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Passend wonen in Vizier 

 Als uw gezondheidsproblemen toenemen en thuis wonen niet meer mogelijk is, biedt woonzorgcentrum Vizier u 

alle hulp en zorg die aansluit bij uw behoeften en mogelijkheden. U woont en leeft op één van onze sfeervolle 

etages, zoveel mogelijk samen met mensen met een soortgelijke zorgbehoefte en levenswijze. 

 

In Almere Poort, aan de rand van het Gooi, net over de Hollandse brug, 

uitkijkend op Naarden en Muiderberg, is woonzorgcentrum Vizier gevestigd. 

Het is een kleinschalig wooneenheid voor 21 bewoners met dementie. De 

appartementen zijn gelegen op de derde, vierde en vijfde etage. Iedere etage 

heeft zeven appartementen en een gezamenlijke woonkamer waar gekookt 

wordt met en voor de bewoners. Alle kamers beschikken over veel daglicht, 

hebben een ruime rolstoeltoegankelijke badkamer en een eigen televisie- en 

radio aansluiting. De nadruk ligt op huiselijkheid, veiligheid en 

vertrouwdheid. Onze medewerkers werken met plezier en passie aan de 

zorg, gezondheid en het welzijn van onze bewoners.  

 

Betrokken en eigen regie  
Verhuizen van uw eigen vertrouwde omgeving naar een verpleeghuis is niet eenvoudig. U heeft een eigen leefstijl, 

gewoonten, behoeften en wensen. We vinden het belangrijk dat u uw eigen leven blijft leiden, ook al is dat niet meer 

precies hetzelfde als voorheen. Om daar zo goed mogelijk op in te spelen, werken we op onze woningen met 

kleinschalige teams.  

Onze medewerkers kennen de bewoners en vinden het belangrijk recht te doen aan wat voor u van belang is. Samen 

met u kijken we welke woonvorm het beste bij u past. Wij vinden het belangrijk dat uw partner, familie en/of 

vrienden bij u betrokken blijven. Wij willen hen dan ook graag ondersteunen en hen betrekken bij de zorgverlening.  

 

Leefmilieus  
Vizier werkt er in 2018 naar toe om bewoners die een 

gelijksoortige behoefte hebben op dezelfde etage te laten wonen. 

Dit wordt zorg in leefmilieus genoemd. Een leefmilieu is een 

leefomgeving waarbij behoeften en mogelijkheden van de cliënt 

centraal staan. Huisvesting, dagbesteding, zorg, behandeling en 

begeleiding zijn doelbewust op elkaar afgestemd. 

 

Uw behoeften en mogelijkheden  
In een leefmilieu is niet uw ziektebeeld bepalend voor de zorg en 

behandeling. Centraal staan uw behoeften en mogelijkheden ten 

aanzien van wonen, contacten, rust, structuur en activiteiten in 

combinatie met uw zorgvraag.   

Zo kunt u iemand zijn die graag het contact met anderen opzoekt 

of juist iemand die zich liever terugtrekt. Misschien vindt u een wat drukkere omgeving prettig of heeft u juist liever 

rust om u heen.  

Goede ervaringen 

In woonzorgcentrum Polderburen  en op 

verschillende plekken in het land zijn 

positieve ervaringen met 

sociotherapeutische leefmilieus. 

Bewoners zijn  meer tevreden. Ze hebben  

betere contacten met hun medebewoners 

en de zorg beter is afgestemd op hun 

individuele behoeften. Medewerkers 

geven aan dat ze de kans krijgen om 

betere zorg te kunnen leveren doordat ze 

zich meer bewust zijn van wat de 

bewoner prettig vindt en waar hij/zij zich 

goed bij voelt.   
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Koesterend leefmilieu 

 

Kernbegrippen: 

• Veiligheid 

• Rust 

• Sfeer 

• Kleine groep 

 

Bewoner: 

• Kwetsbaar 

• Angstig 

• Rust 

 

Medewerker: 

• Zorgend 

• Toedekkend 

• Overnemen waar nodig 

 

Structurerend leefmilieu 

 

Kernbegrippen: 

Balans tussen rust en activiteit 

Balans tussen contacten en op 

zichzelf 

Structuur 

Individueel of kleine groep 

 

Bewoner: 

Basis structuur 

Eigen gang gaan 

Duidelijkheid 

 

Medewerker: 

Helpen met structureren 

Consequent 

 

Gemengde woongroep 

 

Kernbegrippen: 

Warme zorg 

 Flexibel  

 Soms tijdelijk 

 

Bewoner: 

Zorgbehoefte kan en mag 

divers zijn 

 Wacht op plek voor leefmilieu 

 

Medewerker: 

Omgaan met wisselende 

groepsdynamiek 

Aanpassingsvermogen 

In kaart brengen zorgbehoefte
 

 

 

Elk leefmilieu heeft zijn eigen speciale accenten. Dat zal steeds meer tot uiting komen in de manier waarop 

medewerkers met u omgaan, de inrichting van de huiskamers en het soort activiteiten die georganiseerd worden. 

Elke woning heeft een team vaste medewerkers, gespecialiseerd in de specifieke behoeften van de bewoners die op 

dat leefmilieu wonen. Vizier kiest aast het Koestere d  e  Structurere d  leef ilieu ook oor ee  Gemengde 

woongroep . Hier ee ku e  e e se  die graag i  Vizier o e , aar ogelijk og  iet op éé  a  de t ee 
leefmilieus passen een fijne woonplek  bieden. Binnen deze woongroep is er eveneens uitgebreid aandacht voor de 

individuele wensen en behoeften van bewoners. 

 

Vizier kent de volgende twee leefmilieus en woongroep: 

Wat past bij u? 
Door voor verhuizing al met u en uw familie in gesprek te gaan, proberen wij uw hulpvragen, behoeften, wensen, 

mogelijkheden en zorgvragen inzichtelijk te maken. Zo krijgen wij inzicht in wie u bent en welke omgeving u de beste 

kwaliteit van leven kan bieden. Naar aanleiding van dit inzicht wordt bepaald welk type leefmilieu het best bij u past. 

 

Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over het wonen in Vizier? Neemt u dan contact op met de klantadviseurs van het 

KlantServicePunt, zij helpen u graag verder:  

 Tel: 036 545 4000 

Mail: klantadvies@zorggroep-almere.nl 

Werkdagen: 8.30 – 17.00 uur 
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