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Welkom in het woon- en zorgcentrum Floordam!
We hopen dat je hier een leerzame en aangename stageperiode mag hebben.
Via deze brochure willen we je alvast wat belangrijke informatie geven over
onze visie en werking. Daarom verwachten wij ook dat je deze brochure alvast
hebben gelezen alvorens hier op stage te komen.
Hebben je na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om één
van onze medewerkers hierover aan te spreken.
Namens de directie, de medewerkers en de bewoners veel succes toegewenst!
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Floordam stelt zich even voor:
Wij zijn een woon- en zorgcentrum dat sinds 2006 geopend is onder de vorm
van genormaliseerd kleinschalig wonen. We willen van de klassieke
rusthuisvorm afstappen door onze bewoners meer te laten “samen-leven” en de
thuissituatie verder te garanderen.
Ons centrum bestaat uit 8 groepswoningen voor 12 tot 16 bewoners. 4 woningen
huisvesten bewoners met dementie, 4 woningen huisvesten zorgbehoevende
bejaarden. Helemaal vooraan hebben we nog 8 aanleunwoningen voor 16
residenten. Wij beschikken in totaal over 134 woongelegenheden. Een team van
verzorgende medewerkers is telkens voor 2 woningen verantwoordelijk.
Daarnaast zijn er nog andere medewerkers uit verschillende disciplines actief:
kinesisten, logopedist, ergotherapeut, dagbegeleiders, pastor, woningassistenten,
schoonmaak, catering, ...
In sommige woningen verblijven een paar mensen maar voor een korte duur. Zij
zijn hier om te revalideren, te herstellen of aan te sterken alvorens terug naar
huis te gaan, of om de familie die hen thuis helpt, de mogelijkheid te geven om
even op verlof te gaan.
Wij bieden aan elke bewoner zorg op maat. Dat wil zeggen dat onze residenten
tot het einde toe hier kunnen blijven. Wij passen hun zorgplan aan en leggen dan
de nadruk op comfortzorg en pijntherapie. Dat is voor ons palliatieve zorg.
Floordam heeft ook een dagcentrum “De Melde”. Het is een dagopvang voor
ouderen die nog thuis verblijven. Zij vinden hier vaak een babbel en/of een
zinvolle activiteit. Tevens heeft het ook als doel partners en/of familieleden wat
te ontlasten in de ononderbroken thuiszorg van hun hulpbehoevend familielid.
Het lokaal dienstencentrum: “Omikron” is hier ook gehuisvest. Zij ondersteunen
mensen in de thuissituatie die informatie en advies wensen of nood hebben aan
ontspanning en ontmoeting.
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Onze visie en hoe wij er mee werken:
Omdat wij het belangrijk vinden dat onze bewoners zich ook hier thuis zouden
voelen, hebben wij gekozen voor een kleinschalige werking. Op die manier
willen we hen de vertrouwde huiselijke sfeer verder blijven aanbieden en dit
binnen de grenzen van onze mogelijkheden.
Onze visie staat op 3 pijlers: “wonen – zorg – mens”.
In iedere woning is er een gemiddelde bezetting van 14 residenten. Ieder
beschikt over een eigen kamer opgedeeld in een leef- en slaapruimte en een
sanitair gedeelte. De bewoners gebruiken gezamenlijk de maaltijden in de grote
living. We hebben een onderscheid gemaakt in woningen voor somatische
bewoners en woningen voor bewoners met dementie.
Iedere resident krijgt een individueel aangepast elektronisch zorgenplan waarin
ook met hun wensen rekening wordt gehouden. Dit zorgenplan kan dagelijks
aangepast worden. Tevens wordt het, op regelmatige basis, interdisciplinair
besproken. Dit gebeurt tijdens overlegmomenten met de kinesisten, de
ergotherapeut, de logopedist en onze dagbegeleiders. Tijdens die briefings zijn
jullie vanzelfsprekend ook welkom.
Onze bewoners worden dagelijks betrokken bij huishoudelijke activiteiten:
groenten snijden, afwassen, de was vouwen, samen het bed opdekken, ….
Uiteraard gebeurt dit steeds op vrijwillige basis en onder begeleiding. Het
passief toekijken van de bewoner ervaren wij reeds als “betrokken worden bij
huishoudelijke activiteiten”.
Om het thuisgevoel zoveel en zolang mogelijk te behouden, wordt er in iedere
woning dagelijks de warme maaltijd voorbereid en opgediend.
Naast de verscheidene huishoudelijke activiteiten, worden er ook ontspannende
activiteiten aangeboden zowel individueel als gemeenschappelijk. Samen met de
bewoner een kopje koffie drinken of een babbeltje slaan beschouwen wij als een
individuele activiteit. Drinken jullie dat zelfde kopje koffie in de keuken, dan
wordt er op dat ogenblik niet meer gewerkt.
Aan al deze activiteiten kunnen jullie ook deelnemen om uiteindelijk zelf, met
de nodige ondersteuning, een kleine activiteit te organiseren.
Wij vinden het belangrijk dat ook de familie en vrienden betrokken worden bij
het dagelijks leven van de bewoners. Daarom hebben wij gekozen om een open
huis te zijn waar iedereen doorlopend bezoek kan ontvangen.
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Dagindeling:
Onze bewoners mogen zelf kiezen wanneer ze opstaan en slapen gaan.
Iedereen wordt ’s morgens gewassen en krijgt wekelijks een douche. In het
zorgdossier vind je wie wanneer een douche krijgt. Een verwenbad kan in de
loop van de namiddag gegeven worden.
Het ontbijt wordt in de living opgediend. Sommige bewoners komen in pyjama
en kamerjas aan het ontbijt alvorens gewassen te worden. Wij kiezen hier
bewust voor zodat er toch enige tijd zit tussen het ontbijt en het middagmaal.
Tegen het einde van de voormiddag kan je een kleine activiteit doen met de
bewoners: samen een kopje koffie drinken, samen de krant of een tijdschrift
lezen, een babbeltje slagen, met de bewoners mee turnen onder begeleiding van
de kinesisten, …
Regelmatig gaan er ook briefings door met de therapeuten. Ook hier zijn jullie
welkom om aan deel te nemen.
Rond 12u00 gaan onze bewoners weer aan tafel en krijgen dan een tas soep met
een broodmaaltijd.
Vele bewoners rusten op hun kamer of zitten rustig in de living na het
middagmaal.
Na hun siësta krijgen de bewoners een kopje koffie met een koekje of een
dessert aangeboden.
In de loop van de middag wordt de warme maaltijd van die avond voorbereid
samen met de soep voor de volgende dag. De bewoners zijn vrij om hier bij
actief te helpen of passief toe te kijken. Denk er wel aan om hen steeds uit te
nodigen.
Sommige dagen gaan er kleine of grote activiteiten door in de woning of in de
polyvalente zaal. Voel je steeds vrij om hierbij aan te sluiten. Doe dit wel in
overleg met het team.
Tegen 17u00 wordt een warme maaltijd aangeboden, die in de woning bereid
werd door de woningassistente.
In de loop van de avond worden de bewoners geholpen bij het naar bed gaan.
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Praktische zaken:
Een paar dagen vóór de aanvang van jullie stages verwachten wij dat jullie langs
komen om met elkaar kennis te maken. Dit kan zowel op een weekdag als op
een weekenddag. Je verneemt dan ook in welke woning je zult stage lopen.
Hiervoor kunnen jullie telefonisch een afspraak maken bij Ruben Callewaert
(02/752 91 53) of Betty (02/752 91 35). Wij zijn dagelijks bereikbaar van 7u30
tot 16y00, behalve op woensdag dan moet je het algemeen nummer bellen en
naar een woningverantwoordelijke vragen.
Je kan ons telefonisch bereiken op volgende nummers:
 Algemeen nummer: 02/752.91.10
 Woning 63-65: 02/257.44.03, verantwoordelijke: Roel
 Woning 67-69: 02/257.44.11, verantwoordelijke: Hilde
 Woning 73-75: 02/752.91.17, verantwoordelijke: Anneke
 Woning 77-79: 02/752.91.24, verantwoordelijke: Ann
 Dagcentrum: 02/752.91.36 verantwoordelijke: Inne Van Den Rul
 Aanleunwoningen 59: 02/257.44.33 teamleider: Renilde
We vragen jullie met aandrang om ons steeds te verwittigen wanneer je te laat
zult komen of plots afwezig bent.
Indien je een arbeidsongeval hebt, verwittig dan zo snel mogelijk de
woningverantwoordelijke.
In de woning kunnen jullie over een locker beschikken. De huur van een
sleuteltje bedraagt 10,- euro.
Wanneer je een hele dag stage hebt, breng je zelf een lunchpakket mee. De
middagpauze neem je dan samen met de andere medewerkers. Soep, koffie en
water kunnen jullie steeds krijgen.
In het kader van een correcte handhygiëne worden er tijdens de stages geen
ringen en geen polshorloges gedragen. Ook nagellak en gelnagels zijn niet
toegestaan.
Lange haren worden uiteraard vastgemaakt.
In Floordam dragen wij enkel tijdens de ochtendzorgen een schort. Zodra al de
bewoners gewassen en gekleed zijn, lopen wij in gewone kledij rond. Daarom
vragen wij jullie ook om niet de T-shirt met het schoollogo te dragen.
We verwachten van iedereen om gesloten schoenen of sandalen met een riempje
rond de hiel te dragen. Schoenen van het type crocs kan enkel indien het riempje
om de hiel gedragen wordt.
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Nuttige tips voor een vlotte start:
 Aandacht voor de privacy van de bewoner:
 steeds kloppen aan de deur alvorens in de kamer te gaan
 deuren en gordijnen sluiten tijdens het toilet
 badhanddoek op de bewoner leggen tijdens een bedbad
 Aandacht voor de zelfstandigheid en inspraak van de bewoner:
 moedig de bewoner aan om zo veel mogelijk zelf te doen
 laat bewoner zelf kiezen; kledij, toespijs op het brood, drank
 Aandacht voor een goede nazorg:
 Detailzorg is heel belangrijk: haren kammen, baarden scheren,
tanden poetsen
 Aandacht voor een aangepast taalgebruik bij de bewoner:
 betuttel hem niet
 gebruik geen verkleinwoorden
 Aandacht voor een verzorgd en hygiënisch voorkomen:





draag een voetvast schoeisel, met zeker een riempje om de hiel
ringen en polshorloges zijn uitgesloten
kort geknipte nagels, geen nagellak en geen gelnagels
lange haren worden vastgebonden

 Aandacht voor rapportage:
 indien je iets opmerkt bij een bewoner, meldt dit aan de
stagementor of een medewerker van het team. Rapporteer ook
schriftelijk
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Wat willen wij jullie zien doen, wat zijn onze verwachtingen naar jullie toe?
- tijdens je eerste stagedag plan je met de woningverantwoordelijke of de
mentor, wanneer de tussentijdse en de eindevaluatie doorgaat. Samen
bekijken jullie ook welke opdrachten je moet doen tijdens je stage en
wanneer die zullen doorgaan.
- papieren en attesten die moeten worden ingevuld aan mentor of
woningverantwoordelijke afgeven.
- kwaliteitsvol en respectvol werken, zoals beschreven in onze visie
- goede samenwerking met team en bewoners
- hygiëne- en veiligheidsregels naleven
- aangeboden hulpmiddelen op een correcte manier gebruiken
- vlot aanpassen aan wijzigende situaties
- initiatief nemen, eigen leerproces in handen nemen
- eigen leerpunten formuleren en werkpunten inzien: leerdoelen
- leerdoelen bespreken met de mentor, wat zijn jullie verwachtingen en wat
kan de mentor verwachten
- gedane taken noteren, wat heb je er uit geleerd?
- stage opdrachten worden zelf gemaakt, heb je informatie nodig, vraag
deze dan tijdig aan.
- beroepsgeheim strikt bewaren
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Wat mogen jullie van ons verwachten?
- kennismaking met een kleinschalig genormaliseerd wonen
- persoonlijke begeleiding en opvolging door de stagementor en de
medewerkers van de verschillende disciplines
- kansen bieden om in teamverband te leren samenwerken
- leren werken met het elektronisch zorgdossier
- multidisciplinaire samenwerking en overleg
- groeien door te leren
- fouten kunnen en mogen maken en hieruit leren
- de persoon leren zien achter de zorgvrager door deel te nemen aan
ontspanning en activiteiten met de bewoners
- weekendwerk en/of vakantiewerk
- mogelijks definitieve tewerkstelling
Heb je interesse om bij ons tijdens de weekends of de schoolvakanties te komen
werken, neem dan gerust contact op met de woningverantwoordelijke of de
adjunct. Zij zullen jou een aanwervingblad geven waarop allerlei administratieve
gegevens gevraagd worden. Schrijf er je e-mailadres en je GSM-nummer heel
duidelijk op. Wij communiceren voornamelijk met jullie via e-mail of SMS.
Mogen we jullie dan ook vragen om steeds vlot terug te antwoorden zodat we
indien nodig, tijdig andere studenten kunnen aanspreken.
Je kunt ook een e-mail sturen naar: ruben.callewaert@floordam.be .
Zodra jullie ingeschreven zijn komen jullie op onze studentenlijst.
De mogelijke werkuren zijn:
- in de voormiddag: 7u00-15u00 of 7u00-13u00
- in de namiddag: 11u30-19u30 of 13u30-19u30 of 15u30-19u30
Wij werken niet met vaste weekends. Wij doen beroep op jullie bij afwezigheid
van een vast teamlid.
Tijdens de weekends of vakantieperiode gelden uiteraard dezelfde regels i.v.m.
kledij, schoeisel en handhygiëne.
WZC Floordam

Brochure stagiaires

9

