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Voorwoord

We zaten in de grote zaal op onze locatie Vreedenhoff met aan iedere tafel één groep. Alle eenheden waren 

vertegenwoordigd. Zo was er bijvoorbeeld een Jagthuisgroep, een Biesdelgroep en een groep extramuraal. Er waren 

zorg- en behandelmedewerkers, leidinggevenden, stafmedewerkers en vertegenwoordigers namens onze bewoners. 

We vroegen en luisterden, bogen ons over onze flipovers en tekenden onze plannen op. Wat willen we volgend jaar 

doen? Wat is ons dagelijkse werk en wat is vernieuwend? Past het bij de gegeven doelen in de Kaderbrief 2023?  
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Samen verbeteren en vernieuwen in 2023

In dit kwaliteitsplan leest u over onze voorgenomen  

vernieuwingen voor Innoforte. We hebben in dit plan een 

lijn gelegd naar het strategische meerjarenplan en de 

Kaderbrief 2023, omdat het kwaliteitsplan natuurlijk niet 

op zichzelf staat. Onze dagelijkse gang van zaken laten  

we buiten beschouwing. En ook alle locatieplannen  

behandelen we niet afzonderlijk. Dat is nieuw en hier zijn 

we blij mee. Ons plan is daarmee namelijk korter en  

overzichtelijker. Op die manier kunnen we over een jaar 

beter meten of we onze doelen hebben behaald. 

Goed om te weten is dat we een eerste concept van dit 

plan bespraken met alle gremia. Een afvaardiging van 

onze OR, CCR, PAR en Parago gaven tips ter verbetering in 

een gezamenlijk overleg. Die zijn in deze versie verwerkt. 

We streefden dus naar een overzichtelijk en compact 

geheel waarbij we goed kunnen monitoren of doelen ook 

behaald zijn. Dat is gelukt en daar ben ik trots op. Ik wil 

iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen, in het 

bijzonder de afdeling Kwaliteit en onze secretaris.

Well done. Op naar de uitvoering! Daar verheug ik  

me nog meer op. Ambities genoeg!

November 2022

Saskia van der Lyke

Raad van Bestuur



Profiel van Innoforte 1, 2

Vreedenhoff 
• Zorg met verblijf voor 90 cliënten

• Kleinschalige psychogeriatrische  

verpleeghuiszorg voor  

50 cliënten

• GGZ-zorg voor 17 cliënten

• Nijenstede: 24 huurwoningen

FTE: 156,45

Lorentzhuis 
• Kleinschalige psychogeriatrische  

verpleeghuiszorg voor 86 cliënten die in 

kleine groepen van maximaal 16 cliënten 

op twee huiskamers samenleven

• Zorg met verblijf voor 26 cliënten

• Gasthuis Middachten, tijdelijk verblijf  

voor 7 cliënten

• Huis van de buurt voor eigen  

cliënten en oudere  

buurtbewoners

• Lorentzhof: 30 huurwoningen

FTE: 108,32

Oosterwolde 
• Somatische verpleeghuiszorg  

voor 52 cliënten

• Zorg met verblijf voor 10 cliënten

• Huis van de buurt voor eigen cliënten  

en oudere buurtbewoners

FTE: 61,37

Biesdel 
• Zorg met (tijdelijk) verblijf voor 35 cliënten

• 15 verhuurappartementen

• Huis van de buurt voor eigen  

cliënten en oudere buurtbewoners

FTE: 28,11

Jagthuis 
Kleinschalige psychogeriatrische 

verpleeghuiszorg voor 67 cliënten 

die in kleine groepen van maximaal 

16 cliënten op twee huiskamers samenleven.

FTE: 67,67

Organisatie 
• Totaal aantal cliënten  

intramuraal: 428

• Totaal aantal cliënten  

extramuraal: 894

• Aantal vrijwilligers: 268

• Totaal aantal medewerkers  

in loondienst: 978

• Gemiddeld aantal fte  

in loondienst: 549

• Gemiddeld aantal fte  

niet in loondienst: 37

• Totale omzet: 49,1 miljoen euro

Extramuraal 
Cliënten extramuraal worden 

ondersteund door:

• Casemanagement

• Hulp bij het Huishouden

• Dagbesteding

• Wijkverpleging

FTE: 94,87

1 FTE is gebaseerd op gemiddeld fte over 2021 uit formatieoverzicht Innoforte
2 Cijfers organisatie uit Jaarverslag 2021
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Inleiding
Met de onderwerpen uit de strategische koers Innoforte 2021-2025 “Verbinden en versterken” 

(zie bijlage 1), speelt Innoforte in op het toekomstbeeld. Rond de pijlers cliënten, mede- 

werkers en bedrijfsvoering bouwen we verder aan de lijn die in 2021 is ingezet. Een aantal  

onderwerpen uit de strategische koers zijn op dit moment behaald of in gang gezet:
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• Een behandeldienst voor heel Innoforte

• Focus op persoonsgerichte zorg om meer toegevoegde waarde te leveren voor de cliënt

• Het uitbouwen van regionale participatie

• Teams zijn integraal verantwoordelijk voor het leveren van een prestatie

In 2023 gaan we het derde jaar in van de strategische koers. Aankomend jaar ligt de  

focus op een aantal onderwerpen die vertaald zijn in de Kaderbrief 2023. Ook hier zijn  

de pijlers cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering. De doelstellingen uit de Kaderbrief  

2023 staan centraal in de opmaak van dit kwaliteitsplan en de locatieplannen.  

Sommige doelstellingen zijn meerjarig en lopen door in 2024 en verder. 

Voorbeelden zijn de RI&E en het de opvolging van het MTO.

De locatieplannen zijn gemaakt tijdens een werkbijeenkomst. Hierbij waren 

vertegenwoordigers aanwezig uit onze zorg, de staf en de cliëntenraden. Aan hen  

zijn de vragen gesteld: ‘Wat draag jij bij aan doelstellingen uit de Kaderbrief?  

Welke concrete acties ga jij inzetten om het doel te behalen?’ Aanvullend op  

de doelstellingen uit de Kaderbrief, hebben de locaties ook de mogelijkheid  

gekregen voor specifieke invulling per locatie. De inhoud van de locatieplannen  

is gebruikt voor het maken van dit kwaliteitsplan.



Familie  

uitnodigen en  

betrekken bij  

activiteiten op  

de afdelingen

Informatieavonden 

organiseren voor 

familie/mantel- 

zorgers per locatie 

per afdeling

Omgevingsscan  

uitvoeren op alle 

locaties, deze  

analyseren en acties 

monitoren

Trainen van  

huiskameronder-

steuners op de  

drie pijlers van  

omgevingszorg

Opstellen  

implementatieplan,  

passende zorg en 

behandeling voor 

GGZ-cliënten

Het ‘open  

deuren’-beleid is 

minimaal op één 

intramurale locatie 

geïmplementeerd

Cliënten
Intramurale zorg

Verstevigen van  

de familieparticipatie

In 2023 wil Innoforte de focus op persoonsgerichte zorg 

voortzetten. Innoforte levert zorg vanuit de gedachte dat 

iedere cliënt uniek is. Van elke cliënt kennen we zijn of haar 

levensverhaal en hierop stemmen we onze zorg af. Daarbij 

kijken we verder dan alleen de fysieke ondersteuning. We 

richten ons ook op welbevinden, zingeving en levensgeluk. 

Met als doel onze cliënt iedere dag weer een mooie dag te 

bezorgen. In het zorgplan maken we, samen met de cliënt en 

zijn of haar naasten, doelen en afspraken over de inrichting 

van de zorg. Ons uitgangspunt is dat iedere cliënt kan 

wonen en leven zoals thuis.

Om de zorg zo goed mogelijk te organiseren, is samen- 

werking tussen verschillende disciplines van belang.  

Daarom zijn er op de locaties kernteams met vertegen- 

woordiging van teamleiders, verpleegkundigen en  

paramedici van de behandeldienst Parago.

De vijf intramurale locaties hebben een locatieplan  

gemaakt aan de hand van de Kaderbrief 2023. Met elkaar  

zijn er acties geformuleerd op de doelstellingen uit deze  

Kaderbrief. De rode draad hiervan staat in de volgende  

doelstellingen op organisatieniveau:

Omgevingszorg  

is onderdeel van  

het zorgproces

Opstellen en 

implementeren van  

doelgroepenbeleid, onder  

andere voor onze  

GGZ-cliënten en het  

‘open deuren’ -beleid  

voor PG cliënten
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Samenwerkings- 

afspraken maken 

met eerstelijns 

behandelaars van 

Parago

Innoforte heeft ervoor gekozen zorg uit de hele zorgketen 

te willen leveren. Van Hulp bij het Huishouden tot en met 

wijkverpleging en dagbesteding. Van Casemanagement 

Dementie tot en met intramurale zorg. Kortgeleden is in 

het Integraal Zorgakkoord (IZA) aangegeven dat, vanwege 

de kostenontwikkeling in de langdurige zorg, er geen groei 

meer wenselijk is in de intramurale verpleeghuiszorg. Dat 

betekent dat steeds meer mensen langer thuisblijven en 

de thuiszorg versterking nodig heeft. Met daarnaast de 

toenemende vergrijzing neemt de druk op de extramurale 

zorg verder toe. In dit kader gaat de extramurale zorg 

samenwerken met onze behandeldienst Parago bij 

thuiswonende cliënten met dementie.

De uitdaging is groot: bij deze toenemende vraag blijft de 

beschikbaarheid van medewerkers steeds verder achter. 

Dit geldt niet alleen voor Innoforte; het is een landelijke 

trend. We zien daarnaast dat de afdeling Innoforte 

Extramuraal niet voldoende rendabel is. Voor 2023 zijn  

er daarom de volgende doelstellingen:

Extramurale zorg
Personele  

bezetting van de 

dagbestedingen is 

in balans met de 

inkomsten

Training onbegrepen gedrag en  

dementiezorg voor medewerkers  

extramuraal.

Het project  

Domister (digitale 

fotolijstjes) wordt 

toegepast binnen 

Zorg aan Huis

 

Medewerkers  

trainen in het  

optimaal benutten 

van de cliënttijd

Kennis en expertise  

van dementiezorg wordt  

binnen extramuraal  

vergroot

Thematisch  

werken op EenPlus 

waarbij op korte 

termijn zichtbare 

resultaten worden 

behaald

De medicijn- 

dispenser wordt 

ingezet bij alle cliën-

ten die hiervoor in 

aanmerking komen
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3 Het productiviteitspercentage geeft het declarabele percentage weer

Financieel rendement  

wordt behaald volgens  

de begroting met een  

productiviteitspercentage3 

van 78% bij WMO en  

70% bij wijkverpleging

Inzetten technologie  

ter ondersteuning van  

de zelfredzaamheid  

van de cliënt en  

de cliëntomgeving

Uitbreiden van de  

integrale ketenzorg  

extramuraal in  

samenwerking met  

de multidisciplinaire  

partners

ActiesDoelstellingen



Onderzoeken en  

implementeren  

systeem en  

uitvoering van  

interne en externe 

cliëntentevredenheid

Om de kwaliteit van onze persoonsgerichte zorg te 

verbeteren meten we deze regelmatig. De veiligheid en het 

welzijn van iedere cliënt is onderdeel van ons dagelijkse 

werk. We meten de kwaliteit van onze zorg op verschillende 

manieren, bijvoorbeeld door het uitvoeren van interne en 

externe audits en cliënttevredenheidsonderzoeken. Innoforte 

wil ook in 2023 een lerende organisatie zijn en blijven. 

Daarom staat het leren en verbeteren bij onderstaande 

methodieken centraal en proberen we de resultaten om te 

zetten in concrete leer- en verbeterpunten:

• Zorgkaart Nederland

• Interne cliënttevredenheid Innoforte Barometer

• Risicosignalering op individueel, team- en 

organisatieniveau in Pythia

• Meldsysteem voor (bijna) incidenten in Triasweb

• Prisma-analyse

• Kwartaalrapportages

• Indicatoren basisveiligheid voor Zorginstituut Nederland

• Interne en externe audits 

Voor 2023 heeft Innoforte de volgende doelstellingen 

rondom kwaliteit en veiligheid:

Kwaliteit en veiligheid
PDCA-cyclus rondom cliënttevredenheid  

inrichten, implementeren en uitleggen  

aan medewerkers

De interne  

clienttevredenheid scoort 

minimaal een 8,0.

Locatie  

Vreedenhoff  

toevoegen aan de 

Innoforte Barometer

Modules Triasweb evalueren met zorg- 

medewerkers en teamleiders om te komen  

tot een vernieuwde Triasweb-omgeving
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De cliënttevredenheid  

is verankerd in het  

kwaliteitszorgsysteem

Doorontwikkelen van  

melden en analyseren 

MIC-meldingen en  

de risicosignalering Pythia

Op zorgkaart Nederland 

scoort Innoforte  

minimaal een 8,0

ActiesDoelstellingen



Opzetten van een strategisch  

opleidingsplan (SOP) met daarin  

een vaste plek voor persoonlijke  

opleidingswensen van medewerkers

Werken in de zorg is mensenwerk. Zonder onze bevlogen 

en bekwame medewerkers krijgen onze cliënten niet 

de zorg die ze nodig hebben. Gelukkige en gezonde 

medewerkers hebben meer plezier in hun werk en presteren 

daardoor beter. Door meer aandacht en tijd te hebben voor 

medewerkers op verschillende onderwerpen, kunnen we 

invloed hebben op hun welzijn, gezondheid en werkplezier. 

Goede zorg draait ook om de inzet van de juiste mensen met 

de juiste competenties en vaardigheden. Voor de zorg voor 

onze cliënten, maar ook passend bij de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt. Deze komt namelijk steeds meer onder druk 

te staan. Binnen Innoforte worden nieuwe ontwikkelingen 

ingezet om met het huidige personeelsbestand goede 

zorg te kunnen leveren. Het vraagt actie op het gebied van 

werving, maar ook behoud van personeel en de wijze waarop 

Innoforte zorgprofessionals inzet in de dagelijkse zorg.  

Dat maakt dat er voor 2023 de volgende doelstellingen  

zijn geformuleerd:
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Medewerkers

Innoforte werkt met een  

Arbodienst die onze organisatie en context kent, 

medewerkers met aandacht en zorg passend  

begeleidt en kan doorschakelen naar de  

hulp die voor medewerkers nodig is

Innoforte meer 

zichtbaar maken op 

opleidingsinstituten, 

zij- instroom- 

programma’s  

ontwikkelen met  

o.a. UWV en een  

studentenpool  

werven 

Uitkomst van RIE  

en MTO worden  

besproken met  

medewerkers.  

Vervolgstappen voor 

een veilige en fijne 

werkplek worden 

vastgelegd in een 

plan van aanpak

Versterken van goed  

werkgeverschap



Ontwikkelen strategisch  

personeelsbeleid op basis  

van talenten, competenties  

en huidig potentieel

Onderzoeken inzet van een  

flexibele schil, samen  

met regionale partners

Vergroten en behouden  

van een kern van vaste  

medewerkers en bouwen aan 

een flexibele schil waarbij  

het percentage inzet PNIL/ 

personeelskosten daalt  

naar 10% (t.o.v. 16,9% in 2021)
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Rapportage ontwikkelen op 

gebied van verzuimpercentage 

en  verzuimsituatie en deze 

uitbreiden met ondernomen 

acties en resultaat

Samen met teamleiders en  

medewerkers inzoomen op 

verzuimproces, weten wat het 

verzuim en de situatie is per 

medewerker/per locatie waar-

door beter zicht is op oorzaken 

en passende verbeteracties

Verlagen van het  

verzuimpercentage tot 9%

Inzet van ZZP-tool op  

alle locaties

Structureel overleg  

financiën en zorg over  

formatie en inzet op  

alle locaties

Personele inzet is in lijn  

met ZZP-mix 

Vervolg medewerkers:



Tijdige input voor de begroting van 2023 en 

2024 vanuit zorg en stafafdelingen

Ontwikkelen van een risicomanagement  

proces, plan van aanpak en risicomatrix

Implementeren  

van een BI-tool  

die dagelijkse  

management- 

informatie geeft  

dat te herleiden is 

tot een begroting en 

jaarresultaat

Inrichten van  

P&C cyclus met 

duidelijke manage-

mentinformatie en 

een jaarlijks cyclus 

van kaderbrief,  

begroting en  

relevante producten

De bedrijfsvoering van Innoforte bestaat uit de onderdelen 

Financiën, Kwaliteit, ICT, HR en Facilitair. In 2022 is 

begonnen met het aanbrengen van structuur in deze 

verschillende stafonderdelen. Daardoor verbetert de 

onderlinge samenwerking en wordt er meer in processen 

gedacht. In 2023 wil de bedrijfsvoering van Innoforte zich 

verder ontwikkelen op gebied van procesgericht werken, 

dienstverlening en ondersteuning aan het primaire proces. 

Dit gaan wij doen door:

ActiesDoelstellingen

Bedrijfsvoering
Er ligt een transparante, 

reële en breed afgestemde 

begroting 2023 en 2024

Management- en stuur- 

informatie is tijdig en in 

gewenste vorm en frequentie 

beschikbaar op het niveau 

van de afdeling, de locatie  

en Innoforte

Risico’s op strategisch  

niveau (die de continuïteit 

van de organisatie  betreffen),  

financiële processen en 

huidige beheersmaatregelen 

(waaronder frauderisico’s)  

in kaart brengen 
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Werkplekinrichting creëren  

die past bij Innoforte

Benoemen van een  

Functionaris Gegevens- 

bescherming (FG) en  

Chief Security Information  

Officer (CISO)

Uitvoeren van het ICT- 

programmaplan 2022-2026

Beslissing nemen over  

verhuur en de inrichting  

hiervan. De inrichting heeft  

vorm gekregen en is 

geïmplementeerd

Starten met voorbereidings- 

fase vastgoed in 2023,  

medio 2024 realisatiefase

Modules verzuim, vrijwilligers, in dienst treden en werving  

en selectie in kaart gebracht en geïmplementeerd in AFAS

Uitvoeren van de  

vervolgstappen in het proces  

van keuzes maken en  

besluiten nemen in  

het kader van vastgoed

Verdere inrichting van  

systemen zoals AFAS en ONS,  

zodat de processen beter  

ingericht worden en er  

overzicht ontstaat voor  

innovatie en ontwikkeling

ActiesDoelstellingen

Vervolg bedrijfsvoering:
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Leiderschap
De besturingsfilosofie volgens Innoforte is het ‘Rijnlands werken’. Dat heeft als uitgangspunt dat vakmensen 

uiteindelijk bepalend zijn voor de organisatie. We hebben onze missie en visie herschreven. De kernwaarden van 

het Rijnlands werken zijn vertrouwen, verbinden, vakkundigheid en verantwoordelijkheid. Deze gaan we verder 

invulling geven. Dat doen we door er wenselijk gedrag aan te koppelen. De combinatie van dit gedrag,  

competenties en functieprofiel gaat ons duidelijk maken wat we nog kunnen leren. Hoe we dit gaan doen  

leggen we vast in de Innoforte visie op leren en ontwikkelen. 

bezoeken locaties. Zo horen de leden 

van de RvT vanuit meerdere per- 

spectieven over onze organisatie.  

De verantwoordelijkheidsverdeling 

tussen de Raad van Bestuur en de 

Raad van Toezicht is vastgelegd in de 

statuten en reglementen. Door middel  

van het planning & control proces 

maakt de Raad van Bestuur haar  

verantwoordelijkheid voor kwaliteits- 

ontwikkeling waar en kan de Raad 

van Toezicht toezien op de naleving 

van maatregelen en doelstellingen.

Management
In de Raad van Bestuur en het  

managementteam is de zorg- 

professie geborgd. Dit is één van  

de eisen van het Kwaliteitskader.  

De zorgprofessie is ook geborgd in 

het management van Parago,  

onze behandeldienst. Daarnaast 

loopt de Raad van Bestuur en het 

management mee op de werkvloer 

om gevoed te worden door het  

primaire proces en overleg te  

hebben met de medezeggen- 

schapsorganen. 

Raad van Toezicht en Raad  
van Bestuur
De Raad van Toezicht (RvT) en Raad 

van Bestuur (RvB) handelen in lijn 

met de principes van goed bestuur, 

professioneel toezicht en de trans-

parantie-eisen zoals vastgelegd in: 

• de Wet toetreding  

zorgaanbieders WTZa

• het Uitvoeringsbesluit WTZa 
• de Governancecode Zorg

Leden van de Raad van Toezicht  

hebben periodiek overleg met  

Raad van Bestuur, de OR en CCR en 
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De Vier kernwaarden uit  

de missie en visie van  

Innoforte hebben allen een  

aantal gedragsindicatoren

 

Uitbreiden van het lerend  

netwerk met minimaal  

1 andere VVT-organisatie
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Parago
Innoforte is samen met de DrieGasthuizenGroep, via een VOF, eigenaar van Parago. Dit is onze behandeldienst en 

specialist in complexe chronische gezondheidsproblemen bij ouderen. Overleg vindt nu maandelijks plaats met 

de manager van Parago en bestuurders van beide eigenaren van de VOF. Over kwaliteitsvraagstukken is er tussen 

managers van beide zorgorganisaties en de behandeldienst overleg. Daarnaast heeft de eerste geneeskundige een 

kwartaaloverleg met het management van Innoforte en maakt Parago deel uit van de kernteams per locatie.

Regionale Samenwerking in 2023
Innoforte hecht aan samenwerken:

• Er is structureel overleg tussen de bestuurders van VVT-organisaties uit  

de Regio Arnhem om te zien wat we gemeenschappelijk kunnen oppakken

• We werken mee aan herkenbare en aanspreekbare wijkteams in de regio 

• We hebben ons aandeel in het regionale coördinatiepunt (o.a. ELV vanuit ziekenhuis)

• We zijn bestuurlijk kartrekker van het project Gemeenschappelijk  

opleiden psychologen in de regio Arnhem en Food Valley

• We hebben structurele contacten met de gemeente Arnhem en de gemeente Rheden

• We hebben een lerend kwaliteitsnetwerk met Bronbeek en willen dit netwerk uitbreiden

• We onderzoeken of we een regionale flexpool van medewerkers kunnen opzetten
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Basiskwaliteit
Onze cliënten:

Kwalitatief hoogstaand welzijn,
zorg en woonomgeving waarin

veiligheid is geborgd

Onze medewerkers:
Voldoende en tevreden

medewerkers die met plezier 
werken

Onze bedrijfsvoering:
Financieel gezond, adequate
ondersteuning op basis van
heldere bedrijfsprocessen

Koers

Onze cliënten:
Naar een regionaal gekend

expert op PG zorg en ruimer 
zorgaanbod

Onze medewerkers:
Naar meer teamwork,

vakmanschap, integraal
leiderschap en autonomie

Onze bedrijfsvoering:
Naar een lokale

zorgorganisatie met regionale
verantwoordelijkheden en een

positief rendement.

Bewegingen

Versterken en verbinden
van relatie naar cliënten

- We hebben focus op
persoonsgerichte zorg om meer
toegevoegde waarde te leveren
voor cliënt
- We anticiperen op toenemende 
PG vraag
- We werken toe naar 1
behandeldienst en meer ZZP
met behandeling
- We bieden volledige zorgketen
voor PG
- We clusteren GGZ zorg
- We bieden modulaire 
zorgpakketten aan
- We verscherpen de visie op
dagopvang/besteding, hh,
alarmering
- We bereiden extramurale zorg
uit en rekenen extramurale zorg
bij regieverlies tot onze
expertise

Versterken en verbinden
van medewerkers 

- We werken in teams die weten
waarvoor ze zijn opgesteld
- Iedere medewerker heeft een
basisteam en kent zijn rol
daarbinnen
- Teams zijn integraal
verantwoordelijk voor het
leveren van een prestatie 
- Er zijn heldere relaties tussen
teams
- Onze personeelssamenstelling
is in lijn met ZZP zwaarte
- Loopbaanontwikkeling is 
gericht op cliënt en medewerker
- We hebben meer jonge 
vrijwilligers aan ons gebonden
- We hebben onze talenten in
beeld en we werven onder het
motto ‘hire the talent’
- Dialoog is een belangrijk
instrument
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Versterken en verbinden
van de bedrijfsvoering

- We bouwen regionale 
participatie verder uit
- We zijn regievoerder op
verschillende PG thema’s in de 
regio
- We bouwen een lerend
netwerk
- We benutten ons vastgoed
optimaal en handelen volgens
ons LTHP
- Systemen zijn geïntegreerd en
werken ondersteunend aan het
primaire proces
- We hebben en handelen naar
een actueel ICT beleid, benutten
zorgtechnologie en domotica en
hebben pilots op die gebieden.
- Bedrijfsvoeringsprocessen zijn
helder en verantwoordelijkheden
goed belegd
- We zetten in op het continue
verbeteren van interne
processen (PDCA etc)

Hoe wij leren en verbeteren: werken volgens de PDCA, hebben een ethische commissie en maken gebruik van externe reflecties.

Bijlage 1 - Strategische Koers Innoforte
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Bijlage 2 - Afkortingenlijst

OR Ondernemingsraad

CCR Centrale cliëntenraad        

PAR Professionele adviesraad             

GGZ Geestelijke gezondheidszorg

FTE Fulltime-equivalent 

PDCA Plan-Do-Check-Act

MIC Melding incidenten cliënten          

RIE Risico-inventarisatie & evaluatie

MTO Medewerkerstevredenheid onderzoek

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

PNIL Personeel niet in loondienst

ZZP Zorgzwaarte pakket

HR Human resources

P&C Planning en Control

VOF Vennootschap onder firma

VVT Verzorging, verpleging en thuiszorg

ELV Eerstelijns verblijf
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