
Bestemming '27
en de route ernaar toe

In dit plan vertellen we wat onze Bestemming in 2027 is.
In het routeplan geven we de koers aan die we kunnen
verantwoorden en we verwoorden de ambities die we

belangrijk vinden en die we met elkaar hebben
afgesproken. Elk jaar vloeien hier speerpunten uit die dat

jaar volop in de aandacht staan.



Een centrum waar je kunt wonen als het thuis echt niet meer gaat. 
Een centrum dat voorziet in ondersteuning en hulp bij het zo lang mogelijk
zelfstandig thuis wonen, zowel medisch als door het aanbieden van
gemaksdiensten. 
Een centrum dat tijdelijk kan ingrijpen (interventie) wanneer het voor de
zelfstandig thuiswonende oudere en/of de mantelzorger teveel wordt en de
zorg even uit handen gegeven moet worden. Of dat nu dagopvang of een kort
verblijf in het centrum is. 
Een centrum dat een infrastructuur creëert voor de specialistische ouderenzorg
met een uitgebreid behandelteam voor mensen binnen en buiten het centrum. 
Een centrum voor educatie, voorlichting en preventie voor iedere inwoner om
gezond ouder te worden. 
Een centrum dat bijvoorbeeld thema’s als eenzaamheid en mondhygiëne
blijvend onder de aandacht brengt bij de ouder wordende mens. 

In 2027 staat er in Grootegast, in het hart van de gemeente Westerkwartier, een
modern woonzorgcentrum voor de zorg voor de gezond ouder wordende mens met
volop aandacht voor ieders individueel welzijn. Het Hooge Heem. 

De bestemming '27

De ambitieuze routekaart brengt ons vanaf ons Vertrekpunt in 2021 naar de
Bestemming in 2027, zoals wij die nu voor ogen hebben. We doen dat door zowel
het productaanbod als personeel en kwaliteit en huisvesting en samenwerking
onderweg continu in de gaten te houden en aan te scherpen.

Graag gaan we met elkaar op reis, gaan we met elkaar de uitdagingen aan die op
ons pad komen en doen we onderweg veel nieuwe ervaringen en inzichten op.
Zodat we – eenmaal aangekomen op de Bestemming- dan weer een mooi nieuw
vertrekpunt hebben gecreëerd voor volgende reizen naar volgende bestemmingen.
Doordat we het samen doen, wordt het een reis die alle moeite meer dan waard zal
zijn. 

We wensen iedereen die meegaat 
veel inspiratie, groei en een hele goede reis!

Ga je mee?



Hoe kom je daar?
 Ontwikkeling in producten of het aanbod1.

2. Ontwikkeling in huisvesting en partners



3.  Ontwikkeling in personeel en kwaliteit

Een nieuw organogram, gecentreerd rondom de klant


