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Wat is onze strategische beweging?

Vanuit welk ‘wereldbeeld’ doen we dat?

Wat is daarin onze opdracht?

Welke unieke kwaliteiten brengen we daarvoor mee?

Voor wie willen we in het bijzonder van waarde zijn?

Wat is onze unieke meerwaarde?

Vanuit welke waarden gaan wij binden en boeien?

Waar komen we vandaan?



Waar komen we vandaan?

Onze roots

Gelre ziekenhuizen, ontstaan vanuit een fusie in 1999, 
kent een relatief korte historie. We teren echter op een 
rijk en divers verleden. Inmiddels zijn we een begrip 
waar het gaat over het verlenen van de juiste medisch 
specialistische zorg. 

Met meer dan 3.600 betrokken medewerkers, van 
medisch specialist tot vrijwilliger, werken we elke dag 
aan een betere gezondheid voor de 350.000 mensen 
in ons verzorgingsgebied.  

Op die manier zijn we figuurlijk én letterlijk (in) het hart 
van de zorg in onze regio. Daarnaast vervullen we  
vanuit onze specifieke kennis en kunde op een aantal 
medische gebieden een bovenregionale functie.

(in) Het hart van de zorg 
in onze regio



Wat is onze strategische beweging?

Onze ambitie

We zijn ambitieus en gaan vanuit een solide fundament 
transformeren van een ‘klassiek ziekenhuis’ naar een 
veelzijdige (netwerk)organisatie voor persoonlijke en 
hoogwaardige medisch specialistische zorg. 

We excelleren op het gebied van medisch specialistische 
basiszorg en vervullen vanuit ons STZ-profiel topklinische 
functies die passen bij onze unieke competenties en de 
vragen vanuit het zorglandschap. Door het bieden van 
kwalitatief hoogwaardige (medisch specialistische) 
vervolgopleidingen blijft de zorgverlening ook richting de 
toekomst geborgd. 

Vanuit dit brede palet aan diensten kunnen we (nog) 
betere zorg bieden en het welzijn voor de mensen in 
onze regio bevorderen.

Transformeren van een ‘ziekenhuis’ 
naar een veelzijdige organisatie 
voor persoonlijke en hoogwaardige 
medisch specialistische zorg



Toegang tot goede zorg is cruciaal voor een positieve 
gezondheid en een gelukkig leven. In een complex, 
diffuus en sterk veranderend zorglandschap pakken wij 
graag die handschoen op om dat mogelijk te maken. 

We zoeken daarbij voortdurend naar een optimale 
afstemming tussen de wensen en behoeften van onze 
patiënten en kwalitatief hoogwaardige en tevens 
betaalbare zorgverlening.  

Dat noemen we waardegedreven zorg. En we durven 
gerust te beweren dat die persoonlijke en doelmatige 
zorg voor zowel onze patiënten als onze organisatie de 
basis is voor een gezonde toekomst. 

Waardegedreven zorg is dé basis 
voor een gezonde toekomst

Vanuit welk ‘wereldbeeld’ gaan we aan het werk?

Onze visie



Onze missie
Wat is daarin onze opdracht?

Van goede zorg naar excellente 
persoonlijke zorg

Wij gaan persoonlijke en toegankelijke zorg bereikbaar 
en betaalbaar houden in onze regio. Door gericht te 
innoveren en de zorgverlening beter en slimmer in te 
richten leveren we de juiste zorg op de juiste plaats. 

Dat gaat ons lukken door kennis te ontwikkelen en te 
delen. Door nieuwe samenwerkingsvormen te initiëren 
met onze zorgpartners en optimaal gebruik te maken 
van de digitale mogelijkheden. 

Daarbij hebben we altijd oog en aandacht voor de 
mens achter de patiënt en zijn/haar kwaliteit van 
leven. Sámen maken we het verschil tussen goede 
zorg en excellente persoonlijke zorg.



Onze doelgroep

We zijn er in het bijzonder 
voor onze patiënten

Voor wie willen we in het bijzonder van waarde zijn?

Met Gelre zijn we er voor alle mensen die medisch 
specialistische zorg nodig hebben om een zo goed en 
gezond mogelijk leven te leiden. Voor hen zijn we dé 
organisatie die vanuit oprechte interesse en gezonde 
aandacht met passende oplossingen komt die goed zijn 
én goed voelen. 

Natuurlijk zijn we er ook voor elkaar. Onze 3.600 betrokken 
en gepassioneerde collega’s én onze zorgpartners. 
Samen creëren we een inspirerende én stimulerende 
zorgomgeving waar veel ruimte is voor eigen initiatief, 
persoonlijke ontwikkeling en krachtige samenwerking.



Onze rol
Welke unieke kwaliteiten brengen we daarvoor mee?

Enthousiaste verbinder

Door onze grootte, expertise en lokale aanwezigheid zijn 
we een stuwende kracht in de regio. We nodigen 
iedereen uit om samen, en met behulp van de digitale 
mogelijkheden, waardevolle zorg in onze regio mogelijk 
te maken. 

Als enthousiaste verbinder ontwikkelen we duurzame en 
betekenisvolle relaties door loyaal en open naar elkaar 
te zijn. Immers, samen staan we sterker en juist in de 
verbinding ontstaat de gewenste beweging.



Onze essentie
Wat is onze unieke meerwaarde?

Zorg beter voor elkaar

Als betrokken en ervaren zorgorganisatie voelen we 
haarfijn aan dat het niet vanzelfsprekend is dat de meest 
doelmatige zorg ook de meest waardevolle zorg is.  

We doen daarom een oprecht appèl vanuit ons hart om 
de zorg menselijk en mensgericht te houden. 

‘Zorg beter voor elkaar!’ 

Het is een oproep én een leidmotief voor ons dagelijks 
handelen. Voor onze patiënten, medewerkers én de 
(zorg)partners in de regio. Dit is wat ons betreft dé weg is 
naar een optimale gezondheid(sbeleving) en hoge 
kwaliteit van leven.



Onze waarden

Persoonlijk 
Verbindend 
Energiek 
Ondernemend

Vanuit welke waarden gaan we binden en boeien?

Kernwaarden geven concrete handvatten voor ons 
dagelijks handelen en leggen de basis om ons te 
verbinden met onze cliënten, (potentiële) collega’s, 
verwijzers, verzekeraars en alle andere stakeholders. 

De kernwaarden van waaruit wij te werk gaan zijn 
persoonlijk, verbindend, energiek en ondernemend.



Persoonlijk

We hebben oog voor persoonlijke 
wensen en behoeften

We hebben gezonde aandacht voor onze patiënten, 
elkaar én onze samenwerkingspartners. 

Vanuit oprechte interesse begrijpen we wat mensen 
beweegt en waar ze behoefte aan hebben. 

We zijn empathisch en houden zo de zorg menselijk 
en persoonlijk. 



Verbindend

Met elkaar komt het voor elkaar

Samen maken we het verschil voor én met de patiënt. 
Door zijn/haar (kwaliteit van) leven centraal te stellen 
gaan we gezonde en positieve relaties aan. 

Wij geloven in de kracht van het collectief. Vanuit onze 
centrale positie in de regio en door het benutten van 
de digitale mogelijkheden betrekken we mensen en 
zorgorganisaties om de zorg slim(mer) in te richten. 

Huisartsen, overheden en verzekeraars zien we als 
belangrijke partners om samen tot waardegedreven 
zorg te komen. We hebben elkaar nodig om de juiste 
stappen te zetten.



Energiek

We gaan uit van het positieve

We zijn gepassioneerd in ons werk. We houden dat 
vuur brandend doordat we zien dat we menselijke en 
kwalitatief hoogwaardige zorg leveren. 

We staan positief in het leven en successen laten we 
niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan. 

Ons enthousiasme werkt aanstekelijk en geeft anderen 
de energie om ook net een stapje meer te doen.



Ondernemend

We dóen het gewoon

We zijn ambitieus. We durven keuzes te maken en 
hebben het vermogen om ideeën tot successen te 
maken, passend bij wat maatschappelijk nodig is. 

We zijn gedreven in ons werk en blijven onszelf, als 
organisatie en als individu, continu ontwikkelen. 

We bieden mensen ruimte voor eigen initiatief en om 
gericht te experimenteren en zo op vernieuwende en 
praktische wijze bij te dragen aan waardegedreven zorg.



Onze	roots:		
(in)	Het	hart	van	de	zorg	in	onze	regio		

Onze	ambi/e:	
Transformeren	van	een	‘ziekenhuis’	naar	een	veelzijdige	
organisa;e	voor	persoonlijke	en	hoogwaardige	medisch	
specialis;sche	zorg	

Onze	visie:	
Waardegedreven	zorg	is	dé	basis	
voor	een	gezonde	toekomst	

Onze	missie:	
Van	goede	zorg	naar	excellente	persoonlijke	zorg	

Onze	doelgroep:	
We	zijn	er	in	het	bijzonder	voor	onze	pa;ënten	

Onze	rol:	
Enthousiaste	verbinder	

Onze	essen/e:	
Zorg	beter	voor	elkaar

Merkiden;teit


