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Atlant laat mensen ondernemen
Jaarverslag 2009

U heeft het jaarverslag van Atlant Zorggroep in handen. Wij doen verslag van het jaar 2009.  

Het jaar 2009 was voor Atlant het jaar van de medewerker waarbij het thema ‘Ondernemen’ centraal 

stond. Vanuit vijf woonzorgcentra en drie verpleeghuizen in Apeldoorn en omgeving biedt  

Atlant wonen, zorg en welzijn aan. 

In totaal hebben dit jaar 924 cliënten uit Apeldoorn en de wijde omtrek gebruik gemaakt van  

onze diensten. Atlant heeft 766 extramurale plaatsen beschikbaar. Bij Atlant werken ongeveer  

1100 mensen en 700 vrijwilligers.

 

Onze zorg- en dienstverlening is niet meer en niet minder dan het antwoord op de vraag van onze 

cliënten. Elke medewerker is zich bewust van deze vraag en levert daar een unieke en waardevolle 

bijdrage aan. Het ondernemerschap van onze medewerkers is de kracht van onze organisatie.

u

De spelregels van dit jaarverslag zijn gebaseerd op  

het Ganzenbordspel. In dit spel gaat het net als bij  

onder nemen vooral om kansen. Spelenderwijs en 

stap voor stap leiden wij u met de dobbelstenen 

door dit jaarverslag. De cijfers op het speelbord 

verwijzen naar de paginacijfers. De afbeeldingen 

in elk vakje van het speelbord symboliseren de  

verhalen op iedere pagina. Start Ik krijg energie als het kwartje valt

Je moet er echt voor je cliënten zijn

Ik wil alles zo goed mogelijk doen

Alle locaties zijn mij even lief

Ondernemen hoeft niet groots te zijn

We moeten leren om anders naar de zorg te kijken

Ik wil graag dat cliënten een leuke 

dag hebben, ondanks hun beperkingen

Blijf actief betrokken bij de bewoners én je collega’s

Ik wil mijn cliënten meer

geven dan zorg alleen

Het woord ‘nee’
ken ik  niet zo goed

Kijk om je heen en
doe wat je moet doen

Het is fijn om
betrokken te zijn

Het welzijn van de cliënt
is het allerbelangrijkste

Ik beleef de mooiste momenten tijdens de vakantieweek

We hebben een leuk huis, we

hebben het goed met elkaar

Heerlijk als de mensen
trots zijn op hun werk

Als ik de bewoners stilletjes 
zie genieten, is mijn dag goed

De OR voelt zich betrokken bij
de medewerkers en de directie
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Dat hoeft niet altijd in projecten en plannen. Medewerkers van Atlant laten 

dagelijks zien hoe je met creativiteit en inspiratie veel kunt betekenen voor 

bewoners. Het ondernemende kan in kleine dingen zitten die veel waarde 

hebben voor onze diensten.

 

In dit jaarverslag vindt u daar mooie voorbeelden van terug. Het opzetten 

van een lotgenotengroep voor familie, het starten van kookgroepen, het 

verbeterbord waar medewerkers hun ideeën op kwijt kunnen, de ‘badjuffrouw’ 

die helpt met het baden of een logopediste die met video werkt om het contact 

tussen klant en omgeving te verbeteren. Zomaar een aantal voorbeelden uit 

dit jaarverslag want dit jaarverslag is vooral het verhaal van onze medewerkers; 

ondernemende medewerkers die het initiatief nemen binnen hun eigen  

vakgebied. Het jaarverslag is gegoten in de vorm van het Ganzenbordspel. 

De dobbelstenen leiden u stap voor stap en spelenderwijs door Atlant met 

op iedere pagina een verhaal.

 

Mede dankzij de ondernemingszin van onze medewerkers is 2009 voor  

Atlant een succesvol jaar gebleken. Het landelijk naar buiten brengen van 

onze specifieke expertises kreeg in 2009 veel aandacht. Atlant Zorggroep 

verleent een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening in de woon-

servicezones in Apeldoorn en heeft specialistische kennis op het terrein  

van Korsakov, Huntington en Psychiatrische verpleeghuiszorg. 

 

De Atlant Zorggroep is een organisatie waar we trots op mogen zijn!

Nelleke Vogel

Voorzitter Raad van Bestuur Atlant Zorggroep

Met veel inspanning en ondernemingszin is er in 2009 door onze medewerkers gewerkt. Zo veel 

mogelijk tegemoet komen aan de vraag van onze klanten is het doel dat we ons stellen. Atlant  

probeert een werkgever te zijn die ruimte geeft aan haar medewerkers om zo zorg, wonen en welzijn 

op een goede manier aan te bieden.
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Gedacht vanuit de kwaliteit van zorg is een link naar ondernemerschap goed 

te leggen. Bij Atlant, net als bij alle andere zorgorganisaties, hebben cliënten 

recht op basiszorg. De CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) -indicatie geeft 

toegang tot deze zorg, maar steeds vaker wensen cliënten meer dan deze 

basiszorg. Wat te doen met zo’n niet-alledaagse vraag om meer of andere 

zorg? Kan Atlant daar in voorzien, de klant komt immers van rechts en hoe 

pakken we dat aan?

Atlant heeft het initiatief genomen om private zorg- en dienstverlening op 

maat te ontwikkelen. Dit zijn bijvoorbeeld:

•	 de kapper

•	 extra schoonmaak kamer of appartement

•	 massage door fysiotherapeut

Dat vraagt in eerste instantie vooral denkwerk en inspanning vanuit de  

zorginhoud. Ons credo is dat de locaties en haar medewerkers het beste  

weten wat onze cliëntwensen zijn. Kunst is om daar met maatwerk op aan te  

sluiten. Creativiteit bij het zoeken van oplossingen, denken vanuit de klant, 

zicht hebben op de dagelijkse zorg, durven en doen, kortom iedere medewerker 

is zijn eigen ondernemer!

 

De aanpak is als volgt gegaan; de klantvraag wordt geanalyseerd zodat er 

keuzes kunnen worden gemaakt. Daarop volgt een overzicht en beschrijving 

van diensten op onderstaande gebieden:

 

•	 extra diensten op het gebied van verpleging en verzorging

•	 extra diensten op het gebied van wonen en facilitair

•	 extra diensten op het gebied van welzijn en gemak

•	 extra diensten op het (para-) medisch gebied.

Resultaat is dat Atlant haar cliënten meer diensten gaat aanbieden dan  

in de huidige AWBZ en basiszorg. Dit dienstenaanbod kent een heldere  

omschrijving en wordt betaald door de klant. Deze diensten kennen een 

vaste prijs. Voor medewerkers is helder welke zorg- en dienstverlening aan 

de klant tegen welke betaling kan worden aangeboden. Het administratieve 

proces ligt daarmee vast. De kwaliteit is gewaarborgd, de cirkel is rond en  

de klant heeft bij Atlant een ruimere keuze dan alleen de basiszorg. 

“Wat ben jij aan het doen?” vraagt de een. “Ik onderneem” antwoordt de ander. Ondernemerschap 

en vooral je eigen rol en bijdrage, was het motto voor 2009.
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Cor Hilbrink, beleidsmedewerker

‘Iedere medewerker  
is zijn eigen ondernemer!’



Yvonne Zimmerman heeft een enerverende en afwisselende baan. Ze werkt op 

verschillende locaties binnen Atlant als logopediste en Video Interactie 

Begeleider. Over ondernemen gesproken: “Ik denk altijd: wat kan er beter en 

hoe kan je dat doen?”

Video Interactie Begeleiding (VIB). Een hele mond vol, maar wat houdt het 

precies in? Yvonne: “Door middel van video-opnames help ik mee om het 

contact tussen de cliënt en zijn of haar omgeving te verbeteren. Als er, door 

bijvoorbeeld dementie, sprake is van moeilijke communicatie, moeilijke 

situaties of van gedrag waar verzorgers moeite mee hebben, kun je met video-

interactie laten zien wat er nog wel mogelijk is in de communicatie en wat er 

wel goed gaat.”

Ze heeft het meest plezier in haar werk als ‘het kwartje valt’ en als de zorg naar 

aanleiding van haar ‘videofeedback’ doorkrijgt hoe de communicatie beter 

kan. Zimmerman: “Dat gebeurt gelukkig heel vaak!” Bij het woord ‘ondernemen’ 

denkt ze daarom vooral aan mogelijkheden en kansen, maar ook aan woorden 

als ‘betrokken’, ‘klantgericht’ en ‘actief’. “Ik wil betrokken zijn bij cliënten en 

collega’s. Tegelijkertijd wil ik verder kijken: wat kan er beter en hoe kan je dat 

doen?”

Het komende jaar hoopt Yvonne door middel van presentaties en klinische 

lessen op verschillende locaties van Atlant meer aandacht te geven aan Video 

Interactie Begeleiding.

Markenhof is een groot en modern verpleeghuis dat plaats biedt aan 138 bewoners met het syndroom 

van Korsakov. Het biedt een huis voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat zij 24 uur 

per dag begeleiding of zorg nodig hebben.
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Yvonne Zimmerman, logopediste Markenhof

‘Ik krijg energie als het kwartje valt!’
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Carin Zarink werkt op het dagactiviteitencentrum van de Markenhof, afdeling 

houtbewerking. “Ik ben in mijn werk een kleine ondernemer die zichzelf kan 

bedruipen.” 

Het werk en de opdrachten zijn divers. Zo maakte ze voor Stichting Veldwerk 

natuurkisten ten behoeve van het project ‘Natuurcircus’ en ze werkt nu aan 

nieuwe producten voor deze stichting. Ze doet dit werk allemaal vanuit haar 

werk als medewerkster arbeidsmatige activiteiten op de houtgroep: ze 

begeleidt een groep van ongeveer acht tot tien cliënten met het syndroom van 

Korsakov. Carin Zarink: “Het is een gezellige en sociale groep, we hebben veel 

plezier met elkaar.” 

Ze is het meest tevreden als iedereen z’n werk “lekker heeft kunnen doen”. 

“Als er een nieuwe opdracht komt, overleg ik eerst met de cliënten of het 

haalbaar is. Daarna maak ik een soort werkplan, waarin ik de verschillende 

deelwerkzaamheden uit elkaar haal. Als er bijvoorbeeld een kinderkapstokje 

gemaakt moet worden, maakt de ene cliënt het plankje,  de andere cliënt de 

knoppen en weer iemand anders boort de gaatjes. Ook de aanschaf van 

materialen en gereedschappen wordt samen met de cliënten gedaan. Samen 

werken we aan het ‘productieproces’.” 

Het werk doet de cliënten goed, constateert ze tevreden. “Vooral als er een  

klant komt kijken en enthousiast is, dan kunnen ze daar echt van genieten, zo 

van: ‘Kijk, dat hebben wij gemaakt!’. Vooral na de weekenden zijn sommigen 

cliënten blij dat ze weer wat kunnen doen.” Ze omschrijft zichzelf als cliëntgericht 

en betrokken. “Ik probeer overal zo goed mogelijk in te zijn en ik zorg ervoor dat 

mijn cliënten zo goed mogelijk betrokken blijven. Het motiveert mij enorm als ik 

merk dat cliënten plezier hebben in wat ze doen.”

Verpleeghuis Markenhof, dat voorheen verpleeghuis Hullenoord was, is 40 jaar geleden ontstaan 

vanuit de stichting Het HoogeLand: een instelling voor thuislozenzorg en zwakzinnigenzorg. De 

reden voor het ontstaan was dat cliënten met het syndroom van Korsakov een meer specifieke 

opvang nodig hadden. Dankzij jarenlange ervaring en de nieuwe huisvesting is het mogelijk om  

de zorg anders vorm te geven.

8 Carin Zarink, medewerkster Markenhof

‘Ik wil alles zo goed mogelijk doen!’
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Adri Mol is meewerkend teamleider op locatie Het Immendaal. Adri werkt 

twee dagen per week de eerste uren mee op de afdelingen. De overige uren 

besteedt ze aan het reilen en zeilen van haar team, dat verantwoordelijk is 

voor de zorg aan 32 bewoners.

Adri: “Als teamleider kijk ik hoe we op alle fronten de beste zorg kunnen 

waarborgen. Als teamleider probeer je ervoor te zorgen dat de medewerkers 

met plezier naar hun werk komen. Tevreden medewerkers geeft minder 

ziekteverzuim. En natuurlijk heeft het zijn weerslag op de bewoners. Het is 

onze taak om het leven van onze bewoners, zo prettig mogelijk te laten 

verlopen en met goede zorg te omringen.“

Adri merkt op dat het ondernemen in de zorg

een thema is dat dagelijks speelt:

“Zelf heb ik een lotgenotengroep opgezet. Eén keer in de twee tot drie 

maanden komen familieleden bij elkaar om ervaringen te delen. Maar 

ondernemen in de zorg is ook: de maaltijden prettig laten verlopen, familie 

laten deelnemen, welzijn bevorderen, etc. Als je je richt op de bewoners om 

de zorg aan hen te verbeteren, dán ben je aan het ondernemen. “

Adri: “Welzijn begint aan het bed. Niet alleen bij een activiteit. 

We moeten bijvoorbeeld weten hoe iemand graag verzorgd wil worden. Dat 

is welzijn. We hebben vorig jaar het project ‘Ban de band’ in Het Immendaal 

gestart: het minimaliseren van vrijheidsbeperkende maatregelen, met als 

belangrijkste doel het uitbannen van de onrustband. We proberen bij elke 

cliënt een andere oplossing te vinden. En we kijken vooral waar de onrust 

vandaan komt. Zo hebben we het gebruik van de band al behoorlijk kunnen 

terugdringen. Ondernemen vraagt van medewerkers doorzettingsvermogen 

én invoelend vermogen. We moeten aanvoelen wat bewoners willen en goed 

kunnen luisteren, zowel naar bewoners als naar hun familie. Ondernemen 

hoeft niet groots te zijn. Als teamleiders moeten we ook kleine plannen 

serieus nemen.” 

Het Immendaal kent een rijke historie. Het is in 1909 opgericht als particuliere instelling, heeft 

dienst gedaan als sanatorium en sinds 1949 als verpleeghuis. Al sinds 1960 is Het Immendaal  

een geriatrische inrichting. Het Immendaal biedt momenteel plaats aan 89 bewoners met 

psychogeriatrische problemen (hoofdzakelijk dementie) en dubbelproblematiek (op het psychische 

vlak). 
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Adri Mol, teamleider Het Immendaal

‘Ondernemen hoeft niet groots te zijn’ 



Sientje Burgwal is teamleider van een afdeling met 31 dementerende mensen. 

Daarnaast is ze teamleider van de dagbehandeling, dit alles binnen de locatie 

Het Immendaal. Ook houdt ze zich bezig met het nieuwbouwproject van het 

verpleeghuis.

Ze begint haar dag altijd met het doornemen van de overdracht. Hoe is het 

gegaan op de afdeling? Hoe is het met de cliënten? En hoe is het met de 

medewerkers? Dan verwerkt ze haar mail en ze heeft natuurlijk aandacht voor 

de ad-hoczaken die gedurende de dag op haar bordje terecht komen. “Als mijn 

afdeling goed draait en alles lekker loopt, kijk ik met veel voldoening terug op 

mijn werk, maar ik werk sowieso met veel plezier.”

Door de komst van de ZZP’s (Zorgzwaartepakketten)

en diverse bezuinigingen is er veel veranderd in de zorg.

 “We moeten nu met minder uren dezelfde zorg leveren. Dat betekent dat we 

dus ook anders naar de zorg moeten kijken: wat mogen we nog wel en wat kun-

nen we niet meer.”

Ze traint haar medewerkers en zichzelf daarom 

om klantgericht én ondernemend te zijn.

“Ik wil onze afdeling naar een hoger niveau tillen door een betere bewustwording 

van denken en doen. Met de nieuwe situatie moeten we creatief en vindingrijk 

omgaan: hoe kunnen we, ondanks de veranderingen, zo goed mogelijk zorg 

verlenen aan de cliënten, binnen de mogelijkheden die er zijn?” Eén ding is 

volgens haar duidelijk: er zijn veranderingen in de zorg, maar de cliënt moet 

centraal blijven staan.

Ook houdt Sientje Burgwal zich bezig met 

het nieuwbouwproject van Het Immendaal. 

“Er komt een tijdelijke huisvesting bij Markenhof, omdat Het Immendaal 

herontwikkeld wordt. Ik heb namens de medewerkers en samen met mijn 

leidinggevende advies gegeven over de indeling van deze huisvesting, zodat 

deze het beste aansluit bij de zorg die wij aan onze cliënten willen leveren.” En 

wat wil ze, naast het ‘project nieuwbouw’ bereiken het komende jaar? “Dat 

cliënten het goed hebben bij ons en medewerkers met plezier hun werk doen. 

Daar wil ik voor gaan!”

Het Immendaal biedt huisvesting aan mensen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat zij 24 uur 

per dag begeleiding of zorg nodig hebben. Er wordt gewerkt met kleine woongroepen van  

15 bewoners. Deze bewoners krijgen activiteiten aangeboden die passen bij hun belevingswereld.

12 Sientje Burgwal, teamleider Het Immendaal

‘We moeten leren om anders  
naar de zorg te kijken’
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Heemhof is een sfeervol verpleeghuis op een prachtige plek en midden in een moderne wijk.  

Het park en het grootste winkelcentrum van de wijk liggen op loopafstand. In Heemhof wonen  

60 cliënten met psychogeriatrische aandoeningen en 30 cliënten met de ziekte van Huntington. 
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Hermien van Beek werkt als activiteitenbegeleider op de afdeling Dahlia van 

verpleeghuis Heemhof. Ze begeleidt dagactiviteiten voor cliënten met de 

ziekte van Huntington. 

Hermien: “Deze dagactiviteiten zijn heel verschillend. Van koffiedrinken en het 

lezen van de krant ’s morgens vroeg, tot een filmmiddag, zwemmen en dergelijke. 

We kijken vooral naar wat de cliënten graag willen. De mooiste momenten beleef 

ik zelf vaak in de vakantieweek in mei. We maken een programma voor de hele 

week waarop iedereen zich kan inschrijven, ook familie. We zijn die week  

allemaal heel betrokken en lopen zo mogelijk nog een stap harder.”

De week is een mix van nieuwe uitstapjes en

onderdelen die jaarlijks terugkomen.

Wel zijn het altijd activiteiten in en rondom huis, zoals een ‘relaxmiddag’. Niet 

alleen de cliënten, ook de medewerkers blijven actief: “Als medewerkers van 

Dahlia hebben we de activiteitenruimte verbouwd. Nu hebben we meer  

ruimte en daardoor zijn er kookgroepen gestart. Deze klus hebben we  

met verschillende medewerkers kunnen realiseren en daar zijn we trots op. 

Bewoners genieten er ook zichtbaar van.” 

De nieuwe ontwikkelingen in de zorg vragen veel.

Hoe ga je daar goed mee om? Hermien brengt het ondernemerschap van  

Atlant Zorggroep onder woorden: “Atlant blijft open staan voor ideeën en kijkt 

ook of het mogelijk is om ze te realiseren. Het blijft lastig, maar we worden wel 

gemotiveerd om steeds op zoek te gaan naar zorg op maat. Als een bewoner 

een dag naar huis wil, moet er vaak iemand van ons mee. We schuiven dan net 

zo lang in de planning tot dat kan. Collega’s zijn best bereid om buiten de 

vastgestelde planning te kijken wat er mogelijk is.”

Hermien van Beek, activiteitenbegeleider Heemhof

‘Ik beleef de mooiste momenten 
tijdens de vakantieweek’



Karin Vorsthof is activiteitenbegeleider op de Heemhof, afdeling Dahlia.  

Ze voelt zich erg betrokken bij cliënten. “Ik wil ze een goede tijd geven, 

ondanks de beperkingen.”

Het leukste aspect van haar werk, is toch wel het contact met de cliënten en de 

afwisseling elke dag. Karin Vorsthof: “We beginnen elke dag met het ontbijt  

in de huiskamer. Bewoners hoeven niet te wachten op hun eten, maar krijgen 

direct ontbijt als ze binnenkomen, dat ervaren ze als prettig. Na het ontbijt  

is het heel verschillend wat ik doe. De ene keer ga ik met een cliënt naar de 

markt, de andere keer hebben we sport en spel. Dat verschilt per dag en dat 

maakt mijn werk ook zo boeiend.”

Bij het woord ‘ondernemen’ denkt ze vooral aan vernieuwing. “Zeker als 

activiteitenbegeleider moet je steeds iets nieuws verzinnen of andere dingen 

ondernemen met cliënten.” Ze doet dat graag op een betrokken manier. “Onze 

cliënten kunnen heel weinig, terwijl ze geestelijk nog heel helder zijn. Dat 

vinden ze best moeilijk. Ik zie het als een uitdaging dat we, ondanks de 

beperkingen, toch een leuke dag kunnen invullen.”

Dat cliënten dat waarderen, blijkt wel uit het feit dat één van de cliënten  

een volledige erfenis heeft nagelaten voor de afdeling Dahlia. “Toen dat geld 

vrijkwam, mocht ik van twee activiteitenbegeleidingsruimtes één grote  

ruimte maken. We hebben dan een echte huiskamer en daar zijn we allemaal 

heel gelukkig mee. Dat soort dingen maken echt indruk op mij!”

Naast de dagelijkse activiteiten organiseren de afdelingen diverse activiteiten zoals winkelen  

of een bezoek aan de kinderboerderij. Op de kabelkrant en in het huisblad leest men wanneer de  

bingo, de filmmiddag, de zangmiddag, de disco, het regelmatige uitstapje enz. gehouden wordt. 

Jaarlijks vindt de vakantieweek in eigen huis plaats en met Kerst is er voor iedereen een diner.  

Veel activiteiten zijn mede mogelijk door de grote inzet van vrijwilligers van Atlant.

16 Karin Vorsthof, activiteitenbegeleider Heemhof

‘Ik wil graag dat cliënten een leuke 
dag hebben, ondanks hun beperkingen’
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Woonzorgcentrum Berghorst ligt in de wijk De Maten in Apeldoorn. En daarmee staat dit zorgcentrum 

middenin het leven. In de wijk wonen meer dan 30.000 mensen (waaronder veel gezinnen) - het is 

bijna een stad op zich! Berghorst ligt in deze groenste wijk van Apeldoorn vlakbij winkelcentrum 

Gildenhove en op loopafstand van de bushalte. 

18
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Dinie van Beek is verzorgende in Berghorst en het aanspreekpunt voor twaalf 

bewoners. Een doorsnee werkdag bestaat niet. Werken met vakcollega’s  

maakt het werk plezierig, de collegialiteit is groot. En de EVV (Eerst 

Verantwoordelijke Verzorgende) -opleiding stimuleert haar om binnen de  

zorg te ondernemen. 

Dinie heeft samen met een collega en teamleider onlangs het ‘verbeterbord’ 

gelanceerd. Kleine irritaties en verbeterpunten komen erop te staan. Dinie: 

“Elke week bespreken we de punten en dan kijken we hoe de problemen binnen 

één maand verholpen kunnen worden. Een mooi voorbeeld is de Chinese Muur. 

Op de groepverzorging was een cliënt die vier keer per dag insuline kreeg. Zij 

werd dan op de groep gespoten. Mevrouw wilde niet even naar haar kamer om 

gespoten te worden. Eén van de medewerkers vond dit eigenlijk inbreuk op  

de privacy van een bewoner. Het probleem is op het bord gezet en besproken. 

Toen bleek een andere collega een soort scherm te hebben. Doordat dit scherm 

Chinese tekens bevat, noemen de cliënten dit de Chinese muur. Dat gebruiken 

we nu. De bewoner is even ‘uit het zicht’ en kan toch op de groep blijven.  

Het verbeterbord is zo’n groot succes dat nu andere afdelingen er ook mee 

werken.

Overigens ontbreekt het Dinie zelf ook niet aan ondernemerschap. 

Ze onderzoekt in opdracht van haar EVV-opleiding bijvoorbeeld hoe ze na het 

vertrek van cliënten toch contact met hen kan houden: “Dan heb ik het over 

een tijdelijk vertrek. Vaak vinden bewoners het fijn om dan toch in contact te 

blijven met Berghorst. Bijvoorbeeld met een kaartje, een bloemetje, een 

telefoongesprek met de familie en contact met het ziekenhuis of revalidatie-

afdeling. En bij een permanent vertrek wordt dan een soort evaluatiegesprek 

gehouden. Zodat familie en cliënten hun ervaringen, aanmerkingen en 

complimenten met ons kunnen delen. Dat kunnen we dan weer meenemen in 

ons werk. Zo blijven we streven naar een optimale werkwijze.”

Dinie van Beek, verzorgende Berghorst

‘Blijf actief betrokken bij de 
bewoners én je collega’s’

装用现舍



Rita Wagemans werkt relatief kort bij Atlant Zorggroep, maar met heel veel 

plezier. “Ik heb nog nooit zo’n saamhorigheidsgevoel onder het personeel 

ervaren als hier. Dat geeft echt een goed gevoel.”

Rita is activiteitenbegeleider en probeert er in haar werk echt te zijn voor de 

cliënten. “Ik vind het fijn als ik de mensen iets meer kan geven dan alleen een 

stukje zorg en daadwerkelijk een activiteit kan aanbieden. Dat lukt niet altijd 

en daarin zijn we ook best afhankelijk van onze vrijwilligers.” 

Wat heeft ze met het woord ‘ondernemen’? 

“Vaak wordt dat woord gebruikt bij grote veranderingen, maar ik denk dat je 

ook in kleine dingen een goede ondernemer kunt zijn. Kijk maar gewoon eens 

op de werkvloer: wat zou je zelf willen als je hier later woont? Wat zou je dan 

zelf belangrijk vinden?” Daarnaast moet je niet alleen kijken naar wat wenselijk 

is, maar ook naar wat haalbaar is, vindt ze. “Ik noem dat wel eens het 

‘trechtermodel’: je kunt daar het beste zoveel mogelijk ideeën in stoppen, dan 

komt er vanzelf iets uit wat haalbaar is!”

Ook betrokkenheid is een must.

“Als je hier alleen werkt om geld te verdienen, dan zou dat niet goed zijn.  

Je moét betrokken zijn bij collega’s  en cliënten, anders stelt het ondernemer-

schap ook niet veel voor.” Die betrokkenheid tussen personeelsleden ervaart  

ze overigens wel: “Er is een groot saamhorigheidsgevoel onder de personeels-

leden, ongeacht de functie, dat is geweldig.”

Wat wil ze bereiken?

Geen grote dingen, zo zegt ze, maar wel een ‘bewustwording’ in de kleine 

dingen of handelingen: doen we het goed? Kan het beter? En zo ja: hoe? “We 

moeten ons blijven ontwikkelen, ook met het oog op het welzijn van onze 

cliënten.”

Woonzorgcentrum Berghorst houdt eens per jaar een ‘vakantieweek in eigen huis’ en ook een 

jaarlijkse busreis. Op het programma staan ook diverse avonden met muziek, dans, toneel, film, 

dia’s en dergelijke. Onder de naam Klaproos worden er in Berghorst groepsverzorgingsactiviteiten 

voor cliënten met psychogeriatrische problemen georganiseerd.

20 Rita Wagemans, activiteitenbegeleider Berghorst

‘Ik wil mijn cliënten meer geven
dan zorg alleen’

zzzv wzzz



Woonzorgcentrum Sprengenhof ligt in Ugchelen, in de gemeente Apeldoorn. Het gebouw is nog 

maar tien jaar oud, heeft een mooie tuin en ligt op een rustige plek in een woonwijk. Met een kleine 

wandeling bent u in het winkelcentrum van Ugchelen en proeft u de sfeer van de ‘dorpse’ 

gemoedelijkheid. Bent u niet meer zo goed ter been of kiest u voor gemak: de SRV-wagen komt 

iedere zaterdagmiddag voorrijden.
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Sprengenhof
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Bep Westhof (68) is verpleegkundige en badjuffrouw op locatie Sprengenhof. 

Ze begon als vrijwilligster en van het een kwam het ander.

 

Op dit moment draait ze verschillende soorten diensten en ze helpt regelmatig 

cliënten om te baden. “Ik help mensen met baden, maar verzorg ook kleine 

wondjes en signaleer veranderingen die ik vervolgens rapporteer.” Ook is Bep 

Westhof betrokken bij de zogeheten ‘waakgroep’: een groep vrijwilligers die 

het waken rond een stervende van de familie tijdelijk kan overnemen als daar 

behoefte aan is. “Bij ondernemen wordt vaak gedacht aan actieve zorgverlening 

en waken is juist een passieve manier van zorgverlening. Maar wel een 

belangrijke: je zit naast het bed van een stervende,  je bent er  voor ze.”

 

Ze werkt eigenlijk altijd met plezier. “Mijn instelling is: zoek de dingen die je 

kan doen op, kijk om je heen, iedereen kan wel iets doen. Ik ben ook heel blij 

met de vele vrijwilligers die bij Atlant betrokken zijn. Zonder hen zou het 

allemaal moeizaam gaan, ook voor de cliënten. Vrijwilligers maken het vaak 

leuk voor de mensen en ze kijken minder naar hun rooster. Ze blijven tot ze 

niet meer nodig zijn, dat vind ik fantastisch.”

 

Bep Westhof wil graag betrokken zijn bij de cliënten. “Je moet je aangetrokken 

voelen tot mensen met wie je werkt, anders ben je alleen maar ‘automatisch’ 

bezig. En bovendien: voor veel mensen is dit het laatste huis, daar moet 

warmte zijn en aandacht. Daar wil ik me graag voor inzetten.”

Bep Westhof, verpleegkundige Sprengenhof

‘Kijk om je heen
en doe wat je moet doen’



Annet Kooi werkt al meer dan 30 jaar in de zorg. Sinds vorig jaar is ze 

gediplomeerd EVV’er (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende). “Het gaat niet 

alleen om het werk, maar vooral om de mens achter het werk die je verzorgt.”

Ze ondersteunt cliënten in hun zorgbehoefte en ze probeert er daarnaast echt 

te zijn voor cliënten. “Als bewoners tevreden zijn en ik af en toe een glimlach 

ontvang, of als ik een goed overleg heb gehad met een cliënt, dan vind ik dat 

fijn.” De persoonlijke zorg van Atlant Zorggroep valt op, ook bij de familie van 

de cliënten. “Vorig jaar overleed een meneer van 101, dat was heel verdrietig. 

Een zoon van deze heer schreef namens de familie dat we zijn vader op zo’n 

fijne wijze hebben verzorgd en dat er altijd zo’n goede sfeer was. Als je dat 

leest, krijg je kippenvel. Dan denk je: daar doe je het toch voor.”

Het thema van dit jaarverslag is ‘Ondernemen’. 

Wat heeft ze met dit woord? 

“Voor dit werk moet je een ondernemend karakter hebben. Je moet verder 

kijken dan het werk en ook vooral de mens daarachter zien die je verzorgt: 

waar heeft hij of zij behoefte aan?” Zo zorgde Annet Kooi voor een vrouw die 

zich erg eenzaam voelde. 

“Ik heb toen een bezoekvrijwilliger kunnen regelen die elke woensdagmiddag 

bij haar langskwam. Het klikte enorm tussen die twee, zowel de cliënt als  

de vrijwilliger hadden daar wat aan. Zulke dingen geven mij veel voldoening.”

In haar werk vindt Annet Kooi vooral de woorden ‘klantgericht’  

en ‘betrokken’ heel belangrijk. 

“Zonder die twee aspecten kun je je werk moeilijk doen. Je levert zorg, bent 

daarbij ook heel praktisch bezig en let op het welzijn van de cliënten. Dat is 

het allerbelangrijkste.” 

‘t Hofje, De Kei en De Spreng: drie namen die staan voor de groepsverzorgingsactiviteiten voor 

cliënten met geheugenproblematiek. Dankzij deze activiteiten worden partners of mantelzorgers 

van cliënten even ontlast. Aan deze activiteiten nemen bewoners deel, maar ook oudere mensen uit 

de omgeving van Sprengenhof. Met de begeleiding en verzorging willen we de bezoeker structuur, 

veiligheid en geborgenheid bieden. De activiteiten zijn afgestemd op de individuele deelnemer.
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Annet Kooi, zorgmedewerker locatie Sprengenhof

‘Het welzijn van de cliënt is 
het allerbelangrijkste’



Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina in de wijk Anklaar: een Koninklijke naam in een multi-

culturele wijk. Dit woonzorgcentrum heeft een ideale ligging: recht tegenover winkelcentrum 

Anklaar, en vlakbij de bushaltes. Het huis is ook per auto goed bereikbaar zowel vanuit andere 

stadsdelen (via de ringweg) als vanaf de snelweg. Bovendien is er een grote privé-

parkeergelegenheid.
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Koningin Wilhelmina
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Marieke Marsman is activiteitenbegeleider in woonzorgcentrum Koningin 

Wilhelmina. Haar werk voert ze uit bij twee groepen van ongeveer twaalf 

personen. Allen hebben behoefte  aan dagstructuur. De activiteiten die ze 

samen met de bewoners doet, zijn heel verschillend.

De dagbesteding start om negen uur ’s ochtends en eindigt om half zes  

‘s avonds. De dag is elke keer weer anders ingevuld. Soms organiseert 

Marieke, samen met haar collega’s, een balspel of een geheugentraining, 

maar ook speciale activiteiten als bloemschikken of pannenkoeken bakken. 

De activiteit die ze doet, hangt af van wat de bewoners willen, zij brengen 

hun eigen ideeën in. 

Een dag is voor Marieke goed als de mensen tevreden zijn: “Bewoners 

benoemen dikwijls dat ze het samenzijn fijn vinden en dat het jammer is als 

de dagbesteding weer voorbij is. Dat maakt het werk leuk. Het is fijn om 

activiteiten te organiseren waar bewoners gelukkig van worden. Als ik op de 

gezichten kan aflezen dat bewoners stilletjes genieten, is mijn dag goed!”

 

Onlangs heeft de ruimte waar de dagactiviteiten plaatsvinden, een flinke 

opknapbeurt gekregen. Marieke: “Er zijn nieuwe lampen gekomen, gordijnen, 

planten en wat meubels. Als collega’s vonden we dat de ruimte wel wat 

vernieuwd mocht worden. Dit hebben we met de teamleider overlegd. Als 

collega’s hebben we gezocht naar een creatieve aanpak. Zo kreeg bijvoorbeeld 

een schilderij van een oud-bewoner een plek in de vitrinekast. Er wordt als 

medewerker steeds meer van je verwacht dat je initiatief neemt, met 

beperkte middelen toch dingen weet te realiseren. En dat maakt je creatief 

én ondernemend.”

Marieke Marsman, activiteitenbegeleider zorgcentrum Koningin Wilhelmina

‘Als ik de bewoners stilletjes zie 
genieten, is mijn dag goed!’



Renate van den Oever werkt als activiteitenbegeleider in zorgcentrum 

Koningin Wilhelmina. Renate verzorgt dagopvang voor tien mensen, en de 

meeste mensen komen twee dagen per week. De deelnemers, in de leeftijd 

van 65 tot 96 jaar, wonen op locatie Koningin Wilhelmina of komen van 

buiten het zorgcentrum. 

Tijdens de dagopvang gaan mensen vanaf 10.00 uur aan de slag met een 

activiteit die hen vertrouwd is, een breiwerkje of een mooie boekenplank 

maken. Iets wat ze van vroeger kennen. Maar ze pakken ook wel iets nieuws 

op, bijvoorbeeld iets maken van speksteen. Renate: “Een dag is eigenlijk  

te kort, zeker als er geen vrijwilliger is die mee kan helpen. Want vrijwilligers-

hulp is van cruciaal belang. Daardoor kunnen we juist mensen óók individuele 

hulp aanbieden, en dat maakt het werk leuk. Zo dacht een mevrouw van 96 jaar 

dat ze niet met speksteen kon werken. Maar door haar op weg te helpen 

heeft zij nu een medaillon gemaakt die ze elke dag trots draagt!”

De afgelopen tijd zijn er door de ‘zorgzwaartepakketten’ zaken veranderd. 

Zo komt een aantal mensen niet meer in aanmerking voor activiteiten-

begeleiding. Toch heeft Renate, ondernemend als ze is, voor twee dames 

één dag begeleiding kunnen regelen. In de toekomst hoopt ze ook voor twee 

andere bewoners dagbesteding te realiseren, al is het maar één dag in de 

week. “De mensen hebben het zo nodig, er is echt behoefte aan aandacht.”

In woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina bieden we groepsverzorging en dagverzorging aan de 

bewoners of aan mensen uit de omgeving. Deze verzorging is speciaal voor mensen die niet meer in 

staat zijn zelfstandig de dag in te vullen en biedt de nodige structuur, veiligheid en geborgenheid. 

De activiteiten zijn afgestemd op de individuele deelnemer.
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Renate van den Oever, activiteitenbegeleider zorgcentrum Koningin Wilhelmina

‘Heerlijk als de mensen trots zijn
op hun werk!’



In het centrum van Apeldoorn ligt Goede Reede, een woonzorgcentrum waar 100 ouderen wonen. 

Met de bus is het maar een paar minuten naar de binnenstad en de schouwburg. Ook de supermarkt 

is goed bereikbaar. Het zorgcentrum beschikt over 100 éénpersoonskamers. Er zijn op dit moment 

plannen voor herhuisvesting. 
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Goede Reede
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Nicole Stolte is nog maar een paar maanden in dienst bij Atlant Zorggroep 

en ze heeft het erg naar haar zin. “Als mijn cliënten tevreden zijn, ben  

ik tevreden.” In september start Nicole met de opleiding EVV (Eerste 

Verantwoordelijke Verzorgende).

Ze houdt er van om voor cliënten te zorgen en ze is dagelijks druk in de weer 

met het wassen en aankleden van cliënten, het bijhouden van dossiers, maar 

ook met persoonlijke zorg, in de vorm van aandacht en tijd. “Ik vind het heel 

belangrijk om echt tijd en aandacht voor cliënten te hebben.” Wat dat betreft 

heeft Nicole veel met het woord ‘ondernemerschap’: “Ik moet dan meteen 

denken aan woorden als ‘klantgericht’ en ‘betrokken’. Als je de zorg ingaat, 

moét je wel betrokken zijn. Als je geen ‘hart’ hebt voor cliënten en ze geen 

liefde geeft, dan gaat het niet werken. Cliënten voelen of je echt 

geïnteresseerd bent of dat je haast hebt.” 

Vooral in het weekend neemt Nicole de tijd om rustig een praatje te maken met 

cliënten. “Onze afdeling wordt over een tijd gesloten en de cliënten gaan  

dus begin 2011 verhuizen binnen Atlant Zorggroep. Daar zijn ze soms best 

onrustig over. Dan is het goed om ze gerust te stellen en er voor ze te zijn.”

Nicole Stolte, Eerst Verantwoordelijke Verzorgende Goede Reede

‘Je moet er echt voor cliënten zijn’ 



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 schouwburg en de binnenstad zijn met de 

bus gemakkelijk bereikbaar en de supermarkt is op loopafstand. 
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Marjan van Ginkel is receptioniste en locatiesecretaresse van woonzorg-

centrum De Loohof. Haar werkzaamheden lopen door elkaar heen en zijn vaak 

ad-hoc. Dat maakt het werk uitdagend. Er is geen dag hetzelfde!

Het afgelopen jaar is in de hal van De Loohof een informatiepunt gelanceerd.  

Het is een proefproject samen met Wisselwerk (welzijnsorganisatie) en  

Ons Huis (woningcorporatie). De belangrijkste doelstelling: iedereen die 

binnenkomt met een vraag, moet worden geholpen. Marjan heeft vooraf 

zitting genomen in de werkgroep: “De ervaring leert dat de receptie niet altijd 

serviceverlenend genoeg kan zijn. Bijvoorbeeld bij persoonlijk leed of iets 

dergelijks. Dan moet je de tijd nemen en dat kan niet altijd. Het informatie-

punt is een laagdrempelig loket. Er zijn gastvrouwen die de tijd nemen voor 

vragen. Er wordt dan samen gezocht naar een antwoord. Het moet nog wel 

meer bekendheid krijgen zodat de frequentie van aanvragen ook stijgt. 

Ondernemen in de zorg betekent zelf initiatief tonen, volgens Marjan. “Zoals 

mijn deelname in de werkgroep ‘informatiepunt’. Het is een uitdaging om 

zaken aan te pakken en zo oplossingen te vinden voor de juiste zorg. Niet 

blijven hangen in negativisme, maar positief tegen dingen aankijken. En zorg 

willen dragen voor oplossingen. Dat betekent ook dat we open naar elkaar toe 

zijn en dat we elkaar op zaken kunnen aanspreken.”

Marjan van Ginkel, receptioniste en locatiesecretaresse woonzorgcentrum De Loohof

‘We hebben een leuk huis,
we hebben het goed met elkaar.’ 



Een samenvatting van haar drive als activiteitenbegeleider is samen te 

vatten in één zin: “Ik wil dat cliënten zich vooral thuis voelen.”

Haar baan van twintig uur per week is enigszins veranderd: want was  

ze vroeger ‘alleen’ activiteitenbegeleider, tegenwoordig coördineert ze 

diverse activiteiten. Ook regelt ze verschillende optredens van koren, 

dansgroepen en andere optredens voor de cliënten. “Daarnaast begeleid ik een 

hobbygroep en een geheugentrainingsgroep”, zegt Miny Nijhof. “Ik  vind mijn 

werk prachtig om te doen, het is fijn om zo betrokken bij cliënten te zijn.”

Sinds kort werkt de activiteitenbegeleiding samen met de Eerst Verant-

woordelijke Verzorgenden. “Samen stellen we voor de cliënt een zo goed 

mogelijk welzijnsplan op: ‘Wat kunnen we bereiken? Wat kunnen we 

stimuleren? Wat kunnen we doen voor de groep?’ Het is erg leuk en 

stimulerend om samen met de zorg aan zo’n plan te werken.

Als Miny Nijhof aan het woord ‘ondernemer’ of ‘ondernemend’ denkt, dan 

denkt ze vooral aan het ontwikkelen van iets nieuws, als dat nodig is, “zoals 

die samenwerking met de EVV’er”. Ook de woorden ‘actief’, ‘betrokken’ en 

‘daadkracht’ passen bij Miny en haar werk. “Ik heb in mijn werk een actieve 

opstelling en ik voel me erg betrokken bij cliënten: wij willen de cliënten 

echt een goede tijd geven door leuke dingen te ondernemen met ze, daar 

kan ik me ontzettend voor inzetten. Je moet in dit werk daadkrachtig zijn en 

de dingen regelen!”

Wat wil ze bereiken het komende jaar? “Dat cliënten zich hier echt thuis 

voelen en dat ze het, ondanks alle beperkingen, toch fijn hebben, daar wil ik 

voor gaan!”

Het Hofje is de naam van de groepsverzorgingsactiviteiten die voor cliënten van De Loohof worden 

georganiseerd. De begeleiding en verzorging zijn erop gericht de bezoeker structuur, veiligheid en 

geborgenheid te bieden. De activiteiten zijn afgestemd op de individuele deelnemer en er is 

natuurlijk ook aandacht voor het groepsproces.
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Miny Nijhof, activiteitenbegeleider De Loohof

‘Het is fijn om betrokken te zijn’



Wanneer u als cliënt met vragen zit, kunt u zich wenden tot de cliëntenraad. Elke locatie van Atlant 

Zorggroep heeft haar eigen, lokale cliëntenraad. Zij bespreekt zaken die voor u als bewoner  

of cliënt belangrijk zijn. De CCR (Centrale Cliëntenraad) is er voor locatie-overstijgende onder-

werpen en vragen.
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Centrale Cliëntenraad

zzzzzz uzzzzzz

Joop Zijlsta heeft als voorzitter van de centrale cliëntenraad maar één doel: 

Atlant Zorggroep helpen om zo goed mogelijk aan cliëntenparticipatie te doen.

Atlant Zorggroep heeft in totaal zeven lokale cliëntenraden en een centrale 

cliëntenraad. “Hoe beter de lokale cliëntenraden functioneren, hoe beter de 

centrale cliëntenraad kan functioneren”, legt Joop Zijlstra uit. “Ik ben 75 jaar 

en heb veel bestuurlijke ervaring die ik graag in dienst stel van Atlant 

Zorggroep. Als voorzitter ben ik onafhankelijk en heb ik geen binding met  

één van de locaties. Alle locaties zijn mij even lief.”

Een zorggroep als Atlant moet volgens de wet op de cliëntenparticipatie aan 

cliëntenparticipatie doen, zoals dat ook voor een ondernemingsraad geldt. 

“Er zijn zaken waar wij als cliëntenraad iets van moeten vinden en er zijn zaken 

waar we iets van mogen vinden. Dat laatste vind ik nog belangrijker dan het 

eerste, want dit betekent dat je in feite in een vroeg stadium bij het beleid van 

de organisatie betrokken bent.” 

Joop Zijlstra doet het werk met veel plezier: “Op elke vergadering kijk ik met 

voldoening terug. We vergaderen in een bijzondere leuke sfeer, in een goede 

verhouding met elkaar en in grote transparantie met de directie. De directie 

en de cliëntenraad trekken dezelfde kar. Je hebt het uiteindelijk over dezelfde 

cliënten en daar willen we allemaal het beste voor. En dat geldt ook voor de 

werknemers van Atlant.” Hij ziet graag dat de medewerkers van Atlant 

Zorggroep wat dat betreft een soort ondernemers zijn, of te wel ondernemend 

willen zijn: “Zie je werk als ontdekkingstocht, durf kansen te zien en durf die 

te pakken.”

Joop Zijlsta, voorzitter centrale cliëntenraad

‘Alle locaties zijn mij even lief’ 

Een landelijk onderzoek onder clienten binnen de sector verpleging en 
verzorging in 2009 leverde voor Atlant goede resultaten op. De clienten 
van Atlant waardeerden 12 onderwerpen waarbij 4 de maximale score 
was. Met een gemiddelde van ruim 3,3 haalde Atlant een prima score.

Indicator Atlant Landelijk
Zorgplan en evaluatie 3,0 3,2
Inspraak en overleg 3,0 2,7
Ervaren bejegening  3,5 3,4
Ervaren informatie 3,2 2,8
Lichamelijke verzorging 3,3 3,3
Maaltijden 3,0 3,0
Professionaliteit en veiligheid 3,5 3,4
Wooncomfort 3,6 3,3
Sfeer 3,5 3,4
Privacy en woonruimte 3,8 3,7
Dagbesteding en participatie 3,5 3,4
Beschikbaarheid personeel 3,1 2,9
Gemiddelde score 3,3 3,2



Behalve wonen en zorg zijn er andere aspecten die uw leven kleur geven. Als ze tenminste goed  

zijn geregeld. Bij Atlant Zorggroep noemen we dat welzijn. Voor uw welzijn bieden wij meer dan 

voldoende mogelijkheden. Enkele voorbeelden zijn: deelname aan evenementen, activiteiten, 

exposities en uitstapjes, uitleen van boeken en spellen, maar ook cursussen zoals internetten in 

het internetcafé.
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Rianne Bronkhorst is coördinator vrijwilligers bij Atlant. Een hectische baan 

met meer uren dan de twintig die er voor staan. Maar dat is geen probleem: 

“De rest doe ik vrijwillig!”

Voor dit werk moet je zeker ondernemingsgericht zijn, zegt Rianne Bronkhorst: 

er zijn meer dan zevenhonderd vrijwilligers die ook ‘zorg’ nodig hebben: de 

grootste groep (ongeveer 680) zijn de ‘traditionele’ vrijwilligers. Daar komen 

de participanten en de maatschappelijke stagiaires bij. Vrijwilligers werven  

en behouden is de taak waar ze voor staat. “Concreet houdt dat in dat ik  

met verschillende dingen bezig ben: het maken van beleid, advies geven aan 

Atlant hoe je goed met vrijwilligers kunt omgaan, maar ook de praktische 

kant: het koppelen van cliënten en vrijwilligers, enzovoorts. Een drukke en 

enerverende baan!”

Een belangrijk deel van haar werk heeft te maken met kiezen: waar stop ik 

mijn energie in? “Er komt heel veel op je pad en als je geen keuzes maakt, kom 

je nergens, want ‘alles’ lijkt even belangrijk.” 

Gelukkig loopt het over het algemeen erg goed. “Als er een dag is waarop alles 

lijkt te lukken en er een goede match is tussen een cliënt en een vrijwilliger, 

dan ben ik daar heel blij mee.” Wat dat betreft is ze een echte ondernemer. 

Lachend: “Het woord ‘nee’ ken ik niet zo goed! Je moet je actief opstellen, 

nieuwe mogelijkheden zoeken en soms gewoon ‘durven’. In mijn werk wil ik de 

cliënten én de vrijwilligers tevreden houden.

Wat wil ze bereiken? Lachend: “Daar kan ik kort over zijn: veel matches en 

goede plekjes voor vrijwilligers die daar passen, dan ben ik tevreden!”

Maandelijks worden er bij Atlant Zorggroep zo’n 4.000 uren vrijwilligerswerk 

gedaan. De vrijwilligers ondersteunen onder andere bij het ontbijt, uitstapjes 

en helpen ze bij groepsverzorging of gaan op bezoek bij bewoners.

Rianne Bronkhorst, coördinator vrijwilligers

‘Het woord ‘nee’ ken ik niet zo goed’



Het succes van Atlant wordt vooral bepaald door haar medewerkers. Volgens prognose neemt echter 

de vraag naar zorg in aantal cliënten en hoeveelheid zorg fors toe bij een krimpende arbeidsmarkt. 

Een vrije vertaling; te weinig handen aan het bed als we de komende jaren niets doen. 

40
Personeel & Ontwikkeling

zzzzzzx yzzzzzz

Het personeel binden en boeien
Wat te doen is dus de vraag. Een actieve opstelling, investeren in het eigen 

personeel, je tonen op de arbeidsmarkt en een goed personeelsbeleid is het 

antwoord.

 

Atlant heeft besloten 2009 het jaar van de medewerker te maken en het 

project ‘Elke medewerker is zijn eigen ondernemer’ in volle omvang te 

ondersteunen. Het project heeft als doelstelling ondernemerschap binnen 

de organisatie te stimuleren. Er werd in juni een inspiratiedag voor het 

management georganiseerd; de managers als dragers van de verandering en 

voorbeeld voor een andere manier van werken.

 

Atlant wenst zich verder te ontwikkelen als goede werkgever; een organisatie 

waar medewerkers zich thuis voelen en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. 

De medewerkers krijgen meer en meer de ruimte om vanuit hun kijk op de 

zorgverlening, samen met de cliënt, de zorg te maken. Daar hoort voldoende 

kennis bij en de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. 

Atlant verwacht echter ook eigen initiatief van medewerkers, nieuwe ideeën 

en zorgverlening die voldoet aan wensen van cliënten en de verwachtingen 

van de organisatie. 

Groepen medewerkers zijn in 2009 geschoold in vaardigheden onder  

andere gericht op de rol van eerst verantwoordelijke, ‘attent op de cliënt’, 

het zorgdossier, onderhandelen, delen van medicatie en BHV (Bedrijfs-

hulpverlening). Daar naast zijn medewerkers individueel geschoold in het 

ontwikkelen van beroeps competenties. 52 medewerkers hebben een BBL 

(Beroepsbegeleidende Leerweg) opleiding in zorg of welzijn gevolgd en  

103 stagiaires hebben hun beroepsvoorbereidende periode binnen Atlant 

vorm gegeven. Ook zijn er verschillende interne trainingen gegeven in het 

kader van deskundigheids bevordering van en door eigen medewerkers. In 

2009 is ruim € 193.000 uitgegeven aan scholing.

 

Verdere voorbeelden van personele aangelegenheden in 2009:

•  In het kader van de harmonisatie van de functiestructuur van Atlant 

Zorggroep zijn alle functies conform FWG herschreven. In 2010 zal dit 

project worden afgerond.

•  Om aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven werd het 

meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van nieuwe impulsen voorzien 

met twee nieuwe doelen, namelijk bedrijfsfitness en studiekosten.

•  Op locatie Markenhof werd in een commissie bestaande uit 

leidinggevenden, een opleidingsfunctionaris en P&O adviseur onderzoek 

gedaan naar de haalbaarheid van een leerafdeling. Dit heeft ertoe geleid 

dat in 2010 op één van de afdelingen van Markenhof met een 

leerafdeling zal worden gestart.

 

Personele gegevens

Op 31 december 2009 had Atlant 1063 medewerkers in loondienst, dat zijn ruim 

600 FTE.
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Atlant Zorggroep vindt het belangrijk dat de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger wordt gehoord. 

Ook als er geen ‘echte’ klacht is kan de cliënt of vertegenwoordiger zijn verhaal kwijt aan de 

klachtenfunctionaris zonder dat er een klachtmelding wordt gedaan. Deze signalen worden 

opgenomen in een signalenregistratie. Doel is om signalen om te zetten naar verbeteracties. 

De klachtenfunctionaris bemiddelt bij vragen en klachten. In een vroegtijdig 

stadium wordt er een oplossing gezocht, in samenspraak met cliënt en 

organisatie. Streven is om het niet tot een formele procedure te laten komen. 

Wanneer klachten de klachtencommissie bereiken start de formele klachten-

procedure. De klachtencommissie kent een onafhankelijke samenstelling en 

werkt met een klachtenreglement. 

De bovenstaande tabel laat een afname zien van ingediende klachten en 

toename van gegronde klachten. Naar inhoud is te melden dat in 2009 het 

aantal klachten over bejegening is afgenomen. De klachten op het gebied van 

communicatie zijn toegenomen. De directie heeft de aanbevelingen voor 

verbeteringen overgenomen. Bij communicatie is het uitgangspunt dat de 

cliënt die een vraag stelt ook het antwoord krijgt van de medewerker aan wie 

de vraag wordt gesteld. Dus niet langer ‘van het kastje naar de muur’. 

In een heel ander kader is het vocht- en voedingsprotocol aangescherpt  

en Atlant-breed opnieuw onder de aandacht gebracht. Ook over dit onderwerp 

waren er in 2009 meer vragen en klachten dan in voorgaande jaren.

Aantal klachten 2008 92 (ingediend door 74 personen)

Naar klachtencommissie 3

Gegrond 2 (ingediend door 3 personen)

Aantal klachten 2009 86 (ingediend door 67 personen)

Naar klachtencommissie 8

Gegrond 6 (ingediend door 4 personen)



De Ondernemingsraad (OR) van Atlant Zorggroep adviseert de directie over beleidsontwikkeling en 

bedrijfsorganisatorische aangelegenheden. Verder heeft de OR onder andere instemmings recht als 

het gaat om regelingen over het sociale beleid van de organisatie.
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Peter Zeedijk is verpleegkundige op de Markenhof en daarnaast voorzitter van 

de OR. “We zitten met zowel werknemers als de directie aan tafel. Dat maakt 

het werk binnen de OR zo enerverend.”

“We hebben altijd met beleid te maken dat al onze medewerkers aangaat”, 

zegt Peter Zeedijk. “Als OR zijn we een spreekbuis voor onze achterban en 

hebben we veel met de directie, het managementteam en sectorhoofden  

van doen.” 

Volgens Peter moet je als lid van de OR best ondernemend zijn. “De OR krijgt 

te maken met beleid, advies, instemmingsrecht, reorganisaties en nog meer. 

Daar is ondernemerschap, daadkracht en betrokkenheid voor nodig. “We 

voelen ons betrokken bij de medewerkers en we voelen ons betrokken bij de 

plannen die door het MT worden gemaakt en uitgevoerd. Je staat er als OR wat 

dat betreft middenin.” Daarin speelt de sfeer ook mee, volgens Peter. 

“Natuurlijk willen we als OR onze doelen bereiken, maar er is ook ruimte voor 

een grap en een lach.” 

Wat is Peter bijgebleven in 2009? “De sluiting van de productiekeuken en de 

daaropvolgende reorganisatie van de voedingsdienst. Dat was heel heftig en 

ging gepaard met veel emoties.” Ook het komende jaar zet de OR zich weer in 

om hun achterban te betrekken bij het beleid van de Atlant Zorggroep. “We 

hopen dat we nieuwe leden kunnen werven voor de OR, de verkiezing is in 

november. Mag ik daar even reclame voor maken?”

Peter Zeedijk, verpleegkundige Markenhof en voorzitter OR

‘De OR voelt zich betrokken bij de 
medewerkers en de directie’
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Financieel kende Atlant een goed jaar. Atlant heeft het boekjaar afgesloten met een positief 

exploitatieresultaat. Vooral eenmalige baten en een toegenomen opbrengst hebben bijgedragen 

aan het resultaat. Van het resultaat is circa € 1.0 miljoen aan de reserve aanvaardbare kosten 

toegevoegd. Van het restant zijn bestemmingsreserves gevormd.

Geconsolideerde resultatenrekening over 2009
 Ref. 2009 2008
€ €  e	 e

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Wettelijk budget voor 14 48.222.475 43.324.526
aanvaardbare kosten en/of subsidie
Niet gebudgetteerde zorgprestaties 15  535.397 794.565
Overige bedrijfsopbrengsten 16 2.057.262 1.390.157
Som der bedrijfsopbrengsten  50.815.134 45.509.248

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten 17 26.458.056 26.970.983
Afschrijvingen op immateriële 18 3.249.482 3.504.176
en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen 19 3.903.291 0
van vaste activa
Overige bedrijfskosten 20 11.109.554 11.658.636
Som der bedrijfslasten  44.720.383 42.133.795

BEDRIJFSRESULTAAT  6.094.751 3.375.453
Financiële baten en lasten 21 -1.566.900 -1.939.082

RESULTAAT UIT GEWONE   4.527.851 1.436.371
BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten 22 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR  4.527.851 1.436.371

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:  2009 2008
€ €  e	 e

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten  1.014.853 855.403
Algemene bestemmingsreserve  588.791 0
Bestemmingsreserve  499.207 580.968
instandhoudingsinvesteringen
Reserve vervanging inventarissen  0 0 
Bestemmingsreserve Topcare  500.000 0 
Bestemmingsreserve nieuwbouw  1.000.000 0 
Bestemmingsreserve onderhoud  350.000  
Bestemmingsreserve ECD  180.000  
Bestemmingsreserve Vastgoedontwikkeling 150.000 
Bestemmingsreserve dataCura  245.000 
  4.527.851 1.436.371

Balans per 31 december 2009 (na resultaatbestemming)
 Ref. 31-dec-09 31-dec-08
€ €  e	 e

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa  1 0 0
Materiële vaste activa 2 40.921.100 44.461.309
Financiële vaste activa 3 44.118 -265.387
Totaal vaste activa  40.965.218 44.195.922

Vlottende activa
Voorraden 4 161.122 155.338
Vorderingen en overlopende activa 5 1.752.718 2.602.448
Vorderingen uit hoofde van 6 4.647.448 857.828
financieringstekort
Liquide middelen 8 8.294.490 3.116.701
Totaal vlottende activa  14.855.778 6.732.315
Totaal activa  55.820.996 50.928.237

 Ref. 31-dec-09 31-dec-08
PASSIVA € €  e	 e

Eigen vermogen 9
Kapitaal  168.327 168.327
Collectief gefinancierd  14.275.833 9.747.982
gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd  683.189 683.189
vrij vermogen
Totaal eigen vermogen  15.127.349 10.599.498  

Voorzieningen 10 991.698 1.269.565
Langlopende schulden 11 29.560.889 30.810.442
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en 10 10.141.060 8.248.730
overlopende passiva
Totaal Passiva  55.820.996 50.928.235


