
 
 
 

Met de steun van  

   

 

De rollen van de begeleider 

wonen en leven ◀ 

Vormingsreeks gaat verder 

De animatiefunctie in de woonzorgcentra neemt een frisse wending! Sinds de jongste 
uitvoeringsbesluiten bij het woonzorgdecreet spreken we resoluut over de Begeleider 
Wonen en Leven. Het is een uiterst boeiende job die zich vertaalt in zes beroepsrollen. De 
krachtlijnen blijven hetzelfde, maar krijgen een ander jasje. Ben je animator of begeleider 
wonen en leven? Aarzel dan niet en spring mee op de kar. Deze boeiende vormingsreeks 
mag je niet missen.  

Startpunt van de reeks is een basisdag waarin je kennis maakt met de beroepsrollen, hun 
onderlinge samenhang, de plek in het geheel van de werking en de visie achter al deze 
ontwikkelingen. Bovenal verkrijg je inzicht in hoe jij je job in de toekomst kan invullen. 

Na deze basisdag kan je inschrijven voor een of meerdere van zes vervolgdagen, elk gewijd 
aan één van de zes rollen. Je verwerft inzicht in de betekenis, mogelijkheden en kansen van 
de betreffende rol.  

De vormingsreeks is het resultaat van een samenwerking tussen de koepelorganisaties van 
de woonzorgcentra, jou aangeboden door de opleidingen Begeleider-animator in de 
ouderenzorg van de Vormingsleergangen voor Pedagogisch en Sociaal werk (VSPW’s).  

Voor meer inhoudelijke informatie kan je terecht op www.woonleefwijzer.be. Daar vind je ook 
voor welke vormingen je bij de andere centra terecht kan.  
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Bij CVO HIK - Campus Mol kan je in 2020 terecht voor de volgende vormingen, telkens 
van 9.00 tot 16.30 uur:  
Donderdag 6 februari 2020 - Basisdag: De 6 beroepsrollen gekaderd 
Donderdag 5 maart 2020 - Vervolgdag: De rol van livingbegeleider 
Donderdag 23 april 2020 - Vervolgdag: De rol van activiteitenbegeleider 
Donderdag 14 mei 2020 - Vervolgdag: De rol van referentiepersoon wonen en leven 
Donderdag 8 oktober 2020 - Vervolgdag: De rol van mentor 
Donderdag 12 november 2020 - Vervolgdag: De rol van buurtbetrekker 
Donderdag 10 december 2020 - Vervolgdag: De rol van cultuurcoach  
 

Prijs: € 58 euro voor de basisdag en € 38 euro per vervolgdag. Documentatie, broodje en 
koffie inbegrepen.  

● Voor praktische informatie: vormingen@hik.be 
● Voor inhoudelijke informatie: patrick.verhaest@hik.be 

 

Voor inschrijving: KLIK HIER.  Of via www.hik.be/opleidingenopmaat 

 

Wonen en leven in het woonzorgcentrum in zes rollen 

Naar aanleiding van 30 jaar animatie kreeg de animatiefunctie in de woonzorgcentra 
een grondige doorlichting. Resultaat? Een geactualiseerde visie op animatie en de 
animator; verwoord en gedragen door het werkveld en uitgevoerd in vereende 
krachten tussen de vier koepelorganisaties (Zorgnet, Ferubel, Vlozo en VVSG). Vanaf 
heden spreken we resoluut over (de begeleider) wonen en leven en staat werken aan 
de kwaliteit hiervan doorheen zes verweven rollen centraal.  

Wonen en leven erkent bewoners in hun eigenheid en competenties, ondanks hun 
kwetsbaarheid. Het veronderstelt participatie, inclusie, empowerment en maatwerk en is een 
gedeelde verantwoordelijkheid van eenieder in het woonzorgcentrum. Dit verhaal krijgt 
slagkracht via de specialistische functie ‘begeleider wonen en leven’; hij begeleidt de 
bewoner en zijn omgeving in de uitbouw van een kwaliteitsvol leven in de nieuwe woon- en 
leefcontext. Lees meer over de begeleider wonen en leven op onze website 
www.woonleefwijzer.be. 
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De rollen 

 

 

 

Werken aan wonen en leven kan op verschillende manieren. Daarom onderscheiden we zes 
rollen die de begeleider wonen en leven kan opnemen. Elke rol komt overeen met een hoed, 
die je op en af kan zetten en naar hartenlust kan combineren. Vertrek vooral van de talenten 
en middelen die er al zijn en stel prioriteiten. Voor de achterliggende visie, het volledige 
verhaal van de rollen, praktijkvoorbeelden en nuttige tools verwijzen we naar 
www.woonleefwijzer.be.   
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