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WE GAAN HET  
ANDERS DOEN

We gaan het daarom anders doen. In 
2030 zorgt Thebe nog steeds voor de 
meest kwetsbare mensen. We doen 
waar wij goed in zijn: essentiële, specia
listische en complexe zorg verlenen. Dat 
doen we samen met naasten, vrijwilli
gers en iedereen in de wijk: s huisartsen, 
maatschappelijke organisaties, buurtver
enigingen etc. 

Thebe zorgt ervoor dat mensen de zorg 
krijgen waar en op welk moment deze 
echt nodig is. Dat betekent dat we in 
2030 uitgaan van:

De zorg die wij verlenen: we maken keuzes in de zorg die we  
wel en niet verlenen.

Thebe neemt u mee in de toekomstvisie. De toekomst kunnen we 
niet voorspellen. Wat we wel kunnen, is samen vooruitkijken. In 2030 
zijn er 2x zoveel ouderen en de helft minder aan zorgprofessionals. 
Als Thebe op dezelfde manier zorg blijft verlenen, kunnen onze zorg
professionals straks tweederde van de mensen met een zorgvraag 
niet helpen. Kortom, ons werk wordt onmogelijk om uit te voeren.

HOE GAAN WE DAT DOEN?

Om in 2030 nog steeds zorg te kunnen verlenen aan de meest kwetsbare mensen moet er 
wel nog het een en ander gebeuren. De zorgprofessionals moeten nieuwe vaardigheden 
leren, andere talenten aanboren en anders, slimmer en meer samenwerken. Binnen en 
buiten Thebe. We moeten in beweging komen met elkaar. Dat doen we aan de hand van 
vijf thema’s:

Digitale zorg en innovatie (toepassen): ons werk wordt prettiger  
en makkelijker met de inzet van technologie.
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Zelf: Alles wat iemand zelf en 
samen met het netwerk kan, 
doen wij niet meer; 

Thuis: Alle zorg vindt thuis 
plaats. Óf, op onze woonzorg-lo-
caties: net zoals thuis;

Technologie: Waar het kan helpt 
technologie ons om slimmer 
zorg te leveren, of mensen 
dingen zelf te laten doen.

Thebe als team: een divers team vól  
talenten, dat klaar is voor de toekomst!

Wonen en zorg: alle zorg is thuis,  
ook op onze woonzorgcentra

Passende zorg en zelfredzaamheid: we organiseren de zorg  
samen met mensen en hun netwerk

Dat is de reis die we met elkaar gaan maken!  
De basis voor onze zorg van morgen staat.  
Nu gaan we samen verder bouwen. Hoe dan?  
U kunt het volgen via ons platform:  
www.toekomstvanthebe.nl


