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Eerst even wat cijfers. Bij de twee 
samengevoegde organisaties 
 werken meer dan 3.000 mensen 
en 1400 vrijwilligers in 23 locaties 

in Heerlen, Heuvelland en Maastricht. De ge-
zamenlijke omzet bedraagt meer dan 160 
miljoen euro en daarmee is Sevagram door 
de overname van Mosae een van de grotere 
ouderenzorg organisaties in Zuid-Limburg.

Pim Steerneman: “Sevagram werkt al meer 
dan tien jaar volgens de  Planetree-zorgvisie. 
Een internationaal keurmerk waaraan al 
onze locaties, zorg thuis en de onder-
steunende diensten voldoen. Daarmee ligt 
de lat om iedere dag de beste zorg te bieden 
hoog. We leveren mensgerichte zorg met 
bezieling en dat maakt Sevagram uniek. In 
het nieuwe cluster Maastricht gaan we ook 
volgens dit internationale concept werken 
want dit betekent iets in positieve zin voor 
de  kwaliteit van zorg en werk bij Sevagram.”

Over de reden van de overname van Mosae 
Zorggroep zegt Steerneman: “De organisatie 
in Maastricht was te klein om zelfstandig te 
kunnen blijven bestaan. Door samenvoeging 
zijn we nu een organisatie die niet te groot 
is, maar groot genoeg om betere zorg te 
bieden en door de schaalgrootte in staat is 
om te blijven innoveren. De cliënt moet altijd 
een keuze hebben voor de beste zorg. Of je 
nu in Heerlen, Gulpen of Maastricht woont, 
we bieden alle vormen van ouderenzorg. 

Van thuiszorg in Maastricht en Heuvelland 
tot geriatrische revalidatiezorg in Heerlen. 
Daarnaast beschikken we over twee hos-
pices in het Heuvelland met 16 bedden. Als 
je bijvoorbeeld bedenkt dat er in een stad 
als Maastricht maar één hospice is met  
zes bedden dan is er nu door onze samen-
werking meer aanbod,” aldus Steerneman.

Sevagram zoekt in de regio actief  
naar  samenwerking. Bijvoorbeeld met  
andere  zorgorganisaties, zoals Envida in 
 Maastricht, met de huisartsenkoepel ZIO  
en met het Maastricht UMC+. Steerneman: 
“Ik geloof heilig in een goede samenwerking 
met alle ketenpartners. Dat is niet alleen 
goed voor ons, maar ook voor de mensen 
die zorg nodig hebben.” 

Volgens de bestuursvoorzitter biedt de 
 samenwerking ook voordelen op de arbeids-
markt. “Sevagram is een aantrekkelijke 
werkgever, maar tot september was ons 
werkgebied Heerlen en Heuvelland. Nu zijn 
we ook in Maastricht aanwezig. Mensen uit 
Maastricht, die graag bij Sevagram willen 
werken, kunnen nu ook terecht in de locaties 
van het cluster Maastricht: Fonterhof in 
Berg en Terblijt, Campagne, Scharwyerveld 
of Licht en Liefde in Maastricht. Ook de 
Thuiszorg zoekt voortdurend medewerkers.” 

Pim Steerneman kan het niet vaak genoeg 
benadrukken. De overname van Mosae 
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Zorggroep levert alleen maar voordelen  
op voor mensen die zorg nodig hebben en  
voor medewerkers. “We kunnen blijven inno-
veren en vernieuwen. Er is geld voor nieuwe 
ini tiatieven die de zorg nog beter maken.  
Zo speelt Sevagram samen met andere 
 ketenpartners een belangrijke rol binnen  
de  Academische Werkplaats Ouderenzorg, 
een platform van onder meer de Universiteit 
Maastricht en Zuyd Hogeschool waar be-
leidsmakers en onderzoekers kennis  delen 
en innoveren. 

Ook heeft Sevagram een eigen Innovatie-
platform. We willen voorop lopen en vanuit 
vernieuwing excellente zorg leveren.”

De samenvoeging van Sevagram en  
Mosae Zorggroep is formeel achter de  
rug met een officiële sleuteloverdracht  
eind augustus. Daarna volgde een interac-
tieve roadshow van de raad van bestuur 
 Trudie Severens, Pim Steerneman en direc-
teur Cluster  Maastricht Jessica Heuperman 
langs de  locaties van Maastricht om kennis 
te maken met bewoners en medewerkers. 
Voor  Steerneman maakte de kennismaking 
 duidelijk dat er een goede match is tussen 
de beide organisaties: “Ik mag zeggen  
dat we inmiddels één grote familie zijn.”

 
www.sevagram.nl 
www.werkenbijsevagram.nl 

“De cliënt moet een keuze hebben 
voor de beste mensgerichte zorg”
 Mosae Zorggroep in Maastricht is vanaf 1 september jl. opgegaan in ouderenzorgorganisatie Sevagram. 

 Daarmee is een krachtige organisatie ontstaan met een werkgebied dat zich uitstrekt van Heerlen, het 
 Heuvelland tot en met Maastricht. Pim Steerneman, voorzitter Raad van Bestuur van Sevagram, legt  

de  voordelen van de  verruiming van het verzorgingsgebied uit. 
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