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Feiten en Cijfers
DrieGasthuizenGroep

DrieGasthuizenGroep is een zorgorganisatie die passende woonruimte, maatwerk in zorg en aanvullende diensten levert 
aan senioren (55-plussers). Thuis of zo thuis mogelijk in een van onze gastvrije woonzorgcentra of zorgvriendelijke 
appartementen in Arnhem. DrieGasthuizenGroep is de oudste stichting van Nederland die werkzaam is in de 
ouderenzorg. Sinds 1246 bouwt DrieGasthuizenGroep aan de toekomst en speelt zij flexibel in op de ontwikkelingen in 
de samenleving. Door gastvrijheid en betrokkenheid te combineren met ondernemerschap, stimuleren we onze cliënten 
om zo onafhankelijk mogelijk van het leven te blijven genieten en hun sociale netwerk te onderhouden of verder uit te breiden. 

Dienstverlening

• Zorg met verblijf en verhuur van woonzorgstudio’s in vijf woonzorgcentra in Arnhem-Noord. Kleinschalige 
 woonvormen (8 tot 10 cliënten) voor (Bopz-)cliënten* met dementie of lichamelijke klachten, Wlz-zorg** en 
 thuiszorg in zelfstandige woonzorgstudio’s en tweekamerappartementen, eerstelijnsverblijf, crisisopvang en logeren. • Verhuur van appartementen met de mogelijkheid tot zorg en services in zeven appartementencomplexen 
 verspreid over Arnhem.• Thuiszorg Groot Gelre: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, hulp bij huishouden, particuliere zorg, 
 palliatieve zorg, gespecialiseerde verpleging en begeleiding en/of ondersteuning d.m.v. inzet seniorendiensten 
 in heel Gelderland. • ParaGo, eerstelijns behandel en expertisecentrum: een samenwerkingsverband met collega zorginstellingen 
 Innoforte en Insula Dei met (para)medische diensten als specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapie, 
 ergotherapie, diëtiek, logopedie, mantelzorg en advies aan huisartsen.• Extra Services: producten en diensten voor ondersteuning van senioren.

 * Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen  **Wet langdurige zorg
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Woonzorgcentra

 Naam                                                     Aantal beschikbare plaatsen    
   Kleinschalig Kleinschalig Wlz Woonzorgstudio Totaal
  Psychogeriatrie Somatiek appartementen  
 Drie Gasthuizen  40 73 15 128
 Heijendaal 90  29*  120
 Hoogstede 32  18  50
 Klingelpoort   24 0 24
 Westerkade   30  29
 Totaal 122 40 167 22 351
* Kortdurend verblijf

Appartementencomplexen

 Naam Aantal  Aantal
  appartementen Bouwjaar kamers Straat
 Altevelt 60 1985 3 of 4 kamer Beethovenlaan en Lisztstraat
 Bartholdy 33 1995 3 kamers Mendelssohnlaan
 Carrousel 40 1995 3 kamers Kermisland
 Petersborg 70 1977 2 of 3 kamers Slochterenweg
 Tuinpoort 71 1985 2 of 3 kamers Tuinstraat
 Watergaerde 71 / 38 1998 / 2012 3 of 4 kamer Monnikensteeg
 Westerkade 30 2016 2 kamers Westervoortsedijk
 Totaal 407     

Medewerkers

   Aantal Fte Vrijwilligers Gemiddelde leeftijd 
 DrieGasthuizenGroep
 (inclusief Thuiszorg Groot Gelre) 1122 602 450 42,7 jaar

DrieGasthuizenGroep (inclusief Thuiszorg Groot Gelre) werkt daarnaast met 120 ZZP’ers. 

Omzet 

€ 44,2 miljoen in 2017
(waarvan €16,1 miljoen van Thuiszorg Groot Gelre)

Er zijn 589 waarderingen voor DrieGasthuizenGroep (waarvan 250 van Thuiszorg Groot Gelre)
92% beveelt ons aan

DrieGasthuizenGroep 

  (KVK 09221030 / BTW NL822687434B01) 
  Postbus 2023, 6802 CA Arnhem | Bezoekadres: Rijnstraat 71, 6811 EZ Arnhem 
  T (026) 354 94 15 | E info@driegasthuizengroep.nl | I www.driegasthuizengroep.nl 



Meer informatie:
KlantContactCentrum DrieGasthuizenGroep
(026) 354 94 15
klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl
www.driegasthuizengroep.nl

Via www.zorgkaartnederland.nl kunt u een waardering plaatsen

DrieGasthuizenGroep, zorgzaam en gastvrij sinds 1246
Zorgorganisatie DrieGasthuizenGroep zorgt al generaties lang voor mensen met een zorgvraag. Met een compleet dienstenpakket 
staan we dag en nacht klaar voor onze cliënten, thuis of in een van onze woonzorgcentra voor langdurig of kortdurend verblijf. We zijn 
gedreven om er op alle fronten voor te zorgen dat cliënten zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen leven en wonen. In gezelschap van anderen 
en in een vertrouwde en veilige omgeving. DrieGasthuizenGroep is zorgzaam en gastvrij sinds 1246 en tot op de dag van vandaag 
een begrip in de Arnhemse samenleving. 

Bij DrieGasthuizenGroep kunt u terecht voor Zorgvriendelijk Wonen in een woonzorgcentrum of appartementencomplex, 
Thuiszorg Groot Gelre  en Extra Services. Daarnaast biedt DrieGasthuizenGroep expertise, advies en behandeling vanuit ParaGo.

Werken bij DrieGasthuizenGroep? Kijk op www.driegasthuizengroep.nl


