
Welkom bij goodrz, bureau
voor flexibel support door de
nieuwe generatie zorgcrew.
We zijn vernieuwend, kleurrijk én als flexbureau
gespecialiseerd in het leveren van zorg voor diverse
doelgroepen en culturen. De vraag naar zorg is wisselend
en ook de beschikbaarheid van de juiste medewerkers
varieert. Daarom zorgen we voor passende
zorgprofessionals perfect afgestemd op elke situatie.
Alles kan: kortlopend, langlopend, tijdelijk en vast. 
Ben je op zoek naar betrouwbare en professionele zorg?
Laat ons dan direct weten wat we voor jouw
zorgorganisatie kunnen betekenen. 
We kijken uit naar een persoonlijke kennismaking. 

Onze zeer betrokken zorgcrew
is authentiek, nonconform en
zorgzaam.
We vinden het essentieel dat elk mens 100% wordt
gerespecteerd. Ongeacht de identiteit en cultuur. 
We halen het beste uit onze mensen en realiseren het
allerbeste voor onze klanten. In heel Nederland zie je
onze crew werken voor kleine en grote organisaties in
de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ouderenzorg en
maatschappelijke opvang.

Bel +31.634325711. 
Tot snel, goodrz zorgcrew.

deskundige, betrokken en loyale zorgprofessionals voor
gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ouderenzorg en 
maatschappelijke opvang

24/7 beschikbaar in heel Nederland, levert snel en flexibel
zorgprofessionals

SNA-Keurmerk NEN 4400-1

altijd dezelfde gezichten voor groepen en vaste crew voor 
1 op 1 begeleiding

maatschappelijk betrokken, multiculturele, integere partner 
die meedenkt in oplossingen

goodrz zorgcrew bv | info@goodrz.nl | +31.6.34325711 | +31.344.607757

gehandicaptenzorg jeugdzorg ouderenzorg maatschappelijke opvang

De goodrz zorgcrew missie.
Wij dragen als actieve partner op het gebied van leren, werken en zorgen bij aan een wereld waarin iedereen
een eerlijke kans krijgt om zijn of haar talent te ontdekken en te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te
halen. Wij doen dit door het bieden van een breed scala aan innovatieve diensten op het gebied van
(flexibele) arbeidsoplossingen, opleiding, begeleiding en zorgverlening, met betrokken en bevlogen
professionals.

Van lichte tot intensieve zorg
voor mensen met een
verstandelijke en/of
lichamelijke beperking zodat zij
het leven kunnen leiden zoals
ze dat zelf graag invullen.

Goodrz maakt met jeugdzorg
het verschil voor kinderen,
jongeren en hun ouders.
Gezond en veilig opgroeien en
ontwikkelen staat centraal.

De goodrz zorgcrew werkt met
een hard van goud in de
ouderenzorg. Door het leveren
van professionele en betrokken
zorg vergroten we de kwaliteit
van leven van ouderen. 

Ondersteuning bij de opvang
en begeleiding voor mensen en
gezinnen die dak- of thuisloos
zijn door (psychische)
problemen of gedwongen
migratie. 


