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Wie: Proteion

Middelgrote zorgorganisatie in 
Noord- en Midden-Limburg.

• Big Picture

https://www.proteion.nl/big-picture-mijn-proteion
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Wat: Juiste Zorg op de Juiste Plek

‘Zorg dichtbij huis’

• Zo lang mogelijk thuis wonen
• Zorg is een lokaal product; zorgvrager blijft het liefste in zijn eigen woonkern
• Lokale aanwezige zorg versterken
• Regiefunctie in de regio rondom de gehele zorgbehoefte van de klant 
• Samenwerkingen in brede zorgdomein (Wmo, Zvw, Wlz)
• Groeistrategie: Lokaal samen een sterk netwerk maken 
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Dichtbij huis woonconcepten passend bij zorgvraag van de klant: 
• Zelfstandig wonen met zorg thuis; individueel wonen
• Geclusterd wonen in de wijk met thuiszorg
• Kleinschalig wonen in de wijk 24/7
• Dichtbij in de regio expertlocatie

Wat: Juiste Zorg op de Juiste Plek
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• Systeemaanbieders dienen zichzelf opnieuw 
uit te vinden

• Zorg is een lokaal product; vóór, dóór en mét 
de mensen uit de woonkern

• Basiszorg lokaal organiseren,                                    
in de Wmo, Zvw en Wlz!

• Expertisezorg regionaal organiseren:                      
zoals 24-uurs onplanbare zorg, 
ondersteuning huisarts door SO, 
verpleegtechnische zorg

• Blijf niet op je eigen eiland zitten, ook niet 
als je groot en sterk bent, maak de 
verbinding 

’Hoe verbind je het beste van twee 

werelden’

Hoe: Nieuwe (zorg)wereld?
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• Strategische samenwerking met bevlogen mensen uit de zorg 
• Kleinschalige (woon)zorg met een eigen karakter
• Combineren van het beste van 2 werelden:
➢ Zorgondernemer: Lokale verankering, vakmanschap en ondernemerschap
➢ Proteion: Kennis en expertise, borging kwaliteit

• Scheiden wonen en zorg
• Wonen en hospitality gelieerd aan het profiel van de doelgroep 
• Klant krijgt benodigde zorg in lokale woonomgeving; voor, door en met de omgeving

Hoe: Strategisch partnerschap
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Hoe: Centrale kracht

• Nieuwe rol systeemaanbieder Proteion
• Intramurale locaties vervullen expertrol (SO, GZ psycholoog, VP 

achterwacht enz) in regio
• Samen sterk door netwerkorganisatie;                                               

verbinden vanuit ieder zijn EIGEN kracht
• Van productie-orgaan naar facilitator en dienstverlener
• Toegevoegde waarde kennis en backoffice vermarkten en delen
• Regievoerder voor financiers/contractpartners
• Gericht op kwaliteit van zorg                                                                             

vanuit rolverdeling hoofd- en onderaannemerschap
• Sturen op wet- en regelgeving; rest vrije invulling!
• Geen Franchisegever zoals andere ketens in NL
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Hoe: Eigenaarschap bij de zorgondernemer

• Hoogste vorm van eigenaarschap = ondernemerschap
• Gebruik kracht van een familiebedrijf
• Klein op de kaart, groot in de wijk
• Zelfstandig (eigen bedrijf) en toch samen 
• 100% invloed op kosten (en opbrengsten)
• Met elk een unieke visie op de ouderenzorg van morgen, 

geeft iedere zorgondernemer zijn locatie een eigen DNA
• Met de zorg in het hart en ondernemersbloed in de aderen
• Met doorzettingsvermogen en lef om te struikelen
• En zo zijn onze bewoners op een bijzondere manier 

gewoon thuis.

De zorg van de toekomst begint nu!
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Hoe: Lokale Pracht

• 16 strategische 
samenwerkingsverbanden

• 15 kleinschalige woonzorg-
voorzieningen Noord- en 
Midden Limburg

• 4 extramurale dagbestedingen
• 5 zorgondernemers die 

thuiszorg bieden
• 2 Burgerinitiatieven

“Door onze samenwerkingsverbanden bieden we ruimte aan een lokale 
woonomgeving die past bij en bijdraagt aan het dagelijks leven van 

kwetsbare ouderen ‘Thuis in de wijk’”
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Hele dag Netflixen?
Zorgonderneming Wabi Sabi – De Bolder

Jeffrey en Suzanne Gielkens



Wie zijn wij?

• 30+ jaar ervaring

• Verpleegkundige- en 
welzijnsachtergrond

• Persoonlijker, uitgaan van 
mogelijkheden

• Wasbeurt niet het hoogtepunt van de 
dag



Wat doen wij: 

• Voormalige zorglocatie: Dr. Engelsoord te Maasbracht

• 2018: verbouwing 1ste etage

• 2019: fysiotherapie en revalidatiezorg

• 2021: verbouwing begane grond

• 61 aanleunwoningen



Dr. Engelsoord Maasbracht

• Sociale woningbouw

• Studio’s voorzien van keukenblok en eigen sanitair

• Aanmerking huurtoeslag

• Doelgroep: senioren met een zorgvraag en een kleine beurs



Dr. Engelsoord Maasbracht – eerste etage 

• Scheiden wonen en zorg

• Somatiek en psychogeriatrie

• VPT: Volledig Pakket Thuis (5 en 6)

• Eerste etage: 28 appartementen

• 2 woonkamers 



Dr. Engelsoord Maasbracht – begane grond

• Somatiek

• VPT: Volledig Pakket Thuis (4 en 6)

• ZVW: Zorgverzekering Wet

• Niet geïndiceerde zorg

• Begane grond: 22 appartementen

• Gezamenlijke ontmoetingsruimte

Aanleunwoningen 

• ZVW: Zorgverzekering Wet

• Alarmering met opvolging



Hoe: Leven bij De Bolder

• Uniek ritme

• Zorg én welzijn

• Gevarieerd activiteitenprogramma
gericht op groepen en individuen

• 3 woonkamers waar ter plekke bereide
verse maaltijden opgediend worden en 
activiteiten plaatsvinden

• Leveranciers zijn lokale ondernemers

• Verbinding met de gemeenschap

• Korte lijnen binnen onze organisatie

• Betrokkenheid bij bewoners en 
familie/mantelzorgers



Hoe: Personeelsinzet

• Zorg én welzijn

• Intensieve samenwerking tussen
disciplines

• Ieder in zijn kracht, inzet van elkaars
kwaliteiten

• Aanvullend naar elkaar

• Systemen loslaten



Hoe: Personeelsopbouw

• Kwaliteitsverpleegkundige

• Verpleegkundige

• Verzorgende IG

• Helpende

• Zorghulpen

• Huishoudelijk medewerker

• Activiteitenbegeleider

• Gastvrouw /-heer

• Leerlingen BOL/BBL

• Administratief medewerker



Sfeerimpressie
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Pauze op het Kennisplein


