“ Voor iedere zorgvraag
een passende oplossing ”

De Gouden Leeuw Groep

Missie

De Gouden Leeuw Groep biedt zorg op maat afgestemd op de
persoonlijke wensen en situatie van de cliënt. Deze persoonlijke
zorgvraag varieert van thuiszorg in de eigen woonomgeving,
begeleiding, dagverzorging, hospice, tijdelijk verblijf in een
zorghotel, vakantie met zorg tot aan wonen met zorg in één
van onze accommodaties. De Gouden Leeuw Groep biedt voor
iedere zorgvraag een passende oplossing.

“Voor iedere zorgvraag een passende oplossing.”

De Gouden Leeuw Groep staat voor professionele diensten
op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan personen in alle
leeftijdsfasen op het niveau van thuiszorg, verzorgingshuiszorg,
verpleeghuiszorg, ziekenhuisverplaatste zorg en terminale zorg.

“ Voor iedere zorgvraag, een
passende oplossing ”

Visie
Respect voor ieders identiteit en kwaliteit van leven zijn
sleutelwoorden die bepalend zijn voor de sfeer binnen
De Gouden Leeuw Groep. Direct contact en persoonlijke
betrokkenheid vormen het fundament voor een goede
relatie. Goede zorg is meer dan een verzameling van
noodzakelijke handelingen. Juist wanneer mensen moeten
steunen op de deskundigheid en de zorgzaamheid van anderen,
mogen ze rekenen op aandacht voor het individu en respect
voor de kwaliteit van leven. Het omgaan met mensen geeft
ons werk een extra dimensie. De werkhouding van onze medewerkers laat zich omschrijven als ondersteunend, uitvoerend
en stimulerend waarbij de zelfredzaamheid van bewoners bevorderd wordt. Dit komt tot uiting in de wijze waarop cliënten
en medewerkers met elkaar omgaan.

Visie

Kwaliteit

Binnen De Gouden Leeuw Groep streven wij naar kwalitatief
hoogwaardig professionele zorgverlening met daarbij de meest
optimale bewegingsvrijheid voor onze bewoners en cliënten.
Een veilige woonomgeving, waarbij het veiligheidsrisico tot
het minimale wordt gereduceerd, is van toegevoegde waarde.
Medewerkers en directie zetten zich in voor een zo groot
mogelijke lichamelijke, psychische en sociale bewegingsvrijheid
van cliënten. De bewegingsvrijheid wordt zo weinig mogelijk
aangetast en de zelfredzaamheid bevorderd.

HKZ

Innovatie en ondernemerschap spelen bij al de benoemde
aspecten een belangrijke rol binnen De Gouden Leeuw Groep.
De belangrijkste elementen van onze visie zijn:
• Persoonlijke betrokkenheid
• Kwalitatief hoogwaardig professionele zorgverlening
• Respect voor ieders identiteit en kwaliteit van leven
• Bevorderen van de bewegingsvrijheid en de
zelfredzaamheid van bewoners en cliënten
• Innovatie en ondernemerschap
Kwaliteit is het uitgangspunt voor De Gouden Leeuw Groep.

De Gouden Leeuw Groep, waaronder de thuiszorg, is een HKZ
gecertificeerde organisatie. Het HKZ-Keurmerk biedt een garantie
voor kwaliteit. Een gecertificeerde zorgorganisatie heeft het werk
zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om
optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is
daarbij altijd het vertrekpunt.
Het HKZ kwaliteitssysteem wordt duurzaam onderhouden
en zorgt ervoor dat onze organisatie de kwaliteit
op
proces-, management- en cliëntniveau heeft geborgd.
Cliënttevredenheid
De Gouden Leeuw Groep maakt zijn cliënttevredenheid inzichtelijk
via ZorgkaartNederland.nl. Zorgkaart Nederland is een website
van Patiëntenfederatie Nederland en is de grootste ervaringssite
voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun
ervaringen met de zorg delen met elkaar. Zorgkaart Nederland is
voor ons een instrument waarmee we zien wat volgens cliënten
goed gaat en wat beter kan.

Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
De Gouden Leeuw Groep is een WTZi toegelaten zorgorganisatie.
Dit betekent dat de geleverde geïndiceerde zorg voor vergoeding
vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige
zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in
aanmerking komt.
ActiZ
De Gouden Leeuw Groep is als organisatie aangesloten bij
ActiZ. ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de
verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid
en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen
van haar leden.
Fixatievrije zorginstelling
De Gouden Leeuw Groep zet zich in voor een veilige en
aangename leefomgeving. Er wordt geen gebruik gemaakt van
onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens.
Fixatie leidt namelijk tot verzwakking van lichaam en geest en
verhoogt het risico op ongelukken. Als er voor de veiligheid van
bewoners hulpmiddelen nodig zijn, dan wordt gekozen voor
hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk
aantasten. Indien er onverhoopt in een zeer uitzonderlijke
situatie voor een cliënt geen goede oplossing - zonder

fixatie - wordt gevonden, dan worden externe deskundigen
ingeschakeld, zoals het Centrum voor Consultatie en Expertise.
SNHz
De zorghotels van De Gouden Leeuw Groep zijn aangesloten
bij de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels
(SNHz). De stichting heeft als doel “Het bevorderen van
somatische revalidatiezorg en de kwaliteit van haar deelnemers
in Nederland.” De locatie Laag-Keppel heeft als eerste van
Nederland het SNHz certificaat ontvangen.
Kwaliteitsregister V&V
Alle verpleegkundige en verzorgende medewerkers binnen
De Gouden Leeuw Groep houden hun deskundigheid en
ontwikkeling bij in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen &
Verzorgenden (V&V). De Gouden Leeuw Groep stáát immers
voor kwalitatief hoogwaardige zorg.

Wonen met zorg

Zorghotels

‘Het creëren van een prettige en comfortabele woonomgeving voor de bewoners waarbij het thuisgevoel en de persoonlijke (zorg)wensen centraal staan’ is één van de belangrijkste
uitgangspunten van De Gouden Leeuw Groep. De kleinschalige
opzet van de voorzieningen en de continue aanwezigheid van
professionele zorgverlening zijn waardevolle aspecten die
bijdragen aan een vertrouwd en veilig gevoel.

Soms zijn er omstandigheden waardoor iemand tijdelijk niet
meer thuis kan verblijven. Doordat men herstellende is van
een medische ingreep of omdat men moet revalideren onder
professionele begeleiding. Of wellicht omdat men zich
thuis onzeker voelt. In onze zorghotels kan men in alle rust en
met optimale zorg herstellen. Professionele zorg en de luxe,
comfortabele omgeving zijn kenmerkend voor de zorghotels
van De Gouden Leeuw Groep.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thuisgevoel
Kleinschalige opzet
Veilige woonomgeving
Continue aanwezigheid professionele zorgverlening
Aandacht voor de persoonlijke situatie
Persoonlijke en warme omgeving
Vast team van medewerkers
Kwalitatief hoogwaardige zorgverlening
Service- en klantgericht

“ Een warm thuisgevoel in een luxe,
comfortabele en veilige woonomgeving ”

•
•
•
•
•
•
•
•

Tijdelijk verblijf met zorg
Revalidatie en herstel na een operatie
Ziekenhuisverplaatste zorg
Van basiszorg tot intensieve zorg
Continue aanwezigheid van verpleegkundige zorg
Palliatieve zorg
Tijdelijk verblijf ter verlichting van de mantelzorgers
Vakantieverblijf met zorg

“ Even op adem komen in een luxe en
comfortabele hotelomgeving met
professionele zorg ”

Thuiszorg

Dagverzorging

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis
wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van
thuiszorg. De thuiszorg van De Gouden Leeuw Groep biedt al
sinds 1996 professionele zorg en dienstverlening bij mensen
thuis in de regio’s Achterhoek en Liemers. Onze
thuiszorg is al meerdere malen bekroond tot beste thuiszorgorganisatie van Nederland.

De dagverzorging van De Gouden Leeuw Groep is voor ouderen
die extra ondersteuning of verzorging nodig hebben. Dankzij
dagverzorging kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en
worden mantelzorgers (partner, familie en kennissen) ontlast.

•
•
•
•
•
•
•
•

Professionele zorg in de eigen woonomgeving
Thuiszorg op maat voor iedereen met een zorgvraag
Wijkgerichte teams
Vast team voor een persoonlijke benadering
Deskundige zorgverleners, verzorgenden en
verpleegkundigen
Van hulp in de huishouding tot intensieve thuiszorg
Specialistische verpleegkundige zorg
Aanvullende dienstverlening

“ Thuiszorg op maat, voor iedereen ”

De dagverzorging biedt een gevarieerd dagprogramma dat afgestemd op de behoeften en wensen van de bezoekers waarbij er aandacht is voor de stimulering van de zelfredzaamheid,
het bevorderen van de sociale contacten en de ontwikkeling
van de eigen vaardigheden.
Speciale aandacht is er ook voor mensen met de ziekte van
Alzheimer of aspecten van dementie. Op de locaties worden
speciale programma’s aangeboden welke passen bij de behoefte en beleving van deze doelgroep.

“ Leuk en zinvol je dag besteden ”

Restaurants

Vakantie met zorg

De restaurants in de voorzieningen van De Gouden Leeuw Groep
hebben een zeer speciale plek. Alle locaties beschikken over
een eigen keuken met kok die iedere dag garant staat voor een
uitgebreid ontbijt, een heerlijke lunch en een uitstekend diner
in de avond. In een gezellige entourage kunnen de bewoners
en de tijdelijke gasten genieten van de culinaire hoogstandjes.

De Gouden Leeuw Groep biedt ook vakantie met zorg aan op
alle locaties. Door de speciaal samengestelde arrangementen
kunnen gasten volop genieten van een vakantie en overgetelijke momenten beleven, waarbij de zorg op de achtergrond
aanwezig is.

Naast de bewoners zijn natuurlijk ook bezoekers van harte
welkom in onze restaurants. Bij Restaurant De Gouden Leeuw
in Laag-Keppel kunt u terecht voor een verse kop koffie met
warme appeltaart, een smakelijke zakenlunch en een goed glas
wijn bij de open haard of een voortreffelijk diner in ons sfeervolle à la carte restaurant. Onze kok laat zich inspireren door
de seizoenen. Dagverse ingrediënten vormen steeds de basis
voor een fantastische lunch of diner. Laat u verleiden en proef
de seizoenen.

“ Proef de seizoenen, verken het verleden,
ontdek de omgeving ”

Stichting De Valkenberg
Een onvergetelijke en volledig verzorgde vakantie waarbij de
zorg goed geregeld is. Dat is waar Stichting De Valkenberg met
hotel De Valkenberg en De Paardestal voor staat. Stichting De
Valkenberg organiseert bijzondere vakanties voor mensen die
een bepaalde vorm van zorg nodig hebben. In gezelschap van andere vakantiegangers maar ook individueel met partner, vriend
of familie kan men volop genieten en ontspannen. Kijk voor
meer informatie op de website www.stichtingdevalkenberg.nl

“ Onbezorgd genieten van
een volledig verzorgde vakantie “

Werken bij De Gouden Leeuw Groep

Informatie

Alle medewerkers binnen de organisatie streven ernaar om
professionele zorg te leveren. Kwaliteit en respect zijn de
uitgangspunten van De Gouden Leeuw Groep. Dit komt tot
uiting in de wijze waarop medewerkers en bewoners of cliënten
met elkaar omgaan.

Wilt u meer informatie of een kijkje komen nemen op één van de
locaties, dan kunt u contact opnemen met:

De sleutelwoorden voor de sfeer binnen De Gouden Leeuw
Groep zijn:
•
•
•
•
•

Kwaliteit
Respect
Betrokkenheid
Inzet
Collegialiteit

Kijk voor actuele informatie en vacatures op onze website.

De Gouden Leeuw Groep
Postbus 607
7000 AP Doetinchem
T:
F:

0314 - 62 82 00
0314 - 62 82 01
info@degoudenleeuwgroep.nl
www.degoudenleeuwgroep.nl
www.facebook.com/degoudenleeuwgroep
www.twitter.com/DGLGroep

