
Vitalis Woonzorggroep - Leefcirkels 

Wat is de belangrijkste les die jullie hebben geleerd door met deze innovatie 

mee te doen met de Challenge? 

Door de hele Challenge hebben we geleerd dat de kleine, creatieve momenten veel meer 

impact hebben dan het organiseren van een bijeenkomst. In de Challenge zijn we steeds 

op zoek gegaan naar de mogelijkheden die er wel waren om de boodschap over te 

brengen (ondanks Corona). Hierdoor hebben we vele creatieve wegen ontdekt. Dit vraagt 

meer tijd en met name creativiteit van de projectorganisatie, maar zorgt voor een 

beperkte tijdsinvestering van de medewerkers van het primaire proces. En nog 

belangrijker dit zorgt voor een veel grotere impact! 

Meer weten over deze innovatie? Lees meer in onderstaande whitepaper.
Of neem contact op met: Sanne Schepens, projectleider innovatie, 

s.schepens@vitalisgroep.nl.

mailto:s.schepens@vitalisgroep.nl


CULTUURVERANDERING

SITUATIE 2020

1. Binnen locaties bakens. 

2. Cliënten zenders. 

3. Zenders en bakens communiceren met elkaar.

4. Afhankelijk van de gepersonaliseerde instelling

(de leefcirkel) gaat deur wel/niet open. 

5. Zorgmedewerkers ontvangen alarmering en en

kunnen locatieinformatie zien op mobiel.

HOE WERKEN LEEFCIRKELS?

COLOFOON

Vitalis, trotse deelnemer aan de Challenge

Verpleeghuizen van de Toekomst 

2020-2021.
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START

DE MOOIE REIS 

GAAT VERDER

LEEFCIRKELS - DE REIS

Binnen Vitalis wordt (nog) gewerkt

met gesloten afdelingen voor

cliënten met een BOPZ-

indicatie. Terwijl leven in vrijheid voor

veel mensen vanzelfsprekend is. Dit

zorgt voor onrust bij de cliënten. 

Benieuwd hoe de collega's

op locatie erin staan? Kijk

hier de video.

Open link

VIDEO

TECHNIEK BENUTTEN

Veilig vergroten van de leefruimte van de

cliënt op locatie Vonderhof, startend met

afdeling de Klaproos. 

Dit met behulp van technologie en op

basis van maatwerk per bewoner.

GEWENSTE SITUATIE 2021

"Zorgtechnologie die de

leefruimte voor mensen met

dementie op een veilige

manier vergroot." 

LEEFCIRKELS?

Andere kijk: van focus 

op veiligheid naar een blik

 gefocust op veilige vrijheid met

een duidelijke en gedeelde visie

als uitgangspunt.

CULTUURVERANDERING

NOMAD VRAGENLIJST

Dit geeft veel inzicht in op welke

onderdelen je de implementatie moet

richten. Zo bleek dat de visie geen

issue was, iedereen stond hierachter. 

De implementatie letterlijk van onderaf

benaderen en iedereen in de actiestand

 zetten.

Door collega's aangedragen praktijksituaties

vertalen naar voorbeeldtoepassingen van de

technologie. Tools hiervoor zijn Use Cases en

het werken met Persona's. 

TIPS

RESULTAAT

Meer vrijheid voor cliënten. 

Succesvolle eerste locatie/stap gezet in

organisatiebrede opschaling/uitrol.

Medewerkers overtuigt van de meerwaarde (afdeling

Madelief wil zelfs al eerder open).

Familie enthousiast. 

Klaproos is de eerste afdeling met iedereen leefcirkel

2. Cliënten Klaproos veel vaker te vinden in het

restaurant (salon).

 Eigenaarschap op de locatie zelf is cruciaal

om de implementatie te laten slagen.

Zoek enthousiastelingen op locatie en laat

hen het verhaal vertellen, kijk hieronder een

voorbeeldvideo om te zien hoe de collega's

op locatie erin staan. Betrek collega's en

neem alle betrokkenen op de locatie mee

tijdens de implementatie.

RANDVOORWAARDEN

Het moet een belangrijk onderwerp zijn op de locatie.

Bijvoorbeeld het opnemen in het jaarplan. Zodat het bij alle

extra onderdelen terugkomt: Opleiding van horeca (sliktraining

en omgaan met dementie), schoolopdrachten, jaarplan

(meegenomen in de foto's) en extra projecten (DAF op het dak

als oriëntatiepunt in de wijk). Hierdoor is het laagdrempelig en

horen collega's het iedere keer terug.

Het is van belang dat er een duidelijke visie is welke

samenhangt met de overige projecten op thema 'meer vrijheid'.

HOE WORDT HET EEN SUCCES?

CREATIEVE KORTE COMMUNICATIEMOMENTEN

Gesprekken bij de koffieautomaat.

Een enthousiaste manager die zaken goed kan

uitleggen en voldoende sensitief is om signalen

op te pikken. 

Aftellen naar de start van het gebruik van

leefcirkels met korte video’s. Makkelijk en leuk

om te bekijken en je betrekt hierdoor de mensen

op locatie. Het gaat leven en is een

gespreksonderwerp.

https://www.youtube.com/watch?v=BMxwe6kPPjg
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