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Missie en visie Dagondersteuning Eigen Thuis

“Eigen Thuis wil met een kleinschalig project, in een huislijke en rolstoeltoegankelijke
omgeving, opvang en begeleiding bieden aan personen die omwille van een beperking
een vraag hebben naar ondersteuning bij dagelijkse activiteiten.”

Het uitgangspunt van onze dagondersteuning is het nastreven van ‘normaliteit’. We geven
geen therapie en er worden ook geen ‘werk’-activiteiten aangeboden. We gaan wel
doelgericht tewerk, waarbij we focussen op wat je kan en op je leven van alledag. We
vertrekken vanuit wie jij bent, wat je doet als je niet in Eigen Thuis bent, wat je wil
realiseren, wat je vroeger graag deed of in de toekomst nog wil doen, welke rol je wil
vervullen, … Door met jou in gesprek te gaan willen we je beter leren kennen. We staan
stil bij verschillende levensdomeinen: gezondheid en welbevinden, dagbesteding, sociaal
netwerk, zelfredzaamheid, wonen en leven, zingeving. Op die manier gaan we samen met
jou op zoek naar wat je nodig hebt om je dag met een voldaan gevoel te kunnen afsluiten.

‘Als ik in Eigen Thuis binnenkom wil ik niet het gevoel hebben dat ik in een centrum terecht
kom, maar dat het is als ‘thuis’ zijn. Ik wil er mijn jas aan de kapstok kunnen hangen en de
dingen doen die ik anders thuis zou doen, als er iemand bij me zou zijn. ‘

We gaan op zoek naar je krachten, je talenten en je mogelijkheden. We spelen in op de
levensdomeinen die voor jou het belangrijkst zijn. We gaan met jou op zoek naar welke
activiteiten (individueel of in groep) of contacten daarbij een meerwaarde kunnen zijn en
zoeken samen met je uit wat haalbaar is. Het verhogen van je welbevinden en het
ondersteunen van de draagkracht van je thuissituatie staan centraal.

‘Als ik thuis kom na een dagje Eigen Thuis wil ik aan tafel kunnen vertellen hoe ik mijn dag
heb doorgebracht, wat ik betekend heb die dag, wie ik ben tegen gekomen, wat ik samen
met anderen heb gedaan, wat ik op het journaal heb gehoord… kortom: het verloop van
een gewone dag met mijn huisgenoten delen.’

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gewone dagdagelijkse activiteiten aan te bieden.
Wie wil kan ook gewoon rustig genieten van het sociale gebeuren in de gezamenlijke

ruimte en aansluiten bij het sociale leven van alledag van de bewoners in Eigen Thuis. De
activiteiten waaraan je kan deelnemen worden georganiseerd door de reeds bestaande
diensten tijdsbesteding en begeleiding. Activiteiten buitenshuis zijn ook mogelijk.
Hulpverleners die bij jou aan huis komen zijn ook hier welkom (vb. kinesitherapeut, …). De
verzorgende taken worden opgenomen door de huidige ploeg ADL-assistenten die ook
instaat voor de verzorging van de gebruikers in de woonvoorziening. Ontbijten en
middagmalen doen we samen.

‘ Normaal breng ik de voormiddag aan mijn pc door. Vandaag ben ik eens mee gaan
zwemmen. Dat had ik al in geen jaren meer gedaan!

De dagondersteuning maakt integraal deel uit van de werking van Eigen Thuis. Bewoners
van de woonvoorziening, gebruikers van dagondersteuning, gebruikers van de Dienst
Aangepast Vervoer, personen die tijdelijk in Eigen Thuis logeren en personeel dat er werkt
maken allen deel uit van één en hetzelfde geheel en delen dezelfde visie en waarden.

Waarden
 Zelfregie en zelfbeschikking
Ieder bouwt zijn leven uit zoals hij dit zelf wenst en bepaalt zelf, naarmate van zijn
mogelijkheden, welke hulp hij nodig heeft. We streven er naar ieders zelfregie maximaal
te behouden en te ondersteunen.
 Betrokkenheid en respect
De relatie met de gebruiker vertrekt vanuit een grondhouding van vertrouwen en wordt
gekenmerkt door inleving en echtheid. De relatie tussen gebruikers en personeel is
gebaseerd op gelijkwaardigheid, betrokkenheid en respect. Iedereen heeft het recht op
een eigen overtuiging en op het uitdrukken ervan, in respect voor de mening van elke
andere.
 Integriteit
Wij respecteren steeds de eigenheid van de gebruiker en aanvaarden hem als een
volwaardige persoon. Wij nemen maatregelen om de integriteit van de gebruiker te
waarborgen, in het bijzonder tegen misbruik en geweld.
 Privacy
De privacy van eenieder dient op alle vlakken gerespecteerd te worden. Het
verzamelen, behandelen en bewaren van strikt vertrouwelijke informatie gebeurt
conform met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 Communicatie en overleg
Wie problemen ondervindt bij het communiceren wordt hierin ondersteund. Overleg
staat centraal in werking en beleid van Eigen Thuis, zowel op individueel als op
collectief vlak. Ook buiten de vaste overlegstructuren die voorzien zijn heerst er in het
algemeen een open communicatiecultuur.
 Integratie
Eigen Thuis neemt verschillende initiatieven om de integratie en emancipatie van
personen met een beperking te ondersteunen of te bevorderen.

