
Nooit te oud om te 
participeren

Samen op weg naar een relatiegerichte 
participatiecultuur via het Tubbe-model



Wat was de aanleiding
voor bewonersparticipatie
in WZC Sint-Jozef?

Het grote besef…

‘In de uitwerking van ons
nieuwe
woonzorgcentrum
hebben we onze
bewoners te weinig
betrokken.’

Hoe kunnen we
onze bewoners
alsnog 
betrekken?

Inspiratie:
Zweedse 
Tubbe-model



Waar zitten dan al die assertieve en mondige
bewoners die willen participeren?

‘Zetelen in een werkgroep? 
Nee, dat is niets voor mij’

'Ik moest thuis al alles 
beslissen, hier wil ik dit 
liever niet.’

'Ik kom hier om te rusten.’



Focus op kleine participatie

Hoe brengen we participatie
tot leven in 
het woonzorgcentrum?

• Niemand is te oud om te
participeren!

• Bewoners moeten hierin
‘opgevoed’, versterkt, 
begeleid en ondersteund
worden!

• Op zoek naar andere
manieren van 
bewonersparticipatie

• Inspraak en betrokkenheid
in kleine, alledaagse dingen

• Bewonersparticipatie op 
natuurlijke wijze integreren
in de dagelijkse werking

Kleine

participatie

Werkt!



Creatief aan de slag met Tubbe

Brainstormsessies op 2 pilootafdelingen

'Kunnen bewoners ook sterrollen ondersteunen
en kleine teamtaken op zich nemen?’

Samen op zoek naar talenten en mogelijkheden
van bewoners

Bewoners-
participatie
integreren in de
(sterol)werking



Wij werken 
in het huis 
van de 
bewoners?!



Hoe kunnen  
bewoners participeren in het 
woonzorgcentrum?

Kleine 
hartverwarmende 
praktijkvoorbeelden 
uit WZC Sint-Jozef…



Bewoners betrekken bij 
functioneringsgesprekken

Hoe?

• Persoonlijke uitnodiging

• Tijdens koffiemoment

• Deelnemers? bewoners en
afdelingscoach

• Veilige, geborgen, gezellige
sfeer

• Protocol herschrijven, op 
maat van de bewoners

• Foto's van teamleden (in 
werkkledij)

• Max. 3 medewerkers per 
bijeenkomst bespreken

• Focus op groeipunten



Functioneringsgesprekken -
onze ervaringen en tips

• Medewerkers waren eerst terughoudend, maar zijn
nu vragende partij

• Bewoners voelen zich gewaardeerd en belangrijk

• Bewoners durven kritisch te zijn en kunnen
teamleden goed inschatten

• Bewoners helpen medewerkers groeien, geven ook
achteraf spontaan feedback 

• Betere relatie en communicatie tussen bewoners
en medewerkers

• Bewoners brengen diepgang in de evaluatie, andere
aspecten komen aan bod (vb. bejegening)

• Relatiegerichte houding van leidinggevende is 
essentieel!

• Vertrouwen



Ook bewoners met 
dementie!

Hoe?

• Selectie van 10 vragen die 
peilen naar de gevoelswereld

• Foto van medewerker in 
werkkledij

• Op zoek gaan naar het ‘goede 
moment’

• Gesprekje in kamer (vertrouwde 
omgeving) nadat medewerker 
kamer verlaat

• Bewoner tijd geven om te 
antwoorden en goed 
observeren!

Coach Evelien:
"Ik was enorm verbaasd over de reacties die ik kreeg van de 
bewoners. Ik denk echt dat deze feedback mijn collega's kan
helpen bij de reflectie over hun handelen."

Functionerings-
gesprekken



Evaluatie
studenten



Organisatie en 
planning van 
activiteiten samen 
met bewoners



Samen een folder 
maken voor het 
dagverzorgings-
centrum De Buurt



Kwaliteitsgroepje bewoners

Ook bewoners zitten mee 
aan de kwaliteitstafel om 
de werking te evalueren
en bij te sturen.



Huishoudelijke 
taken



“Ik heb gevraagd om mijn was zelf te doen. De directeur heeft ‘ja’ gezegd en nu hebben
we een kleine wasserij op de afdeling.”



Bewoners
verwelkomen
gasten in hun
huis



Bewoners
verwelkomen
nieuwe
bewoners

Als ervaringsdeskundigen geven bewoners een rondleiding en 
maken zij de nieuwkomers wegwijs op de afdeling.



Verkiezingen in het 
woonzorgcentrum



Relatiegerichte
en cocreatieve
bewoners- en 

gebruikersraden

Stellingen, doe- en 
reflectieopdrachten, 
ludieke bevragingen, 

collages, bingo…

Informatie



Waar staan we en waar willen we 
naartoe?

• Samen op weg naar een relatiegerichte participatiecultuur

• Focus op kleine participatie

• Bewoners ondersteunen om hun zegje te doen en creatief
blijven inspelen op de (soms kleine) mogelijkheden

• Participatie is vooral een kwestie van echt luisteren en ‘er 
zijn’ voor mensen. Een relatiegerichte houding van alle 
medewerkers vormt de basis.

• Participatie van familie en mantelzorgers

• Participatie bij bewoners met dementie is een uitdaging

• Bewoners participeren aan hun eigen woonzorgleefplan

• Mindset: Vraag het aan de bewoner!



Vragen?

WZC Sint-Jozef – Huis van Integro vzw
Kloosterhof 1, 3910 Pelt
011/80 03 50


