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De ouderenvoorzieningen van het OCMW Temse willen met hun toegankelijke 

voorzieningen pluralistisch openstaan voor de opvang van en dienstverlening aan 

ouderen en zorgbehoevenden - in eerste instantie inwoners van Groot Temse - en 

aan hen een nieuwe of ondersteunende thuis geven met het oog op hun totale 

welzijn.  

 

De ouderenvoorzieningen van het OCMW Temse voeren hierbij een 

behoeftegestuurd beleid. Samen met de collega’s van de residentiële ouderenzorg, 

de thuiszorg, andere eerstelijnszorg en de ziekenhuizen, wordt in samenspraak met 

de ouderen (en eventueel hun familie of mantelzorgers indien nodig) naar een zorg 

op maat gezocht met een minst beperkende opvang. 

 

De medewerkers van de ouderenvoorzieningen van OCMW Temse – ondersteund 

door vrijwilligers en mantelzorgers - trachten het totale welzijn van hun cliënten 

te behartigen door: 

 

• het realiseren van een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf – met 

respect voor de persoonlijke levenssfeer en het waardigheidsgevoel - waar de 

cliënten zich veilig en geborgen voelen; 

• het creëren van een kwaliteitsvolle huiselijke omgeving waar de begrippen 

huiselijkheid, genegenheid, vriendelijkheid en warmte de sfeer bepalen, alsook 



waar het interieur, het natuurlijke licht en de omgevende natuur zorgen voor 

een betere kwaliteit van leven. 

• het creëren van een open sfeer waarin luisterbereidheid, samenspraak en 

inspraak centraal staan; 

• het door het professioneel en multidisciplinair team op maat geven van de 

beste verzorging, verpleging en/of dienstverlening, waarbij de zelfredzaamheid 

zo lang mogelijk gestimuleerd wordt; 

• het opbouwen van een professionele vertrouwensband met zowel de cliënten als 

hun familie waarbij respect en privacy zeer belangrijk zijn; 

• de wisselwerking te bevorderen met familie en vrienden, alsook de ouderen 

deel laten blijven uitmaken van de omliggende gemeenschap;  

• de cliënten activiteiten aan te bieden, waarbij vriendschap, creativiteit en een 

goede sfeer de boventoon voeren; nadruk ligt op de individuele interesses van 

de cliënten; 

• de nodige informatie en educatie aan cliënten te bieden om een zo goed 

mogelijk begrijpen van hun situatie te bekomen wat leidt tot een maximaal 

fysisch, mentaal en emotioneel welbevinden; 

• respect te hebben voor de rechten en overtuigingen van de cliënt, enerzijds 

politieke en burgerrechten en anderzijds de ideologische, filosofische en 

godsdienstige overtuiging. 

 

Medewerkers werken in een positief klimaat met duidelijke antwoorden, 

waardering, ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, interesse in de cliënt als 

persoon, collegialiteit en goede communicatie. De ouderenvoorzieningen van 

OCMW Temse verbeteren de werving en het behoud van professionals en motiveren 

het personeel. 

 

Lager personeelsverloop, minder ziekteverzuim, enthousiaste medewerkers, goede 

professionals, meer vrijwilligers en bovenal tevreden cliënten, leiden tot een 

gezonde organisatie met gezonde financiële resultaten. Een gezonde organisatie 

waarbij door de betere zorg (1) de cliëntentevredenheid toeneemt, alsook (2) 

medicatiefouten, infecties en dergelijke maximaal vermeden worden.  

 



Continue kwaliteitsverbetering zorgt dat de medewerkers werken aan het oplossen 

van problemen en het hanteren van kwaliteitsstandaarden. 

 

De ouderenvoorzieningen van OCMW Temse verbeteren tevens de reputatie bij 

externe belanghebbenden.  
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