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Betrouwbaar

Betrokken Flexibel
‘Dit werk geeft je professioneel 

echt de ruimte’
- Antoinette, wijkverpleegkundige

‘Communicatie tussen patiënt en 
verpleging is hier prima. Wordt 
voldoende aandacht getoond.’ 

- Meneer Hendrixks, 84

Ondernemend

Huurappartement

Huishoudelijke 
ondersteuning

Thuisbegeleiding

Wijkverpleging

Gespecialiseerde 
zorg

Kortdurende zorg

Verpleeghuiszorg

L

Aanbod • Beweegbeleid geïmplementeerd. Beweegactiviteiten vast onderdeel van de dag
• Hoogstede gecerti�ceerd voor duurzaam bouwen met zorg
• Kortdurend verblijf ef�ciënter georganiseerd (eerstelijns verblijf, 
   crisisplaatsen, logeren en respijtzorg).  Alles onder 1 dak, DrieGasthuizenGroep 
   ho�everancier eerstelijns verblijf. Tevreden stakeholders.

‘In alle opzichten tevredenheid. De 
medewerkers zijn erg zorgzaam, betrokken en 

tonen alle respect. Een veilige, warme plek!’
- Mevrouw Oogappel, 92

‘werken bij DrieGasthuizenGroep? Het is familie. 
Je voelt je meteen thuis.”
- Simon, woonassistent

• Aantal cliënten toegenomen. Zorgpro�el zwaarder.
• Met zorgpartners handen ineen geslagen voor 
   soepele overgang tussen thuis, ziekenhuis,
   tijdelijk of langdurig verblijf. Intentieverklaring 
   met 8 partijen voor beter organiseren 
   onplanbare nachtzorg. 
   Ketencommunicatie met huisartsen.

Kwaliteit
• Stap dichterbij 1 integraal cliëntdossier door ingebruikname 
   elektronisch patiêntendossier (ECD)
• Beter antwoord op individuele zorgvragen 
   met ruimte voor diversiteit. Alles onder 1 dak op Westerkade: 
   zelfstandig wonen, zorgvriendelijk wonen en verpleeghuiszorg
• Gewerkt aan integrale veiligheid; gebouwen, 
   medicatie en bedrijfscultuur
• Externe kwaliteitscontrole doorlopen, HKZ-certi�caat verlengd
• Brandweer noemt DrieGasthuizenGroep ‘good practice’ in veiligheid
• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op orde

8.0 
Regio Arnhem

Palliatieve zorg

3800
clienten

Personeel
• Continuïteit en bezetting blijvend op orde
• Voldoende aantallen en goed geschoold personeel 
• Succesvol project ‘zelfroosteren’
• Leerafdeling in ontwikkeling (LIO) ingericht
• Medewerkers trots op hun werk. DrieGasthuizenGroep 
   gewaardeerd als goede werkgever.
• Gewerkt aan structurele werving van medewerkers
   en leerlingen
• Goed georganiseerde opleidingsplaatsen
• Inzet praktijkbuddy: nieuwe medewerkers inwerken
• Nieuwe functie ‘woonassistent’
• Samenwerking externe partijen (zoals SKAR & Politie)

Zorg 
zoals het bedoeld is
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