
‘Eigenschappen van mensen, daar kijken we naar’, 
vertelt locatiemanager Nicole Deenen. ‘Heeft ie-
mand graag getuinierd, dan verzorgt ze hier 
ook de bloemen. Kookt iemand graag, dan 
helpt ze mee in de keuken. Dit soort dage-
lijkse bezigheden maken Villa Dalia een 
thuis. Voordat iemand hier komt wonen, 
gaan we op huisbezoek om iemand 
beter te leren kennen. Zo kunnen we 
hierop inspelen en voelen mensen zich 
ook eerder thuis. We werken met het 
model van professor Böhm. Hierbij kijken 
we naar het verleden. Hoe was iemand 
vroeger? Vooral de leeftijd van nul tot vijf-
entwintig jaar is belangrijk, want met demen-
tie ga je vaak terug naar die periode in je leven. 
Onze medewerkers krijgen allemaal scholing vol-

gens dit principe. Bepaald gedrag kan door het verle-
den verklaard worden, begrip is belangrijk om er 

op de beste manier mee om te gaan. Misschien 
slaapt iemand beter wanneer hij eerst een 

gebedje doet. Die behoefte kan ontstaan 
zijn in de jeugdjaren en iemand helpen. 
Om hier beter inzicht in te krijgen, heeft 
Stepping Stones levensboeken ontwor-
pen. De bewoner, familie, onze mede-
werkers; iedereen kan daar in schrijven. 
Zo ontstaat er een levensverhaal en een 

duidelijk beeld hoe iemand is en wat ie-
mand nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld 

een verklaring geven waarom iemand rond 
vier uur ’s middags onrustig wordt. Vroeger 

kwamen rond die tijd de kinderen thuis en dan 
was er hectiek. Of een voormalig directeur die zich 

Een sfeervol klooster met een grote tuin biedt een prettige omgeving voor ouderen die zorg nodig hebben. Villa Dalia is een van 
de zorgvilla’s van Stepping Stones en een fijne en liefdevolle plek waar het familiegevoel centraal staat. ‘We willen bewoners 
leren kennen, zodat we een beter inzicht krijgen in wat wel en niet past bij iemand. Zodat mensen hun normale leven zo veel 
mogelijk kunnen oppakken op deze mooie plek.’

Exclusief
Zorg

afvroeg: Hoe kan ik nog waardevol zijn voor iemand? We hebben 
hem met zijn mensenkennis bij sollicitatiegesprekken betrokken en 
hij stelde zulke goede vragen. We hebben zo enkele goede collega’s 
aangenomen. Heel mooi om te zien, iemand bloeit op. Mensen wil-
len respect voelen, als volwaardig worden gezien. Iets waar we alle 
aandacht voor hebben.’

EIGEN MAKEN
In de villa heerst een warme en fijne sfeer. ‘Je zou het kunnen om-
schrijven als Limburgse gezelligheid, het voelt goed hier. Bewoners 
hebben ook snel een thuisgevoel, ze nemen veel eigen spullen mee 
om hun eigen appartement echt huiselijk te maken. De lievelings-
stoel van moeder, ook al is deze versleten: neem hem mee, niet alles 
hoeft nieuw. Eigen spullen nemen geur mee, en een gevoel. Zo rui-
ken, voelen en zien ze dat ze thuis zijn. We vinden het belangrijk dat 
mensen een goed gevoel hebben bij hun eigen appartement en de 
villa. We hebben vierentwintig appartementen en kunnen ook echt-
paren huisvesten. Het contact onderling wordt gestimuleerd; in de 
gezamenlijke ruimte gezellig samen eten, een familiegevoel creëren. 
Ook is er dagelijks activiteitenbegeleiding, beneden en in de tuin. 
Mensen zijn veel samen. Dat kan, het moet niet. Daar is iedereen vrij 
in natuurlijk. Want heeft iemand geen zin om samen te eten, dan 
wordt het op het appartement geserveerd. We gaan er dan naartoe 
en vragen wat ze willen. We proberen het sociale wel te stimuleren 
zodat mensen niet vereenzamen. Maar vind je het heerlijk om alleen 
te zijn, dan is dat ook goed. En dat kan per dag verschillen, het is 
maar net hoe de vlag erbij hangt.’

FAMILIEGEVOEL
‘Ik ben trots op het welzijn van onze bewoners’, gaat Nicole verder. 
‘Je ziet hier weinig mensen in een rolstoel en dat komt omdat we 
veel ondernemen en bewegen. Er komt dagelijks een fysiotherapeut 
die oefeningen met hen doet. Of ze gaan fietsen op een duofiets. 

Limburgse gezelligheid 
en liefdevolle zorg

Villa Dalia Venlo Er wordt veel gewandeld. Er gebeurt veel, er is altijd iets te doen 
waardoor mensen actief blijven. En het is heel divers, we blijven kij-
ken naar wat past bij bewoners. Past het niet in een groep, dan pak-
ken we het individueel op. Een simpel kopje koffie kan al een heel 
waardevol moment opleveren, maar ook het levensloopspel waar-
bij levensvragen aan bod komen werkt goed, individueel of met de 
groep. We zijn een familie, we betrekken ze bij alles. En door die da-
gelijkse bezigheden heb je al snel een gesprekje. En dat familie zijn,  
daar betrekken we de familie van onze bewoners natuurlijk ook hele-
maal bij. We maken afspraken hoe mensen op de hoogte gehouden 
willen worden, ze kunnen dagelijks meelezen met de rapportages, 
bij bijzonderheden wordt er contact gezocht. Iedereen is goed be-
reikbaar en iedereen kent elkaar. Als locatiemanager doe ik de rond-
leidingen en heb ik het eerste contact. Ik ben eindverantwoordelijk 
voor de kwaliteit van de zorg en de cliënttevredenheid. Ik wil dat 
iedereen hier een fijn gevoel heeft: familie, bewoners, zorgmedewer-
kers. Er is openheid en transparantie, er staat een fantastisch team en 
dat krijg ik ook terug van familie. Ook in de moeilijke coronaperiode. 
We hebben snel een veilige bezoekersruimte weten te realiseren, zo 
konden onze bewoners toch bezoek ontvangen. Later hebben we 
hier ook in de tuin een apart plekje voor gereserveerd. Dat is heel 
belangrijk geweest en werd echt gewaardeerd.’

6968 

Fotografie Paul Rous

VILLA CASIMIR
In het najaar opent in het centrum van Roermond Villa Casimir.  
In een prachtig rijksmonument zijn achttien sfeervolle appartementen 
gerealiseerd. Hier komen historie en eigentijds comfort samen, met 
het kenmerkende familiegevoel van Stepping Stones. KIJK VOOR 
MEER INFORMATIE OVER VILLA CASIMIR EN VILLA DALIA OP  
WWW.STEPPINGSTONES.NL.

Nicole Deenen, locatiemanager  
van Villa Dalia.


