Betekenisvol
leven

Zorg, ondersteuning en behandeling
voor oudere en kwetsbare mensen

Een samenleving waarin mensen
zoveel mogelijk zélf invulling geven aan
hun leven, ook als zij ouder worden
of kwetsbaar zijn. Waarin mensen
naar elkaar omkijken en voor elkaar
zorgen. Dat is waaraan De Zorggroep
wil bijdragen. Dat doen we door samen
te werken aan vitale gemeenschappen,
waarin mensen zelfredzaam en bovenal
gelukkig zijn.
Wat heeft iemand nodig om mee te doen in de
gemeenschap? Dat is de vraag die we altijd stellen,
vanuit de focus op Positieve Gezondheid. We leggen
zo het accent in onze zorg op de mensen zelf, op hun
veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt,
niét op de ziekte of beperking. Daarbij zoeken we
continu naar manieren om de zorg, ondersteuning en
behandeling die wij bieden te verbeteren, op korte
en op langere termijn.
We zijn diep geworteld in Noord- en Midden-Limburg,
dus we weten wat er speelt. En dat helpt om de
lokale gemeenschap heel gericht te ondersteunen,
samen met andere organisaties in de regio. Zo
blijft geluk en zelfredzaamheid voor meer mensen
een vanzelfsprekendheid. Daarbij helpen we op
verschillende manieren: met zorg en ondersteuning
thuis, binnen onze woon- en zorglocaties en vanuit
onze verschillende expertises.

Geluk en zelfredzaamheid
willen we voor iedereen
vanzelfsprekend houden

Samen voor
vitale gemeenschappen
Samen met (zorg)partners helpen we de lokale Limburgse
gemeenschappen vitaal te houden. Daarbij leggen we de focus
op Positieve Gezondheid. Dat betekent dat we cliënten in hun
vertrouwde omgeving ondersteunen, zodat zij het leven kunnen
leiden dat ze willen. De focus ligt zo op de veerkracht van
cliënten en op wat hun leven betekenisvol maakt.
De bijdrage van De Zorggroep daaraan is per gemeenschap en
per persoon anders. Maar altijd met tijd en aandacht voor het
welzijn van de cliënten die ondersteuning ontvangen. Dat gaat
dus niet alleen over deskundigheid van onze professionals, maar
ook over een goed gesprek en helder advies.

Positieve
verandering
Hoe kunnen we het beste bijdragen aan vitale
gemeenschappen en daarbij het werken vanuit
Positieve Gezondheid nog beter waarborgen,
nu en in de toekomst? We durven te proberen
en te innoveren, leren daarbij van en met
elkaar en vallen niet automatisch terug op
bestaande structuren en gewoontes. Wij
staan in de voorhoede om samen te werken
en het zorgaanbod te veranderen. Om tot
duurzame mogelijkheden te komen waar
cliënten, medewerkers, vrijwilligers en
samenwerkingspartners het meeste baat bij
hebben. Innovatie is voor ons dus méér dan
technologie inzetten. Innovatie is vernieuwen
op alle fronten.

“De Zorggroep is een hele fijne werkgever.
Er wordt naar je geluisterd, ik voel me
serieus genomen en ik kan altijd terecht
bij de teamleiding als er iets is. Ik heb
een fijne baan als huiskamerassistent
in een groepswoning voor mensen met
dementie. Ik ben blij dat ik dit werk kan en
mag doen. Als ik een lach kan toveren op
iemands gezicht is mijn dag geslaagd.”
Anita Kempen
Huiskamerassistent

Thuis

Prettig leven
in eigen huis

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig
thuis blijven wonen op een manier die
bij hem of haar past. Als daarbij zorg
nodig is, ondersteunt De Zorggroep
met wijkverpleging of specialistische
ondersteuning thuis. En we kunnen helpen
bij het leggen van contacten met anderen
voor een praatje, maaltijd of een activiteit
buiten de deur. Dat zijn de geluksmomenten
in het leven die we graag mogelijk maken.

Wonen

Thuisgevoel
op een
zorglocatie

“Op mijn flat, vier hoog in Reuver, zat ik stil
voor me uit te kijken. Zeker toen ik nergens
naartoe kon met mijn heup, voelde ik mij
alleen. Nu ik bij De Zorggroep woon, ben ik
helemaal opgebloeid. Ik ben graag onder de
mensen. Als er iets georganiseerd wordt,
ga ik naar beneden. Er wordt van alles
georganiseerd: een muziekavond, borrelavond,
kaarten, rummikub. Ik was twee jaar niet meer
in de stad geweest en nu kan dat wél weer,
samen met een medewerkster. In de rolstoel,
kopje koffie drinken en weer terug. Heerlijk!”
Mien Gijzen
Woont in een woonzorglocatie

Als thuis wonen niet meer gaat,
bijvoorbeeld door dementie,
lichamelijke beperkingen of nietaangeboren hersenletsel, dan kunnen
mensen in een zorglocatie van De
Zorggroep terecht. Hier combineren
we specialistische zorg met het gevoel
van thuis. Dat betekent: kleinschalig
wonen met zorg die past bij de manier
waarop iemand wil leven. Door deze
zorg krijgen mensen de ruimte om
(weer) invulling te geven aan wat het
leven mooi maakt. We organiseren
allerlei activiteiten op basis van wat
bewoners graag willen. Daarbij zijn
onze vrijwilligers van grote waarde.

Expertise

Behandeling,
geriatrische
revalidatiezorg
en onderzoek

Soms is extra zorg nodig om het ‘gewone’
leven op te pakken. Onze therapeuten (zoals
logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten,
psychologen en ergotherapeuten), geestelijk
verzorgers en maatschappelijk werkers
behandelen en begeleiden mensen om die
zelfstandigheid en zelfredzaamheid weer zoveel
mogelijk terug te krijgen. Dat doen zij voor
mensen die thuis of in een woonzorglocatie
wonen óf die tijdelijk in een revalidatiecentrum
verblijven, waar ze herstellen na een ongeval,
operatie of hartinfarct. Onze kennis blijven
we steeds verdiepen, onder meer door
wetenschappelijk onderzoek, om zo tot een nog
betere kwaliteit te komen.

“Wat de een leuk vindt, hoeft de ander niet
leuk te vinden. Wat houdt of brengt iemand
letterlijk en figuurlijk in beweging? Wat
maakt het leven van iemand betekenisvol?
Zou iemand het geweldig vinden om weer
zelf boodschappen te doen, dan gaan we dit
stap voor stap oefenen in het ‘echte leven’,
tot aan de winkel toe. Daarbij betrekken
we ook het netwerk rondom de cliënt,
zoals familie of zorg. We kijken zo naar de
lichamelijke, geestelijke en sociale fitheid, in
plaats van overwegend naar de klacht.”
Joyce Melis
Geriatrie-fysiotherapeut

Werken bij
De Zorggroep:
samen begint
met jou

Medewerkers van De Zorggroep
hebben sowieso één ding gemeen,
zij hebben stuk voor stuk hart voor
de zorg. En dat is te merken aan hun
gedrevenheid en betrokkenheid. We
ondersteunen onze medewerkers
optimaal en geven hen de ruimte
om te groeien, zodat iedereen kan
doen waar hij of zij goed in is.

Werken bij De Zorggroep
betekent:
Een betekenisvolle invulling
geven aan het leven van
cliënten en de lokale
samenleving, op een manier die
bij jou en je ambities past.
Aan de slag gaan in een veilige
en gezonde werkomgeving
waar je gezien wordt.
Volop kansen om jezelf
te ontwikkelen door mee
te werken in projecten, te
experimenteren met nieuwe
zorgtechnologieën of mee te
lopen op andere afdelingen.
Het vertrouwen en de ruimte
krijgen om te doen wat jij denkt
dat goed is op een manier die
bij jou past, met protocollen die
dienend in plaats van leidend
zijn.

We steunen onze
medewerkers optimaal
en laten hen groeien
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Vragen?
088 - 61 088 61
klantenservice@dezorggroep.nl
Wij zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Meer informatie:
www.dezorggroep.nl

Werken bij De Zorggroep?
Kijk op werkenbijdezorggroep.nl
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