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WERKEN IN EEN
 WOONZORGCENTRUM 

DAAROM HOUDEN DEZE ANIMA-COLLEGA’S VAN HUN JOB. 
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NANCY LOGOPEDIST 
LES 3 ARBRES

“Ik vind dat de oudere bevolking 
te vaak buitenspel wordt gezet”

“Toen ik begon aan mijn opleiding 
logopedie was ik in eerste instantie 
van plan om met kinderen te 
werken. Dat veranderde door 
mijn laatstejaarsstage in een 
woonzorgcentrum. Op het einde 
van mijn eerste stagedag wist ik 
dat ik nergens anders meer wou 
werken. Ik zag hoe gelukkig en 
dankbaar de bewoners waren en dat 
is goud waard.

Ik vind dat de oudere bevolking 
te vaak buitenspel wordt gezet of 
zelfs vergeten wordt. Er staat geen 
leeftijd op het aangaan van nieuwe 
uitdagingen. Ik hou er dan ook van 
om projecten op poten te zetten 
waarvan ik weet dat ze vreugde, een 
lach en plezier zullen brengen. Maar 
vooral dat het de bewoners een 
gevoel van bestaansrecht geeft. 

Ik heb het geluk dat ik een team en 
een directeur heb die mij steunen 
en investeren in de uitwerking 
van deze projecten. Het doet mij 
oprecht plezier om onze bewoners 
en hun familie elke dag gelukkig te 
zien.”

TINNE ADMINISTRATIE
FACTURATIE AQUAMARIJN

“Ik vind het belangrijk dat je 
jezelf kan zijn”

“In augustus ben ik met volle goesting 
dit nieuwe hoofdstuk gestart.

Met open armen werd ik door de 
bewoners verwelkomd en ook de 
ontvangst van de collega’s zal ik 
nooit vergeten.

Wat ik ook belangrijk vind in een 
job is dat je jezelf kan zijn. Dat is 
zeker het geval hier in Aquamarijn.

Werken voor mensen, naast mensen 
die je met warmte benaderen, 
kleurt je dag. En tovert vanzelf op je 
gezicht een grote lach.”

KATRIJN 
ONTHAALMEDEWERKER 
AQUAMARIJN

“Ik word aan de balie betrokken 
bij het leven van de mensen”

“Bewoners maken hun dagelijkse 
wandeling langs de balie om even 
een vriendelijk woord te horen, een 
kort babbeltje te doen en eens te 
kunnen lachen. Iets wat voor mij 
heel natuurlijk aanvoelt, maar voor 
hen vaak een wereld van verschil 
maakt op een slechte dag. Ook 
familieleden stoppen vaak om aan 
hun bezorgdheden of blijdschap 
uiting te geven en dit te delen. 

In mijn werk aan de balie word ik 
vaak een stukje betrokken bij het 
leven van de mensen.

Het geeft een enorme voldoening 
om net dat ietsje meer te kunnen 
betekenen zowel voor bewoners als 
voor de familie. Er te mogen zijn 
voor deze mensen in mijn job vind 
ik een groot voorrecht.”

SABINE, LOGISTIEK 
MEDEWERKER 
DUNEROZE

“Een vriendelijk woordje kost 
geen geld”

“Ik heb heel bewust gekozen voor 
een job als logistiek assistent, omdat 
ik heel graag tussen de mensen 
ben en graag help. Een vriendelijk 
woordje kost geen geld, maar maakt 
veel verschil. Het gebeurt heel vaak 
dat bewoners spontaan een praatje 
maken of iets komen vragen. Ik 
vind het fantastisch dat ik echt iets 
voor hen kan betekenen. Ik heb ook 
bewondering en aandacht voor hun 
ervaringen en levenswijsheid. De 
vriendschap en dankbaarheid van 
'mijn' bewoners en hun familie doen 
mij iets en ik ben blij dat ik kleur 
kan geven aan hun dagen. Mijn 
werkdagen zijn gevuld, maar geven 
nog altijd voldoening!” 

NADIA, ANIMATRICE 
DUNEROZE

“Ik wil de bewoners gelukkig 
maken op hun nieuwe 
woonplaats”

“Ik heb 15 jaar gewerkt op 
de klantendienst voor een 
diepvriesbedrijf. Op een bepaald 
moment heb ik ervoor gekozen om 
mijn leven een andere wending te 
geven als zorgkundige/animatrice 
in Duneroze. De ouderenzorg 
spreekt mij enorm aan. Ik wil onze 
bewoners gelukkig maken op hun 
nieuwe woonplaats. Daar doe ik het 
voor. Ik haal dan ook enorm veel 
voldoening uit mijn job.” 
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ATHINA, ANIMATRICE 
DUNEROZE

“Mensen animeren zit in mijn 
bloed”

“Ik ben oorspronkelijk afgestudeerd 
als grafisch ontwerpster in de 
Beeldende Vormgeving. Toch 
heb ik de beslissing gemaakt om 
mijn creatieve bureaujob op te 
geven voor een job als animatrice 
in woonzorgcentrum Duneroze. 
Mensen animeren zit in mijn bloed. 
Ik ben creatief en heb een groot 
inlevingsvermogen. De bewoners 
leren buiten hun creatieve grenzen 
kleuren en ontdekken de speelvogel 
in zichzelf. Ik heb enorm veel 
bewondering voor hen. En de 
vriendschap en dankbaarheid die je 
krijgt, dat is onbeschrijfelijk.”  

ALEX, ZORGKUNDIGE
DUNEROZE

“Het is mooi om te zien dat je een 
verschil kan maken”

“Vooraleer ik begonnen ben in 
Duneroze, werkte ik eerst in 
de horeca. Het idee om in de 
zorgsector te starten, spookte al een 
tijdje door mijn hoofd. Pas na de 
eerste lockdown tijdens corona heb 
ik de stap gezet om als zorgkundige 
aan de slag te gaan. Ik haal enorm 
veel voldoening en dankbaarheid uit 
deze job. Het is mooi om te zien dat 
je een verschil kan maken voor de 
bewoners in deze levensfase.” 

NAÏMA, ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER 
PARC DE L’ALLIANCE

“Ik werk op de administratie, maar 
vind het contact met de bewoners 
erg belangrijk. Ik hou ervan om 
hen een plezier te doen en hen van 
dienst te zijn. Ik doe soms ook mee 
met de animatie en geniet dan van 
hun vrolijke gezichten.”

WENDY, 
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 
KRISTALLIJN

“De dankbaarheid van de 
bewoners geeft me een goed 
gevoel”

“Ik ben beginnen werken als 
verpleegkundige op een heelkundige 
afdeling in een ziekenhuis. Daar 
was het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie met patiënten 
telkens van korte duur. Dat is in 
een woonzorgcentrum helemaal 
anders. Ik beleef hier samen met 
de bewoners mooie momenten 
en het geeft me voldoening als 
ik zie dat zij gelukkig zijn. Ik sla 
regelmatig een babbeltje, bied 
hulp waar mogelijk en luister naar 
hun noden. Het klinkt misschien 
cliché maar de dankbaarheid van 
de bewoners geeft mij een goed 
gevoel en enorm veel energie! Als 
hoofdverpleegkundige vind ik het 
ook belangrijk om te zorgen voor 
een goede werksfeer. Er heerst echt 
een familiale sfeer. Je komt terecht 
in een warm team, waar iedereen 
klaar staat voor elkaar. Je krijgt 
bovendien de mogelijkheden om 

je te ontplooien. Er zijn voldoende 
hulpmiddelen beschikbaar om het 
werk aangenaam en ergonomisch te 
maken.” 

AMY TANS, ONDERHOUDS-
MEDEWERKER KRISTALLIJN

“We zijn echt een tof team”

“Via mijn vakantiejob ben ik 
terechtgekomen in Kristallijn en 
na mijn school ben ik er blijven 
hangen.  Ik haal veel voldoening 
uit de samenwerking met de 
collega’s. We helpen elkaar en er is 
een hele leuke werksfeer. We zijn 
echt een tof team. Ook probeer 
ik een luisterend oor te zijn voor 
de bewoners als ze met een vraag 
zitten of een probleem hebben.”

KATLEEN, WOON- EN 
LEEFBEGELEIDER DE 
TOEKOMST

“Ik werk graag voor en met mensen: 
zowel met mijn hoofd, hart en 
handen. Elke dag is anders en 
samen gaan voor hetzelfde doel is 
prachtig. Kleine dingen kunnen al 
een groot verschil maken. “Er zijn" 
voor de mensen, dat is wat voor mij 
betekenisvol is!”

GLENN, HOOFDVERPLEGER 
DE TOEKOMST

“De familiale sfeer maakt dat ik 
elke dag graag kom werken”

 “Jaren terug startte ik met een stage 
als logistiek medewerker in De 
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Toekomst. Toen al wist ik dat zorg 
dragen voor ouderen in mijn bloed 
zat. Ik besliste om dan ook meteen 
daarna als jobstudent te blijven 
in De Toekomst en zo groeide ik 
door de jaren heen door naar waar 
ik vandaag sta. Het persoonlijke 
contact met de bewoners, 
het luisteren naar zijn of haar 
levensverhaal en hier zelf uit leren 
is een enorme meerwaarde voor 
mij. Ook de familiale sfeer onder 
het personeel maakt dat ik elke dag 
graag kom werken.”

ADINDA, PSYCHOLOOG 
DE TOEKOMST

“Ik probeer een eiland van rust te 
creëren voor de bewoners”

“Elke dag komt met een lach en een 
traan. De verhalen van de bewoners 
doen me vaak stilstaan bij mijn 
eigen keuzes en handelingen in het 
leven. Hierdoor voel ik dat ik mezelf 

verrijk. In de dagelijkse drukte van 
de (ver)zorgende handelingen van 
collega's probeer ik een eiland van 
rust te creëren voor de bewoners 
met exclusieve aandacht.”

ANNE, ZORGCOÖRDINATOR 
NUANCE
 
“Ik heb altijd voor anderen gezorgd 
in mijn leven. De zorg voor onze 
senioren is dan ook erg belangrijk 
voor mij. Ouderen hebben ons 
zoveel te bieden. Ik zie het als mijn 
missie om hun huidige levensfase 
bij ons zo mooi mogelijk te maken.”

GLADYS, ONDERHOUDS-
MEDEWERKER NUANCE
 
“Ik werk al 17 jaar in het 
woonzorgcentrum en ben nog 
steeds even enthousiast en 
gemotiveerd. Elke dag de anekdotes 

en verhalen van de bewoners 
kunnen horen is een unieke 
ervaring. Hoewel mijn werk fysiek 
zwaar is, geef ik elke dag het beste 
van mezelf. Ik hoop dat ik de 
bewoners nog lang van dienst kan 
zijn.”

SANDRINE, KINESIST
 NUANCE

“Mijn werk is meer dan enkel een 
job, het is een familie”

“Ondertussen ben ik al 13 jaar 
aan de slag in Nuance. Ik dacht 
aanvankelijk dat ik er maar een 
paar maanden zou blijven, maar 
ik ontdekte dat het werken met 
ouderen in alle opzichten heel 
verrijkend is. Ik hou van het contact 
met hen en begeleid hen met veel 
liefde. Mijn werk is meer dan enkel 
een job, het is een familie.”
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TINE, OPVOEDSTER NUANCE

“Ik geniet echt van het sociale 
contact”

“Tijdens mijn stages als 
gespecialiseerd opvoeder had ik 
een goed contact met ouderen. 
Ik heb sindsdien altijd in deze 
sector gewerkt. Ik geniet echt van 
het sociale contact. Ik hou ervan 
om de dagen van de bewoners 
op te vrolijken met verschillende 
activiteiten. Het doet me veel 
plezier om hen te zien lachen.”

CÉLINE, ERGOTHERAPEUT
SAINT-VINCENT

“Ik voel me hier goed”

“Ik werk sinds maart 2022 in Saint-
Vincent. Daarvoor was ik aan de 
slag in een ander woonzorgcentrum 
waar de rol van ergotherapeut niet 
volledig werd gerespecteerd. Hier 
voel ik me goed. Ik heb ervoor 
gekozen om met ouderen te werken 
omdat ik meer geduld met hen heb. 
Ook is er veel werkgelegenheid in 
deze sector.” 

MARIE, 
VERZORGENDE 
SAINT-VINCENT

“We zijn als een extra familielid 
voor de bewoners”

“Ik wilde graag werken in een warme, 
familiale omgeving en dat is hier 
in Saint-Vincent zeker het geval. 
We zien onze bewoners elke dag, 
soms zelfs meer dan onze familie. 
We luisteren naar hun nostalgische 
verhalen en zijn als een extra 

familielid voor hen. Ik zie het als een 
voorrecht om voor ouderen te mogen 
zorgen en hen gelukkig te maken.”

MANON, KINESIST 
SAINT-VINCENT
 
“De bewoners zijn grappig en je 
verveelt je nooit met hen. Ik probeer 
ze zoveel mogelijk te stimuleren op 
basis van hun capaciteiten.” 

LONNE, ORTHOPEDAGOOG
KRUYENBERG

“De bewoners geven me veel 
levenswijsheid mee”

“Ik heb gekozen voor een job in een 
woonzorgcentrum omdat het heel 
gevarieerd is. De ene bewoner is de 
andere niet, iedereen is uniek en heeft 
eigen noden en talenten. Wat ik zoal 
doe voor hen: een luisterend oor zijn, 
eens gezellig koffiekletsen, samen 
een spel spelen, samen in beweging 
komen, de zintuigen stimuleren … 
Als ik op het gezicht van de bewoners 
een glimlach zie verschijnen, maakt 
dit mijn dag. Je krijgt heel veel 
dankbaarheid en respect terug. 
Werken met deze doelgroep is ook 
heel leerrijk. De bewoners geven veel 
levenswijsheid mee en op mijn beurt 
leer ik hun nieuwe vaardigheden 
tijdens activiteiten.”  

LYRIE, ZORGKUNDIGE
ZEVENBRONNEN

“In mijn cultuur zorgen we voor 
de anderen en helpen we elkaar. 
In mijn land bestaan zelfs geen 
woonzorgcentra. Ik ben het gewoon 

om anderen te helpen vanuit mijn 
opvoeding en ik doe dat ook heel 
graag.  Sinds ik in België woon, heb 
ik er bewust voor gekozen om met 
ouderen te werken. Het verschil 
met zorgen voor kinderen is dat 
ouderen boeiend zijn, interessante 
dingen te vertellen hebben en veel 
levenswijsheid hebben. Het is ook 
rustiger, want kinderen zijn drukker 
en lawaaierig.”

MIEKE, KINESIST 
ZEVENBRONNEN
 
“De doelgroep ligt me. Ik vind het 
heel zinvol om de vaardigheden die 
de bewoners nog hebben te helpen 
onderhouden. Je krijgt ook veel 
vriendschap terug van hen. Soms is 
het al geweldig om enkel een lach te 
zien.” 

GARY, ERGOTHERAPEUT
ZEVENBRONNEN
 
“Ik heb een hart voor ouderen. Ik 
wil hen op één of andere manier 
nog stimuleren en een zinvolle 
dagbesteding bezorgen.”

SABINE, HOOFD
BEWONERSZORG
ZEVENBRONNEN

 
“Ik was er al tijdens mijn studies uit 
dat ik ouderenzorg of geriatrie wou 
doen. In een woonzorgcentrum kan 
je een band creëren. Ik kan hier iets 
voor de bewoners betekenen.” 
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“We zijn 
als een 
extra 
familielid 
voor de 
bewoners”
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Marie, verzorgende  
Saint-Vincent


