
 

Zinvolle tijdbesteding: plan van aanpak 2020  

 

Punten die we al hebben opgepakt in 2019 en in 2020 verder willen uitbreiden 

Tegengaan eenzaamheid door mensen bij elkaar te brengen 

Franciscus rijdt door Gilze met een autobusje en wil dit blijvend inzetten om eenzaamheid, 
zowel intern als extern, aan te pakken. Ook is het mogelijk om de inzet wellicht uitbreiden 
met speciale ritjes om groepen bewoners te laten genieten van activiteiten buitenshuis. 

Coördineren van activiteiten om welzijn te vergroten 

In 2019 hebben we uitgebreid stilgestaan bij het creëren van de juiste randvoorwaarden om 
welzijn voor de bewoners mogelijk te maken. Ook 2020 dient in het teken te staan van 
medewerkers die ook volop gebruik gaan maken van de mogelijkheden om aan het 
welbevinden van de bewoners bij te dragen. De MMZ-er vervult hierin een coördinerende 
rol. Per bewoner wordt in het zorgpleefplan tot uitdrukking gebracht wat de beste 
dagbesteding voor hem of haar omvat (in in welke ruimte deze het beste verzorgd kan 
worden (atrium, VZH, woonkamer, Vertoeverij, dagverzorging, etc.). Het idee is om hierbij 
duidelijk een doel te formuleren per bewoner en hier ook dagelijks op te rapporteren. Het 
gaat er dan om dat er duidelijk wordt gewerkt aan het begrijpen van gedrag en het 
bevorderen van eigen regie. 

Verder heeft de MMZ-er een coachende rol en zelf natuurlijk ook activiteiten ontplooien. 
Tenslotte is een van haar taken om mantelzorgers zoveel mogelijk te betrekken in het 
creëren van het best mogelijke welzijnsniveau van onze bewoners.  

Muziektherapie breder inzetten  

Hetzelfde geldt voor de muziektherapeut. Deze heeft in 2019 veel betekend qua muziek en 
in 2020 willen we de muziektherapeut ook incidenteel inzetten bij het verpleeghuis 
individueel wonen om zodoende andere medewerkers te faciliteren om muziek te 
gebruiken. Dus meer ondersteunend aan anderen, zodat zij met z’n allen meer muziek 
kunnen gebruiken als middel i.p.v. meer zelf muziek maken, want dat is uiteindelijk toch 
gelimiteerd tot zijn beschikbare uren. 

Aanvullende therapie inzetten (behandelen m.b.v. dieren) 

In 2019 zijn we gestart met een therapiehond. Deze hond is speciaal getraind om bij te 
dragen aan het realiseren van behandeldoelen. Dit werkt en hier willen we in 2020 graag 
verder mee gaan. 

 

 

 



 

 

Meer aandacht voor individuele wensen 

Er staat bij St. Franciscus sinds een jaar een boom in het Atrium. Hierin kunnen bewoners 
hun wens kwijt. Voor 2020 is het doel om actiever in te zetten op gebruik wensboom, zodat 
er wellicht nog meer wensen vervuld kunnen worden. De wensboom is in dit opzicht maar 
een middel, want het gaat erom dat er in de breedte specifiek aandacht is voor individueel 
welzijn; wat betekent iets voor een bepaalde bewoners als je even niet kijkt naar de groep, 
maar naar de individu? 

Snoezelruimte ontwikkelen 

In aansluiting op individuele aandacht is in 2019 een snoezelruimte ontwikkeld. Hier kunnen 
bewoners op gezette tijden echt persoonlijk aandacht en rust krijgen. Hier willen we in 2020 
meer gebruik van gaan maken. 

 

Nieuwe ideeën om welzijnsactiviteiten in 2020 uit te breiden 

Verder stimuleren van bewegen 

Vorig jaar in is er veel aandacht geweest voor de faciliteiten in het gebouw om zodoende 
bewegen en eigen regie mogelijk te maken en ook te stimuleren. Middels 
domotica/leefcirkels willen we dit jaar de beweegruimte verder vergroten. Om dit op een 
goede manier in banen te leiden is het idee om hier ook een beweegagoog op in te zetten. 
Hij of zij kan hier mogelijk een adviserende en stimulerende rol in vervullen. 

Dit geldt eveneens voor het gebruik van de buitenruimte. We zijn namelijk ook bezig met de 
ontwikkeling van een beweegtuin (deze start in het dorp en eindigt dan bij ons in de tuin van 
het zorgcentrum). 

Kijken naar alternatieve manieren om welzijn te benaderen 

1. Gouden dagen (dit is een bestaand concept; zie website https://www.goudendagen.nl); 
dit betreft samenwerking met bedrijfsleven en buiten binnenhalen. 

2. Bijvoorbeeld de wijkagent uitnodigen om activiteiten mee te komen doen? 

3. Keuken onderdeel maken van de directe zorg. Koken in de keuken of met de mensen 
samen. 

4. Oriënteren op het concept: ‘Intramuraal persoonsvormen budget’ (iPVB). welzijn en 
welbevinden vanuit de client beredeneren en dagprogramma volledig daarop afstemmen. 
(maar ook: hoeveel geld gaat er van een zzp naar welzijn en is dit in beeld te brengen per 
persoon. 

5. Optie bekijken om in aansluiting op het bezoek van de kinderen van de basisschool 1x per 
maand wellicht ook een link te leggen naar een medewerker die op kinderopvang werkt en 

https://www.goudendagen.nl/


 

die inzetten voor activisten voor ouderen. De vraag die hierbij centraal staat is: ‘waar zit de 
overlap en waar vult het een het ander aan?’ (deelcontract geven?) . 

 


