
 

 





Welzijn
Organisatie en begeleiding van meer  

interne en externe activiteiten door 
welzijnsmedewerkers.

Inzet personeel
Stijging van het aantal 

zorgmedewerkers om de 
kwaliteit te verbeteren, zoals 
meer inzet woonassistenten.

Doorstroom
Project inhuizing is gestart met oog 

op procesverbetering rondom de 
doorstroom van cliënten. 

Positieve gezondheid
Bevordering positieve gezondheid 

door bewuste benadering van 
cliënten met oog op wat wél kan. 

Wet zorg en dwang
Onvrijwillige zorg is bij alle 

cliënten in kaart gebracht en 
vastgelegd in het zorgdossier.

Behandelaren
Extra inzet verpleegkundig 

specialisten en psychologen 
op alle locaties.

Mantelzorgers
Actief betrekken van 

mantelzorgers bij de zorg 
voor de individuele cliënt.

Gastvrij

Betrokken

Flexibel

Ondernemend

Client 

De individuele cliënt centraal

Feiten 
& cijfers

<6 maanden 
Gemiddelde 
verblijfsduur

Cliënttevredenheids-
onderzoek

358
plekken

800
cliënten

Cliënten & doorstroom

Cliënttevredenheid

250
In zorg

250
Uit zorg

Aantal incidenten
reduceren

MIC & MIM

Veiligheid
vergroten

<12,7 uur
Doelmatigheid 

per cliënt per maand

Woonzorg

Kortdurend verblijf

Thuiszorg V&V

Thuiszorg WMO 3000
cliënten

29
plekken

8,1

8+

Visie
Het aantal ouderen met een ondersteuningsvraag stijgt de komende 20 tot 30 
jaar nog fors. Hierdoor groeit ook het aantal kwetsbare cliënten in de 
thuiszorg en binnen woonzorglocaties. De focus ligt op de inviduele cliënt: 
wat heeft hij of zij nodig? Welke rol kunnen mantelzorgers spelen? Dit is een 
greep uit de vragen die centraal staan in 2020. 

Voeding
Vernieuwing van het 
voedingsbeleid met 

aandacht voor gezondheid 
en maaltijdbeleving. 



Arbeidsmarkt
Aandacht voor 

arbeidsmarktcommunicatie en het 
betrekken van medewerkers.

Verzuim reduceren
Inzet op preventie en aandacht 

voor gezondheid van  
medewerkers.

Privacy
Aandacht voor privacy door meer 

bewustwording van de AVG en 
sturing op incidenten.

Mantelzorgers
 Samenwerking tussen 

medewerkers en mantelzorgers bij 
de ondersteuning van cliënten.

Functieomschrijving
Nieuwe functieomschrijvingen 

voor alle medewerkers.

Innovatie
Personeelsprobleem wordt 
aangepakt door buiten de 

gebaande paden te 
opereren. 

Vrijwilligers
Herinrichting van de 
organisatie rondom 

vrijwilligers.

Parkinson
Vergroten van interne kennis 

en deskundigheid op het 
gebied van Parkinson.

Gastvrij

Betrokken

Flexibel

Ondernemend

Bij ons valt er wat te kiezen

Feiten 
& cijfers

Gemiddeld cijfer 
medewerkers- 
tevredenheid

81% 
Loondienst

Medewerkers

400
vrijwilligers

Vrijwilligers

Doel
verzuim

40
ParaGo
28 fte

Visie
Werken bij DrieGasthuizenGroep doen we samen met cliënten, hun 
mantelzorgers, vrijwilligers en collega’s. We leveren een breed 
dienstenpakket. De ondersteunende afdelingen zorgen ervoor dat je zo 
zorgeloos mogelijk je werk kunt doen. En zo hebben niet alleen cliënten, 
maar ook medewerkers wat te kiezen bij ons.

461
Woonzorg

318 fte

616
Thuiszorg
426 fte

8+

Tevredenheid

7% 
man

93% 
vrouw

Aantal medewerkers
          1-11-2019

Doel organisatiebreed:
Groei aantal 

medewerkers

Medewerker

<5%<5%



Doorstroom
Vloeiende doorstroom 

van cliënten staat 
centraal.

Welzijn
Focus op welzijn in de 
huurappartementen.

HKZ-certificaat
HKZ-gecerti�ceerd en beschikking 
over het waarborgzegel Fixatievrije 

Zorginstelling.

Green Deal
Implementatie van de Green 

Deal met als doel alle 
woonzorglocaties een bronzen 

certi�caat.

Dashboard

Duurzaamheid
Investeringen in 

verschillende projecten 
rondom duurzaamheid. 

Gastvrij

Betrokken

Flexibel

Ondernemend

Ontwikkeling van een 
dashboard over kwaliteit 
en �nanciën voor teams.

Zorgtechnologie
Meer inzet van 

zorgtechnologie in het 
dagelijks werk 
met cliënten.

Huurappartementen
Complexen maken

deel uit van de wijk.

Continuïteit, ef�ciency en een goed resultaat

Feiten 
& cijfers

>95%
bezetting

Woonzorglocaties

Huurappartementen

>95%
bezetting

45 miljoen 
omzet 

streven: stijging 1-2%

Doel:
0  

datalekken

binnen 
5 locaties

binnen 
7 locaties

Overige feiten

Productiviteit

>60%
Wijkverpleging

>77,5%
Ondersteuning 

thuis

Visie
Hoe zorgen we ervoor dat het wél kan? Die vraag staat centraal in 2020. Dit 
gaat op voor het werken met cliënten en voor samenwerken met collega’s. 
Daarnaast geven we aandacht aan eigenaarschap en leiderschap van 
individuën en teams. 

Organisa
tie



Een betrouwbare samenwerkingspartner

Inkoopbeleid
Inzet van een inkoopbeleid 

met oog op duurzame 
relaties met leveranciers.

Lerend netwerk
Kennisuitwisseling op 

thema’s: kwaliteit, 
personeel en 

zorginhoudelijk.

Specialistische zorg
Uitbreiding van regionale 

samenwerking binnen thema’s 
van specialistische zorg.

Informatie
Deelname aan Proeftuin 
eOverdracht en andere 

initiatieven over beveiligde 
informatie-uitwisseling.

Mantelzorg
Innovatie op het gebied van 

mantelzorg samen met 
regionale partners.

Feiten 
& cijfers

24/7 regionaal
Dag en nacht kwalitatief 

hoogwaardige zorg bieden, 
bijvoorbeeld door inzet van 

het nachtzorgteam.

Gastvrij

Betrokken

Flexibel

Ondernemend

Visie
Naast de bestaande horizontale samenwerking met andere thuis- en 
ouderenzorgorganisaties in Arnhem en de regio wordt verticale 
samenwerking steeds belangrijker. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de 
wijken, wijkteams, huisartsen, GGZ en ziekenhuizen. Dit vraagt een naar 
buitengerichte open houding binnen alle organisatieonderdelen.

100% gecontracteerd

Partners

Parago
Meer inzet van paramedici 

met oog op regionale 
bekendheid.

Dienstenaanbod
Uitbreiding van samenwerking met 

collega welzijnsorganisaties voor een 
breder aanbod van diensten.

Onder andere:

• Attent Zorg 
   & Behandeling

• Coöperatieve 
   apothekers- 
   vereniging 
   regio Arnhem

• Driestroom

• Elver

• Gemeente 
   Arnhem 
   (en omliggende 
   gemeenten)   
• Graafschap 
   college

 • Hogeschool 
    van Arnhem 
    en Nijmegen      
   • Innoforte  
    • Insula Dei 
       Huize 
       Kohlmann  
       • Intrakoop    
        • Johanniter

          • Liemerije         

• Medigoed
• Onze 
   Huisartsen

• Pleyade

• Radboud UMC

• Regio centraal 
   Gelderland

• Rozet

• Rijn IJssel

• Santé Partners

• Scalabor

• Sensire

• STMG

• SWOA

• Vilente

• Werkgevers-
   vereniging 
   Zorg en Welzijn

• Ziekenhuis   
   Gelderse Vallei

• Ziekenhuis 
   Rijnstate

• Zorgthuisnl

Onder andere:

Samenwerking 



Thuiszorg Groot Gelre

”Dat je iets kunt betekenen 
voor mensen in misschien wel 
de meest kwetsbare fase van 
hun leven, vind ik geweldig”

Edith Scheerman
Kwaliteitsverpleegkundige

DrieGasthuizenGroep
Rijnstraat 71, Arnhem

(026) 354 94 15
info@driegasthuizengroep.nl
www.driegasthuizengroep.nl


