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Nieuw beleidsplan
GGzE wordt een
bijzonder verhaal
'Van goed naar beter'. Zo heette het beleidsplan dat de leidraad vormde
voor de koers van concern GGzE in de afgelopen periode. Met het jaar
2013 bijna op de kalender is het nieuwe beleidsplan zo goed als klaar.
Een officiële titel is er op het moment van schrijven van dit artikel nog
niet. Maar dat het een 'bijzonder verhaal' gaat worden, dat is wel zeker.
Van een bijzondere instelling, dat ook.

Bijzonder verhaal
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