Over Rivas Zorggroep
Rivas levert verschillende soorten zorg. Dit is het aanbod:
ziekenhuiszorg
woonzorg
verpleeghuiszorg
huren met zorg
wijkverpleging
revalidatie
Goed op elkaar afgestemde zorg. Dát is de kernkwaliteit van Rivas. Hierdoor zijn cliënten
verzekerd van zorg die direct, dichtbij en goed is geregeld. Iedere dag opnieuw laten de
medewerkers van Rivas zich inspireren door wat cliënten nodig hebben en willen.
Bij Rivas gaat het werk 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar ononderbroken
door. Welke zorg ook nodig is, u kunt op Rivas rekenen. Dagelijks staan meer dan 4.500
gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers voor u klaar.

Gezondheid en preventie
Verbeteren en vernieuwen is essentieel voor Rivas. Steeds weten de professionals daarbij op
nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Zo gaat Rivas als zorgondernemer aan de slag met
uitdagingen op het gebied van gezondheid en preventie. De insteek is om de inwoners in de regio
te ondersteunen bij gezond leven en gezond oud worden. Dit wordt onder andere gedaan met
preventieve zorg, gezondheidsprogramma’s en cursussen op het gebied van een gezonde leefstijl.

Rivas bij u in de buurt
Via de locatiezoeker ziet u wat Rivas biedt bij u in de buurt.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Rivas is gemakkelijk bereikbaar en dat 24 uur per dag, 7
dagen per week. Bel Rivas Zorglijn 0900-8440.

Algemene voorwaarden
Op alle overeenkomsten tussen cliënten en Rivas voor het verlenen van zorg, behandeling,
verblijf, diensten en producten zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Daarnaast worden
meestal speciﬁeke afspraken gemaakt ten behoeve van uw eigen zorg- en dienstverlening.

Algemene voorwaarden van Rivas Zorggroep.pdf

Jaarverslag
Met het jaarverslag legt Rivas ﬁnanciële en maatschappelijke verantwoording af over het voorbije
boekjaar. Alle zorginstellingen in Nederland maken hun jaarverslag openbaar.
Bekijk hier het jaarverslag van Rivas Zorggroep.

Stichting
Rivas heeft de rechtsvorm van een stichting. Statutaire organen zijn:
de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de
medische staf.

