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SAMENVATTING PROJECT
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BESCHRIJVING VAN HET IMPLEMENTATIEPROCES
BESCHRIJVING PROJECT EN IMPLEMENTATIE
Vitalis WoonZorg Groep is de expert in alle fases van de ouderenzorg. We werken met het doel dat mensen
bij Vitalis gelukkig oud zijn. Dat bereiken is soms een hele kunst, daarom luidt de ambitie: de kunst van
gelukkig oud zijn. Hiervoor is het belangrijk om de cliënten te kennen, zodat we goed kunnen aansluiten op
wat de cliënten nodig hebben. Gezondheid is volgens ons veel meer dan alleen een fit lijf. Wij hebben
bijzondere aandacht voor de beleving en mentale fitheid van de cliënt. Een belangrijk onderdeel hiervan is
de leefruimte van cliënten. Binnen Vitalis wordt nog gewerkt met gesloten afdelingen voor cliënten met
dementie. Hier willen we graag verandering in brengen, om uiting te geven aan de visie en missie van Vitalis!
Het primaire doel van dit project is daarom het veilig vergroten van de leefomgeving van de cliënten en
hiermee bijdragen aan het gelukkig oud zijn. Dit willen we doen door het realiseren van een open, inclusieve
locatie voor alle cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Om dit te realiseren bestaat het project
uit twee onderdelen, namelijk de noodzakelijke cultuurverandering en de technische implementatie van de
leefcirkels. Het project is gericht op één locatie, namelijk Vitalis Vonderhof. Dit is een stadsverpleeghuis in
hartje Eindhoven.
Specifiek zijn de volgende doelstellingen opgesteld voor het project:



Op 1 juni 2021 is een start gemaakt bij alle betrokkenen op locatie Vonderhof om de leefomgeving van de
cliënten te vergroten.
Op 1 juni 2021 komt 50% van de cliënten van afdeling Klaproos wekelijks buiten de eigen afdeling.

Ook is er een aantal secundaire doelen opgesteld:




De techniek van leefcirkels werkt op 1 juni 2021 op locatie Vonderhof voor afdeling Klaproos. Dit houdt in dat
per cliënt een leefcirkel is ingericht en zo nodig een melding wordt gegeven of een deur wordt dicht gestuurd
als iemand een veilige zone verlaat.
Op 1 juni 2021 is een handvat beschikbaar voor het vergroten van de leefomgeving van cliënten, geschikt voor
andere locaties binnen en buiten Vitalis.
Gedurende Q1 en Q2 van 2021 wordt opgedane ervaring en kennis in dit project vastgelegd en gedeeld.

BESCHRIJVING TECHNOLOGIE
Een 'leefcirkel' is een zorgtechnologie voor mensen met dementie. Een cliënt draagt een tag bij zich,
die zijn/haar bewegingsruimte 'op maat' inregelt. Sommige deuren gaan voor de cliënt open, andere deuren
blijven gesloten. Per cliënt wordt vastgesteld hoe hij/zij functioneert en wat de mogelijkheden zijn. Zo wordt
bepaald wat iemands ‘leefcirkel’ is: voor de ene cliënt is dit alleen een afdeling, voor een andere cliënt is dit
de hele locatie met de binnentuin. Leefcirkels is een bewezen technologie die al bij diverse zorginstellingen
toegepast wordt. Voor dit project hebben we gebruik gemaakt van de leefcirkel technologie van leverancier
Verkerk.

BESCHRIJVING PROCES VAN IMPLEMENTATIE
Eind 2019 hebben we een plan gemaakt voor de technische implementatie van de leefcirkels en de acties
om de cultuurverandering binnen de locatie op te starten. En toen kwam Corona. Waar dit virus op de gehele
maatschappij een grote impact heeft gehad, zorgde dit er ook voor dat het voorbereide plan niet uitvoerbaar
was. In plaats van fysieke bijeenkomsten met een projectgroep, teams en familieleden, moesten we op zoek
naar alternatieve manieren om ons doel te bereiken. Dat we hier toch mee door wilden gaan was duidelijk.
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Samen met de coaches hebben we ons daarom gericht op het inzetten van creatieve en inspirerende
communicatiemomenten om alle betrokkenen mee te nemen, zoals:





Het meenemen van medewerkers in gesprekken met de manager of bij de koffieautomaat;
Maken van een video op locatie door diverse medewerkers te interviewen wat zij vinden van dit project,
welke uitdagingen ze zien en welke meerwaarde ze verwachten voor onze cliënten;
Met de hele locatie aftellen naar het openen van de deuren door wekelijks een video te delen waarin
collega’s aan elkaar antwoord geven op de vragen die nog spelen;
Het meenemen van de leefcirkels als onderdeel van het jaarplan op locatie. Alle teams gaan voor het
jaarplan aan de slag met verbeterpunten. Diverse teams hebben hierin dit project aangepakt. Middels
foto’s wordt iedere maand aan elkaar getoond wat ze hierin hebben bereikt.

Met dit project hebben we kunnen en mogen ervaren dat deze andere manier van aanpakken de grootste
succesfactor was voor dit project!
Een randvoorwaarde om de cultuurverandering door te zetten, was de technische implementatie van de
leefcirkels. Vooraf was de planning dat eind januari 2021 alle technische voorbereidingen waren uitgevoerd,
zodat volop de tijd was om medewerkers de nieuwe technologie te laten ervaren. In realiteit werden in april
2021 de laatste acties uitgevoerd op het gebied van de technologie.
In bijlage I is een overzicht gemaakt van de gepland en de gerealiseerde acties. Hierin is zichtbaar welke
concrete acties anders waren in de realiteit dan in de planning.

METHODE METEN VAN EFFECTEN
Het onderzoeksdoel is het ontdekken hoe we zo effectief mogelijk de benodigde gedragsverandering
kunnen realiseren om de ‘leefcirkels’ zo optimaal mogelijk te implementeren op afdeling Klaproos van
locatie Vonderhof. Hiervoor hebben we de NoMad survey ingezet. Hiermee hebben we inzichten gekregen
in het gevoel van de betrokken medewerkers, door te meten:



Wat het effect van de implementatie en het ingezette veranderproces rondom het gebruik van
‘Leefcirkels’ is.
Welke wijzigingen in de attitude van alle betrokkenen rondom het gebruik van leefcirkels optreden.

VERWACHTINGEN
Door dit project verwachten we dat de kwaliteit van leven van cliënten toeneemt doordat zij meer fysieke
beweging hebben, meer geprikkeld worden, meer contacten aan kunnen gaan en letterlijk meer leefruimte
en hiermee vrijheid ervaren.
Voor de medewerkers verwachten we dat het werkplezier toeneemt doordat de onrust bij cliënten minder
is en zij gelukkiger zijn.

GEMETEN EFFECTEN T.O.V. NULMETING EN TUSSENMETING
In bijlage II is een compleet overzicht terug te vinden van de resultaten van de nulmeting en eindmeting.
Hieronder zijn per groep de meest uitgesprongen effecten en reacties weergegeven. Deels voortgekomen
uit het onderzoek en deels vanuit gesprekken met betrokkenen.
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IMPACT VOOR DE CLIËNTEN






Meer sociale contacten. Een bewoonster van 102 heeft aangegeven dat zij weer vriendinnen heeft. Zij gaat
dagelijks met twee andere bewoonsters op eigen gelegenheid koffiedrinken in De Salon.
Meer levensgenot. Bewoners komen terug op de afdeling met verhalen wat ze meegemaakt of gezien hebben
in De Salon.
Meer rust bij cliënten. Een bewoonster stond voorheen dagelijks tegen de gesloten deur te kloppen en werd
boos doordat zij opgesloten zat. Sinds het openen van de deur loopt zij dagelijks rond in het gebouw en is zij
zichtbaar rustiger.
Op de huiskamer van de afdeling is het rustiger. Hierdoor is er meer aandacht voor cliënten die niet de
mogelijkheid hebben om zelf erop uit te gaan.
In algemene zin fleuren cliënten op en zien de medewerkers cliënten zichtbaar genieten.

IMPACT VOOR VERPLEGENDEN EN VERZORGENDEN





De kwaliteitsverbetering wordt als werkverbetering ervaren.
Medewerkers zijn blij, omdat cliënten blijer zijn.
De zorg stopt niet op de afdeling.
De samenwerking op de locatie is verbeterd zoals tussen de PG-afdeling, de horeca en servicebalie.

IMPACT VOOR ONDERSTEUNENDE MEDEWERKERS



Er is meer contact met cliënten en met collega’s van de diverse afdelingen.
Door de bredere denkwijze is er meer differentiatie mogelijk.

IMPACT VOOR FAMILIE EN VERWANTEN




Prettig dat de dierbare niet meer ‘opgesloten’ zit.
Fijn dat de dierbare meer beweegt.
Fijn om te zien en merken dat hun dierbare opfleurt.

IMPACT VOOR MANAGEMENT EN DIRECTIE




Betrokken en blije medewerkers.
Blije cliënten en verwanten.
Voorbeeldfunctie voor de rest van de organisatie.

BESCHRIJVING VAN TWEE CASUSSEN
Mevrouw F. woont een jaar op De Klaproos. Sinds enkele weken kan zij de afdeling weer verlaten en wordt
ze niet meer tegengehouden door de gesloten deur van de afdeling. Hierdoor kan ze zelf naar het restaurant
gaan om een kopje koffie te drinken met haar vriendinnen van de afdeling of gewoon rondlopen bij de
algemene ruimtes. Dit geeft haar een gevoel van vrijheid en rust. Bij het restaurant helpen ze haar naar een
tafel en krijgt ze koffie, wat een welkom en vrij gevoel geeft.
Meneer G. woont een half jaar op De Klaproos en zit regelmatig in zijn kamer. Hij vindt het prettig om alleen
te zijn. Zijn dochter heeft aangegeven dat hij voortaan zelf de afdeling kan verlaten, maar voor meneer hoeft
dat niet. Als zijn dochter op bezoek komt gaan ze samen naar het restaurant, waar ze welkom ontvangen
worden. Meneer vindt het heerlijk om alle hectiek rondom het stadverpleeghuis te zien. Hij geeft bij zijn
dochter aan dat het toch wel opvallend is dat in alle auto’s maar 1 persoon zit. Als zijn dochter naar huis gaat
blijft meneer nog even in het restaurant zitten en na nog een kopje koffie loopt hij met een voldaan gevoel
terug naar zijn kamer.
Zie ook de video die gemaakt is over het project en een beeld geeft wat de impact is voor de betrokkenen
op locatie: https://vimeo.com/552790530/e84fd2a5a2.
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WAT HEBBEN WE GELEERD VAN HET MEEDOEN AAN DE CHALLENGE?
De coaches hebben tijdens de Challenge bijdragen door te spiegelen en te reflecteren. Hiermee konden we
continue toetsen of we op de juiste weg zaten en bekijken wat nodig was om het pad te vervolgen.
Door de 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!
In de referentiegesprekken kwam als belangrijkste tip naar voren: start met een sterke visie. Dit hebben wij
ook gemerkt tijdens de Challenge. Een toevoeging die wij hier graag bij willen maken is een enthousiaste
manager: de betrokken manager heeft een belangrijke rol gehad in het project en kon de visie goed vertellen
en uitdragen. Dit was een belangrijke succesfactor.

WELKE

VERANDERINGEN

HEBBEN

ER

BINNEN

DE

ORGANISATIE

PLAATSGEVONDEN DOOR HET IMPLEMENTEREN VAN DE TECHNOLOGIE?

EN

WELKE IMPACT HAD DIT?
Binnen dit project was het juist omgedraaid. De cultuurverandering heeft ervoor gezorgd dat de technologie
zinvol wordt benut. Dit ter ondersteuning van de visie om leefruimte veilig te vergroten voor de cliënten met
dementie. Het draaide niet om de technologie, maar om het doel wat we wilden bereiken en de technologie
maakte dit mogelijk. De cultuurverandering heeft er bij ons voor gezorgd dat de technologie zeer succesvol
is geïmplementeerd.

OP DE LOCATIE








De deur van afdeling De Klaproos staat dagelijks van 8.00-20.00 open en de leefcirkel technologie is op de
hele locatie werkend. Alle cliënten van de Klaproos hebben een tag voor alarmering en gebruik van de
leefcirkels.
Alle cliënten van De Klaproos hebben leefcirkel 2 (heel de locatie) gekregen, waarbij dit voor enkele cliënten
zelfs aangepast wordt naar leefcirkel 3 (geen beperkingen).
4 van de 12 cliënten verlaten dagelijks de afdeling en 8 van de 12 cliënten verlaat wekelijks de afdeling (doel
was 50% van de cliënten wekelijks).
De samenwerking is vergroot tussen ALLE disciplines met 1 doel, namelijk de cliënt komt eerst! Dit uit zich
doordat collega’s elkaar meer opzoeken en de horeca- en servicebaliemedewerker een grotere rol heeft. Maar
ook de technische dienst, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en behandelaren gaan hierin mee.
Het onderwerp leeft op de locatie en onder de medewerkers. De gespecialiseerd verpleegkundigen hebben
het initiatief genomen om een uitleg te geven over dementie aan de collega’s van de horeca. De
activiteitenbegeleiders zijn bezig om samen met collega’s en de cliënten in de wijk een wandelroute in de wijk
te creëren en er zijn twee vrijwilligers aangesteld om de cliënten te activeren en hiermee de leefruimte ook
echt te vergroten.
De andere PG-afdelingen willen eerder dan de geplande september ook de deuren van de afdeling openen.
Zij zijn al gestart met het wegwijs maken van de cliënten binnen het pand en de weg te oefenen van de afdeling
naar het restaurant.
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OP DE ZORGORGANISATIE







Het project op Vonderhof wordt binnen Vitalis gezien als voorbeeld en referentie om andere locaties te
inspireren. Diverse inspiratiebezoeken hebben al plaatsgevonden of zijn gepland: met gespecialiseerd
verpleegkundigen vanuit het expert team gedrag, met het directieteam en met collega’s die betrokken zijn bij
nieuwbouwplannen.
Geïnspireerd door de aanpak en ervaringen op Vonderhof wordt de opschaling opgepakt binnen de andere 3
intensieve zorglocaties. Alle 3 deze locaties hebben de eerste stappen hierin gezet, afgestemd op de
mogelijkheden op de locatie.
Middels de opgestelde rapportages, projectplanning, video’s en whitepaper is er voldoende documentatie
beschikbaar voor de andere locaties om het project vorm te geven. Uit dit project blijkt wel dat het niet
mogelijk is om hiervoor een blauwdruk te schrijven. Het kan pas een succes worden als het afgestemd is op de
specifieke locatie.
De ervaringen en geleerde lessen zijn maandelijks teruggekoppeld aan het innovatieteam binnen Vitalis. Zij
zijn Vitalis-breed betrokken bij alle projecten en initiatieven op het gebied van digitale innovatie. Hiermee
worden de geleerde lessen ook bij andere projecten toegepast.

EXTERN





Verbinding binnen de sector. Door het actief delen van de ervaringen zijn er al diverse vragen binnengekomen
vanuit andere zorgorganisaties in de sector en zijn de eerst referentiebezoeken al gepland.
Verbinding met de wijk. Als vervolgstap wordt gekeken hoe een veilige wandelroute door de wijk kan worden
gecreëerd. Hiervoor is contact met de wijk opgestart om dit samen mogelijk te maken.
Verbinding met de gemeente. Om gezamenlijk te werken aan een dementievriendelijke wijk, is ook contact
gezocht met de gemeente.
Verbinding met het onderwijs. Vanaf september 2021 wordt een langlopend project opgezet met Fontys om
onderzoek te doen naar het verbeteren van de oriëntatie van mensen met dementie binnen Vonderhof.

TOEKOMSTPERSPECTIEF
BINNEN VONDERHOF (EN DE WIJK)
Het onderwerp leeft op locatie en leeft onder alle medewerkers! Door de actieve betrokkenheid van alle
medewerkers worden automatisch de vervolgstappen gezet om dit ook te borgen in de bestaande
processen. Het project wordt vervolgd om te borgen dat de medewerkers zelf actief aan de slag blijven gaan
om de bestaande processen aan te passen en om het proces te begeleiden om de andere PG-afdelingen te
openen. Een onderdeel dat hier in ieder geval in meegenomen gaat worden is het verwijderen van
deurstickers die de oriëntatie van cliënten belemmert. En ook de zoektocht naar geschikte bewegwijzering
in de lift en op de locatie om de oriëntatie van cliënten te vergroten zal meegenomen worden.
Ook is al een c0ncrete vervolgstap gezet richting de leefruimte buiten Vonderhof en de connectie met de
wijk. Een project dat hiervoor al opgestart is, is het plaatsen van een herkenningspunt op het dak van het
gebouw. In samenwerking met een kunstenaar, en samen met cliënten van Vonderhof, wordt momenteel
een oude DAF 33 opgeknapt. Voor het opknappen zijn gesprekken gevoerd met cliënten van Vonderhof om
erachter te komen wat zij zich konden herinneren van de DAF 33, waar velen van hen vroeger mee gereden
hebben. Deze herinneringen worden verwerkt bij het opknappen van de DAF. In september wordt het
project afgesloten door het plaatsen van de DAF op het dak van Vonderhof. Hiermee ontstaat in de wijk een
herkenningspunt voor de cliënten van Vonderhof en de cliënten in de wijk. Als zij naar buiten gaan en niet
weten hoe ze terug naar huis kunnen, zorgt de DAF voor herkenning. Gekeken wordt of de DAF ook gebruikt
kan worden in de wijk om de route aan te geven naar Vonderhof.
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BINNEN VITALIS
Het succes vanuit dit project op Vonderhof is gedeeld en dit heeft geleid tot het proactief en enthousiast
starten op de andere 3 locaties van intensieve zorg. Maandelijks vindt overleg plaats tussen de managers
van de locaties specifiek over dit onderwerp om de geleerde lessen en ervaringen actief te kunnen delen.
Daarnaast heeft Vitalis verspreid over diverse wijklocaties kleinschalige, gesloten woongroepen. De
vervolgstap is om ook op deze locaties gebruik te gaan maken van leefcirkels.

EXTERN
De geleerde lessen worden ook extern gedeeld via twee webinars. De eerste vond plaats tijdens de Dutch
Health Week op 18 mei, waarin de ervaringen zijn gedeeld samen met de leverancier Verkerk
(https://www.youtube.com/watch?v=FZWjJntF9Y0). Het tweede webinar op 8 juni wordt georganiseerd
vanuit het ZorgInnovatie Platform Zuid-Oost Brabant. Ook hierin zullen de ervaringen van dit project
gedeeld worden.

CONCLUSIE
De conclusie is dat we supertrots zijn op het resultaat wat we met elkaar neergezet hebben. Met veel plezier
hebben we de afgelopen periode de ervaringen ook gedeeld op LinkedIn op een open, creatieve,
laagdrempelige en inspirerende manier. Het uitdragen en delen van de ervaringen zorgt voor veel positieve
respons en energie voor ons om onze missie verder door te zetten. Want de Challenge stopt, maar onze
missie niet!
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En waar het aan het einde van de dag echt om gaat, is het bijdragen aan de kunst van het gelukkig oud zijn
van onze cliënten. Zoals die ene dame die eerst iedere avond op de deur van de afdeling stond te bonken en
nu een groot deel van de dag door De Salon en algemene ruimtes loopt en zichtbaar rustiger en blijer is!
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1. TECHNISCHE IMPLEMENTATIE LEEFCIRKELS
P

Alle medewerkers beschikken over een smartphone.

R

Alle medewerkers beschikken over een smartphone.

P

Technische aanpassingen voor gebruik leefcirkels.

R

Afstemming met ICT en Verkerk wat nodig is in de techniek

R

Wiﬁ geupgrade

P

Techniek voor leefcirkels technisch geimplementeerd.

R

Techniek leefcirkels door verkerk aangebracht

R

Aanpassingen aan deur klaproos en bij kapsalon gerealiseerd door kone

P

Start gebruik smartphone voor alarmering.

R

Start gebruik smartphone voor alarmering

2. VERTROUWEN ZORG OPBOUWEN EN STARTEN
KLEINE VERANDERING
P

Referentiebezoeken

R

Referentiegesprekken intern en extern

P

Project wordt besproken in alle teamoverleggen

R

Project wordt besproken in alle teamoverleggen

R

Versturen informatie gebruik smartphone voor alarmeringen en leefcirkels

P

'Droog' oefenen gebruik leefcirkels (dus los van het gebruikelijke proces).

P

Training zorgmedewerkers Klaproos gebruik leefcirkels.

R

Aftrap met Klaproos voor opstart leefcirkels incl testronde

R

‘Aftellen’ tot opening Klaproos door iedere week iets te delen via whatsapp oa persona’s

R

Training kartrekkers gebruik smartphone voor alarmering en leefcirkels

3. FAMILIE EN VRIJWILLIGERS ACTIEF
BETREKKEN BIJ DE VERANDERINGEN
P

Huiskamergesprekken met familie Klaproos (3 groepen van 8 familieleden

R

Leaﬂet beschikbaar maken met informatie over leefcirkels

R

Video maken om familie mee te nemen/bekend te maken met inzet leefcirkels

R

Gesprek per familie/naasten van client Klaproos over inzet leefcirkels (door PB’er)

R

Bespreken uitzonderingen in artsenvisite

P

Huiskamergesprekken voor overige betrokkenen (andere afdelingen, vrijwilligers)

4. GEBRUIK LEEFCIRKELS OP DE EERSTE
AFDELING (BG)
P

Start gebruik leefcirkels Klaproos (BG)

R

Start gebruik leefcirkels Klaproos (BG) eerst overdag, daarna ook nacht

R

Wekelijkse evaluatie samen met de leverancier (om snel aanpassingen te doen)

P

Bewoners Klaproos wegwijs maken op de locatie

R

Bewoners Klaproos wegwijs maken op de locatie

R

Wekelijks een ervaringsverhaal delen met de hele locatie

5. ONDERZOEK
R

0-meting

R

Analyseren 0-meting en vervolgacties bepalen

R

Tussenmeting

R

Analyse tussenmeting
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ALGEMENE GEGEVENS
LEEFCIRKELS:
Om cliënten meer bewegingsvrijheid te geven gaan we leefcirkels inzetten. Hier beginnen we mee op afdeling
Klaproos in april 2021. Een 'leefcirkel' is een zorgtechnologie voor mensen met dementie. Een cliënt draagt een tag
bij zich, die zijn bewegingsruimte 'op maat' inregelt. Sommige deuren gaan voor de cliënt open, andere deuren
blijven gesloten. Per cliënt wordt vastgesteld hoe hij/zij functioneert en wat de mogelijkheden zijn. Zo wordt
bepaald wat iemands ‘leefcirkel’ is: voor de ene cliënt is dit alleen een afdeling, voor een andere cliënt is dit de hele
locatie met de binnentuin. Leefcirkels is een bewezen technologie die al bij diverse zorginstellingen toegepast
wordt.
ONDERZOEK
Gedurende het project wordt onderzoek gedaan. Het voornaamste onderzoeksdoel is dat Vitalis ontdekt hoe ze zo
effectief mogelijk de benodigde gedragsverandering kunnen realiseren om de leefcirkels zo optimaal mogelijk te
implementeren op afdeling De Klaproos van locatie de Vonderhof. Gaandeweg krijgt Vitalis inzicht in:
• Het effect van de inzet van ‘Leefcirkels’.
• De meest effectieve manier om gedragsverandering te realiseren voor een optimale
implementatie. Er ontstaat een implementatietoolkit voor een effectieve uitrol en opschaling van ‘Leefcirkels’ in een
VVT-instelling. Deze toolkit kan ook zinvol zijn voor andere VVT- instellingen die de ‘Leefcirkels’ willen
implementeren.
NOMAD SURVEY
Vitalis zet de NoMad survey in aan het begin (december 2020 = nulmeting) en aan het eind (mei 2021 = eindmeting)
van het implementatietraject. De vragen uit de NoMad-lijst gaan specifiek over het implementatieproces. Het geeft
op hoofdlijnen inzichten in de verwachtingen en bevindingen van medewerkers en vrijwilligers. Bij iedere vraag kon
aangegeven worden in hoeverre men zich wel of niet kon vinden in de stelling. Helemaal links ( score 1) betekent
dat men zich helemaal niet kon vinden in de stelling, helemaal rechts (score 7) betekent dat men zich volledig kon
vinden in de stelling. Wanneer de meeste medewerkers/vrijwilligers op een bepaalde vraag laag scoren dan geeft
dit aan dat hier binnen het implementatietraject meer aandacht op (had) moet(en) zijn. Wanneer er hoog wordt
gescoord, dan is er dus voldoende aandacht voor dat thema geweest.Om ons inzicht te geven in hoe wij de
‘leefcirkels’ het beste kunnen invoeren en hoe de zorgprofessionals het beste gehlopen kunnen worden hierbij is er
een vragenlijst opgesteld en gedeeld onder de (zorg)professionals van locatie Vonderhof
UITKOMSTEN
De uitkomsten worden via de NoMad survey gewogen en geïnterpreteerd. De NoMad survey rekent de resultaten
om in procenten (0 punten = 0% / 7 punten = 100%). De resultaten van de 1e enquête worden in deze sessie
besproken. Binnen dit project wordt de NoMad survey als een kwalitatief/exploratief meetinstrument ingezet,
waarbuij de uitkomsten richting geven aan de implementatie. Dit zorgt ervoor dat er een compleet, relevant
spectrum wordt benut. Een eigen vertaling van de vragenlijst is voor dit doel toereikend in validiteit en
betrouwbaarheid.

AANTAL VRAGEN: 23

TERMIJN OPEN: 21/12/2020 - 11/1/2020

AANTAL RESPONDENTEN: 30

LEEFTIJD: GEMIDDELD 44 JAAR, OUDSTE 65 JAAR, JONGSTE 18 JAAR

TEAMS: 10X KORENBLOEM, 6X MADELIEF, 2X MARGRIET, 7X KLAPROOS, 5X OVERIGE

SCHAAL: 0 = HELEMAAL ONEENS / 7 = HELEMAAL MEE EENS

GEMIDDELDE SCORE: KORENBLOEM 5, MADELIEF 4, MARGRIET 5, KLAPROOS 6, OVERIGE 6

LAAGSTE GEMIDDELDE SCORE: 1,2 - HOOGSTE GEMIDDELDE SCORE: 6,1

TOTAAL GEMIDDELDE SCORE: 4,9
VRAAG MET HOOGSTEGEMIDDELDE SCORE (3,9)
'Ik ben bereid mij in te zetten om de ‘leefcirkels’ een goede plek te geven in ons werkproces'
VRAAG MET LAAGSTE GEMIDDELDE SCORE (3,9)
'Het gebruik van de ‘leefcirkels’ geeft mij meer vertrouwen en rust dan voorheen'

NULMETING
AFDELING KORENBLOEM
HOE ZINVOL.
IS HET

BESPIEGELEND
INZICHT

BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van de Leefcirkels kunnen zien. 57%
14. Ons team vindt het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 57%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 86%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik de Leefcirkels
anders moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 100%
AANDACHTSPUNT; TOEGANG TOT INFORMATIE, TEAM VINDT ZINVOL

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met de Leefcirkels en hoe ik nu werk. 71%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met de
Leefcirkels. 71%
3. Ik begrijp wat het gebruik van de Leefcirkels allemaal van mij vraagt. 71%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van de Leefcirkels kunnen opleveren
voor mijn werk en zie dit als meerwaarde. 86%
AANDACHTSPUNT: GEEN

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van de Leefcirkels
op gang te brengen en te houden. 57%
6. Wij zijn het er als team over eens dat de Leefcirkels deel moeten (gaan)
uitmaken van ons dagelijks werk. 57%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om de Leefcirkels een goede plek te geven in ons
werkproces. 86%
8. Ik verwacht Leefcirkels langdurig te gebruiken. 86%
AANDACHTSPUNT: KARTREKKERS, DEEL MAKEN VAN DAGELIJKS WERK

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van de Leefcirkels. 86%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van de
Leefcirkels, ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 71%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met de Leefcirkels. 57%
12. Het gebruik van de Leefcirkels wordt voldoende ondersteund door de rest van
de mensen binnen Vitalis. 71%
AANDACHTSPUNT; JUISTE VAARDIGHEDEN

COLLECTIEVE
ACTIE

MENTALE
BETROKKENHEID

EXTRA VRAGEN
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Het gebruik van de Leefcirkels geeft mij meer vertrouwen en rust dan voorheen.
57%
2. Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het gebruik van de
Leefcirkels. 71%
3. Ik help mijn collega's om de Leefcirkels goed te gebruiken. 86%
4. Ons team helpt elkaar om de Leefcirkels goed te gebruiken. 71%

Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vijf open vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Welke effecten kunnen we volgens jou bereiken met de inzet van Leefcirkels?
2. Wat zijn de effecten op cliënten/mantelzorgers?
3. Wat zijn de effecten op mijzelf?
4. Wat zijn de effecten op mijn team?
5. Wat zijn de grootste risico's die je ziet voor jou, je team of je cliënt?
Hieronder een selectie van de antwoorden

Welke effecten kunnen we volgens jou
bereiken met de inzet van Leefcirkels?

GELUKKIGER OUDER WORDEN, VRIJER GEVOEL,
MINDER ONBEGREPEN GEDRAG, MEER
BEWEGINGSVRIJHEID, MEER EIGEN REGIE, MEER
LEEFGELUK, MEER KWALITEIT VAN LEVEN, MINDER
OPSTANDIGHEID, MINDER OPGESLOTEN, MINDER
ONRUST, GEVOEL VAN NORMAAL LEVEN

Wat zijn de effecten op
cliënten/mantelzorgers?

MEER VERTROUWEN, MINDER BETUTTELD VOELEN,
MENTELZORGERS VOELEN ZICH WELLICHT
ONVEILIGER, MEER RUST, MINDER VRAGEN, CLIËNTEN
WELLICHT ONRUSTIGER, SPANNEND, INDOUD WELZIJN
VERBETERT, VRIJHEIDSGEVOEL, POSTIVITEIT,
BLIJDSCHAP

Wat zijn de effecten
op mijzelf?

MEER PLEZIER, BEWONERS BLIJ, WERK MOOIER,
STRESS, VERNIEUWING, MINDER AANDACHT EIGEN
AFDELING, MOOIE ONTWIKKELING, MAXIMALE
VRIJHEID, WELZIJN VERGROTEN, MEER ALERTHEID,
MEER ANDERE GEZICHTEN LEREN KENNEN

Wat zijn de effecten
op mijn team?

Wat zijn de grootste risico's die je ziet
voor jou, je team of je cliënt?

SAAMHORIGHEID INDIEN VERTROUWEN, ONRUSTIGER,
STRESS IVM NIEUWE WERKZAAMHEDEN,
VERANDERING GEEFT WEERSTAND, MISSEN
KARTREKKERS, MEER WERK, SAMENWERKING TUSSEN
AFDELINGEN VERGROTEN, MEER
VERANTWOORDELIJKHEID

ONGELUKKEN. VERDWALEN, BEWONER SNAPT HET IN
HET BEGIN NIET, SOMATIEK AANWEZIGHEID ANDEREN
NIET WAARDEREN, EXTRA TAKEN, DEUREN KAMERS
VAKER GESLOTEN, MENSEN RONDLOPEN EN IN
ANDERE KAMERS RONDNEUZEN, SOMATIEK ICM PG
NIET GOED, ANDERE DYNAMIEK, TECHNIEK LAAT ONS
WELLICHT IN DE STEEK EN DAN, JE KENT DE ANDERE
BEWONERS NIET

NULMETING
AFDELING MADELIEF
HOE ZINVOL.
IS HET

BESPIEGELEND
INZICHT

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met de Leefcirkels en hoe ik nu werk. 57%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met de
Leefcirkels. 57%
3. Ik begrijp wat het gebruik van de Leefcirkels allemaal van mij vraagt. 57%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van de Leefcirkels kunnen opleveren
voor mijn werk en zie dit als meerwaarde.57%
AANDACHTSPUNT: ALLE PUNTEN

BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van de Leefcirkels kunnen zien. 57%
14. Ons team vindt het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 43%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 57%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik de Leefcirkels
anders moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 71%
AANDACHTSPUNT: TOEGANG TOT INFORMATIE, TEAM ZINVOL, ZELF ZINVOL

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van de Leefcirkels
op gang te brengen en te houden. 57%
6. Wij zijn het er als team over eens dat de Leefcirkels deel moeten (gaan)
uitmaken van ons dagelijks werk. 43%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om de Leefcirkels een goede plek te geven in ons
werkproces. 71%
8. Ik verwacht Leefcirkels langdurig te gebruiken. 57%
AANDACHTSPUNT: KARTREKKERS, DEEL MAKEN DAGEL. WERK, LANGDURIG

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van de Leefcirkels. 71%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van de
Leefcirkels, ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 57%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met de Leefcirkels. 43%
12. Het gebruik van de Leefcirkels wordt voldoende ondersteund door de rest van
de mensen binnen Vitalis. 57%
AANDACHTSPUNT: VERTR. TEAM, VAARDIGHEDEN, VOLD. ONDERSTEUNING

COLLECTIEVE
ACTIE

MENTALE
BETROKKENHEID

EXTRA VRAGEN
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Het gebruik van de Leefcirkels geeft mij meer vertrouwen en rust dan voorheen.
29%
2. Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het gebruik van de
Leefcirkels. 57%
3. Ik help mijn collega's om de Leefcirkels goed te gebruiken. 57%
4. Ons team helpt elkaar om de Leefcirkels goed te gebruiken. 57%

Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vijf open vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Welke effecten kunnen we volgens jou bereiken met de inzet van Leefcirkels?
2. Wat zijn de effecten op cliënten/mantelzorgers?
3. Wat zijn de effecten op mijzelf?
4. Wat zijn de effecten op mijn team?
5. Wat zijn de grootste risico's die je ziet voor jou, je team of je cliënt?
Hieronder een selectie van de antwoorden

Welke effecten kunnen we volgens jou
bereiken met de inzet van Leefcirkels?

MEER VRIJHEID, MEER EIGEN REGIE, WEGLOPERS

Wat zijn de effecten op
cliënten/mantelzorgers?

NIET MEER OM HULP VRAGEN (BV LIFT), ONRUSTIGERE
CLIËNTEN, MEER ZOEKEN NAAR PERSOON. ONRUSTIG,
VERWARD, VERDWALEN

Wat zijn de effecten
op mijzelf?

ELK MOMENT GAAN OPLETTEN, WAAR ZIJN DE
CLIËNTEN, MEER DRUKTE

Wat zijn de effecten
op mijn team?

Wat zijn de grootste risico's die je ziet
voor jou, je team of je cliënt?

BEGELEIDING CLIËNTEN VAN BERGEN NAAR
VOORUITGANG, MEER WERKDRUK,

ZOEKEN VAN CLIËNTEN, CHAOS, BEWONERS KWIJT,
VERDWAALDE CLIËNTEN, NIET GENOEG EERLIJKE
AANDACHT, MEER ONRUST

NULMETING
AFDELING MARGRIET
HOE ZINVOL.
IS HET

BESPIEGELEND
INZICHT

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met de Leefcirkels en hoe ik nu werk. 86%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met de
Leefcirkels. 71%
3. Ik begrijp wat het gebruik van de Leefcirkels allemaal van mij vraagt. 71%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van de Leefcirkels kunnen opleveren
voor mijn werk en zie dit als meerwaarde.86%
AANDACHTSPUNT: GEEN

BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van de Leefcirkels kunnen zien. 86%
14. Ons team vindt het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 57%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 86%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik de Leefcirkels
anders moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 71%
AANDACHTSPUNT; TEAM ZINVOL

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van de Leefcirkels
op gang te brengen en te houden. 86%
6. Wij zijn het er als team over eens dat de Leefcirkels deel moeten (gaan)
uitmaken van ons dagelijks werk. 57%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om de Leefcirkels een goede plek te geven in ons
werkproces. 86%
8. Ik verwacht Leefcirkels langdurig te gebruiken. 100%
AANDACHTSPUNT: DEEL UITMAKEN VAN DAGELIJKS WERK

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van de Leefcirkels. 86%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van de
Leefcirkels, ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 71%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met de Leefcirkels. 43%
12. Het gebruik van de Leefcirkels wordt voldoende ondersteund door de rest van
de mensen binnen Vitalis. 71%
AANDACHTSPUNT; JUISTE VAARDIGHEDEN EN KENNIS

COLLECTIEVE
ACTIE

MENTALE
BETROKKENHEID

EXTRA VRAGEN
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Het gebruik van de Leefcirkels geeft mij meer vertrouwen en rust dan voorheen.
43%
2. Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het gebruik van de
Leefcirkels. 86%
3. Ik help mijn collega's om de Leefcirkels goed te gebruiken. 100%
4. Ons team helpt elkaar om de Leefcirkels goed te gebruiken. 86%

Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vijf open vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Welke effecten kunnen we volgens jou bereiken met de inzet van Leefcirkels?
2. Wat zijn de effecten op cliënten/mantelzorgers?
3. Wat zijn de effecten op mijzelf?
4. Wat zijn de effecten op mijn team?
5. Wat zijn de grootste risico's die je ziet voor jou, je team of je cliënt?
Hieronder een selectie van de antwoorden

Welke effecten kunnen we volgens jou
bereiken met de inzet van Leefcirkels?

MINDER OPSTANDIGHEID, BETER AANSPREEKBAAR,
LAGER MEDICIJNGEBRUIK, LEEFBAARHEID

Wat zijn de effecten op
cliënten/mantelzorgers?

MEER VRIJHEID, UITDAGING OM OMGEVING TE
ONTDEKKEN

Wat zijn de effecten
op mijzelf?

ZIEN VAN NIEUWE CLIËNTEN, GERUSTSTELLEND

Wat zijn de effecten
op mijn team?

Wat zijn de grootste risico's die je ziet
voor jou, je team of je cliënt?

GEDRAGSVERANDERING, VEILIGHEID

GEEN RISICO MAAR DOEL, NIET WETEN WAAR
BEWONER IS

NULMETING
AFDELING KLAPROOS
HOE ZINVOL.
IS HET

BESPIEGELEND
INZICHT

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met de Leefcirkels en hoe ik nu werk. 71%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met de
Leefcirkels. 57%
3. Ik begrijp wat het gebruik van de Leefcirkels allemaal van mij vraagt. 71%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van de Leefcirkels kunnen opleveren
voor mijn werk en zie dit als meerwaarde.86%
AANDACHTSPUNT: ALS TEAM EENS WAT HET DOEL IS

BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van de Leefcirkels kunnen zien. 71%
14. Ons team vindt het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 71%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 86%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik de Leefcirkels
anders moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 86%
AANDACHTSPUNT; GEEN

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van de Leefcirkels
op gang te brengen en te houden. 71%
6. Wij zijn het er als team over eens dat de Leefcirkels deel moeten (gaan)
uitmaken van ons dagelijks werk. 71%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om de Leefcirkels een goede plek te geven in ons
werkproces. 86%
8. Ik verwacht Leefcirkels langdurig te gebruiken. 86%
AANDACHTSPUNT: GEEN

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van de Leefcirkels. 86%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van de
Leefcirkels, ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 86%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met de Leefcirkels. 86%
12. Het gebruik van de Leefcirkels wordt voldoende ondersteund door de rest van
de mensen binnen Vitalis. 86%
AANDACHTSPUNT; GEEN

MENTALE
BETROKKENHEID

COLLECTIEVE
ACTIE

EXTRA VRAGEN
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Het gebruik van de Leefcirkels geeft mij meer vertrouwen en rust dan voorheen.
57%
2. Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het gebruik van de
Leefcirkels. 71%
3. Ik help mijn collega's om de Leefcirkels goed te gebruiken. 86%
4. Ons team helpt elkaar om de Leefcirkels goed te gebruiken. 86%

Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vijf open vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Welke effecten kunnen we volgens jou bereiken met de inzet van Leefcirkels?
2. Wat zijn de effecten op cliënten/mantelzorgers?
3. Wat zijn de effecten op mijzelf?
4. Wat zijn de effecten op mijn team?
5. Wat zijn de grootste risico's die je ziet voor jou, je team of je cliënt?
Hieronder een selectie van de antwoorden

Welke effecten kunnen we volgens jou
bereiken met de inzet van Leefcirkels?

MEER LOOPRUIMTE, VRIJHEID, KIJKEN NAAR
MOGELIJKHEDEN PER INDIVIDU, GOED OVERLEGGEN
BINNEN TEAM, EVEN KUNNEN ONTSNAPPEN,

Wat zijn de effecten op
cliënten/mantelzorgers?

GOED EFFECT IVM VRIJHEID, MINDER OPGESLOTEN
GEVOEL,

Wat zijn de effecten
op mijzelf?

Wat zijn de effecten
op mijn team?

Wat zijn de grootste risico's die je ziet
voor jou, je team of je cliënt?

LASTIGER MET ETENSTIJD & MEDICIJNEN, CLIËNTEN
MINDER BEPERKT, MEER OPLETTEN,

BEGIN WENNEN, GOED RESULTAAT UITEINDELIJK,
DOOR GOED OVERLEG WAARMAKEN, MEER STRESS,
GEEN ZICHT OP BEWONERS,

WEG KWIJT, WENNEN VAN HET TEAM, ANDERE MANIER
VAN WERKEN, ALS TEAM NIET OP 1 LIJN, NIET
ALLEMAAL POSITIEF, VERDWALEN, ONGEVALLEN

NULMETING
AFDELING OVERIGE
HOE ZINVOL.
IS HET

BESPIEGELEND
INZICHT

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met de Leefcirkels en hoe ik nu werk. 71%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met de
Leefcirkels. 86%
3. Ik begrijp wat het gebruik van de Leefcirkels allemaal van mij vraagt. 57%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van de Leefcirkels kunnen opleveren
voor mijn werk en zie dit als meerwaarde.71%
AANDACHTSPUNT: BEGRIJP WAT HET VAN ME VRAAGT

BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van de Leefcirkels kunnen zien. 57%
14. Ons team vindt het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 71%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 100%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik de Leefcirkels
anders moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 86%
AANDACHTSPUNT; TOEGANG TOT INFORMATIE OVER EFFECTEN

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van de Leefcirkels
op gang te brengen en te houden. 71%
6. Wij zijn het er als team over eens dat de Leefcirkels deel moeten (gaan)
uitmaken van ons dagelijks werk. 71%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om de Leefcirkels een goede plek te geven in ons
werkproces. 100%
8. Ik verwacht Leefcirkels langdurig te gebruiken. 100%
AANDACHTSPUNT: GEEN

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van de Leefcirkels. 86%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van de
Leefcirkels, ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 86%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met de Leefcirkels. 57%
12. Het gebruik van de Leefcirkels wordt voldoende ondersteund door de rest van
de mensen binnen Vitalis. 71%
AANDACHTSPUNT; ALS TEAM JUISTE VAARDIGHEDEN EN KENNIS

COLLECTIEVE
ACTIE

MENTALE
BETROKKENHEID

EXTRA VRAGEN
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Het gebruik van de Leefcirkels geeft mij meer vertrouwen en rust dan voorheen.
71%
2. Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het gebruik van de
Leefcirkels. 86%
3. Ik help mijn collega's om de Leefcirkels goed te gebruiken. 86%
4. Ons team helpt elkaar om de Leefcirkels goed te gebruiken. 71%

Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vijf open vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Welke effecten kunnen we volgens jou bereiken met de inzet van Leefcirkels?
2. Wat zijn de effecten op cliënten/mantelzorgers?
3. Wat zijn de effecten op mijzelf?
4. Wat zijn de effecten op mijn team?
5. Wat zijn de grootste risico's die je ziet voor jou, je team of je cliënt?
Hieronder een selectie van de antwoorden

Welke effecten kunnen we volgens jou
bereiken met de inzet van Leefcirkels?

MENSEN MET DEMENTIE NU OPGESLOTEN, STRAKS
VRIJER, MINDER TIJD NODIG OM OP MENSEN TE
LETTEN, GEVOEL VAN NORMAAL LEVEN, MEER
VRIJHEID, MEER UITDAGING, GROTERE WERELD

Wat zijn de effecten op
cliënten/mantelzorgers?

Wat zijn de effecten
op mijzelf?

CLIËNTEN VERPLEEGHUIS & PG & APPARTEMENTEN
KOMEN MET ELKAAR IN AANRAKING, MEER RUST,
BETER THUIS GEVOEL, EERST SPANNEND DAARNA
MEER PLEZIER IN WERK, POSITIVITEIT EN BLIJDSCHAP

MAKKELIJKER IN DE GATEN HOUDEN, MINDER
HECTIEK, RUSTIGER, TEVREDENHEID, THUISGEVOEL
CREËREN, MEER CONTROLES BIJ DE DEUR UITVOEREN

Wat zijn de effecten
op mijn team?

Wat zijn de grootste risico's die je ziet
voor jou, je team of je cliënt?

ANDERE MANIER WERKEN EN DENKEN, NOG NIET
OVER GESPROKEN BINNEN TEAM

TECHNOLOGIE WERKT NIET; CLIËNTEN OP GESLOTEN?,
GEEN GOEDE INFORMATIE, WELLICHT IN BEGIN TEVEEL
VRIJHEID, TOCH ONTSNAPPEN

ALGEMENE GEGEVENS
LEEFCIRKELS:
Om cliënten meer bewegingsvrijheid te geven gaan we leefcirkels inzetten. Hier beginnen we mee op afdeling
Klaproos in april 2021. Een 'leefcirkel' is een zorgtechnologie voor mensen met dementie. Een cliënt draagt een tag
bij zich, die zijn bewegingsruimte 'op maat' inregelt. Sommige deuren gaan voor de cliënt open, andere deuren
blijven gesloten. Per cliënt wordt vastgesteld hoe hij/zij functioneert en wat de mogelijkheden zijn. Zo wordt
bepaald wat iemands ‘leefcirkel’ is: voor de ene cliënt is dit alleen een afdeling, voor een andere cliënt is dit de hele
locatie met de binnentuin. Leefcirkels is een bewezen technologie die al bij diverse zorginstellingen toegepast
wordt.
ONDERZOEK
Gedurende het project wordt onderzoek gedaan. Het voornaamste onderzoeksdoel is dat Vitalis ontdekt hoe ze zo
effectief mogelijk de benodigde gedragsverandering kunnen realiseren om de leefcirkels zo optimaal mogelijk te
implementeren op afdeling De Klaproos van locatie de Vonderhof. Gaandeweg krijgt Vitalis inzicht in:
• Het effect van de inzet van ‘Leefcirkels’.
• De meest effectieve manier om gedragsverandering te realiseren voor een optimale
implementatie. Er ontstaat een implementatietoolkit voor een effectieve uitrol en opschaling van ‘Leefcirkels’ in een
VVT-instelling. Deze toolkit kan ook zinvol zijn voor andere VVT- instellingen die de ‘Leefcirkels’ willen
implementeren.
NOMAD SURVEY
Vitalis zet de NoMad survey in aan het begin (december 2020 = nulmeting) en aan het eind (mei 2021 = eindmeting)
van het implementatietraject. De vragen uit de NoMad-lijst gaan specifiek over het implementatieproces. Het geeft
op hoofdlijnen inzichten in de verwachtingen en bevindingen van medewerkers en vrijwilligers. Bij iedere vraag kon
aangegeven worden in hoeverre men zich wel of niet kon vinden in de stelling. Helemaal links ( score 1) betekent
dat men zich helemaal niet kon vinden in de stelling, helemaal rechts (score 7) betekent dat men zich volledig kon
vinden in de stelling. Wanneer de meeste medewerkers/vrijwilligers op een bepaalde vraag laag scoren dan geeft
dit aan dat hier binnen het implementatietraject meer aandacht op (had) moet(en) zijn. Wanneer er hoog wordt
gescoord, dan is er dus voldoende aandacht voor dat thema geweest.Om ons inzicht te geven in hoe wij de
‘leefcirkels’ het beste kunnen invoeren en hoe de zorgprofessionals het beste gehlopen kunnen worden hierbij is er
een vragenlijst opgesteld en gedeeld onder de (zorg)professionals van locatie Vonderhof
UITKOMSTEN
De uitkomsten worden via de NoMad survey gewogen en geïnterpreteerd. De NoMad survey rekent de resultaten
om in procenten (0 punten = 0% / 7 punten = 100%). De resultaten van de eindmeting worden in deze sessie
besproken. Binnen dit project wordt de NoMad survey als een kwalitatief/exploratief meetinstrument ingezet,
waarbuij de uitkomsten richting geven aan de implementatie. Dit zorgt ervoor dat er een compleet, relevant
spectrum wordt benut. Een eigen vertaling van de vragenlijst is voor dit doel toereikend in validiteit en
betrouwbaarheid.

AANTAL VRAGEN: 23

TERMIJN OPEN: 29/04/2021 - 08/05/2021

AANTAL RESPONDENTEN: 17

LEEFTIJD: GEMIDDELD 48 JAAR, OUDSTE 61 JAAR, JONGSTE 24 JAAR

TEAMS: 2X KORENBLOEM, 4X MADELIEF, 3X MARGRIET, 4X KLAPROOS, 4X OVERIGE

SCHAAL: 0 = HELEMAAL ONEENS / 7 = HELEMAAL MEE EENS

GEMIDDELDE SCORE: KORENBLOEM 5, MADELIEF 6, MARGRIET 6, KLAPROOS 6, OVERIGE 6

LAAGSTE GEMIDDELDE SCORE: 4,6 - HOOGSTE GEMIDDELDE SCORE: 6,7

TOTAAL GEMIDDELDE SCORE: 6,0
VRAAG MET HOOGSTEGEMIDDELDE SCORE (6,6)
'Ik persoonlijk vind het gebruik van de ‘leefcirkels’ zinvol.'
VRAAG MET LAAGSTE GEMIDDELDE SCORE (5,1)
'Het gebruik van de ‘leefcirkels’ geeft mij meer vertrouwen en rust dan voorheen.'

GEMIDDELDEN BEGIN - EIND (7 IS MAXIMALE SCORE)
KORENBLOEM 5,1 - 5,1
MADELIEF 3,8 - 5,6
MARGRIET 5,2 - 6,4
KLAPROOS 5,5 - 6,3
OVERIGE 5,5 - 6,1

GEMIDDELDEN VRAGEN BEGIN - EIND
Ik zie het verschil tussen het werken met de Leefcirkels en hoe ik nu werk. 5,1 - 5,6
Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met de Leefcirkels. 4,5 - 5,8
Ik begrijp wat het gebruik van de Leefcirkels allemaal van mij vraagt. 4,6 - 6,2
Ik begrijp welke voordelen het gebruik van de Leefcirkels kunnen opleveren voor mijn werk en zie dit als meerwaarde. 5,4 - 6,4
Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van de Leefcirkels op gang te brengen en te houden. 4,6 - 6,0
Wij zijn het er als team over eens dat de Leefcirkels deel moeten (gaan) uitmaken van ons dagelijks werk. 4,1 - 5,5
Ik ben bereid mij in te zetten om de Leefcirkels een goede plek te geven in ons werkproces. 6,2 - 6,4
Ik verwacht Leefcirkels langdurig te gebruiken 5,7 - 6,2
Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van de Leefcirkels. 5,9 - 6,4
Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van de Leefcirkels, ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 4,9 - 5,9
Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken met de Leefcirkels. 4,1 - 5,5
Het gebruik van de Leefcirkels wordt voldoende ondersteund door de rest van de mensen binnen Vitalis. 4,7 - 5,6
Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik van de Leefcirkels kunnen zien. 4,3 - 5,2
Ons team vindt het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 4,1 - 5,7
Ik persoonlijk vind het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 5,6 - 6,6
Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik de Leefcirkels anders moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 6,0 - 6,6
Het gebruik van de Leefcirkels geeft mij meer vertrouwen en rust dan voorheen. 3,8 - 5,1
Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het gebruik van de Leefcirkels. 5,3 - 6,3
Ik help mijn collega's om de Leefcirkels goed te gebruiken. 5,9 - 6,1
Ons team helpt elkaar om de Leefcirkels goed te gebruiken. 5,1 - 5,8

EINDMETING
AFDELING KORENBLOEM
BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET?

BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van de Leefcirkels kunnen zien. 71%
14. Ons team vindt het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 57%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 86%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik de Leefcirkels
anders moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 71%
AANDACHTSPUNT; TEAM VINDT ZINVOL

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van de Leefcirkels. 86%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van de
Leefcirkels, ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 71%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met de Leefcirkels. 71%
12. Het gebruik van de Leefcirkels wordt voldoende ondersteund door de rest van
de mensen binnen Vitalis. 71%
AANDACHTSPUNT; GEEN

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met de Leefcirkels en hoe ik nu werk. 71%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met de
Leefcirkels. 71%
3. Ik begrijp wat het gebruik van de Leefcirkels allemaal van mij vraagt. 86%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van de Leefcirkels kunnen opleveren
voor mijn werk en zie dit als meerwaarde. 86%
AANDACHTSPUNT: GEEN

MENTALE BETROKKENHEID

COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van de Leefcirkels
op gang te brengen en te houden. 71%
6. Wij zijn het er als team over eens dat de Leefcirkels deel moeten (gaan)
uitmaken van ons dagelijks werk. 57%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om de Leefcirkels een goede plek te geven in ons
werkproces. 100%
8. Ik verwacht Leefcirkels langdurig te gebruiken. 86%
AANDACHTSPUNT: DEEL MAKEN VAN DAGELIJKS WERK

EXTRA VRAGEN
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Het gebruik van de Leefcirkels geeft mij meer vertrouwen en rust dan voorheen.
71%
2. Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het gebruik van de
Leefcirkels. 86%
3. Ik help mijn collega's om de Leefcirkels goed te gebruiken. 71%
4. Ons team helpt elkaar om de Leefcirkels goed te gebruiken. 71%

Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vijf open vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Welke effecten kunnen we volgens jou bereiken met de inzet van Leefcirkels?
2. Wat zijn de effecten op cliënten/mantelzorgers?
3. Wat zijn de effecten op mijzelf?
4. Wat zijn de effecten op mijn team?
5. Wat zijn de grootste risico's die je ziet voor jou, je team of je cliënt?
Hieronder een selectie van de antwoorden

Welke effecten kunnen we volgens jou
bereiken met de inzet van Leefcirkels?

MEER VRIJHEID IN HUIS, MEER LEVEN IN HUIS VOOR
BEWONER, VEEL BEWONERS BLIJVEN TOCH BINNEN
EIGEN AFDELING (DAAROM GEEN CHAOS), HEEL FIJN
OM PER BEWONER DE VRIJHEIDSMOGELIJKHEDEN TE
BEPALEN, BETERE ZORG VOOR BEWONERS

Wat zijn de effecten op
cliënten/mantelzorgers?

Wat zijn de effecten
op mijzelf?

Wat zijn de effecten
op mijn team?

Wat zijn de grootste risico's die je ziet
voor jou, je team of je cliënt?

MEER RUST BIJ BEWONER, MEER LEVENSGENOT, MEER
SOCIALE CONTACTEN, DUIDELIJKHEID

IK HOU VAN VERANDERINGEN DIE KWALITEIT VAN
LEVEN TEN GOEDE KOMT, MOOIE ONTWIKKELING (WEL
WENNEN), NIET MEER STRESS, UITEINDELIJK
DUIDELIJKHEID

WISSELEND, VEEL MOETEN NOG WENNEN, LEEFT NOG
TE WEINIG, BETERE ZORG KUNNEN LEVEREN

SOMMIGEN VINDEN LASTIG OM MET PGPROBLEMATIEK OM TE GAAN, HOPEN DAT TECHNIEK
NIET IN DE STEEK LAAT

EINDMETING
AFDELING MADELIEF
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van de Leefcirkels kunnen zien. 57%
14. Ons team vindt het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 86%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 71%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik de Leefcirkels
anders moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 100%
AANDACHTSPUNT: TOEGANG TOT INFORMATIE

HOE ZINVOL IS HET

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met de Leefcirkels en hoe ik nu werk. 57%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met de
Leefcirkels. 71%
3. Ik begrijp wat het gebruik van de Leefcirkels allemaal van mij vraagt. 86%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van de Leefcirkels kunnen opleveren
voor mijn werk en zie dit als meerwaarde. 86%
AANDACHTSPUNT: VERSCHIL MET NU

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van de Leefcirkels
op gang te brengen en te houden. 86%
6. Wij zijn het er als team over eens dat de Leefcirkels deel moeten (gaan)
uitmaken van ons dagelijks werk. 86%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om de Leefcirkels een goede plek te geven in ons
werkproces. 86%
8. Ik verwacht Leefcirkels langdurig te gebruiken. 86%
AANDACHTSPUNT: GEEN

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van de Leefcirkels. 86%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van de
Leefcirkels, ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 86%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met de Leefcirkels. 71%
12. Het gebruik van de Leefcirkels wordt voldoende ondersteund door de rest van
de mensen binnen Vitalis. 71%
AANDACHTSPUNT: GEEN
MENTALE BETROKKENHEID

COLLECTIEVE ACTIE

Eindmeting - Madelief

EXTRA VRAGEN
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Het gebruik van de Leefcirkels geeft mij meer vertrouwen en rust dan voorheen.
71%
2. Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het gebruik van de
Leefcirkels. 86%
3. Ik help mijn collega's om de Leefcirkels goed te gebruiken. 86%
4. Ons team helpt elkaar om de Leefcirkels goed te gebruiken. 86%

Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vijf open vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Welke effecten kunnen we volgens jou bereiken met de inzet van Leefcirkels?
2. Wat zijn de effecten op cliënten/mantelzorgers?
3. Wat zijn de effecten op mijzelf?
4. Wat zijn de effecten op mijn team?
5. Wat zijn de grootste risico's die je ziet voor jou, je team of je cliënt?
Hieronder een selectie van de antwoorden

Welke effecten kunnen we volgens jou
bereiken met de inzet van Leefcirkels?

RUST OP AFDELING DOOR ONRUST WEG TE NEMEN,
BEWONERS DIE GEEN BEHOEFTEHEBBEN AAN
LEEFCIRKELS KRIJGEN MEER AANDACHT,
SAMENWERKEN MET HEEL VONDERHOF, VRIJHEID
VOOR DE CLIËNTEN, DWALERS KUNNEN RONDLOPEN,
MEER VRIJHEDEN

Wat zijn de effecten op
cliënten/mantelzorgers?

Wat zijn de effecten
op mijzelf?

VRIJHEID VOOR BEWONERS, BEVORDEREN
ZELFREDZAAMHEID, MEER BETROKKENHEID
MANTELZORGERS EN ZORG DOOR SAMENWERKEN,
VOELEN ZICH WEER OPGENOMEN IN MAATSCHAPPIJ

KWALITEITVERBETERING = WERKVERBETERING, TIJD
VAN VERBERGEN VERDWIJNT GELUKKIG, VETROUWEN
ERIN HEBBEN

Wat zijn de effecten
op mijn team?

Wat zijn de grootste risico's die je ziet
voor jou, je team of je cliënt?

ONZEKERHIED DOOR LOS TE LATEN, IN DE LOOP VAN
TIJD MINDER ZORGEN

VEILIGHEID, MESNE MET ALLERGIEËN/SLIKPROBLEMEN
KRIJGEN TOCH IETS BINNEN WAT NIET KAN, WAAR
ZIJN ZE? CONTROLE?

EINDMETING
AFDELING MARGRIET
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van de Leefcirkels kunnen zien. 86%
14. Ons team vindt het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 86%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 100%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik de Leefcirkels
anders moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 100%
AANDACHTSPUNT; GEEN

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met de Leefcirkels en hoe ik nu werk. 100%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met de
Leefcirkels. 86%
3. Ik begrijp wat het gebruik van de Leefcirkels allemaal van mij vraagt. 100%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van de Leefcirkels kunnen opleveren
voor mijn werk en zie dit als meerwaarde.100%
AANDACHTSPUNT: GEEN

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van de Leefcirkels
op gang te brengen en te houden. 86%
6. Wij zijn het er als team over eens dat de Leefcirkels deel moeten (gaan)
uitmaken van ons dagelijks werk. 71%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om de Leefcirkels een goede plek te geven in ons
werkproces. 100%
8. Ik verwacht Leefcirkels langdurig te gebruiken. 100%
AANDACHTSPUNT: GEEN

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van de Leefcirkels. 100%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van de
Leefcirkels, ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 100%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met de Leefcirkels. 71%
12. Het gebruik van de Leefcirkels wordt voldoende ondersteund door de rest van
de mensen binnen Vitalis. 86%
AANDACHTSPUNT; GEEN
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

Eindmeting - Margriet

EXTRA VRAGEN
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Het gebruik van de Leefcirkels geeft mij meer vertrouwen en rust dan voorheen.
71%
2. Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het gebruik van de
Leefcirkels. 100%
3. Ik help mijn collega's om de Leefcirkels goed te gebruiken. 100%
4. Ons team helpt elkaar om de Leefcirkels goed te gebruiken. 86%

Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vijf open vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Welke effecten kunnen we volgens jou bereiken met de inzet van Leefcirkels?
2. Wat zijn de effecten op cliënten/mantelzorgers?
3. Wat zijn de effecten op mijzelf?
4. Wat zijn de effecten op mijn team?
5. Wat zijn de grootste risico's die je ziet voor jou, je team of je cliënt?
Hieronder een selectie van de antwoorden

Welke effecten kunnen we volgens jou
bereiken met de inzet van Leefcirkels?

BEWONERS KRIJGEN RUIMTE EN ANDERE PRIKKELS.
MINDER OPGESLOTEN, MINDER ONRUST, MEER
BELEVING EN AANSPRAAK, MEER RUST, MEER GELUK,
MEER BEWEGINGSVRIJHEID

Wat zijn de effecten op
cliënten/mantelzorgers?

Wat zijn de effecten
op mijzelf?

Wat zijn de effecten
op mijn team?

Wat zijn de grootste risico's die je ziet
voor jou, je team of je cliënt?

BEWONER ZAL ACTIEVER BLIJVEN EN DIT HEEFT EEN
POSITIEF EFFECT OP DE SOCIALE CONTACTEN,
STEEDS VAKER BEWONERS ZELF NAAR SALON OM
KOFFIE TE DRINKEN

ZORG STOPT NIET OP DE AFDELING, HEEL BLIJ,
DOORDAT DE BEWONERS BLIJER ZIJN HEEFT DAT EEN
POSITIEF EFFECT OP MIJ

WENNEN AAN NIEUWE SITUATIE, VERTROUWEN MOET
GROEIEN

OVERZIEN EN ANTICIPEREN OP BEWONERS DIE OP DE
AFDELING KOMEN

EINDMETING
AFDELING KLAPROOS
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van de Leefcirkels kunnen zien. 86%
14. Ons team vindt het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 86%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 100%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik de Leefcirkels
anders moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 100%
AANDACHTSPUNT; GEEN

HOE ZINVOL IS HET

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met de Leefcirkels en hoe ik nu werk. 86%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met de
Leefcirkels. 86%
3. Ik begrijp wat het gebruik van de Leefcirkels allemaal van mij vraagt. 100%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van de Leefcirkels kunnen opleveren
voor mijn werk en zie dit als meerwaarde. 100%
AANDACHTSPUNT: GEEN

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van de Leefcirkels
op gang te brengen en te houden. 86%
6. Wij zijn het er als team over eens dat de Leefcirkels deel moeten (gaan)
uitmaken van ons dagelijks werk. 86%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om de Leefcirkels een goede plek te geven in ons
werkproces. 100%
8. Ik verwacht Leefcirkels langdurig te gebruiken. 100%
AANDACHTSPUNT: GEEN

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van de Leefcirkels. 100%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van de
Leefcirkels, ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 86%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met de Leefcirkels. 86%
12. Het gebruik van de Leefcirkels wordt voldoende ondersteund door de rest van
de mensen binnen Vitalis. 86%
AANDACHTSPUNT; GEEN
MENTALE BETROKKENHEID
COLLECTIEVE ACTIE

Eindmeting - Klaproos

EXTRA VRAGEN
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Het gebruik van de Leefcirkels geeft mij meer vertrouwen en rust dan voorheen.
86%
2. Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het gebruik van de
Leefcirkels. 100%
3. Ik help mijn collega's om de Leefcirkels goed te gebruiken. 100%
4. Ons team helpt elkaar om de Leefcirkels goed te gebruiken. 86%

Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vijf open vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Welke effecten kunnen we volgens jou bereiken met de inzet van Leefcirkels?
2. Wat zijn de effecten op cliënten/mantelzorgers?
3. Wat zijn de effecten op mijzelf?
4. Wat zijn de effecten op mijn team?
5. Wat zijn de grootste risico's die je ziet voor jou, je team of je cliënt?
Hieronder een selectie van de antwoorden

Welke effecten kunnen we volgens jou
bereiken met de inzet van Leefcirkels?

MEER LEEFRUIMTE BEWONERS, SAMEN ZIJN VAN
MENSEN, VITALITEIT BEVORDEREN, BEWONER KRIJGT
MEER KEUZE = MEER EIGEN REGIE, VRIJ GEVOEL VOOR
BEWONER

Wat zijn de effecten op
cliënten/mantelzorgers?

MEER CONTACT MET ANDERE MENSEN,
TEVREDENHEID BIJ MANTELZORGERS

Wat zijn de effecten
op mijzelf?

DOET MIJ GOED OM TE ZIEN DAT CLIËNTEN GENIETEN,
ERG BLIJ DAT MENSEN ZO OPFLEUREN, HET ZIEN
GENIETEN VAN MENSEN, MEER OOG VOOR WELZIJN

Wat zijn de effecten
op mijn team?

Wat zijn de grootste risico's die je ziet
voor jou, je team of je cliënt?

TEAM VINDT DIT SUPER, SOMS WAT ONZEKERHEID,
WELLICHT DAAR ONRUST VAN, MEER MET ELKAAR
WERKEN = GOED VOOR DE BAND

SYSTEEM WERKT NOG NIET HELEMAAL GOED,
VALGEVAAR IS GROTER, DAT HET BELLENSYSTEEM
FAALT, BEWONER KAN VALLEN (DOOR BIJVOORBEELD
VERGETEN ROLLATOR)

EINDMETING
AFDELING OVERIGE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van de Leefcirkels kunnen zien. 86%
14. Ons team vindt het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 100%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van de Leefcirkels zinvol. 100%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik de Leefcirkels
anders moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 100%
AANDACHTSPUNT; GEEN

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van de Leefcirkels. 86%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van de
Leefcirkels, ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 86%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met de Leefcirkels. 86%
12. Het gebruik van de Leefcirkels wordt voldoende ondersteund door de rest van
de mensen binnen Vitalis. 71%
AANDACHTSPUNT; GEEN

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL S HET

MENTALE BETROKKENHEID

COLLECTIEVE ACTIE

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met de Leefcirkels en hoe ik nu werk. 86%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met de
Leefcirkels. 100%
3. Ik begrijp wat het gebruik van de Leefcirkels allemaal van mij vraagt. 100%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van de Leefcirkels kunnen opleveren
voor mijn werk en zie dit als meerwaarde.86%
AANDACHTSPUNT: GEEN

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van de Leefcirkels
op gang te brengen en te houden. 100%
6. Wij zijn het er als team over eens dat de Leefcirkels deel moeten (gaan)
uitmaken van ons dagelijks werk. 86%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om de Leefcirkels een goede plek te geven in ons
werkproces. 86%
8. Ik verwacht Leefcirkels langdurig te gebruiken. 86%
AANDACHTSPUNT: GEEN

Eindmeting - Overige

EXTRA VRAGEN
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Het gebruik van de Leefcirkels geeft mij meer vertrouwen en rust dan voorheen.
71%
2. Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het gebruik van de
Leefcirkels. 86%
3. Ik help mijn collega's om de Leefcirkels goed te gebruiken. 86%
4. Ons team helpt elkaar om de Leefcirkels goed te gebruiken. 86%

Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vijf open vragen
toegevoegd aan de enquête
1. Welke effecten kunnen we volgens jou bereiken met de inzet van Leefcirkels?
2. Wat zijn de effecten op cliënten/mantelzorgers?
3. Wat zijn de effecten op mijzelf?
4. Wat zijn de effecten op mijn team?
5. Wat zijn de grootste risico's die je ziet voor jou, je team of je cliënt?
Hieronder een selectie van de antwoorden

Welke effecten kunnen we volgens jou
bereiken met de inzet van Leefcirkels?

BETERE KWALITEIT VAN LEVEN VOOR PG-CLIËNTEN,
GROTERE EN VRIJERE WERELD VOOR PG-BEWONERS,
DAT IEDEREEN NAAR DE SALON KAN KOMEN

Wat zijn de effecten op
cliënten/mantelzorgers?

Wat zijn de effecten
op mijzelf?

Wat zijn de effecten
op mijn team?

Wat zijn de grootste risico's die je ziet
voor jou, je team of je cliënt?

ANDERE MANIER VAN DENKEN VEREIST, CLIËNTEN
MOETEN GESTIMULEERD WORDEN DE DEUR UIT TE
GAAN, MEER RUST = FIJNERE LEEFOMGEVING, MEER
BEWEGINGSVRIJHEID

MEER ALERT ZIJN OP BEWONERS, PROBEREN TE
HELPEN BEWONERS BIJ EEN ACTIVITEIT TE
BETREKKEN, FOCUS BLIJVEN HOUDEN

BREDERE DENKWIJZE, MEER CONTACT

DAT DE SYSTEMEN NIET WERKEN, TOCH IEMAND ER
TUSSEN UIT GLIPT, HAPERING TECHNIEK

