
Hago Zorg presteert ruim 
bovengemiddeld in het bieden 
van werkgelegenheid aan de 
PSO-doelgroep

Nieuw introductie -
programma voor 
medewerkers

22 leerlingen behaalden 
het basis vakdiploma via 
onze TOP Academie

Erasmus MC

Reinier de Graaf

Albert Schweitzer

Maasstad Ziekenhuis

Zorgcategorie innovatiedag Finy Goedmakers Award Golden Service Award

Een impressie van bijzondere momenten

Hago Zorg meet de 
klanttevredenheid 
met de NPS methode. 

Dit zeggen onze 
klanten over ons

“Medewerkers met 
hart voor de zorg 
en voor elkaar.”

“Betrouwbare 

partner in 

de zorg.”

“Kwaliteit 
en prettige 

samenwerking.”

“Transparante en prettige manier van communiceren op alle niveaus.”

“Een mooi bedrijf dat 

haar mensen voorop 

heeft staan en veel doet 

aan de ontwikkeling van 

de mensen.”

“Zijn aanspreekbaar, nemen initiatief op vernieuwing en verbetering van processen.”

“Presteert op de 

afgesproken kpi's 

zeer goed.”

2020: de kracht van samenwerken
Bij Hago Zorg brengen we positieve impact op ieder mens in de zorg. Dat doen we samen 
met onze klanten, patiënten, bewoners en cliënten. En dat levert mooie resultaten op.

NPS-score
Op een schaal van -100 tot +100 

geven klanten ons de NPS-score:

+43
Bij de 0-meting: +23
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CO2 reductie

Basisinstructie

Basisopleiding

OK-opleiding

Persoonlijke 
gezondheidscheck

“Mooi om te zien dat 
de mensen voor elkaar 
klaar stonden en nog 

steeds staan”

“Er zijn goede 
maatregelen getroffen”

“De samenwerking ging 
echt super! Hier zijn we 

enorm trots op”

“Tijdens de 
coronaperiode 

werden we als team 
hechter en kon je 

je verhaal kwijt bij 
je leidinggevende”

“Het werk ging 
door ondanks alle 
‘Corona’ hectiek”

BETEKENISVOL WERK

LOOPBAAN & MOBILITEIT

OPLEIDING & ONTWIKKELING

VITALITEIT & GEZONDHEID

Vanuit Vitaal Vakmanschap streeft Hago Zorg ernaar dat iedere medewerker productief 
kan werken en hierbij ervaart dat hij/ zij een bijdrage levert die er toe doet. Gemotiveerd 
en vitaal, voor nu en in de toekomst, binnen of buiten Hago Zorg. Door het centraal 
stellen van onderstaande bouwstenen geven we invulling aan goed werkgeverschap!

https://www.youtube.com/watch?v=geGlziNsEQw
https://www.youtube.com/watch?v=Mqf9apN0aVs
https://www.youtube.com/watch?v=_Csqf6I701Y

