Paul

Grégoire
‘34 Vilvoorde

DOELEN
Bewoners en medewerkers leren
kennen
Bezoekers ontvangen op de kamer
Kennis delen met bewoners en
team

ACTIVITEITEN
Organigram bijhouden
Bewoners toeleiden naar activiteiten
Schrijven voor bewonerskrant De
Beuk

Soulmate

Elien

Begeleidingsprofiel

Onafhankelijk

Wie ik ben
Herkomst
Paul is geboren en getogen in Vilvoorde, hij heeft
er 65 jaar gewoond. Daarna, op brugpensioen,
verhuisde hij naar Gent voor de liefde om met
Denise samen te wonen. Al heeft het niet veel
gescheeld of hij had naar de Ardennen getrokken.

Beroep
Paul’s eerste job was bij SEM in Vilvoorde, een
producent van elektrische huishoudapparaten.
Daarna werd hij technieker bij Sabena op de
dienst motoren en werkte zich op tot dienstverantwoordelijke. Hij deed dan zowel de planning,
als begroting, aankopen...

Hobbies
Paul was heel veel met zijn werk bezig maar
speelde wel badminton met vrienden, en ging
zwemmen en fietsen.
Hij las veel, ging vaak naar de bibliotheek in
Vilvoorde en sloot zich aan bij Readers Digest.
Nu doet hij vooral braintraining spelletjes,
wiskunde-oefeningen en kaartspelen.

Talenten
Wiskunde is zijn passie. Paul gaf bijles aan
jongeren. Hij kan wiskundige materie goed
uitleggen.
Hij kan goed omgaan met mensen en is altijd een
goeie diplomaat geweest.

Actief blijven
Kruiswoordraadsels, algebra, mensen hier in
het woonzorgcentrum helpen. Kine oefeningen
vind hij ook belangrijk, dat helpt hem bij zijn
evenwichtsproblemen. Hij zou graag wat meer
wandelen, en blijft graag de dingen zelf doen.

Belangrijk
Mensen helpen, zich nuttig voelen en voor
Denise zorgen. Weten hoe get met anderen gaat,
hoe iedereen heet. Beleefdheid vindt hij zeer
belangrijk.

Goed leven
Een zorgeloze dag hebben met Denise. Zeker zijn
dat alles goed geregeld is.

Familie & relaties
Nadat Paul’s vader was overleden is hij bij zijn
moeder blijven wonen in Vilvoorde. Hij was zeer
vaak bezig voor zijn werk en had geen tijd voor
een relatie.
Denise en Paul hebben elkaar ontmoet via
vrienden. Ze zijn getrouwd in 1998, in Gent
waarna het een mooi feest was het ‘t Braemhof.
Denise’s dochter Martine is als een eigen dochter
voor Paul, en dat is wederzijds.

Doelen
Bewoners en medewerkers leren
kennen
Paul houdt graag contact met bewoners en
medewerkers, wil weten wie wie is, wat ze
doen, en hoe hij hen kan helpen.

Bezoekers ontvangen op de
kamer
Bezoek ontvangen is belangrijk. Nu is het
meubilair nog niet optimaal. De tafel is klein,
en er zijn weinig stoelen.

Computerkennis overbrengen
Via je computer of tablet kan je heel goed
in contact blijven met de buitenwereld.
Paul deelt zijn kennis graag met andere
bewoners.

Paul: Leidt nieuwe bewoners en
medewerkers rond.
Team: Breng Paul op de hoogte
wanneer er nieuwe bewoners of
medewerkers zijn.

Paul: kiest nieuwe tafel en stoelen
op IKEA website.
Familie: koopt meubels en laat ze
leveren.

Paul: bereidt met Elien een
computerles voor en schrijft er
over in De Beuk.
Team: begeleidt Paul om de les
op maat van andere bewoners te
maken.

Activiteiten
Organigram bijhouden
Paul heeft graag een overzicht van wie er werkt
in het WZC en wat hun taak is. Dit helpt hem om
mensen met mekaar in contact te brengen.
Hij houdt dit organigram bij op zijn ipad.
Als je de contactgegevens van iemand nodig hebt,
slechts één adres.

Bewoners toeleiden naar activiteiten
Paul betrekt andere bewoners graag. Hij houdt een
overzicht bij van wie er op zijn afdeling verblijft,
zodat hij deze mensen kan aanspreken met hun
naam, en hen kan uitnodigen voor activeiten.
Hou Paul op de hoogte van nieuwe activiteiten zodat
hij andere bewoners kan uitnodigen.
Elien

Schrijven voor krant De Beuk
Paul schrijft graag artikels over interessante
onderwerpen. Het eerste artikel dat hij schreef ging
over de Wet van Murphy. En daar liep helemaal niets
mee mis.
Nodig Paul uit voor de redactievergadering. Hij
levert de artikels aan via email.
Hilde

