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Een bewoner van een zorginstelling 
komt gemiddeld zes minuten per 
maand buiten. Het gebrek aan een 
veilige buitenruimte en tijd is hiervoor 
vaak de reden. Dit kan anders! 

Met Verheij Integrale groenzorg creëert u een 
unieke beleeftuin die bewoners uitnodigt om van 
de buitenlucht te genieten, zelfstandig of onder 
begeleiding. Veilig, uitdagend en prikkelend. 
De tuin stimuleert de gezondheid en vitaliteit, 
reduceert medicatie en zorgkosten en speelt een 
sleutelrol in het dagelijks leven van uw bewoners. 
Helpt u mee om onze ouderen echt de aandacht te 
geven die ze verdienen?
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Een beleeftuin kan worden gebruikt door individuen, 
kleine groepen en grote groepen. Uiteraard is de 
tuin toegankelijk voor bewoners, maar ook bege-
leiders, artsen en fysiotherapeuten kunnen buiten 
hun werk doen. Naar buiten gaan met cliënten en 
bewoners is dus de moeite waard! 

De positieve invloed van de beleeftuin

+ Het dementieproces vertraagt;

+ Botten worden sterker, het valgevaar vermindert;

+ De aanmaak van Vitamine D verbetert; 

+ De eetlust wordt groter;

+ Het slaappatroon verbetert;

+ Er is op termijn minder medicatie nodig.

Een beleeftuin doet cliënten en bewoners goed. Het is een fi jne plek om 
te verblijven en een instrument om de kwaliteit van leven daadwerkelijk te 
verbeteren. De beleeftuin is een medisch instrument, een healing environment.

WAAROM EEN 
BELEEFTUIN?
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Een beleeftuin prikkelt de zintuigen en 
de hersenen, waardoor herinneringen, 
opgeslagen met alle zintuigelijke 
waarnemingen, worden opgeroepen. 

WAT IS EEN 
BELEEFTUIN?

In een beleeftuin is er voor elke ziektefase en 
groepssamenstelling een onderdeel dat een 
bepaald zintuig prikkelt. Een beleeftuin zorgt voor 
rust, maar ook voor beweging en levendigheid! 

De zintuigelijke beleving wordt extra geprikkeld 
door beleefelementen. Denk bijvoorbeeld aan 
beweegtoestellen, muziekinstrumenten, een 
rain-maker, een reuze boter-kaas en eierenspel, 
een volière, een moestuin, fotobordjes met vragen 
langs de wandelroute die gesprekken stimuleren, 
nestkastjes, voedertafels en waterelementen. 

Zien
van kleurige bloemwijzen, 
fi jne grassen en seizoenen

Herkennen 
van ‘ouderwetse’ soorten 
beplanting en/of objecten

Horen
van ruisende wind, 
klaterend water of muziek

Ruiken
van aromatische planten

Voelen
van beplanting en dieren

Bewegen
met bewegingselementen

Werken
in de ‘werken-in-de-tuinplek’

ZINTUIGELIJKE BELEVING



4 Verheij Integrale groenzorg

Welke rol speelt de tuin nu? Welke mogelijkheden 
biedt het terrein? Met welke karakteristieken van de 
zorginstelling houden we rekening? Samen werken 
we aan een gastvrije tuin die optimaal functioneert 
in de dagbesteding. 

Een beleeftuin van Verheij biedt u de ruimte om 
dagbesteding op basis van de negen thema’s (zie 
kader) in te richten. In samenwerking met specialis-
ten in de zorg geven wij u advies over hoe u dit het 
beste kunt vormgeven. 

Kinderen

Dieren

Muziek

DAGBESTEDING IN 9 THEMA’S

Bewegen

Buiten

Kunst en cultuur

Sport en spel

Complementaire zorg

Aan tafel

HOE GEBRUIK IK 
DE BELEEFTUIN?
De beleeftuin moet de spil worden 
in uw dagbesteding. Daarom nemen 
we met u de dagbesteding in uw 
zorginstelling onder de loep. 

HOE GEBRUIK IK HOE GEBRUIK IK 
DE BELEEFTUIN?DE BELEEFTUIN?
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1. Multi-disciplinair overleg (MDO)
Het MDO is een inspirerende sessie waarin we de 
verschillende disciplines uit uw zorginstelling bij 
elkaar brengen. Ook bewoners kunnen bij het MDO 
aanschuiven. We bekijken de beleeftuin vanuit 
verschillende invalshoeken en bundelen de wensen 
en verwachtingen. Door deze aanpak creëren we 
meteen ook draagvlak voor de gebruikers van de 
tuin. 

2. Plan van aanpak (visie, ontwerp en advies)
Op basis het van het MDO stellen wij een plan van 
aanpak op. In dit plan presenteren wij onze visie, 
het ontwerp en onze adviezen met betrekking tot 
ontwerpkeuzes, fi nanciering en dagbesteding. 
Uiteraard vindt u in het plan van aanpak ook onze 
off erte voor het realiseren van de beleeftuin.

3. Realisatie
Bij akkoord op ons plan van aanpak en de off erte 
starten wij in overleg met u met de aanleg van de 
beleeftuin. Wij maken hierbij zoveel mogelijk gebruik 
van elektrische machines, stemmen werktijden af 
op de slaap- en rusttijden van bewoners en werken 
respectvol, fl exibel en proactief. Het is ook mogelijk 
om participatie met bewoners en vrijwilligers te 
organiseren bij de aanleg van de tuin.  

4. Oplevering, advies en nazorg
Als de tuin is aangelegd, is de beleeftuin nog zeker 
niet klaar, maar begint die pas te leven. Uiteraard 
leveren wij de tuin volgens planning op, maar 
we ondersteunen u vooral met praktijkadviezen 
om de mogelijkheden van de beleeftuin optimaal 
uit te buiten. Hiervoor werken we samen met 
praktijkspecialisten en faciliteren we indien gewenst 
ook een inspirerende training.

HOE ONTSTAAT 
UW BELEEFTUIN?

In onze werkwijze staat de gebruiker van de tuin voor honderd procent 
centraal. Alle betrokken collega’s en uw bewoners worden al vanaf het eerste 
contact betrokken bij de inrichting van de tuin. Voor de inrichting van uw 
buitenruimte als beleeftuin werken wij in vier stappen. 
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Onderhoud aan uw buitenruimte?
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+ Integrale ontzorging
Met meer dan 30 jaar ervaring in de zorg mag 
Verheij zich specialist noemen. Graag bieden wij u 
daarom ontzorging in groenonderhoud, aanleg of 
renovatie van uw buitenruimte. Daarnaast kunnen 
wij ook uw partner zijn voor gladheidsbestrijding en 
interieurbeplanting. 

+ Oog voor de bewoner 
Een bewoner van een zorginstelling houdt van rust. 
Elektrisch gereedschap, aangepaste werktijden en 
geen radiogebruik dragen daaraan bij. 

+ Respectvol, fl exibel & proactief
Bewoners staan voorop bij groenonderhoud in de 
zorg. Onze medewerkers maken graag een praatje 
en werken beleefd, respectvol en integer.

+ Participatie met vrijwilligers en bewoners
Willen vrijwilligers uit de buurt meehelpen bij het 
onderhoud van de zorginstelling in de buurt? Of 
zijn er actieve bewoners die hun steentje willen bij-
dragen? Verheij stimuleert, initieert en coördineert 
deze manier van werken. 

+ Inzet medewerkers met afstand 
 tot de arbeidsmarkt
Bij de realisatie van het werk worden regelmatig 
mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt 
ingezet. Wij bieden deze mensen ‘coaching on the 
job’ aan. Altijd in de juiste verhoudingen om kwali-
teit van het werk en goede integratie in de ‘ploeg’ te 
garanderen. 

+ Real-time grip op groen 
 door middel van GeoGreen
Wij bieden u graag grip op het groenonderhoud 
op uw locatie(s) met ons concept GeoGreen. Door 
real-time kaarten, dashboards en rapportages op 
basis van GIS heeft u de buitenruimte in uw vingers!

+ Meerjaren Onderhoudsplan
Graag helpen we u om uw terrein optimaal te 
benutten. Bijvoorbeeld op het gebied van gastvrij-
heid of veiligheid. Ook geven we u graag inzicht in 
de kosten van het onderhoud op lange termijn. Dit 
doen wij in een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). 

ZORGELOOS GENIETEN VAN 
EEN WAARDEVOLLE TUIN
Heeft u een mooie buitenruimte rondom uw zorginstelling en 
zoekt u een partij die het onderhoud voor u verzorgt? 
Daarbij is Verheij Integrale groenzorg graag uw partner.

Meer weten over de mogelijkheden 
van groenonderhoud bij Verheij? 
Neem contact op met onze zorgspecialisten 
via 0184 - 430 777 of info@verheijbv.nl. 



0184 - 430 777

j.verheij@verheijbv.nl

Kweldamweg 47, 3364 BC Sliedrecht
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Laat een basisschool eens per maand de moes-
tuinbakken komen onderhouden of de plaatselijke 
muziekvereniging optreden.

Uit ervaring weten wij dat het belangrijk 
is om de connectie te zoeken met 
partners, zoals scholen, een dierenasiel 
of verenigingen uit de buurt.

TIP : LEG CONTACT 
MET DE OMGEVING

Bent u enthousiast geworden over de dienstverlening 
van Verheij in de zorg? Neem contact op met onze 
commercieel adviseur voor een afspraak op locatie. 

JACOB VERHEIJ


