
Huishoudelijke ondersteuning

• In de woonzorglocaties worden meer cliëntgerichte activiteiten   
   georganiseerd, passend bij de interesses van de clienten.  
• Het Uitbureau organiseert de activiteiten buiten de deur, vanaf 
   dit jaar met een tweede bus van de Johannitter Orde.
• De zorgvraag van de cliënten wordt complexer, daarom 
   werken er steeds meer verpleegkundigen binnen de organisatie.
• Er is speciale aandacht voor verbeterprojecten voor 
   wondzorg, probleemgedrag en palliatieve zorg.
• De leefbaarheid voor de huurders in de 
   appartementencomplexen krijgt extra aandacht.
• Om cliënten in de wijk beter te kunnen ondersteunen, werken 
   we samen met partijen in de regio.
• Het Arnhems mantelzorgakkoord is ondertekend, met als 
   focus meer aandacht voor mantelzorgers. 
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• Meer maatwerk op het gebied van opleiden; de leerafdeling werkt 
   goed en opleidingsinstituten bieden onderwijs aan binnen 
   woonzorglocaties.
• Om nieuwe medewerkers te vinden wordt steeds meer gebruik 
   gemaakt van social media.
• Gerichte campagnes zorgen voor nieuwe instroom van medewerkers, 
   zoals zij-instromers. 

• Er worden speci�eke opleidingstrajecten aangeboden voor mensen 
   met afstand tot de arbeidsmarkt, dit is positief voor medewerker en 
   organisatie. 

 Organisatie
• Een van de bestuurders is vertrokken.
• De mogelijkheid voor een bestuurlijke fusie met een 
   zorgorganisatie is onderzocht. De plannen zijn niet doorgezet.  
• De interne organisatie van HR is doorontwikkeld, waarbij ook 
   de administratieve processen zijn verbeterd.
• Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht; Hoogstede kreeg 
   een Breeam certi�caat en voor Heijendaal is de green deal 
   uitgewerkt.

Sa
menwerken

• Het  regionale nachtzorgteam is een succesvolle 
   samenwerking tussen 7 zorgpartijen in de regio.
• Het project ‘palliatieve zorgcoach’, geinitieerd door Rijnstate en 
   Thuiszorg Groot Gelre, geeft een belangrijke meerwaarde voor de 
   cliënt.
• Er is een afspraak gemaakt om NCare te gebruiken voor betere medicatieveiligheid.
• Werkgevers in zorg en welzijn werken samen in het kader van o.a. 
   instroom van personeel, duurzame inzetbaarheid en imago.
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Met onder andere:

• Collega VVT-instellingen
• Thuiszorgorganisaties 
• Welzijnsorganisaties
• Ziekenhuizen 
• Huisartsen
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