“Onze visie op zorg?” - Zorg Groep Beek
“Nou, gewoon ervoor zorgen dat mensen goed verzorgd worden en ze een goede oude dag
hebben.”
In 2005 zijn Hannelore en Michael gestart, gewoon met z’n tweetjes. Inmiddels werken er
meer dan 60 zorgverleners bij Zorg Groep Beek en zijn zij een gevestigde naam voor
thuiszorg in Geleen.
Zorg Groep Beek is gestart met het leveren van zorg aan huis. Toen we startten met Zorg
Groep Beek, zat de zorg in een enorme kantelfase. We gingen over op aanbestedingen en
zorgorganisaties moesten aan allerlei regels voldoen. Ook de inspectie werd strenger. Alles
bij elkaar zorgde dat ervoor dat zorgorganisaties om ons heen aan het wankelen kwamen en
zelfs omvielen. Het leek wel of er alleen nog maar ruimte was voor of hele grote organisaties
of voor hele kleine. Wij hebben koers weten te houden op het gebied van zorg en kwaliteit en
hebben onze droom zelfs verder kunnen uitbreiden: met een verpleeghuis 2.0. We doen geen
rare dingen. We hebben geen duur kantoorpand, maar een kantoor aan huis en geen zware
overhead; we zorgen er met z’n tweeën voor dat onze 60 zorgverleners hun werk zo goed
mogelijk kunnen doen. Onze zorgverleners, met minimaal niveau 3, werken zelfsturend.
Hannelore zoek een aantal cliënten uit en ‘geeft’ deze aan 2 van onze zorgverleners. Zij
zorgen er dan voor dat de cliënten de juiste zorg krijgen, op het moment dat zij dat fijn
vinden. Het voordeel hiervan is dat onze cliënten altijd maar 2 zorgverleners over de vloer
krijgen. Ze kennen elkaar en weten wat ze aan elkaar hebben. Dat is voor iedereen prettig.
Dat ons concept werkt, zien we aan de vele cliënten die zich telkens weer bij ons melden. Dit
geldt trouwens ook voor zorgverleners. Bijna dagelijks worden we benaderd door
zorgverleners die graag bij ons willen werken.
De Elsresidentie is een kleinschalig woon-zorg-appartementencomplex voor mensen met de
ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Er wonen 18 mensen in hun eigen
appartement in onze residentie en krijgen 24-uurs zorg. Inmiddels bestaat Elsresidentie
alweer 2,5 jaar. We zijn ondertussen bezig met een tweede huis. We willen graag dat nog
meer mensen op deze manier een fijne, oude dag hebben.
Voor meer informatie over onder andere huishoudelijke hulp in Geleen, kijk op de websites
van Zorg Groep Beek en De Elsresidentie.
www.zorggroep-beek.nl
www.elsresidentie.nl

