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1. Welkom in Zuiderlicht 
Een nieuw project met een 
vernieuwende aanpak 

Zuiderlicht start op 27 november 2017 met steun van de 

Vlaamse overheid met een project dat ondersteuning biedt 

aan een aantal specifieke doelgroepen.  

Het gaat om een Vlaams project woonzorg binnen geestelijke 

gezondheidzorg in aanloop van de erkenning als woonzorgcentrum, 

dat op 1 oktober 2018 de deuren opent. Zuiderlicht wordt dan het vijfde 

woonzorgcentrum van OCMW Gent. Het ligt in een groene, rustige 

omgeving in Mariakerke. 

 

In onze aanpak zullen we trendsettend zijn. Naast kleinschalige 

leefgroepen investeren we in nieuwe methodes en technieken. 

 

Lees er meer over in deze brochure. 
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2. Gespecialiseerde zorg 
Kleine leefgroepen  

Zuiderlicht zal vanaf 27 november 2017 gespecialiseerde zorg bieden 

aan deze doelgroepen: 

 

Het nieuwe gebouw is zo ingericht dat die 3 leefgroepen verblijven 

in een kleinschalige woonomgeving met een specifieke 

omkadering. 

 

Naast de gespecialiseerde leefgroepen opent op 1 oktober 2018 het 

woonzorgcentrum met 3 leefgroepen voor reguliere bewoners. In alle 

afdelingen zullen we werken vanuit de nieuwste inzichten in 

ouderenzorg. De inzichten die we opdoen op basis van de ervaring 

met de gespecialiseerde leefgroepen, zullen we ook toepassen in het 

woonzorgcentrum. 

 65-plussers met een gestabiliseerde 

psychiatrische kwetsbaarheid, vanaf zorgprofiel B  

(26 woongelegenheden) 

 personen met jongdementie (11 woongelegenheden) 

 personen met een VAPH statuut voor wie tot op vandaag 

moeilijk opvang te vinden is. We richten ons in de eerste 

plaats op 40-plussers. 
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3. Opnamecriteria 

OCMW Gent staat in de eerste plaats garant voor kwaliteitsvolle zorg 

voor inwoners van Gent. 

 

Voor personen met jongdementie zijn dit de opnamecriteria:  

 De jongdementie is geattesteerd door een gespecialiseerde 

arts. 

 De kandidaat-bewoner kan nog voldoende functioneren zodat 

kleinschalig wonen een meerwaarde betekent.  

 De jongste kandidaten krijgen voorrang. 

 Er is een diagnose van een psychiatrische problematiek 

gesteld.  

 Uitgebreide verslaggeving toont aan dat die problematiek 

gestabiliseerd is, waardoor Zuiderlicht een meerwaarde kan 

bieden. 

 Bij acute situaties is overleg met de behandelende arts 

mogelijk, om heropname te voorkomen. Zo nodig is ook een 

tijdelijke heropname mogelijk. 

Voor 65-plussers met een psychiatrische problematiek:  
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 Voor deze bewoners werken we met aparte overeenkomsten 

volgens de geldende VAPH-regelgeving.  

 Kandidaat-bewoners hebben een persoonsvolgend budget 

vanaf budgetcategorie 7. 

 Kleinschalig wonen betekent een meerwaarde voor de 

kandidaat-bewoner. 

Voor personen met een VAPH statuut: 
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4. Onze visie 
Een individuele, persoonlijke aanpak 

In Zuiderlicht volgen we de principes van ‘active ageing’. 

We stimuleren bewoners om langer actief te blijven dankzij 

activiteiten die aangepast zijn aan hun mogelijkheden en 

interesses. De principes van active ageing koppelen we aan 

onderzoek rond levenskwaliteit. 

 We stimuleren de zelfstandigheid van bewoners en 

hebben extra aandacht voor hun eigen keuzes 

(vraaggestuurde zorg). 

 

 We gaan uit van de wensen en krachten van onze 

bewoners. In plaats van te focussen op wat misloopt of 

verholpen moet worden, leggen we het accent op wat 

bewoners nog willen en kunnen.  

 

 We bieden bewoners betekenisvolle activiteiten aan. Ze 

kiezen zelf welke activiteiten ze willen doen en nemen daarbij 

zinvolle rollen op, bijvoorbeeld de rol van medeorganisator of 

deskundige. 

 

 We werken samen met het sociale netwerk van de bewoner 

en stimuleren het onderhouden of uitbouwen van dat 

netwerk.  
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 Bewoners krijgen een individuele woonbegeleider die voor 

hen een individueel zorgplan opmaakt en waakt over hun 

welzijn. 

 

 Personen met een verstandelijke beperking en jongdementie 

wonen in kleinschalige leefgroepen. 

 

 We doen extra inspanningen specifiek voor ouderen met een 

psychiatrische problematiek en geven hen de nodige 

duidelijkheid en structuur. 

 

 Een moderne infrastructuur zorgt voor een veilige omgeving 

(dwaaldetectie, doordacht kleurgebruik …). Tegelijk houden 

we de sfeer huiselijk, met zo weinig mogelijk zichtbaarheid 

van de zorg.  

 

 Binnen- en buitentuinen zijn gericht op sociaal contact. Elke 

afdeling heeft zijn kruiden- of groententuin. 

 

 De medewerkers spelen een belangrijke rol bij het vertalen 

van onze visie in onze werking. Binnen leefgroepen werken 

alle medewerkers persoonsgericht in plaats van 

taakgericht. Ook wie in de keuken werkt, neemt bijvoorbeeld 

een rol op in de omgang met specifieke doelgroepen. 
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5. Een modern gebouw 
Technologie in dienst van de zorg 

Dankzij slimme, nieuwe technologie komt er meer tijd vrij voor 

menselijk contact en essentiële zorgtaken. Bijvoorbeeld: 

 

 Een medicatierobot verpakt de medicatie per bewoner. 

 Elke bewoner krijgt een digitaal zorgdossier op maat. Via tablets 

is het altijd raadpleegbaar in de woningen en in de verschillende 

ruimtes in Zuiderlicht.  

 Voor zorgondersteuning werken we met de nieuwste apparatuur, 

bijvoorbeeld de tilliften, hoog-laagbaden en -bedden 

 De gemeenschappelijke badkamers zijn mooi uitgerust en ook 

bedoeld voor wellnessmomenten. 

 We vermijden zo veel mogelijk een klinisch gevoel: verpleegposten 

zijn minimaal en het accent ligt op de huiselijkheid van de 

leefruimtes en individuele woningen. 

 Op elke afdeling zijn volledig ingerichte leefruimtes en 

leefkeukens om bewoners maximaal te betrekken bij het 

dagelijkse leven. 

 Het gebouw is heel lichtrijk en open. 

 Bewoners kijken uit op een mooie, groene omgeving, grote tuinen 

en specifiek voor hen ingerichte binnentuinen. 

In het gebouw van Zuiderlicht staan infrastructuur en 

technologie helemaal in dienst van de best mogelijke zorg, 

op maat van de bewoners en de verschillende doelgroepen.  
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6. Contact 

Wonen in Zuiderlicht 

Isabelle Nelis 

Dienst Advies, Oriëntatie & Opname 

 

Solliciteren 

     

Algemene vragen 

Steve Sercu 

Directeur Zuiderlicht 

              

  

opname.ouderenzorg@ocmw.gent 

09 266 93 87 

Zuiderlicht 

  Zuidbroek 8, 9030 Mariakerke 

  www.ocmwgent.be/zuiderlicht 

dienst.selectie@ocmw.gent  

09 266 95 68  

www.jobs.ocmwgent.be  

steve.sercu@ocmw.gent 

09 266 93 40  
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Jubileumlaan 217, 9000 Gent 

09 266 93 87 

opname.ouderenzorg@ocmw.gent 

www.ocmwgent.be/zuiderlicht 

@ocmwgent 

 

Dienst Advies, Oriëntatie & 
Opname  


