Om mensen een
een veilig thuis te bieden
waar ze zich prettig voelen en
kunnen ontwikkelen.

Word jij zorgondernemer
op deze unieke locatie?

ZORGONDERNEMER IN JE EIGEN DIRECTE OMGEVING
Dat kan nu! Ondernemersgroep Driestroom biedt jou de kans om in Koudum
op locatie De Finke met centraal gebouw de KAS s je eigen
zorgonderneming te starten. Stichting ‘de KAS’ is een samenwerkingsverband
van lokale partijen waaronder Dorpsbelang Koudum, kerken en Patyna. Zij
zetten zich in voor het welzijn voor thuiswonenden in Koudum en omstreken.
Op initiatief van Patyna ontwikkelt Driestroom een woonlocatie en een
participatieplek. Er zijn mogelijkheden voor het maken van combinaties tussen
de woonlocatie en participatieplek. Het is ook mogelijk een bijdrage leveren
in het beheer van gebouw de KAS zodra deze is gerealiseerd.

In september wordt een
informatieavond georganiseerd.
Datum, tijd en locatie volgen zo snel mogelijk.

We zijn op zoek naar zorgprofessionals met passie voor hun vak en voor de
mensen die zij ondersteunen. Samen ontwikkelen we een woonlocatie waar je
als zorgondernemer 24/7 ondersteuning en zorg biedt. Denk bijvoorbeeld
aan een gezinshuis of juist een woonvorm voor (jong)volwassenen. Een unieke
kans om jouw zorgdroom te verwezenlijken!
Wil je meer informatie over ondernemerschap in de zorg en het starten van
jouw eigen woon- en/of dagbestedingslocatie? Patyna, een
vertegenwoordiging van de KAS, en Driestroom gaan graag met je in
gesprek om te horen hoe jij over betekenisvolle zorg denkt.

ALS ONDERNEMER IN DE ZORG
•
•
•
•
•
•
•

draag je als zorgprofessional zorg voor kinderen, (jong)volwassenen of
volwassenen.
bied je de bewoner een veilige en vertrouwde woonplek.
lever je maatwerk.
ben je een zeer ervaren en deskundige zorgprofessional.
heb je reflectief vermogen.
woon en werk je in je eigen zorgonderneming.
ben je als zelfstandig zorgondernemer gelieerd aan Driestroom.

WERKWIJZE
We werken met zorgprofessionals die op basis van ondernemerschap,
persoonlijke aandacht en met passie de zorg realiseren. Driestroom is een
landelijk opererende en erkende zorgaanbieder voor zorg en ondersteuning
aan mensen met een hulpvraag. Hierdoor nemen we kennis mee vanuit heel
Nederland.

WIE ZIJN WE?
Ondernemersgroep Driestroom ondersteunt je in de toetreding als
franchisenemer om je eigen zorgonderneming te realiseren. De
franchiseformulevan Driestroom is uniek en volledig afgestemd op de kracht
en het talent van de zorgprofessional. We zijn expert in de ondersteuning
en het vitaal houden van kleinschalige zorgondernemingen. Samen met
Driestroom zorgen we voor de kwaliteitszorg, voor de toelating bij financiers
van zorg en bij de financiële afwikkeling. We geloven in maatwerk en
persoonlijke zorg, kleinschaligheid, ondernemerschap, lage overhead en
maximale regie bij de zorgverlener. Voor ons is zorg daardoor verankerd in
de lokale samenleving. We zien meerwaarde in het verbinden van mensen,
organisaties en sociale initiatieven.
De afgelopen 12 jaar heeft Ondernemersgroep Driestroom zich bewezen als
organisatie waardoor inmiddels 140 zorgondernemingen zijn gerealiseerd
door heel Nederland.
Laten we samen kijken wat bij je past en waar jij energie van krijgt!
Een voorbeeld zien? Scan de qr-code.

Geïnteresseerd?
Ben jij de zorgprofessional
die wij zoeken? Wil jij jouw
droom over zorg met ons
delen en deze samen gaan
realiseren? Dan horen we
graag van jou!

Je kunt contact opnemen met
Chris Heidekamp,
Accountmanager Noord Nederland
(06) 8306 6962,
chrisheidekamp@driestroom.nl

