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1 Uitgangspunten van de verslaggeving 
 
 
Voor u ligt het jaardocument maatschappelijke verantwoording van Atlant Zorggroep over 
het jaar 2014. Met dit jaarverslag verantwoordt Atlant Zorggroep zich op concernniveau op 
een inzichtelijke wijze als maatschappelijk ondernemer. Tegelijkertijd voldoet Atlant 
Zorggroep hiermee aan de informatieplicht ten aanzien van belangrijke partijen zoals de 
Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorgkantoor en de Inspectie Gezondheidszorg. 
 
Tevens verschijnt er een verkorte populaire uitgave waarin de belangrijkste feiten zijn 
samengevat. Deze werkwijze sluit aan bij de transparante organisatie die Atlant Zorggroep 
wil zijn. 
 
Het jaardocument maatschappelijke verantwoording, dat het boekjaar 2014 beslaat, 
bestaat uit een maatschappelijk verslag met vier hoofdstukken: 
 uitgangspunten van de verslaggeving 
 het profiel van de organisatie 
 bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 
 beleid, inspanningen en prestaties. 
 

De belangrijkste resultaten op rij 
In 2014 is met veel inspanning en enthousiasme van iedereen gewerkt om onze missie  
‘unieke zorg voor unieke mensen’ waar te maken.  
 
Unieke zorg voor unieke mensen 
In 2014 hebben we voortgang gegeven aan ons organisatie ontwikkelingstraject ‘Unieke 
zorg voor Unieke mensen’. Hierbij gaat het om het leveren van unieke zorg en 
dienstverlening, afgestemd op de vraag en behoefte van de cliënt. Essentieel hierbij is het 
contact tussen medewerker en cliënt waarbij management en ondersteunende diensten 
een ondersteunende rol hebben. In 2014 een transitieplan ‘Groei met krimp’ gemaakt, een 
plan dat in 2015 verder zal worden uitgevoerd. Krimp in het kader van een afname van een 
beperkt aantal bedden en formatie als gevolg van de stelselwijziging. Groei op het gebied 
van kwaliteit. Eind 2014 is er een cliënttevredenheidsonderzoek gedaan waar gemiddeld 
een lichte stijging van waardering te zien is ten opzichte van 2013. De gekozen 
onderwerpen voor verbetering waren bejegening, eten en drinken en schoonmaak. Hier is 
gemiddeld ook een lichte stijging waar te nemen. 
 
Wijkfunctie 
Alle vijf woonzorgcentra van Atlant functioneren als ontmoetingsplekken voor de wijk. De 
woonzorgcentra kennen informatieadviespunten en vanuit de centra wordt zorg thuis 
aangeboden. In samenwerking met andere organisaties krijgt ketenzorg meer en meer 
gestalte waarbij de wens van cliënten leidend is. Samen met welzijnsorganisatie Stimenz 
wordt een activiteitenaanbod voor de wijk gerealiseerd. In 2014 is de eerste sociëteit in 
Berkenhove geopend.  
 
Expertise en Topcare 
Ook het landelijk naar buiten brengen van onze expertises Korsakov en 
Huntington en het neerzetten van Topcare kreeg in 2014 aandacht, zowel intern als 
extern. Het resultaat is onder andere de oprichting van de Stichting Topcare. De Stichting 
zet zich landelijk in voor de langdurige zorg met als doel praktijkgericht onderzoek in 
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gespecialiseerde verpleeghuizen te stimuleren. Atlant doet in deze stichting mee met haar 
expertise op het gebied van Korsakov en Huntington. De criteria om Topcare te worden zijn 
helder omschreven. Om onderzoek en onderzoeksbeleid, een belangrijk element in 
Topcare, meer aandacht te geven is per 1 januari 2014 gestart met een associate lector 
vanuit de Hogeschool Arnhem Nijmegen. In 2014 is Atlant gevisiteerd door een 
onafhankelijke auditcommissie. Men heeft een positief advies gegeven waardoor Atlant in 
2015 het Topcare predicaat uitgereikt zal krijgen voor zowel de doelgroep Huntington als 
Korsakov. 
 
Netwerken dementie, geriatrie en palliatieve zorg 
Atlant is voor haar specialisatie dementie regionaal actief in het Netwerk Dementie. Ook 
participeert Atlant volop in het netwerk geriatrie. Doel is dat de expertise van Atlant op dit 
gebied ook beschikbaar komt voor de eerste lijn. Afgelopen jaar is besloten om bestuurlijk 
de drie netwerken met elkaar te verbinden tot een bestuurlijk netwerk. Atlant heeft, door 
het voorzitterschap van dit netwerk, hier een belangrijke rol in. In 2015 wordt hier verder 
vorm aangegeven. 
 
Ondersteunende activiteiten 
In 2014 is ook bij de ondersteunende diensten veel aandacht uitgegaan naar het centraal 
stellen van de cliënt en het zo effectief mogelijk ondersteuning bieden aan de medewerkers 
in het primair proces. In 2015 krijgt dit een vervolg in het transitieplan ‘Groei met krimp’.  
De kwaliteit van de ondersteunende diensten is in 2014 verbeterd. De verhuizing naar een 
centrale plek en de invoering van flexplekken heeft hier in belangrijke mate aan 
bijgedragen. In 2014 is besloten om ICT uit te besteden. Om het schoonmaak-/ en 
voedingsproces beter te laten aansluiten op de behoefte van de cliënt en de efficiency te 
vergroten, is in de verpleeghuizen een nieuw systeem ingevoerd en in 2014 verder 
uitgerold. Ook in de woonzorgcentra zijn op deze gebieden veranderingen doorgevoerd om 
zo aan onze slogan ‘Unieke zorg voor unieke mensen’ nog beter invulling te kunnen geven. 
 
Topstructuur 
De wijziging van de topstructuur betekende ook de komst van een divisiestructuur. Deze 
wijziging, en de veranderingen in de zorg, betekent dat er meer wordt gevraagd van onze 
teamleiders. Gekoppeld aan het traject ‘ unieke zorg voor unieke mensen’ is gestart met 
een MD traject om het middenkader beter toe te rusten voor de uitvoering van hun 
functies.  
 
Afsluitend kan worden gezegd dat Atlant in 2014 volop bezig is geweest om zich verder te 
ontwikkelen en voor te bereiden op de veranderingen in de gezondheidszorg. Een jaar 
waarin ondanks alle veranderingen met veel energie en inzet is gewerkt. Centraal stond 
steeds het idee om de zorg en dienstverlening aan onze cliënten te blijven verbeteren. 
 
Heel veel dank voor ieders inzet! 
 
 
Drs. N. Vogel MSM 
Raad van Bestuur 
Atlant Zorggroep 
 
Daar waar in de tekst Atlant Zorggroep staat wordt Stichting Atlant Zorggroep bedoeld. 
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2 Profiel van de organisatie 
 

2.1 Algemene identificatie gegevens 
 
Naam verslagleggende rechtspersoon Atlant Zorggroep 

Adres Kuiltjesweg 1 

Postcode 7316 TC 

Plaats Beekbergen 

Telefoonnummer 055 5067200 

Identificatienummer BRZA (Basisregistratie 
zorgaanbieders)/nummer Kamer van Koophandel  

NZA identificatienummer: 300/921 

Nummer KvK: 08089010 

E-mailadres bureauzorgentree@atlant.nl 

Internetpagina www.atlant.nl 

 

 
 
2.2 Structuur van het concern 
 

Atlant Zorggroep is een Stichting. Het besturingsmodel kent een Raad van Toezicht op 
afstand. De Raad van Bestuur (eenhoofdig) stuurt de dagelijkse gang van zaken in het 
bedrijf en wordt ondersteund door de directeur bedrijfsvoering. Het managementteam 
bestaat uit de bestuurder, de directeur bedrijfsvoering, de divisiemanager Ouderen, de 
divisiemanager Specifieke Doelgroepen en de manager Behandeling & Begeleiding. Atlant 
kent verder een Centrale Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. De organisatie ziet er 
schematisch als volgt uit: 
 

 
     

 
 

  

mailto:bureauzorgentree@atlant.nl
http://www.atlant.nl/
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2.3 Kerngegevens 
 
2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering 
De kerngegevens van Atlant Zorggroep kunt u vinden in onderstaande tabellen. 
 
Tabel capaciteit per locatie per 31 december 2014 

 

  

 

Kamers 

Locatie 1-persoons 2-persoons 

Verpleeghuis Everest 30 30 
 Verpleeghuis Heemhof 90 90 

 Verpleeghuis Markenhaven 91 91 
 Verpleeghuis Markenhof 138 138 

 Woonzorgcentrum Berghorst 70 68 1 

Woonzorgcentrum Berkenhove 68 68 
 Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina 133 113 10 

Woonzorgcentrum Loohof 81 79 1 

Woonzorgcentrum Sprengenhof 48 48 

 Totaal 749 725 12 

 
Tabel AWBZ-functies geleverd door Atlant Zorggroep 

Functie Ja / Nee 

Huishoudelijke verzorging Ja 

Persoonlijke verzorging Ja 

Verpleging Ja 

Ondersteunende begeleiding Ja 

Activerende begeleiding Ja 

Behandeling Ja 

Verblijf op grond van AWBZ Ja 

  
Tabel AWBZ-prestaties geleverd door Atlant Zorggroep 

Prestatie Ja / Nee 

Uitleen verpleegartikel Nee 

Prenatale zorg Nee 

Advies, instructie, voorlichting Nee 

Voedingsvoorlichting Nee 

 
Tabel overige zorg geleverd door Atlant Zorggroep 

Prestatie Ja / Nee 

Dieetadvisering Ja 

 
Tabel Doelgroepen cliënten AWBZ zorg Atlant Zorggroep 

Doelgroep Ja / Nee 

Somatische aandoening of beperking Ja 

Psychogeriatrische aandoening of beperking Ja 

Psychiatrische aandoening Ja 

Lichamelijke handicap Ja 

Verstandelijke handicap Ja 

Zintuiglijke handicap Ja 

Psychosociale problemen Ja 
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2.3.2. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  
Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg 
 
Kerngegeven Aantal/bedrag 

Cliënten   

Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar  697 

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 126 

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde 
verslagjaar 

79 

Capaciteit  

Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar 749 

Productie  

Aantal intramurale dagen ZZP (1 t/m ZZP 4)   84.631 

Aantal intramurale dagen ZZP (ZZP 5 en hoger) 172.986 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar   20.028 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten)   10.066 

Personeel  

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar  1016 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 

(exclusief flex-contracten) 

607,43 fte 

Bedrijfsopbrengsten  

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar   € 56.765.134 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten    € 54.800.697 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten    €  1.964.437 

 
 
 
2.3.3. Werkgebieden 
 

Nr. Regio Ja / Nee 

6 Apeldoorn, Zutphen e.o Ja 

 

Voor de specifieke doelgroepen Huntington, Korsakov en Chronisch Psychiatrische 
Verpleeghuiszorg (CPV) heeft Atlant Zorggroep een bovenregionale functie. 

 

 

2.4 Samenwerkingsrelaties 
 

Wonen, zorg en welzijn 
Atlant Zorggroep kent samenwerkingsrelaties met onderstaande partijen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn:  
 Kruisvereniging Zorgsaam; Atlant en Zorgsaam kennen een statutaire samenwerking. Er 

wordt o.a. samengewerkt op het gebied van gemaksdiensten 
 Stichting Stimenz; Stichting voor het Apeldoorns welzijnswerk gericht op het 

bevorderen van welzijn van burgers en maatschappelijk werk. In een 
samenwerkingsovereenkomst met Atlant is vastgelegd dat in de woonservicezones een 
totaalpakket aan welzijn, zorg en wonen wordt gerealiseerd. De vraag van de burger is 
hierbij leidend. Daartoe wordt gezamenlijk invulling gegeven aan de 
ontmoetingsplekken en is de subsidievraag WMO gezamenlijk aanbesteed 
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 De Gelderse Roos / Pro Persona; in augustus 2010 is een intentieovereenkomst tot 
samenwerking afgesloten. De overeenkomst moet leiden tot samenwerking in, en 
uitbouw van de ketenzorg voor cliënten met Korsakov, Huntington, psychiatrische 
verpleeghuiscliënten en NAH 

 De Wending / Leger des Heils; de samenwerking bestaat uit het inhuren van Atlant’s 
medische-/ en paramedische zorg door beide partijen ten behoeve van hun 
verpleeghuiszorg 

 Stichting Topcare: met Topaz, de Lelie Zorggroep, de Waalboog en Vivium wordt 
samengewerkt in het kader van de ontwikkeling van Topcare en de Stichting Topcare 
die in mei 2013 is opgericht. Atlant is medeoprichter en bestuurslid van deze Stichting. 

 Ons Huis; een woningstichting uit Apeldoorn. In een samenwerkingsovereenkomst zijn 
de doelen vastgelegd om in gezamenlijkheid in de woonservicezones een vraaggericht 
totaalpakket aan wonen, welzijn en zorg neer te zetten 

 daarnaast participeert Atlant in diverse gemeentelijke werkgroepen die zich richten op 
de realisatie van de ‘kanteling’. Thema’s zijn o.a. de overheveling van activiteiten van 
de AWBZ naar de WMO. Gestreefd wordt naar participatie van burgers op dit terrein. 

 
 
Netwerken en allianties 
Atlant participeert in onderstaande zorgnetwerken/zorgallianties: 
 De Zorgalliantie.nu; een regionaal zorgnetwerk met Hogeschool Arnhem Nijmegen, 

circa 20 andere zorgaanbieders en woningbouwverenigingen in Gelderland, N.O. 
Brabant en Overijssel. Het netwerk richt zich op innovaties in de zorg. Atlant 
participeert tevens in de Raad van Advies van de Zorgalliantie.nu. 

 Corona Wonen; een samenwerkingsverband van zorgorganisaties in Nederland. Atlant 
vervult hierin een bestuursfunctie 

 Korsakov Kenniscentrum; Atlant participeert in het bestuur van dit kenniscentrum 
samen met drie andere V en V partijen 

 Atlant is partner in Ketenzorg Dementie, het Netwerk Palliatieve Zorg en het Netwerk 
Geriatrie; samenwerkingsverbanden in een netwerkconstructie met alle regionale V en 
V partijen, Gelre Ziekenhuizen, GGNet, Stimenz, huisartsen, Alzheimerstichting en 
vrijwilligersorganisaties 

 Kerngroep Zorg; Deze kerngroep kijkt in gezamenlijkheid naar het opzetten van een 
digitale zorginfrastructuur in het kader van het langer thuis blijven wonen van cliënten. 
Tevens wordt gekeken naar het oprichten van een regionaal mobiliteitscentrum voor 
personeel. Participanten, naast Atlant, zijn de huisartsen, Safyra, Verian, GGNet, Riwis 
en het Gelre Ziekenhuis. De gemeente faciliteert deze kerngroep. 
 
 

Opleidingen en kenniscentra 
Met onderstaande kenniscentra, opleidingen en universiteiten werkt Atlant samen: 
 het ROC Aventus; samenwerking is er op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau 
 Saxion Hogeschool; Atlant onderhoudt goede contacten met de sector gezondheidszorg 
 Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN); door de samenwerking met Zorgalliantie.nu zijn 

er contacten met diverse lectoraten. Per 1 januari 2015 is gezamenlijk een associate 
lector aangesteld 

 de universiteiten Nijmegen, Groningen, Leiden, Utrecht en Amsterdam; o.a. op het 
terrein van neurologie, verpleeghuisartsengeneeskunde, verplegingswetenschap, 
psychiatrie en psychologie wordt er samengewerkt 
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 Vilans, kenniscentrum voor langdurig zorg; er wordt samengewerkt in kader van de 
projecten. 

 
Zorgkantoor / Zorgverzekeraar en overheden 
Atlant Zorggroep werkt samen met: 
 het Zorgkantoor Achmea en Zorgverzekeraar Achmea regio Apeldoorn/Zutphen e.o. 

voor de zorginkoop 
 de Gemeente Apeldoorn in het kader van de ontwikkelingen WMO en 

woonservicegebieden. Ook in het kader van arbeidsmarktproblematiek is er 
samenwerking. Zo kent Atlant participatiebanen, wordt er ingezet op het ondersteunen 
van het vrijwilligerswerk en het opzetten van steunpunten zorg en welzijn. 

 het ministerie van VWS waren in 2014 ad hoc contacten. 
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3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

  
 

3.1 Normen voor goed bestuur 
 
Atlant Zorggroep sluit aan bij de Zorgbrede Governance Code. De Zorgbrede Governance 

Code kent het Raad van Toezichtmodel en het bestuursmodel voor zorgorganisaties 

als uitgangspunt. Deze structuur veronderstelt de aanwezigheid van een bestuurder en een 
Raad van Toezicht, hetgeen binnen Atlant Zorggroep het geval is. Atlant Zorggroep legt 
jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af middels het Jaardocument 
Maatschappelijke Verantwoording. Het document maakt de geleverde prestaties en het 
gevoerde beleid inzichtelijk.  
 

3.2 Raad van Bestuur 
 
De bestuurder is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Atlant 
Zorggroep. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor realisatie van de 

strategie, doelen en de daaruit voortvloeiende resultaten. De bestuurder is volgens de 

Zorgbrede Governance Code onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid 

en de volledigheid van de jaarlijkse verantwoording. De bestuurder legt verantwoording af 
aan de Raad van Toezicht. In 2009 is een directiereglement vastgesteld. Het regelement is 
in 2011 geëvalueerd en aangepast aan het model van een eenhoofdige Raad van Bestuur. 
 
Het Raad van Toezicht reglement is aangepast naar de laatste inzichten en is in 2013 
geëvalueerd. De Raad van Toezicht kent twee auditcommissie te weten financiën en 
kwaliteit. De bezoldiging van de bestuurder is conform de richtlijnen van de NVZD. 
  
Samenstelling Raad van Bestuur 
 

Naam Bestuursfunctie 2013 Nevenfuncties 

drs. N. Vogel, MSM Bestuurder vanaf augustus 

2006 

Zie hieronder 

      

Vanuit de statutaire samenwerking tussen Atlant en Kruisvereniging Zorgsaam vormt 
Mevrouw Vogel het bestuur van Kruisvereniging Zorgsaam. Mevrouw Vogel zit namens 
Atlant in de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Korsakov. Zij is vanuit haar 
bestuurdersfunctie bij Atlant lid / vicevoorzitter van het bestuur van Corona Wonen, 
vicevoorzitter / penningmeester van de Stichting Topcare, lid van de Adviesraad van de 
Zorgalliantie.nu en bestuurslid van de Stichting Vrienden van Atlant Zorggroep. Zij is vanaf 
april 2010 lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Adoptievoorzieningen. 
 

3.3 Toezichthouders / Raad van Toezicht 
  

Raad van Toezicht en rooster van aftreden 

 
Naam Benoeming Herbenoeming Aftredend 

Dhr. J. Berger, voorzitter RvT 2005 2009  2014 

Dhr. D.W. Van Toorn 2005 2009  2014 

Dhr. C.L. van Malsen 2006 2010  2015 

Dhr. R.G.C Schoolderman 2006 2010  2015 
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Dhr. M.H.J. Hoek 2009 2013  2017 

In 2014 waren geen vrouwen in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd. 
 

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. De Raad van Toezicht heeft zich 
ervan overtuigd dat er geen onverenigbaarheden in taken en belangen bestaan. Dit 
betekent dat er geen andere diensten verleend worden c.q. werkrelatie bestaat van de 
leden van de Raad van Toezicht of verwanten aan Atlant Zorggroep op het moment van 
benoeming tot drie jaar daarvoor. De leden van de Raad van Toezicht bekleden geen 
andere functie waardoor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht strijdig kan zijn met 
het belang van de Stichting, strijdig met deze functie of leidend tot ongewenste 
vermenging van belangen. Zie hiervoor tevens onderstaand overzicht van nevenfuncties 
van de leden van de Raad van Toezicht van Atlant Zorggroep. 
 

De heer Berger is werkzaam als bedrijfsmakelaar o.g. bij Thoma Bedrijfsmakelaars. Zijn  
nevenfuncties: 
 adviseur ‘De maatschappij’ departement Apeldoorn-Epe  
 lid van het Algemeen Bestuur Bedrijvenkring Apeldoorn 
 secretaris Bestuur Stichting Het Berghorst Weeshuis      
 bestuurslid "Stichting Apeldoorns Kanaalconcert” 
 lid diverse netwerkclubs en lid serviceclub Lions Apeldoorn en Het Loo. 
 
De heer Van Toorn is: 
 voorzitter van het Bestuur van Stichting Hospice Apeldoorn.  
 
De heer Van Malsen heeft werkrelaties met: 
 OneSolution Informatisering in de functie van algemeen directeur 
 Mydesq IT detachering in de functie van directeur 
 en is tevens lid van een aantal netwerkclubs. 
 
De heer Schoolderman is naast zijn functie als zelfstandig adviseur voor diverse bedrijven 
op het gebied van strategie, structuur, financiën, fusie, overname etc.: 
 penningmeester Stichting ‘kLeef’ te Apeldoorn 
 penningmeester Stichting Het Berghorst Weeshuis. 
 
De heer Hoek is werkzaam als Hoofd Beleid & Innovatie bij de Stichting IZZ. Zijn 
nevenfuncties zijn: 
 vice voorzitter van de WMO Raad van de Gemeente Lochem  
 lid van de Ledenraad van de Rabobank Noord en Oost Achterhoek 
 voorzitter KWF (Koningin Wilhelmina Fonds) Gemeente Lochem. 
 
Vergaderingen en onderwerpen 
Voor het uitoefenen van haar taken heeft de Raad van Toezicht in 2014 zeven keer 
vergaderd. Volgende onderwerpen zijn besproken:  
 goedkeuring van de jaarrekening 2013 en jaardocument 2013 
 evaluatie van de Raad van Toezicht in februari  
 ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie alsmede de samenwerking in de regio 

en Atlant’s rol en positie 
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 verschillende malen is gesproken over de voortgang van de interne bedrijfsvoering, 
interne ontwikkelingen en mogelijke risico’s. In dit kader zijn de inhoudelijke, financiële 
rapportages en directiebeoordelingen besproken waaronder ziekteverzuimcijfers 

 er is gesproken over zorginhoudelijke ontwikkelingen zoals voortgang HKZ en kwaliteit 
en ontwikkelingen rond Topcare en Corona 

 het strategisch financieel meerjarenbeleid en het strategisch vastgoedplan 
 een presentatie over de ontwikkelingen binnen de divisies specifieke doelgroepen en 

divisie ouderen door de beide divisiemanagers 
 een presentatie over de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid door 

de beleidsmedewerker 
 het inspectiebezoek en de voortgang van de acties naar aanleiding van het 

inspectiebezoek 
 het organisatie-ontwikkelingstraject alsmede de ombuiging reorganisatie 
 het rapport risicomanagement en het informatiebeveiligingsbeleid. Dit krijgt een vervolg 

in 2015 
 de voortgangsrapportage bouw als ook de verschillende nieuwbouwinitiatieven. De 

overeenkomsten met betrekking tot de nieuwbouw Koningin Wilhelmina en de business 
case Heemhof zijn goedgekeurd 

 goedkeuring van de kaderbrief in november 
 bespreking van de managementletter 2014 en goedkeuring van de begroting 2015 in de 

decembervergadering 
 goedkeuring van het jaarplan 2015 
 goedkeuring van het voorstel tot uitbesteding van ICT 
 vaststelling van de gewijzigde reglementen Raad van Toezicht, Auditcommissie 

Financiën en Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid 
 benoeming van twee nieuwe RvT leden per 1 januari 2015: mevrouw F.Y. Runia en de 

heer H.J. Barten. Hier is een werving- en selectietraject aan vooraf gegaan. Mevrouw 
Runia en de heer Barten hebben vanaf september de vergaderingen bijgewoond zonder 
stemrecht. De heren J. Berger en D.W. van Toorn zijn in de decembervergadering 
afgetreden. 

 
De auditcommissie Financiën waarin twee leden van de Raad van Toezicht zitting 
hebben (de heer R.G.C. Schoolderman en de heer C.L. van Malsen) heeft in 2014 drie keer 
vergaderd. In deze commissie heeft onder andere de voorbespreking van de 
jaarrekening, begroting, managementletter en managementinformatie  
plaatsgevonden. 
 
De auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid waarin twee leden van de Raad van 
Toezicht zitting hebben (de heer M.H.J. Hoek en de heer D.W. van Toorn) heeft in 
2014 twee keer vergaderd. In deze commissie zijn de notitie Systeembeoordeling Kwaliteit 
en de notitie Kwaliteit en Veiligheidsmanagement besproken evenals het plan van  
aanpak naar aanleiding van het inspectiebezoek, het HKZ rapport en de  
klachtenrapportage.      
 
Naast de reguliere vergaderingen heeft er één themabijeenkomst plaatsgevonden met als 
thema “Groeien met krimp, verdere kwaliteitsontwikkeling binnen een strak financieel 
kader” gevolgd door een presentatie van het strategisch marketingplan. 
 
Ook in 2014 heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht met de voorzitter van de 
Raad van Bestuur een jaargesprek gevoerd. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht 
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heeft in 2014 eenmaal overleg gehad met de Centrale Cliëntenraad en tweemaal met de 
Ondernemingsraad.  
  
Vacatie 
De vacatieregeling is conform de richtlijn van de NVTZ en ziet er voor 2014, als volgt uit: 
 de leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding bestaande uit een 

jaarbedrag ter hoogte van € 7000,-- 
 voor de voorzitter geldt een opslag van 50% 
 voor de leden van de auditcommissie Financiën en auditcommissie Kwaliteit geldt een 

opslag van 25%.       
 
 
 
 

3.4 Bedrijfsvoering  
 
Risicobeheersing 
De risico’s die Atlant ziet zijn vooral algemene risico’s die zich in de markt van 
zorgaanbieders voordoen. Deze risico’s gelden voor de hele sector. Belangrijke elementen 
zijn de aanhoudende druk op de tarieven, de overheveling van (onder)delen van de AWBZ 
naar WMO en zorgverzekeraars, de afbouw van de nacalculatie kapitaallasten c.q. de 
opbouw van de normatieve huisvestingscomponent en het scheiden van wonen en zorg. 
 
Op bovenstaande risico’s wordt middels verschillende scenario’s gereageerd. Deze 
scenario’s krijgen hun neerslag in Atlant’s meerjaren strategisch beleidsplan, de verdere 
vertaling in het financieel meerjarenbeleid, de strategische personele planning en het 
strategisch huisvestingsbeleid. 
 
De financiële situatie van Atlant (onder meer liquiditeitspositie en solvabiliteit) is gunstig. 
Atlant is hiermee goed voorbereid op de realisatie van haar strategische plannen. Daarbij 
gaat het onder andere om de vernieuwing van het vastgoed, het uitbreiden van de 
dienstverlening aan doelgroepen die zwaardere zorg vragen en het leveren van extramurale 
zorg. 

 
 
 
3.5 Centrale Cliëntenraad  
 
Taken en werkwijze centrale cliëntenraad  
De medezeggenschap voor cliënten van Atlant Zorggroep is formeel geregeld door middel 
van lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad. Locatie gebonden zaken worden 
besproken in de lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van 
cliënten voor zaken die betrekking hebben op meerdere locaties of Atlant Zorggroep in zijn 
geheel. De centrale cliëntenraad is samengesteld uit afgevaardigden van de lokale 
cliëntenraden. De voorzitter komt niet uit een van de lokale raden en is in die zin 
onafhankelijk. Er wordt gewerkt conform het convenant van de centrale cliëntenraad en 
een reglement waarin de zeggenschap van de cliëntenraad is vastgelegd. De centrale 
cliëntenraad wordt secretarieel ondersteund vanuit het directiesecretariaat. 

Het advies- of instemmingtraject begint met een schriftelijk verzoek aan de centrale 
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cliëntenraad waarin de aanvraag wordt toegelicht. De advies- of instemmingaanvraag kan 
worden toegelicht in een overlegvergadering door de directie. Over de wijze waarop de 
directie het advies heeft meegewogen in de besluitvorming wordt schriftelijk 
gecommuniceerd met de centrale cliëntenraad. De voortgang wordt bewaakt door de 
centrale cliëntenraad.  

 
Samenstelling centrale cliëntenraad  
 

Locatie Per 01-01-2014 Per 01-01-2015 Benoemd Aftredend 

De Loohof Dhr van Kempen* Dhr. Holzhauer 2014 2022 

Berkenhove Mw. Kockx* Dhr. Schietekatte 2014 2022 

Heemhof en 

Everest 

Dhr. Darnoud  Dhr. Darnoud 2012 2020 

Berghorst Dhr. Walter* Dhr. Hulshof  2014 2022 

Sprengenhof Dhr. Platier Dhr. Platier 2013 2021 

Koningin 
Wilhelmina 

Dhr. Nuijten Dhr. Nuijten 2014 2022 

Markenhof/ 
Marken Haven 

Dhr. Frijlink Dhr. Frijlink 2011 2019 

Voorzitter Dhr. Zijlstra Mw Jonkman 2015 2023 

Ambtelijk 

secretariaat 

Mw. Logtenberg Mw. Logtenberg   

 
 Voor begin- en eindperiode is 1 januari peildatum 
 De zittingsperiode is maximaal 2 x 4 jaren 
 Plaatsvervangend voorzitter: dhr. Frijlink 
 Secretaris: dhr. Darnoud  
 Plaatsvervangend secretaris: dhr. Walter  
 *Dhr. Van Kempen wordt per 01-02-2014 opgevolgd door dhr. Holzhauer 
 *Mevr. Kockx wordt per 01-02-2014 opgevolgd door dhr. Schietekatte 
 *Dhr. Walter wordt per 1 juli 2014 opgevolgd door dhr. E. Hulshof 
 
 
In 2014 waren er 10 reguliere vergaderingen. Bij sommige vergaderingen waren gasten 
uitgenodigd om het te bespreken onderwerp toe te lichten. Volgende onderwerpen 
kwamen aan bod: 
 In de vergadering van januari was de heer Loffredo, eerste specialist 

ouderengeneeskunde en BOPZ arts, te gast. Hij kwam zich voorstellen en een 
toelichting geven op de werkzaamheden waar hij en zijn team mee bezig zijn. Tevens 
heeft hij een toelichting gegeven op de BOPZ notitie. 

 In de vergadering van februari heeft de heer van den Enden een toelichting / 
presentatie gegeven op de pilot “Kanteling Kwaliteit”. 

 Mevrouw Samwel, divisiemanager ouderen, heeft in de maart vergadering een 
toelichting gegeven op de ontwikkelingen binnen de divisie ouderen. 

 In de april vergadering was mevrouw Vos te gast om een toelichting te geven op  het 
jaarverslag 2013 van de Klachtencommissie.  Tevens was de heer Houtappels aanwezig 
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om een toelichting te geven op de toekomst van de Telefoon, Televisie en Internet voor 
de cliënten. 

 In de vergadering van juli en augustus werd kennisgemaakt met de nieuwe leden van 
de  Raad van Toezicht de heer Barten en mevrouw Runia. 
Tevens werd er kennisgemaakt met mevrouw Jonkman , beoogd voorzitter Centrale 
Cliëntenraad per 1 januari 2015.   

 In de vergadering van september werd in aanwezigheid van een afgevaardigde van de 
Raad van Toezicht de toekomst van Atlant na 01-01-2015 besproken. 

 In de december vergadering heeft de overdracht van het voorzitterschap van de 
Centrale Cliëntenraad plaatsgevonden.  

 
Adviezen centrale cliëntenraad 
De centrale cliëntenraad heeft met betrekking tot de volgende zaken een positief advies 
gegeven aan de directie: 
 BOPZ notitie 
 Notitie Toezichtbeleid 
 Notitie “Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling” 
 Klachtenregeling Cliënten 
 Profiel leden van de Raad van Toezicht 
 Schuifplan Cliënten 
 Benoeming leden Raad van Toezicht  
 Reorganisatieplan 
 Voorstel bewonerstarieven waskosten 
 Huisregels en adviezen meegebracht eten en drinken 
 
Ondersteuning en contacten 
 Secretariële ondersteuning; de cliëntenraad wordt ondersteund door een secretaresse.  
 LOC; alle locaties zijn via de Centrale Cliëntenraad collectief aangesloten bij het LOC en 

Zorgbelang. De cliëntenraadsleden krijgen regelmatig informatie over brochures, 
bijeenkomsten en scholing en ontvangen het tijdschrift Zorg en Zeggenschap van het 
LOC. 

 De cliëntenraad en Atlant stellen, indien nodig, bij geschillen gezamenlijk een 
commissie van vertrouwenslieden samen, conform artikel 33 uit het convenant centrale 
cliëntenraad en zorgaanbieder. 

 Contacten met de OR; er vindt uitwisseling van stukken plaats en indien nodig zijn er 
incidentele contacten. 

 Contacten met de directie; de voorzitter van de Raad van Bestuur is bij elke 
vergadering aanwezig. Er is over en weer een zeer open werkstructuur. 

 Contacten met MT; er vindt uitwisseling van de verslagen plaats.  



Stichting Atlant Zorggroep__________________                                                                                                                                                 

  

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014___05272015____________________         

 
16 

3.6 De Ondernemingsraad 
 
Organisatie ontwikkeling 
In 2014 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie en organisatiestructuur. 
Het management development traject (MD traject) voor leidinggevenden wordt voortgezet. 
De OR neemt deel aan de klankbordgroep MD-traject. Ook is een afvaardiging van de OR 
diverse keren bij een MD-dag aanwezig. Op deze manier probeert de OR inzicht in en ook 
gevoel te krijgen bij de ontwikkelingen naar een verbeterde en vernieuwde organisatie. 
 
Werkzaamheden OR in 2014 
De OR heeft met regelmaat overleg met de bestuurder in 2014. Om de vier weken is dit 
een formeel overleg en tussentijds ook nog informeel. Ook heeft het sectorhoofd P&O 
diverse keren informeel overleg met het dagelijks bestuur van de OR. 
In 2014 neemt de OR besluiten over 14 instemmingvragen en 12 adviesvragen. 
Instemmingvragen spelen vooral in de sfeer van regelingen op personeelsgebied. De OR 
geeft zijn mening over het opleidingsjaarplan 2014, een gewijzigde klachtenregeling voor 
cliënten, mandateringsregeling op personeelsgebied, wijziging van diensttijd voor een 
locatie, toepassen van de achterwachtfunctie bij de functie van teamleiders, EVV-beleid en 
norm, gedragscode, giftenbeleid, opheffing van het Sociaal Fonds, de intensivering van 
jaargesprekken, wijziging in de studieregeling, invoering van verklaring omtrent gedrag en 
resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en een plan over vitaliteit.  
 
Onder de adviesvragen vallen de besluiten over het instellen van een mobiliteitscentrum, 
een strategische personeelsplanning van 2014 – 2016, de uitbreiding van locatie Heemhof, 
de nieuwe functie voedingsdeskundige, het profiel en de aanstelling van twee leden voor 
de Raad van Toezicht, doorontwikkeling van Dubbelproblematiek in locatie Marken Haven 
(later benoemd als: Chronische Psychiatrische Verpleeghuiszorg), samenwerking zorg en 
dienstengroep Apeldoorn, selectieve vacaturestop, selecteren op kwaliteit bij bepaalde 
functies, bijstelling taak en samenstelling vacature commissie en reorganisatieplan.  
 
Begin van 2014 is de OR betrokken bij het instellen van een mobiliteitscentrum, waarbij 
ook over een regionaal mobiliteitscentrum wordt meegedacht. De OR is betrokken bij de 
meerjaren personeelsplanning en bij de voorbereidingen om de personele formatie 
toekomstbestendig te maken. De ontwikkelingen vanuit de overheid en samenleving maken 
het noodzakelijk dat de inzet van formatie goed in de pas loopt met de zorgvraag van de 
cliënt. Het is te voorzien dat het huidige kennis-/ en kwaliteitsniveau niet het gewenste 
niveau voor de toekomst zal zijn. Door hier tijdig op in te spelen wil Atlant personeelsleden 
helpen zich hierop voor te bereiden.  
Een ander doel van het mobiliteitscentrum is om gerichter en ook meer centraal bezig te 
zijn met medewerkers in het tweede ziektejaar. Daarnaast moet dit centrum ook een plaats 
zijn waar medewerkers geholpen kunnen worden bij loopbaanwensen. Met het OR advies 
over de testfase voor het mobiliteitscentrum geeft de OR de organisatie de ruimte om het 
mobiliteitscentrum te ontwikkelen en knelpunten in de praktijk op te lossen. De OR wordt 
geïnformeerd over de evaluatie van het mobiliteitscentrum. 
 
Met regelmaat spreekt de OR met de bestuurder over de gevolgen die het bezoek van de 
inspectie aan locatie Sprengenhof heeft. Een aantal geconstateerde knelpunten moeten 
Atlant breed worden opgepakt. Het lastige hierbij is dat de organisatie tegelijkertijd een 
wijziging in kwaliteit nastreeft, waarbij de focus van de medewerker moet liggen op de 
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‘bedoeling’ en de cliënt. Het is een leerproces voor medewerkers en leiding om goede zorg 
te blijven bieden en de ‘regels’ hierbij vooral als hulpmiddel te zien en te gebruiken.  
 
Een weerkerend punt in het overleg ondernemingsraad en bestuurder is de ontwikkeling in 
de uitbouw van de diverse doelgroepen. Doordat er minder cliënten met een lichte 
zorgvraag zijn, richt Atlant zich op een uitbreiding van Chronische Psychiatrische 
Verpleeghuis zorg. Hiervoor wordt een afdeling psychogeriatrie afgebouwd. De zorg van de 
OR is enerzijds de aanpassing in de formatie die hiervoor nodig is, en anderzijds de 
instroom van cliënten.  
 
Een groot dossier dit verslagjaar is de reorganisatie en het ombuigingsplan. Atlant wil de 
formatie in de pas laten lopen met de zorgzwaarte en aantallen cliënten. Hiervoor zal 
personele formatie krimpen, als eerste de flexibele formatie. De OR is betrokken bij de 
selectieve vacaturestop in het derde kwartaal. Ook is de OR afgevaardigde bij de 
vacaturecommissie, waar adviezen worden gegeven over het wel of niet invullen van 
vacatures en het verlengen van contracten. De OR bespreekt diverse keren de gevolgen 
van de maatregelen in de dagelijkse praktijk met de bestuurder. 
Tegelijk wenst de organisatie te groeien en nog betere zorg- en dienstverlening te bieden. 
Hiervoor wordt de organisatiestructuur aangepast en nieuwe functies ingesteld waarbij men 
ook op specifieke criteria wil selecteren. In het laatste kwartaal ontvangt en bespreekt de 
OR het reorganisatieplan. De OR bepaalt hierbij vooraf zijn toetsingspunten, mede na 
raadpleging van de achterban. Ook nadat de concrete plannen bekend zijn overlegt de OR 
met de achterban.  
Vlak voor kerst kan de OR een advies geven op de hoofdlijnen van het reorganisatieplan, 
met de bedoeling om daarmee bij te dragen aan een krachtige en toekomstbestendige 
Atlant Zorggroep, waar het goed wonen en werken is. 
 
Door tussentijdse verkiezingen komen er eind van het eerste kwartaal 2014 vier nieuwe OR 
leden. Hierdoor komt de OR meer op sterkte. Aan de ene kant omdat er meer leden 
meedenken en meepraten maar ook omdat er vanuit nog meer verschillende invalshoeken  
wordt meegedacht. In juni 2014 volgt de hele OR een cursus waarin de kwaliteiten en 
vaardigheden van de verschillende OR leden worden besproken. Doel van de cursus is om 
met de juiste inzet van vaardigheden een krachtige gesprekspartner van de bestuurder te 
kunnen zijn. 
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4 Beleid, inspanningen en prestaties 
 
Eind 2012 is het meerjarenbeleid 2013-2016 uitgewerkt en vastgesteld. De doelstellingen 
die zijn geformuleerd hebben betrekking op de strategie, het kwaliteitsbeleid en de externe 
verantwoording. Jaarlijks vindt evaluatie en bijstelling plaats waarna een jaarplan op 
concernniveau wordt uitgewerkt. Dit concernjaarplan wordt door vertaald in begroting, 
projectplannen en de checklisten van teamleiders en hoofden van dienst. Er wordt gewerkt 
met een planning- en control cyclus. Per kwartaal vindt rapportage plaats via deze 
checklist, de financiële rapportage aan elk MT lid en aan de bestuurder over de behaalde 
resultaten. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, onder andere 
in voortgangsrapportages en het jaardocument. 
 
In onderstaande hoofdstukken worden de resultaten over 2014 en de voortgang van de 
realisatie van het meerjarenbeleid 2013-2016 op hoofdlijnen verantwoord. 

 
 
4.1 Missie, visie en meerjarenbeleid 
 
Atlant Zorggroep is als zorginstelling actief op de markt voor ouderen vanuit haar 
woonzorgcentra. De verpleeghuizen zijn zich aan het door ontwikkelen tot expertisecentra 
voor mensen met specifieke aandoeningen zoals het syndroom van Korsakov, de ziekte van 
Huntington, chronische psychiatrische verpleeghuiszorg en de zware PG.  
Atlant Zorggroep hanteert hierbij als motto ‘Unieke zorg voor unieke mensen’. Met dit 
motto geeft Atlant aan de behoefte van de cliënt en de invulling van de benodigde zorg op 
individueel niveau centraal staat. Onder de paraplu ‘Zorggroep’ worden diensten en 
producten geleverd op het gebied van wonen, welzijn en zorg.  
 
Atlant Zorggroep staat voor een grote uitdaging. De omgeving, vooral de markt van 
ouderen, is sterk in beweging. Dit vraagt om focus en een gerichte inspanning die is 
vertaald in volgende visie en uitgangspunten:  
 Op de markt van ouderen in de gemeente Apeldoorn zien wij dat er steeds meer 

concurrentie plaatsvindt. De concurrentie wordt versterkt door een terugtredende 
overheid en is er sprake van het scheiden van wonen en zorg. Hierdoor worden naast 
zorgdiensten, woon- en welzijnsdiensten die ouderen vragen belangrijker.  
Atlant Zorggroep zal zich via de woonzorgcentra sterker moeten positioneren. De 
locaties zullen daartoe verder ontwikkeld moeten worden als steunpunten in de 
woonservicegebieden. 

 Op de markt van specifieke doelgroepen wil Atlant Zorggroep de inmiddels verworven 
positie verder ontwikkelen en uitbouwen.  

 Om bovenstaande te realiseren is het noodzakelijk dat Atlant haar huidige sterke positie 
en solide financiële basis behoudt. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
streven we naar cliëntgerichtheid, efficiënt en effectief werken. 

 
De visie op de omgeving heeft er toe geleid dat Atlant Zorggroep haar missie als volgt 
heeft geformuleerd:  
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Atlant Zorggroep is dé vanzelfsprekende partner op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg. Wij leveren unieke zorg voor unieke mensen.  

 
Dit doen wij door: 

 geïntegreerde woon-, welzijn- en zorgdiensten te bieden die aansluiten op de 
behoefte van ouderen en mensen met dementie in de gemeente Apeldoorn 

waarbij wij ons onderscheiden met het label Corona 

 specialistische topzorg te bieden op het gebied van het syndroom van Korsakov, 
de ziekte van Huntington en CPV voor mensen uit heel Nederland waarbij wij 

ons vooralsnog voor Huntington en Korsakov onderscheiden met het label Top 
Care 

 continu te leren en te verbeteren. 

 

 
 
Om bovenstaande visie en missie te realiseren zijn de volgende strategische doelstellingen 
geformuleerd voor de periode 2013 -2016: 
 
1. Atlant Zorggroep vergroot op het gebied van de ouderenzorg haar onderscheidend 
vermogen door cliëntgericht en in samenhang de dienstverlening op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg te ontwikkelen en de efficiency te vergroten. Atlant Zorggroep realiseert het 
predicaat Corona als onderscheidende kwalificatie voor de te leveren kwaliteit. 
2. Atlant Zorggroep realiseert expertisecentra met het predicaat Top Care als 
onderscheidende kwalificatie voor de kwaliteit van de dienstverlening.  
 
In rand voorwaardelijke zin zijn de volgende strategische beleidsdoelstellingen, afgeleid van 
de behoefte in het primair proces, gedefinieerd: 
 
3. Atlant Zorggroep richt haar organisatie in op basis van de twee onderscheiden markten 
(ouderen en specifieke doelgroepen) die binnen Atlant op effectieve wijze worden bediend.  
4. Atlant Zorggroep beschikt over kwalitatief en kwantitatief passende en goed toegeruste 
medewerkers. 
5. Atlant Zorggroep beschikt over een toepasbare ICT-infrastructuur en effectieve 
informatievoorziening. 
6. Atlant Zorggroep heeft kwalitatief goed functionerende en efficiënt ingerichte 
ondersteunende diensten die werkzaamheden uitvoeren, afgestemd op, en ter 
ondersteuning aan het primair proces. 
7. Atlant Zorggroep heeft moderne huisvesting en woondiensten die voldoen aan de vragen 
van de doelgroepen die ze bedient. 
  

 
4.2 Algemeen beleid 
 
Overall conclusie terugblikkend op 2014 
Het mission statement ‘unieke zorg voor unieke mensen’ is een belangrijk uitgangspunt. 
Het geeft, samen met Atlant’s visie, richting. Denken en handelen, doen we vanuit het 
cliëntenperspectief en de waarde voor de cliënt. Onze inspiratiebron is de cliënt. Daar ligt 
ons bestaansrecht. 
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In 2013 is gestart met een traject om die ‘Unieke zorg voor Unieke mensen’ meer vorm en 
inhoud te geven. Dit is vervolgd in 2014. Hiertoe zijn met alle medewerkers binnen de 
organisatie onderstaande nieuwe gedragsregels opgesteld, vervat in zes kernwaarden. 
 

 
Als ik… 

interesse toon in mijn klant, weet wie hij is en wat zijn wensen zijn, ik hem optimaal 
ondersteun en zorg dat ik hem behandel zoals ik zelf behandeld wil worden 

…dan ben ik uniek voor mensen 
 

Als ik… 

de talenten van mijzelf en mijn collega’s optimaal benut, ik mij flexibel opstel en mijn 
afspraken nakom 

…dan ben ik uniek door samenwerking 
 

Als ik… 

goed naar anderen luister, open en eerlijk ben en mijn collega’s aanspreek, ook om een 
compliment te geven 

…dan ben ik uniek door communicatie 
 

Als ik... 

zorg dat ik deskundig ben en blijf, ambitieus, proactief en vaardig op mijn werkterrein ben 
…dan ben ik uniek door professionaliteit 

 
Als ik… 

mijn verantwoordelijkheid neem, kritisch meedenk, initiatiefrijk ben, mijn creativiteit benut 
en af en toe een verantwoord risico durf te nemen  

…dan ben ik uniek en ondernemend 

 
Als ik… 

mijzelf doelen stel en realiseer, kwaliteit lever en oplossingsgericht samenwerk 
…dan ben ik uniek en resultaatverantwoordelijk 
 

 
 
Onderstaande tekening werd het symbool van het traject ‘unieke zorg voor unieke mensen. 
 

 
Professional    Unieke cliënt 
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Via kranten en e-learning is met de teams gewerkt aan het verder handen en voeten geven 
van deze gedragsregels. Tevens is een vervolg gegeven aan het  traject ‘management- en 
organisatieontwikkeling’ voor alle leidinggevenden binnen de organisatie. De doelstelling 

was: hoe zorgen we nu dat we als managers en ondersteunende diensten de medewerker 
op een dusdanige wijze coachen en sturen waardoor medewerkers nog beter in staat zijn 
om tegemoet te komen aan de vraag van de cliënt? Met cliënten, vrijwilligers en 
medewerkers is het gesprek aangegaan over wat we verstaan onder ‘unieke zorg voor 
unieke mensen’. Dit heeft geresulteerd in “kletskrukken” die op elke locatie nu staan.  
 
Eind 2014 heeft opnieuw een cliënttevredenheidsonderzoek plaats gevonden en daar is 
Atlant breed een lichte verbetering te zien in waardering ten opzichte van het onderzoek in 
2012. Dat geldt ook voor de in gezamenlijkheid met de CCR geformuleerde speerpunten 
bejegening, eten en drinken en schoonmaak.  
 
In 2014 heeft de visitatie door het Topcare-audit panel van de Huntington- en Korsakov 
afdelingen plaatsgevonden met goed resultaat. We hebben het predicaat Topcare gekregen 
voor de periode van vier jaar. We zijn de enige organisatie in den lande die dit voor twee  
doelgroepen gekregen heeft. Dit is een bevestiging van de specialistische zorg die we als 
Atlant bieden en iets om trots op te zijn. 
 
In oktober 2014 is er een onaangekondigd bezoek geweest van de inspectie op 
woonzorgcentrum Sprengenhof. De Inspectie constateerde dat de sfeer en bejegening 
goed is. Echter er werd een aantal zaken geconstateerd op het gebied van de normen 
verantwoorde zorg die onvoldoende op orde waren. Daarbij ging het met name om het 
uitvoering geven aan de richtlijnen van het farmaceutisch beleid. Hier is in 2014 een strak 
verbeterprogramma op gezet voor heel Atlant. In 2015 wordt dit verder uitgerold naar alle 
normen verantwoorde zorg. 
 
 
Groei met krimp 
Er verandert veel in de gezondheidszorg. Voor Atlant betekende dit opnieuw stilstaan bij 
het cliëntperspectief; het is de cliënt waar het om gaat, het gaat om cliënttevredenheid en 
Atlant staat voor goede professionele zorg, dienstverlening en een woonaanbod op maat. 
We hebben onze missie, visie en strategie herbevestigt en vervolgens vertaald op basis van 
de nieuwe wet- en regelgeving. Het financiële meerjarenbeleid, strategische vastgoedbeleid 
en strategische personele planning is op basis hiervan herijkt. 
In de tweede helft van 2014 heeft dit geleidt tot een reorganisatieplan met de naam ‘Groei 
met krimp’. Groei op het gebied van kwaliteit, krimp op het gebied van het aantal cliënten 
en daar aan gekoppelde formatie. In 2015, bestempeld als transitiejaar, zal hier verder 
uitvoering aan worden gegeven. 
 
 
Realisatie strategische doelen 
In 2014 heeft Atlant goede vervolgstappen gezet in de realisatie van de gestelde 
strategische doelen.  
 
1. Doelen 

Atlant Zorggroep vergroot op het gebied van de ouderenzorg haar onderscheidend 
vermogen door cliëntgericht en in samenhang de dienstverlening op het gebied van 



Stichting Atlant Zorggroep__________________                                                                                                                                                 

  

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014___05272015____________________         

 
22 

wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen en de efficiency te vergroten. Atlant 
Zorggroep realiseert het predicaat Corona als onderscheidende kwalificatie voor de 
te leveren kwaliteit. 

 
Resultaten 
De vijf woonzorglocaties zijn afgelopen periode steeds beter neergezet als 
ontmoetingspunten in de wijk. Dit in afstemming met het welzijnswerk en de 
gemeente. Er wordt een samenhangend dienstenpakket geleverd op het terrein van 
wonen, zorg en welzijn. Dit pakket wordt onder andere beschreven in 
ontmoetingsboeken die per locatie worden aangeboden. Op drie van de vijf 
woonzorglocaties kunnen cliënten blijven wonen, ook als ze dementerend zijn of 
zwaardere zorg nodig hebben.  
Op de locatie Berkenhove is in 2014 de eerste sociëteit voor de wijkbewoners 
geopend. In 2013 is op Berkenhove het Gouden Corona certificaat behaald voor 
Kleinschalig Wonen. In 2014 zijn voorbereidingen getroffen om op de andere 
locaties te realiseren. De Loohof is gestart met het werken volgens de Corona 
richtlijnen en de verwachting is dat het certificaat in mei 2015 wordt gehaald.  
In 2014 zijn voorbereiding getroffen waardoor we in 2015 een start kunnen maken 
met ‘scheiden wonen en zorg’. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 op locatie 
Berghorst gestart kan worden met verhuur van de appartementen gecombineerd 
met een keuzepakket aan zorg- en welzijnsdiensten. 
Om deze doelstelling waar te kunnen blijven maken is meegedaan aan de WMO 
aanbesteding in de gemeente Apeldoorn voor de maatwerkvoorziening en  
subsidievoorzieningen in dit kader. Uitkomst is een zodanig resultaat waardoor 
Atlant ook in 2015 verder kan met doorontwikkeling van haar woonzorglocaties. 
 

2. Doelen 
Atlant Zorggroep realiseert expertisecentra met voor Korsakov en Huntington het 
predicaat Top Care als onderscheidende kwalificatie voor de kwaliteit van de 
dienstverlening. 

 
Resultaten 
In 2014 heeft de visitatie van de Huntington- en Korsakov afdelingen plaats 
gevonden met goed resultaat. We hebben het predicaat Topcare ontvangen voor de 
periode van vier jaar voor zowel Huntington als Korsakov. Hiermee laten we zien dat 
we landelijk onderscheidend zijn met onze expertise op dit gebied. Dit heeft een 
behoorlijke inspanning gevraagd van al onze medewerkers. 
Als het gaat om het creëren van een onderzoekklimaat zijn in 2014 goede stappen 
gezet. Per 1 januari 2014 is gestart met een associate lector vanuit de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen waardoor het daadwerkelijk creëren van een onderzoekklimaat 
een flinke impuls heeft gekregen. 
In Markenhaven is een derde afdeling dubbelproblematiek in gebruik genomen. We 
hebben er voor gekozen om de naam van dubbelproblematiek te veranderen in 
Chronische Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Momenteel wonen er 45 cliënten bij 
ons uit deze specialistische doelgroep. 
Voor dementiezorg is in 2014 verder gewerkt aan de implementatie van onze visie. 
Er is gestart met een Kopgroep voor nog thuis wonende jong dementerenden en er 
is een vervolg gegeven aan het leveren van Respijtzorg. Er wordt actief 
geparticipeerd in het Netwerk Dementie om de zorg in de keten verder te 
verbeteren. 
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Om de randvoorwaarden verder in te vullen zijn in 2014 volgende stappen gezet: 
 
3. Doelen 

Atlant Zorggroep richt haar organisatie in op basis van de twee onderscheiden 
markten (ouderen en specifieke doelgroepen) die binnen Atlant Zorggroep op 
effectieve wijze worden bediend. 

 
Resultaten 
Vanaf 1 januari 2013 wordt gewerkt vanuit een divisie ouderen en een divisie 
specifieke doelgroepen, aangestuurd door divisiemanagers. Hiermee is een start 
gemaakt met een nieuw en kleiner managementteam. Dit is in 2014 geëvalueerd. 
De evaluatiepunten zijn meegenomen in het reorganisatieplan ‘Groei met krimp’. 

  
4. Doelen 

Atlant Zorggroep beschikt over kwalitatief en kwantitatief passende en goed 
toegeruste medewerkers. 

 
Resultaten 
Met de intensiveringsmiddelen is in 2014 veel gedaan aan het gericht opleiden van 
medewerkers. Tevens is er een strategische personele planning gemaakt zodat 
inzichtelijk is welk effecten de externe ontwikkelingen hebben op de vraag naar 
personeel de komende jaren. Dit helpt ons om gericht mensen te werven en op te 
leiden. 

  
5. Doelen 

Atlant Zorggroep beschikt over een toepasbare ICT-infrastructuur en effectieve 
informatievoorziening. 
 
Resultaten 
In 2014 is een vervolg gegeven aan het neerzetten van een goede ICT 
infrastructuur en is besloten om ICT te outsourcen. De informatievoorziening is in 
2014 verder verbeterd. De maandrapportages zijn helder en compleet. Er wordt 
gewerkt aan het inrichten van een B.I. tool. 
 

6. Doelen 
Atlant Zorggroep heeft kwalitatief goed functionerende en efficiënt ingerichte 
ondersteunende diensten die werkzaamheden uitvoeren, afgestemd op, en ter 
ondersteuning aan het primair proces. 

 
Resultaten 
In 2014 zijn alle ondersteunende diensten verhuisd naar een kantoorruimte boven 
locatie de Markenhof. Er is gekozen voor flexplekken. De ervaringen zijn positief. Dit 
heeft geleid tot een kwaliteitsslag omdat medewerkers van de ondersteunende 
diensten elkaar sneller weten te vinden en er eerder afstemming plaatsvindt.  
Om deze kwaliteitsslag door te zetten is verbetering nodig met name op de advies 
en regiefunctie van de ondersteunende diensten. In het reorganisatieplan ‘Groei met 
krimp’ is daartoe de reorganisatie van de ondersteunende diensten opgenomen. 
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In de verpleeghuizen is vervolg gegeven aan het reorganisatietraject met als doel 
de verbetering van de kwaliteit van de schoonmaak. Bij voeding is gekozen voor een 
nieuw bestelsysteem. Dit systeem biedt de mogelijkheid om meer afgestemd op de 
behoefte van de cliënt maaltijden aan te bieden. Het geeft ook de mogelijkheid om 
samen met de cliënten op de afdeling te koken. 

 
7. Doel 

Atlant Zorggroep heeft moderne huisvesting en woondiensten die voldoen aan de 
vraag van de doelgroepen die ze bedient. 

 
Resultaten 
In 2014 is gewerkt aan een update van het strategisch huisvestingsplan, de 
voorbereiding van de nieuwbouw van Koningin Wilhelmina, scheiden wonen en zorg 
op de Berghorst en de uitbreiding van De Heemhof voor de cliënten met Huntington 
die nu op de locatie Everest verblijven (tijdelijke huisvesting).  
 

 
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 
 
In oktober 2014 heeft de HKZ hercertificering plaatsgevonden op basis van het schema 
VVT, versie 2010. Net als voorgaande jaren heeft Atlant aangetoond HKZ waardig te zijn. 
Als positief punt komt naar voren dat de input van medewerkers gebruikt is voor het 
versterken van de visie op zorg en het bepalen van cliëntgerichte verbeterdoelen op de 
locaties. De input van medewerkers is tevens gebruikt bij het realiseren van beleid en 
doelen. Het realiseren van beleid en doelen is systematisch van opzet. Input van 
medewerkers is gebruikt voor het versterken van de visie op zorg en benut voor het 
bepalen van verbeterdoelen op de locaties. Ook is geconstateerd dat het concept Unieke 
zorg voor Unieke mensen duidelijk aan slaat bij alle medewerkers van Atlant. Voorbeelden 
zijn getoond hoe cliëntgerichte zorg voor de doelgroepen vormgegeven wordt op de 

bezochte locaties. Het continue verbeteren is aantoonbaar in de uitkomsten van interne 

audits, in de prospectieve risicoanalyses en in de klachtenafhandeling.  
 
Het organisatiehandboek, een instrument om kwaliteit te ondersteunen, is gevuld met 
actuele, documenten, formulieren, bedrijfsprocessen en is toegankelijk voor heel Atlant. Er 
wordt kritisch gekeken of de inhoud van het organisatiehandboek aansluit bij de vraag van 
de gebruiker.  
 
De belangrijkste processen zijn beschreven en opgenomen in de evaluatiecyclus. De 
processen en documenten worden periodiek geëvalueerd. Het risicobewustzijn en het 
uitvoeren van risicoanalyses bij de evaluaties krijgt steeds beter vorm. Belangrijk is het 
gezamenlijk streven om de succesvolle ontwikkeling door te zetten en alle processen op het 
gewenste niveau te brengen. Het doel is de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de zorg-/ en 
dienstverlening van Atlant systematisch te verbeteren. 
 

Het Managementteam is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid. De Centrale 
Cliëntenraad wordt volledig geïnformeerd over het kwaliteitsbeleid en het 
kwaliteitsmanagement. De cliëntenraad brengt onderwerpen in die meegenomen worden in 
het cliënttevredenheidsonderzoek. 
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4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten / cliënten 
 

4.4.1 Kwaliteit van zorg 
 
Twee jaarlijks wordt landelijk het cliëntperspectief getoetst middels een 
cliënttevredenheidsonderzoek. In november 2014 heeft een nieuw onderzoek 
plaatsgevonden met als uitkomst een gemiddelde score. Bij zowel somatiek (ouderenzorg), 
Huntington en Korsakov zijn interviews gehouden met cliënten. Thuiszorgcliënten zijn 
geënquêteerd, net als de contactpersonen van psychogeriatrische cliënten.  
 
De scores op bejegening en schoonmaak laten een duidelijk stijging van de tevredenheid 
zien. De resultaten van de meting in 2014 bevinden zich rondom de landelijke bovengrens. 
Deze onderwerpen worden dan ook niet meegenomen in het voorstel voor verbetering 
richting centrale cliëntenraad (CCR).  
Het voorstel is om de maaltijden wel als aandachtspunt te handhaven, ondanks de 
toegenomen score op somatiek. De ervaring qua smaak en sfeer van de maaltijden is een 
belangrijk criterium bij de van kwaliteit van leven. De twee andere onderwerpen ter 
verbetering zijn ‘omgang met elkaar’ en ‘zinvolle dag’. De scores op deze punten liggen het 
verst van de bovengrens landelijk af ten opzichte van de andere onderwerpen.  

 
4.4.2 Klachten en signalen 
 
De klachtbemiddeling is binnen Atlant omschreven in de klachtenregeling. Cliënten, 
betrokkenen en /of familieleden benaderen de klachtenfunctionaris met klachten. 
Daarnaast wordt de klachtenfunctionaris regelmatig door divisiemanagers, teamleiders, 
medewerkers en vrijwilligers benaderd om te overleggen over klachten, gevoelens van 
onvrede of ongenoegens vanuit de cliënt.  
 
Doel van de klachtbehandeling 
Doelstelling is om er voor te zorgen dat een ontevreden cliënt of diens vertegenwoordiger 
wordt gehoord en met respect wordt bejegend, zodat hij/zij weer vertrouwen krijgt in de 
organisatie. Daarnaast biedt een klachtenbehandeling Atlant gestructureerde informatie 
over de ‘zwakke plekken’ in de organisatie. Atlant wil deze informatie benutten voor 
structurele verbeteringen. 
 
De werkwijze; klachtenfunctionaris en klachtencommissie 
Atlant werkt met een klachtenfunctionaris. De belangrijkste taak is bemiddeling bij vragen 
en klachten. Doel is om in een vroegtijdig stadium een oplossing te vinden, in 
samenspraak met cliënt en organisatie, en het niet tot een formele procedure te laten 
komen.  
 
Indien klachten de klachtencommissie bereiken start de formele klachtenprocedure. De 
klachtencommissie kent een onafhankelijke samenstelling en werkt met een 
klachtenreglement. Atlant is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie. 
 
 
De cijfers; klachten van cliënten of vertegenwoordigers 
 
Aantal klachten 
2013 klachten- 

functionaris 

Aantal klachten 
2014 klachten- 

functionaris 

Aantal klachten naar 
klachtencommissie 

2013 

Aantal klachten naar 
klachtencommissie 

2014 
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85 klachtaspecten 
ingediend door  

65 personen 

83 klachtaspecten 
ingediend door  

65 personen 

3 klachten 
Ingediend door 

2 personen 

4 klachten  
ingediend door  

2 personen 

 
De klachtencommissie werd bij twee klachten betrokken. Iedere klager had twee 
klachtaspecten. 
 
Klacht 1 en 2 
Klacht:  Twijfels over de toedracht val uit bed (waarheidsgehalte doodsoorzaak).  
  Ongegrond 

 
Klacht:  Klacht over de wijze waarop de zorgaanbieder heeft gereageerd op de 

vragen van klager. 
   Gegrond 
 

Advies: 
- verbeterpunten uit de Prisma analyse implementeren 
- discipline breed, met regelmaat aandacht schenken aan proactief 

benaderen van familieleden. Juist in situaties waar signalen zijn van 
lastige interacties 

- de zorgaanbieder wordt verzocht om, na een calamiteit zo snel mogelijk 
tot onderzoek en analyse over te gaan 

- indien na een calamiteit een verklaring van niet-natuurlijke dood wordt 
afgegeven, de arts vragen om extra uitleg aan de familie te geven 

- de overweging om een cliënt-vertrouwenspersoon aan te stellen. 
 
Klacht 3 en 4 
Klacht:  Onvrede over de bejegening van cliënt. 
  Gegrond 

 
Klacht:  Procedure rond de aanvraag van een nieuwe indicatie BOPZ op basis 

waarvan cliënt opgenomen kan worden op een gesloten afdeling elders. 
Deels gegrond, deels ongegrond  
Gegrond wat betreft het onderdeel rond de zorgvuldige besluitvorming. 
Ongegrond wat betreft de informatievoorziening en ondertekening bij de  
BOPZ aanvraag. 
 
Advies: 

- De klachtencommissie adviseert de directie om een zorgvuldig onderzoek 
en helder besluitvormingstraject rond het doen van aanvragen van 
indicaties in het kader van BOPZ. 

- Daarnaast vraagt de klachtencommissie uitdrukkelijk aandacht voor het 
zorgverleningsproces en structurele deskundigheidsbevordering.  
 

 
Klachtmeldingen; afhandeling intern 
De klachtenfunctionaris volgt de afhandeling van klachten en neemt contact op met de 
klager. Er volgt een check op tevredenheid en of de melding heeft geleid tot verbetering 
van de kwaliteit van zorg-/ en dienstverlening.  
Aandachtspunten op concernniveau voor de Raad van Bestuur: 
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 Medewerkers bekend maken met de Algemene Leveringsvoorwaarden voor zorg met verblijf en 

de Algemene Leveringsvoorwaarden voor zorg zonder verblijf. Deze voorwaarden eenduidig 

communiceren met cliënten. 

 Waskosten inzichtelijk maken voor cliënten. Cliënten en vertegenwoordigers informeren voordat 

kosten in rekening worden gebracht. 

 VIM/MIC implementeren en opvolging geven aan de meldingen. Digitale systeem opschonen met 
als doel betrouwbare trendanalyses kunnen maken. 

 Bij het omzetten van ZZP, cliënten informeren over de gevolgen en de mogelijke negatieve 

gevolgen. Afspraken maken over wie en op welke wijze de cliënt wordt geïnformeerd. Bureau 
Zorg Entree verantwoordelijk maken voor de informatie verstrekking. 

 Bureau Zorg Entree verwijst familie terug naar de locatie voor alles wat niet opname gerelateerd 

is. 

 Een onafhankelijk oordeel vragen over de gladheid van vloeren in ‘gedateerde’ 

locaties/appartementen. 

 Beleid n.a.v. “Algemene Voorwaarden Zorg met verblijf” maken en vaststellen inzake 
logeermogelijkheden voor familie/mantelzorgers in het appartement van intramurale cliënten. 

 In de evaluatie van NORO aandacht voor bewegen / vitaliteit meenemen. Cliënten hebben in die 

periode geen behandeling. 

 Afspraken rondom voetverzorging implementeren. 

 Giftenbeleid: hierin opnemen dat medewerkers geen attenties aannemen. ‘Bewustwording’ van 

medewerkers vergoten; ondanks dat er een betrokkenheid en nabijheid tussen cliënten en 
medewerkers is gaat het om een professionele relatie. Voor de cliënt is er sprake van een 

afhankelijkheid relatie.  

 In de commissie zorgdossier vaststellen wat de meerwaarde is om de mogelijkheid te hebben 
een groepsrapportage te maken. De risico’s hiervan inzichtelijk maken. 

 Zorgvuldig omgaan met het inzetten van kwetsbare vrijwilligers bij kwetsbare doelgroepen. In 
het vrijwilligersbeleid opnemen dat Atlant Zorggroep bewoners beschermd. 

 ECD  / zorgdossier toegankelijk maken voor cliënten/familie 

 Beveiligingscamera’s opnemen als kritische producten. Wijkagent jaarlijks uitnodigen om cliënten 

(divisie ouderen) voorlichting te geven over insluiping. Verbetering van afsluiting appartementen 
met deuren die automatisch in het slot vallen. 

 Verwachtingen over de reikwijdte van de verzekering zijn onvoldoende helder. 
Communicatie rond de inboedelverzekering en de voorwaarden die gelden te verbeteren.   

 
 
De cijfers; signalen van cliënten of vertegenwoordigers 
Atlant vindt het belangrijk dat cliënten of hun vertegenwoordigers worden gehoord. 
Daarom kunnen zij, ook als er geen klacht is, hun verhaal kwijt bij de klachtenfunctionaris. 
Deze signalen worden opgenomen in de signaleringslijst. Voor het eerst werden in 2013 de 
spontane complimenten geregistreerd. 
 
Aantal cliënten die hun verhaal deden en 
van wie een signaal werd geregistreerd 

2013 

Aantal cliënten die hun verhaal deden en 
van wie een signaal werd geregistreerd 

2014 

56 signalen ter verbetering van de kwaliteit 

11 complimenten 

23 signalen ter verbetering van de kwaliteit 

3 complimenten 

 
Samenstelling klachtencommissie 
De heer mr. H. de Waard, jurist, voorzitter 
De heer mr. W.J.J. Kruidenier, jurist, op voordracht van de cliëntenraad 
De heer H.A.J. Mulder 
De heer mr. G. Hoogeboom 
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Mevrouw E. van Lokven, op voordracht van de ondernemingsraad 
Mw. drs. M.J. Andringa, arts 
Reserve lid: Mevrouw M.L. Remmers, huisarts 

Ambtelijk secretaris; Mevrouw R. Kerkhof 
 
Klachtenfunctionaris; Mevrouw H. Vos 
 
 
4.4.3    Toegankelijkheid 
 
Atlant werkt met een centraal loket voor de instroom van cliënten; Bureau Zorgentree 
(BZE). Cliënten komen voornamelijk via het CIZ. De CIZ-procedure duurt het 3 á 6 weken. 
Cliënten kunnen BZE op alle werkdagen tijdens kantoortijden bereiken via een centraal 
nummer. Klantvragen kunnen ook via de website van BZE worden gesteld.  
 
In onderstaande tabel staan de gemiddelde wachttijden en aantallen wachtenden vermeld. 
Het overheidsbeleid heeft gevolgen voor de instroom. Als gevolg van dit beleid worden er 
minder lage ZZP’s geplaatst.  
 
Wachttijden en wachtlijsten 
Voorziening Wachttijden Gemiddeld aantal wachtenden 

Woonzorgcentra   

Loohof 6 – 12 maanden 5 – 8 

Koningin Wilhelmina* 0 – 3 maanden 0 – 3 

Sprengenhof 6 – 8 maanden 4 – 8 

Berghorst 0 – 3 maanden 0 – 3  

Berkenhove  6 – 12 maanden 5 – 12 

Verpleeghuizen   

Verpleeghuis (algemeen) 0 – 6 maanden 0 – 4 

* Koningin Wilhelmina plaatst geen bewoners meer vanwege de nieuwbouw. 
 

 

4.4.4 Veiligheid 
 
4.4.4.1 Melding incidenten cliënten (MIC) 
 
In algemene zin kan het volgende worden opgemerkt: 
 Medewerkers zien het belang van melden van incidenten. Er is een toename van 

meldingen. Bij 4983 (bijna-)incidenten waren cliënten betrokken. Daarnaast zijn er 137 
meldingen gemaakt van (bijna-)incidenten waarbij geen cliënt betrokken was. 

 In 2014 is in teams extra aandacht gegeven aan het analyseren van meldingen 
(Prisma). 

 
In onderstaande tabellen staan de aantallen meldingen naar locatie en type incident. 
 

Locatie Berg- 
horst 

Berken- 
hove 
 

Loo- 
hof 

Kon.  
Wilhel- 
mina 

Spreng-
enhof 

Heem- 
hof 

Mar-
kenhof 

Marken 
haven 

Totaal 
Atlant 

Meldingen  
2011 

71 150 113 193 142 462 355 362 1878 

Meldingen  
2012 

101 124 118 354 123 1017 397 449 2683 
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Meldingen 
2013 

113 354 341 573 153 1315 434 705 3988 

Meldingen  
2014 

138 459 388 457 300 1787 765 692 4983 

 

 

 
Maatregelen  
 Incidenten medicatie 

Bovenstaande incidenten hebben veelal te maken met het verkeerd of onvolledig 
toedienen van medicatie of medicatietrouw bij cliënten, bijvoorbeeld het niet innemen 
of uitspugen. De maatregelen die werden genomen: 

- medewerkers spreken elkaar aan bij het vergeten van medicatie (aanspreekcultuur) 

- klinische lessen werden georganiseerd 

- aantallen deelrondes zijn aangepast naar drie deelrondes. 
 

 Valincidenten 
Valincidenten ontstaan vooral door afnemende mobiliteit, zwaardere zorg aan cliënten. 
De genomen maatregelen: 

- ergo coach/valspecialist en fysiotherapie worden ingeschakeld voor advies 

- meer aandacht voor veilig wonen intern en in gesprek gaan met de cliënt / familie 
over veilig wonen 

- medewerkers observeren adequaat op mobiliteit van cliënten  

- cliënten en medewerkers instrueren voor het juist gebruiken en omgaan met 
hulpmiddelen en het bevorderen van kennis van hulpmiddelen. 

Inci-
denten 

Berg-
horst 

Berken-
hove 

 

Loo- 
hof 

Konin. 
Wilhel- 
Mina 

Sprengen-
hof 

Heem- 
hof 

Mark-
enhof 

Marken 
haven 

Totaal 
Atlant 

 

Medicatie          

2011 
2012 
2013 
2014 

44 
66 
81 
105 

58 
62 
125 
204 

37 
68 
190 
252 

72 
133 
287 
263 

35 
47 
73 
146 

45 
175 
250 
453 

134 
189 
252 
360 

51 
105 
283 
328 

490 
845 
1541 
2111 

Vallen          

2011 
2012 
2013 
2014 

23 
33 
32 
25 

71 
34 
164 
155 

76 
42 
133 
114 

102 
192 
261 
157 

103 
75 
74 
137 

213 
445 
397 
604 

79 
91 
84 
165 

197 
198 
220 
143 

877 
1101 
1365 
1500 

Voeding          

2011 
2012 
2013 
2014 

0 
1 
0 
0 

3 
1 
3 
1 

0 
0 
0 
2 

5 
5 
4 
0 

0 
0 
0 
0 

47 
45 
67 
45 

12 
9 
3 
14 

3 
10 
6 
2 

70 
71 
83 
64 

Agressie          

2011 
2012 
2013 
2014 

0 
0 
0 
1 

4 
3 
21 
13 

0 
0 
5 
13 

8 
2 
4 
9 

2 
0 
0 
3 

100 
227 
468 
524 

117 
88 
71 
173 

68 
107 
145 
144 

299 
427 
714 
880 

Vermist          

2011 
2012 
2013 
2014 

3 
0 
0 
0 

1 
0 
1 
1 

0 
1 
1 
0 

0 
1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 

1 
6 
7 
7 

0 
3 
1 
8 

6 
0 
1 
3 

13 
11 
13 
19 

Overig          

2011 
2012 
2013 
2014 

0 
1 
0 
7 

13 
4 
37 
85 

0 
7 
10 
7 

6 
21 
14 
28 

2 
1 
5 
14 

56 
89 
107 
154 

13 
17 
20 
43 

37 
29 
48 
71 

128 
169 
241 
409 
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 Voeding 
 Voedingsincidenten worden vooral veroorzaakt door verslikken. De genomen 

maatregelen: 

- cursus “niet stikken, maar slikken”, aangeboden aan medewerkers en vrijwilligers 

- in het zorgleefplan van een cliënt opnemen wanneer een cliënt niet meer in staat is 
om een houdbaarheidsdatum van voeding zelf te controleren 

- toezicht en begeleiding tijdens maaltijden. 
 

 Agressie 
Incidenten op het gebied van agressie worden veelal veroorzaakt door onbegrip tussen 
cliënten onderling, in combinatie met gedragsproblemen en een hogere zorgzwaarte. 
Op Heemhof, Markenhof en Markenhaven wordt het aantal meldingen mede beïnvloedt 
door doelgroepen en hun specifieke problematiek. De genomen maatregelen: 

- het inzetten van video interactie 

- meegaan in de belevingswereld van de cliënt en accepteren van wensen en keuzes  

- vaker opstellen van omgangsadvies en een signaleringsplan door de teams in 
samenwerking met o.a. een psycholoog 

- enkele medewerkers zijn geschoold in therapieën om onrust en agressie bij cliënt te 
verminderen, o.a. de aromatherapie.  

 
 

 
4.5    Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 
 
BBL trajecten 
36 medewerkers zijn een beroepsopleiding in zorg of welzijn gestart waarvan: 
 1 medewerker de opleiding Maatschappelijke Zorg 
 1 medewerker de opleiding Verpleegkundige 
 26 medewerkers de opleiding Verzorgende IG 
 8 medewerkers zijn aangenomen met een leer-arbeidsovereenkomst (BBL instroom) en 

gaan de opleiding Verzorgende- IG volgen.  
 
Geslaagd 
 9 medewerkers hebben het diploma Helpende Zorg & Welzijn behaald. 
 24 medewerkers hebben het diploma Verzorgende IG behaald. 
 
Gestopt 
 5 medewerkers in opleiding voor Verzorgende IG hebben voortijdig hun opleiding 

gestopt. 
 
Stages 
59 stagiaires van verschillende beroepsopleidingen hebben één of meerdere weken in 2014 
stage gelopen op de verschillende locaties van Atlant Zorggroep. Hiervan hebben er 28 op 
de leerafdeling (Marken-Noord) stage gelopen. 
 
 
EVV opleiding 
 12 medewerkers hebben hun diploma of certificaat (afhankelijk van vooropleiding) 

behaald. 
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Open Dagen  
In februari 2014 heeft afdeling Opleidingen deelgenomen aan de Open Dag bij Aventus, de 
sector gezondheid en welzijn. 
 
Kennistest Korsakov 
Op de leerafdeling Marken Noord, is in 2014 een pilot gedraaid met een digitale kennistest 
Korsakov. Studenten hebben in hun introductieperiode deze kennistest gemaakt. De uitslag 
van deze test werd gebruikt als vertrekpunt in het leerproces met als vragen ‘welke 
theoretisch kennis is nog onvoldoende aanwezig, en welke vaardigheden moeten nog 
ontwikkeld worden’. De pilotfase is afgesloten en het besluit is genomen om de test vanaf 
2015 standaard in te voeren voor alle studenten op de leerafdeling.  
 
Subsidie 
Totaal zijn er in 2014 € 443.491,21 aan subsidiegelden ontvangen die gerelateerd zijn aan 
beroepsopleidingen. 
 € 251.186,82 aangevraagd en gehonoreerd door het stagefonds 
 € 184.304,39 aangevraagd en gehonoreerd vanuit de subsidie praktijkleren 
 € 8.000,00 aangevraagd en gehonoreerd door de Gemeente Apeldoorn 
 € 118.937,04  aangevraagd bij het sectorfonds. (nog niet gehonoreerd) 
 
Atlant maakt samen met Calibris en Aventus, in het kader van voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten, gebruik van de subsidieregeling vanuit de Stedendriehoek. Gezamenlijk 
wordt een begeleidingsinstrument ontwikkeld voor de werkbegeleiding van 
beroepsopleidingen in de zorg. In september 2014 is deze groep gestart en volgens de 
planning wordt het product in juli 2015 opgeleverd worden. Voor de implementatiefase is 
reeds een nieuw subsidieverzoek aangevraagd dat inmiddels is gehonoreerd. Totale 
subsidieomvang is € 1.600,00.   
 
Organisatieontwikkeling 
In het kader van de organisatieontwikkeling kent Atlant drie lerende teams. Het eerste 
team bestaat uit de leden van het MT. Het tweede team, de leidinggevenden van Atlant, 
het derde lerende team bestaat uit alle medewerkers. 
Zowel het MT als de leidinggevenden hebben een MD traject doorlopen. Het derde lerende 
team is middels teamsessies meegenomen in het totale traject. De teamsessies werden 
ondersteund door een opleidingsfunctionaris of een personeelsadviseur. De Atlant Krant is 
als communicatiemiddel ingezet voor de organisatieontwikkeling. 
 
E-learning 
Atlant heeft in 2014 e-learning voor alle medewerkers geïntroduceerd. Deze e-learning was 
gericht op het implementeren van de ‘Gouden gedragsregels’. De e-learning module is door 
85% van de Atlant medewerkers gemaakt. De vervolgmodule, die ook gericht is op de 
’Gouden gedragsregel’, is in eind 2014 verzonden naar de medewerkers. 
 
In 2014 zijn de volgende e-learning modules, in samenwerking met medewerkers van 
Atlant en TVO Solutions, ontwikkeld: 
 BOPZ 
 Omgaan met Agressie 

 Omgaan met onbegrepen gedrag 
Deze modules worden in 2015 binnen Atlant geïntroduceerd. 
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In 2014 zijn de onderstaande trainingen ‘in company’ georganiseerd. 
 

Trainingen Aantal medewerkers 

EVV 12 

Aroma therapie 14 

Begeleiding vrijwilligers en mantelzorgers 21 

Bit 2 Marken buiten Alle medewerkers 

BOPZ 19 

Persoonlijke veiligheidstechnieken 53 

EDB voor studenten 16 

EVV update voor verpleegkundigen 26 

Medicijndelen voor Helpende en SPW/MZ  20 

Moreel beraad ketenzorg 4 

Notuleren op de laptop 5 

Niet stikken maar slikken basis 71 

Niet stikken maar slikken herhaling 166 

Niet stikken maar slikken (training voor vrijwilligers) 6 

MIC Prisma analyse / Prisma light 22 

Psychopathologie laatste onderdeel  140 

Thema bijeenkomst Mantelzorg  49 

Thema bijeenkomst werkbegeleiders 81 

Train de trainer voor praktijktoetsers 66 

Workshop roosteren 43 

Training Excel 11 

Training mobiele telefoon en outlook 38 

BHV herhaling 136 

BHV basis 40 

CBHV 15 

ECD  

HACCP 64 

Intervisie mantelzorgspecialisten 24 

Workshop “ grenzen verleggen in relatie tot informele zorg”  15 

Alcohol afhankelijkheid (wat is een alcoholist) 3 groepen 

 
 

4.5.1 Personeelsbeleid 
 
Reorganisatie 
In 2014 is het voornemen uitgesproken tot een reorganisatie, waarbij een kwalitatieve 
groei en een kwantitatieve krimp zal optreden. De kwalitatieve groei zit hem in het verder 
oppakken door de teamleiders van hun integrale managementverantwoordelijkheid: sturen 
op rendement, coachen van EVV’ers en het verbinden met de medewerkers. De EVV’ers 
zullen verder doorgroeien in hun functie omschrijving: de spin in het web van de cliënten, 
de familie, vrienden en bekenden, de mantelzorgers, de vrijwilligers en de medewerkers.   
De kwantitatieve afname van de personeelsopbouw zal parallel lopen aan de afbouw van 
cliënten ZZP2 en ZZP3. De voorbereiding loopt om de personele omvang van 
kwalificatieniveaus 3 uit te bouwen.  
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Een vacaturecommissie heeft tot taak om een (selectieve) vacaturestop te begeleiden. Alle 
openstaande vacatures worden vooraf door de commissie op hun noodzakelijkheid 
beoordeeld.  
 
Strategische Personeelsplanning (SPP) 
De strategische personeelsplanning 2014-2016 is verder uitgewerkt. Vele interne 
functionarissen zijn opgeleid tot kwalificatieniveau 3. Nagedacht is over een adequate 
werving van functieniveaus 3 en 4, waarmee in 2015 actief wordt gestart. Het flexbureau 
heeft zich voorbereid op de toekomst door hun formatie op kwalificatieniveau 1 en 2 
kritisch te bezien. Ook bij het flexbureau zal niveau 3 meer in beeld komen. Door de 
reorganisatie bij Atlant zal de behoefte aan teamleiders in kwantiteit afnemen en de 
behoefte aan kwaliteitsvolle teamleiders neemt toe. Ook zal de intensiteit van regie en 
advies zich uiten door de installatie van een aantal regisseursfuncties. 
 
Inzetten mobiliteitscentrum 
Het mobiliteitscentrum is in 2014 gestart en heeft zich succesvol uitgebouwd.  Een eerste 
evaluatie, in samenspraak met de ondernemingsraad, levert een positief beeld op. De 
terugdringing van het langdurig verzuim is succesvol gebleken (project schadelast). De 
aanpak om ook het middellang verzuim te verlagen is gestart. De teamleiders weten de 
weg naar het centrum, met vragen over ondersteuning van de aanpak om het verzuim te 
verlagen, steeds beter te vinden. 
Betreffende loopbaanadvisering hebben 44 Atlant talenten de weg naar het centrum 
gevonden, met instemming van hun leidinggevende. Het is de intentie om middels deze 
loopbaanondersteuning de betrokkenen langer te binden aan Atlant.  
Het begeleiden van boventalligen staat nog in de kinderschoenen, er was weinig vraag. Wel 
is voorbereid dat de verwachte toename van boventalligen in 2015, als gevolg van de 
reorganisatie, door professionele begeleiding zal kunnen plaatsvinden. 
 
Vitaliteit 
Atlant heeft in mei 2014 voor alle medewerkers een gezondheidsdag georganiseerd. Dit 
met een mini symposium en twee inspirerende sprekers, een vitaliteitsmarkt en 
verschillende workshops. Tijdens deze dag zijn de zogenoemde BRAVO-onderwerpen 
uitgebreid voor het voetlicht gebracht (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en 
Ontspanning). Daarnaast kon er in het najaar gebruik gemaakt worden van een  
afdelingsbudget dat per locatie beschikbaar werd gesteld. Dit budget kon worden besteed 
aan activiteiten/thema’s rondom bewegen, gezonde voeding en welzijn. Zo zijn er o.a. 
wandelingen, fietstochten en een bootcamp georganiseerd en hebben afdelingen wekelijks 
of maandelijks een fruitmand op de afdeling ontvangen.  
Door extra aandacht te besteden aan vitaliteit, de inzetbaarheid van personeel en door een 
proactieve aanpak van integraal gezondheidsmanagement kan een substantiële 
verzuimdaling worden gerealiseerd. Vitaliteit en bevlogenheid worden zo belangrijke 
factoren om te kunnen concurreren in de gezondheidszorg. Te vaak wordt deze 
economische factor onderschat.  
 
Organisatieontwikkelingsprogramma 
Het in 2013 gestarte management development programma is in 2014 doorgezet en aan 
het eind van het jaar afgerond. Collectieve dagen voor teamleiders en workshops voor 
teamleiders zijn georganiseerd rondom onderwerpen als strategie, organisatie ontwikkeling, 
leiderschap, cultuur, HRM en financiën. E-learning en de Atlantkrant voor en door 
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medewerkers hebben het programma verder ondersteund. In samenwerking met cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers zijn “Kletskrukken” gemaakt.  
 
Teamleiders hebben zich “assesst” met behulp van de DISC methode en hebben hun 
individueel ontwikkelingstraject doorgemaakt. Desgewenst werden ze daarbij ondersteund 
door een coach. Bottom up zijn gouden gedragsregels voor de Atlant medewerkers 
vastgesteld en deze zijn vertaald in een gedragscode. Het in 2013 gestarte MD programma 
is formeel gestopt eind 2014. In 2015 wordt gestart met een organisatieontwikkelings-
programma voor de teamleiders nieuwe stijl.  
 
Intensivering jaargesprekken 
Een intensivering van de jaargesprekken is vastgesteld op advies van de 
ondernemingsraad. De intensivering maakt het mogelijk om met behulp van de 
jaargesprekken gemakkelijker een relatie te leggen met en tussen de realisatie van de 
Atlant doelen, de divisie doelen, de teamdoelen en individuele doelen. Besloten is om de 
intensivering te laten starten na de installatie van de teamleiders nieuwe stijl.  
 
Personeelsadministratie 
In 2014 heeft de overgang van RAET naar AAG plaats gevonden. Tijdens deze overgang 
zijn verschillende processen meer “lean en mean” ingericht. De personeelsdossiers zijn 
begin 2014 gedigitaliseerd. Tevens is In 2014 Youforce in gebruik genomen. Deze 
ingebruikname en het in werking stellen van de “Mandateringsregeling Personeel en 
Organisatie” heeft geleid tot de start van de administratieve taakverlichting van de 
teamleiders. Deze verlichting zal zich in 2015 doorzetten. Een extern onderzoek van 
Rooddirect over de werking van de personeels- en salarisadministratie de afgelopen 15 
jaren leverde een bijna foutloos beeld van de administratieve verwerking op.  
 
Personele gegevens 
Eind 2014 had Atlant 1016 medewerkers in dienst. In fte’s gemeten was dit aantal 607,43. 
Eind 2013 bedroeg het aantal medewerkers 1174. Naar fte’s was dit aantal 652,13. 
   
 
Verloop onder het personeel was in 2014 als volgt: 
 
Verloop personeel Aantal medewerkers Aantal Fte’s 

Instroom personeel in loondienst 80 33,81 

Uitstroom personeel in loondienst 229 80,72 

 
 
Ter vergelijking het verloop onder het personeel in 2013: 
 
Verloop personeel Aantal medewerkers Aantal Fte’s 

Instroom personeel in loondienst 127 41 

Uitstroom personeel in loondienst 160 41 
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Vacatures 2014 
 

Vacatures Aantallen Intern vervuld Extern vervuld Teruggetrokken 
Cliëntgebonden 70 30 36 4 

Niet cliëntgebonden 24 7 16 1 

Vakantiewerkers 78 0 78 0 

Totaal 172 37 130 5 

 
 

Arbo & Ziekteverzuim 
In 2014 hebben alle leidinggevenden op casusniveau de benodigde begeleiding gekregen 
van de P&O adviseur en verzuimcoach. In 2014 is naast verzuim ook veel aandacht besteed 
aan het onderwerp Vitaliteit. Door middel van een Vitaliteitsdag en bijvoorbeeld 
fruitmanden op de afdelingen en stoelmassages hebben medewerkers kennis kunnen 
maken met de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Een belangrijk project op 
het gebied van ziekteverzuim was het project ‘Schadelast ziekteverzuim’. Het project kende 
als uitkomst dat veel financiële schade is voorkomen door bezwaar-/ en beroepszaken.  
 
Ziekteverzuim, exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie van Vernet kende het 
volgende percentage: 
 

Personeelsformatie Percentage 

Verzuim totaal personeel in loondienst 6,38% 

 
In 2013 was dit percentage 5,80% 
 
 
Tabel kwaliteit van het werk 

  
1) Heeft u in verslagjaar 2014 een medewerker raadpleging 
uitgevoerd waarin is gevraagd naar de waardering van de kwaliteit 

van het werk?   

ja 

2) Hanteert u of uw sector een norm voor het oordeel van cliënten 
over de kwaliteit van zorg? 

Ja, conform normen 
verantwoorde zorg 

 
 
4.5.3 Vertrouwenspersoon 
 
In 2014 is door 10 medewerkers een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. De 10 
melders gaven aan geconfronteerd te zijn met Agressie en geweld, Pesten, integriteit, 
verbale intimidatie door leidinggevenden en zich onveilig voelen.  
Bij alle meldingen is voorkomen dat een klacht werd ingediend bij de klachtencommissie. 
De meldingen konden worden opgelost door het in gesprek gaan met de leidinggevende en 
open te communiceren over het ongewenste gedrag, de beleving en de gevoelens daarbij. 
Het effect was dat de werkrelaties herstelden en constructief de samenwerking kon worden 
voortgezet.  
 
4.5.4 Commissie ongewenste omgangsvormen 
 
In 2014 is er 1 klacht bij de klachtencommissie binnengekomen. De commissie heeft de 
klacht ontvankelijk verklaard en in 2014 kunnen afronden. 
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4.5.5 MIOM en Traumatische ervaringen 
 
Overzicht MIOM & Traumatische Ervaringen in 2014 
 
Oorzaak MHV LH HH KW SH BH BKH MH B&B Totaal 

Technisch          0 

Verbale agressie 5 3 5     5  18 

Fys. agressie 31 17 188  1  3 8  248 

Prikaccident    2 1     3 

Ongeval / letsel 1  4 2    5  12 

Ongew. gedrag          0 

Overig          0 

Totaal 37 20 197 4 2 0 3 18 0 281 

 
 
De sector P&O registreert de meldingen incidenten, ongelukken en traumatische 
ervaringen. Het aantal registraties (281) ligt in vergelijking met 2013 (282) gelijk. Zowel 
het aantal incidenten (vooral de agressie incidenten) als de meldingsgraad is gelijk. Kijkend 
naar de locaties, valt de hoeveelheid MIOM meldingen binnen de Heemhof en Markenhaven 
net als in 2013 op. De Loohof en Markenhof zijn ten opzichte van voorgaande jaren 
gestegen.  
 
 
4.5.6 Intensiveringsmiddelen 
 
Eind 2011 is door Atlant bij het Achmea Zorgkantoor een aanvraag ingediend voor de 
Intensiveringmiddelen voor 2012, 2013 en 2014. In de aanvraag waren zeven 
bestedingsdoelen geformuleerd die allen aansloten bij de speerpunten van het Zorgkantoor 
voor de inzet van deze middelen. Het plan van besteding in 2014 is, in vergelijking met 
2012 en 2013, deels aangepast. Een aantal projecten waren nieuw, sommige projecten 
werden aangepast en weer andere projecten liepen gewoon door. De speerpunten voor 
2014 waren: mobiliteit, agressie, uitbreiding Flexpool en scholing. 
 
- Project 1: Vervanging langdurig zieken 
Om ook bij ziekte van medewerkers cliënten de juiste zorg te kunnen blijven bieden, 
werden teamleiders ondersteund in het tweede ziektejaar van medewerkers. In 2014 zijn 
de medewerkers na een jaar ziekte naar het Mobiliteitsbureau overgeheveld, waardoor er 
weer FTE op de afdeling vrijkwam. Dit met als doel de bezetting ook bij ziekte optimaal te 
houden en de juiste zorg aan de cliënt te kunnen blijven bieden. 
 
- Project 2: Training omgaan met cliënten Atlant breed  
Tot en met maart 2014 liep de training Psychopathologie voor de Divisie Specifieke 
Doelgroepen waar in totaal 211 medewerkers aan deel hebben genomen. Daarna werd er 
periodiek een ‘moreel beraad’ gepland om het geleerde te borgen. Deze ‘moreel beraden’ 
zijn in november 2014 afgerond. De training is een onderdeel van de algemene leerlijn van 
Atlant die nog in ontwikkeling is. De training is opgenomen in het Opleidingsjaarplan van 
Atlant.   
 
Agressie 
Er was de wens in 2014 nog meer aandacht te geven aan de agressie van cliënten. Hierbij 
zou de algemene leerlijn van Atlant verder worden ontwikkeld. De werkgroep Agressie zou 
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het specifieke probleem/de noodzaak ophalen en aan de hand daarvan een training laten 
ontwikkelen. Dit is inmiddels gebeurd aan de hand van een e-learning. De 
vervolgtrainingen, specifiek per doelgroep, zijn opgenomen in de leerlijn. Tevens zijn de 
uren van het overleg met het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) vergoed uit de 
Intensiveringsmiddelen. Deze overleggen betreffen het omgaan met en het verminderen 
van agressie.  
 
Er is geprobeerd om een aanvullende subsidie voor agressie binnen zorginstellingen te 
verkrijgen. Doel was het aanstellen van een externe deskundige die met ons mee zou 
kijken. Helaas waren er zoveel aanvragen, dat wij niet in aanmerking zijn gekomen.  
 
- Project 3: Uitbreiding Flexpool met herintreders en zij-instromers 
Binnen Atlant lag de vraag om meer gediplomeerde medewerkers Verzorgende IG en 
Helpende Zorg en Welzijn te krijgen. Daarom is er vanaf 1 september 2012 een grote 
groep leerlingen gestart. Deze scholing werd bekostigd uit gelden van de 
Intensiveringmiddelen. De gelden zijn aanvullend op de formatie. Dit project liep in 2014 
door. Resultaat is dat 19 Verzorgende IG in juli en september 2014 hun diploma hebben 
behaald. Hiervan werken er nu 13 binnen Atlant en zijn er 6 uit dienst gegaan.  
Het totale project is afgerond met in totaal 37 gediplomeerden, waarvan 18 Helpende Zorg 
en Welzijn en 19 Verzorgende IG. In totaal zijn er hiervan op dit moment 26 in dienst en 1 
gediplomeerde is op dit moment bezig met een vervolgopleiding. 
 
Het project Intensiveringsmiddelen is in 2014 in zijn geheel afgerond.  
 
 
 

4.6 Samenleving 
 
Als zorgaanbieder en maatschappelijk ondernemer is Atlant betrokken bij een aantal 
ontwikkelingen in de samenleving. Te noemen in dit kader zijn: 
 Atlant wil er aan bijdragen dat mensen in staat zijn om langer zelfstandig te wonen. 

Vanuit deze visie wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling van de 
woonservicegebieden in Apeldoorn en omgeving. Samen met de gemeente Apeldoorn 
wordt deelgenomen aan meerdere initiatieven op het gebied van ketenzorg. In de 
woonservicegebieden wordt volop samengewerkt met welzijnsorganisatie Stimenz om 
het welzijn in de wijken te stimuleren 

 om zelfstandig wonen met zorg te bevorderen wordt samengewerkt met 
woningbouwcorporatie Ons Huis 

 Atlant denkt actief mee met de gemeente in het kader van de ontwikkeling van de 
ontmoetingsplekken in de wijk 

 Atlant stelt haar woonzorglocaties open voor de wijk en heeft in al haar locaties 
informatie-/ adviespunten gerealiseerd 

 passend bij actief burgerschap is Atlant met 800 vrijwilligers zeer actief op het terrein 
van vrijwilligerswerk. In 2014heeft Atlant een actieve rol gespeeld in de organisatie van 
de Vrijwilligers Night voor de vrijwilligers van Apeldoorn. Daarnaast participeert Atlant 
in het Verenigingsbureau en de Vrijwilligersacademie in Apeldoorn 

 Atlant biedt haar expertise die ze heeft op het terrein van Huntington en Korsakov 
landelijk aan. Zo zijn er het afgelopen jaar consulten aangeboden aan andere 
aanbieders en cliënten in heel Nederland en is er actief geparticipeerd in het landelijk 
kenniscentrum Korsakov 
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 Atlant participeert volop in het Netwerk Dementie en Geriatrie en fungeert momenteel 
als voorzitter van het stakeholdersoverleg. Tevens heeft Atlant één van haar locaties 
beschikbaar gesteld voor het Alzheimer Café en is er een Mantelzorgcafé geopend. 
Daarnaast participeert Atlant in het netwerk Palliatieve zorg en het geriatrisch netwerk 

 Atlant vervult een actieve rol in het bieden van maatschappelijke stages aan jongeren 
 Atlant werkt samen met de gemeente Apeldoorn in het traject participatiebanen. 

Doelstelling is het bewerkstelligen van de maatschappelijke deelname van 
uitkeringsgerechtigden waarbij de geboden activiteiten binnen Atlant een eerste stap 
kunnen zijn richting de reguliere arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk. 

 
 
4.6.1 Stichting Vrienden van Atlant Zorggroep  
 
De Stichting Vrienden van Atlant zet zich in voor de verbetering van het woon-/ en 
leefklimaat van onze cliënten. De Stichting Vrienden van Atlant wil voor de cliënten zowel 
materiële als immateriële diensten verzorgen die niet vallen binnen het aangebodene uit de 
AWBZ, de WMO of andere (financiële) regelingen. De Stichting biedt financiële 
ondersteuning bij projecten maar verzorgt ook de inzet van deskundigen binnen projecten. 
 
De Stichting Vrienden doet aan geldwerving en sponsoractiviteiten om deze doelstellingen 
te kunnen bereiken. Er bestaat een nauwe samenwerking met het Servicebureau Welzijn 
van Atlant. De activiteiten van Stichting Vrienden worden afgestemd op en ingepast in het 
jaarplan welzijn van Atlant. 
 

Het bestuur van de Stichting is in 2014 van samenstelling veranderd en wordt momenteel 
gevormd door: 
 Mevrouw K. Pullen (communicatie) 
 Mevrouw H. Damen (secretaris) 
 Mevrouw C. v.d. Scheur (communicatie) 
 Nelleke Vogel (lid) 

 
Onverwacht vertrek van de voorzitter begin 2014 heeft geleid tot een pas op de plaats bij 
de vriendenstichting en een periode van herbezinning. Sinds 1 januari 2013 is de website 
www.vriendenvanatlant.nl online.  

 
 
  

http://www.vriendenvanatlant.nl/
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4.7 Financieel beleid 
 
Het financiële beleid van Atlant is gericht op continuïteit. Gezonde financiële ratio’s / 
normen zijn hiervoor de basis. 
 
Exploitatieresultaat 2014 
Het exploitatieresultaat over 2014 bedraagt positief € 278.000. Hiermee is het resultaat € 
579.000 hoger dan begroot (€ - 301.000). Dit verschil wordt grotendeels verklaard door het 
positief uitvallen van de herschikking van de productie afspraken. De afwijking in personele 
kosten (€ 69.000 negatief exclusief reorganisatievoorziening ad € 818.000) en materiele 
kosten (€ 12.000 positief) is minimaal.  
Het positieve resultaat is een verbetering ten opzichte van 2013 (€ 147.000).  
 
Het resultaat is als volgt verdeeld: 
Toevoeging RAK       €      18.000 
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen  €     260.000 
Totaal        €   278.000 
   
Opbrengsten 
De AWBZ-opbrengsten uit de ZZP-productie zijn in 2014 gestegen door een toenemende 
zorgzwaarte. Een trend die reeds enkele jaren waarneembaar is. Kanttekening is wel dat er 
minder zorg geleverd is. Dit zijn de effecten van het kabinetsbeleid, en daarmee vertaling 
door het zorgkantoor, namelijk het afbouwen van de lage (1 t/m 4) ZZP’s. Ultimo 2014 is 
het aantal cliënten met 27 gedaald ten opzichte van 2013. Dit ligt geheel in lijn met de 
strategische plannen van Atlant die de komende jaren verder geëffectueerd worden.  
 

 
 
Net zoals in 2013 werd in 2014 niet alle geleverde productie door het zorgkantoor vergoed. 
Het produceren boven de productie afspraken met het zorgkantoor is een bewuste keuze. 
Dit wordt deels ingegeven door het zorginkoopproces en de toenemende mate van 
onzekerheid. Voor 2014 lag de productie € 531.000 boven de productie afspraken en zijn 
derhalve niet vergoed. In 2013 was dit nog € 850.000.  
 
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties zijn € 115.000 lager dan 2013. Dit komt door lagere 
huuropbrengsten en lagere overige opbrengsten.  
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Personele kosten 
De personele kosten zijn met bijna drie procent (€ 1 miljoen) gestegen ten opzichte van 
2013. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de vorming van een reorganisatievoorziening 
(€ 818.000). 
Door gebruik te maken van het Advisaris-model wordt de personele inzet in de dagelijkse 
bedrijfsvoering aangepast aan het werkelijke productieniveau / aantal cliënten. Medio 2014 
is gestart met de afbouw van het aantal cliënten en daarmee ook personeel. Onderstaand 
lijndiagram toont de afname in het aantal uitbetaalde fte’s.  
 

 
 
Gedurende 2014 had Atlant extra budget vanwege de intensiveringmiddelen waarmee de 
meerkosten (o.a. ziekte, vervanging tijdens studie) gedekt zijn. 
 
Materiële kosten 
De afschrijvingslasten zijn € 1 miljoen toegenomen ten opzichte van 2013. In 2014 heeft 
versnelde afschrijving plaatsgevonden (€ 1,3 miljoen). Daarnaast is een aantal afgeronde 
projecten geactiveerd (o.a. centrale kantoorhuisvesting). 
De overige bedrijfslasten zijn € 552.000 (4%) lager dan in 2013. Dit komt met name door 
de lagere huur en leasing kosten in verband met de eenmalige correctie voor financial lease 
in 2013.  
 
Vermogen & financiële ratio’s 
Allerlei ontwikkelingen zorgen ervoor dat de bedrijfsrisico’s steeds meer bij zorginstellingen 
komen te liggen. Daardoor wordt het nog belangrijker ratio’s te bewaken, evenals naar 
positieve resultaten te streven. De belangrijkste ontwikkelingen zijn op dit moment: 
 

 Financiering op basis van de Normatieve Huisvestingscomponent 
 Verdergaande overdracht van taken aan decentrale overheid waaronder de 

begeleiding en dagbesteding 

 Bezuinigingen bij de decentrale overheden 
 Scheiden wonen en zorg 
 Tarieven staan onder druk 
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Ratio’s  
Belangrijke ratio’s zijn onder andere de resultaatratio, solvabiliteit, liquiditeitsratio en 
weerstandsvermogen. 
 

 
 
In 2014 is een kortlopende lening ter hoogte van € 5,3 mln niet verlengd. Dit maakt dat het 
liquiditeitsratio is toegenomen tot 1,43 waar dit in 2013 een niveau van 1,23 had. Streven 
is een liquiditeitsratio tussen de 1,5 en 2.  
 
De resultaatratio is van 0,3% in 2013 gestegen tot 0,5% in 2014. Atlant streeft naar een 
resultaatratio van minimaal 1%. Onder andere door het niet volledig vergoed krijgen van 
de geleverde productie, versneld afschrijven en het vormen van een 
reorganisatievoorziening is dit streven niet gerealiseerd.  
 
Voor de middellange termijn richt Atlant zich op het creëren van een adequate omvang van 
het Eigen Vermogen. Atlant volgt de richtlijnen van het Waarborgfonds voor de zorgsector 
(Wfz). Ook voor het borgen van langlopende geldleningen is voldoende 
weerstandsvermogen van groot belang. Gelet op de ontwikkelingen in de zorgsector, de 
toekomstige huisvestingsplannen, en eventuele financieringsbehoefte wil Atlant, naast het 
weerstandsvermogen van minimaal 15%, de solvabiliteit > 25% houden.  
 
Ultimo 2014 bedraagt de solvabiliteit 34,9%. Dit levert de organisatie ruimte om 
toekomstige financieringen voldoende te borgen. Het eigen vermogen bestaat onder 
andere uit een aantal reserves. Deze bestemmingsreserves zijn gevormd om Atlant voor te 
bereiden op ontwikkelingen in de markt en vanuit overheidsmaatregelen. 
 

 
 
Investeringen & financiering 
In beginsel geldt dat te veel of te lang lenen tot onnodige extra rentekosten leidt. Door het 
afbouwen van de rentenormering wordt het steeds meer zaak om te sturen naar minimale 
rentelasten bij een passend renterisico. Tevens is een belangrijk streven van het treasury 
beleid het voorkomen en terugdringen van overliquiditeit. 
 
De totale investeringen in 2014 bedroegen € 4,3 miljoen (o.a. centrale kantoorhuisvesting 
en verbouw Heemhof). De financiering vond plaats vanuit eigen middelen.  

 

Ratio's 2010 2011 2012 2013 2014

Liquiditeitsratio 1,53               1,54             1,62                   1,23                1,43                 

Weerstandsvermogen 32,9% 38,4% 40,2% 40,9% 40,3%

Resultaatratio 3,0% 5,1% 5,1% 0,3% 0,5%

Solvabiliteit 24,2% 26,8% 30,4% 31,8% 34,9%

Inventarissen € 1.160.000

Ontwikkeling nieuwbouw 1.400.000

Strategische projecten € 2.669.000

Fonds vastgoed € 433.000

Totaal € 5.662.000

Bestemmingsreserves ultimo 2014 


