Wil jij maximale eigen regie op
zorg, vind je dat de zorg beter kan
en tegen eerlijke vergoedingen?
Wil je jouw eigen droom over zorg
voor mensen met een hulpvraag
realiseren? Wil je samenwerken
met een zorgpartner die beter
bij jouw visie past?

Zeeuwse
zorgprofessionals gezocht!

Dat kan! Driestroom is opzoek naar Zeeuwse zorgprofessionals die
graag kleinschalige zorg willen vormgeven. Want de kwaliteit van
zorg zit in jou en zit niet in systemen. Vanuit ons gedachtegoed
willen we graag weten hoe jij denkt over betekenisvolle zorg. Wie
ben je? Wat drijft je? Hoe ziet jouw droom eruit? Wat zijn jouw ervaringen in de zorg? Vanuit jouw unieke kern willen we je helpen te
bouwen aan die speciale zorgonderneming die helemaal van jou is.
Waarbij je je gesteund voelt door een zorgpartij die je helpt bij de
opstart en vervolgens betrokken blijft als je draait. En als je plan
wijzigt omdat je met je cliënt mee wilt groeien, dan bedenken we
samen hoe je een duurzame aanpassing aan je zorgonderneming
kunt maken.

Wat bieden we je?
Wij bieden advies en ondersteuning aan zorgprofessionals met passie
voor hun vak en voor de mensen die ze ondersteunen. Zorgtalenten die
een uitdaging zien in een eigen kleinschalige zorgonderneming en die
bijvoorbeeld nu als medewerker of als zelfstandige stuklopen op de
bureaucratie van grotere organisaties. Mensen met een hart voor zorg
die weten dat het beter kan. We begeleiden je in de planvorming op
het gebied van zorginhoud, financiën en huisvesting. Je krijgt inzicht
in je competenties en groeimogelijkheden en we bieden je als je zorg
gaat verlenen al de benodigde ondersteunende diensten, zodat je je
kunt focussen op datgene daar waar het echt om gaat. Het bieden van
uitzonderlijke zorg. Onze franchiseformule is volledig afgestemd op de
kracht en het talent van jou, op jouw eigen regie in het zorgproces en het
bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg of ondersteuning. Zodat je er
niet alleen voor staat.
Wij bieden ons model aan voor de meeste vormen van zorg,
ondersteuning of begeleiding van mensen met een hulpvraag. Denk
bijvoorbeeld aan het gezinshuis, vakantie- en logeeropvang, een
woonlocatie voor volwassenen met een vorm van beperking,
intensieve zorg aan mensen met een beperking, dagbesteding of
werkinitiatieven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of
combinaties van bovenstaande. De financiering kan bij ons op basis van
WLZ, Jeugdwet, Wmo, Participatiewet.

Je kunt contact opnemen met
Yvonne strunk,
Instroommanager Werk
(06) 3035 5312,
yvonnestrunk@driestroom.nl

Wie zijn we?
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op je eigen niveau en in je
eigen tempo. Bij ons doet iedereen zoveel mogelijk mee in de
maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding
en ondersteuning is dan ook gericht op ontwikkeling en het stimuleren
van uniciteit. We weten dat persoonlijke groei bijdraagt aan alledaags
geluk. En dat is waar wij ons elke dag voor inzetten.
Ondernemersgroep Driestroom ondersteunt je in de toetreding als
franchisenemer bij Driestroom om zo je eigen zorgonderneming te
realiseren. We zijn ervaringsdeskundige in de ondersteuning en het
vitaal houden van dit soort 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 betrouwbare franchiseorganisatie. Inmiddels zijn er140
zorgondernemingen door heel Nederland aan ons gelieerd.

Geïnteresseerd?
Wil jij ook kleinschalige zorg ontwikkelen in Zeeland? Neem dan nu
contact met ons op Een voorbeeld zien? Of meer zien van onze zorgondernemers kijk op: www.ondernemersgroepdriestroom.nl of scan de
QR-code voor een kijkje in een van onze zorgondernemingen.

Je kunt contact opnemen met
Theo van Sluisveld,
Instroommanager Wonen
(06) 4816 8324,
theo@ondernemersgroepdriestroom.nl

