
BIJ ONS – Samen werken aan een thuis  

Informatie voor bewoners en naasten 

 

Beste bewoner, 

De woongroep waar u woont neemt deel aan “BIJ ONS”.  

BIJ ONS gaat over hoe u zich u zo veel mogelijk thuis kunt voelen in 

het verpleeghuis. En wat voor u belangrijk is. Hier gaan we samen met 

u, uw familie en het zorgteam aan werken.  

 

Wat gaan we precies doen?  

BIJ ONS bestaat uiteen aantal stappen: 

• Stap 1: Het zorgteam krijgt via de computer meer informatie over het inrichten van een 

huiskamer. Bijvoorbeeld over kleuren op de muur, geluid in de kamer en het gebruik van planten. 

Ook u en uw naaste kunnen deze informatie bekijken.  

 

• Stap 2: Dan bekijken we met een vragenlijst hoe de huiskamer en de woongroep er nu uitzien. 

Voelt u zich er fijn? Wat kan beter?    

 

• Stap 3: In twee bijeenkomsten bespreken we wat we kunnen aanpassen in de huiskamer. 

Bijvoorbeeld: heeft iedereen een fijne plek om te zitten? Is er genoeg licht en kleur? Is er binnen 

genoeg ruimte om te lopen? Hoe ziet het balkon en de tuin er uit?  

Ook maken we andere afspraken, bijvoorbeeld: staat de tv altijd aan? Wie doet de gordijnen 

open? Mag iedereen iets uit de koelkast pakken? Is er last van geluid?  

 

Bij deze bijeenkomst zijn een paar bewoners of hun naasten en mensen van het zorgteam 

aanwezig. Niet alle bewoners kunnen er bij zijn. Toch willen we een fijne plek maken voor alle 

bewoners. We vragen u daarom toestemming om een foto van u te mogen gebruiken. Op die 

manier denken we zeker aan u tijdens de bijeenkomst.   

• Stap 4: De ideeën, voorbeelden, kleuren en afspraken van de bijeenkomst worden verzameld in 

een houten doos, “de BIJ ONS box”.  

Na de bijeenkomst komt de BIJ ONS box in de huiskamer te staan. U kunt dan samen met iemand 

van het zorgteam kijken wat er in zit. Misschien wilt u iets toevoegen? Dan kunt u dat vertellen.  

 

Heeft u nog vragen?  

Heeft u nog vragen over BIJ ONS? Dan kunt u contact opnemen met <in te vullen door het 

verpleeghuis>. Of u stelt de vraag aan diegene van wie u deze brief kreeg. 

 


