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Koninklijke route
Afstand: ± 35 km

Tijd: 3½ uur (bij 16 km/u)

Landschap: vlak

Levendige route
Afstand: ± 35 km

Tijd: 3½ uur (bij 16 km/u)

Landschap: vlak

Groene route
Afstand: ± 41 km

Tijd: 4½ uur (bij 16 km/u)

Landschap: (licht) heuvelachtig

De titel van het jaarverslag 2008 is ‘De Route 
van Atlant’. Het woord route is dit jaar wel heel 
letterlijk uitgevoerd. In dit jaarverslag vindt  
u drie fietsroutes, die u langs alle Atlant locaties 
voert. De Koninklijke Route voert u door de bos- 
en cultuurrijke omgeving rondom De Loohof, 
Koningin Wilhelmina en Goede Reede. De Leven-
dige Route voert u deels door de stad en door 
de weilanden langs Berghorst, Heemhof en 
Sprengenhof. Tijdens de Groene Route maakt u 
kennis met de heuvels van de Veluwe op de 
Loenermark, waarbij u ook Markenhof en Het 
Immendaal aandoet. 

Uw fietstocht is niet zonder opdracht. Op iedere 
Atlantlocatie staat namelijk een ‘boom’ in een 
pot. Die boom is bedoeld voor uw ideeën over 
Atlant, onze zorg of wat u verder kwijt wilt. Een 
ideeën boom dus. Naast de boom vindt u een stan-
daard met ideeënformulieren. Wij zijn benieuwd!

Groene route

1

2

3

4

5

6

7

8



1Atlant Jaarverslag 2008

De route van Atlant
Jaarverslag 2008



3Atlant Jaarverslag 2008

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3 

Voorwoord 4 

Kwaliteit  6 Kwaliteit die staat als een boom

Markenhof  10 Alles valt op z’n plek bij Markenhof

Het Immendaal 18  Van Sanatorium via Geriatrische  

Inrichting naar Verpleeghuis

Heemhof   22  Alles wat niet gewoon is,  

toch gewoon doen

Berghorst  26 Berghorst in juli eventjes Indonesië

Sprengenhof  30  Tien jaar Sprengenhof en een  

kwaliteitsstempel

Koningin Wilhelmina  38  Tijdens het 10 uur praatje zit  

de zaal nokkie, nokkie

Goede Reede  42  Berkhove wordt vooral een  

warm thuis voor haar bewoners

De Loohof 46  Er is volop aandacht voor onze klanten

Centrale Cliëntenraad 54  Atlant Zorggroep is een zeer  

transparante organisatie

Servicebureau Welzijn 58  Bij ons gaat het om de  

extraatjes en de plusjes

Personeel & Ontwikkeling 62  De etappe van 2008 geeft  

een goed gevoel

Klachten  66 Klacht als informatie

Ondernemingsraad  68 Gesprekspartner van de directie

Financiën  70 De cijfers

2 Atlant Jaarverslag 2008



5Atlant Jaarverslag 2008

‘Op de fiets langs de locaties in het mooie Apeldoorn en de dorpen 

eromheen. Een plezier om te wonen, een plezier om te zijn!’ ‘De 

Route van Atlant’ is de titel die het jaarverslag meegekregen heeft. 

U wordt uitgenodigd onze locaties via de diverse fietsroutes te  

bezoeken. Tijdens deze prachtige tocht worden per locatie de high

lights en wetenswaardigheden weergegeven van het jaar 2008.

Afgelopen jaar hebben onze medewerkers hun uiterste best gedaan 

om een goede zorg en dienstverlening te bieden aan de mensen die 

een beroep op Atlant deden. Thuis of zo thuis mogelijk in de eigen 

wijk of in één van de locaties van Atlant.  In 2008 is een eerste aanzet 

gemaakt om in onze woonzorgcentra ook de mogelijkheid tot verpleeg

huiszorg (zware zorg) te bieden. Dit biedt cliënten de mogelijkheid 

om in hun eigen wijk te blijven wonen. In 2009 wordt dit op de eerste 

locatie gerealiseerd.De drie verpleeghuizen worden meer en meer 

omgebouwd naar gespecialiseerde voorzieningen op het gebied  

van Huntington, Korsakov, psychiatrische verpleeghuiszorg en een  

voorziening voor dementerende ouderen die speciale zorg vragen. 

Afgelopen jaar is steeds duidelijker geworden welke specialistische 

kennis we op deze gebieden in huis hebben.

 

Ook in 2008 is met veel inspanning en enthousiasme door onze  

medewerkers gewerkt om voor onze cliënten prima zorg te leveren. 

Een groot accent met goede resultaten heeft daarbij gelegen op 

kwaliteitsborging, het op orde krijgen van de bedrijfsvoering en het 

landelijk bekendheid geven aan de specifieke deskundigheid die bij 

Atlant aanwezig is. Wij wensen u veel fietsplezier langs de Atlant

locaties. Goede locaties met prima zorg en met medewerkers waar 

we trots op zijn!

 

Nelleke Vogel en Robert Dekker

Raad van bestuur Atlant ZorggroepVoorwoord
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“Kwaliteit die staat
als een boom!”
Cor Hilberink, beleidsmedewerker

Kwaliteit in zorg kent veel gezichten. Zoveel hoofden, zoveel zinnen 

als het om het begrip kwaliteit gaat. Atlant neemt bij kwaliteit de cliënt, 

zijn of haar beleving van welzijn, wonen en zorg als uitgangspunt. Bij 

kwaliteit gaat het om de vraag wat de cliënt als kwaliteit van leven 

wenst en ervaart. Indien Atlant aansluit bij deze wensen en binnen de 

spelregels blijft die de zorgsector ons meegeeft, dan is er sprake van 

kwaliteit. In mooi kwaliteitsjargon; kwaliteit is de mate van overeen

stemming tussen het beoogde en het werkelijk gerealiseerde kwaliteits

niveau in de zorg en dienstverlening. Cor Hilberink gebruikt de boom 

als symbool om kwaliteit aan te duiden. Stevig in de aarde en met de 

juiste voeding steeds maar verder groeien en bloeien.

De boom speelt een centrale rol in de natuur als bron van leven. De boom 

geeft zuurstof, vogels bouwen er hun nest, korstmossen leven op de 

stam, schimmels laven zich en insecten leven van de bladeren of het 

hout. De boom draagt vruchten en zaden die op hun beurt een belang

rijke voedselbron zijn voor dieren en vogels. De mens gebruikt de 

boom voor voedselproductie, sier en ook om zich te beschermen tegen 

de zon. Een boom is voor vogels, dieren en mensen een bron van leven 

en verbeeldt datzelfde leven. De boom staat, met de wortels stevig in 

de aarde, goed verankert in de bodem. Deze verankering heeft naast 

het stevige fundament nog een functie, de functie voeding. Voeding 

voor stam, takken en bladeren. De boom groeit vooral zelf. Maar met 

de juiste aandacht, zorg en liefde wordt de basis gelegd voor een 

gigant die groeit en bloeit.

Kwaliteit
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cliënten vragen en waarderen. Die ambitie wordt als het ware gevoed 

door de wensen van de cliënten. Door op deze manier kwaliteit in ons 

werk voorop te stellen, groeit de boom van Atlant; de boom wordt  

gezonder, de stam wordt dikker en de vertakkingen rijker.

Met wat extra voeding en aandacht zal de boom het nog beter doen. 

Deze extra voeding wordt gegenereerd door wensen van de cliënten, 

overheid en organisaties die de kwaliteit beoordelen. HKZ, ISO en 

NENnormen helpen de Atlant boom om flink verder te groeien. Maar 

de boom doet het uiteindelijk zelf. De kracht zit in de boom, de kracht 

zit in Atlant zelf.

Helpt u mee om de boom te laten groeien?

De ‘Route van Atlant’ leidt u langs alle Atlant locaties. Wij nodigen u van 

harte uit om binnen te komen. Op ieder locatie staat een kwaliteitsboom 

van Atlant. U kunt bij deze boom uw kwaliteitswens kwijt via het  

formulier ‘Vertel het ons’. Uw wens laat ons groeien!

De boom staat symbool voor Atlant Zorggroep en haar medewerkers. 

De boom maakt voor de cliënten van Atlant de kwaliteit van hun leven 

waar. De boom voedt zich grotendeels zelf. De medewerkers van Atlant 

hebben van nature hun drijfveer om zorg en diensten te leveren die de 
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“Alles valt op z’n plek
bij Markenhof”
Carla Tijssen, locatiemanager Markenhof

Markenhof is in 2007 officieel geopend en daarmee jong. De nieuwe 

omgeving brengt ‘schwung’. Wonen op Markenhof, in een prachtige 

omgeving, krijgt voor alle bewoners steeds meer vorm en inhoud. 

2008 was voor Markenhof vooral het jaar van na de verhuizingen,  

aldus Carla Tijssen. Nieuwe huisvesting voor 138 cliënten met het  

syndroom van Korsakov is voor bewoners en medewerkers even zoeken 

geweest, maar iedereen vindt er langzamerhand zijn plek.

Een nieuwe woonomgeving geeft een prikkel 

voor nieuwe mogelijkheden

Het nieuwe Markenhof bracht Marken Oost, Marken Zuid en Marken 

Buiten veel meer samen. Die samenvoeging kreeg in 2008 veel  

aandacht. Het bracht bewoners en medewerkers letterlijk dichter bij 

elkaar. Het stimuleerde medewerkers een kijkje te nemen in elkaars 

keuken en van elkaar te leren. Het bracht nieuwe ideeën boven.  

Bijvoorbeeld: met z’n allen op de fiets. Sporten maakt bij veel mensen 

onderdeel uit van het dagelijkse leven. Voor mensen in instellingen 

is dat niet vanzelfsprekend. Markenhof is een project gestart waarin 

een sportaanbod voor bewoners wordt ontwikkeld. Fietsen, zwemmen, 

wandelen, hockey en verschillende andere balspelen worden toe

gevoegd aan het aanbod voor bewoners.

Het lukte in 2008 steeds beter om via het activiteitenplein een  

aanbod dagbesteding te doen. Voor een ieder wat wils, was het credo. 

Nieuwe activiteiten werden bedacht en bestaande activiteiten 

Markenhof
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Kennis op peil houden, verder uitbreiden en krachten bundelen

Kennis vergaren en kennis delen kreeg veel aandacht in 2008, mede 

door de aansluiting van Markenhof bij het landelijke Korsakov  

KennisCentrum. In samenwerking met drie andere verpleeghuizen en 

samen met de Erasmus Universiteit van Rotterdam worden de witte 

vlekken op de Korsakovzorgkaart gezocht. Gezamenlijk wordt er  

gewerkt aan de uitbreiding en vernieuwing van het zorgaanbod.  

Activiteiten, ook in regionale netwerken en samenwerkingsverbanden, 

worden gestimuleerd waardoor krachten gebundeld worden. 

De eigen plannen voor scholing passen in dit kader. Een aantal  

medewerkers is opgeleid in de empatisch directieve benadering. 

Deze methodiek is een benaderingswijze die speciaal is ontwikkeld 

voor de omgang met Korsakovcliënten. Het evenwicht tussen struc

tuur en oprecht medeleven wordt daarin benadrukt. De volgende 

stap is om deze benadering binnen Markenhof verder in te voeren. 

De scholing hiertoe is inmiddels geschreven en wordt in 2009  

gegeven.

verder ontwikkeld. Het dagactiviteitencentrum (DAC) heeft hard  

gewerkt aan de buitenboel. De medewerkers hebben een deel van het 

terrein opgehoogd voor aanleg van een tuin. Er kan nu in de winter  

in de kas en tijdens de warmere dagen ook buiten worden gewerkt. 

Voor de houtzagerij is een nieuw onderkomen gebouwd. Meer dan 80 

bewoners werken dagelijks in het DAC.

Markenhof samen met andere aanbieders

Voor mensen met problemen zonder noodzaak tot directe opname, is 

Markenhof een samenwerking aangegaan met het RIBW. Insteek is 

vroegtijdige signalering van problemen en ondersteuning in de thuis

situatie. Daar waar de dagbehandeling soms nog niet eens in beeld is 

werken Markenhof en het RIBW samen, dit was in 2008 nog een proef. 

De samenwerking met Iriszorg kreeg een nieuwe vorm. Medewerkers 

van Atlant leverden diensten aan bewoners van locatie Het Hoogeland. 

Iriszorg, strevend naar verdere professionalisering en modernisering, 

nam de groep Atlant medewerkers over. In 2008 is de uitleen

constructie afgesloten en is afscheid genomen van deze bijzondere 

club medewerkers. 

Verborgen verhalen, over de gedachten achter het kunstwerk
“Bij de officiële opening van Markenhof op  

15 november 2007 werd een kunstwerk onthuld 

dat voor de ingang van het hoofd gebouw staat. 

Of eigenlijk werd het niet echt onthuld, maar in 

gebruik genomen. Want het is een kunstwerk 

dat er niet staat om mooi of lelijk gevonden  

te worden; het is een kunstwerk dat er staat  

om te gebruiken. Het staat er om de verhalen van 

de bewoners van Markenhof onder de aandacht 

te brengen en te bewaren.”

door Frans Prinsenberg
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Groene route
Afstand: ± 41 kilometer

Tijd: 4½ uur bij 16 km/u

Landschap: licht heuvelachtig

1.   Uw vertrekpunt is Kuiltjesweg 1, Atlant Zorggroep,  

locatie Markenhof. Rijd vanaf de hoofdingang het terrein af, 

houd hierbij links aan

2.  Op de openbare weg slaat u linksaf de Koningsweg in, ga aan 

het einde van deze weg opnieuw linksaf (Stoppelbergweg).  

Volg de Stoppelbergweg totdat u bij de Loenenseweg bent

3. Sla hier rechtsaf, de Loenenseweg in

4.  Bij bord “P waterval” steekt u de Loenenseweg over  

en volgt u het grindpad. Rechts van u stroomt de beek  

en ziet u even later de Loenense Waterval

  De Loenense Waterval is de grootste natuurlijke waterval van 

Nederland. Het water valt zo’n 15 meter naar beneden. De water-

valspreng uit 1869 ontspringt in de bossen van het Schalter. De 

spreng bestaat uit twee delen, de Vrijenbergspreng en de Veldhuizer-

spreng, die beiden ongeveer zes kilometer lang zijn.

5.  Volg dit fietspad tot u bij het Apeldoorns Kanaal bent.  

Sla hier rechtsaf

6.  Sla net voor de verkeerslichten opnieuw rechtsaf,  

richting Loenen

7.  U nadert het dorp Loenen. Sla na ruim 2 kilometer linksaf  

de Horstweg in

8.  Aan het einde van deze weg rechtsaf, de Eerbeekseweg in

9.  Sla net voor Restaurant Loenermark linksaf, de Droefakkers in. 

De route voert u nu naar De Loenermark

10.  Houd na het wildrooster het fietspad aan de linkerkant  

van de weg aan. Dit pad volgt u tot het einde

11. Bij paddenstoel P24503 gaat u richting Eerbeek

12. Bij paddenstoel P24506 gaat u linksaf richting Loenen

13. U gaat opnieuw linksaf bij paddenstoel P24698 

14. Bij paddenstoel P24699 gaat u rechtsaf richting Loenen

15. Ga rechtdoor bij paddenstoel P24507 

16. U gaat linksaf bij paddenstoel P24518

17.  Op knooppunt 87, bij paddenstoel P24519 gaat u rechtdoor, 

richting Ereveld Loenen

18. Volg Ereveld Loenen op de paddenstoelen totdat u hier arriveert

  U bent nu bij het Ereveld in Loenen. Op dit Ereveld van Oorlogsgra-

ven uit WO II zijn ruim 3.000 gevallenen begraven. In de kapel liggen 

de gedenkboeken met de namen van de slachtoffers. In het bezoe-

kerscentrum geven 70 dia’s een beknopt beeld van de oorlog. Het 

Ereveld is dagelijks gratis te bezoeken.

15Atlant Jaarverslag 2008Atlant Jaarverslag 200814



19.  Ga vanaf het Ereveld Loenen rechtsaf, de Groenendaalseweg in. 

Volg deze weg totdat u het viaduct over de A50 passeert

20. Houd rechts aan na het viaduct, richting Beekbergen

  U passeert het monument ter nagedachtenis aan de aanslag bij  

de Woeste Hoeve. Hier werden 117 Nederlanders vermoord vanwege 

een mislukte aanslag op de Duitse officier Rauter. De oorzaak: een 

Apeldoornse verzetsgroep kreeg een tip dat op 7 maart 1945 ‘s avonds 

een grote hoeveelheid varkensvlees in Epe zou worden opgehaald, 

bestemd voor het Duitse leger. 

Op 6 maart ‘s avonds gingen zes in Duits uniform gekleedde mannen 

op weg naar de Woeste Hoeve, waar de vrachtwagen zou passeren.  

De verzetsmannen wilden de wagen overmeesteren, naar Epe rijden  

en daar het vlees ophalen. Omstreeks middernacht naderde uit de 

richting Arnhem een auto, waarvan ze dachten dat het een vrachtauto 

was. 

Dit was niet het geval, in de grote BMW cabriolet zaten drie mannen. 

Een hevig vuurgevecht ontstond, waarbij twee inzittenden de dood 

vonden. Rauter, die ook in de auto zat, hield zich dood en werd in  

de vroege ochtend zwaar gewond gevonden. Het resultaat van de 

gruwelijke represaille is bij de Woeste Hoeve duidelijk zichtbaar.

21.  U passeert de achterzijde van een wegrestaurant.  

Hierna slaat u rechtsaf en steekt de Arnhemseweg recht over,  

de Schalterdalweg in. Deze slingerende weg blijft u volgen 

22.  Aan het einde van de weg slaat u linksaf de Loenenseweg in. 

Aan uw linkerhand vindt u de Atlant Zorggroep locatie  

Het Immendaal

23.  Sla na Het Immendaal linksaf de Koningsweg in.  

Aan uw linkerhand bevindt zich uw startlocatie,  

Atlant Zorggroep locatie Markenhof.

17Atlant Jaarverslag 2008Atlant Jaarverslag 200816
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“Van Sanatorium via Geriatrische 
Inrichting naar Verpleeghuis”
Esther van Zwol, locatiemanager Het Immendaal

In de bossen van Beekbergen staat Het Immendaal. Het Immendaal 

biedt momenteel plaats aan 89 bewoners met psychogeriatrische 

problemen (hoofdzakelijk dementie) en dubbelproblematiek op het 

psychische vlak. Het Immendaal biedt een plek om te wonen aan 

mensen voor wie dat thuis niet meer lukt omdat er 24 uur per dag 

begeleiding of zorg nodig is. Er wordt gewerkt met kleine woongroepen 

van 15 bewoners. Deze bewoners krijgen activiteiten aangeboden 

die passen bij hun belevingswereld.

Omdat het een pand is met een bijzondere en lange historie, lopen 

we in vogelvlucht door een eeuw zorg. 

 

Het vrije beddenfonds voor arme drommels

Immendaal kent een rijke historie en vanuit de archieven wordt een 

interessant beeld geschetst van de tijdsgeest. Op 28 augustus 1909 

richtten een aantal notabelen uit Rotterdam de N.V. Sanatorium 

Beekbergen op. In 1921 werd een fonds het “Vrijebeddenfonds voor 

arme drommels” in het leven geroepen. Dankzij dit fonds konden  

patiënten die gedeeltelijk door kerk, gemeente of consultatiebureau 

werden uitgezonden voor slechts enkele guldens per maand worden 

verpleegd in een sanatorium. Op oude foto’s tref je de grote galerijen 

nog aan (“galmgaten” genoemd) waar de tuber culosepatiënten met 

bed en al werden neergezet om gezonde, frisse Veluwse boslucht in 

te ademen.

Het Immendaal
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De sfeer van Rotterdam

Nu, na bijna 100 jaar, ademt het gebouw nog steeds een Rotterdamse 

sfeer. In de gangen hangen levensgrote oude foto’s van Coolvest, 

Blaak en andere Rotterdamse straten van voor de oorlog. De afdelingen 

heten Oostpoort en Passage en Het Kralingse Bos en Hofplein zijn  

activiteitenruimten voor de huidige bewoners.

Een 100-jarige met toekomst

Het monumentale gebouw bestaat in 2009 honderd jaar. In 2008 

zijn de voorbereidingen gestart voor het vieren van het 100 jaar 

oude Immendaal. Een reünie voor oudmedewerkers en een feest

week voor de bewoners staan op het programma. In de geschiedenis 

heeft het voortbestaan van het gebouw vaak aan een zijden draadje 

gehangen. De jongste plannen van Atlant spreken van een flinke 

verbouwing waardoor de 100jarige ook in de toekomst haar bijdrage 

aan zorg zal blijven leveren. 

Het sanatorium maakt plaats

Tot 1959 vervult het gebouw de functie van sanatorium. De gemeente 

Rotterdam zoekt in dat jaar ruimte om op korte termijn iets te kunnen 

doen aan de verpleeghuiszorg voor oudere Rotterdammers. Het oog 

valt op het voormalige sanatorium. Functie en naam worden gewijzigd. 

Tot 1982 is de naam Geriatrische Inrichting Beekbergen verbonden 

aan het pand. In 1982 krijgt het de huidige naam ‘Het Immendaal’. 

Het oude pand van Het Immendaal
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“Alles wat niet gewoon is, 
toch gewoon doen”
Esther van Zwol, locatiemanager Heemhof

In de Heemhof wonen 60 cliënten met psychogeriatrische aandoeningen 

en 30 cliënten met de ziekte van Huntington. Het huis, gelegen midden 

in de wijk De Maten, is ruim, modern van opzet en kent één en twee

persoonskamers. Esther van Zwol, typeert het huis als ‘bijzonder’. De 

bewoners hebben veel zorg en intensieve begeleiding nodig. Dat vraagt 

in die zin ook om bijzonder personeel.

Zoveel mogelijk midden in het leven

De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenaandoening. Ernstige 

stoornissen, somatisch en psychisch, zijn kenmerken die zich al vroeg 

openbaren. Vaak tussen het 35e en 45e levensjaar. De levensverwachting 

is beperkt tot circa 15 jaar. Spierstijfheid, krampachtige ongecontro

leerde bewegingen en de afhankelijkheid van de rolstoel maken dat een 

zeer intensieve verzorging nodig is. Atlant’s visie op zorg, waar een  

zo thuis mogelijke omgeving wordt aangeboden, betekent dat ook 

voor de 30 bewoners met de ziekte van Huntington de gewone en 

dagelijkse dingen gebeuren. Gewoon op je eigen kamer, gewoon je 

eigen muziek, gewoon aan je ontbijt, alleen of samen met anderen, 

gewoon de stad in om te shoppen, gewoon de wijk in naar het winkel

centrum, gewoon naar een voetbalwedstrijd dat is de dagelijkse  

gang van zaken. De medewerkers die helpen om het leven van de 

bewoners, met al hun beperkingen, te begeleiden hebben ‘iets’ met 

de bewoners. Het is een zware job. “Je vindt het geweldig om te 

doen of je kunt  het niet. Een tussenweg is er niet”, aldus Van Zwol.     

Heemhof
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Extra ‘Rondje Heemhof’ via het Kilometerpad
Vanuit Heemhof is een wandel-/fietsroute uitgezet om de omgeving  

te verkennen. Het Kilometerpad treft u hierbij aan. 

Heemhof wandel- en fietstochtje
1. Verlaat Heemhof via de Hoofdingang en sla rechtsaf

2. Ga rechts af en loop langs de parkeerplaats

3. Einde weg links af, je loopt dan op het fietspad

4. Blijf dit (fiets) pad volgen

5. Het is een flink eindje rechtdoor

6. Blijf het pad volgen

7.  Aan uw linkerhand ziet u een school “De Zonnehoek”,   

dit is een school voor kinderen met een verstandelijke beperking

8. Bij het schuine kruispunt steekt u over en volgt de weg

9. U gaat met de bocht mee naar links

10.  U volgt de weg tot aan het zandpad

11.  Rechtsaf het zandpad in

12.  Op het kruispunt slaat u rechtsaf

13.   Blijf de weg volgen en ga rechtsaf en  

neem het bruggetje aan uw rechterhand

14.  Na het bruggetje slaat u rechtsaf

15.  Op de kruising gewoon rechtdoor

16.  Als u de school voorbij bent, slaat u rechtsaf (langs de paaltjes)

17. U volgt de weg

18.  Ook na de drempel gaat u gewoon rechtdoor

19.   U komt nu in een woonwijk met allerlei woonerven,  

maar loop gewoon rechtdoor

20.   In de bocht met de huisnummers 780 t/m 789 neemt u  

de weg aan uw linkerhand

21.  Voor de bank (ABN) linksaf

22.  Negeer Eva en volg Adam

23.  Sla bij Zeeman textiel rechtsaf

24.  Bij de Rabobank rechtdoor

25.  Loop rechtdoor langs de parkeerplaats

26.  Na Bolletje het rode fietspad volgen

27.  Over het bruggetje links af, terug naar Heemhof.

Wonen, dagbehandeling en dagverzorging

Voor de 60 bewoners met psychogeriatrische aandoeningen is de 

Heemhof een woonplek die volop leeft. Naast de dagelijkse activiteiten 

organiseren de afdelingen diverse activiteiten buiten het huis, zoals 

winkelen met Moonlight Shopping is een geliefd uitje. Heemhof biedt 

dagbehandeling aan 15 tot 20 cliënten met een psychogeriatrische 

aandoening. De deelnemers krijgen gedurende langere tijd professio

nele zorg, begeleiding en behandeling zodat ze thuis kunnen blijven 

wonen. De aangeboden activiteiten richten zich vooral op het trainen 

van het geheugen, herkenning en concentratie. Dit kan in groepsver

band maar ook individueel.

De dagverzorging op Heemhof biedt ouderen de mogelijkheid om 

leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen de dag door te brengen. De 

dag is gevuld met activiteiten om het geheugen te stimuleren en om 

de functies op lichamelijk, sociaal en psychisch gebied te trainen.

25Atlant Jaarverslag 2008



27Atlant Jaarverslag 2008

“Berghorst in juli  
eventjes Indonesië”
Jannie Visse, locatiemanager Berghorst

Voor Jannie Visse sprongen er twee activiteiten uit als ze terugdenkt aan 

het jaar 2008 en woonzorgcentrum Berghorst. Natuurlijk was er veel 

meer dat de aandacht trok; kwaliteit, certificering, het dagelijkse werk 

om de bewoners zorg en diensten te verlenen. Maar denkend aan de 

ongeveer 70 bewoners en het personeel aan de Gijsbrechtgaarde in de 

wijk De Maten, staan de vakantieweek in eigen huis en een bijzondere 

boottocht nog vers in het geheugen.

  

Vakantieweek in eigen huis met het thema Indonesië

Woonzorgcentrum Berghorst kent een vakantieweek. Wordt bij een 

vakantieweek vaak gedacht aan het ‘op pad’ gaan, locatie Berghorst 

draait de rollen om. Tijdens de vakantieweek wordt ‘het verre’ in huis 

gehaald. De locatie zet in die week haar deuren ook openen voor de 

buren en wijkbewoners. In de week van 9 tot en met 16 juli zijn  

bewoners, familieleden en de buurt uitgenodigd om naar Indonesië 

te komen. Berghorst ademende die week de sfeer van Azië. Iedereen 

was welkom en kon die week kennismaken met de rituelen en gebruiken 

van Indonesië. Dans, muziek en klederdracht stonden centraal.  

Tevens werd een project gesteund voor het eiland Sumba. Tijdens die 

week werd geld ingezameld om een ziekenhuis op dit eiland te onder

steunen. Een bijzonder actie was de verkoop van handgemaakte 

weefkussens. De kussens zijn overgekomen vanuit Sumba en werden 

op Berghorst verkocht. Het was een kleurrijke vakantieweek, een 

bijzondere ontmoeting in eigen huis. 

Berghorst
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Aan het einde van de middag, na aankomst in Berghorst, stond er in 

het restaurant soep met broodjes klaar, zodat iedereen nog even kon 

nagenieten van deze gezellige dag.

Een boottocht op de IJssel

Dit jaar organiseerde locatie Berghorst een bootreis. Met een rolstoel

touringcar werden de bewoners naar de haven in Zwolle gebracht. Hier 

stond de boot klaar voor een reisje op de IJssel. De bewoners werden 

ontvangen met koffie, thee en ambachtelijk appelgebak. Tussen de 

middag was het genieten van een pannenkoekenbuffet. Kortom; voor 

elk wat wils!

U ziet hier de oude Berghorst-

locatie.‘Wist u dat op de huidige 

locatie Berghorst vroeger een wijk-

centrum stond? En wist u ook dat 

onze medewerker Hennie ten Tije 

hier als tiener naar disco ’14 - 18’ 

ging? Een disco zonder alcohol, 

zo werd gezegd’
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“Tien jaar Sprengenhof
en een kwaliteitsstempel”
Marlies Brandt, locatiemanager Sprengenhof

Het woonzorgcentrum Sprengenhof ligt midden in Ugchelen. Deze 

locatie biedt onderdak aan ongeveer 50 bewoners en ademt de sfeer 

van de ‘dorpse’ gemoedelijkheid. Sprengenhof heeft dit jaar haar 

tweede lustrum gevierd, knapte de woonomgeving op en behaalde 

en passant het HKZstempel, aldus Marlies Brandt. 

Tien jaar voor iedereen

Natuurlijk wordt het 10jarige bestaan van Sprengenhof als een  

belangrijk feit gezien in het jaar 2008. En jubilea worden gevierd. 

Sprengenhof hield een bruisende feestweek in juni en maakte haar 

streven waar om onderdeel te zijn van de Ugchelse gemeenschap. 

Ook omwonenden uit Ugchelen werden uitgenodigd en hebben  

het feest meegevierd tijdens de afsluitende barbecue. Ronnie Tober, 

de locale entertainer met landelijke bekendheid, verzorgde een 

spetterend optreden.

Een opknapbeurt; fraaier en veiliger

Sprengenhof, de 10 jaar oude locatie, was toe aan een opknapbeurt. 

In 2008 is dit gerealiseerd door de woonomgeving te verfraaien en te 

verbeteren. De vloer in het restaurant is vervangen, de trappenhuizen 

zijn voorzien van nieuwe vloerbedekking en de trapneuzen zijn  

vervangen waardoor de veiligheid is toegenomen.

Sprengenhof
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Op papier en het echte werk, de kwaliteit is goed

In de zorgsector wordt volop gewerkt aan kwaliteit. Sprengenhof kreeg 

officieel het HKZcertificaat. Hiertoe bezocht een extern bureau, te 

weten Loyds, de Sprengenhof. Er zijn diverse gesprekken gevoerd 

met de locatiemanager, de teamleiders, de cliëntenraad en enkele 

verzorgenden. Loyds heeft de procedures en werkwijze gecheckt. 

Flinke stapels notities werden doorgewerkt. Het papier werd ver

geleken met de echte manier van werken op Sprengenhof. Aan het 

einde van dit bezoek meldde de vertegenwoordiger van bureau Loyds 

dat het goed is gesteld met de kwaliteit van zorg op Sprengenhof. 

Natuurlijk weten de medewerkers dat er op Sprengenhof goed en 

professioneel wordt gewerkt. Maar het is toch een goeie opsteker om 

dit van een extern bureau te horen.

Het besluit
“In mei ’94 kwam het bericht af 

dat Gedeputeerde Staten besloten 

hadden aan de nieuwe Loohof  

80 WBO-plaatsen toe te kennen, 

10 minder dan men oordeelde  

nodig te hebben. De provincie 

dacht daar dus duidelijk anders 

over. Voor Ugchelen stelde ze 46 plaatsen beschikbaar en voor Uddel nog 

eens drie. Op dit besluit kon worden gereageerd met een bezwaarschrift, 

maar of het nog zin had?”

door W. Kroon



Levendige route
Afstand: ± 35 km

Tijd: 3½ uur (bij 16 km/u)

Landschap: vlak

1.  Uw vertrekpunt is de Gijsbrechtgaarde 30,  

Atlant Zorggroep, locatie Berghorst

2.  Fiets de Gijsbrechtgaarde uit en ga rechtsaf de Laan van Maten in 

3.  Sla net na het winkelcentrum Eglantier  

echtsaf de Eglantierlaan in

4.  Aan het eind van de Eglantierlaan vindt u aan  

uw rechterhand onze tweede locatie in De Maten, Heemhof.  

Ga hier linksaf de Heemradenlaan in

5.  Ga rechtsaf de Landdrostlaan in

6.  We laten de wijk De Maten achter ons. Sla linksaf  

de Polderweg in (deze weg gaat over in de Elsbosweg)

7.  U steekt na twee kilometers de snelweg A50 over.  

Net na de snelweg slaat u linksaf de Brinkenweg in.  

Deze weg slingert door de weilanden en langs allerlei  

boerderijen. Houdt hier voortdurend rechts aan.  

De Brinkenweg verandert in Krommedijk

8. U nadert de Kleinedijk. Hier slaat u linksaf

9.  Ga linksaf de Leigraaf in. U passeert hier de spoorlijn  

ApeldoornZutphen. Tussenstation op deze lijn is Klarenbeek, 

een van de kleinste stations in Nederland

10.  Sla aan het einde van de weg rechtsaf De Kar op  

(deze weg gaat over in de Broekstraat)

11.  U passeert nu het bord bebouwde kom Klarenbeek.  

Steek recht over de Kopermolenweg in

12.  Sla rechtsaf de Oudhuizerstraat in. 

13.  Aan het einde van de Oudhuizerstraat slaat u  

rechtsaf de Polveenseweg in

14.  U nadert de Klarenbeekseweg. Sla hier linksaf en ga  

daarna meteen rechtsaf de Woudweg op

15.  Deze weg brengt u naar Lieren. Net voor het  

Apeldoorns Kanaal gaat u linksaf, het fietspad op   

  In 1825 werd in Apeldoorn de eerste spade in de grond gestoken 

voor het graven van het Apeldoorns Kanaal tussen Apeldoorn en 

Hattem. Het 32 kilometer lange kanaal is grotendeels met de hand 

gegraven. Kosten: ongeveer 300.000 gulden. Het grootste gedeelte 

van dit bedrag werd gefinancierd door de opdrachtgever, koning 

Willem 1. In jaren veertig van de 19e eeuw groeide het verlangen  

om de doodlopende vaarweg door te trekken naar Dieren en er een 

doorgaande én renderende vaarroute van de maken. Zo gedacht, zo 

gedaan. Echter, de auto en de schaalvergroting in de scheepvaart  

zijn uiteindelijk fataal geworden voor de scheepvaart op het kanaal. 

In 1972 is het kanaal daarom gesloten voor alle scheepvaart.  

Er wordt regelmatig gepleit om het kanaal weer als vaarroute te  

openen. Tot nu toe zonder resultaat…
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16.  Steek bij de eerste mogelijkheid het Kanaal over  

en fiets de Veldbrugweg in

17. Sla aan het einde rechtsaf de Tullekensmolenweg in

  Aan de Tullekensmolenweg vindt u aan uw rechterhand de  

‘Ruitersmolen’. In 1606 is deze molen als papiermolen gesticht door 

Marten Orges. Later kwam er een tweede molen bij en ontstond de naam 

‘Ruitersmolen’. De papiermolen brandde in 1864 geheel af en is ook niet 

meer herbouwd. De andere molen, die inmiddels omgebouwd was tot 

korenmolen, raakte na de Tweede Wereldoorlog steeds meer in verval. Een 

restauratie volgde, die in 1985 gereed kwam. Op de zolder is een expositie 

ingericht over de oude papiermakerij, compleet met demonstraties 

papierscheppen. Openingstijden: juli/augustus van dinsdag t/m vrijdag 

09.00-16.00 uur en op zaterdag en zondag van 14.00-16.00 uur en vanaf 

september dinsdag en donderdag van 09.00-16.00 uur.

18. Ga de tweede weg rechtsaf, de Oude Apeldoornseweg in

19. Sla linksaf De Els in

20.  Steek de Arnhemseweg recht over, de Engelanderkamp in

21.  Aan het einde van deze weg slaat u rechtsaf, Engeland in

22.  U komt op een Tsplitsing. Ga het fietspad op wat zich tussen 

twee woningen bevindt

23.  Sla aan het einde van het fietspad rechtsaf Het Herenhul in

24.  Aan het einde van deze weg slaat u linksaf de  

Albert Schweitzerlaan in. Houdt hier rechts aan!

25.  Sla rechtsaf de Molecatenlaan in. U fietst nu door een  

woonwijk van Ugchelen

26.  Aan het einde van de Molecatenlaan komt u in het 

centrum van Ugchelen. Sla hier linksaf de Ugchelseweg in

27.  Ga meteen rechtsaf de Ugchelsegrensweg in

28.  Aan uw linkerhand vindt u de Dr. Piekemalaan,  

waar de Atlant Zorggroeplocatie Sprengenhof staat

29.  Om weer terug te komen bij de locatie Berghorst,  

gaat u weer terug naar de Ugchelseweg. Daar gaat u linksaf

30.  Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf het fietspad op.  

Volg dit fietspad totdat u bij de volgende verkeerslichten komt. 

Daar slaat u linksaf 

31.  Bij de volgende verkeerslichten (Marchantstraat) gaat u rechtsaf

32. Aan het einde van deze weg gaat u linksaf, de Laan van Maten in

  Op de rotonde aan het einde van de Laan van Maten vindt u een 

bijzonder kunstwerk. Boven de rotonde aan de Matenpoort zweven 

drie vrouwen in een kring, los van het aardse bestaan, verheven boven 

het verkeer dat er dagelijks aan voorbij trekt. De een zweeft op haar 

buik, de ander op haar zij en de derde op haar rug. Ze draaien als het 

ware met het verkeer mee. Met hun wijd uitgestrekte armen geven ze 

een gevoel van rust en totale overgave. Het lange haar van de vrouwen 

valt in sluike strengen naar beneden en hun sobere jurken hangen 

open. Verscholen tussen de struiken staan de sokkels die de soepel 

vallende haren en jurken dragen. 

33.  Neem de eerste afslag op bovenstaande rotonde.  

Sla meteen rechtsaf en u staat weer voor de Atlant Zorggroep, 

locatie Berghorst
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“Tijdens het 10 uur praatje zit 
de zaal nokkie, nokkie”
Jannie Visse, locatiemanager Koningin Wilhelmina

Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina in de Apeldoornse wijk Anklaar: 

een koninklijke naam in een volkse en levendige wijk. Het woonzorg

centrum biedt plek aan 133 bewoners. Het gebouw vierde dit jaar 

haar 35e verjaardag. Nieuwbouwplannen staan voor de deur, aldus  

Jannie Visse die met haar wekelijkse ‘10 uur praatje’ een bijzondere 

vorm van communicatie met de bewoners onderhoudt. 

Communicatie met de bewoners op een vast tijdstip 

Jannie Visse vindt communicatie heel belangrijk in het woonzorg

centrum. Ze doet dat op een speciale manier. Op maandagmorgen 

om 10 uur zijn de bewoners van Koningin Wilhelmina paraat. Visse 

neemt dan in een volle zaal de week door in haar ‘10 uur praatje’. Ze 

benoemt dan de activiteiten voor die week, wetenswaardigheden 

over medebewoners en ontwikkelingen in het woonzorgcentrum. Via 

twee ringleidingen luisteren anderen in het huis mee. De waardering 

voor deze vorm van communicatie is groot. Visse heeft ook het  

initiatief genomen om twee keer per jaar een openbare vergadering 

van de cliëntenraad te houden. Toen in februari de inspectie een 

bezoek bracht, meldde het rapport dat de communicatie in het 

woonzorgcentrum prima verzorgd is.

35 jaar Koningin Wilhelmina 

Op 23 maart 2008 bestond woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina 

35 jaar. De hele week heeft in het teken gestaan van festiviteiten 

voor de bewoners van dit centrum en voor de buurt. Als feestthema 

Koningin Wilhelmina
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functie nog beter zal passen. Dan heb ik het over wonen met zorg, 

maar ook over de gemeentelijke bibliotheek en over kinderopvang. 

Een soort multifunctioneel centrum Anklaar. Echt een ontmoetings

plek in en van de buurt waar mensen voor activiteiten en vragen  

terecht kunnen.” 

Samen met andere partijen wordt invulling gegeven aan wonen,  

welzijn en zorgdiensten. Met Wisselwerk wordt op dit moment al  

samengewerkt. In de zomervakantie was er voor de wijk in de tuin 

van Koningin Wilhelmina een middag met thee, versnaperingen en 

muziek.

Kruisvereniging ZorgSaam, Atlant Zorggroep en Wisselwerk denken 

na over een gezamenlijk aanbod van diensten in de Apeldoornse 

woonservicegebieden. Bijvoorbeeld rijbewijskeuring voor ouderen, 

Health Check’s en uitleen van hulpmiddelen, zouden in de toekomst 

mogelijk zijn in het nieuwe mulitfunctionele centrum.

werd de Middeleeuwen gekozen. Tijdens de activiteiten in die week 

gingen diverse personeelsleden en vrijwilligers middeleeuws gekleed. 

Woensdag 26 maart 2008 volgde het officiële deel met genodigden. 

In haar speech stond Visse stil bij het verleden en het ontstaan van 

het woonzorgcentrum. Er werd een gedicht voorgedragen uit de 

toenmalige Apeldoornse Courant uit 1935. De rest van de week stond 

bol van de leuke activiteiten. De bekende Apeldoornse “Havenzanger” 

kwam langs. Er was een high tea met een middeleeuws optreden van 

de akoestische middeleeuwse groep Madlot met zogenaamde ‘speel

mansmuziek’. Er werd een muzikale bingo met een aantal oud  

Hollandse liedjes verzorgd en de week werd afgesloten met een 

spectaculaire familiemiddag. Tijdens die middag kwamen de middel

eeuwen weer tot leven. Heelmeesters, een nar, een verhalenverteller, 

een kruidenvrouwtje en een ‘soetwaerenkraam’ met ouderwets  

eigengemaakte lekkernijen, bevolkten het woonzorgcentrum.

Nieuw en samen met anderen

Het huidige woonzorgcentrum zal de komende jaren plaatsmaken 

voor een nieuw centrum. Een plaatje dat helemaal past. Visse: “We 

krijgen de mogelijkheid om een centrum te bouwen waarin de wijk

Het huis geopend
U ziet hier de oude Koningin 

Wilhelmina locatie. “Om symbolisch 

uit te drukken hoe zowel jong  

als oud samen kunnen werken, 

werd de officiële opening van  

het huidige bejaardencentrum 

Koningin Wilhelmina op 23 maart 

1973 verricht door de jonge  

Carlieke Noordmans en een van de bewoners van het huis, de heer  

Bronkhorst. Samen stelden ze met een druk op de knop de fontein van  

de grote vijver in werking en was de opening een feit.”

door W. Kroon
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“Berkenhove wordt vooral een 
warm thuis voor haar bewoners”
Carla van der Valk, locatiemanager Goede Reede

In het centrum van Apeldoorn ligt Goede Reede, een woonzorgcentrum 

met plek voor 100 ouderen. Goede Reede gaat haar plaatsen geleidelijk 

afbouwen. Berkenhove en De Graanhof gaan die functie overnemen, 

maar op een hedendaagse manier. “2008 was vooral een jaar van 

bouwen,” vertelt Carla van der Valk. “Bouwen aan Berkenhove en  

De Graanhof, maar ook bouwen aan kwaliteit en ons dienstenpakket. 

In feite lopen wij hier continu met de bouwhelm op!”

Met De Graanhof heeft Atlant de wijk binnen de muren gehaald

Geestdriftig vertelt Carla over de twee omvangrijke bouwprojecten. 

De Graanhof is in november opgeleverd. Het is een gebouw met  

veel functies. Zo herbergt het bijvoorbeeld de dagbesteding van  

’s HeerenLoo en een gezondheidscentrum. Er is een prachtige,  

gemeenschappelijke ruimte en een Grand Café. De dagverzorging 

van Goede Reede heeft in De Graanhof haar plek gevonden. “Met 

dagverzorging kunnen wij de mantelzorgers in de wijk De Heeze  

ontlasten. De klant zelf komt weer onder de mensen en heeft afwisseling 

en structuur in de week. Ook gaan we samen met Wisselwerk activi

teiten in De Graanhof aanbieden. Daar was echt behoefte aan, want 

voor ouderen was er geen ontmoetingsruimte in deze wijk. In feite  

hebben wij met De Graanhof de wijk binnen de muren gehaald!”

De onzekerheid over de verhuizing willen we wegnemen

In 2008 is er ook druk gewerkt aan de nieuwbouw en renovatie van 

Berkenhove. In het derde kwartaal van 2009 verhuizen de eerste  

Goede Reede



44 Atlant Jaarverslag 2008 45Atlant Jaarverslag 2008

stukje levendigheid in Goede Reede. Elke dag staat er wel een activiteit 

op het programma. Langzamerhand gaan er ook steeds meer bewoners 

meedoen. Dat is een prachtige ontwikkeling. Onze bewoners groeien 

zo een beetje toe naar de situatie in Berkenhove.”

Berkenhove staat voor kleinschalig wonen

Is er met al dat bouwen nog wel tijd voor de klant? “De klant wordt 

hier alleen maar beter van,” vertelt Carla. “In Berkenhove gaan we in 

2009 over op kleinschalig wonen. Er komen drie woningen voor elk 

zes bewoners. Daar bieden wij een huiselijke omgeving. Een warm 

thuis is vooral voor ouderen met dementie erg prettig. Ze kunnen 

zichzelf beter redden in de woning, zijn meer betrokken bij hun  

medemens en genieten meer van de omgeving.” Keert dan de rust 

terug voor de bewoners? “Voor de bewoners zeker, maar voor ons 

blijft het bouwen,” lacht Carla. “Er is nog genoeg te doen!”

Hoe de toekomst ook verloopt, één ding is zeker: het team van Goede 

Reede bouwt door aan kwaliteit!

bewoners van Goede Reede. Carla vertelt dat de verhuizing in 2008 al 

wat onrust gaf: “Begrijpelijk, de klant wil toch weten wanneer ze 

kunnen verhuizen. Jammer genoeg kunnen we niet iedereen in één 

keer verhuizen. We moeten wachten tot er plek vrijkomt. Dat geeft 

onzekerheid bij de bewoners. Die onzekerheid willen we zo veel  

mogelijk wegnemen. In 2008 zijn we daarom gestart met het geven 

van informatie over de stand van zaken. Dat zullen we ook komend 

jaar blijven doen.” 

Het activiteitenprogramma brengt levendigheid in Goede Reede

Maar de komende verhuizing heeft ook mooie zaken opgeleverd. Zo 

zijn de activiteiten van Wisselwerk in Goede Reede ondergebracht. 

“Ik noem bijvoorbeeld een groep biljarters,” lacht Carla. “De biljart

tafels staan op de etages. Dagelijks zijn er mensen aan het biljarten 

en af en toe maken ze een praatje met de bewoners. Dat geeft een 

De Meerpaal
“Dinsdagmorgen 16 februari (1971) was het 

onrustig tijdens het koffie-uur. Geen wonder,  

er was buiten wat te zien. Met veel mensen en 

groot materiaal werd de meerpaal geplaatst.  

Er was lang naar uitgezien. Nu staat hij er dan. 

En, hij mag gezien worden. Fors en kloek staat 

hij er nu, de echte meerpaal, van zware balken. 

Helemaal echt! Hij onderstreept dat wij gemeerd  

zijn op ‘Goede Reede’.”

door W. Kroon
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“Er is volop aandacht 
voor onze klanten”
Phyleen de Jong, locatiemanager De Loohof

Woonzorgcentrum De Loohof ligt in een prachtige omgeving: dichtbij 

de wijk Berg en Bos en paleis Het Loo. Een uniek en sfeervol plekje in 

Apeldoorn. De Loohof, gevestigd in een modern gebouw dat er nu 

zo’n tien jaar staat, biedt plek aan 79 bewoners. 2008 was een druk 

maar een goed jaar, vertelt Phyleen de Jong. Ze constateert dat  

de betrokkenheid van de medewerkers nog verder is toegenomen. Dat 

merk je aan de sfeer en de tevredenheid onder de bewoners en mede

werkers. Er is volop ruimte om aandacht te besteden aan de bewoners. 

Maar hoe heeft het team van De Loohof dat weten te bereiken?

De toets glansrijk doorstaan!

Enthousiast vertelt Phyleen over de speerpunten van 2008 met op 

nummer één het project ‘Werken aan kwaliteit’. Het thema voor 2007 

was: ‘De klant komt van rechts’. Dat jaar hebben we alle werkprocessen 

duidelijk omschreven met maar één doel; de vraag van de klant. In 

2008 zijn we daarmee verder gegaan. De werkwijze is aangescherpt 

en vastgelegd. De EVV’ers (medewerkers die de eerste contactpersonen 

voor klanten zijn) kregen meer duidelijkheid in hun werk. Ook het 

zorgplan van cliënten kwam goed op orde. Kortom, er kwam rust in 

de organisatie. Dat was voor klant èn medewerkers heel belangrijk.

Een onafhankelijk bureau toetste de kwaliteit op De Loohof, een  

voorwaarde voor het behoud van het HKZcertificaat. Dat gebeurde 

in december. Die toets werd glansrijk doorstaan. Het was een prachtige 

afsluiting van het jaar voor alle medewerkers. En voor de klant is het 

een bevestiging dat Atlant doet wat het belooft.

De Loohof
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Ook in 2009 stropen we de mouwen weer op

Kan De Loohof nu rustig achterover leunen? Absoluut niet, meent 

Phyleen. Ook in 2009 worden de mouwen weer opgestroopt. De zorg

zwaartepakketten worden ingevoerd. De klant kan dan, binnen het 

budget, zelf bepalen hoe de zorg aan hem of haar eruit moet zien. De 

afspraken worden vastgelegd in een zorgarrangement en een zorg

plan. De nieuwe werkwijze is een prachtige uitdaging, want het  

zet de klant nog meer centraal. Tenslotte is ieder mens uniek en 

heeft eigen behoeften en wensen. Het jaar 2009 kent voldoende  

uitdagingen voor De Loohof. Het is de bedoeling dat er eind 2011 

dertig verpleeghuisklanten een warm thuis vinden op De Loohof. Die 

plannen worden nu voorbereid. Daarin past ook het onderzoek naar 

de mogelijkheid van kleinschalig wonen.

Wat de toekomst ook brengt, één ding is zeker: het team van De Loohof 

zorgt dat het er klaar voor is!

Iedereen moet in zijn eigen wijk kunnen deelnemen

aan activiteiten

Een ander belangrijk speerpunt was de samenwerking met welzijns

organisatie Wisselwerk, vertelt Phyleen. Elke inwoner van Apeldoorn 

moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen 

meedoen in de eigen wijk. Dat idee is met Wisselwerk ingevuld door 

diverse activiteiten voor ouderen in de wijk op te zetten. Het resul

taat is een uitgebreid activiteitenprogramma, dat is vastgelegd  

in een boekje. Vrijwilligers van Wisselwerk komen bijna dagelijks in 

De Loohof om de activiteiten te begeleiden. Via een nieuwsbrief  

in de wijk worden de activiteiten bekend gemaakt.

Notulen der bestuursvergadering van 30 december 1957, 
16.30 uur in het Diaconaal Centrum, Kerklaan 8

“Huur van de grond aan de Jachtlaan  

(Koning Lodewijklaan). Het is zeer  

verheugend te kunnen mededelen, dat 

in het gesprek met de intendant van 

Het Loo, de heer van Lawick van Pabst, 

hedenmorgen is gebleken, dat H.M. de 

Koningin deze grond voor 100 jaar aan 

de Stichting wil verhuren voor ƒ 100,- per jaar. Erfpacht is niet mogelijk 

omdat de Koningin slechts het vruchtgebruik van deze grond heeft.”

door W. Kroon



Koninklijke route
Afstand: ± 35 kilometer

Tijd: 3½ uur bij 16 km/u

Landschap: vlak

1.  1.Uw vertrekpunt is de Koning Lodewijklaan 2,  

Atlant Zorggroeplocatie, De Loohof. Ga linksaf,  

richting het grote kruispunt bij De Naald

2.  Steek bij de verkeerslichten recht over, richting Vaassen

3.  Ga de eerste weg links, de Koningsstraat in. U passeert  

hier Paleis Het Loo.

  Paleis Het Loo is een voormalig Koninklijk Paleis en thans  

Nationaal Museum, gelegen aan de rand van de stad Apeldoorn bij de 

gelijknamige wijk Het Loo. Het behoort tot de Top 100 der Nederlandse 

UNESCO-monumenten. Het paleis was de zomerresidentie van de 

Nederlandse stadhouders en koningen van 1686 tot 1975. Het werd 

voor het laatst bewoond door Prinses Margriet. Paleis het Loo beschikt 

over een Hollands-classicistische tuin met Franse invloeden (een 

vakverdeling afgezet met buxushagen). Het is een formele tuin in de 

stijl van de 17e-eeuwse barok in navolging van de renaissancetuinen 

van André le Nôtre zoals bij het Kasteel van Versailles. Vanaf het 

balkon (op woensdag toegankelijk) is een uitzicht op de tuin. De ene 

kant van de tuin is het spiegelbeeld van de andere. Het paleis en de 

tuinen zijn geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

4.  Ga aan het einde van de weg linksaf de Zwolseweg in

5. Sla de eerste weg opnieuw linksaf, de Wieselseweg

6. Houdt rechts aan en volg de Greutelseweg

7. Sla rechtsaf het zandpad Huisakkers in

8. Sla linksaf de Wieselsekampweg in

9. Sla linksaf de Wieselse Enkweg in

10. Sla opnieuw linksaf de Kopermolenweg in

11. Sla rechtsaf de Greutelseweg in

12.  Sla linksaf de Elburgerweg in. Deze weg leidt u al slingerend 

door Kroondomein Het Loo. Blijf deze weg langere tijd volgen

  Kroondomein Het Loo omvat uitgestrekte bos- en heidegebieden 

en een park. Het gebied is al ruim 300 jaar verbonden met het Oranje-

huis. Deze verbintenis heeft het Kroondomein gevormd tot wat het nu 

is. Het hele gebied is 10.000 hectare groot  en kent een rijke cultuur-

historie, grote biologische diversiteit en veel landschapsschoon.

13. Sla rechtsaf de Niersenseweg in

14. Aan het einde van deze weg slaat u rechtsaf de Gortelseweg in

15. U nadert het dorp Vaassen. Ga linksaf de Emmalaan in

16. Sla rechtsaf de Koninginneweg in

17.  Sla linksaf de Julianalaan in. Aan deze laan staat kasteel  

De Cannenburgh.

18. Sla bij de verkeerslichten rechtsaf de Dorpsstraat in

19. Ga linksaf de Oude Apeldoornseweg in

20.  Steek de weg recht over als u de Laan van Fasna passeert.  

De Oude Apeldoornseweg gaat over in de Oude Zwolseweg
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  Het kasteel De Cannenburgh is gebouwd op de restanten van een 

eerder kasteel, waarvan de vroegste vermelding uit 1365 stamt. 

Sporen van dit vroegere versterkte huis zijn nog te zien in de kelder 

van het huidige kasteel. In 1543 werd de Cannenburch het bezit van 

de befaamde vechtjas, maarschalk Maarten van Rossum. Hij liet de 

ruïne tot een statig slot herbouwen, maar stierf voordat de bouw klaar 

was. Zijn opvolger, Hendrik van Isendoorn, voltooide het bouwwerk. 

Nadat de weduwe van de laatste telg Van Isendoorn in 1881 overleed, 

werd de gehele inboedel door de erfgenamen naar elders overge-

bracht. In 1881 overleed de laatste bewoonster van het kasteel, waar-

na haar bezittingen werden verdeeld onder familieleden. Het kasteel 

dreigde te worden afgebroken, maar kon verkocht worden aan Eduard 

baron van Lynden. De laatste particuliere eigenaar was Richard Cleve. 

Na de oorlog werd het kasteel in beslag genomen door de Nederlandse 

Staat, waarna het in 1951 voor een symbolisch bedrag werd verkocht 

aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.

21.  Houdt op de Oude Zwolseweg links aan, richting de bebouwde 

kom van Wenum

22. Ga linksaf richting Beemte, de Papegaaiweg in

23.  Net voor het Apeldoorns Kanaal gaat u rechtsaf, het fietspad op. 

U gaat nu weer richting Apeldoorn

24.  Aan het einde van het fietspad steekt u het Kanaal over.  

Ga na de brug meteen rechtsaf richting Apeldoorn

25.  Steek bij de verkeerslichten recht over en ga linksaf  

de Anklaarseweg in (niet toegankelijk voor auto’s)

26. U fietst nu door de wijk Anklaar. Ga rechtsaf de Othellostraat in

27. Sla linksaf de Parelvissersstraat in

28.  Aan het einde van deze straat slaat u rechtsaf de Sluisoordlaan in

29.  Ga meteen de eerste weg rechts, de Tannhauserstraat in. 

Meteen aan uw rechterhand bevindt zich  

de Atlant Zorggroeplocatie, Koningin Wilhelmina

30. Ga terug naar de Sluisoordlaan, waar u rechtsaf slaat

31.  Net voor de verkeerslichten gaat u rechtsaf,  

de Laan van Zevenhuizen  in

32.  U nadert winkelcentrum Kersschoten. Net voor het 

winkelcentrum slaat u linksaf de Nobelstraat in

33. Sla rechtsaf de Frisolaan in

34. Ga linksaf de Koninginnelaan in

35.   Sla net na de Grote Kerk meteen rechtsaf het fietspad op.  

Ga bij de verkeerslichten eerst rechtdoor en ga daarna linksaf,  

de Vosselmanstraat in

36.  Ga rechtsaf de Badhuisweg in. U houdt hier rechts aan en blijft 

de Badhuisweg volgen

37.  Sla net voor de begraafplaats rechtsaf, de Robijnstraat in. Hier 

vindt u aan uw rechterhand Atlant Zorggroeplocatie, Goede Reede

38. Sla linksaf de Aquamarijnstraat in

39.  Ga rechtsaf de Jachtlaan op en ga meteen de eerste weg  

weer rechts, de Bosweg in

40.  Door de eerste weg rechtsaf te slaan komt u op de  

Koning Lodewijklaan, waar uw startpunt was, 

Atlant Zorggroeplocatie, De Loohof
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“Atlant Zorggroep is een zeer 
transparante organisatie”
Joop Zijlstra, voorzitter Centrale Cliëntenraad

In 2008 kwam er nogal wat af op de Centrale Cliëntenraad (CCR), vertelt 

de heer Zijlstra. Zijlstra prijst zich gelukkig dat hij dit werk voor Atlant 

mag doen. Atlant omschrijft hij als een unieke en transparante orga

nisatie. De CCR en de directie werken in harmonie samen. Natuurlijk 

zijn er flinke discussies, maar er is één gezamenlijk doel: het de klant 

zo goed mogelijk naar de zin maken.

Door de samenwerking met Zorggarant 

is Atlant weer klaar voor de toekomst

De samenwerking met Zorggarant Thuiszorg in 2008 leverde in de CCR 

interessante discussies op. De heer Zijlstra vertelt: “De politiek wil 

dat de mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en thuis verzorgd 

worden. Dat betekent, dat je van zorg in het zorgcentrum naar zorg 

in de wijk gaat. Door de samenwerking met Zorggarant Thuiszorg 

verzekert Atlant zich van de nodige kennis op het gebied van thuis

zorg. Je koopt die kennis als het ware in. Zo is Atlant weer klaar voor 

de toekomst. Als CCR kijk je ook naar het sociale aspect van die samen

werking. Wij willen rust in de organisatie. Een organisatie met tevreden 

medewerkers levert goede kwaliteit en dan is er ruimte voor de klant.”

Geen mengelmoes aan regels, maar duidelijkheid

De CCR vergaderde over het lange termijn beleid en ook over heel 

praktische zaken, zoals over de waskosten van kleding. Atlant  

kende verschil tussen de waskosten van de verpleeghuizen en de 

zorgcentra. De CCR stelde dat ‘wassen is wassen’ en wilde gelijke 

Centrale Cliëntenraad
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Ook na het overlijden kan Atlant nog veel betekenen

voor de bewoner

Zijlstra hoopt dat 2009 een jaar wordt van bouwen en niet van  

problemen oplossen. Als een voorbeeld van bouwen noemt hij de  

notitie ‘De laatste zorg’. Atlant wenst als zorgorganisatie iets te  

betekenen voor de bewoner die overleden is. Alvorens de overledene 

wordt overgedragen aan de familie, wordt de noodzakelijke zorg  

verleend. Maar de bewoner of nabestaanden kunnen meer wensen 

hebben. De CCR bespreekt op welke manier dit ingevuld kan worden, 

zoals het opbaren van de overledene. Ook kunnen de geestelijk  

verzorgers na het overlijden nog een belangrijke rol spelen.

Als onafhankelijk voorzitter van de CCR heeft de heer Zijlstra geen 

binding met één van de Atlant locaties. Toch is hij af ten toe druk met 

de locale cliëntenraden. “Soms functioneert een cliëntenraad minder, 

door gebrek aan leden. Dat speelde bijvoorbeeld in woonzorgcentrum 

Berghorst. Maar de CCR kan alleen optimaal werken als de locale  

cliëntenraden ook goed functioneren. Daarom ben ik de afgelopen 

weken bezig geweest om deze cliëntenraad weer op sterkte te brengen,” 

vertelt Zijlstra. “Volgende week zitten er drie nieuwe leden aan de 

vergadertafel. Kijk, daar heb ik nou plezier in.”

Wat de toekomst ook brengt, één ding is zeker:  

de CCR houdt de vinger aan de pols!

prijzen. Een verschil in kosten voor nieuwe en bestaande bewoners 

was ook geen oplossing. Dat zou weer een mengelmoes aan regels 

met zich meebrengen en dat zou dan weer ten koste gaan van de 

duidelijkheid. Die duidelijkheid is er inmiddels. Waskosten kennen 

één prijs bij Atlant. Daarmee is ook gelijkheid in rechten in deze voor 

bewoners gerealiseerd.
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“Bij ons gaat het om de
extraatjes en de plusjes”
Rianne Bronkhorst, medewerkster Servicebureau Welzijn
en coördinator vrijwilligers

Het Servicebureau Welzijn is er voor de leuke dingen, meldt Rianne 

Bronkhorst opgetogen. Zorginstellingen kennen een budget waaruit 

alle zorg en diensten moeten worden betaald. Atlant kent het  

Servicebureau, een bureau dat extra middelen zoekt en de ‘extraatjes 

en de plusjes’ rondom welzijn organiseert, aldus Rianne. Dat kan  

het Servicebureau niet alleen. Men heeft een prima partner in de 

Stichting Vrienden.  

Een paar hoogtepunten

Het Servicebureau kende in 2008 een aantal bijzondere projecten.  

Het natuurcircus deed de locaties van Atlant aan en op een aantal  

zondagmiddagen waren er de diverse locaties concerten. Bewoners en 

familieleden genoten zeer. De jaarlijkse Beursvloer, een Apeldoorns 

initiatief waarin organisaties ‘om niet’ elkaar alleen diensten  

verlenen, leverde een aantal prachtige matches op. Zo werden de 

bewoners van afdeling Dahlia van locatie Heemhof verrast met de 

mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen bij voetbal

vereniging AGOVV. Bijzonder was ook de match met TV Apeldoorn;  

de filmploeg van genoemde organisatie zal de opnames verzorgen 

voor een instructiefilm ‘rijden met de rolstoel’.  

Meer handen aan het Servicebureau

In 2008 heeft het Servicebureu een nieuwe collega, coördinator  

recreatie en welzijn, gekregen. Er is ook een nieuwe functie aan het 

Servicebureau Welzijn
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De vrijwilligers van Atlant

Het vrijwilligersaantal is in 2008 stabiel gebleven en schommelt 

rond de 700. Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor Atlant. De vrij

willigers verlenen hand en spandiensten op alle locaties van Atlant. 

Op de locaties Sprengenhof en Heemhof zijn speciale trainingen 

voor vrijwilligers georganiseerd, waaronder de succesvolle training 

door de vrijwilligersacademie specifiek over spelmateriaal van de 

spelotheek. Het Servicebureau is ook de plek voor leerlingen  

die een maatschappelijke stage zoeken. Deze leerlingen verrichten 

30 uur vrijwilligerswerk. Een aantal van deze maatschappelijke  

stagiaires is in de zomerperiode als vakantiekracht actief geweest.

Niet zonder Stichting Vrienden 

Stichting Vrienden helpt Atlant bij het realiseren van de extraatjes 

die het Servicebureau verzorgt. De stichting maakt de plannen van 

het Servicebureau en Atlant financieel mogelijk. De samenwerking 

tussen Stichting Vrienden en het Servicebureau is intens en positief. 

In 2008 ontving Stichting Vrienden meer aanvragen voor financiële 

ondersteuning dan in de voorgaande jaren. De Stichting Vrienden 

zegde voor het komende jaar ruim 34.000 euro toe.

Servicebureau toegevoegd, namelijk een trajectbegeleider voor de 

begeleiding van mensen die via participatiebanen de weg naar de 

reguliere arbeidsmarkt proberen te vinden. Atlant is hierin succesvol 

en heeft in 2008 30 participanten binnen de acht locaties van de 

organisatie kunnen plaatsen. Het Servicebureau is ook betrokken bij  

het opzetten van de woonservicegebieden voor de locatie Goede Reede, 

De Loohof en Sprengenhof. Het bureau helpt bij het opzetten  

van het welzijnsprogramma, het vrijwilligersbeleid en de samenwerking 

tussen Atlant Zorggroep en Wisselwerk. 
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“De etappe van 2008
geeft een goed gevoel”
Barbara Reynders-Stol, sectorhoofd P&O

Het jaar 2008 van P&O omschrijft Barbara ReyndersStol als een reis. 

In fietstermen geen jaar van bergetappes maar van een lange etappe 

op het vlakke met een fikse eindsprint. Natuurlijk een vol en druk 

jaar, met een extra vermelding voor de flexpool.

Kwaliteit, in en uit bij Atlant en scholing

Het jaar begon bij de Villa P&O aan de Loenenseweg met iets bijzonders. 

Het jaarplan P&O werd voor het eerst  HKZproof opgesteld, voorzien 

van acties en resultaten en met een goede verbinding tot het  

stra tegisch meerjarenbeleidplan. Het langste gedeelte van de P&O

etappe van 2008 stond in het teken van in, door en uitstroom van 

personeel, waarbij de P&Oadviseurs zorgden voor advisering en  

ondersteuning.

Atlant Zorggroep heeft ruim elfhonderd medewerkers. In 2008 kwamen 

er 171 nieuwe medewerkers bij en er vertrokken 151 medewerkers.  

Atlant kende in 2008 66 vacatures. De afdeling Opleidingen zorgde  

‘en route’ voor begeleiding van een groot aantal leerlingen en stagiaires 

en verzorgde daarnaast diverse trainingen. Deze afdeling bood  

daarnaast ondersteuning bij het scholingstraject van de EVVers en 

gaf zelf de scholing ‘controle fysieke beheersing’. Atlant werkte in 

2008 met 6 HBO stagiaires, 18 snuffelstagiaires, 45 leerlingen van 

de Beroeps Begeleidende Leerweg, 76 leerlingen van de Beroeps  

Opleidende Leerweg. Intern werden in verschillende trajecten  

25 medewerkers geschoold.

Personeel &
Ontwikkeling



64 Atlant Jaarverslag 2008 65Atlant Jaarverslag 2008

Sprint richting eindstreep

Aan het einde van het jaar volgde de eindsprint. De laatste maanden 

van het jaar werd een flink aantal activiteiten uitgevoerd. Alle locaties 

werden bezocht voor een medewerkersonderzoek. Het ging om  

het meten van de tevredenheid van de medewerkers en van dat  

onderzoek verwachten we in 2009 de uitkomsten. Om te zorgen dat 

iedereen veilig de eindstreep kan halen, is in 2008 gestart met  

het actualiseren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie op de  

verschillende locaties door de preventiemedewerker. Een subsidie

scan bracht aan het licht dat we nog extra geld binnen konden halen 

voor onze medewerkers en dat lukte. Onder andere met dit geld is 

ervoor gekozen om 2009 het jaar van de medewerker te maken met 

als thema ‘binden en boeien is groeien en bloeien’. 

Onderdeel van de kerstattentie was een bloembol, het symbool voor 

bloeien en groeien. De bloembol was de opmaat naar 2009, het jaar 

waarin de medewerker van Atlant centraal staat.

De flexpool volop aan de bak

In de zorgsector wordt steeds meer gevraagd van het personeel.  

Ook Atlant is 7x24 uur in touw om de zorg zo goed mogelijk te  

organiseren. De flexpool, die structureel wordt ingezet, leverde in 

2008 een zeer belangrijke bijdrage aan de uitvoering van zorg en 

diensten. De medewerkers van de flexpool zijn 65.000 uren ingezet. 

Dat is een bijzondere prestatie. In 2007 ging het om 52.000 uren.
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“Klacht als informatie”
Bij Atlant voeren de medewerkers veel verschillende taken uit. Iedere 

cliënt heeft daar mee te maken. Vaak verloopt het contact goed, 

maar niet altijd. De cliënt mag ons hierop aanspreken. Soms komen 

medewerker en cliënt er samen niet goed uit. Dan kan de cliënt terecht 

bij de klachtenfunctionaris: een onpartijdige en onafhankelijke 

functionaris. De klachtenfunctionaris heeft een open oor voor klachten 

van cliënten, maar luistert ook goed naar de medewerkers van Atlant 

Zorggroep. Zo wordt aan beide partijen recht gedaan. Daar wordt de 

cliënt beter van en de zorg en dienstverlening van Atlant ook.Ook  

in 2008 wisten medewerkers en cliënten vragen en klachten veelal  

onderling goed op te lossen. Dit blijkt uit het aantal klachten; 140  

in 2007 tegen 92 in 2008. Deze 92 klachten vonden hun weg naar de 

klachtenfunctionaris. Bijna alle klachten werden door bemiddeling van 

de klachtenfunctionaris opgelost. Er zijn 3 klachten doorverwezen naar 

de klachtencommissie, waarvan er twee gegrond verklaard zijn. Vaak 

hebben klachten een directe relatie met alledaagse zaken: vermissing 

van kleding uit de was bijvoorbeeld. Soms hebben klachten een directe 

relatie met beleidsbeslissingen: op 55.000 verstrekte maaltijden 

kwamen 94 klachten binnen over voornamelijk de rauwkost en de  

appelmoes. Cliënten vinden de bejegening verreweg het belangrijkste 

thema. Bejegening bepaalt in hoge mate de kwaliteit en tevredenheid 

van leven, wonen, welzijn en zorg bij Atlant. Atlant wil zo transparant 

mogelijk zijn bij vragen en klachten. Een klacht biedt informatie over 

de ‘zwakke plekken’ in de organisatie en nodigt uit tot verbeteringen. 

Klachten

Klachten Cliënten of vertegenwoordiger

Aantal klachten 2007 140, ingediend door 76 personen

Aantal klachten 2008 92, ingediend door 74 personen

Aantal klachten naar Klachtencommissie 3

Gegrond verklaard 2
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“Gesprekspartner  
van de directie”
De Ondernemingsraad is, zoals vastgelegd in de Wet op de Onder

nemingsraden, gesprekspartner van de directie van Atlant. Op sommige 

zaken heeft de OR adviesrecht en op andere zaken instemmingsrecht.  

In 2008 kwam het onderstaande aan de orde.

Advies

Harmonisatie voorstel FWG 

Wijziging statuten Atlant Zorggroep

Samenwerking Koningin Wilhelmina en ZorgSaam

Taakstelling Voedingsdienst

Extramurale samenwerking Zorggarant

Ingebruikname De Graanhof

Herziening hoofdstructuur facilitaire sector

Ingestemd met

Wijziging BeroepsPraktijkVorming beleid

Plan van aanpak RI&E De Loohof

Reglement klachtencommissies Ongewenste Omgangsvormen

Traumatische ervaringen op het werk

Melding Incidenten en Ongevallen Medewerkers

Protocol diefstal en verduistering

Aanpassing klachtenregeling cliënten

Scholingsplan 2008

Uniformenbeleid

Privacyreglement

Regeling bijzondere gebeurtenissen

Vakantie/verlofregeling

Nietrookbeleid

Ondernemingsraad
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Geconsolideerde resultatenrekening over 2008
 Ref. 2008 2007
€ €  e	 e

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Wettelijk budget voor 14 43.324.526 42.248.903
aanvaardbare kosten en/of subsidie
Niet gebudgetteerde zorgprestaties 15  794.565 649.853
Overige bedrijfsopbrengsten 16 2.890.466 2.263.915
Som der bedrijfsopbrengsten  47.009.557 45.162.671

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten 17 28.212.689 27.028.532
Afschrijvingen op immateriële 18 3.629.273 2.102.343
en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten 19 12.151.643 12.074.517
Som der bedrijfslasten  43.993.605 41.205.392

BEDRIJFSRESULTAAT  3.015.952 3.957.279
Financiële baten en lasten 20 -1.576.777 -1.651.879

RESULTAAT UIT GEWONE   1.439.175 2.305.400
BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten 21 -2.803 0

RESULTAAT BOEKJAAR  1.436.372 2.305.400

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:  2008 2007
€ €  e	 e

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten  855.404 1.006.550
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen 580.968 648.850
Bestemmingsreserve nieuwbouw   400.000
Bestemmingsreserve afbouw   250.000
Goede Reede en Het Immendaal
  1.436.372 2.305.400

Geconsolideerde balans per 31 december 2008(na resultaatsbestemming)
 Ref. 31-dec-08 31-dec-07
€ €  e	 e

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa  1 0 0
Materiële vaste activa 2 44.461.309 47.278.429
Financiële vaste activa 3 0 0
Totaal vaste activa  44.461.309 47.278.429

Vlottende activa
Voorraden 4 181.153 140.543
Vorderingen en overlopende activa 5 1.511.290 1.713.954
Vorderingen uit hoofde van 6 857.827 0
financieringstekort
Liquide middelen 8 3.572.752 4.312.695
Totaal vlottende activa  6.123.022 6.167.192
Totaal activa  50.584.331 53.445.621

 Ref. 31-dec-08 31-dec-07
PASSIVA € €  e	 e

Eigen vermogen 9
Kapitaal  168.327 168.327
Collectief gefinancierd  9.747.982 5.559.596
gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd  683.189 683.189
vrij vermogen
Totaal eigen vermogen  10.599.498 6.411.112  

Voorzieningen 10 1.269.565 1.079.420
Langlopende schulden 11 30.810.442 32.198.210
Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van 6 0 1.240.070
financieringsoverschot
Kortlopende schulden en 12 7.904.826 9.764.795
overlopende passiva
Totaal Passiva  50.584.331 50.693.607

Financiën
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