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We zetten technologie in zodat
we warme zorg kunnen blijven bieden

RegioverpleegkundigeProjecten: Sallandse Praktijkleerroute Project x, y, Z...Zorgtechnologie

Lan
tu we

Examisg
Mulreme

Volde
gelfied

meres

Ho zen  or
vone hel?

regionale

Ontwikkelvisie WLZ
Zorgkantoor Midden-IJssel

ZO
kar

Mid IJse

Ho zen 
da   l eg 

ankej j 
vo ne d i

de g le 
wen?

We wn e 
sawin t 

onw vetn.

Onew

Ho zen  t e
de lin a

go  vore?

Ho ken 
do noe z
ans anen?

Men bve n tu 
wo. He zn e t  
da  go or rn?

Ho bve  ge  cac 
me de rabes?

Ho wen 
da sa?

Netwerk samenwerking/

infrastructuur

arbeidsmarkt:

eren & ontwikkelen

innovatie

preventie

passende zorg

We werken effectief samen met elkaar en
met andere betrokken organisaties

En dat de zorgmedewerkers de
zorg kunnen leveren die nodig is

We leveren samen de juiste
zorg op de juiste plek

We helpen om zo lang mogelijk de kwaliteit 
van leven te behouden - thuis en in de zorg
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We zorgen voor voldoende gekwalificeerde 
medewerkers die passen bij de zorgvraag
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Sallandse zorg


