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1. Uitgangspunten verslaglegging 
 
Dit jaarverslag 2019 van Stichting Innoforte bestaat uit het algemeen jaarverslag en de jaarrekening. 
Hoewel het geen verplichting meer is om een jaarverslag op te stellen, is het passend om in het kader van 
de Zorgbrede Governance Code met dit document, net als in de voorgaande jaren, maatschappelijke 
verantwoording af te leggen over het door Innoforte gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Naast deze 
verantwoording zal in juli 2020 ook verantwoording afgelegd worden in de vorm van een kwaliteitsverslag 
in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.   
 
Het jaardocument is opgesteld op basis van de richtlijn Jaarverantwoording zorginstellingen VV&T zoals 
gehanteerd voor 2011. Met betrekking tot de diverse hoofdstukken en paragrafen is afgesproken dat de 
Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de leden van het managementteam op basis van hun 
aandachtsvelden informatie aanleveren waarmee uiteindelijk een samenhangend geheel is gerealiseerd. 
Het resultaat vindt u hierna.  
 
Meer uitgebreide informatie over de financiën is opgenomen in de jaarrekening van Innoforte. De 
verplichte bijlagen bij dit jaardocument zijn elektronisch ingevuld. De bijlagen bevatten nadere 
kwantitatieve en kwalitatieve informatie in tabelvorm. Zowel het jaardocument alsook de jaarrekening en 
bijlagen zijn in te zien op www.jaarverslagenzorg.nl 
 
8 juli 2020  
Raad van Bestuur Innoforte  
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2. Voorwoord van de Raad van Bestuur 
 
Voor u ligt het jaarverslag en jaarrekening 2019 van stichting Innoforte, waarin wij maatschappelijke 
verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2019. Daarnaast leggen wij in de jaarrekening, 
financiële verantwoording af.  
 

2.1. Meerjarenbeleid – Kwaliteitsbeleid 

 
Onze missie is: 
Innoforte; voor een (w)aardige oude dag.  
 
Waardig en aardig, dat is voor iedereen anders. Ieder mens wil gezien worden, ieder mens wil zelf de 
regie houden over zijn eigen leven. Die eigen regie is leidend in de relatie die Innoforte met 
(potentiële) cliënten heeft. Ouderen kiezen voor onze services waar die hen helpen om zelfstandig te 
wonen, zij huren bij ons als zij kleiner of beschermd willen wonen en/of zij nemen zorg bij ons af. 
 
Onze speerpunten:   

• De regie van de cliënt is leidend voor ons handelen. 

• Flexibel reageren op de vragen van de cliënten. 

• Handelingsruimte en verantwoordelijkheid op basis van vertrouwen. 

• Ondersteunen in plaats van managen. 
  

Het volledige meerjarenbeleid is te vinden op onze website www.innoforte-zorg.nl. Onderdeel; Over 
Innoforte.  

 

2.2. Zorginhoudelijke ontwikkelingen  

 
Innoforte richt zich op vier segmenten: verpleegd wonen, verzorgd wonen, thuiszorg en dagbesteding. 
Binnen deze segmenten hebben in 2019 de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden.  

 

• Bekwame en vaardige medewerkers; onze visie op leren is ingegeven door de steeds zwaardere 
en multi-complexe zorgvraag van cliënten en ons streven hun kwaliteit van leven zo optimaal 
mogelijk te ondersteunen. Wij doen dit onder andere door scholing op het gebied van Passiviteit 
Dagelijks Leven (PDL) en wij leiden op tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) en 
Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS). Daarnaast vormden wij een lerend netwerk met 
onze partners Insula Dei Huize Kohlmann en Bronbeek.   

• Deregulering van de zorg; deze landelijke beweging moet bijdragen aan meer handelingsruimte 
voor de zorgprofessional. Innoforte denkt vanuit mogelijkheden in het belang van de cliënt. Verblijf 
op basis van een proefperiode is hier een goed voorbeeld van. Wij participeren in landelijke 
initiatieven op gebied van deregulering bv. via Actiz.  

• Perspectief van welzijn; hierin hanteren wij twee uitgangspunten. Allereerst: wij volgen zo goed 
mogelijk wat iemand thuis gewend was te doen. Ten tweede: Iemands persoonlijke vrijheid gaat 
boven het vermijden van risico’s. Wij stimuleren maximale bewegingsvrijheid en hebben onze 
locaties voor psychogeriatrische verpleeghuiszorg hierop ingericht. Cliënten kunnen bijvoorbeeld 
onbeperkt rondwandelen door nagenoeg de hele locatie heen, in het restaurant en/of de 
binnentuin. Daarnaast hebben wij in 2019 vanuit dit perspectief geïnvesteerd op 
huiskamerondersteuning en activiteitenbegeleiding.  

• Veranderende zorgvraag; ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Hierdoor verandert de vraag 
voor de thuiszorg. Op het moment dat ouderen bij ons komen wonen, is er veelal sprake van multi-
problematiek. Dit stelt eisen aan onze zorg, medewerkers en onze gebouwen. Er zijn onder andere 
meer deskundigheden nodig, er zijn meer verpleegtechnische handelingen noodzakelijk en 
medewerkers en cliënten moeten de beschikking hebben over hulpmiddelen.  
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• Positie in de zorgketen en netwerken; we participeren bewust en expliciet in de lokale en regionale 
samenleving. Daar waar het gaat om positie in de zorgketen o.a. als hoofdaannemer voor 
casemanagement of in verbinding vanuit kwetsbaarheid daar waar alle regionale initiatieven 
rondom ketenzorg dementie samenkomen. Ook werken we samen met gemeenten om inwoners 
van Velp, Rozendaal en Rheden zo lang mogelijk thuis te laten wonen bv. dementievriendelijk 
Velp. Ook verbinden we ons aan arbeidsmarktinitiatieven van WZW. In 2019 is in regionaal 
verband de nachtzorg georganiseerd.  

• Healing environment; we hebben het gedachtegoed van healing environment; een gezonde 
omgeving stimuleert gezond gedrag, verder vormgegeven door het initiatief van indoor gardening, 
de binnen groentetuin. Tevens zetten we binnen de kleinschalige woonvormen een vakdeskundige 
in die de teams ondersteunt om zelf te koken en zo gezonde voeding aan onze bewoners aan te 
bieden.   

• Vastgoed; wonen is een belangrijke factor in belevingsgerichte en omgevingsgerichte zorg. In 
2019 hebben wij onze locatie Oosterwolde in eigendom kunnen verwerven.  

 
In 2019 heeft er geen inspectiebezoek plaatsgevonden.   
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2.3. Stakeholders 

 
Wij onderscheiden vijf stakeholders; cliënten, familie, medewerkers, financiers en samenleving. Veelvuldig 
worden zowel op eigen initiatief als in extern verband gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders 
afzonderlijk en periodiek middels een stakeholdersbijeenkomst.  
 
Stakeholder Wat willen zij?  Wat wij bieden 
Cliënten 
 
 

Regie over eigen leven  
Wensen van de cliënt staan 
centraal 
Welzijn/welbevinden  
Gevoel van ‘zoals thuis’  
 
 

Gastvrijheid  
Ontwikkelingsgericht leren en 
verbeteren 
Deskundige medewerkers  
Maximale bewegingsvrijheid; Ja, 
tenzij….beleid  
Persoonsgericht en flexibel in ons 
werken  
Kwaliteit van zorg; 
belevingsgericht, omgevingsgericht 
en bewegingsgerichte zorg.  
Onze kernwaarden; Waardigheid, 
Verbinding, Eigen kracht en regie, 
Toegankelijkheid  
Indoor gardening  

Familie 
 

Goede zorg 
Welzijn en welbevinden  
Een (w) aardige oude dag  
 

Behoud van netwerk van de cliënt 
Samenspel in zorg voor cliënt 
 

Medewerkers 
 
 
 
 

Meer tijd voor cliënten, minder 
administratieve zorg 
Van Regels naar Relaties  
Eigenaarschap  
Deskundigheidsbevordering  

Investeren in scholing op kennis en 
vaardigheden  
Handelingsruimte voor de 
medewerker/het team 
 

Financiers (zorgkantoor, 
zorgverzekeraars en 
gemeenten)  
 
 

Rechtmatige zorg 
Doelmatige zorg 
Kwaliteit van zorg 
 
 

Rechtmatigheid is inzichtelijk  
Relaties bouwen 
HKZ/integraal (eigen) 
kwaliteitsmanagementsysteem  
Barometer  
Zorgkaart Nederland  

Samenleving Verantwoord ondernemen 
Maatschappelijke functie  
Duurzaamheid  
 

Verantwoordelijkheid nemen en 
betrokkenheid tonen o.a. door Huis 
van de Buurt. 
Milieubeleid/Green Deal  
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3. Verslag van de Raad van Toezicht  

 
3.1. Raad van Toezicht  

 
De Raad van Toezicht van stichting Innoforte bestond van 1 januari 2019 tot 1 augustus 2019 uit vijf leden 
met verschillende achtergronden en deskundigheden. De samenstelling staat in onderstaande tabel. 
Vanwege de bestuurlijke fusie met Stichting Vreedenhoff werd de Raad van Toezicht per die datum 
uitgebreid met de vijf leden van de Raad van Toezicht van Stichting Vreedenhoff.   
 
Samenstelling Raad van Toezicht Stichting. Innoforte in 2019 tot 1 augustus 2019 

   
Naam en functie Aandachtsgebied Hoofdfunctie/ 

beroep 

Relevante nevenfunctie 

Mr. P. Schadd 

27-10-1949, Velp 

-Voorzitter 

-Remuneratie-

commissie 

Lokaal / Bestuur 

Strategische 

positionering 

Oud burgemeester 

gemeente Zevenaar 

 

- Oud rechter plv. rechtbank 

Noord Nederland 

Drs. M.A. Imkamp 

04-05-1957, Velp 

-Vicevoorzitter 

-Remuneratie- 

Commissie 

Kwaliteit van Zorg  Zelfstandig interim 

bestuurder en 

adviseur zorg 

- Lid RvT Klimmendaal 

- Lid CR UMCU 

- Lid RvT Maxima Medisch 

Centrum  

Drs. A.M.G. Laarman 

02-02-1959, Arnhem 

-Lid 

-Auditcommissie 

Cliënten 

Cliëntenraad 

HR & Opleidingen  

Directeur Instituut 

Sociale en 

Pedagogische 

Studies HAN. 

Geen 

Y. van der Veen, RA 

4-9-1967, Deventer 

-Lid 

-Auditcommissie 

Financiën Zelfstandige 

Lacommitto, 

Bedrijfsadvies 

Geen 

Drs. P.J.J. van 

Roosmalen 25-1-

1963, Dieren 

-Lid 

Vastgoed 

Huisvesting  

OR 

Directeur-bestuurder  

Woningbouwstichting 

De Gemeenschap 

-Voorzitter RvT Bibliotheek 

Veluwezoom 

-Lid stuurgroep 

Power2Nijmegen  
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De Raad van Toezicht Stichting Innoforte werd als gevolg van de fusie per 1 augustus 2019 aangevuld 
met leden van de Raad van Toezicht Stichting. Vreedenhoff. Het betreft de volgende leden.  
 

Naam Functie Hoofdfunctie / relevante nevenfuncties 

Mw. drs. K.P. Blaauwbroek MPM Lid - Eigenaar Res Nova Zorg  

- Lid RvT Pathologie Friesland 

- Voorzitter Broodfonds Mid Fryslan 

 

Dhr. mr. H.G.G. Kuypers Lid  - Directeur-bestuurder Wonion, tot 1 januari     

  2019 

- Lid RvT Zorggroep Maas en Waal 

 

Dhr. drs. K.L. Stoter Voorzitter - Voorzitter Raad van Bestuur Kennemerhart 

- Lid Raad van Commissarissen IW4 

- Lid Raad van Toezicht Careander 

 

Mw. drs. E.D. Toes Vicevoorzitter - Eigenaar Barucha (mediation, toezicht en 

interim-management) 

- Lid Raad van Toezicht Stichting IJsselgraaf 

 

Dhr. G.A. de Vink MMO Lid   - Financieel Strateeg Rozet Arnhem, tot 4  

   februari 2019 

 - Ouderling Protestantse Gemeente Arnhem 

 - Penningmeester/secretaris Stichting D3rde  

    Verdieping Arnhem vanaf 31 mei 2019 

 
 

De Raad van Toezicht (lees verder Stichting Innoforte) toetst of de Raad van Bestuur bij beleidsvorming 
en uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de 
maatschappelijke opdracht en functie van stichting Innoforte. Haar bevoegdheden zijn geregeld in de 
statuten. De Raad van Toezicht houdt jaargesprekken met de Raad van Bestuur en evalueert zichzelf. Dit 
heeft in februari 2019 plaatsgevonden over het jaar 2018.  
 
De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 zesmaal, waarvan eenmaal in aanwezigheid van de 
accountant. Daarnaast heeft 1 lid van de Raad van Toezicht eenmaal vergaderd met de 
Ondernemingsraad en een ander lid eenmaal met de Centrale Cliëntenraad. Leden van de Raad van 
Toezicht woonden daarnaast activiteiten bij op locaties.  
 
In 2019 zijn door de Raad van Toezicht de volgende besluiten genomen.  
 

• De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur 
omtrent het aangaan van een Fusie Intentie Overeenkomst met Vreedenhoff. Dit nadat de 
ondernemingsraad en centrale cliëntenraad hierover positief heeft geadviseerd.  

• Zowel het jaarverslag als de jaarrekening 2018 worden vastgesteld. De Bestuurder wordt tijdens 
de vergadering formeel decharge verleend.  

• Besluit tot benoeming van mevrouw W.M van Es per 1 augustus 2019 als interim bestuurder 
stichting Innoforte voor de duur van maximaal 2 jaar.  
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• Goedkeuring besluit Raad van Bestuur tot het aangaan van een bestuurlijke fusie met de Stichting 
Innoforte per 1 augustus 2019. 

• Goedkeuring voor het verschuiven van de voorgenomen datum van de juridische fusie (van 1 
januari 2020) naar 1 februari 2020.  

• Instemming met de door de Raad van Bestuur voorgestelde procedure om te komen tot  
 consolidatie van de jaarrekeningcontrole 2019 

• Goedkeuring van de Statuten, het Reglement Raad van Toezicht en het Reglement Raad van 
Bestuur.  

• Vaststelling WNT klasse- IV 2019. 

• Goedkeuring financiering Oosterwolde.  

• Besluit goedkeuring te verlenen voor definitieve aankoop Oosterwolde en het aangaan van een 
financieringsovereenkomst ten behoeve hiervan bij de BNG. 

• Besluit goedkeuring te verlenen voor het op de renteherzieningstermijn aflossen van een lening bij 
de BNG t.b.v ’t Jagthuis en het onderbrengen van het restant van deze lening bij de BNG.  

• Besluit m.b.t. samenstelling Raad van Toezicht per 1 februari 2020: dhr. P.J.J. van Roosmalen 
wordt benoemd tot vicevoorzitter per 1 januari 2020, mevr. E.D. Toes blijft contactpersoon voor de 
Ondernemingsraad. 

 
De Raad van Toezicht heeft twee commissies. De ene is de auditcommissie die het financiële en 
bedrijfsmatige van de instelling volgt. Er is ook een remuneratiecommissie die zich bezighoudt met 
arbeidsvoorwaarden Raad van Bestuur, statuten en reglementen alsook voorbereidingen van 
vergaderingen. In de Raad van Toezicht vergaderingen werden zorginhoudelijke kwaliteits- en 
veiligheidszaken besproken.  
 
In 2019 is een speciale fusie-begeleidingscommissie ingericht ten behoeve van de procedure rondom de 
fusie tussen Vreedenhoff en Innoforte en de voorbereiding van de besluitvorming hieromtrent. Van deze 
fusie-begeleidingscommissie maakten de voorzitters en vicevoorzitters van beide Raden van Toezicht 
(remuneratiecommissies) en de beide bestuurders deel uit en de commissie werd bijgestaan door een 
externe adviseur. De commissie vergaderde vijf keer in 2019.  

 

3.2.  Het jaar in perspectief 

 
Het jaar 2019 was het derde jaar van de meerjarenbeleidsperiode. Het hiertoe opgestelde strategisch 
kader evenals het kwaliteitsplan is regelmatig onderwerp van gesprek met de Raad van Toezicht. In deze 
plannen en strategische keuzes proberen we consequent en congruent uiting te geven aan het centraal 
stellen van de cliënt als mens. Wij vinden het belangrijk om hieraan toe te voegen dat welbevinden door 
zorg én door het gevoel van ‘zoals thuis’ wordt beïnvloed.  
 
Het jaar 2019 heeft met name in het teken gestaan van de totstandkoming van de fusie met stichting  
Vreedenhoff. Op 1 augustus 2019 heeft de bestuurlijke fusie plaatsgevonden. Eveneens is per 1 augustus 
een nieuwe interim bestuurder benoemd voor stichting Innoforte, mevrouw W.M. van Es voor de duur van 
maximaal 2 jaar. Dit vanwege het vertrek van (voormalig) bestuurder mevrouw C. H.M.A.T. Welling.  
Belangrijk uitgangspunt voor de fusie was de meerwaarde voor de cliënt. De Raad van Toezicht heeft op 
basis van het meerwaarde onderzoek achter de fusie gestaan. In paragraaf 4.5 volgt een nadere 
toelichting op de totstandkoming van de fusie.    
 
De Raad van Toezicht heeft in de eerste helft van 2019 verder gewerkt aan een visie op waardegedragen 
verantwoord toezicht. Mede door de fusie heeft deze visie geen finaal beslag gekregen maar is wel 
ingebracht in de fusie.  
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Per 1 januari 2020 is mevrouw P. Schadd afgetreden alsook mevrouw A. Laarman als respectievelijk 
voorzitter en lid Raad van Toezicht Innoforte. In de RvT vergadering van april 2019 is de zittingstermijn 
met vier jaar verlengd voor de heer Y. van der Veen en de heer P. van Roosmalen.  
 
De Raad van Toezicht hecht eraan dat de stichting Innoforte op alle aspecten voldoet aan de Governance 
Code en dat is het geval. In dat kader is ook gesproken over de toepassing van de Wet Normering 
Topinkomen.  
 

3.3.  Toezichthouderschap 

 
Modern toezicht is geen vanzelfsprekendheid. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht houden elkaar 
scherp om dit zo goed mogelijk te doen. Sfeer en vertrouwen zijn van dien aard dat de Raad van Toezicht 
regelmatig kan sfeer proeven in de organisatie. Zij spreken dan met leidinggevenden, OR, 
cliënten/cliëntenraden en andere medewerkers. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is van 
mening dat dit de goede verhouding is om met elkaar om te gaan. Daarnaast vervult de Raad van 
Toezicht de klankbordfunctie onder andere via het expliciet delen en bespreken van bestuurlijke 
dilemma’s.  
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4. Verslag van de Raad van Bestuur 
 

4.1.  Stichting Innoforte 

 
Algemene gegevens 

 
Innoforte 
Rechtsvorm Stichting 
Adres Hoofdstraat 1 
Postcode 6881 TA 
Plaats Velp 
Telefoonnummer 026 – 384 92 92 
Identificatienummer Kamer van Koophandel 09141342 
E-mailadres info@innoforte.info 
Internetpagina www.innoforte-zorg.nl 
HKZ-certificatie 29 October 2016 , 199583-2016-AQ-NLD-RvA 

 
Kijkend naar de zorgvraag van de cliënt, biedt Innoforte verpleeghuiszorg, zorg met verblijf, tijdelijke  
verblijf, zorg aan huis (thuiszorg) en dagbesteding. Er zijn vier Innoforte-locaties, verspreid over Velp. 
Thuiszorg, WMO en respijtzorg worden geleverd in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Tevens wordt 
op vier locaties (Lorentzhuis De Serre, Nieuw Schoonoord Innovisus, Biesdel ‘t Paviljoen en het Prieel) 
dagbesteding aangeboden. Innovisus is daarbij een regionale activiteit voor oudere mensen met zware 
visuele beperkingen. Tevens zetten wij casemanagers in bij de eerste signalen van met name cognitieve 
problemen.    
 
’t Jagthuis:  
Kleinschalige psychogeriatrische verpleeghuiszorg voor 67 cliënten die in kleine groepen van maximaal 
acht personen samen leven. 
 
Het H.A. Lorentzhuis:  
Kleinschalige psychogeriatrische verpleeghuiszorg voor 86 cliënten die in kleine groepen van maximaal 
acht personen samen leven + 
Zorg met verblijf voor 26 cliënten + 
Gasthuis Middachten, tijdelijk verblijf voor 7 cliënten + 
Huis van de Buurt voor eigen cliënten en oudere buurtbewoners. 
Per medio 2020 worden 30 seniorenwoningen opgeleverd.  
 
Oosterwolde: 
Somatische verpleeghuiszorg voor 30 cliënten + 
Zorg met verblijf voor 36 cliënten + 
Huis van de Buurt voor eigen cliënten en oudere buurtbewoners. 
 
De Biesdel: 
Zorg met verblijf voor 37 cliënten + 
Tijdelijk verblijf voor 7 cliënten + 
Huis van de Buurt voor eigen cliënten en oudere buurtbewoners. 
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ZZP-verdeling v.a. ZZP4  
 

Realisatie 
2019 

Oosterwolde Jagthuis Lorentzhuis Oosterwolde Biesdel Lorentzhuis 

 Somatisch  Psycho- 
geriatrisch 

Psycho- 
geriatrisch  

Verzorgd 
Wonen 

Verzorgd 
Wonen 

Verzorgd 
Wonen 

ZZP 4 1 1 1 25 32 26 

ZZP 5 1 56 75  3 2 

ZZP 6 31  2  2  

ZZP 7  8 5    

ZZP 8 1 1 1    

 
Zorg aan Huis bieden wij vanuit drie wijkteams voor Velp Zuid, Velp Midden, Velp Noord en Rozendaal.  
Er zijn 650 cliënten Hulp in de huishouding (WMO en HHT) en 320 extramurale cliënten Wijkverpleging 
(WV en Wlz). 
Vanuit Zorg aan Huis worden ook de dagbestedingsprojecten aangestuurd: ’t Prieel voor mensen met 
dementie, de Serre voor vitale, vaak jongere mensen met dementie, Innovisus voor ouderen met een 
visuele beperking en het Paviljoen voor bewoners van de Biesdel en buurtbewoners die ondersteuning 
nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen.  
 
Lokaal verankerd  
We ondersteunen in en vanuit onze lokale verankering in wijken en buurten ouderen mét en zonder 
zorgvraag om te leven zoals zij dat wensen. Wij leveren graag onze bijdrage aan de opdracht om ouderen 
in de gemeente Rheden zo zelfstandig mogelijk te laten leven. De wijkverpleegkundigen met de 
wijkteams, de casemanagers en de projecten voor dagbesteding, de Huizen van de Buurt in de locaties 
Lorentzhuis, Biesdel en Oosterwolde vormen als het ware de plek in de wijk waar alle oudere 
buurtbewoners ondersteund worden.  
 
  



 

 

Jaarverslag 2019 Stichting Innoforte  
                                                                                                                             13 

 

Kerncijfers cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  

Kerngegevens 

Cliënten Aantal 2018 Aantal 2019 

Aantal cliënten met zorg en verblijf 
per einde verslagjaar 

300 291 

Waarvan WLZ ZZP-cliënten met zorg 
en verblijf per einde verslagjaar 

294 287 

Aantal WMO en HHT cliënten per 
einde verslagjaar  

322 317 

Aantal extramurale cliënten WV en 
WLZ per einde verslagjaar 

244 245 

Capaciteit 
 

 

Aantal beschikbare plaatsen met 
verblijfszorg per einde verslagjaar 

321 321 

Productie 
 

 

Aantal WLZ dagen met zorg en 
verblijf in verslagjaar  

103.994 105.970 

Waarvan WLZ ZZP-dagen met zorg 
en verblijf in verslagjaar 

101.987 103.106 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in 
verslagjaar 

9.389 9.960 

Aantal dagen ELV 2.614 1.474 

Aantal uren extramurale productie 
verslagjaar (excl. dagactiviteiten) 

39.735 40.114 

Personeel 
 

 

Aantal personeelsleden in loondienst 
per einde verslagjaar 

582 636 

Gemiddeld aantal personeelsleden in 
fte 

332 349 

Bedrijfsopbrengsten 
 

 

Totale bedrijfsopbrengsten in 
verslagjaar 

25.735.832 28.535.975 

Waarvan wettelijk budget voor 
aanvaardbare kosten  

21.653.339 24.255.596 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten  4.082.493 4.280.379 
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Organogram 2019 
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4.2. Over dit verslag  

 
In deze rapportage beschrijven we, volgens de methodiek van integrated reporting, de volgende zaken.  

- Proces van waardecreatie; op welke manier we waardevol en relevant zijn voor onze stakeholders. 
- Onze stakeholders; wie onze stakeholders zijn en op welke manier wij de dialoog met het 

aangaan. 
- Onze strategie; wat onze strategische ambitie is en hoe we die willen verwezenlijken.  
- Onze prestaties; wat we het afgelopen jaar op de meest relevante aspecten van onze strategie 

hebben gepresteerd.  
- Risicofactoren; de risico’s die in onze ogen het verwezenlijken van onze strategische ambities 

mogelijk in de weg staan en hoe we daar op inspelen.  
- Governance en beloning; hoe we onze strategische speerpunten in onze organisatie hebben 

geborgd.  
- Toekomstverwachtingen; onze ambities op langere termijn en de kansen en onzekerheden die we 

in de markt zien.  
 

4.3.  Radicale Vernieuwing  

 
In ons Strategisch Kader 2017-2020 maken we duidelijk hoeveel belang wij eraan hechten dat de cliënt 
centraal staat in de zorg. Daarmee omarmen en doorleven wij het gedachtegoed van de beweging 
Radicale Vernieuwing. Deze beweging ondersteunt en versterkt het proces dat binnen Innoforte gaande 
is.  
 
In 2018 heeft Innoforte zich aangesloten bij het programma Radicale Vernieuwing ondersteunende 
diensten, dit is afgerond in 2019.. Daar waar het primaire proces alle vragen rondom de cliënt oppakt, zal 
de ondersteunende dienst zich ook daartoe moeten verhouden. Dit betekent een meer ondersteunende 
en faciliterende rol richting teams. In het programma leren we van andere zorgorganisaties hoe zij dit 
oppakken.   
 
In 2019 hebben we geparticipeerd in bijeenkomsten over vermindering van administratieve last. De 
beweging Radicale Vernieuwing differentieert zich in actielijnen. Wij participeren in de actielijn Zorg en 
Dwang en Innovatie scholing.   
 

4.4.  Onze stakeholders 

 

Stakeholders zijn belangrijk. Cliënten en familie hebben keuzemogelijkheden. In de VV&T is het besef dat 
dialoog, samenwerking en participatie in en rond wonen, zorg en welzijn de sleutel zijn tot succesvolle en 
blijvende verbeteringen bij onze cliënten en hun familie. We bouwen continue aan een goede relatie met de 
medezeggenschapsorganen, we voeren een open dialoog en geloven erin dat je samen verder komt.  
 
Ondernemingsraad 
De Ondernemingsraad (OR) is het inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen Innoforte, bestaande 
uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de Raad van Bestuur (RvB) over het 
ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. In de wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn de 
bevoegdheden van de medezeggenschap geregeld. Sommige plannen van de RvB mogen alleen met de 
instemming van de OR uitgevoerd worden. Andere plannen worden ter advisering aan de OR voorgelegd. 
Daarnaast kan de OR ook zelf voorstellen doen.  
 
Samenvatting OR 2019 
2019 was een bewogen jaar, waarin de Ondernemingsraad vooral druk is geweest met het vervolgtraject 
van de fusie met Vreedenhoff. De RvB heeft de OR hier op diverse momenten bij betrokken. Op 1 
augustus 2019 vond de bestuurlijke fusie plaats. Vanaf dat moment is toegewerkt naar de juridische fusie, 
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die in februari 2020 heeft plaatsgevonden. De OR heeft de fusie-gerelateerde plannen, net als de andere 
beleidsplannen van de RvB, kritisch bekeken en o.a. getoetst op kwaliteit en haalbaarheid. Ook heeft de 
OR in het kader van de fusie steeds aandacht gehad voor de gevolgen voor medewerkers en voor de 
wijze waarop de plannen gecommuniceerd worden met de medewerkers. Daarnaast heeft de OR de RvB 
geïnformeerd over wat er leeft op de werkvloer.  
In 2019 heeft de OR afscheid genomen van bestuurder en overlegpartner bestuurder mevrouw 
C.H.M.A.T. Welling en de nieuwe bestuurders en overlegpartners mevrouw W.M van Es en de heer W.G. 
Oldhoff verwelkomt. In het kader van de wisseling van bestuurders heeft de OR ook veelvuldig contact 
met de Raad van Toezicht (RvT) gehad. De OR heeft het contact en overleg met zowel de RvB als de 
RvT als positief ervaren.  
De OR is in 2019 gestart met de samenwerking met de OR van Vreedenhoff. Na een wat moeizame start, 
veroorzaakt door verschillen in de manier van werken en in organisatiestructuur, hebben de OR-en met 
enige hulp van buitenaf een goede manier van overleg kunnen vinden. Het jaar 2020 zal een soort 
overgangsjaar zijn, waarin de nieuwe organisatie zal worden ingericht. In dat jaar zullen OR Vreedenhoff 
en OR Innoforte hun krachten bundelen om tijdens de inrichting van de nieuwe organisatie en de 
harmonisatie van beleid en regelingen de belangen van alle medewerkers van het nieuwe Innoforte goed 
te kunnen behartigen. Er zal in 2020 worden toegewerkt naar een nieuwe OR voor het nieuwe Innoforte.  
Naast alle fusie-gerelateerde zaken is de OR uiteraard ook aandacht blijven besteden aan andere 
belangrijke onderwerpen, zoals duurzame inzetbaarheid (denk bijvoorbeeld aan het generatiepact), 
scholing en de vergoeding daarvan en verzuim.  
 
Samenstelling OR 2019 
De OR bestond in 2019 uit vier leden. In het tweede kwartaal heeft de ambtelijk secretaris haar functie 
neergelegd. In juli is er een nieuwe ambtelijk secretaris aangesteld.  
 
Vergaderingen 
In 2019 waren er 12 OR-vergaderingen, 6 Overlegvergaderingen met de RvB en 1 informeel overleg met 
de RvB. Daarnaast heeft er een artikel 24 (WOR) vergadering plaatsgevonden in aanwezigheid van een 
lid van de RvT. 
 
Scholing OR 2019 
In 2020 zullen RvB, vakbonden en OR met elkaar in overleg gaan over een Sociaal Plan ten behoeve van 
de fusie. De OR heeft daarom besloten in 2019 een volledige dag scholing te besteden aan het 
onderwerp Sociaal Plan. Onder leiding van een externe deskundige hebben OR Innoforte en een 
afvaardiging van OR Vreedenhoff kennis opgedaan over dit onderwerp, om zo in 2020 goede input te 
kunnen leveren aan de RvB en de vakbonden. 
 
Adviesaanvragen 
De OR heeft in 2019 adviesaanvragen over onderstaande onderwerpen behandeld: 

• Fusie Intentie Overeenkomst met Vreedenhoff 

• Implementatie en investering in een Elektronisch cliëntendossier voor de intramurale organisatie 

• Bestuurlijke fusie en benoemingen in het kader van personele unie met Vreedenhoff 

• Juridische fusie 

• Notitie besturingsvisie en organisatieontwerp 
 
Instemmingsaanvragen 
De OR heeft in 2019 instemmingsaanvragen over onderstaande onderwerpen behandeld: 

• Opleidingsplan 2019 

• Offerte Zorg van de Zaak – arbodienstverlening 

• Regeling opleidingsfaciliteiten (dit onderwerp zal worden voortgezet in 2020) 
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Ter informatie 
De volgende onderwerpen zijn ter informatie aan de OR aangeboden: 

• Memo opvolging Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

• Aankoop locatie Oosterwolde 

• Memo bestuurlijke verantwoordelijkheid collegiale RvB 

• Integratieprogramma Innoforte-Vreedenhoff 

• WGA / eigen risicodragerschap 

• Onderzoeksopdracht paramedische dienst voor de nieuwe organisatie 

• Kaderbrief en kwaliteitsplan 2020 

• Notitie arbobeleid en preventiemedewerker 

• Kwaliteit van zorg Vreedenhoff (n.a.v. inspectierapport) 
 

Bijeenkomsten en werkgroepen 
In 2019 heeft de OR deelgenomen aan de volgende bijeenkomsten en werkgroepen: 
 
Intern: 

• World Café-sessies 

• Pressure cooker-bijeenkomsten 

• Klankbordgroep aanstellingsbeleid 
 
Extern:  

• VGWM-congres (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu) 

• Landelijke bijeenkomst Radicale Vernieuwing  
 
Centrale Cliëntenraad 
Cliëntenmedezeggenschap? Vanzelfsprekend, zeker bij Innoforte! 
 
Sedert medio 2009 wordt door de vier lokale cliëntenraden (LCR) en de centrale cliëntenraad (CCR) vorm 
en inhoud gegeven aan het wettelijk adviesorgaan dat de structurele belangenbehartiging van de cliënten 
van Innoforte, betrokken, effectief en efficiënt realiseert. 
Het uitgangspunt bij de realisatie van deze medezeggenschap is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
een ‘waardige en aardige oude dag’. 
De medezeggenschap van de cliëntenraden binnen Innoforte is dan ook zo ingericht dat deze zo vroeg 
mogelijk worden betrokken bij nieuwe plannen en ontwikkelingen. 
 
2018 stond met name in het teken van het onderzoek naar een fusie tussen Innoforte en Vreedenhoff. 
Gedurende het verslagjaar 2019 bleven de cliëntenraden geïnformeerd en betrokken bij het vervolgtraject. 
De in 2018 gestarte verkennende contacten tussen de centrale cliëntenraad van Innoforte en de 
Clientenraad van Vreedenhoff kregen in het verslagjaar een steeds intensievere samenwerkingsvorm. 
Medio 2019 werd o.a. besloten om de vergaderingen en overleggen gezamenlijk te laten plaatsvinden. 
 
Tijdens een bijeenkomst op 5 februari 2019 werden alle leden van de vier lokale cliëntenraden en de 
centrale cliëntenraad van Innoforte door de raad van bestuur geïnformeerd over de resultaten van het 
onderzoek naar de fusie en de vervolgstappen. 
Op 14 februari d.a.v. werd positief geadviseerd over het voorgenomen besluit van de raad van bestuur 
betreffende het aangaan van een Fusie Intentie Overeenkomst. Vervolgens werden op 15 juli en op 14 
oktober positieve adviezen uitgebracht ten aanzien van de bestuurlijke fusie per 1 augustus 2019 en de 
juridische fusie per 1 februari 2020. 
Als vervolg op de opdracht in het integratieprogramma werd een werkgroep samengesteld teneinde een 
passende nieuwe medezeggenschapsstructuur voor cliënten te ontwikkelen ten behoeve van de fusie-
organisatie.  
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Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vier lokale cliëntenraden en de centrale 
cliëntenraad van Innoforte, alsmede de cliëntenraad van Vreedenhoff. Ambtelijke en praktische 
ondersteuning werd door de raad van bestuur gefaciliteerd. 
Op 28 augustus vond de eerste vergadering plaats. Onder andere werd besloten de structuur aan te laten 
sluiten bij de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten 2018. 
De werkgroep heeft de algemene vormgeving en concrete concept-documenten voorbereid en voorgelegd 
aan de lokale raden. 
Het betrof een gecompliceerd proces vanwege het feit dat per 1 juli 2020 de nieuwe wet in werking treedt. 
Daarin is de positie van de cliëntenraad verder verstevigd. Bijvoorbeeld een aantal aangelegenheden van 
verzwaard adviesrecht zijn omgezet in een instemmingsrecht. De werkgroep heeft in zijn werkzaamheden 
op deze nieuwe situatie en de daarbij behorende verantwoordelijkheid geanticipeerd.  
Nadeel was dat er nog geen sjablonen voor de diverse reglementen c.a. op basis van deze nieuwe 
regelgeving voorhanden waren en dat dus voornamelijk zelf het wiel moest worden uitgevonden. 
Op 10 december vond een afstemmingsoverleg plaats met de raad van bestuur en de werkgroep. 
Medio 2020 zal e.e.a. worden afgerond. 
 
De CCR was gedurende het verslagjaar vertegenwoordigd tijdens diverse cliënt- relevante in- en externe 
bijeenkomsten waaronder: 

- Diverse symposia, workshops en bijeenkomsten in het kader van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, 
Radicale Vernieuwing en de ontwikkelingen met betrekking tot de (nieuwe) Wet medezeggenschap 
cliënten zorg. 

- HKZ-audit. 

- Gesprek met vertegenwoordigers van het LOC met als thema Radicale Vernieuwing. 

- Deelname overleg met zorgverzekeraar Menzis over het kwaliteitsplan en een werkbezoek aan het 
Lorentzhuis. 

- Diverse interne bijeenkomsten, zoals het zgn. interne stakeholdersweg waarin voeding en muziek stond. 
 
De CCR heeft in 2019 elf keer vergaderd. Alle vergaderingen zijn genotuleerd en de vastgestelde 
verslagen zijn gestuurd naar de lokale cliënten- en familieraden van De Biesdel, ’t Jagthuis, het 
Lorentzhuis en Oosterwolde. 
Deze verslagen werden ook ter beschikking gesteld aan de Raad van Bestuur. 
Tweemaal was ook een lid van de raad van toezicht bij de vergaderingen aanwezig. 
 
Tijdens de CCR-vergaderingen zijn talrijke onderwerpen besproken en gevraagde en ongevraagde 
adviezen voorbereid. Deze adviezen hadden, behalve de veelheid aan ‘fusiestukken’, onder meer 
betrekking op het plan van aanpak extra middelen in het kader van Waardigheid en Trots; het Kwaliteits- en 
actieplan 2019; benoeming klachtenfunctionaris; toewijzingseisen seniorenwoningen Lorentzhuis; aankoop 
locatie Oosterwolde; vacature raad van bestuur; benoeming raad van bestuur; samenstelling raad van 
toezicht; ondersteuning centrale cliëntenraad; alsmede een advies op de kaderbrief; het jaarplan en de 
begroting 2020. 
 
De agenda voor de overlegvergadering met de raad van bestuur werd tijdens een informeel overleg 
besproken, voorbereid en vastgesteld. 
Dit informele overleg vond negenmaal plaats, waarbij de centrale cliëntenraad werd vertegenwoordigd door 
de voorzitter en een wisselend lid van de raad.  
Tijdens de zes overlegvergaderingen in 2019 zijn, afgezien van de hiervoor genoemde punten, onder 
andere de volgende onderwerpen besproken: de fusie met Vreedenhoff; managementinformatie/ 
kwartaalrapportages; samenwerkingsvormen in de regio; jaarplan en begroting 2020; lokale jaarplannen; 
personele bezetting tijdens de vakantieperiode; (ver)bouwplannen Lorentzhuis en De Biesdel. 
Ook bij de overlegvergaderingen was tweemaal een lid van de Raad van Toezicht aanwezig.  
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Lokale Cliëntenraden  
Op uitnodiging van de CCR vonden diverse bijeenkomsten plaats met de vier lokale cliëntenraden.  
Hierin werd o.a. een gezamenlijk advies voorbereid ten aanzien van de begroting 2020. 
Door de bestuurssecretaris en de controller werden daartoe het Kwaliteitsplan, het jaarplan en de begroting 
2020 toegelicht.  
Voorts werden de leden van de lokale raden geïnformeerd en geraadpleegd over het fusietraject. 
 
Medezeggenschap extramurale cliënten 
Als vervolg op het besluit in 2017 dat vooralsnog een drietal leden van de Centrale Cliëntenraad en een 
lid van een lokale Cliëntenraad met affiniteit voor thuiszorg, als Cliëntenraad extramurale zorg zal 
functioneren, vond in het verslagjaar tweemaal overleg plaats met de manager extramurale zorg. 
  
Besproken werden onder meer het elektronisch cliëntendossier, de regionale samenwerking onplanbare 
zorg in de nacht, proces toegangscontrole en sleutelbeheer bij alarmering. In het kader van de fusie 
voorts: een verkenning samenvoeging extramurale zorg, locaties dagbesteding en organisatie van het 
casemanagement, aanbesteding wijkverpleging, schrapsessies wijkverpleging, dagbesteding 
dementerenden, vormgeving medezeggenschap extramurale zorg na de fusie. 
 
Samenstelling  
Gedurende het verslagjaar 2019 bestond de Centrale Cliëntenraad uit de volgende leden: 
 
naam functie locatie / portefeuille 

mw. A. Baars - Veldhuis Secretaris ‘t Jagthuis 

dhr. G.F.M. Hoes Lid De Biesdel / Thuiszorg 

dhr. J.C. van der Hoeven Voorzitter Thuiszorg 

dhr. G.A.D. van der Lubbe Penningmeester Financiën / Thuiszorg 

mw. R.R. Robben - Reinders Lid  Oosterwolde 

dhr. M.J.H. Savenije Lid Lorentzhuis 

 

 

4.5.  Strategische ontwikkelingen  

 
Al jaren werken Innoforte en Vreedenhoff samen om goede zorg te verlenen aan hun cliënten. In 2018 is 
besloten om het “samendoen” om te zetten naar “samengaan”. Dit besluit is gebaseerd op een diepgaand 
onderzoek naar de haalbaarheid van een fusie waarbij alle geledingen van de organisaties betrokken zijn 
geweest. Op 1 augustus 2019 was de bestuurlijke fusie een feit, daarna is er toegewerkt naar het 
realiseren van een juridische fusie.  
Wij geloven erin dat onze organisaties elkaar zullen versterken om waarde toe te voegen aan het 
welbevinden van onze cliënten.  
Doelstelling van de fusie is de mogelijkheden vergroten om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te 
verbeteren en zo onze gedeelde ambities te realiseren; betere zorg waarbij welzijn van de cliënt 
daadwerkelijk centraal staat. 
Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor ook aantrekkelijk blijven voor onze medewerkers die vanuit de 
nieuwe organisatie meer ontwikkelingsmogelijkheden hebben.  
Goede ondersteuning is van grote waarde voor het primaire proces, dit vraagt adequaat beleid en goede 
processen en systemen. De bundeling van stafdiensten die na de fusie ontstaat, biedt mogelijkheden tot 
verdere professionalisering van de ondersteunende stafdiensten.  
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4.6.  Kwalitatief hoogwaardige zorg 

 
De cliënt mag erop rekenen dat de zorg veilig is, dat basisrechten goed geregeld zijn en dat die rechten 
door de hele organisatie Innoforte gerespecteerd worden. Het maakt daarbij niet uit of het om mondige 
cliënten gaat, of om kwetsbare mensen die niet of onvoldoende in staat zijn om de regie over het eigen 
leven te voeren. Het gaat erom dat ieder individu gerespecteerd wordt en (w)aardig wordt behandeld. Om 
dit te realiseren is vooral nodig dat we denken vanuit het perspectief van de cliënt en dat de cliënt, of zijn 
persoonlijke vertegenwoordiger, weet wat hij mag verwachten en kan meepraten/beslissen. 
 
De kwaliteitsvisie van Innoforte is: 
“Kwaliteit is het leveren van service en zorgverlening zoveel als mogelijk overeenstemmend met de wensen 
en verwachtingen van de cliënten en/of hun naasten. Werken aan kwaliteit is een continu cyclisch proces 
ter verbetering van de organisatie als geheel en door de prestaties van medewerkers.” 
 
Ons kwaliteitsbeleid wordt vormgegeven aan de hand van onderstaand schema;  
 

 
 
 
 
 
Binnen Innoforte wordt Triasweb ook gebruikt voor het melden en registeren van incidenten cliënten (MIC), 
incidenten medewerker (MIM), risico en gevaarlijke situaties en informele klachten. Het is mogelijk om op 
basis van trendbepalingen beleid te ontwikkelen ter voorkoming van incidenten, risico’s en gevaarlijke 
situaties. 
 
HKZ (HKZ/ISO 9001;2015) 
Innoforte is sinds 2009 HKZ gecertificeerd. Het kwaliteitsmanagementsysteem HKZ vormt een onderdeel 
van het kwaliteitsbeleid.  
 
Uit de externe audit in 2019 zijn 6 verbeterpunten (non-conformity categorie 2) en 4 observaties gekomen. 
Het extra thema van deze audit was; Visie op welzijn 
Zowel de verbeterpunten als de observaties zijn middels plannen van aanpak opgepakt.  
Het certificaat conform de nieuwe norm (HKZ/IS 9001; 2015) is geldig tot en met 29-10-2022. 
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Cliëntwaardering  
Innoforte hanteert voor het meten van cliëntwaardering een eigen instrument, de Innoforte Barometer. De 
tevredenheid van cliënten komt tot uitdrukking op het gebied van; geleverd product, gedrag van de 
medewerkers en beleving van de omgeving.  
De cliënten geven gemiddelde score van;  
De afzonderlijke scores zijn; 8.2 

- Product; 8.0 

- Gedrag medewerkers; 8.3 

- Omgeving; 8.4 

 
Soort meldingen  
De meest voorkomende incidenten zijn vallen, agressie en medicatie incidenten.  
Uit de MIC meldingen blijkt dat het totaal aantal valincidenten in 2018, 896 en in 2019 894.(stijging circa 3 
% ten opzichte van het totaal)  
Het aantal medicatie incidenten in 2018, 415 was en in 2019, 393. (procentueel gelijk ten opzichte van het 
totaal) 
Voor agressie was dit in 2018, 182 en in 2019, 218. (stijging circa 3 % ten opzichte van het totaal)  
 
MIC meldingen  

Aantal MIC meldingen 2019 2018  

Intramuraal 1525 1542  

Extramuraal 68 154  

Totaal 1593 1696  

Wat betreft Langdurige zorg en Extramurale zorg is er een afname in aantal meldingen. De MIC 
commissie heeft aandacht gevraagd voor het meldgedrag, maar kijkt ook naar nut en noodzaak van 
melden. In 2019 heeft de MIC commissie 2 keer vergaderd. 
 

4.7.  Bouwen aan toegevoegde waarde voor onze cliënten 

 
In onze visie staat de cliënt centraal. Wij streven ernaar om in verbinding met de cliënt en hun naasten 
waarde-volle zorg te bieden. Dit doen wij op gebied van wonen, zorg en welzijn. Voor de zorg participeren 
wij in de VOF ParaGo. ParaGo is een initiatief van Innoforte, de DrieGasthuizenGroep en Insula Dei/Huize 
Kohlmann. Met ParaGo worden de zorglocaties van de eigen organisaties voorzien van medische en 
paramedische behandeling en begeleiding. Dit wordt ook gerealiseerd bij andere zorgaanbieders en in de 
eerste lijn. In haar ontwikkeling wordt ParaGo geconfronteerd met;  

- Krapte op de arbeidsmarkt waardoor de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting onder druk is 
komen te staan. Het is echter wel gelukt om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Alle 
medewerkers voldoen onder andere aan de van toepassing zijnde accreditatie-eisen. 

- Toenemende complexe zorgvraag; hierdoor zijn behandeltrajecten korter en complexer geworden. 
Ook de afstemming (binnen het MultiDisciplinairOverleg) vraagt meer tijd en aandacht.  
 

Verder zien we binnen de stichting Innoforte in 2019 een afname van de groei van EersteLijns Verblijf; Het 
aantal dagen nam met circa 45 % af ten opzichte van 2018. Dit werd primair veroorzaakt door de grote 
vraag naar WLZ. Verder is Innoforte maar een kleine speler in de regionale markt op het gebied van ELV.  
 

4.8.  Open en transparant richting onze financiers en partners  

 
Innoforte streeft ernaar om met alle verzekeraars, de gemeenten en zorgkantoor (Menzis) een goede 
constructieve relatie te onderhouden.  
Periodiek vindt er overleg plaats met het Zorgkantoor Menzis om sectorale en Innoforte-specifieke 
ontwikkelingen door te spreken. 



 

 

Jaarverslag 2019 Stichting Innoforte  
                                                                                                                             22 

 

Daarnaast vinden we het belangrijk om, als maatschappelijke organisatie, tijd te besteden aan overleg 
met de gemeenten Rheden, Rozendaal en Arnhem om afstemming te vinden tussen de behoeften van de 
gemeenten en haar burgers en dit te vertalen naar een passend aanbod.  

 

4.9. Medewerkers, het sociaal jaarverslag 

 
In onderstaande tabel worden de personele kerngegevens weergegeven.  

Verzuimgegevens  2019 2018 2017 

Verzuimpercentage medewerkers in 
loondienst 

8.3% 7,0% 6,7% 

 
Toelichting  
Het verzuim stijgt in 2019 naar 8,3%. De stijging ligt ruim 1% boven het branchegemiddelde van 7,2%. 
Het hoge verzuim wordt primair veroorzaakt door langdurig verzuim. Inmiddels is het verzuim gedaald 
naar 5,6% (mei 2020) ten opzichte van vorig jaar 8,6%.   
 

Personele gegevens Innoforte 2019 2019 2018 2017 

Instroom medewerkers in aantallen 181 105 84 

Uitstroom medewerkers in aantallen 134 107 94 

Waarvan door pensioen in aantallen  5 9 5 

Aantal Vrijwilligers  220 225 244 

Aantal Jubilea  36 17 33 

 

In 2019 zijn 220 vrijwilligers actief geweest. In 2018 waren dit er 225. De meeste vrijwilligers zijn tussen  

de 70 en 90 jaar. Circa 2/3 van de vrijwilligers is vrouw en circa 1/3 is man. 
 

4.10. Leren en verbeteren 

 
Innoforte heeft in haar Strategisch opleidingsbeleid vastgelegd hoe vorm te geven aan continue  
ontwikkelen en daardoor deskundigheid blijvend te bevorderen.  
 
“Leren is een doorlopend ontwikkelingsgericht proces. Ondersteund door middel van zorgvuldig en 
hoogwaardig gekozen leerinterventies waarbij onze medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun 
eigen leerproces. Onze medewerkers zijn bekwaam  om als pioniers mooie cliëntrelaties op te bouwen.” 
 
Voor 2019 is het Opleidingsjaarplan uitgevoerd. In 2019 zijn 60 BeroepsOndersteunende Leerweg (BOL)  
stagiaires gestart, 54  BeroepsBegeleidende (BB) Leerlingen/VIG en 5 leerling Verpleegkundigen.  
 
De speerpunten in het opleidingsjaarplan 2019 waren;  

- Faciliteren van medewerkers op alle niveaus 

- Multidisciplinaire scholing ter verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden 

- Vormgeven van specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn op basis van de zorgvraag.   
 
Wij beogen dat onze medewerkers naar behoeften van de cliënt kunnen kijken. Gebleken is dat onze 
medewerkers dit nog beter kunnen als zij zichzelf beter kennen en daardoor in staat zijn (om samen met 
paramedici) de optimale ondersteuning te bieden aan de cliënt.  
Onze Verzorgenden en Verpleegkundigen worden ondersteund in de transitie van;  

- Hoe ben ik onderdeel van het geheel vanuit mijn eigen expertise binnen het team;  

- Beter kunnen kijken, wat ik wil als professional;  

- Niet vanuit het gedachtegoed zorgen voor, maar vanuit zorgen dat.  
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Eigenaarschap is het kernwoord dat medewerkers richting zou moeten geven. Dit is de transitie die wij 
voorstaan. 
 
Onze trainingen zijn gewaardeerd met een goed tot zeer goed. Trainers hebben in de evaluatie 
aangegeven dat zorgmedewerkers beduidend bewuster in hun zelfreflectie zijn geworden hetgeen ten 
goede komt aan de relatie met de cliënt. 

 

4.11. Financiële resultaten  

 
Innoforte heeft 2019, beter dan verwacht, met een positief resultaat van € 1.286.709,- afgesloten, hierin zit 
ook een vordering betrekking hebbende op de compensatieregeling UWV opgenomen. Over 2018 kwam 
het resultaat uit op € 980.095,-. De genormaliseerde resultaatratio daalt ten opzichte van 2018 licht van 
4.5% naar 4.1% doordat de omzet mede als gevolg van de kwaliteitsgelden, een stijging ten opzichte van 
2018 laat zien. 
Op de intramurale zorgverlening wordt een bescheiden positief resultaat geboekt. Er is veel aandacht 
binnen Innoforte om er voor te zorgen dat de cliënten die zorg krijgen die zowel kwalitatief als kwantitatief 
passend is. Hier wordt met behulp van stuurinformatie nauwlettend de vinger aan de pols gehouden. 
Het grootste deel van het resultaat is als het gevolg van het loskoppelen van de kosten van huisvesting aan 
de hiervoor verkregen opbrengsten grotendeels toe te rekenen aan het vastgoed. Dit zijn ook middelen die 
de komende jaren hard nodig zijn om de huisvesting up to date te houden. 
 
De solvabiliteitsratio komt ultimo 2019 uit op 27.2% en voldoet hiermee aan de intern gestelde 
vermogenseis welke ligt tussen de 15% en 30% (eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het 
totaalvermogen). Dit is ondanks het positieve resultaat een daling ten opzichte van 2018. De aankoop van 
een locatie welke voorheen gehuurd werd heeft een dusdanige impact op het totale vermogen dat de 
solvabiliteitsratio, 7% daalt. 
 
Ieder jaar vindt er een frauderisico analyse plaats welke op basis van de uitkomsten en veranderende 
maatschappelijke inzichten jaarlijks wordt herijkt. Deze rapportage wordt in de audit commissie en de Raad 
van Toezicht besproken. Innoforte is zich bewust van het fraude risico en heeft in het risicomanagement en 
de inrichting van de interne beheersmaatregelen hier de nodige aandacht voor. 
 
In het accountantsverslag over 2019 concludeert de externe accountant dat de administratieve organisatie 
en interne beheersing (AO/IB) binnen Stichting Innoforte voldoende aanknopingen bevat om te komen tot 
een betrouwbare financiële jaarverslaggeving waarmee het fundament voor een adequate financiële 
beheersing en dito informatievoorziening aanwezig is. 
 

4.12  Risicofactoren 

 
Aan de uitvoering van onze strategie zijn onlosmakelijk risico’s verbonden. Daarnaast kent de zorg risico’s  
voor cliënten en medewerkers en zijn er tal van externe risico’s door maatschappelijke ontwikkelingen of  
veranderingen in wet- en regelgeving. In 2019 is er op basis van de jaarplannen een interne risico analyse  
gedaan. Risico’s zijn geïnventariseerd en de risicobereidheid is in kaart gebracht. Voor de beheersing 
van de risico’s is gekeken naar het effect van het risico alsook de kans dat het risico’s zich voordoet.  
Hierop zijn maatregelen geformuleerd  
 

4.13  Governance 

 
De Zorgbrede Governance Code is leidend in het handelen. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden  
van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn in overeenstemming met de statuten.  
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren van onze waarden en ambities, de strategie,  
het beleid en de realisatie hiervan.  
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Tot 1 augustus 2019 was er een eenhoofdige Raad van Bestuur, mevrouw C.H.M.A.T. Welling. Zij heeft  
na jarenlange bestuurderschap bij stichting. Innoforte ervoor gekozen een bestuurderschap elders aan te  
gaan. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij de stichting heeft bestuurd.  
 
Vanaf 1 augustus was er vanwege een bestuurlijke fusie een tweehoofdig Raad van Bestuur bestaande 
uit mevrouw W.M. van Es (stichting Innoforte) en de heer W.G. Oldhoff (stichting Vreedenhoff).  
 
Onder de Raad van Bestuur ressorteert het managementteam, dat is samengesteld uit de RVE (Resultaat 
Verantwoordelijke Eenheid) manager Langdurige Zorg, de RVE manager Extramurale zorg, de manager  
Huisvesting & Gastvrij, en de bestuurssecretaris. De controller is toegevoegd als adviseur.  
De RVE managers zijn primair verantwoordelijk voor hun aan te merken entiteit en oefenen daarnaast in 
het managementteam (MT) invloed uit op het concernbeleid. De manager Huisvesting & Gastvrij, 
bestuurssecretaris en de controller hebben een concernbrede verantwoordelijkheid. 
 
Ondernemingsraad  
In overleg met de Ondernemingsraad zijn een aantal belangrijke beleidsthema’s aan de orde geweest  
waaronder de fusie, aanpak verzuim, werkplezier, preventie, opleidingsfaciliteiten en opvolging MTO.  
Zowel Raad van Bestuur en Ondernemingsraad hebben een zodanige relatie dat de Ondernemingsraad in 
een zo vroeg mogelijk stadium bij beleidsontwikkelingen wordt betrokken en zo kan meedenken. 
 
Centrale Cliëntenraad (CCR) 
De Centrale Cliëntenraad (CCR) participeert in beleidsontwikkelingen en is betrokken bij 
voortgangsgesprekken met het Zorgkantoor. Zij houdt het bestuur en management scherp over zaken die 
voor cliënten van belang zijn en geeft constructieve adviezen. De samenwerking met de cliëntenraad loopt 
goed. De Centrale Cliëntenraad is lid van het LOC en deelt de kennis met de andere Familie- en 
Cliëntenraden. 
Belangrijke thema’s in 2019 zijn fusie, nieuwe wetgeving WMCZ en aankoop locatie Oosterwolde geweest.  
 
Lokale Cliëntenraad/Familieraad  
Een van de kernwaarden van Innoforte is klantgerichtheid. Alle locaties van Innoforte beschikken daarom over 
een Cliëntenraad. De kleinschalige verpleeghuiszorg heeft een Familieraad.  
Naastbetrokkenen spelen een belangrijke rol bij de zorg en welzijn van de cliënt. Enerzijds in het belang 
van de cliënt. Anderzijds omdat zij zelf ook steun nodig hebben. 
 
PAR  
In 2018 is de Professionele Adviesraad (PAR) opgericht. De PAR fungeert als adviesorgaan van de  
Bestuurder. Hierin zijn alle professionele disciplines verankerd. Zij focussen zich met name op  
beroepsinhoud en beroepsontwikkeling. In 2019 hebben zij 4 keer vergaderd met de Bestuurder.  
 

4.14  Toekomstverwachtingen 2020 en verder  

 
Al jaren is de insteek van Innoforte dat de relatie medewerker, cliënt, mantelzorger/familie centraal staat. 
De landelijke beweging Radicale Vernieuwing en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg sluiten hierbij aan. 
Alle zorginstellingen streven ernaar om de zorg nog verder te verbeteren en de cliënt centraal te stellen.  
 
Belangrijke opdracht voor 2020 en verder is het vormgeven van de nieuwe organisatie Innoforte en het 
waarmaken van de fusiebelofte.. Deze nieuwe organisatie wordt gekenmerkt door eigen regie bij 
cliënt/bewoner, kleinschaligheid, persoons- en omgevingsgerichte zorg. Lokaal in de samenleving met 
dienstverlening die de hele keten omvat, Onze locaties hebben en houden hun eigenheid, maar we 
verbeteren en verdiepen ons dienstverleningsaanbod. Ook kijken we naar onze doelgroepen. Oftewel we 
staan aan het begin van een nieuwe meerjarenbeleid.  
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De fusiebelofte dient uiting te geven aan de meerwaarde voor cliënten/bewoners en medewerkers. In het 
meerwaarde onderzoek, als onderdeel van het fusieonderzoek, zijn doelstelling opgenomen om hier vorm 
aan te geven. In contact met o.a. Clientenraad en Ondernemingsraad zullen wij deze doelstelling gaan 
concretiseren.   
 
De uitbraak van het coronavirus (Covid-19) heeft vanaf 16 maart 2020 ook grote gevolgen voor Innoforte. 
De overheid heeft toegezegd dat de economische schade zoveel mogelijk zal worden gecompenseerd. 
Hiervoor zijn door ZN, NZa en VNG reeds diverse regelingen getroffen om de continuïteit van zorg te 
ondersteunen. Hiermee rekening houdend, verwacht Innoforte dat de financiële implicaties van de 
uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen aanzienlijk kunnen zijn. Verwacht wordt dat de 
continuïteit van de stichting hierdoor niet in het geding is. 






































































































