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Met een open blik

We leven in een diverse wereld. Dat creëert
kansen, maar brengt ook uitdagingen met
zich mee. We moeten alle aspecten onder
ogen durven te zien: zowel de positieve
punten als de vragen en de uitdagingen.
Ook in de zorgsector. We hebben de verantwoordelijkheid om te evolueren naar
een sector die een weerspiegeling van
de maatschappij is en dat op het vlak van
medewerkers, maar eveneens voor wat
de zorggebruikers betreft. Daarbij is wederzijds respect een sleutelbegrip. We
hebben al een weg afgelegd, maar ook
nog een lange weg te gaan.
Al jaren zoeken zorgvoorzieningen een
antwoord op de vraag hoe ze met de stijgende diversiteit kunnen omgaan. Elk op
zijn eigen tempo en jawel, met vallen en
opstaan. Elk binnen zijn eigen context
ook. De ene zorgvoorziening doet vooral
inspanningen om een nieuwe doelgroep
van potentiële medewerkers aan te boren.
Een andere organisatie focust in de eerste
plaats op zorg op maat, ook voor mensen
met een achtergrond die we in het verleden misschien niet kenden en waar we ons
ook niet altijd even gemakkelijk bij voelen.
In eerste instantie is het daarbij belangrijk om in dialoog te gaan. Vaak blijkt het
verschil niet zo groot, maar komen we tot
de conclusie dat we hetzelfde van elkaar
verwachten: goede, warme zorg.
Ondanks de inspanningen blijven er nog
vele vragen. Maar gaandeweg komen ook
de antwoorden. Van filosofen en andere
deskundigen met diverse achtergronden.
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En van collega’s die uit hun ervaringen
putten en die graag delen. Die antwoorden zijn zelden pasklaar. Copy-paste is
uitgesloten. Daarvoor is de materie te
complex. De antwoorden zijn veeleer een
uitnodiging om met elkaar te praten. Om
naar elkaar te luisteren. En om samen te
bekijken hoe we de zorg vandaag en morgen het best kunnen organiseren zodat
we elke patiënt, cliënt en bewoner zorg
op maat kunnen geven.
In deze Zorgwijzer laten we verschillende stemmen aan het woord. Elk met zijn
eigen klemtonen, zijn eigen verhaal, zijn
eigen visie. Niet vanuit het eigen grote
gelijk, maar open, bereid tot luisteren
en op zoek naar oplossingen. Als uit die
gesprekken één ding duidelijk wordt, dan
is het dat we dringend een tandje moeten bijsteken. Het zal niet vanzelf gaan.
Maar het hoeft ook niet zo moeilijk te zijn.
Misschien schieten we soms te gemakkelijk in een kramp als het over diversiteit
gaat, terwijl we met gezond verstand al
veel de baas kunnen.
In essentie zal elke oplossing een weerspiegeling zijn van de waarden die we
belangrijk vinden in de zorg: het bieden
van zorg op maat, rekening houdend
met de noden van elk individu, met zoveel mogelijk de regie in handen van de
cliënt, de bewoner en de patiënt. Maar
ook met betrokkenheid van de familie. Als
we die uitgangspunten ter harte nemen,
dan komen we al een eind ver. Ook in de
superdiverse samenleving van vandaag.

EDITORIAAL

Rekening houden met de ander is geen
kwestie van ‘aanpassen’ of ‘toegeven’. Het
is een kwestie van samenleven en dialoog.
En van goede zorg. Laat ons de uitdagingen aanpakken. Zonder blind te zijn voor
de verschillen. Maar open en onbevangen.
Alleen zo kunnen we ook de vele kansen
grijpen en er verrijkt uitkomen.
Margot Cloet
Gedelegeerd bestuurder

Deze Zorgwijzer digitaal lezen? Reageren op artikels?

ZORGWIJZERMAGAZINE.BE
Zorgwijzer verschijnt acht keer per jaar,
met telkens 32 pagina's interviews en
reportages over gezondheid en welzijn
in de brede zin van het woord. We willen
verbinden en de vele goede praktijken in
zorgorganisaties belichten, net als verschillende standpunten en visies over
gezondheidsbeleid wereldkundig maken.
Zorgwijzer heeft nu ook een digitaal jasje.
Op www.zorgwijzermagazine.be bundelen we de artikels uit de meest recente
nummers. We leggen linken met video’s,
publicaties, adviezen uit zorg en welzijn …
In het archief blikken we terug op het verleden. Daarnaast voorzien we een luik met
opinies en getuigenissen.
Door de onderverdeling in thema’s kan
je artikels per onderwerp lezen. Ook de
zoekfunctie helpt je om gericht informatie te vinden op de website.
Bovendien geven we interactie een prominente plaats. Je kan bijvoorbeeld een
reactie achterlaten. Inloggen hoeft niet. Je
e-mailadres wordt niet gepubliceerd of met
derden gedeeld. Reacties worden gemodereerd. Dankzij de deelknoppen onderaan
het artikel kan je elke tekst gemakkelijk

verspreiden via sociale media of doorsturen
via e-mail. Je mag artikels overnemen mits
correcte bronvermelding (vb. Zorgwijzer
78, september 2018, pg. 6-9). We vinden
het fijn als je ons dan een seintje geeft op
communicatie@zorgneticuro.be. Op dat
e-mailadres kan je suggesties voor artikels
bezorgen en een opinie of getuigenis insturen. Ingestuurde teksten worden niet me-

teen gepubliceerd. Elke bijdrage wordt door
Zorgnet-Icuro geredigeerd. Zorgnet-Icuro
kan altijd beslissen om een bijdrage niet
te publiceren.
Wil je op de hoogte blijven van nieuws en
Zorgwijzer? Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief op www.zorgneticuro.be/
content/nieuwsbrief-inschrijving

SAVE THE DATE
Onbetaalde facturen
21 maart 2019

Zorgnet-Icuro deed een onderzoek naar
het inningsproces van ziekenhuisfacturen.
De bevraging kadert in een project rond onbetaalde facturen. Tijdens een studiedag gaan
we daarop dieper in. Ook de juridische kant,
net als de positie van de schuldeiser en de
schuldenaar komen aan bod.
Locatie: KBC Brussel
Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten
voor meer info.
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DE WINNAARS VAN DE EERSTE OPEN MINDS AWARDS
Op 9 november heeft Zorgnet-Icuro
de eerste Open Minds Awards uitgereikt. Het MIS-verstand, TEJO, BOTS,
Op weg met Open Dialogue en WEP
zijn de winnaars in vijf verschillende
categorieën. Met de prijzen wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken voor
een betere geestelijke gezondheid en
gezondheidszorg in de kijker zetten.
Naast een exclusieve workshop en
aandacht in de communicatiekanalen
van Zorgnet-Icuro krijgen de winnaars
een geldprijs van 2.000 euro om hun
project te ondersteunen.
Op www.openmindsawards.be vind je
meer info en filmpjes.

CATEGORIE
MIJN KWETSBAARHEID IS BESPREEKBAAR
Winnaar: Project MIS-verstand (Beschut Wonen Brugge)
Genomineerden: Bezoekerscentrum (vzw Pas-sage) en Out of
My Box (PC Sint-Hiëronymus)
CATEGORIE
MIJN RISICO WORDT VROEGER GEDETECTEERD
Winnaar: TEJO (Tejo Vlaanderen vzw)
Genomineerden: VRINT (UPC KU Leuven) en Speak up, Speak
out (CGG Largo)
CATEGORIE
IK HEB TOEGANG TOT PASSENDE ZORG WANNEER NODIG
Winnaar: BOTS (Netwerk GG Aalst Dendermonde Sint-Niklaas)
Genomineerden: Kruispunt GGZ Genk (CGG LITP) en SSeGA Samenwerkingsverand Sociale huisvesting en Geestelijke
Gezondheidszorg

SAVE THE DATE
Politiek debat over welzijn
28 januari 2018, vanaf 16 uur

CATEGORIE
MIJN ZORG IS BETEKENISVOL
Winnaar: Op weg met Open Dialogue (Zorgcircuit psychose
Noord West Vlaanderen)
Genomineerden: Blijvend Verbonden (Amfora vzw) en Vaardigheidstraining voor familieleden: Omgaan met borderline’
(Similes)
CATEGORIE
IK BEN OOK EEN EXPERT
Winnaar: Werkgroep Ervaringsinzet en Participatie - WEP
(PC Sint Hiëronymus)
Genomineerden: De herstel fluisteraar (Sonar) en Terugkomdag (Therapeutische gemeenschap de evenaar)
Proficiat aan alle inzendingen, genomineerden en de winnaars
van de eerste Open Minds Awards!

Deze voorzieningen behaalden
een accreditatie.
Proficiat aan alle medewerkers
die dat samen realiseerden!

Naar aanleiding van de verkiezingen in
mei 2019 organiseren het Vlaams Welzijnsverbond en Zorgnet-Icuro een debat
over gezondheid en welzijn.
Moderator: Ihsane Chioua Lekhli, VRT
Locatie: BluePoint Antwerpen,
Filip Williotstraat 9, Berchem
Hou onze website en nieuwsbrief in de
gaten voor meer info.
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Behaalde accreditaties tussen
2/11/2018 tot 4/12/2018.

FILOSOOF PATRICK LOOBUYCK OVER OMGAAN MET DIVERSITEIT

Redelijkheid
kan ons redden

Wie is
Patrick Loobuyck?
Patrick Loobuyck studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven en
moraalwetenschappen aan de UGent.
Hij is als hoogleraar verbonden aan het
Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en is gastprofessor aan
de vakgroep Wijsbegeerte en Moraal
wetenschappen van de UGent. Hij is een
belangrijke stem in het publieke debat.
Zijn stukken verschijnen regelmatig in
verschillende kranten en tijdschriften.
Patrick Loobuyck is auteur van o.a.
Samenleven met gezond verstand
(2017), Pleidooi voor meer LEF in het on
derwijs (2014) en De seculiere samen
leving (2013).

Patrick Loobuyck: “Redelijkheid is voor mij wederkerigheid toelaten in je denken. We zijn daar allemaal toe
in staat, maar we moeten het wel doen. Want we zijn ook allemaal wij-zij-denkers.”
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Met zijn boek Samenleven met gezond
verstand houdt filosoof Patrick Loobuyck
een krachtig pleidooi voor minder polarisering en meer redelijkheid. “We zijn
terecht trots op ons samenlevingsmodel.
Maar te vaak laten we ons door angst en
paniek leiden”, klinkt het. Hoe moeten
we dan wel omgaan met de diversiteit in
de samenleving, in de zorg, op de werkvloer? Door een onderscheid te maken
tussen ethische kwesties en praktische
vraagstukken. Een gesprek.
Om te beginnen: gaat het eigenlijk de
goede kant op met onze multiculturele
samenleving?
Ondanks de hevigheid van het debat ben
ik vrij optimistisch. Meer en meer mensen wennen aan de diversiteit. Mensen
met een migratieachtergrond vinden ook
beter hun draai in onze samenleving. Het
is nog niet allemaal beklonken natuurlijk
en er zullen blijvend inspanningen nodig
zijn. Van beide kanten mag er ook nog iets
meer openheid zijn, iets minder argwaan
en wantrouwen.
U pleit voor gezond verstand. Als we met
een concreet diversiteitsvraagstuk geconfronteerd worden, moeten we een onderscheid maken tussen morele en praktische
bezwaren?
Wat doe je als minderheden vragen om
dingen te veranderen? Daar worstelen
veel mensen mee. Het zorgt voor onzekerheid en handelingsverlegenheid.
Vaak zijn we bang dat als we ons hand
geven, ze onze arm zullen nemen. Daarom heb ik een vuistregel ontwikkeld. Het
is heel eenvoudig: botst de gevraagde
uitzondering of verandering op praktische
bezwaren of op morele? Bijvoorbeeld:
ik wil graag in de zorgsector werken,
maar ben homofoob en dus vraag ik om
er rekening mee te houden dat ik geen
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homo’s kan verzorgen. Kan dat? Uiteraard niet. Want er is een ethische norm
die zegt dat we respect moeten hebben
voor elkaar en dat iedereen recht heeft
op goede zorg, zonder onderscheid. Een
ander voorbeeld: tijdens de ramadan zijn
er examens en de school beslist om in
plaats van een examen in de voormiddag en een in de namiddag te organiseren, beide examens in de voormiddag te
plannen. Kan dat? Natuurlijk! Want dat
is een louter praktische aangelegenheid.
Dat heeft niets met soumission te maken. Een examenrooster is geen ethische kwestie. Je probeert gewoon een
afspraak te maken die voor zoveel mogelijk mensen goed uitkomt. Dat doen we
thuis ook voortdurend: je roept iedereen
aan tafel en spreekt dingen af.
Die praktische zaken moeten wel haalbaar
zijn. Dat noem ik ‘redelijke accommodatie’. Een vrouw die alleen een vrouwelijke
gynaecoloog wil? Als dat kan, waarom
niet? Maar op een spoedgevallendienst
is dat dan weer niet haalbaar. Ik pleit in
dat verband voor contextueel denken. Zolang je anderen geen nadeel bezorgt en
zolang we ethische principes respecteren,
moeten praktische afspraken mogelijk
zijn. Dialoog is het sleutelwoord. Het is
moeilijk om zo’n dingen top-down op te
leggen. Maar wie in gesprek gaat, vindt
vaak oplossingen.
Onlangs belde de directeur van een woonzorgcentrum me: een moslim wou zich
inschrijven. De vraag alleen al vond ik
vreemd. Sinds de jaren 1960 leven er in
ons land mensen van een andere origine.
Het spreekt vanzelf dat zij ook oud en ziek
worden, en psychische problemen kunnen
hebben. De hele samenleving moet zich
daarop instellen. Maar op een dag komt
een moslim naar het woonzorgcentrum
en er breekt paniek uit. Moeten we nu

halal maaltijden aanbieden? Is dat geen
soumission? Natuurlijk niet. Zolang je niet
iedereen verplicht om halal te eten, is er
niets aan de hand. Waarom zou je geen
halal mogen aanbieden? Al moeten alle
dieren wat mij betreft wel verdoofd geslacht worden, maar dat is een andere
discussie.
Wachten we te lang tot er een concrete
vraag komt? Moeten zorgvoorzieningen
zelf meer initiatief nemen? Proactief?
Dat vind ik wel. Immigratie zal blijven bestaan. Dat is gewoon de realiteit. Onderwijs, cultuur, werkgelegenheid, jeugdwerk,
politiek, de zorg … Niemand ontsnapt aan
die realiteit. We wachten soms veel te
lang. In de jongste onderwijshervorming
is er plots sprake van ‘Nederlands voor
anderstaligen’ in de lerarenopleiding. We
zijn 2018 en eindelijk komt er iemand op
het idee dat dat weleens nodig zou kunnen
zijn! Niet erg vooruitziend als je het mij
vraagt. Het inburgeringsdecreet dateert
van 2003, toen de immigratie al 40 jaar
bezig was.
U pleit voor meer redelijkheid in de omgang met elkaar, maar u maakt zelf de
vergelijking met autorijden: iedereen vindt
dat hij er beter in is dan de ander?
We vinden inderdaad allemaal dat ons
perspectief het juiste is, dat we goed geïnformeerd zijn … Daarom: roep alle partijen
aan tafel en je krijgt een heftig debat. Het
is altijd goed om ervan uit te gaan dat ook
je gesprekspartner iets zinvols te zeggen
heeft. Zelfs al ben je het niet overal mee
eens. Redelijkheid is voor mij wederkerigheid toelaten in je denken. We zijn daar
allemaal toe in staat, maar we moeten
het wel doen. Want we zijn ook allemaal
wij-zij-denkers. En betweters. We moeten
aan onszelf werken, empathisch zijn en
alert blijven.

“Ja, we zijn soms ongeduldig.
We moeten ons van beide kanten
aanpassen en dat vergt tijd. Ik pleit
voor meer wederzijdse empathie.”

Is de mens wel een redelijk wezen? Iets
goed uitleggen volstaat niet voor gedragsverandering?
Ik geloof in wederkerigheid als leidend
principe. Je ziet dat in veel culturen terugkomen. De essentie is: doe nooit aan een
ander wat je niet wil dat een ander aan jou
doet. Mensen zijn daartoe in staat. Mensen
kunnen op redelijke gronden samenleven.
Maar we moeten er ons in trainen. Daarom
leg ik in mijn werk zoveel nadruk op het
onderwijs. Redelijkheid is een potentia
liteit, zoals we ook een taal kunnen leren.
Maar je moet ze wel leren, natuurlijk. De
enige plek waar we iedereen bereiken, is
het onderwijs. Dáár moet het gebeuren.
We worden allemaal geboren als rabiate
wij-zij-denkers. Autochtonen versus allochtonen. Maar als we kinderen van jongs
af aan in contact brengen met diversiteit
en ze samen dingen laten doen, dan smelten de vooroordelen als sneeuw voor de
zon. Een goede mix in de samenleving is
zo belangrijk. Ik ben daarom geen voorstander van moslimscholen. Niet omdat
het slechte scholen zouden zijn, maar omdat je dan kansen laat liggen om mensen
samen dingen te laten doen.
U gaat er ook vanuit dat de moslimgemeenschap zal seculariseren?
Natuurlijk. Waarom zouden moslims
daarvoor immuun zijn? Het zijn vooral
oudere mannen die elke week naar de
moskee gaan. En geen alcohol? Het mag
niet, maar ze doen het wel. Geen seks
voor het huwelijk? Dat zal wel. De sociale
dynamiek hou je niet tegen.
Moeten we niet veel meer doen in plaats
van erover te praten en sensibiliseringscampagnes te voeren?
Daar ben ik van overtuigd. Campagnes
zijn goedbedoeld, maar niet altijd effectief. Soms hebben ze zelfs als neveneffect
dat allochtone mensen nog meer in hun
schulp kruipen. En dat autochtone Vlamingen verongelijkt reageren: ‘ze zijn

daar weer, wij zijn weer de racisten’. Daar
schieten we niets mee op. Samen dingen
doen, daar ligt de oplossing.
Je zou ook kunnen zeggen: ach, het heeft
gewoon zijn tijd nodig. Het is normaal dat
er enkele generaties tijd overheen gaat.
Alles komt wel goed?
Ja, we zijn soms ongeduldig. We moeten
ons van beide kanten aanpassen en dat
vergt tijd. Ik pleit voor meer wederzijdse
empathie. Beeld je eens in hoe het moet
zijn om als vreemdeling ergens aan te
komen, de taal en de gebruiken niet te
kennen, tot een minderheid te behoren …
En dan zijn er nog de barrières: minder
kans op goede huisvesting, minder kans
op werk, moeilijker toegang tot de gezondheidszorg … Tegelijk vraag ik ook om
meer empathie en geduld te hebben met
de gastsamenleving. Het is niet omdat het
soms wat moeilijk gaat, dat we dat direct
als een uiting van racisme moeten labelen.
We zijn als samenleving zoekende. Dat is
iets totaal anders. Als er in het onderwijs
nog onvoldoende gelijke kansen zijn bijvoorbeeld of de toegang tot de zorg nog
niet helemaal is wat het zou moeten zijn
voor minderheden, moeten we nauwkeurig
kijken wat er fout loopt en hoe dat komt.
Oplossingen zoeken. Blijven proberen. Dat
brengt meer zoden aan de dijk dan grote
morele verontwaardiging.
Kan onze verkrampte reactie als samenleving de secularisatie van moslims vertragen?
Voor een stuk wel. Als je minderheidsgroepen viseert, gaan ze net meer belang
hechten aan hun identiteit. Niet uit religiositeit, maar om zich te affirmeren. Hoe
meer we hoofddoeken verbieden, hoe meer
hoofddoeken we zullen zien. Eerst was een
hoofddoek een vrouwonvriendelijk symbool. Vandaag is het een identity marker.
Een moslima die met een hoofddoek haar
identiteit affirmeert, gaat dus mee in de
polarisatie?

De onredelijkheid kan inderdaad van beide
kanten komen. Je hebt ook moslima’s die
onder geen beding hun hoofddoek willen
afnemen. Al kom je met dialoog meestal wel tot een vergelijk. In het onderwijs
kan je bijvoorbeeld argumenteren dat de
school een veilige omgeving is, zoals thuis.
Daar is een hoofddoek niet nodig. Maar
als de school op uitstap gaat, dan moet
een hoofddoek wel kunnen. Als mensen
een job of onderwijskansen laten liggen
voor een hoofddoek, dan is dat onredelijk.
Maar het is even onredelijk om hen die
kansen te ontzeggen door de hoofddoek te
verbieden. Want uiteindelijk: wat mensen
dragen en waarom, daar hebben we in
wezen niets mee te maken.
Krijgt u vaker vragen van zorgvoorzieningen over ethische kwesties?
Jawel. Maar ook van zorggebruikers.
Mag ik als bewoner nog een kruis hangen in mijn kamer? Uiteraard. Je kamer
is privéterrein. Een kruis in de hal van een
ziekenhuis is een andere zaak. Want dan
manifesteer je je als organisatie.
Een kruis in de hal mag niet?
In een katholiek ziekenhuis is het evident
dat er een kruis hangt. In een openbaar
ziekenhuis is het evident dat er geen kruis
hangt. Overheidsinstellingen houden zich
beter aan de neutraliteit. Iets anders zijn
cultuurelementen. Een kerstboom bijvoorbeeld kan wel, omdat dat vandaag veeleer
een maatschappelijk gebeuren is dan een
religieus symbool. Een kerststal ligt dan
weer gevoeliger.
Er is discussie over de vraag of we onze
samenleving ‘superieur’ mogen noemen,
maar u vindt alvast dat we trotser mogen
zijn op ons samenlevingsmodel?
We zijn er trots op, en terecht. Ons model geeft aan zoveel mogelijk mensen
zoveel mogelijk vrijheid. Op 10 december
vieren we het 70-jarig bestaan van de
mensenrechten. Die zijn dus heel recent
hé! Die morele uitgangspunten mogen
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we best wat meer in de etalage leggen.
We hoeven niet bescheiden te zijn over
ons samenlevingsmodel.
Weet je, heel die zaak van de Syriëstrijders en die 500 mannen en vrouwen van
bij ons die onze samenleving de rug toekeerden om te gaan vechten met IS, daar
is eigenlijk geen enkele goede kant aan.
Behalve misschien dat ene puntje: dat het
ons wakker geschud heeft. Ons model van
samenleven is helemaal niet evident. Het
is een relatief jong model. We moeten er
goed over waken. Daarom vind ik het ook
goed dat in de nieuwe eindtermen ‘burgerschap, samenleven en democratie’ is
opgenomen. Jongeren moeten leren wat
de principes van ons samenlevingsmodel
zijn. De grootste groep nieuwkomers zijn
onze eigen kinderen en kleinkinderen, zeg
ik weleens als boutade. We moeten hen
ook inburgeren. Zo evident is dat niet. Het
is net door de gebrekkige kennis van ons
model, dat er zoveel onnodige angst en
paniek is. Een patiënt die verzorgd wordt
door een verpleegkundige met een hoofddoek, is soms al voldoende aanleiding om
helemaal te flippen. ‘Straks worden onze
kleinkinderen ook verplicht om een hoofddoek te dragen!’ Onzin natuurlijk. Zo werkt
dat niet in ons model. Maar we reageren
paniekerig. Onmiddellijk na de aanslag in
Nice verboden enkele kustgemeenten in
Zuid-Frankrijk de boerkini op het strand.
Wat is het verband? Op het strand draag
je toch wat je wil? Helemaal bloot mag
niet, helemaal bedekt ook niet, maar alles
daartussenin: wat is het probleem? Dat
heeft ook weer niets met soumission te
maken, zolang vrouwen vrij zijn te dragen
wat ze willen en niet iedereen verplicht
wordt om een boerkini te dragen. Al wordt
dat standpunt me niet altijd in dank afgenomen. Uit angst, uit onwetendheid.
Dat was voor mij de reden om mijn boek
te schrijven.
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VERTALERS VAN TAAL EN CULTUUR

Intercultureel bemiddelaars
In ziekenhuizen en een aantal welzijnsorganisaties zijn sinds de jaren 1990 intercultureel bemiddelaars (ICB) actief. Op het moment van de invoering van de ICB werkte
Hamida Chikhi op het kabinet van Paula D’Hondt, toenmalig Koninklijk Commissaris
voor het Migrantenbeleid. Dat commissariaat lag aan de oorsprong van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (°1993), het huidige Unia.
Vandaag is ze coördinator van het team ICB van vzw Foyer in Brussel en bestuurder
van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel. Ondanks alle initiatieven
en goede bedoelingen ziet Chikhi nog veel ruimte voor verbetering. Een gesprek.

hulpverlener van in het begin een beter
inzicht in de situatie en kunnen onnodige onderzoeken vaak vermeden worden.
De bijstand van een ICB is ten slotte ook
een grotere garantie op respect voor de
patiëntenrechten. Patiënten die van in het
begin begrijpen wat er aan de hand is en
wat er zal gebeuren, zijn meer betrokken
en kunnen ook beter participeren.”

“De opdrachten van een intercultureel
bemiddelaar zijn heel divers. Het meest
voor de hand liggend is de taalbijstand:
het accuraat en volledig vertalen van
boodschappen tussen verschillende gesprekspartners.”

“Een valkuil is evenwel dat je niet alles kan
reduceren tot cultuurverschillen. Daarom
moeten de interculturele bemiddelaars
goed opgeleid zijn. Ook in deontologische
kwesties.”

“Een tweede element noemen we cultural brokerage. Daarmee bedoelen we
het vertalen van de cultuur van de arts
of het ziekenhuis naar de patiënt, en van
de wereld van de patiënt naar de arts.
Een accurate vertaling leidt immers niet
altijd tot wederzijds begrip. Door culturele verschillen, bijvoorbeeld. Als een
Marokkaanse patiënt naar Aïcha Qandicha
verwijst in zijn verhaal over ziekte, dan is
het goed om te weten dat veel Marokkanen
ervan overtuigd zijn dat contact met die
vrouwelijke demon tot ziekte kan leiden.”
“Cultural brokerage vindt ook plaats tijdens
de voorbespreking van interventies. De
ICB kan vooraf wijzen op culturele factoren
die relevant zijn voor de interactie met de
patiënt. Bijvoorbeeld als bepaalde thema’s
moeilijk rechtstreeks of meteen kunnen
worden besproken. Of als bepaalde vragen
in aanwezigheid van mensen van de andere sekse niet kunnen worden gesteld.”
“Dat vertalen van culturen moet uiteraard
met de grootste omzichtigheid gebeuren.
Het gedrag en de emotionele beleving van
een patiënt zijn maar gedeeltelijk bepaald
door zijn cultuur. Er spelen ook andere elementen. Bovendien heeft een intercultureel bemiddelaar nooit een volledig beeld
van iemands opvattingen en gebruiken.”

Voordelen en valkuilen
“Verder helpt een ICB patiënten ook weg-

wijs: in het ziekenhuis, in het aanbod aan
informatie, in de administratie … Ook emotionele ondersteuning hoort erbij. Dat is
vooral belangrijk voor patiënten die door
de taalbarrière in een sociaal isolement
dreigen terecht te komen. Ook voor bemiddeling in conflicten wordt geregeld een
beroep gedaan op de ICB, al dan niet in
samenwerking met de ombudspersoon.
Vooral als het conflict berust op taal
problemen of culturele verschillen kan
de ICB goed werk leveren.”
“Vaak gaat een ICB ook zelfstandig en actief
op zoek naar probleemsituaties, met de
bedoeling die te helpen oplossen. Zo kan
hij patiënten op hun kamer bezoeken om
te vragen of alles in orde is. Is dat niet het
geval, dan kan de bemiddelaar de juiste
stappen ondernemen. Daarmee samenhangend signaleert de ICB knelpunten in
de hulpverlening.”
“Voorlichting in de eigen thuistaal van de
patiënt maakt ook deel uit van de opdrachten van een ICB. Die voorlichtingssessies
worden uiteraard samen met hulpverleners
voorbereid en gegeven.”
“De voordelen van het werken met interculturele bemiddelaars zijn legio. Ten
eerste zorgen ze voor een betere vertrouwensrelatie tussen de hulpverlener en de
hulpvrager. Mensen krijgen ook een beter
inzicht in de gezondheidszorg. Veel van
onze instellingen bestaan immers niet in
hun land van herkomst. Ze moeten dus
bekend gemaakt worden. Ook het goed
afstemmen van de verwachtingen is een
meerwaarde. Problemen komen sneller
aan de oppervlakte. Door intake en anamnese samen met een ICB te doen, krijgt de

Achteruitgang
“Als ik de situatie vandaag vergelijk met
tien jaar geleden, dan durf ik van een duidelijke achteruitgang te spreken. Alles
wordt vandaag gereduceerd tot integratie en assimilatie. Vroeger waren er in de
voorzieningen meer mogelijkheden voor
projecten rond diversiteit. Ik merk ook in
de gezondheidsraden weinig vooruitgang
op het gebied van diversiteit. Er zijn nochtans voldoende gekwalificeerde mensen.
Bovendien worden religieuze symbolen er
meer bijgehaald.”
“Specifiek voor Brussel bestaat er een pool
van één coördinator en tien bemiddelaars.
Zij mogen echter alleen in Brussel ingezet
worden, terwijl ook in Vlaanderen de vraag
naar interculturele bemiddeling stijgt. In
Vlaanderen werd de pool enkele jaren geleden echter afgeschaft. Ik zie meer dan
vroeger onverdraagzaamheid, zowel bij
hulpverleners als bij hulpvragers. Al wil ik
zeker niet veralgemenen: veruit de meeste
hulpverleners gaan tot het uiterste om goede oplossingen te zoeken, zodat ze goede
zorg kunnen aanbieden.”
“We praten graag over kwaliteit en gelijke
toegang tot de zorg voor iedereen. Maar
kwetsbare doelgroepen blijven vaak in de
kou staan, zowel op het gebied van preventie als curatief. Technisch zal de toegankelijkheid wel verbeterd zijn, maar op
het vlak van menselijke relaties is er nog
veel ruimte voor verbetering.”
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ICB in de GGZ
Ook de geestelijke gezondheidszorg doet
steeds vaker een beroep op een ICB. Op
29 november organiseerde Ulysse een reflectiedag, met onder meer Chris Norduyn,
systeemtherapeut in CGG Brussel.
Therapeuten aarzelen vaak nog om met
tolken te werken. Ze hebben wat koudwatervrees, hebben schrik de precieze
betekenis van hun woorden te verliezen
en het ritme uit handen te geven. Een
persoon de kans geven zich in zijn of
haar moedertaal uit te drukken, is nochtans essentieel om een vertrouwensband
op te bouwen.

Wat is
vzw Foyer?
vzw Foyer, opgericht in 1969 en gevestigd
in Molenbeek, houdt zich op het lokale,
regionale en internationale vlak bezig met
diversiteit, interculturaliteit en sociale
cohesie. De belangrijkste activiteiten zijn:

Hamida Chikhi: “De bijstand van een intercultureel bemiddelaar betekent ook
een grotere garantie op respect voor de patiëntenrechten.”
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–– initiatieven voor integratie en em
powerment van (vaak maatschappelijk kwetsbare) kinderen, jongeren en
volwassenen;
–– diverse activiteiten voor vrouwen en
mannen uit alle bevolkingsgroepen en
van alle leeftijden;
–– pionierswerk op het vlak van meertaligheid en logopedie bij meertalige
kinderen;
–– activiteiten ter ondersteuning en versterking van de lokale en Brusselse
sociale cohesie;
–– interculturele bemiddeling en preventie
in de welzijns- en gezondheidssector;
–– steunpunt voor Roma en Woonwagenbewoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
–– werken aan beeldvorming over de diverse samenleving (Gewoon Vreemd Paleis,
Vluchtelingenspel ...);
–– stimuleren van het maatschappelijk
debat over actuele migratietrends;
–– publicaties en ontwikkeling van innovatief materiaal over migratie, integratie
en diversiteit.

INTERCULTUREEL BEMIDDELAAR

MOSÈ PIAZZA
IN ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

Mosé Piazza: “Ja, ook de Italiaanse en de Spaanse cultuur verschilt van de Vlaamse. De manier van communiceren is anders.”

“Ik ben van Italiaanse afkomst. Ik ben in
België geboren, maar toen ik twee jaar
was, verhuisden we naar Sicilië. Sinds
mijn twaalfde woon ik opnieuw in Vlaanderen. Als kind waren die eerste jaren
behoorlijk moeilijk. Ik kende de taal helemaal niet. Maar het is gelukt: vandaag ben
ik intercultureel bemiddelaar (ICB). Sinds
2004 werk ik in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL).
Dat is veeleer toevallig gegaan. Ik studeerde sociaal-cultureel werk in Heverlee,
toen het ZOL een halftijdse ICB zocht. Ik
heb de job enkele jaren gecombineerd met
mijn studies. Ik heb een tijdje halftijds gewerkt, daarna voltijds en momenteel vier
vijfde. Ik sta in voor de contacten in het
Italiaans en het Spaans. Ik heb vier collega’s. Zij staan ten dienste van de Turkse
en de Marokkaanse gemeenschap en de
Arabisch sprekende doelgroep. Met de
nieuwe migratie ondersteunen we ook
meer andere nationaliteiten in diverse
talen. Samen vormen we een team van
3,5 voltijdse equivalenten.
Een ICB is zoveel meer dan een tolk. Wist
je trouwens dat we voor het tolken ook een
beroep doen op externe experten? Vorig
jaar meer dan 700 keer. In het Grieks, het
Russisch, het Albanees … We zoeken al-

tijd een oplossing om de taalbarrière te
overbruggen.
Dagelijks kom ik als ICB op de afdelingen
en de consultaties. Wie me nodig heeft,
kan een afspraak boeken. Vaak word ik ook
onverwacht opgeroepen. Acht op de tien
keer vormt de taalbarrière het grootste
probleem. Maar ook voor taboe-onderwerpen en moeilijke gesprekken word ik
er vaak bij gehaald. Ja, ook de Italiaanse
en de Spaanse cultuur verschilt van de
Vlaamse. De manier van communiceren
is anders. Hier zijn we heel direct. Ook als
het over terminale ziekten of kanker gaat.
In de zuiderse culturen sparen de mensen
elkaar. De dood is er nog veel meer taboe.
‘Het komt wel goed’, zegt iedereen tegen
elkaar. Ook al weten ze beter. De familie
wil de patiënt sparen en de patiënt wil de
familie niet belasten.
Als de arts vindt dat de patiënt iets moet
weten, dan bemiddelen wij vaak. Ook met
de familie. Vergeet niet dat Italianen van
de eerste generatie vaak nog analfabeet of
laaggeschoold zijn. Zelfs als ze de woorden van de arts zouden verstaan, dan nog
zouden ze het vaak niet begrijpen. Bij het
tolken moeten we altijd rekening houden met het scholingsniveau van mensen.
Jargon of moeilijke woorden zijn uit den boze.

Ik zie een positieve evolutie. In het begin
was het vaak moeilijk, met verwijten over
en weer. Hulpverleners wezen patiënten
vaak met de vinger: 'je woont hier al dertig
jaar en spreekt nog geen Nederlands'.
Maar dat heeft vaak een reden. We mogen
niet te snel oordelen. Dat gebeurt vandaag
minder dan vroeger. Artsen doen vaak
grote inspanningen. Als het niet lukt met
woorden, dan maken ze een tekening.
In het ZOL hoort het team ICB bij de dienst
Patiëntenbegeleiding, samen met onder
andere de sociaal werkers. In de omgang
worden we gemeenzaam ‘de tolken’ genoemd. Maar de hulpverleners weten dat
we zoveel meer zijn. En ze appreciëren ons
ook. Net als de patiënten en de familie.
Sinds kort werken we soms ook op afstand, via de beveiligde beeldbelsoftware
Google Hangout van de FOD. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als wanneer je echt
naast de patiënt en de arts staat, maar
het is gemakkelijk als je het pendelen
tussen de campussen kan beperken. Ik
zie het tolken op afstand veeleer als een
aanvulling dan als een vervanging van de
traditionele bijstand.”
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What Matters To You:
11 projecten in de kijker
Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What
Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven
gemeld. Daaruit selecteerde Zorgnet-Icuro elf projecten. Elke zesde van de maand
zetten we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTYdag op 6 juni 2019.

Een betoverende dag
voor revalidatieziekenhuis RevArte
Van 6 november tot 5 december kreeg de magische dag van
het revalidatieziekenhuis RevArte de volle aandacht.

Complimentenkaartjes en posters
Zorgen voor een betoverende dag, dat was het centrale thema
van de WMTY-dag in het revalidatieziekenhuis RevArte. Tijdens
de week van 6 juni toverden de vele complimentenkaartjes,
uitgedeeld en ingevuld door zorgverleners en patiënten, een
glimlach op het gezicht van iedereen. Op elke verpleegafdeling
hing een poster met de vraag ‘wat doet er voor jou echt toe’.
Alle antwoorden van de patiënten werden verzameld op één
grote poster die nu als blijvende inspiratiebron dient.

Goochelen met Guinelli
Op 6 juni zorgde goochelaar en illusionist Guinelli voor een namiddag vol magisch entertainment. Op de verschillende afdelingen,
in de therapieruimtes en in de cafetaria creëerde hij een sfeer
van oprechte verbazing. ‘Hoe kan dat?’ weerklonk de hele tijd.
“Voor mij was het een bijzonder leuke en geslaagde ervaring.
Zowel de revalidanten als het personeel keken me eerst raar aan
en vroegen zich af wat ik kwam doen. Maar van zodra de kaarten
begonnen te zweven, de biljetten van 10 euro in biljetten van
100 euro veranderden en ik ogenschijnlijk hun gedachten kon
lezen, was het één en al plezier en verbazing. Zowel in de wandelgangen, op de kamers als op het zonnige terras. De verwondering
en lachende gezichten waren dan ook de mooiste beloning en
waardering die ik kon wensen”, vertelt Guinelli.

Plantjes

Op www.whatmatterstoyou.be en de Facebookpagina
vind je een uitgebreider verslag, foto's en filmpjes.
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Iedere patiënt kreeg ook een plantje en kaartje met de inspirerende tekst: “Wat als we nu eens simpelweg geloven in mensen.
In wat ze kunnen, wat ze willen en waarvan ze dromen. En vooral
ook geloven in onszelf, in onze eigen mogelijkheden: wat kan
ik doen, wat wil ik doen om de dromen van anderen waar te
maken. Simpelweg geloven dat gewone mensen, hand in hand,
schouder aan schouder, buitengewone dingen doen. Wat als we
nu eens simpelweg echt luisteren naar mensen en hun wensen
(vrij naar Barack Obama).” Kortom, de essentie van WMTY!

INTERVIEW MET IMAM KHALID BENHADDOU

“We moeten elkaar
in de ogen durven te kijken”

“Ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorgorganisaties moeten meer ruimte
maken voor spiritualiteit”, zegt Khalid
Benhaddou. Hij pleit niet voor privileges
voor moslims, maar voor een pragmatische aanpak. “Als woonzorgcentra geen
halal maaltijden aanbieden, zullen ze
nooit de moslimouderen bereiken.”
Als kind groeide u op tussen twee culturen.
U keek tv via de satelliet, maar ook Samson
kwam binnen.
Als kind ben je daar niet zo bewust mee
bezig. Maar dat gevoel van vervreemding was in de kleinste dingen aanwezig.
Ik was anders. Ik zag dat aan de reacties
van mensen. Ik vond het moeilijk mezelf
te zijn. Dat spanningsveld van die culturen was voortdurend aanwezig. Ik heb er
geen trauma’s of nare herinneringen aan
overgehouden, maar het heeft wel mee
bepaald wie ik nu ben.
Als je tussen twee culturen en waardekaders staat: wat moet je daar dan mee?
Eén van de twee kiezen? Raakvlakken
zoeken? De grootste gemene deler? Van
nature ben ik iemand die niet graag polariseert. Dat heb ik van mijn vader. Hij was
de rustige vastheid zelve. Altijd kiezen
voor de weg van de geleidelijkheid. Ik voel
me geprivilegieerd dat wat ik vroeger op
het speelpleintje deed, vandaag voor de
samenleving kan doen. Ik ben opgegroeid
in een sociale woonwijk, met een mix van
allochtone en autochtone buren. Die achtergrond maakt het me gemakkelijker om
deel te nemen aan het diversiteitsdebat.
Mijn wortels liggen er; ik hoef niet van
concepten te vertrekken.
U geeft geregeld lezingen. Wat is uw belangrijkste boodschap en hoe reageren de
mensen daarop?
Veel onbegrip komt voort uit onwetendheid. Dat onbegrip zorgt voor angst en
xenofobie. Als je dingen kan kaderen, zijn

mensen veel positiever. Veel mensen reageren zelfs opgelucht. Onwetendheid
en angst zijn een voedingsbodem voor
doemscenario’s. Mensen zitten gevangen
in hun eigen angsten. Als je helderheid
brengt, bevrijd je mensen. Dialoog. Ontmoeting en uitwisseling. Elkaar in de ogen
durven kijken ... Ik geloof in verandering
van onderuit. Daarom geef ik zoveel lezingen. Ik ben niet iemand die vanachter zijn
bureau polariserende tweets de wereld
instuurt. Ik zoek liever de mensen op.
Wie naar een lezing van u komt, staat
natuurlijk al open voor uw boodschap.
Hoe bereikt u de mensen die zich ervan
afsluiten?
Sommige mensen zijn inderdaad moeilijk
te bereiken. Je hebt hier en daar nog witte
gemeenten waar diversiteit een ver-vanmijn-bed-show is. Maar de realiteit kan je
niet ontkennen. De sociale mix is er. We
leven in een diverse samenleving. Mensen
leren elkaar het best kennen in de kleine,
dagelijkse dingen. Hoe verder we van elkaar af staan, hoe gemakkelijker het is om
etiketten te plakken. Afstand laat ruimte
voor ontmenselijking en vervreemding.
Hoe dichter we bij elkaar leven, hoe meer
kansen op ontmoeting.
U bent imam in Gent. Wat doet u precies?
Ik ben geen klassieke imam die veel in de
moskee is en elke dag vijf keer het gebed
leidt of preekt. Toch neem ik veel taken
op die je kan vergelijken met die van een
priester. Ik sta mensen bij op belangrijke
momenten: geboorte, huwelijk, overlijden …
Ik kom geregeld in ziekenhuizen om mensen te bezoeken. Elke vrijdag verzorg ik ook
de preek in de moskee.
Klampen mensen u vaak aan over hun
gezondheid?
Toch wel. Zowel over fysische als psychische problemen. Het is niet altijd gemak-

kelijk. Veel moslims geloven nog in traditionele geneeswijzen. Een gesprek met de
imam lucht hun hart. Ze spreken me aan
als ze ziek zijn of als ze zich zwak voelen.
Hoe zijn uw ervaringen met de gezondheidszorg?
De zorgsector zou meer aandacht mogen
geven aan de spirituele dimensie. Ook
voor moslims. Nu gebeurt dat meestal ad
hoc. Dan wordt een imam uit de buurt opgeroepen. Maar dat is niet altijd de meest
geschikte persoon. Veel beter zou zijn
als zorgvoorzieningen een beroep deden
op een erkende ‘geestelijke verzorger’.
Zij zijn daartoe opgeleid. Vergelijk het
met de islamconsulenten in de gevangenissen. Dat systeem werkt beter dan
wat vandaag in de zorg gangbaar is. Elke
mens, moslim of niet, heeft veel vragen
en noden op momenten van ziekte en
lijden. Existentiële vragen. De zorg daarvoor kan je niet zomaar overlaten aan de
eerste de beste.
Spiritualiteit staat onder druk in de rationeel gemanagede ziekenhuizen. Er
is weinig plaats voor wat niet tastbaar
is. Daar blijven we liever van weg, lijkt
het wel. Nochtans kan spiritualiteit helend zijn op bijzondere momenten in
het leven.
Zoeken mensen u op met vragen of opmerkingen over zorgvoorzieningen?
Dat gebeurt. Ik heb zelf een tijdje in een
organisatie voor mensen met een verslavingsproblematiek gewerkt. Ik weet hoe
belangrijk het familiale en sociale aspect
bij moslims is. In ontwenningsklinieken is
daarvoor dikwijls niet zoveel aandacht.
De benadering richt zich op het individu.
Sommige moslims haken daarom af. Andere moslims houden wel vol, maar als
ze dan naar hun thuiscontext terugkeren,
voelen ze zich vervreemd en kunnen ze er
niet meer aarden.
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Wie is
Khalid Benhaddou?
Khalid Benhaddou is hoofdimam van de El
Fath moskee, voorzitter van het Platform
Vlaamse Imams en coördinator van het
netwerk Islamexperten.
Hij schreef of werkte mee aan de boeken:
–– Is dit nu de islam – hoe ik als moslim voor
nieuwe tijden ga: rationeel, Europees en
verzoenend
–– Halal of niet – alle vragen omtrent islam
en onderwijs in Vlaanderen beantwoord
(mede-auteur Emilie Le Roy)
–– Mag God nog? Een gesprek met een
vrijzinnige, een christen en een moslim
(auteur: Lisbeth Imbo)
In 2017 kreeg hij de Prijs voor de Mensenrechten van de Liga voor de Mensenrechten.
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Khalid Benhaddou: “Er wordt vandaag vooral veel over cultuursensitieve
zorg gepraat. Het is allemaal nog heel vrijblijvend. Ik zie weinig structurele
veranderingen.”

De jongste jaren is er meer aandacht voor
cultuursensitieve zorg. Hoe ervaart u die
ontwikkelingen?
Er wordt vandaag vooral veel over gepraat.
De acties op het terrein blijven in verhouding beperkt. Ik zou die cultuursensitieve
zorg liever in het beleid zien. Hoe gaat een
voorziening om met rituelen? Creëert ze
daarvoor ruimte? Zijn er middelen voor
voorzien? Zijn er halal maaltijden? Is er
een plek om te bidden? Het is allemaal
nog heel vrijblijvend. Ik zie weinig structurele veranderingen. Ook in het personeelsbeleid. In de jeugdsector heeft maar
1,6% van de medewerkers een migratieachtergrond. Dat is bijzonder weinig.
Jeugdwerkers met een migratieachtergrond zouden nochtans bruggen kunnen
slaan. Proactief en preventief werken. Elke
organisatie zou uiteindelijk een afspiegeling van de samenleving moeten zijn.
‘We bereiken die mensen niet’ is dan de
dooddoener die altijd terugkeert. Organisaties moeten afstappen van hun
klassieke media. Met je website ga je de
moslimjongeren niet bereiken. Ga met
hen samenwerken. Neem contact op met
moslimverenigingen. Maak gebruik van
intermediairs. Geef een medewerker de
tijd en de ruimte om daar echt werk van
te maken, om de dialoog aan te gaan. Probeer ook je eigen personeelsbestand wat
meer divers te maken.
Als voorzitter van het Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen reik ik
de hand naar alle organisaties. Laat ons
samenzitten en afspraken maken. Ik weet
dat er van alles beweegt. Enkele weken
geleden nog sprak ik op een studiedag in
Brugge over spiritualiteit in de zorg. Maar
we moeten afspraken meer formaliseren
in plaats van ad hoc te blijven werken.
Hoe kijkt u naar de ouderenzorg?
Voor veel moslims is de ouderenzorg onbekend terrein. Traditioneel staan het gezin en de familie zelf in voor de zorg voor
de ouderen. De oudste zoon of dochter is
daarvoor verantwoordelijk. Maar de samenleving evolueert. De secularisering zet
zich voort. Kinderen hebben niet altijd de
tijd om goed voor hun ouders te zorgen. De
sociale druk op moslims om wél zelf voor
hun ouders te zorgen, is nog heel groot.
Weinig kinderen durven hun ouders naar
een woonzorgcentrum te laten gaan. Veel
oudere moslims keren trouwens terug
naar hun land van herkomst: Marokko,
Turkije … Ze kunnen daar nog altijd beter aarden. Veel mensen van de eerste
generatie hebben zich hier al die jaren
onwennig gevoeld.

"Wat zeker meespeelt, is de vrees van
moslims of er wel rekening zal worden
gehouden met hun cultuur en hun
religie in het woonzorgcentrum."
Wat zeker meespeelt, is de vrees van
moslims of er in het woonzorgcentrum
wel rekening zal worden gehouden met
hun cultuur en hun religie. Ik roep alle
zorgvoorzieningen op om daarover eens
goed na te denken. Als woonzorgcentra
geen halal maaltijden aanbieden, dan
is het risico groot dat we binnenkort de
eerste moslim woonzorgcentra krijgen.
Een risico ja, want ik zie dat liever niet
gebeuren. Ik ben een koele minnaar van
verkokering. Juridisch kan het, maar de
vraag is of dat de beste oplossing is. Ik
heb begrip voor ouderen die die mix niet
zien zitten, maar het is een stap die we
moeten zetten.
Bent u optimistisch gestemd?
Ik ben optimistisch van wil, maar pessimistisch van rede. We staan op een
kruispunt. Het debat wordt gevoerd. De
samenleving voelt de nood aan toenadering en samenwerking. Het momentum is
er. Maar ik ontmoet veel mensen van de
tweede generatie. Zij hebben in de jaren
1980 al eens al die debatten meegemaakt.
Uiteindelijk is daar toen weinig positiefs of
concreets uit voortgekomen. Zij staan dan
ook heel sceptisch. Het lijkt wel of we dertig jaar later weer van nul af aan moeten

beginnen. Toch is de context anders. De
globalisering is een feit. De demografische realiteit toont dat in de grootsteden
vandaag al de helft van de inwoners een
migratieachtergrond heeft. We moéten
dus wel samenleven. Een andere optie
is er niet. Ik pleit voor pragmatisme en
flexibiliteit. Niet voor zogenaamde ‘toegevingen’ of ‘privileges’.
U hebt onlangs de denktank CIRRA opgericht. Wat is de doelstelling?
CIRRA staat voor Centre of Expertise for
Intellectual Reformation, Research and
Advice. We werken op drie domeinen. Via
onderzoek willen we het debat over de
islam naar een hoger niveau tillen. Een
tweede luik is vorming en educatie. We
staan overheden, onderwijsinstellingen en
zorgvoorzieningen bij met raad en daad.
We reiken handvaten aan voor meer diversiteit. Af en toe worden we ook gevraagd
voor advies bij conflictsituaties. Een derde
domein is de vertaling van levensbeschouwelijke werken. Veel werken zijn vertaald
vanuit een salafistisch, fundamentalistisch
perspectief. Wij willen daartegen een dam
opwerpen, door een andere stem te laten horen. Zowel voor moslims als voor
niet-moslims.
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DIENST SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN
VAN HET AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

“Onze grootste afnemer is
de welzijns- en gezondheidssector”

“Spreken we af op de dienst STV? Dan
snuif je meteen de sfeer op”, mailt Myranda Emmerechts. De volgende dag ontvangt ze ons in het Koninklijk Pakhuis aan
Thurn & Taxis. Tijdens ons gesprek stopt
de telefoon niet met rinkelen: de matchers
registreren alle vragen naar tolk- en vertaalhulp en stemmen ze af met het aanbod
van sociaal tolken en vertalers.
Myranda Emmerechts is hoofd van de
dienst Sociaal Tolken en Vertalen (STV)
van het Agentschap Integratie en Inburgering (AGII). Daarvoor was ze directeur
van Ba-bel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw,
en federaal ambtenaar bij de tolkendienst
van de Vaste Beroepscommissie en het
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. “Ja, ik ben al lang bezig met sociaal
tolken”, lacht ze.
“De dienst STV ontstond begin 2015 door
de samenvoeging van de tolkentelefoon en
de verschillende provinciale tolkendiensten
die ter plaatse tolkten. In de jaren nadien
hebben we ingezet op één manier van werken, één procedure en één uniform tarief.
Nu zijn we een centrale dienst in het AGII.
We voorzien sociaal tolken en vertalers
voor lokale besturen en sociale voorzieningen. Hun opdracht is het wegwerken
van de taaldrempels die toegankelijkheid
of kwaliteitsvolle zorg belemmeren.”
“Op de centrale dienst werken tien mensen, enerzijds de medewerkers die de
externe en interne kwaliteit opvolgen en
anderzijds de matchers. Zij staan in voor
het matchen van de vraag met ons bestand
van telefoontolken, tolken ter plaatse en
vertalers. Momenteel kunnen we 208 actieve tolken en vertalers inzetten. Al zijn
ze niet allemaal even vlot bereikbaar en
beschikbaar.”
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Opleiding en certificeringsproef
“Onze norm ligt hoog, daarom is het niet
gemakkelijk om tolken te vinden. Ze moeten over een certificaat sociaal tolken en
vertalen beschikken vooraleer we hen in
ons bestand toelaten. Om te starten met
de opleiding en certificeringsproef, moeten ze aantonen dat ze het Nederlands op
B2-niveau beheersen.”
“Onze dienst Certificering organiseert de
opleiding en certificeringsproef. Kandidaten werken rond tolk- en notitietechnieken
en geheugentraining. Ook deontologie
komt aan bod: de tolken moeten weten
wat ze wel en niet mogen doen, en hoe
ze moeten reageren als ze niet op een
correcte manier worden ingezet. De deontologie is gebaseerd op onze definitie van
sociaal tolken: alles volledig getrouw omzetten van de ene taal naar de andere met
de garantie van discretieplicht. Vroeger
heette dat geheimhoudingsplicht, maar
dat is niet altijd haalbaar. Informatie wordt
soms gedeeld, tijdens intervisies bijvoorbeeld, maar dat is steeds aan voorwaarden
gebonden. In de zelfstudiepakketten maken de tolken kennis met sectoren waarmee we veel samenwerken. We vragen
weliswaar aan zorgmedewerkers om jargon en afkortingen te vermijden, maar zij
zitten soms vast in hun eigen leefwereld.
Het helpt als tolken bepaalde termen al
eens gehoord hebben en weten wat ze
betekenen.”
“Na de opleiding en certificeringsproef
motiveren we de kandidaten om als zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) of als
vrijwilliger te werken. In die twee statuten
kunnen ze bij ons aan de slag, maar dat is
niet voor iedereen weggelegd.”

“Om kandidaten te rekruteren, houdt de
dienst Certificering speciale acties. Ze
werkt ook samen met de consulenten integratie uit de regiowerking. Ons taalaanbod
bestaat momenteel uit zo’n 35 talen, maar
dat fluctueert. Op dit moment zoeken we
vooral mensen die kunnen tolken voor de
nieuwe grote instroom van anderstaligen:
Dari en Pashto (voor mensen uit Afghanistan), Arabisch (voor mensen uit Syrië) en
Tigrinya (voor mensen uit Eritrea). Turks
en Marokkaans vormden lange tijd geen
probleem, maar worden stilaan moeilijker.
Net als Urdu. De concentraties van minderheden in bepaalde regio’s worden kleiner, de diversiteit daarentegen alsmaar
groter en meer verspreid. Ook dat maakt
de zoektocht naar tolken moeilijker.”

Dialoogtolken
“Het verschil tussen andere vormen van
tolken en sociaal tolken? We werken in een
sociale context. We houden ons ver van
de commerciële markt, tolken niet voor
bedrijven en doen geen conferentietolken.
We werken ook niet voor de rechtbank
en proberen groepstolken af te houden
(daarvoor zijn onze tolken niet opgeleid).
Bij sociaal tolken legt de tolk verbinding en
zet hij alles wat er wordt gezegd volledig
getrouw om. In tegenstelling tot andere
tolken die samenvattend kunnen tolken of
een interpretatie kunnen geven. Dat is niet
onze bedoeling. Wel om de rechtstreekse
dialoog tussen mensen om te zetten.”

Telefoontolken en tolken ter
plaatse
“Onze tolken gaan onder andere aan de
slag voor ziekenhuizen, revalidatiecentra,
het Agentschap Zorg en Gezondheid, huisartsen, wijkgezondheidscentra, thuisver-

“Het duurde even vooraleer de gezondheidssector
het principe van telefoontolken heeft omarmd.
Hulpverleners hadden schroom om dat koele
instrument in te schakelen tijdens de vertrouwelijke,
intieme gesprekken. Maar het werkt.”

pleging, mutualiteiten, abortuscentra en
preventieve gezondheidszorg.”
“Tolkaanvragen lopen binnen via ons webportaal of de tolkencentrale. Ze komen
altijd vanuit de organisatie, nooit vanuit
het individu. Vaak moeten we kort op de
bal spelen, bij telefoontolken matchen we
bijvoorbeeld in vijf minuten. Om tolken ter
plaatse te regelen, hebben we meer tijd.
Matchen doen we tijdens de kantooruren,
maar tolken kunnen ook ’s avonds, in het
weekend of op feestdagen werken. Niet
alle aanvragen kennen een positief verloop. Vooral voor knelpunttalen is het vaak
onmogelijk om op het gewenste moment
een tolk te leveren. Momenteel ligt de
beantwoordingsgraad voor telefoontolken
op 85%, voor tolken ter plaatse helaas een
stukje lager op 70%.”
“In de gezondheidssector is de vraag naar
tolken ter plaatse iets groter dan naar telefoontolken. Vaak kan de tolk geen goede
prestatie neerzetten zonder zicht op wat
er gebeurt. Voor welzijnsvoorzieningen is
het omgekeerd, daar leveren we iets meer
tolken per telefoon. Dat ligt vooral aan de
CAW-werking, waar de tolken bij onthaal,
intake en crisis worden ingeschakeld. Als
het snel moet gaat, is er geen tijd om een
tolk ter plaatse te regelen. Het duurde
even vooral de gezondheidssector het
principe van telefoontolken heeft omarmd.
Hulpverleners hadden schroom om dat
koele instrument in te schakelen tijdens
de vertrouwelijke, intieme gesprekken.
Maar het werkt. Soms zelfs beter. Door
de afstand kunnen ze zich focussen op
hun patiënt.”

Kwaliteitsvolle zorgverlening
“De functies van de hulpvragers die tolken
aanvragen en inschakelen zijn divers. In
een ziekenhuis gaat het zowel om verpleegkundigen, dokters als de sociale

of financiële dienst. UZ Leuven campus
Gasthuisberg schakelt ons bijvoorbeeld
vaak in. Wegens de grote diversiteit, maar
ook omdat ze daar echt werk maken van
goede communicatie die de basis vormt
voor kwaliteitsvolle zorgverlening. In AZ
Groeninge volgt de coördinator interculturele bemiddeling alle tolkaanvragen
zorgvuldig op en is ze een grote pleitbezorger van het gebruik ervan in het ziekenhuis. Al krijgen wij niet alle vragen
van ziekenhuizen. Ze kunnen ook terecht
bij het aanbod van de FOD Interculturele
Bemiddeling, hebben een eigen lijst met
tolken of doen een beroep op anderstalige
verpleegkundigen en dokters.”
“We maken geen onderscheid tussen tolken voor minder- of meerderjarigen. De
hulpvrager beslist immers wanneer hij
iemand inzet. Specifieke settings zoals
de Vertrouwenscentra Kindermishandeling zijn voor een tolk niet evident. Ook in
de geestelijke gezondheidszorg bestaan
er meerdere disciplines die balanceren
tussen de strikte deontologie van objectiviteit en het empathisch tolken dat die
objectiviteit een stukje loslaat. Vroeger
gaven we daarover in de opleiding ook
specialisatiemodules. Dat staat nu even
on hold. Het is jammer dat we daarvoor
minder tijd en middelen hebben, want het
zou de kwaliteit en het rendement van de
tolkprestaties en de zorg zeker ten goede
komen. In het algemeen zie ik heil in de
evolutie naar tolkenpools van gespecialiseerde tolken per beleidsdomein.”

Opvolging
“We volgen onze tolken op, bij telefoontolken kunnen we bijvoorbeeld de gesprekken volgen en feedback geven, maar
vragen geen expliciete feedback aan de
hulpvrager. Hij kan ook niet veel zeggen.
Aangezien hij de tolktaal niet spreekt,
kan hij nooit nagaan of er naar behoren

werd getolkt. Als het goed gaat, horen we
niets. Wel als het fout gaat. We moedigen
dat ook aan. Wie het gevoel heeft dat iets
niet in orde was, signaleert dat het best.
Niet dat we zoveel meldingen ontvangen.
Nog altijd minder dan ik verwacht op het
volume dat we draaien. Als we een bericht
of een klacht krijgen, dan kijken we wat
er gebeurd is en of we al dan niet kunnen
remediëren. Als dat niet lukt, schrappen
we de tolk uit ons bestand. Soms merken
we verkeerde verwachten bij de hulpvrager zoals ‘het klikt niet met de tolk’. Dat
hoeft ook niet, hij moet vooral objectief
en neutraal omzetten van wat wordt gezegd. De meeste klachten gaan over de
onbeschikbaarheid van tolken of tolken
die te laat komen.”

Goede reputatie
“In het begin hadden we vooral een sensibiliseringsopdracht. Het is fijn om vast
te stellen dat de vertrouwdheid bij de
welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
zienderogen is gegroeid. Ze hanteren
eenzelfde kwaliteitsnorm als wij. Een gecertificeerd tolk geeft toch een bepaalde
garantie. Onze certificeringsproef staat
hoog aangeschreven bij de hogescholen.
Ook de Europese Commissie kwam observeren en schreef een zeer lovend artikel
over onze dienst.”
“Ik blijf de lat hoog leggen. Al is daardoor
onze perfomantie kleiner dan we zouden
willen, wat de druk op ons verhoogt en er
weer vlugger wordt gegrepen naar andere
communicatiemiddelen zoals ‘gelegenheidstolken’ of eigen netwerken. Ik heb
een déja vu naar 2001, toen – wegens de
toenmalige asielcrisis en het gebrek aan
een adequaat aanbod sociaal tolken – veel
werd gewerkt met dat soort van communicatieondersteuning. Maar dat zorgt al te
vaak voor misverstanden en gevaarlijke
situaties. In Nederland heeft men ooit
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geprobeerd de sector te commercialiseren, maar daar is men voor een stuk van
teruggekomen. Een commerciële organisatie houdt enkel activiteiten aan die winst
opbrengen. Wij halen geen winst. Wij zijn
er voor sociale voorzieningen die kwaliteitszorg moeten leveren, maar daarvoor
zelf amper budget hebben.”

Sociaal tolken in de toekomst
“Een asielcrisis heeft een tijdelijk effect
op de instroom, maar werkt lang op de
doorstroom van mensen. Scholen, ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra … krijgen
nu pas de impact van de asielcrisis van
vorig jaar te verwerken. Ik maak me zorgen of onze kleine dienst nog houdbaar
is. De vraag naar tolken stijgt, maar de
middelen groeien niet onbeperkt mee. Ik
voel ook – maar dat was al in het verleden
– dat de politieke druk op het instrument
groot blijft en zelfs groeit. Sociaal tolken
wordt beschouwd als een luxeproduct voor
mensen die beter hun best moeten doen
om Nederlands te leren.”
“Daarnaast is de job van matcher een stuk
administratiever en technischer geworden. Vroeger was hun band met hun cliënten en tolken closer. Dat is nu minder.
In het belang van efficiëntiewinst hebben
we het principe wat ‘ontmenselijkt’, dat
is niet voor iedereen gemakkelijk mee
om te gaan.”
“We moeten er vooral voor zorgen dat de
context gevrijwaard blijft, dat wij worden
gebruikt waar wij echt nodig zijn. Communicatie kan immers op verschillende
manieren worden ondersteund. Het staat
nog in zijn kinderschoenen, maar het AGII
heeft ook de taak om organisaties en lokale besturen aan te zetten tot het uitrollen van een taalbeleid en een visie op het
omgaan met anderstaligheid.”
Myranda Emmerechts: “Bij sociaal tolken legt de tolk verbinding en
zet hij alles wat er wordt gezegd volledig getrouw om.”
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ONDERZOEKSTER SALOUA BERDAI (DIVERS ELDERLY CARE)

“Respect.
Daarmee begint alles”

Saloua Berdai is biomedisch wetenschapper en gerontoloog. Ze werkt als
onderzoeker aan de Erasmus Hoge
school en is ook verbonden aan de
VUB en de Karel de Grote Hogeschool.
Momenteel werkt ze samen met collega
Ann Claeys aan het project Divers Elderly
Care over dementiebeleving bij ouderen
met een migratieachtergrond.

is telkens anders. Ik weet bijvoorbeeld dat
Italiaanse mantelzorgers de thuisverzorgende geleerd hebben om pasta al dente
te koken. Het lijkt een detail, maar het is
iets wat we allemaal willen: maaltijden
op onze maat, zoals we het gewoon zijn.
Ook andere culturen hebben die wens.”

wassen en de maaltijden, in andere woonzorgcentra mag dat niet. Waarom? Bekijk
het positief: het is een ontlasting voor de
zorgmedewerkers. Alles komt neer op
goede afspraken en goede communicatie. Dat kost geen geld, het is geen grote
investering. Je moet het vooral willen.”

Behoefte aan respect

“Het project Divers Elderly Care loopt
over zes jaar. We zitten nu halfweg. De
aanleiding was de sterk groeiende groep
ouderen met een migratieachtergrond.
Zeker in de steden. Opvallend: we weten
vrij weinig of niets over hun zorgnoden.
Hoe gaan ze om met dementie? Hoe
kunnen wij betere zorg verlenen voor
hen? Er bestaan heel wat misvattingen.
Dat het over een relatief kleine groep
gaat, bijvoorbeeld. Dat klopt niet. Of dat
ouderen met een migratieachtergrond
en met een zorgbehoefte altijd opgevangen worden in hun eigen familie. Ook
dat is een misvatting. Het beeld is veel
genuanceerder. Het klopt dat de wens
om in de eigen familie verzorgd te worden aanwezig is, maar in de praktijk lukt
dat lang niet altijd. Ook bij die mensen
nemen de behoeften toe, botst de mantelzorg soms op haar grenzen, heb je
gezinnen met tweeverdieners of kinderen
die te veraf wonen om voor hun ouders
te kunnen zorgen. In gebieden met een
grote diversiteit zijn de noden echt hoog.
Velen zoeken professionele hulp, maar
vinden geen oplossing die aangepast is
aan hun verwachtingen en behoeften.”

“Respect hebben voor en rekening houden met andere gebruiken hoeft niet zo
moeilijk te zijn. Een oudere dame met
een hoofddoek moet die ook in het
woonzorgcentrum kunnen dragen. Ook
al heeft ze dementie. In de praktijk zien

“Mijn beeld van de evolutie de jongste
jaren is niet zwart-wit. Positief is dat de
zorgsector zich meer en meer bewust
wordt van deze doelgroep. Jammer genoeg komt de bewustwording wat laat.
Zeker voor de huidige generatie ouderen met een migratieachtergrond. Voor
hen moeten we een versnelling hoger

“De grootste nood van mensen met een
migratieachtergrond? Heel eenvoudig: ze
willen met respect en genegenheid behandeld worden. Het zit in kleine dingen.
Wie kookhulp krijgt in de thuissituatie,
verwacht dat de gerechten aangepast zijn
aan de eigen gewoontes. Maaltijden zijn
een universele behoefte, maar de invulling

"Ga in dialoog met de
mantelzorgers en werk samen
als partners in de zorg."
we dat dat soms in conflict komt met
de dagelijkse zorg: het is te moeilijk,
het vergt extra werk of men vindt het
niet belangrijk genoeg om er aandacht
aan te besteden. Ik geloof niet dat het
slechte wil is, maar de behoefte aan respect voor de eigen gebruiken van die
mensen wordt vaak onderschat. Al wil
ik zeker niet veralgemenen: het hangt
af van persoon tot persoon. Je hebt ook
zorgmedewerkers die dat fantastisch
goed doen.”
“De belangrijkste tip die ik kan geven, is
om altijd te vertrekken vanuit een oprecht
respect. Ga in dialoog met de mantelzorgers en werk samen als partners in de
zorg. Het ene woonzorgcentrum laat toe
dat familieleden komen helpen bij het

schakelen. Ik zie nog veel stilstand. Het
gaat te traag. Ook het personeelsbestand
mag in veel organisaties nog meer divers
worden, in alle lagen van de organisatie. Studenten met een migratieachtergrond stromen moeilijk door naar de
zorgvoorzieningen. Dat heeft meer met
het onderwijs dan met de zorgsector te
maken. Ik geloof niet dat studenten met
een migratieachtergrond de zorg niet
zien zitten. In de ouderenzorg – thuis en
in woonzorgcentra – is er al veel diversiteit, maar bij de hogere opleidingen zie
je veel minder doorstroming. Daar moet
het onderwijs aan werken.”
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Dementie bij
ouderen met een
migratieachtergrond
Onderzoek toont dat dementie bij ouderen met migratieroots vaak onder de
radar blijft. Op 8 november organiseerde
Divers Elderly Care daarover een avondcongres.
“De kern van het probleem is dat de instrumenten voor diagnostiek van dementie niet afgestemd zijn op mensen met
een lage geletterdheid, zoals ouderen uit
andere culturen. Dat zorgt voor een bias
in de resultaten: er is sprake van onder
diagnose.”
“Artsen gaan voor een diagnose vooral
voort op hun observaties, gesprekken met
de patiënt en de familie, en op hun ervaring. Een scan biedt enkel een duidelijk
beeld als de dementie al ver gevorderd
is. Een tijdige detectie is evenwel van het
grootste belang voor een goede behandeling.”
“Er bestaan nochtans andere en betere
instrumenten voor artsen, maar die zijn
te weinig bekend. Dat was de aanleiding
voor het avondcongres. Een bijkomend
probleem is dat het RIZIV enkel medicatie terugbetaalt na een diagnose met de
MMSE (Mini Mental State Examination),
de ‘gouden standaard’, maar het is tegelijk
ook een instrument dat niet geschikt is
voor laaggeletterde mensen. Het gevolg
is dat de medicatie vaak vroegtijdig wordt
stopgezet of niet meer wordt terugbetaald.”
“Het is niet de eerste keer dat we dat
probleem aankaarten. Maar het blijft
wachten op een goede oplossing vanuit
de overheid.”
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Saloua Berdai: “Het ene woonzorgcentrum laat toe dat familieleden
komen helpen bij het wassen en de maaltijden, in andere woonzorgcentra
mag dat niet. Waarom? Bekijk het positief: het is een ontlasting voor de
zorgmedewerkers.”

GROTERE MEDEWERKERSTEVREDENHEID IN WZC COMPOSTELA

Diversiteitsbeleid
werpt vruchten af

Hoe zorg ik ervoor dat knelpuntberoepen
in de zorg ingevuld geraken? Met een
hr-beleid dat inzet op diversiteit, dacht
wzc Compostela in Borsbeek vijf jaar
geleden al. Het ontwikkelde een sterk
diversiteitsplan en boekte daarmee ook
resultaat. Directiemedewerker Annie
Coninx vertelt er alles over.
“Diversiteit gaat over andere culturen,
maar ook over de samenwerking tussen
medewerkers van verschillende generaties en met een ander opleidingsniveau.
Als we erin slagen om al die mensen
goed te laten samenwerken, dan voelt
iedereen zich op zijn plaats en dan zorgen
we voor verbinding tussen mensen. Dat
was ons uitgangspunt. In de regio Antwerpen hebben we sowieso al een heel
diverse medewerkersploeg. Vandaag telt
ons woonzorgcentrum medewerkers uit
maar liefst 26 landen van herkomst. Dat
heeft voor- en nadelen. Het managen van
die grote diversiteit gaat niet vanzelf. Denk
bijvoorbeeld aan de taalproblemen.”
“Om dat aan te pakken, zochten we ondersteuning bij RESOC, het Regionaal
Economisch-Sociaal Overlegcomité. We
hebben een diversiteitsplan ingediend
en kregen subsidie voor begeleiding,
ondersteuning en de uitbouw van een
netwerk. Het is bijzonder jammer voor
de zorgvoorzieningen dat die subsidie
vandaag niet meer bestaat. Want ons
heeft het in elk geval goed geholpen.
We hebben heel wat acties op touw gezet.
Mét resultaat.”

Generatiebril
“In 2014 zijn we begonnen met een mede
werkerstevredenheidsmeting. Dat gebeurde in samenwerking met de Universiteit
Antwerpen en Able Care. Die meting
vormde de basis voor het actieplan. Dat
verliep in fasen. Zo werkten we aan een
leeftijdsbewust personeelsbeleid met

infosessies over eindeloopbaanmaat
regelen, met vorming over het voeren
van loopbaangesprekken en met ‘de
generatiebril’. Die bril is een interactief
instrument, ontwikkeld door de Hogeschool Gent. Hij leert om vanuit een ander
perspectief naar de dingen te kijken, zodat
mensen meer begrip krijgen voor andere
generaties. Een medewerker van 60 jaar
werd als kind bijvoorbeeld nooit gevraagd
waar hij op vakantie wou. Dat beslisten
de ouders. Zonder inspraak. Bij de jongere generaties is dat anders. En dat zet
zich ook door op de werkvloer. Jongere
generaties willen mee beslissen. Zo zijn
ze opgegroeid. Door daarover te praten,
snap je elkaar en die verschillen beter.
Ook voor de werkgever is het belangrijk
om die verschillen te erkennen.”
“In een andere fase werkten we rond omgaan met diversiteit. We hebben veel ludieke acties georganiseerd om het thema
op de kaart te krijgen: een ‘multicultidag’,
een modeshow, een theenamiddag … Op
de modeshow toonden medewerkers
feest- en trouwkledij uit hun land van
herkomst. Allemaal op de rode loper, met
de bewoners als publiek. Drie bewoners
werden uitverkoren om de rol van bruidegom te spelen! Dat is een plezante manier om andere culturen te leren kennen,
maar vooral om het gesprek erover op
gang te brengen. Die dialoog is cruciaal.
Alleen door met elkaar te praten, kan er
vertrouwen groeien. Ook vandaag nog organiseren we acties om het thema warm
te houden. Onlangs hadden we nog een
thee- en gebaknamiddag. Medewerkers
bakken thuis een traditioneel gebakje,
brengen thee mee en dienen alles op in
traditionele kledij. In het begin hebben
zulke initiatieven aanmoediging nodig.
Iedereen is wat onwennig. Maar vandaag
zijn de medewerkers vragende partij. Het
is gewoon leuk! Daarnaast hebben we ook
ingezet op communicatie, omgaan met
agressie en conflictbeheersing.”

“Een ander aspect is het verhogen van
de werkbaarheid. Met aandacht voor
stressreductie, een actief verzuimbeleid
en jobrotatie. Daarvoor werken we samen
met onze arbeidsgeneeskundige dienst
IDEWE. Voorts kregen de leidinggevenden
opleiding in het motiveren van medewerkers en het onthaal van nieuwe medewerkers. We willen zoveel mogelijk inzetten
op het talent van elk individu. Daarom
investeren we in opleiding en coaching.
Zo haal je het maximum uit je medewerkers en krijgen ze zelf meer voldoening
in hun job.”

Resultaten
“Natuurlijk vergt dat allemaal tijd en
middelen. Het is een investering. Dat is
van meet af aan duidelijk afgesproken.
Maar de resultaten zijn er. De medewerkerstevredenheid is gestegen. We slagen
erin om medewerkers van andere origines aan ons te binden. Vandaag is 37%
van onze medewerkers van allochtone
afkomst. We slagen er ook in om onze
oudere medewerkers langer aan de slag
te houden. En misschien het belangrijkste van allemaal: dit project heeft ons
een uitgebreid netwerk opgeleverd van
organisaties waarmee we vandaag nog
altijd nauw samenwerken: de VDAB, de
stad Antwerpen, de provincie Antwerpen,
onderwijsinstellingen ... Hoe beter je die
partners kent, hoe gemakkelijker en hoe
vruchtbaarder het overleg. Bijvoorbeeld
over de stages voor verpleegkundigen.
Dat rendeert in het personeelsbeleid.”
“Ja, ook wij hebben vandaag weer vacatures. Inzetten op diversiteit is geen tover
oplossing. Maar het maakt wel degelijk
een verschil. Onlangs was zorgambassadeur Lon Holtzer op bezoek. De cijfers die
zij citeerde, spreken boekdelen. Vlaanderen telt 190.000 niet-werkende werkzoekenden. 170.000 van hen behoren tot een
specifieke doelgroep: laaggeschoolden,
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55-plussers en mensen van allochtone
afkomst. Er zijn dus maar 20.000 ‘gewone’
werkzoekenden. En daar staan vandaag
240.000 vacatures tegenover. Iedereen vist
in dezelfde vijver. Nieuwe acties zullen
nodig zijn. De creatie van nieuwe functies bijvoorbeeld, om het zorgpersoneel
te ontlasten. Daarvoor moet de overheid
wel de personeelsnormen aanpassen. Dat
hebben we aangekaart bij Lon Holtzer.
Het onderwijs zal ook een tandje moeten bijsteken. Bijvoorbeeld voor deeltijds
werk en deeltijds studeren. In de provincie
Antwerpen kunnen studenten daarvoor
maar op drie plaatsen terecht. Dat is te
weinig. Er zullen veel maatregelen nodig
zijn. Een diversiteitsplan is er één van. Het
zal niet vanzelf gaan. Iedereen moet mee:
overheden, onderwijs, zorgvoorzieningen,
de VDAB … En we moeten snel in gang
schieten. De tijd dringt.”
Meer info over 'de generatiebril' op:
www.generatiebril.be
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Annie Coninx (midden onderaan): “Inzetten op diversiteit is geen toveroplossing.
Maar het maakt wel degelijk een verschil.”

LIEVE BLANCQUAERT OVER OUDER WORDEN EN STERVEN

Iedereen wil lang leven,
maar niemand wil oud worden

Hoe kunnen we de negatieve manier waarop we kijken naar oud worden en sterven
veranderen? Het is een van de vragen
waarmee fotografe en reportagemaakster Lieve Blancquaert worstelt na het
maken van Last Days. De reportages en het
boek vormen het indrukwekkende orgelpunt van de trilogie die begon met Birth
Day en Wedding Day. We zochten Lieve
Blancquaert op in haar atelier in Gent.
Hoe hebt u deze trilogie aangepakt? Als
reportagemaakster of als een persoonlijke
queeste?
Lieve Blancquaert: Beide. Het is mijn
werk, maar tegelijk is het veel meer dan
dat. Ik was supergemotiveerd. Het begon met een documentaire die ik maakte
voor Vranckx. Ik bezocht een materniteit
in Congo en geraakte daar niet weg. Als
journalist heb ik altijd de neiging om rond
te lopen. Ik wil alles zien. Maar daar ben
ik lang op één plek gebleven. Dat heeft
me enorm geïnspireerd. Vaak blijf je als
reportagemaker bijna als een toerist in de
marge werken. Daar had ik het gevoel dat
ik in de kern zat. Er was geen ruimte voor
theater. Het ging om eerlijke verhalen,
religie, rituelen … Allemaal heel concreet.
Na die documentaire heb ik het voorstel
gedaan voor Birth Day. Daarna volgde Wedding Day. Maar Last Days zat ook van meet
af aan in mijn hoofd. We worden allemaal
naakt geboren en zo sterven we ook, zonder iets mee te nemen.

Lieve Blancquaert: "Geboren word je vandaag nog altijd het beste in het Westen. Laat
daar geen twijfel over bestaan. Voor ouderdom en dood ben ik minder zeker. Niet dat
het hier zo gruwelijk is, maar we missen toch iets."

De trilogie heeft enorm veel van me gevergd, maar ik heb er geen seconde spijt
van gehad. Het was heftig. Ik ben er jaren
mee bezig geweest. En ik ben onderweg
een ander mens geworden.
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“Ik heb moeite met de enorme
negativiteit rond het ouder worden.”

Hoe stond u zelf tegenover ouderdom en
sterven voor u op onderzoek trok?
Ook ik was doordrongen van onze cultuur,
die bijzonder negatief staat tegenover het
oud worden. Ik ken bijna niemand die blij
is om oud te worden. Als een man een
vrouw van middelbare leeftijd ontmoet,
lijkt het zelfs onkies om naar haar leeftijd
te vragen. We willen er allemaal jong en
fris uitzien. Daar is op zich niets verkeerds
mee. Maar ik heb wel moeite met de enorme negativiteit rond het ouder worden.
Er is nauwelijks ruimte om er nog iets
positiefs aan te zien. Terwijl er eigenlijk
maar één alternatief is: jong sterven. Als
je daarover nadenkt… dat is om zot van
te worden. Iedereen wil lang leven, maar
niemand wil oud worden.
Binnenkort word ik 55 jaar. Over tien jaar
ben ik afgeschreven voor de arbeidsmarkt.
Dan tel ik niet meer mee. Vanaf dan gaat
het zogezegd achteruit. Dat hoeven we
toch niet te pikken? Waarom zouden we
niet meer actief mogen zijn als we 70 jaar
zijn? En dan heb ik het niet over fietsen
of cruises maken. Kijk naar Cuba. Daar
blijven ook oudere mensen deel uitmaken van het economisch systeem. Ook al
presteren ze iets minder. Dat moet een
eigen keuze zijn. In Cuba zie je mensen
van 80 jaar aan de universiteit studeren.
Hier krijgen die mensen te horen dat ze
niet meer rendabel zijn. Hier telt alleen
het economische, kapitalistische verhaal.
Wat heeft u het meest verrast bij het maken
van Last Days? Wat blijft u het meest bij?
In negatieve zin de manier waarop mensen
omgaan met dode lichamen in de stad
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Accra in Ghana. Elke begrafenis moet er
een spektakel zijn en kost handenvol geld.
Veel mensen moeten heel lang sparen
om dat te kunnen betalen. In afwachting
blijven de lijken wachten om begraven te
worden. De meest verschrikkelijke beelden hebben we niet getoond. Dat was te
onmenselijk.
In positieve zin zal Sulawesi in Indonesië
me altijd bijblijven. De Torajastam leeft samen met zijn doden. Letterlijk. Ze kennen
er geen angst voor de doden. De waarde
daarvan lijkt me ongelooflijk. Niet dat ik
ervoor pleit om onze doden ook in huis te
houden, maar in onze cultuur staan we
er wel heel ver vanaf. Mensen hier zijn
zo bang voor de dood, dat we ons eigen
leven dichtknijpen. En waarom? Gisteren
was ik bij een begrafenisondernemer. Ik
zag er vijftien lichamen opgebaard. Het
heeft iets moois, die rust als je je leven
loslaat. Ik maak geen promotie voor de
dood hoor. Maar we maken onze kinderen zo bang. Wie durft vandaag nog een
geliefde dode in de armen te sluiten? We
leven alsof we nooit zullen sterven, alsof
het ons niet zal overkomen. Tot we op een
dag wakker worden en beseffen dat ook
wij eindig zijn – en dan slaat de angst ons
om het hart. Dat is jammer.
Hebt u de angst voor de dood kunnen afschudden?
Ik sta er niet om te springen, maar ik
heb wel een stap gezet. Zeker weten. Ik
ben ook niet meer bang van een dood
lichaam. Ik heb al veel dode mensen gezien. Het kan oké zijn. Alleen de manier
waarop ik zal sterven, kan me nog angst
inboezemen.

Een vroedvrouw vertelde mij ooit dat ze
het als een groot voorrecht ervoer om als
allereerste een nieuwgeboren mens te
mogen aanraken. Heel liefdevol en warm
sprak ze daarover. Ik vond dat een hele
fijne gedachte. Er is iemand die mij ooit
voor het eerst heeft aangeraakt. En zo zal
er ook iemand zijn die mij voor de allerlaatste keer aanraakt. Dat hoop ik toch.
Misschien is dat wel mijn grootste angst:
alleen te moeten sterven. Als je gedragen
wordt, kan sterven mooi zijn. Onlangs is
mijn schoonmoeder overleden. Dat was
een heel bijzonder en intens moment. Ze
was omringd door veel mensen en heel
veel liefde.
Hoe we naar ouderdom en dood kijken,
heeft veel te maken met onze cultuur en
religie. Is het een nadeel om niet gelovig
te zijn?
De secularisatie en het wegvallen van het
geloof heeft in elk geval een gat geslagen.
We missen rituelen en proberen dat gemis
op allerlei manieren in te vullen. Voor wie
100% gelooft in een hiernamaals, is sterven veel gemakkelijker. Maar zelf geloof
ik niet. We hebben allicht de godsdienst
uitgevonden om de dood draaglijker te
maken. Om de angst voor het grote niets
weg te nemen. Soms vind ik het wel jammer dat ik niet geloof. Ik snap dat mensen
daaraan nood hebben. Maar je kan daar
niet voor kiezen. Daarom zoeken we alternatieven. Yoga en meditatie bijvoorbeeld.
We betalen geld voor hetzelfde effect als
bidden. Hoe moslims bidden, heeft ook
veel weg van meditatie.
De cultuur waarin je opgroeit weegt zwaar
door. Ik zou het geloof ook niet aan mijn

“Laat ons ook proberen te genieten
van het ouder worden. Laat ons zoeken
naar nieuwe oplossingen, andere
vormen van samenwonen.”

kinderen hebben kunnen doorgeven. Dat
hoeft ook niet. Er zijn andere manieren
van zingeving. Laat ons vooral ophouden om alleen naar succes te streven.
Er zijn zoveel waardevollere dingen dan
geld op de bank. Zonder zingeving is het
een leeg bestaan. Om depressief van te
worden. Vraag aan mensen op het einde
van hun leven waarover ze spijt hebben
en je krijgt steevast hetzelfde antwoord:
ik heb te hard gewerkt, ik heb te weinig
tijd gemaakt voor vrienden en familie.
Hoe komt het dat we daar zo moeilijk uit
leren? Mijn opa zei het, maar ik dreig ook
in diezelfde val te trappen. Al heb ik het
gevoel dat mijn kinderen er al wat anders
naar kijken. Ze zijn 20 en 21 jaar en minder
materialistisch. Slimmer ook. Soms kijken
ze naar hun ouders met een blik van: doe
eens normaal!
In eigen land bracht u voor Last Days een
bezoek aan een begrafenisondernemer. U
kent onze cultuur door en door. En toch was
u verrast en moest u uw oordeel bijstellen?
Ja, zoveel liefde en respect had ik niet
verwacht. Dat was niet in me opgekomen. Het is vreemd om je dode lichaam
in handen te geven van mensen die je niet
kennen. Heel raar eigenlijk. Omdat we zelf
niet in staat zijn om ervoor te zorgen. De
rituelen ontbreken ons. Anders dan bij
moslims, bijvoorbeeld. Maar het bezoek
aan de begrafenisondernemer heeft me
gerustgesteld. Ze doen dat goed. De kleur
is grijs, maar de sfeer is niet koud.
Komt u vaak in woonzorgcentra?
Ja, toch geregeld. Om foto’s te maken,
maar ook om mensen te bezoeken. Ik hoop
dat ik er nooit naartoe moet. Ik geloof
graag dat er goede plekken bestaan. Ik wil
zeker niet alle woonzorgcentra afschieten.
Maar ik hoop uit de grond van mijn hart
dat er andere manieren van samenleven
zijn als ik oud ben. Ik wil niet in zo’n klein
afwasbaar plekje zitten. Dat isolement.

Op je kamer wachten tot een verpleegkundige langskomt. Ik heb knuffels nodig
en warmte.
Die laatste momenten lijken me enorm
belangrijk. Vroeger bleven mensen in het
gezin. Met de kinderen en de kleinkinderen. Natuurlijk werd daarover weleens
gezaagd en geklaagd, maar het gebeurde.
Dat kan nu niet meer. Want we streven
naar succes. Succes en geld. We hebben
het zo druk allemaal. Ik ook hoor. Ik zou
mijn ouders ook niet in huis nemen. Er
zijn andere oplossingen nodig. Kangoeroe
wonen gaat in de goede richting. Nieuwe
vormen van samenwonen met verschillende generaties die zorg dragen voor elkaar.
Mensen gaan vandaag ook maar naar het
woonzorgcentrum als het thuis echt niet
meer lukt.
Maar waar ligt de norm? Wanneer gaat
het niet meer? Wanneer ben je 100%
hulpbehoevend?
Als de druk op de mantelzorgers te groot
is? Als mensen het thuis niet meer aankunnen?
Dan komt er misschien te veel druk op één
paar schouders? Ik zou dat graag anders
doen. Met vrienden een plek zoeken waar
we samen kunnen wonen. Een groot huis
met tien kamers. Als iemand van een koppel wegvalt, dan blijft de ander niet eenzaam achter. En heeft iemand zorg nodig,
dan is er altijd wel iemand in huis. Het zou
ook goedkoper en ecologisch meer verantwoord zijn om zo samen te wonen. Echt
waar, ik ben actief op zoek een groot huis.
Het probleem is dat je geschikte huizen
vooral in de Ardennen vindt, terwijl ik in
de stad wil blijven wonen.
Op het Japanse eiland Okinawa leven mensen het langst. Maar is lang leven een doel
op zich?

Als je energiek en gezond blijft, waarom
niet? Maar je hebt gelijk: de mensen in
Okinawa leven nogal strikt en een beetje
saai misschien. Ik geniet graag van het leven. Ook al moet ik dan wat jaren inboeten.
Toch genieten ook de mensen in Okinawa
van hun manier van leven. Ze zijn strikt wat
voeding betreft, maar ze hechten ook veel
belang aan beweging en sociale contacten.
Je kan niet zonder je vrienden, je buren, je
familie. Daar valt wel wat voor te zeggen.
Een hoogtepunt vond ik het fragment over
ikigai.
Je kan hele dikke boeken schrijven over
de betekenis van ikigai, maar in feite is
het simpel: je moet een doel hebben in je
dagelijkse bestaan. Een reden om ’s morgens je bed uit te komen. Dat kan een heel
klein doel zijn: soep maken bijvoorbeeld.
Of de moestuin onderhouden. Kleine dingen, die echter ook belangrijk zijn voor
andere mensen, voor de gemeenschap.
Je betekent iets.
Elke intro van Last Days drukte de kijker
met de neus op de feiten: per dag sterven
155.520 mensen. Waarom was het belangrijk om dat te benadrukken?
De intro van Birth Day gaf elke keer aan dat
er per dag 364.501 mensen geboren worden. Alleen al die twee cijfers naast elkaar
zetten, is een reality check. 155.520 mensen die sterven, geeft ook de boodschap:
er is geen ontsnappen aan. Iedereen is
gelijk. Ooit komt ook uw en mijn beurt. En
dat is oké. Het zou eigenlijk veel zwaarder
vallen als alleen ik zou moeten sterven
en anderen niet. Dat zou pas eenzaam
en ondraaglijk zijn.
Met zo’n cijfer kan je ook alles kapot relativeren?
Relativeren is nodig, maar het mag niet
doorslaan. Mijn boodschap was positief:
we delen allemaal hetzelfde verhaal. We
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Dood betekent vaak vergeten, maar niet bij de Torajastam op het Indonesische
eiland Sulawesi. Daar leven ze samen met hun doden. Lieve Blancquaert kon
het amper geloven en reisde naar de andere kant van de wereld om de unieke
dodencultuur van de Toraja's van dichtbij mee te maken.

zitten in hetzelfde schuitje. Laat ons er
samen het beste van maken. Laat ons
onze tijd niet verdoen met domme dingen.
Hoe staat u tegenover beslissingen over
het levenseinde?
Ik ben blij dat de mogelijkheid tot euthanasie bestaat, maar vind het een heel
complex iets. Het is gemakkelijk om van
op een afstand te zeggen ‘natuurlijk moet
dat kunnen’. Jonge mensen zweren bij
hoog en laag dat als dit gebeurt of dat
voorvalt, dan hoeft het allemaal niet meer.
Maar als het moment daar is, voor jezelf
of voor iemand uit je omgeving, dan is het
een ander verhaal. Ik vind dat een van de
moeilijkste beslissingen die je kan maken. Het is ongelooflijk zwaar om erover
na te denken. Ik heb het net nog ervaren
met mijn schoonmoeder. Je weet dat het
haar keuze is, maar dan ligt er plots een
dag en een uur vast. En dan wordt alles
zo heftig. Het voelt heel tegennatuurlijk.
Maar de zoveelste chemobehandeling
voelt ook tegennatuurlijk. Je kan daar
niet licht overgaan. Als puntje bij paaltje
komt, is er veel moed nodig om de juiste
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beslissing te nemen. Om het even wat
die beslissing is. We hebben op een heel
mooie manier afscheid kunnen nemen
van mijn schoonmoeder. Door haar keuze voor euthanasie. Ze wou het zo en het
was goed zo.
U hebt de wereld rondgereisd voor verhalen over geboorte, liefde, ouderdom
en sterven. Op welke plek zou u het liefst
geboren worden en leven?
Geboren word je vandaag nog altijd het
beste in het Westen. Laat daar geen twijfel over bestaan. Hier krijg je de meeste
kansen. Ook voor de liefde en het huwelijk is het Westen een goede plek. Voor
ouderdom en dood ben ik minder zeker.
Niet dat het hier zo gruwelijk is, maar we
missen toch iets.
In interviews liet u al verstaan dat u een
kleine revolutie wil starten om onze kijk
op ouderdom en dood te veranderen? Hoe
gemeend is dat? Hebt u concrete plannen?
Op mijn eentje kan ik zoiets niet ombuigen, maar ik hoop oprecht dat ik met mijn

reportagereeks, mijn boek en mijn lezingen iets kan veranderen. Ja, ik wil mijn
generatie mobiliseren om het anders te
doen. We zijn met velen. Onze attitude
tegenover ouder worden zit niet goed.
Wat hebben we aan al die negativiteit?
Niets! Wat helpt het om jaloers te zijn op
de jeugd? Wij hebben toch ook onze jonge
jaren gehad? Laat ons ook proberen te
genieten van het ouder worden. Laat ons
zoeken naar nieuwe oplossingen, andere
vormen van samenwonen. Ik aanvaard
niet dat mijn leven op 65 jaar stopt. Ik wil
zelfbeschikkingsrecht. Zonder druk van de
economie, de reclame, de tv en heel die
kapitalistische tredmolen. Ik heb niet de
energie om dat op mijn eentje te trekken.
Maar ik wil de discussie voeden en het
zelf ook anders aanpakken.

ZORGBEDRIJF OUDERENZORG GENK MAAKT OMSLAG NAAR KLEINSCHALIG WONEN

“Thuis woon je ook niet
met 60 mensen samen”
Wzc Toermalien in Genk maakt de omslag naar kleinschalig
wonen. “Als je bewoners een thuis wil bieden, dan moet je die
stap wel zetten”, vindt algemeen directeur Jos Aben. Maar
tussen droom en realiteit staan vaak praktische bezwaren.
Dankzij goed veranderingsmanagement is die kaap ondertussen grotendeels genomen. “Natuurlijk was er weerstand.
Maar eenmaal de stap gezet, zijn de meeste medewerkers
helemaal mee in dit nieuwe verhaal”, vertelt directeur zorg
Ingrid Dreessen.
Zorgbedrijf Ouderzorg Genk (ZOG) is ontstaan uit de fusie tussen
Toermalien en Mandana. “Mandana bestaat pas vijf jaar en werkt
met kleinschalige woongroepen van 8 personen. Dat zorgt voor
een huiselijk klimaat. Ook in Toermalien wilden we die kleinschaligheid”, opent Jos Aben. “Een fusie is een mooie gelegenheid
om even over je missie en visie na te denken. Toermalien wou
een ‘open huis’ zijn. Maar bij nader inzien leek het ons beter om
er een echte ‘thuis’ van te maken. Dat lijkt een nuance, maar het
is een wereld van verschil. Want hoe kan je een ‘thuis’ maken
als je werkt met afdelingen van 60 bewoners? Dat gaat niet.
Een thuis veronderstelt een andere aanpak en inkleding. Thuis
kunnen mensen zichzelf zijn. Thuis bepalen mensen zelf het
ritme van hun leven. Dat botste met de organisatie zoals die was.
Daarom hebben we elke afdeling van 60 bewoners opgedeeld
in 4 woongroepen van 15 bewoners.”
“Voor elke afdeling stonden vroeger 45 medewerkers in”, verduidelijkt Ingrid Dreessen. “Als bewoner kon je potentieel door
45 verschillende medewerkers verzorgd worden. Omgekeerd
zagen sommige medewerkers een bewoner twee of drie weken
niet. Dat is voor niemand prettig. Niet voor de bewoners die zich
telkens weer moeten blootgeven, letterlijk en figuurlijk. Maar
ook niet voor de medewerkers. Hoe kan je een band ontwikkelen
met de bewoners als je hen zo onregelmatig ziet? Hetzelfde geldt
voor de familieleden. Veel bewoners hebben cognitieve problemen en kunnen hun familie niet zelf vertellen wat er allemaal
gebeurd is. Als de familie dan een medewerker aanspreekt en
die is ook niet op de hoogte, dan is dat niet prettig.”

Wie A zegt…

Jos Aben en Ingrid Dreessen: “We wilden loskomen van het ziekenhuismodel, waarin alles volgens een vast ritme verloopt. De organisatie moet zich aanpassen aan het ritme van de bewoners, niet
omgekeerd. Wil iemand tot tien uur slapen? Natuurlijk! Wil iemand
een bad in de namiddag? Moet kunnen!”

“De medewerkers waren principieel meteen te vinden voor
dat nieuwe perspectief. Ze hebben via workshops hun inbreng
gehad. Ze konden mee nadenken over onze waarden en de
consequenties daarvan. Want daar gaat het over: wie A zegt,
moet ook B durven zeggen. Wie een thuis wil bieden, kan geen
afdeling van 30 of 60 bewoners aanhouden. Misschien is 15 ook
al veel, maar dat was een haalbare kaart. We werken nu met
vaste kernteams. 80% van de medewerkers is verbonden aan
een leefgroep. Bij die oefening hebben we ook bewoners en
familieleden nauw betrokken. Ook zij waren meteen gewonnen
voor het idee”, zegt Jos Aben.
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Sleutelfactoren
voor succes?
1. Betrek iedereen

“Uiteraard was er weerstand”, weet Ingrid Dreessen. “Veel
mensen hebben het moeilijk met veranderingen. Koudwatervrees ook. Maar eenmaal de stap gezet, zijn de meesten wel
blij. Het werken met pilootgroepen helpt veel twijfelaars over
de streep. Als ze de positieve getuigenissen van collega’s horen,
vermindert de argwaan.”
“Ons doel was dat zowel bewoners en familieleden als medewerkers zich goed zouden voelen in de nieuwe context. We hebben
de pilootgroepen gecoacht in samenwerking met Prepared
Mind. We wilden loskomen van het ziekenhuismodel, waarin
alles volgens een vast ritme verloopt. De organisatie moet zich
aanpassen aan het ritme van de bewoners, niet omgekeerd. Wil
iemand tot tien uur slapen? Natuurlijk! Wil iemand een bad in
de namiddag? Moet kunnen! En dat kan ook, als je bereid bent
om je organisatie aan te passen. Niet door meer mensen in te
zetten, want daarvoor hadden we niet de middelen. Wel door
anders te werken. Al moet ik erkennen dat we als OCMW-woonzorgcentrum een vrij goed kader hadden en hebben.”
“Wie wanneer wordt ingezet om de bewoner te helpen, dat
beslissen de teams zelf”, verduidelijkt Ingrid Dreessen. Kinesi
therapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, zorgkundigen
en kamerzorg zitten samen aan tafel om daarover afspraken te
maken. En dat werkt.”

Intense contacten
“De kick-off vond plaats in september 2017. Samen Thuis doopten
we het project. We ontwikkelden een logo om het onderwerp
de komende jaren vast te houden. Op een themadag met alle
medewerkers hebben we ondertussen de resultaten van de
pilootgroepen voorgesteld. Die communicatie was goed voorbereid. We hadden een filmpje gemaakt over de verwachtingen van
de bewoners. Die film heeft achteraf een prijs voor authenticiteit
gekregen. Het enthousiasme bij de medewerkers is er. In het
voorjaar 2019 schakelen de resterende afdelingen over op de
nieuwe organisatie in kleinschalige woongroepen.”
“Een volgende stap wordt het nog meer betrekken van de bewoners en familieleden bij het dagelijkse leven. We merken
nu al dat bezoekers langer blijven in de kleine woongroepen.
De familieleden nemen gemakkelijker initiatief. Enkele familieleden van Italiaanse afkomst hebben al eens een etentje
georganiseerd. Zo worden de bewoners ook een beetje familie
van elkaar. De contacten tussen medewerkers, bewoners en
familieleden zijn intenser. Ze zien elkaar meer en kennen elkaar beter.”
“Ook de teamleden spelen beter op elkaar in dan vroeger.
Ze kunnen veel korter op de bal spelen als er iets aan de hand
is. De communicatie loopt veel vlotter”, besluit Ingrid Dreessen.
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“We hebben van in het prille begin iedereen betrokken. Er was
een stuurgroep met leidinggevenden, verpleegkundigen, paramedici en zorgkundigen. De cruciale eerste vraag luidde: hoe
ziet het ideale woonzorgcentrum voor onze eigen ouders eruit?
En waar lopen we nu tegenaan? We hebben samen de missie en
de visie herschreven en onze waarden geactualiseerd. Tijdens
een ZOG-dag kregen alle medewerkers een groene en een rode
kaart. Om te stemmen. Maar ook om kleur te bekennen. Want
als je een keuze maakt, moet je er de consequenties bij nemen.
Ook de minder prettige kantjes. Zo is het in een kerngroep met
elf medewerkers minder evident om te wisselen van shift. Dat
is een nadeel. Ook als er iemand ziek is, is de “visvijver” kleiner.
Maar dat weegt allemaal niet op tegen de vele voordelen van
werken in een kleine groep.”

2. Goede infrastructuur
“Een andere sleutelfactor voor succes is de architectuur van
het gebouw. We konden de verandering zonder grote infrastructuurwerken realiseren. Ook dat is belangrijk.”

3. Begeleid de leidinggevenden
“Een goede begeleiding van de leidinggevenden is onmisbaar.
Werken in kleine teams vergt een grote aanpassing. Elke hoofdverpleegkundige is nu verantwoordelijk voor vier woongroepen.
Maar de opdracht is anders. Minder directief, meer coachend. Je
moet je mensen daarin begeleiden. Anders werkt het niet. Voor
sommigen is het een hele klus om dingen los te laten, ook al
staan ze 100% achter het project. In het begin is het voor iedereen wat zoeken. De teams zijn in grote mate zelforganiserend,
in dialoog tussen medewerkers en bewoners. Iedereen krijgt
ruimte voor initiatief. En mensen grijpen ook die kans. Een andere
inrichting? Moet kunnen. Een konijn in de leefgroep? Waarom
niet, als de bewoners er mee zorg voor dragen.”

4. Laat je extern begeleiden
“De externe begeleiding door Prepared Mind heeft zeker geholpen. Ze hebben onze teams op de goede weg gezet voor verandering. Als medewerkers bij een externe partner terechtkunnen
met hun vragen en verzuchtingen, zijn er minder drempels. Ze
weten dat die externe partner er maar tijdelijk is en daarom
durven ze meer vrijuit te spreken. Dat is belangrijk in het proces
dat elke medewerker moet gaan.”

5. Durf de stap te zetten
“Doe het gewoon. Twijfel niet. Ga ervoor. Maar ook: durf een paar
stappen terug te zetten als dat nodig is. Laat de medewerkers
mee het ritme bepalen. Forceer niets. Temporiseer. Neem de
tijd om dingen door te praten. Iedereen moet er klaar voor zijn.
Al kan je natuurlijk ook niet blijven uitstellen. Op een bepaald
moment moet je springen.”

What Matters To You:
11 projecten in de kijker
Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What
Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven
gemeld. Daaruit selecteerde Zorgnet-Icuro elf projecten. Elke zesde van de maand
zetten we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTYdag op 6 juni 2019.

Live cooking in het woonzorgcentrum
Henri Vander Stokken
wordt. De ene keer is dat het ontbijt, de
volgende keer het middagmaal. Van een
ei-ontbijt naar keuze tot gewonnen brood,
van steak à la minute met verse frietjes
tot coq à l’orange ... , de bewoners vragen,
Boudewijn kookt.
De leukste editie bestond uit steak met
verse, zelf gesneden frietjes. Verschillende bewoners en een aantal vrijwilligers
gingen aan de slag om alle aardappelen
met de hand te schillen en te snijden. De
kok bakte de steak - zoals op restaurant
- à la minute naar wens van de bewoner:
à point, saignant, bleu, bien cuit, …

Op www.whatmatterstoyou.be en de Facebookpagina
vind je een uitgebreider verslag, foto's en filmpjes.

Voor chef-kok Boudewijn was coq à l’orange het meest speciale gerecht. Dat was
nog nooit geserveerd in het woonzorgcentrum. Jeannine, een van de leden van het
keukencomité, had dat gevraagd. Ze had
er zo smakelijk over verteld dat iedereen
het water in de mond kreeg. Jeannine
stond Boudewijn bij tijdens de bereiding:
zij zorgde voor de saus, hij voor de kip en
de kroketten.

Meer persoonlijk contact
Van 6 december tot 5 januari staan de live
cookings van woonzorgcentrum Henri Vander Stokken in de schijnwerpers.

S.O.S. Boudewijn
Uit de gebruikersraad bleek hoe belangrijk het maaltijdgebeuren - en alles wat
daarbij hoort - is voor de bewoners. Daarom vindt sinds 2013 meerdere malen per
jaar het keukencomité S.O.S. Boudewijn
plaats. Dat bestaat uit bewoners van de
verschillende afdelingen, die op hun beurt
alle bewoners van hun afdeling vertegen-

woordigen. Samen met chef-kok Boudewijn evalueren ze de maaltijden van de
voorbije periode, en doen ze suggesties
voor het menu van de komende maanden. Het keukencomité stelde voor om
live cookings te organiseren. Elke week
staat chef-kok Boudewijn op een andere
afdeling achter het fornuis. Als ze willen,
kunnen bewoners meehelpen.

Van gewonnen brood tot coq à
l’orange

Chef-kok Boudewijn vindt het enorm fijn
dat hij dankzij het keukencomité en de
live cookings meer persoonlijk contact
heeft met de bewoners. Zo ontdekt hij hun
wensen. Ook de bewoners appreciëren
dat enorm: als ze een vraag hebben of
een wijziging willen, vinden ze sneller
de weg naar zijn bureau. Of om hem een
compliment te geven. Het snel kunnen
inspelen op de noden en wensen van
bewoners is een enorme troef en komt
iedereen ten goede.

Het keukencomité beslist wat er gemaakt
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17 maart
2019
ZONDAG

Zorg &
Welzijn

LAATSTE
KANS...

in de kijker

... om erbij te zijn. Nog 1 week om jullie organisatie in te schrijven voor
de 8ste editie van de opendeurzondag Dag van de Zorg op 17 maart 2019.
Schrijf nu in voor 21 december 2018 en wij doen de rest.
MEER INFO OVER AANBOD EN INSCHRIJVEN: www.dagvandezorg.be

