
Dagelijks Leven in beeld



Een leuke activiteit onder de 

aandacht brengen op Facebook, een 

fotoreportage van een gezamenlijk uitje 

of een mooie professionele video van 

de vervulling van een hartenwens: bij 

Dagelijks Leven brengen we graag het 

dagelijks leven van onze medewerkers 

en bewoners in beeld. Van bijzondere 

gebeurtenissen tot alledaagse 

momenten: samen maken we heel wat 

mee. De foto’s en video’s die wij hiervan 

maken zorgen ervoor dat verwanten  

goed op de hoogte blijven en mee 

kunnen leven. 

Bijgevoegd vindt u het 

toestemmingsformulier betreft het 

maken en gebruik van beeldmateriaal. 

Een juridisch document, dat misschien 

wat vragen oproept. Daarom vertellen 

we u via deze weg graag meer over wat 

er zoal gefotografeerd en gefilmd wordt 

binnen Dagelijks Leven en met welke 

reden. 



Mooie momenten op Facebook

Blijf op de hoogte

Van mooie momenten worden regelmatig 

foto’s gemaakt om met verwanten te 

delen via kanalen als Facebook en de 

nieuwsbrief. 

Wat doet iemand zoal op een dag, welke 

activiteiten worden er georganiseerd 

en wat staat er vandaag op het menu? 

Onze medewerkers laten het graag zien. 

Mocht het zo zijn dat er bewoners op de 

foto staan die geen toestemming hebben 

gegeven voor plaatsing, dan worden zij 

onherkenbaar gemaakt. 

Een tijdrovende klus voor de 

medewerkers én jammer: deze beelden 

bieden juist een mooi inkijkje in het 

dagelijks leven van de bewoner.

Van huis naar landelijk

Elke locatie van Dagelijks Leven heeft een 

eigen Facebookpagina. Daarnaast hebben 

we een landelijke Facebookpagina en zijn 

we als Dagelijks Leven ook op LinkedIn 

en Instagram te vinden. Hierop worden 

posts van de huizen geplaatst om in beeld 

te brengen hoe het is om te wonen en 

werken bij Dagelijks Leven.



Dagelijks Leven heeft een eigen 

videograaf, die bijzondere 

gebeurtenissen zoals spectaculaire 

uitjes, hartverwarmende activiteiten 

en de vervulling van hartenwensen 

schitterend in beeld weet te brengen. 

Heeft u bijvoorbeeld de video over een 

bewoonster van Het Bonedijkehuis 

gekeken, waarin zij opnieuw met haar 

grote liefde in het huwelijksbootje stapt? 

Ook de video over de bewoner die graag 

nog eens naar zijn geboorteland Indonesië 

terug zou willen keren, is een echte 

aanrader. Het is zeker de moeite waard 

om ons YouTubekanaal eens te bezoeken 

om te zien welke mooie verhalen 

onze videograaf op professionele en 

hartverwarmende wijze in beeld brengt. 

Nooit meer een video missen? Abonneren 

op ons kanaal is helemaal gratis!

Het kan voorkomen dat op de 

woonzorglocatie professionele foto’s 

worden gemaakt door een fotograaf 

van Dagelijks Leven. Van bijzondere 

gelegenheden, maar ook bijvoorbeeld 

foto’s voor bij een interview met een 

bewoner, medewerker of verwant. 

Wanneer uw verwant, wellicht samen 

met u, deelneemt aan zo’n fotoshoot, 

dan krijgt u deze mooie foto’s natuurlijk 

zelf ook. 

Het kan zijn dat dit beeldmateriaal 

ingezet wordt voor promotionele 

doeleinden, zoals op een 

informatiebrochure of bij een persbericht. 

Dagelijks Leven groeit met meerdere 

locaties per jaar, hierdoor zoeken wij 

regelmatig nieuwe zorgmedewerkers. 

We brengen onze vacatures bij potentiële 

collega’s onder de aandacht met 

marketingcampagnes via Facebook en 

LinkedIn. Hiervoor gebruiken we foto’s 

waarop onze medewerkers centraal staan, 

maar om een echt inkijkje te bieden in 

het werk dat zij doen zijn onze bewoners 

onmisbaar. Voor promotionele en 

wervingsdoeleinden worden uitsluitend 

door ons genomen professionele 

foto’s gebruikt, nooit foto’s die door 

medewerkers op locatie gemaakt worden 

om u op de hoogte te houden. 

Professionele foto’s

Hartverwarmende video’s



Nog betere 
medewerkers 

Dagelijks Leven heeft een eigen 

opleidingscentrum: de DL Academy. 

Zowel online als in klassikale vorm 

krijgen onze medewerkers alle 

ruimte om aan hun persoonlijke en 

professionele ontwikkeling te werken. 

Veel van onze opleidingen worden door 

onszelf ontwikkeld. Het kan zijn dat op 

locatie gemaakte foto’s of video’s in het 

lesmateriaal verwerkt worden. Al onze 

uitingen houden wij namelijk graag 

zo “eigen” als mogelijk. Ook hiervoor 

gebruiken wij uitsluitend door onszelf 

gemaakte, professionele foto’s.

Dierbare momenten in 
beeld

Wij houden u graag op de hoogte in 

woord én beeld. Daarnaast houden 

wij als Dagelijks Leven al onze 

uitingen het liefst zo dicht mogelijk bij 

onszelf. Wanneer wij iets over onszelf 

vertellen, laten wij daarbij onze eigen 

medewerkers zien, onze eigen locaties 

en de bewoners die van deze huizen 

een echt thuis maken. Wat dit voor 

u en uw verwant betekent? Dierbare 

herinneringen op beeld en een inkijkje in 

de dagelijkse wereld van uw verwant. 




