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S tuderen kan soms eenzaam zijn. 
Studenten zoeken een rustige plek 
waar ze zich kunnen concentre-

ren op hun studieboeken. Jongeren 
studeren tegenwoordig graag samen in 
bibliotheken of op andere plekken in 
de stad.  
Omwille van de grote vraag naar die 
studieplekken en omdat de diensten-
centra en woonzorgcentra zich graag 
openstellen voor de buurt, sprongen 
ook de locaties van Zorgbedrijf Ant-
werpen op de kar. Sinds enkele jaren 
zijn studenten er welkom om tijdens 
de blok- en examenperiode een rustig 
hoekje op te zoeken met hun studie-
boeken en eventuele medestudenten. 
En als het tijd is voor een pauze zijn 
ze welkom in de cafetaria, ook om een 
praatje te slaan met de senioren.

23 locaties om te studeren
Op dit moment zijn er 23 dienstencen-
tra en woonzorgcentra die studenten 
een rustige plek kunnen aanbieden, 
in totaal zijn er 200 studieplekken be-
schikbaar. In de dienstencentra gaat 
het meestal om studieplekken in ver-
gaderzalen, bibliotheken, polyvalente 
zaaltjes… en die zijn doorgaans enkel 
overdag op weekdagen open. In de 
meeste woonzorgcentra zijn studenten 
daarentegen altijd welkom – zelfs dag 
en nacht als ze dat willen. Ze kunnen 
er soms in een feestzaal of vergader-
zaal studeren maar ook in een kapel 
of een paviljoen. Bij mooi weer zijn de 

studenten op sommige locaties ook 
welkom in de tuin. 
Bovendien is in de dienstencentra en 
woonzorgcentra alles voorhanden om 
makkelijk te kunnen studeren. Er is 
gratis wifi, er zijn stopcontacten en er 
zijn op alle locaties zeker senioren in 
de buurt die de studenten die dat wil-
len, met plezier zullen be(groot)moe-
deren. Zo zetten de klanten en mede-
werkers mee hun schouders onder de 
blok.

Studeren op markante plekken
Studenten kunnen in Antwerpen trou-
wens niet alleen terecht in de diensten-
centra van Zorgbedrijf Antwerpen. 
Ook Study360 zorgt tijdens de blokpe-
riodes voor fijne locaties op eveneens 
markante plekken. Er zijn doorgaans 
studieplekken met uitzicht over de stad 
en in imposante gebouwen in de bin-
nenstad. 
Bij Zorgbedrijf Antwerpen vinden 
studenten altijd een studieplek in hun 
buurt. Uiteraard zijn de dienstencen-
tra en woonzorgcentra in buurten met 
veel studenten de meest voor de hand 

liggende locaties, maar er zijn stille 
studieplekken in locaties in alle dis-
tricten van de stad Antwerpen. Zo zijn 
studenten bijvoorbeeld ook welkom in 
Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, 
Hoboken, Merksem en Wilrijk. De stu-
dieplekken zijn bovendien niet uitslui-
tend gebonden aan de blok- of examen-
periodes.

Even bellen of mailen vooraf
Studenten die graag in een diensten-
centrum of woonzorgcentrum komen 
studeren, nemen best vooraf persoon-
lijk contact op met het centrum in hun 
buurt. Ze kunnen even bellen, e-mai-
len of contact opnemen via de face-
bookpagina van het dienstencentrum/
woonzorgcentrum. Het aanbod stu-
dieplekken kan bovendien al wel eens 
variëren van studieperiode tot studie-
periode, bijvoorbeeld omdat er acti-
viteiten zijn gepland in het diensten-
centrum of woonzorgcentrum, omdat 
Zorgbedrijf Antwerpen een gebouw 
renoveert of omdat er een nieuwbouw 
dienstencentrum of woonzorgcentrum 
wordt gebouwd op dat moment.

Zorgbedrijf Antwerpen zet net als de voorbije jaren de deuren open 
voor studenten tijdens de blok- en examenperiode, op tal van locaties 
in de districten van Antwerpen. De klanten van de dienstencentra en 
woonzorgcentra zien het jonge bezoek graag komen en de studenten 
genieten van het schouderklopje van de senioren.

    Rustig blokken in  
dienstencentra en woonzorgcentra
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In de dienstencentra en woonzorgcentra is er gratis wifi,  
er zijn stopcontacten en er zijn op alle locaties zeker 
senioren in de buurt die de studenten die dat willen,  
met plezier zullen be(groot)moederen.
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Meer dan alleen een studieplek
Zorgbedrijf Antwerpen vindt het be-
langrijk dat dienstencentra en woon-
zorgcentra de deuren openzetten en 
contacten onderhouden met de buurt. 
Zo kunnen verenigingen uit de buurt 
bijvoorbeeld ook een zaal huren voor 
hun activiteiten of vergaderingen. 
Maar ook in de dagelijkse werking zijn 
er heel wat raakpunten tussen de ge-
neraties. 
Zo komen geregeld leerlingen van een 
naburige school langs voor een geza-
menlijke activiteit, van leren breien 
over liedjes zingen tot samen frietjes 
eten. In een dienstencentrum waar-
naast een kinderdagverblijf gevestigd 
is, gaan de senioren wel eens voorle-
zen voor de kinderen. En in een ander 
dienstencentrum komen af en toe stu-
denten langs om senioren te helpen of 
te leren werken met hun tablet, smart-
phone of computer.

Vertelliving
Andere projecten zijn bijvoorbeeld de 
‘vertelliving’ die studenten van de AP 
Hogeschool vorig jaar hebben geopend 
in woonzorgcentrum Sint-Maria in 
Berchem. Uit onderzoek door een in-
ternationale groep studenten van de 
hogeschool bleek dat bewoners van een 
woonzorgcentrum vaak moeite hebben 
om aan te geven wat ze echt willen. Op 
basis van die resultaten bouwde de stu-
dentengroep een gezellige ‘vertelliving’ 
waar bewoners gestimuleerd worden 
hun wensen en behoeften te uiten. Zo 
kan het woonzorgcentrum zich naast 
de zorg ook nog meer focussen op het 
wonen en (samen)leven. 
In een ander project waarin Zorg-
bedrijf Antwerpen samenwerkt met 
opleidingsinstellingen nemen studen-
ten zelfs de zorg voor bewoners in een 
woonzorgcentrum volledig over. Dan 
gaat het uiteraard over studenten in 

de zorg: een groep laatstejaarsstuden-
ten verpleegkunde en zorgkunde ‘runt’ 
tijdens hun stage vier weken lang een 
afdeling in het woonzorgcentrum met 
alles wat daarbij komt, uiteraard onder 
toezicht van de vaste medewerkers van 
Zorgbedrijf Antwerpen. Zo wordt het 
voor de studenten meer dan een ge-
wone stage, terwijl de zorg voor de be-
woners gegarandeerd is. Tegelijk is het 
voor de studenten vaak een eerste ken-
nismaking met Zorgbedrijf Antwerpen 
als werkgever. •
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Op www.zorgbedrijf.antwerpen.be/studeren vinden 
studenten een overzicht van alle dienstencentra en 
woonzorgcentra die de deuren openzetten.

Deel mooie voorbeelden 
of sterke praktijken met 
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#lokaalDNA

Zorgbedrijf Antwerpen
Zorgbedrijf Antwerpen telt 44 dienstencentra, een gamma aan thuisdiensten (zoals schoonmaakhulp, 
huishoudhulp-gezinszorg, persoonlijk alarmsysteem…), 3350 serviceflats, 17 woonzorgcentra in de  
stad Antwerpen, de (web)winkel www.deschakel.be met producten voor en getest door senioren en  
7 centra voor jeugdzorg. Zorgbedrijf Antwerpen staat ook in voor het beheer en management van 
het woonzorgcentrum Vesalius in Brasschaat en voor het dienstencentrum en de serviceflats Felix 
Brouwershof in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Het is de grootste speler in de Antwerpse zorgsector met 
4000 gemotiveerde medewerkers die elke dag 18.000 klanten helpen. Zorgbedrijf Antwerpen ontving  
in 2017 een Gault&Millau Catering Award.
www.zorgbedrijf.antwerpen.be
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Studenten komen 
studeren bij de 
bewoners van een 
woonzorgcentrum 
maar in een vertel-
living stimuleren  
studenten dan 
weer bewoners 
om hun wensen te 
uiten.


