

een voorwaarde om de overige doelstellingen te realiseren.     

Een aangename, nette en overzichtelijke omgeving kan daarenboven voor de bewoners sterk bijdragen tot het realiseren 

van andere, al dan niet persoonlijke, doelstellingen. 
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1.2.  Streven naar een "thuis-gevoel". 

 
Men kan niet stellen dat de huidige bewoners van Home Thaleia een instellingsverleden met zich meedragen.  

  

Zowat alle bewoners komen vanuit het ouderlijke huis.  Enkelen hebben wel in een internaat of kortstondig in een 

tehuis/dagcentrum verbleven. 

 

De ouders (de thuissituatie) zijn een belangrijke partij binnen de werking van deze woonvorm.  Daar kiezen we voor. 

 

We willen op termijn de zelfstandigheid op gebied van wonen bevorderen bij de bewoners.  Dit houdt ook in dat de relatie 

met de thuissituatie kan wijzigen.   

We moeten er echter oog voor hebben dat dit een strikt persoonlijk proces zal worden bij elk van de bewoners.  

Momenteel merken we daar heel wat verschillen op. 
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1.3.  Wonen is meer dan "ergens verblijven". 

 

Ook in Thaleia willen we het wonen een extra dimensie geven  door de bewoners eveneens extern te laten functioneren. 

We willen hen betrekken in een ruimere sociale en maatschappelijke context. 

 

Voor welbepaalde zaken moeten mensen wel naar buiten.   

Slechts weinigen kunnen ook de meeste activiteiten  thuis uitvoeren. 

 

 Vb : niet iedereen heeft een eigen zwembad 

 Vb : als je naar de nieuwste film van Spielberg wil gaan kijken 

 

Vaak willen mensen ook zelf het huis verlaten voor bepaalde activiteiten.  

 

 Vb : een pintje gaan drinken op een terrasje 

 

Soms is het beter, voordeliger, efficiënter als het niet thuis gebeurt. 

 

 Vb : naar de dokter gaan is vaak goedkoper, dan als hij/zij bij jou thuis komt 

             Vb : sporten doe je het best in een gymzaal 

 Vb : in clubverband kan je genieten van voordelen (vb wielertoeristen) 

 

 

 

 

Wanneer je 24u op 24 u ergens verblijft en dit 7 dagen in de week, kan je moeilijk spreken van een gezonde situatie.  

Integendeel.   

Wonen is ook : kunnen thuiskomen, je eigen plekje hebben, kunnen weggaan bij vrienden of familie, in contact komen met 

anderen, mensen kunnen uitnodigen, je niet moeten verantwoorden tegenover anderen … 

 

Dit trachten we te bereiken in samenspraak met de betrokkenen zelf en via :  

 

• job-support 

• externe verenigingen 

• familiebezoek 

• vrienden/kennissen bezoeken 

• buurtwerking 

• (para-)medische bezoeken buiten Home Thaleia vb kinésitherapie 

 

Toch zal het wel voorkomen dat de vraag van de bewoner zo specifiek is, dat hij /zij hiermee niet terecht kan buiten de 

woonvoorziening.  (geen aangepaste situatie…) Daar zullen wij in Home Thaleia dan zelf moeten voor zorgen of beroep 

moeten doen op gespecialiseerde organisaties. 
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2.Het streven naar 'optimale' zelfontplooiing 

De bewoners dienen alle kansen tot optimale zelfontplooiing te krijgen. 

Het doel dat de bewoner voor ogen heeft en de mate waarin verzorging en begeleiding nodig zijn om dat doel te bereiken, 

verschillen van persoon tot persoon en zijn niet altijd even duidelijk. Dit is een blijvend zoekproces van de individuele 

bewoner dat ondersteund wordt door zijn persoonlijke coach, ouders en de ruimere omgeving. 

Het accent zal gelegd worden op een individuele persoonsbegeleiding méér dan op het groepsgebeuren. Dit 

groepsgebeuren is evenwel niet te ontkennen binnen Home Thaleia vb. eetsituatie, atelier,… 

Er wordt enerzijds gestreefd naar een zo groot mogelijke graad van zelfstandigheid volgens individuele mogelijkheden en 

anderzijds het bijbrengen van een verantwoordelijkheidsgevoel rekening houdend met de mogelijkheden en de wensen van 

de bewoner zelf.  

Het zelf leren in handen nemen van je eigen leven: Wat vind ik belangrijk? Hoe kan ik dit leren? Wie kan me hierbij helpen? 

…zijn vragen waar bewoners een antwoord op zoeken. 

Om deze doelstelling te bereiken biedt de begeleiding ondersteuning bij het aanbrengen van structuur in de dagelijkse 

bezigheden en bij het versterken van de vaardigheden van de bewoners zowel bij hun dagelijkse taken en activiteiten als 

door vormingsmomenten aan te bieden. 

Vorming kan intern aangeboden worden of door externe organisaties, dit zowel individueel als in groep. 

1. Het onderhouden en aanleren van praktische vaardigheden omvat volgende aspecten: 

 

• Persoonlijke zelfredzaamheid vb. persoonlijke hygiëne en lichaamsverzorging. 

• Huishoudelijke zelfredzaamheid vb. koken, onderhoud studio, strijken,… 

• Maatschappelijke zelfredzaamheid vb. openbaar vervoer gebruiken, winkelen, maatschappelijk lezen, Euro,… 

• Verwerven en behouden van een zinvolle dagbesteding vb. atelierproducten vervaardigen, handwerk, 

administratie, computerwerk, vaardigheden i.f.v. buitenhuiswerk,… 

• Vrije tijdsbesteding: hobby’ s uitoefenen, sport,… 

 

2. Het onderhouden en aanleren van sociale vaardigheden omvat volgende aspecten: 

 

• Een positief zelfwaardegevoel opbouwen, zelfvertrouwen ontwikkelen. 

• Onafhankelijkheid verhogen: zelf zoeken naar oplossingen, zelfstandig beslissingen kunnen nemen 

• Verantwoordelijkheidsgevoel verhogen: zelf de gevolgen van eigen beslissingen kunnen zien,… 

• Realiteitszin: zelf zicht krijgen op eigen gedrag en op de mate waarin dit gedrag beantwoordt aan de 

verwachtingen van de omgeving. 

• Emotioneel functioneren: gevoelens en verlangens op een sociaal aanvaardbare manier kunnen uiten 

• Persoonlijke relaties opbouwen en onderhouden: vriendschapsrelaties, seksualiteit, omgaan met conflicten,… 
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3. Een " open " huis. 
 

De derde doelstelling die we in Thaleia voorop stellen, heeft te maken met onze positionering als kleinschalig woonproject 

binnen een buurt, een dorp, een regio en de ruimere maatschappij. 

 

Toch willen we hier reeds vooraf de bedenking maken dat de doelstellingen die  hieronder worden weergegeven, steeds 

gekaderd dienen te worden binnen de gegevenheid dat Home Thaleia in eerste instantie een "woning" is.  Er zal dus 

stelselmatig moeten bevraagd worden of de privacy en de integriteit van de bewoners niet in het gedrang komt. 

 

Als een voorziening die erkend is door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met en Handicap en bijgevolg 

ook afhankelijk is van overheidsgelden, vinden we dat wij ook een ruimere opdracht hebben naar onze omgeving toe.   

Deze willen we onderscheiden in de volgende betrokken bevolkingsgroepen :  

 

1. personen met een beperking 

 

Ten aanzien van elke hulpvraag die gesteld wordt aan Home Thaleia, stellen wij ons tot doel om te streven naar een 

optimaal en respectvol antwoord.  Hierbij zal echter sterk rekening moeten gehouden worden met onze opnamecapaciteit 

en onze beperkte mogelijkheden als kleinschalige voorziening. 

Niettemin willen we elke zorg- of hulpvraag  "klantgericht" aanhoren en gepast beantwoorden.   

 

2. de buurt/het dorp/verenigingen 

 

Als kleinschalig woonproject voor volwassen personen binnen een residentiële wijk, op loopafstand van het dorp en het 

station van De Pinte, maken we "fysisch" deel uit van een buurt.  We stellen ons tot doel om een concrete betrokkenheid te 

realiseren tussen Home Thaleia en de buurt. 

 

Onze kleinschaligheid willen we gebruiken als een sterkte : 

- onze beperkte middelen zullen ons nopen vlugger beroep te doen op personen van buiten de voorziening, wat de 

integratie alleen maar kan  bevorderen. 

- het beperkte aantal bewoners, ouders en begeleiders geeft meer duidelijkheid wat betreft de betrokkenheid en de 

hoedanigheid van elkeen.  Met andere woorden : het blijft overzichtelijk wie wie is en wie waar voor staat.  Dit is 

ontegensprekelijk ook een voordeel ten aanzien van personen van buiten de voorziening.  Ze kunnen een "gezicht 

plakken" op Home Thaleia, het geheel is te overzien, de link naar het "huiselijke" is er duidelijk. 

In deze geest nemen wij ons voor een toonaangevende voorziening te zijn voor diegenen die vragen hebben bij het nut van 

dergelijke kleinschalige voorzieningen. 

 

Daarom willen we mogelijke "drempels" onderkennen en deze zo laag als mogelijk houden. Dit kunnen drempels zijn die 

buurtbewoners ervaren ten aanzien van de voorziening, alsook drempels die de bewoners kunnen afremmen in hun 

contacten met de buurt. 

 

Daarnaast zullen wij de nodige initiatieven nemen en allerlei voorstellen of vragen van bewoners of de buurt mede 

ondersteunen  en waar nodig de middelen ter beschikking stellen om deze te realiseren. 

We willen op deze manier bijdragen tot een positieve beeldvorming ten aanzien van onze bewoners. 

 

Het is geenszins de bedoeling een "eiland" te creëren  door voor elke zorgvraag van de bewoners intern een oplossing te 

zoeken of binnen de voorziening te halen.  Daar waar mogelijk zullen wij bewoners stimuleren gebruik te maken van reeds 

bestaande accommodaties, verenigingen, professionele hulp… 

Dit houdt dan ook in dat we in Home Thaleia alert zullen moeten zijn op wat er in de buurt en de ruimere maatschappij zich 

voordoet aan allerlei activiteiten, maatschappelijke evoluties en ontwikkelingen. 
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3. De regio en de ruimere maatschappij 

 

Wat hierboven werd aangehaald, geldt op zich evenzeer voor de ruimere maatschappij waarvan Home Thaleia deel 

uitmaakt. 

 

Als kleinschalig woonproject voor 16 personen, willen wij getuigen van een eigen expliciete werking en willen wij alle 

geïnteresseerden kennis laten nemen van ons bestaan en onze manier van werken. 

 

Algemeen gesteld willen wij tevens, daar waar mogelijk, ons tot doel stellen om actief medewerking te verlenen bij die 

initiatieven die, in een vormende context, bijdragen tot een meer kwaliteitsvolle dienstverlening en een meer realistische 

en genormaliseerde beeldvorming ten aanzien van personen met een handicap. 

 

De volgende domeinen willen we toch expliciet vernoemen :  

 

- medewerking toezeggen aan verenigingen  die zich inzetten om de belangen van onze bewoners te behartigen 

 

- kansen bieden aan en stimuleren van eigen medewerkers tot permanente vorming en bijscholing. 

 

- mogelijkheid bieden tot het opdoen van werkervaring aan personen die in opleiding zijn 

 

- actief overleg en samenwerking met collega-voorzieningen - ook buitenlandse - bevorderen 

 

- actieve deelname aan regionale en Provinciale overlegmomenten met collega-voorzieningen en (inter)sectorale 

instanties 

 

- openheid ten aanzien van het Vlaams Agentschap voor Pesonen met een Handicap ( VAPH)  

 

- het systematisch volgen van de ontwikkelingen en tendensen binnen de sector en de ruimere maatschappij. 

 

 

Tot slot willen we bij dit alles te kennen geven dat we elke vraag van en ieder contact met derden zullen opnemen vanuit 

een pluralistische opstelling.  
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III. Gehanteerde mensvisie bij de realisatie van deze 

doelstellingen 
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1. Alles vertrekt vanuit respect 

 

 
Belangrijk is dat men zich goed kan voelen.  En wanneer kan je je goed voelen ? Wij denken dat er 3 belangrijke elementen 

zijn, welke steeds in zekere mate en gelijktijdig  dienen vervuld te worden. 

1. Wanneer men je aanvaardt zoals je bent. 

2. Wanneer men zelf de andere aanvaardt als evenwaardig. 

            3. Wanneer je inspraak hebt in je omgeving. 

 

1.1. Elkaar aanvaarden als een unieke persoon : ik heb respect voor jou 

 
We zijn allemaal verschillend en dat maakt het ook juist boeiend.  Verscheidenheid is een rijkdom.  We kunnen leren van 

elkaar.  We kunnen onszelf toetsen aan de andere. 

Maar dat kan slechts wanneer we die andere ook aanvaarden zoals hij of zij is.  Als we hem of haar de vrijheid geven om 

anders te zijn. 

 
Aanvaarden vanuit respect; respect vanuit het aanvaarden.   Wanneer we ' de andere'  respecteren, zal het aanvaarden 

automatisch volgen.  En vice versa. 

 
Daarom hoef je die andere niet altijd dolgraag te zien, hoeft het niet altijd even goed de klikken tussen beide partijen.  Maar 

elkaar respecteren is al een grote stap in een gezonde samenleving. 

 

Binnen Home Thaleia brengen we respect op voor de eigenheid van de andere.   Ook omwille van wat ze doen, maar meer 

nog omwille van wie ze zijn.  Een medemens.  Een unieke medemens.  Een medemens met niet alleen beperkingen, maar 

ook met heel veel mogelijkheden. 

 

 

1.2. "Uniek zijn" als gelijkwaardigheid tussen mensen 
 

Het unieke van de eigen persoonlijkheid, geldt dan ook voor elk van ons : daarin zijn we dan weer gelijk. 

Daarin zijn we allemaal evenwaardig : we hebben allemaal onze mooie en minder mooie kanten, we hebben allemaal 

enkele talenten en een aantal gebreken. 

 

Respect hebben voor, het aanvaarden van, het unieke van elk van ons,  maakt dat we met elkaar omgaan op basis van 

gelijkwaardigheid.  Bevragend, zorg dragend voor, rekening houdend met…. 

Binnen een woonproject als Home Thaleia hebben alle betrokken individuen hun stem en mogen deze laten horen.  Er mag 

geen sprake zijn van een betuttelende  en /of bevoogdende manier van contactname …. 

 

Binnen Thaleia geldt het principe van evenwaardigheid. 
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1.3. Mag ik even :"da's mijn leven" 
 

Ieder van ons heeft wel een eigen tempo, een eigen ritme, een eigen kleur, een eigen toon. 

Of nog anders : ieder van ons heeft wel een eigen smaak, een eigen hobby, een eigen vriend(in), een eigen idool, …,een 

eigen stem. 

 

Elkaar aanvaarden en respecteren is belangrijk.  Het veronderstelt dat je de andere ook vrijheid geeft.  Dat je die eigenheid, 

die persoonlijkheid kansen geeft.  Zo kunnen mensen ontwikkelen, evolueren, groeien, open bloeien.   

 

Zo willen we er naar streven dat alle bewoners, ieder volgens zijn/haar eigen mogelijkheden, zijn eigen leven kan in handen 

nemen. Dat zij een eigen kleur, smaak, toon, ritme kunnen bestendigen of (verder) ontwikkelen en aldus kunnen "groeien" 

in hun leven. 

 

In het begeleiden binnen een woonvorm als deze moeten we er dus steeds bewust van zijn dat wij onze persoonlijke 

normen en accenten niet mogen opdringen bij de bewoners.   

 

We moeten integendeel hen kansen geven tot het zelf nemen van beslissingen. Hen kansen aanreiken die ook als 'kansen' 

ervaren worden door de bewoners. 

 

Daartoe dienen zij te leren omgaan met voor hen soms moeilijke begrippen als : een keuze leren maken, consequenties 

leren aanvaarden, omgaan met frustraties, omgaan met allerhande beperkingen. (financieel, groepsgebonden beslissingen, 

samenlevingsafspraken…)  Dit is niet altijd even gemakkelijk en is een vrij complex gegeven. “Kiezen is ook verliezen”, wordt 

wel eens gezegd…  

Daarnaast is er het gegeven dat keuzes maken ook engagementen en consequenties  inhouden. Hierbij dienen bewoners 

ook goed ondersteund en begeleid te worden opdat ze zouden uitgroeien naar personen die heel bewuste keuzes kunnen 

maken en zich solidair opstellen ten aanzien van de medebewoners en de werking van Home Thaleia. 

Een keuze maken is immers ook niet enkel een zaak van eigenbelang. Men moet terdege rekening houden met wat de 

gevolgen zijn van die keuze voor de nabije of ruimere omgeving.  ( zie pagina 17 en volgende )  

 

 

Voor de begeleiding zal het in eerste instantie belangrijk zijn om via een bewuste communicatie open te staan voor de 

signalen die de bewoners hieromtrent geven. 

 

De bewoners geven immers expliciet, maar zoveel vaker impliciet te kennen dat zij een voorkeur hebben, dat ze ook 

dromen van…, dat ze iets missen, dat ze iets willen bepalen. 

Toch zullen zij dit niet altijd even rechtsreeks benoemen.   

 

Via        

- bewonersvergaderingen 

- het dagelijks contact 

- gebruikersraden 

- bewonersvergaderingen 

- individuele coaching 

 

willen we bewoners de nodige kanalen bieden om hun wensen, verwachtingen of klachten duidelijk te maken en respectvol 

te aanhoren. 
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2."Mijn vrijheid mag mezelf en jou niet beperken" 

 
Uit het bovenstaande moet blijken dat de bewoners en hun begeleiders als gelijkwaardige personen openstaan voor 

elkanders verschillen en eigenheid.   

 

Het samenbrengen van 16 bewoners en pakweg 16 verschillende begeleiders/personeelsleden 

is echter niet zo een "natuurlijke" situatie.  Het is een woonvorm die hoe dan ook verschilt van de doorsnee woonsituatie in 

onze westerse wereld. 

 

Maar welke woonvorm je ook voor ogen neemt : er vormen zich daarbinnen gewoontes.  Er nestelen zich al dan niet 

uitgesproken afspraken, zaken die eigen zijn aan die woonvorm. 

Vaak zal er in een bepaalde woonvorm ook bewust omgegaan worden met die afspraken.  We noemen ze dan 'leefregels'.   

Dit precies om te bewaken dat ieder zich blijvend "thuis" zou kunnen voelen,blijvend de nodige vrijheid zou ervaren, zonder 

evenwel de vrijheid van de andere bewoners in het gedrang te brengen. 

 

 

Die leefregels leven immers ook vaak in heel kleine dingen van het dagelijkse leven.  Worden soms zelfs helemaal niet 

expliciet uitgesproken.   

Vb Waar ligt het fruit in het huis ?  En toch heeft ook dit een specifieke plaats. (informele afspraak)  

Vb. Er wordt geklopt op de deur van een studio vooraleer er binnen te gaan.  (formele afspraak) 

 

Wel werden van bij het begin wel een aantal zaken gestuurd.   

Vb : er wordt in eerste instantie  niet gegeten in de persoonlijke studio's. (is vooral praktisch niet haalbaar) 

 

Vb : er wordt niet op de studio gegaan zonder toelating van de bewoner zelf. Toch wordt er elke voormiddag door de 

begeleider van dienst nagegaan of er geen nutteloos energieverbruik is. 

Maar ook dit zijn afspraken die door de bewoners kunnen gewijzigd worden. (via een gebruikersraad bijvoorbeeld) 

 

 

Hoe dan ook betekent het "zelfstandig wonen" of begeleider zijn in Home Thaleia  dat je rekening dient te houden met 

anderen.  Uiteindelijk woont men hier niet alleen.  Men woont samen in een gebouw.  In een straat.  In een maatschappij. 

We streven er naar dat de bewoners “verantwoordelijkheid” leren. En dit op 3 domeinen :  

1. Verantwoordelijkheid  ten opzichte van zichzelf 

2. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de huisgenoten. (bewoners en begeleiding) 

3. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de ruimere omgeving 
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2.1.Verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf 

 

 
Een eigen studio betrekken zien we als een belangrijke stap in het leven van een persoon. 

 

Het is een keuze die men maakt.  Elke keuze heeft ook gevolgen.  En wel in de eerste plaats voor zichzelf. 

 

Het zetten van deze stap doet men met een aantal verwachtingen of doelstellingen voor ogen.   

 

• meer vrijheid 

 

• eigen keuzes kunnen maken 

 

• inbreng in de eigen omgeving 

 

• privacy 

 

• persoonlijkheid uitbouwen 

 

• … 

 

Na verloop van tijd moet men echter kunnen aangeven of men zich goed voelt bij die genomen keuze.  En dit met de 

bedoeling om te kunnen nagaan wat er nog kan veranderen, verbeteren ten aanzien van de eigen evoluerende 

verwachtingen. 

 

 

Dit proces heeft 2 aspecten : - dit dient permanent bevraagd te worden 

          - begeleiders zijn er om dit te ondersteunen  

We streven er naar dat bewoners zich bewust worden van hun daginvulling.  Dat ze stapsgewijs leren hun dag/week te 

evalueren.  Daartoe zijn er 2 duidelijke hulpmiddelen : de persoonlijke agenda en de persoonlijke coach. 
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2.2. Verantwoordelijkheid tegenover de huisgenoten. 

 
Het is hierboven reeds beschreven : waar meerdere mensen samenwonen, worden er vaak afspraken gemaakt.  Ook in 

Home Thaleia. 

 

Twee belangrijke uitgangspunten werden van in het begin voorop gesteld : 

 

 

1.    Elk individu heeft niet alleen zijn rechten, men heeft ook duidelijk zijn plichten.  Niemand heeft  

       een onbegrensde vrijheid in doen en laten.      

       Ook het samenwonen in Home Thaleia brengt de nodige plichten met zich mee. 

 

 

Geen verplichtingen, wel "de plicht hebben om "  : contradictorisch?   

 

We kunnen stellen dat elkeen die leeft in een maatschappij, hoe vrij hij ook is, zich toch aan bepaalde leefregels dient te 

houden, en dit geldt zeker ook voor de samenleving , ook binnen dat stukje samenleving dat “Home Thaleia” heet. 

 

Deze plichten situeren zich op de 4 volgende domeinen.  Deze willen we hierbij uitvoerig toelichten.( zie volgende 

bladzijden )  

 

De bewoners beschikken niet over een totale vrijheid in Home Thaleia.  

 

2 overwegingen die dit onderschrijven :  

 

1. “Onbeperkte vrijheid bestaat niet.  Mijn vrijheid eindigt daar waar ze raakt aan de vrijheid van de andere.” 

 

2. “Vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te binden 

wat het beste voor je is” 

 

Het is dus belangrijk om de bewoners te begeleiden tot het maken van goede keuzes voor zichzelf – getoetst aan en in 

overeenstemming met de werking van Home Thaleia  - en hen te wijzen op de verbintenissen die hieruit ontstaan.  

 

 

2.    In Home Thaleia benaderen we elkaar op basis van “gelijkwaardigheid”. Er kan geen sprake zijn  

      van een machtsverhouding waarbij de ene partij een andere partij éénzijdig en ongemotiveerd  

      zaken/gedrag  oplegt of afdwingt. Elke partij heeft het recht gehoord te worden, heeft het  

      recht op te komen voor individuele of situationele aspecten.  

 

 

De bewoners/begeleiders die hier verblijven zijn volwassenen.  Wij zullen elkaar dus ook als dusdanig benaderen :  dwang is 

iets dat te mijden is in de contacten tussen mensen. 
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a) Verantwoordelijk zijn met betrekking tot het huishoudelijk werk 

 

Waar 16 mensen samenwonen, dient er ook een heleboel huishoudelijk werk verricht te worden: 

 

• de gemeenschappelijke lokalen onderhouden 

 

• de eigen studio/tuin onderhouden 

 

• boodschappen - koken - afwassen 

 

• wassen - strijken - kledij herstellen  

 

Maar ook : post halen/verdelen/wegbrengen, gasten ontvangen, afval selectief bijhouden en wegbrengen, … 

 
Hierbij laten we 2 principes gelden:  

 
1. het 1/16

de
 principe 

 

Daarbij gaan we er van uit dat elke bewoner minstens 1/16
de

 van alle huishoudelijk werk voor zich neemt.   

 

Praktisch gezien is dit niet meetbaar.  Maar in beleving kan dit wel duidelijk ingevuld worden. 

Zo wordt er gewerkt met taakschema's waarbij van elke bewoner verwacht wordt dat hij een aantal taken opneemt die 

binnen zijn/haar mogelijkheden ligt. ( hoe beperkt die mogelijkheden ook zijn )  

 
2. het "rolpatroon" 

 
We kunnen het niet ontkennen : sommige mensen kunnen bepaalde zaken beter dan anderen. 

Sommige zaken doet men ook liever dan andere.  Aan enkele klussen hebben we soms een broertje dood. 

 
Binnen het 1/16

de
 principe wordt daar rekening mee gehouden.  Dit naar analogie van de rolpatronen die we ook vaak in 

andere samenlevingsvormen (gezinnen) terugvinden. 

Wanneer iemand niet zo graag in de tuin werkt, of dit niet goed kan, dan wordt daar rekening mee gehouden.   

 

Toch zullen we die persoon – waar mogelijk en in samenspraak met de betrokkene zelf  – ook willen stimuleren om 

dergelijke taken  (vb. gedeeltelijk) eens op te nemen of het te leren doen.  
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b) Verantwoordelijk zijn met betrekking tot de huiselijke vrede 

 
Het al dan niet formeel opstellen en formuleren van leefregels moet er toe leiden dat men komt tot een stabiele situatie 

waarbinnen kan geleefd worden. 

 

Een 'thuissituatie' dient een zekere rust te bewerkstelligen.  Een thuishaven, waar de nodige veiligheid en geborgenheid kan 

gevonden worden.   

 
Dit betekent dat men de leefregels dient te respecteren.  Het zijn immers leefregels die opgesteld werden in samenspraak 

met de bewoners. 

 
Maar makkelijk is dat niet altijd.  Soms wil men wel eens  uit de bol gaan, net op het moment dat een buur dat helemaal 

niet wenselijk acht.  Soms is men wel eens prikkelbaar, vermoeid, té uitbundig… Soms is men ook niet blijvend akkoord met 

de gemaakte leefregels. 

 

Dan moeten deze leefregels wederom besproken worden.   

 

We vinden het belangrijk dat de leefregels en hun gevolgen op regelmatige wijze bespreekbaar gesteld worden.  En dat die 

leefregels zich steeds kunnen aanpassen aan de noden van de betrokken bewoners.  Hiertoe werden 5 formele 

informatiekanalen voorzien. 

 

1.  De Weekplanning 

Deze gaat wekelijks door op maandag. 

Volgende zaken komen aan bod :  

- aan- en afwezigheden 

- praktische afspraken 

- veranderingen wb huishoudelijke taken 

- …. 

2.  De bewonersvergadering 

 
Dit gaat wekelijks  door.  Er wordt sterk aangedrongen op de aanwezigheid van alle bewoners,  

maar wordt niet verplicht. Deeltijdse deelname is ook mogelijk. 

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod :   

-     aanwezigheden weekend 

- activiteiten en planning 

- samenlevingsaspecten 

- huishoudelijke taken 

- … 
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3.  De  gebruikersraad 

 

De gebruikersraad komt 4 maal per jaar samen en is opgelegd vanuit de subsidiërende overheid. 

 

We kiezen voor de werkelijke doelstelling van dit orgaan : een inspraakkanaal voor de gebruikers.  Dit wil zeggen dat we er 

voor opteren om enkel de gebruikers in deze raad te laten zetelen.  

 

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen :  

 

- toelichtingen bij het beleid 

- veiligheid 

- toekomstverwachtingen 

- wooncomfort 

- … 

4.  Een persoonlijke "Coach" 

 

Via de coach kan een bewoner ook een aantal zaken vragen of aanbrengen.  In samenspraak kunnen beiden dan nagaan 

wat de best te volgen weg is om daar ook iets daadwerkelijk mee te doen. Dergelijke onderwerpen zullen ook vermeld 

worden in het handelingsplan van de bewoner, wanneer zij op dat ogenblik een belangrijk gegeven vormen in het leven van 

de betrokkene. 

 

5.  Directie  

 

De drempel naar de directie toe wordt zo laag mogelijk gehouden.  Dit lukt mede door het feit dat we een kleinschalige 

voorziening zijn.  We eten allen samen, bewoners komen soms helpen op het bureau van de verantwoordelijken, bewoners 

worden zo vaak als mogelijk betrokken bij allerlei administratie en kontakten met derden, de post wordt dagelijks samen 

met een bewoners doorgenomen en verdeeld, enz… 

 

Zo weten en voelen de bewoners ook héél goed dat zij ten allen tijde bij de directie terecht kunnen om allerlei zaken te 

bespreken.  En dat gebeurt wel meer dan eens…Toch worden een aantal onderwerpen wel doorgestuurd naar bijvoorbeeld 

de weekplanning, bewonersvergadering en / of de gebruikersraad. 
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c) Verantwoordelijk zijn met betrekking tot  "Veiligheid". 

 

Het spreekt voor zich dat het gedrag van een individu zo min als mogelijk bedreigend mag zijn ten opzichte  van andere 

huisgenoten. 

 

 

Hierbij maken we echter het onderscheid tussen 3 vormen van 'veiligheid' :  

1.'technische' veiligheid 

 

Onder andere  :  

- afspraken in verband met brandgevaar  

vb - bij voorkeur brandvertragend materiaal kiezen bij aankoop matras/gordijnen 

     - geen warmtebronnen plaatsen in de studio 

     - afspraken in verband met roken in het gebouw 

     - … 

- overleg met directie bij aanschaf van potentieel gevaarlijke zaken 

vb - overleg bij aankleding studio  

     - vraag naar veiligheidsattesten bij aankoop elektrische apparatuur 

     - …. 

- medeverantwoordelijkheid wat betreft het houden van een sleutel van Home Thaleia/afsluiten van de eigen studio en 

de hoofdingang. 

 

- naleven van de gemaakte afspraak : niet  alleen in Thaleia verblijven 

 

-    geen zelfstandig gebruik van gevaarlijke (poets)producten / werkgerei zonder toelating van    

     de begeleiding 

2.medisch welzijn 

 

- in overleg gaan met de huisgenoten ( personeel , medebewoners, …) over het houden van huisdieren 

- zich houden aan hygiënevoorschriften 

- open staan voor advies rond toedienen van inentingen 

- het tijdig rapporteren van medische klachten  

- … 

3.persoonsgebonden  veiligheidsgevoel 

 

Dit betreft niet enkel lichamelijke bedreiging, maar evenzeer psychische bedreiging.  

 Vb : agressie, ongewenste seksuele intimiteiten, verbale agressie, pestgedrag, respect  

                    voor de privacy, zorg voor elkaars materiaal, afspraken nakomen… 

 

Uit het bovenstaande blijkt overduidelijk dat wij streven naar een evenwichtige, harmonieuze samenlevingsvorm waarbij 

elkeen als unieke persoon ook rekening dient te houden met de anderen in zijn/haar omgeving. 

Uiteraard zal dit niet altijd even evident zijn. Waar mensen samenleven, ontstaan doorgaans ook conflicten. En sommige 

conflicten lopen meer dan eens uit de hand. 
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d) Verantwoordelijk-zijn met betrekking tot de goede werking van Home Thaleia 

 

Samenwonen in een Home. 

 
Hierbij verwijzen we naar het  punt 3.2 : leven met leefregels. 

 

Een erkend tehuis 

 
Maar daarbij komt ook nog dat vzw Home Thaleia een tehuis is dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap ( VAPH) 

Vanuit die hoedanigheid zullen er ook een aantal zaken gevraagd worden van de bewoners en hun begeleiders. 

 
Zo zijn er belangrijke administratieve zaken waaraan bewoners, ouders en begeleiders dienen te voldoen. 

Voorbeelden :  

� bijhouden aanwezigheden 

� administratie in verband met het inkomen en GPI 

� loon-berekeningsadministratie 

� opstellen handelingsplan 

� installeren gebruikersraad (zie hoger) 

� ouderparticipatie  ( in Thaleia is het zo dat er max. 1 maand na de gebruikersraad er ook  

                                      een ouderoverleg georganiseerd wordt voor alle ouders en wettelijke  

                                      vertegenwoordigers van de bewoners) 

 

Home Thaleia is een "open" huis. 
 

We stelden reeds dat in Home Thaleia, waar de bewoners de meest  centrale plaats krijgen toegemeten, ook de begeleiders 

en de ouders een belangrijke groep vormen. 

 

Daarnaast stellen wij ons ook open voor anderen : bezoekers, collega-voorzieningen, begeleiders in opleiding, buren, 

geïnteresseerden. 

 

 

 

 

Ook vanuit dit aspect worden een aantal verwachtingen gesteld ten aanzien van alle huisgenoten : 

 

- De huisgenoten zullen zich houden aan gemaakte afspraken wat betreft het ontvangen van bezoekers 

- Begeleiders zullen zich inzetten om bezoekers op een zo aangenaam mogelijke manier te ontvangen 

- Bezoeken worden niet gestoord, tenzij er sprake is van overmacht 

- Studenten in opleiding kunnen hier stage lopen.  We houden ons wel aan de vooropgestelde afspraken en zorgen er 

voor dat de stages niet belemmerend zijn binnen de goede werking en de huiselijke sfeer. 

- Er kunnen vergaderingen in Home Thaleia doorgaan waar bewoners niet rechtsreeks op betrokken zijn.  Daartoe zal er 

steeds melding gemaakt worden van deze vergaderingen op de weekplanning, bewonersvergadering of 

gebruikersraad. 

- … 



 Pagina 25 

 

 

2.3  Verantwoordelijkheid ten overstaan van de ruimere omgeving 
 

Zoals we hierboven gesteld hebben willen we ons niet isoleren in het Nachtegalenpark. 

We streven naar een maximale betrokkenheid op de ruimere omgeving, via de opgesomde kanalen.  Waar mogelijk willen 

we tevens een beroep doen op de diensten en structuren waar iedereen een beroep kan op doen. 

 

Vanzelfsprekend betekent dit voor de bewoners en hun begeleiders dat ook zij hieromtrent hun verantwoordelijkheden 

zullen hebben. 

 

Afspraken ten aanzien van derden zullen moeten nageleefd worden. 
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