
Samen maken we 
mensgerichte zorg 
vanzelfsprekend!

Manifest

liefde voor de zorg

liefde voor de zorg

Planetree, maakt mensen en  
organisaties mensgerichter

Angelica Thieriot was een patiënt met een nare 

ziekenhuiservaring. Deze ervaring was voor haar de 

aanleiding om Planetree op te richten, omdat ze ervan 

overtuigd was dat het anders kan. 

Planetree gelooft in zorg die jij je dierbaren gunt. De 

Planetree visie wordt sinds 40 jaar wereldwijd door 

circa 1000 zorgorganisaties gebruikt. De visie spreekt 

aan en is de reden waarom mensen gaan werken 

in de zorg. Het is het fundament van de Planetree 

organisatie én van de samenwerking met &happy.

Spelen als natuurlijke  
manier om te leren

Jurriaan van Rijswijk, oprichter van ‘Games for 

Health Europe’ en ‘&happy’, maakt zich al jaren hard 

voor de toepassing van games in de zorg en de 

wetenschappelijke onderbouwing daarvan.

‘Spelen is eigenlijk onze natuurlijke manier van leren. 

Iedereen heeft dat van nature in zich. Maar vanaf het 

moment dat we naar school gaan, komt steeds meer 

de nadruk te liggen op boekenkennis. 

Met &happy grijpen we terug op die aangeboren 

leerstrategie door samen met zorgorganisaties games 

te ontwerpen waarmee we het gedrag van mensen op 

een duurzame manier positief beïnvloeden.’ 

liefde voor de zorg
Meer weten over Ria’s Escape Room? 
088 20 06 880 marij@planetree.nl
06 491 23 309 hanneke@andhappy.nl

Planetree en &happy hebben dezelfde 

missie: de zorg mensgerichter maken.  

Alle mensen in kwetsbare situaties zoals 

ziekte, ouderdom, handicap of verwarring 

hebben recht op veiligheid, liefde, 

vakmanschap en de beste zorg. Zorg die de 

kwaliteit van leven en het welzijn vergroot.

Planetree zet zorgorganisaties in beweging 

om mensen die zorg geven en krijgen 

optimaal te verbinden. We zijn altijd op zoek 

naar verbetering en zoeken samenwerking 

met de aanjagers van positieve verandering.

&happy ontwikkelt games om mensgerichte 

zorg op een uitdagende en impactvolle 

wijze te vergroten. 

Door onze krachten te bundelen kunnen we 

fantastische dingen voor elkaar krijgen.

Doe je mee?



Wie is Ria eigenlijk? 
Ria is de fictieve hoofdpersoon in de door &happy en Omring 

ontwikkelde Escape Room. In deze Escape Room leren 

zorgprofessionals op een speelse en een beetje competitieve 

manier hoe ze persoonlijke zorg kunnen geven die bij Ria 

past. Met behulp van filmpjes en vragen op de bijgeleverde 

tablet en met informatie uit de leefomgeving van de Ria, leren 

zorgprofessionals hoe zij waardevolle informatie beter kunnen 

duiden en omzetten in een cliëntplan.

Werkwijze Ria’s Escape Room
Ria’s Escape Room is maatwerk en wordt afgestemd op 

de specifieke doelen en de situatie van jouw organisatie. 

Daarbij gaan we te werk volgens een helder en overzichtelijk 

stappenplan:

1  Oriënterend gesprek en quickscan
Je doelen, wensen en verbeterpunten worden in kaart 

gebracht. 

2  Ria’s Escape Room
Het spel start en de klok begint te tikken… de start van een 

spannend spel waarbij slim samenwerken en waardevolle 

informatie ophalen en omzetten essentieel zijn om uit 

Ria’s Escape Room te komen. Zo wordt samenwerking 

geoptimaliseerd en oplossingsgericht denken gestimuleerd. 

Tijdens het spel ontwikkelt het team zich samen zodat dit 

leidt tot duurzame gedragsverandering. 

3   Evaluatie en borging
Deze stap geeft inzicht in het resultaat en borging in 

de praktijk. Het observeren van de Escape Room door 

professionele en ervaren Planetree trainers levert een schat 

een informatie. Je krijgt meer inzicht over de teamrollen, 

processen, samenwerking en andere factoren die 

mensgerichte zorg binnen je organisatie verder kunnen laten 

groeien.

Wil jij ontdekken wie Ria is?
Wil jij ook de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals laten 

groeien, waardevolle inzichten krijgen én vol aan de slag gaan 

met mensgerichte zorg? Ria’s Escape Room is te boeken vanaf 

€ 2.500,- excl. btw.

Ria’s Escape Room is ontwikkeld door Omring en &happy.

We vinden het leuk om met je van gedachten te wisselen,  

dus aarzel niet om je vragen en wensen bij ons neer te leggen. 

Bel 088 200 68 80 (Planetree) of 06 49123309 (&happy)  

of mail naar marij@planetree.nl of hanneke@andhappy.nl.

Ria’s Escape Room laat  
je team verder groeien in 
mensgerichte zorg

Hoe zorgen we ervoor dat de keuzes die we maken ook de 

keuzes van de cliënt zijn? In de zorg voor kwetsbare mensen is 

dat geen makkelijke opgave. Ria’s Escape Room is ontwikkeld 

om het mensgericht zorgen te vergroten. Realistisch en met 

impact. Je speelt het spel dan ook in een kamer die jij uitkiest 

binnen jouw organisatie. 

“Je wordt op een speelse manier 

geprikkeld om op zoek te gaan 

naar zoveel mogelijk informatie 

over de persoonlijke wensen van 

de cliënt en deze te verwerken 

in het dossier. Ik ben er erg 

enthousiast over en zou het elke 

zorginstantie aanraden.”

Marleen Donders, kwaliteitsverpleegkundige      

bij Omring over Ria’s Escape Room


