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|›‹| U heeft het jaarverslag van Atlant Zorggroep 2010 in handen. 

Vanuit vijf woonzorgcentra en drie verpleeghuizen in Apeldoorn 

en omgeving biedt Atlant wonen,welzijn en zorg aan. Het thema 

van dit jaarverslag is ‘Ontdek Atlant Zorggroep’. Lees eens verder  

en ontdek hoe mooi en ondernemend Atlant Zorggroep is. 

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom op onze 

locaties. 

2010 stond in het teken van het omvormen van onze woonzorg-

centra tot steunpunten in de wijk. Mensen uit de wijk en familie-

leden van onze bewoners zijn welkom voor een warme maaltijd. 

Samen met Wisselwerk bieden we allerlei activiteiten voor de 

wijkbewoners aan. Hiervan wordt steeds meer gebruik gemaakt. 

In Berkenhove, Sprengenhof, De Loohof en Koningin Wilhelmina 

kunnen omwonenden met vragen over wonen, welzijn en zorg 

terecht bij een informatiepunt. Kortom, we willen een open huis 

zijn voor de buurt en vooral zorgen dat mensen zolang mogelijk 

in de wijk kunnen blijven wonen. 

Steunpunt in de wijk

Als mensen niet meer thuis kunnen wonen, kunnen zij in de wijk 

terecht. In Sprengenhof kunnen mensen met een Zorgzwaartepakket 

(ZZP) met behandeling (vroeger verpleeg-huisindicatie) nu blijven 

wonen en in De Loohof start de verbouwing voorjaar 2011 om dit 

mogelijk te maken. In Berkenhove vinden dementerende ouderen 

een warm thuis in drie eenheden voor kleinschalig wonen. Ouderen 

kunnen zo in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en toch 

specialistische hulp ontvangen. 

Ketenzorg dementie

Ook mensen met dementie willen zo lang mogelijk thuis wonen. 

Samenwerking in de keten maakt dat mogelijk. Concreet wil 

dat zeggen dat Atlant Zorggroep samenwerkt met andere zorg-

instellingen en individuele beroepsbeoefenaren in het Netwerk 

Dementie Oost-Veluwe. In 2010 hebben we al veel gerealiseerd. 

Er zijn casemanagers aangesteld, die de dementerenden en hun 

partner begeleiden. In De Loohof is er regelmatig een Altzheimer 

Café, waar patiënten, mantelzorgers en andere betrokkenen elkaar 

ontmoeten. Mensen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, 

kunnen terecht in één van onze huizen in de wijk of in één van onze 

verpleeghuizen waar goede zorg verleend wordt.

Topcare en Ketenzorg Huntington en Korsakov

Atlant Zorggroep wil een Topcare instelling zijn voor mensen 

met de ziekte van Huntington en het syndroom van Korsakov. In 

2010 zijn hiervoor belangrijke stappen gezet. Maar wat is dat nu 

Topcare? Atlant wil excellente zorg bieden op het gebied van de 

behandeling, verpleging en begeleiding voor alle cliëntengroepen. 

Topcare betekent ook dat we samen met wetenschappelijke 

instellingen onderzoek doen en innovatie stimuleren. 

Wetenschappelijk onderzoek dat gebaseerd is op de dagelijkse 

zorgpraktijk. Een voorbeeld? Markenhof is met het Korsakov 

KennisCentrum betrokken bij een groot onderzoek. Gekeken 

wordt naar zaken als wilsonbekwaamheid en het voorkomen van 

en omgaan met agressie. Ook loopt er een onderzoek naar het 

effect van muziektherapie op Huntingtonpatiënten. De kennis 

die we vergaren, delen we vervolgens met andere instellingen en 

professionals. Zo hebben meer patiënten er wat aan.  

Ontdek Atlant Zorggroep

Ook hier geldt dat mensen waarbij de ziekte minder gevorderd 

is, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Samenwerking in de 

zorgketen moet ook voor hen het leven prettiger maken. Dat is 

toch de vurige wens van de meeste mensen. 

In 2010 zijn we met de Vereniging van Huntington, de GGZ en 

een neuroloog gestart met een ketenzorgproject Huntington. Een 

casemanager begeleidt de cliënt die nog thuis woont, eventueel 

tot opname in een verpleeghuis. Voor Korsakov en Huntington 

hebben we in 2010 een convenant gesloten met de GGZ om 

ketenzorg te realiseren.

Deskundig en ondernemend personeel

Bij een organisatie die zo in ontwikkeling is, hoort deskundig en 

ondernemend personeel. Ook in 2010 is er veel aan scholing en 

opleiding gedaan. Om het ontwikkelen van ondernemerschap bij 

de medewerkers structuur en tempo te geven, is Atlant Zorggroep 

in 2010 gestart met het project ‘Elke medewerker is zijn eigen 

ondernemer’ ondersteund door ‘ In voor Zorg!’. Lees het interview 

met projectleider Gerard de Kruijk elders in dit jaarverslag.

Kortom, Atlant Zorggroep is een organisatie die het ontdekken 

meer dan waard is!

|›‹ |  Nelleke Vogel

 Voorzitter Raad van Bestuur Atlant Zorggroep

Raad van Toezicht

|›‹|  De heer J. Berger, voorzitter

|›‹|  De heer M.H.J. Hoek

|›‹|  De heer R.G.C. Schoolderman

|›‹| De heer C. van Malsen

|›‹|  De heer D.W. van Toorn
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“Ik ben twee jaar geleden vanuit Maastricht naar Apeldoorn verhuisd. In het begin moest 

ik erg wennen. De mensen kijken hier toch een beetje ‘de kat uit de boom’. Inmiddels heb 

ik een paar kennissen gemaakt en voel ik me hier thuis. Ik mis alleen het carnaval. Elke 

avond eet ik in het restaurant. Het is heerlijk als er voor je gekookt wordt en we hebben 

een goede kok. Ik hoop dat het terras binnenkort ook opengaat, dat geeft wat meer 

levendigheid.

Ik heb altijd een kapperszaak gehad met een schoonheidssalon en parfumerie. Na verkoop 

van de zaak hield ik een paar klanten. Ik heb gewerkt tot ik zeventig werd en kan nog 

steeds niet goed stilzitten. Elke zaterdag loop ik de stad in, even naar de markt. Ik koop 

een visje of neem iets mee voor een andere bewoner. Ik ben altijd bepakt en bezakt als ik 

terugkom. Als het goed weer is, pak ik een terrasje of ik ga op mijn balkon in de zon zitten. 

Daar heb ik een prachtig uitzicht over de binnenstad.”

Mevrouw Van de Starre [Berkenhove]
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Kom na het winkelen of een wandeling door het Oranjepark even 

bij op het terras van Berkenhove. 

Leg een kaartje in het Grand Café of doe mee met het biljarten. 

Berkenhove biedt alle voordelen van wonen aan de rand van de 

binnenstad. Bent u een cultuurliefhebber? Theater Orpheus ligt 

op loopafstand. 

Berkenhove is geen woonzorgcentrum, maar een prachtig 

appartementencomplex met een verscheidenheid aan bewoners: 

zelfstandige huurders, cliënten van Atlant die zorg krijgen in hun 

appartement en zelfs kleinschalig wonen voor dementerenden. 

De overstap

Veel nieuwe bewoners komen van Goede Reede. Dit woonzorg-

centrum gaat sluiten, omdat het pand niet meer voldoet aan de 

eisen die Atlant aan wonen, welzijn en zorg stelt. Locatiemanager 

Carla van der Valk: “In 2009 heeft de eerste groep de overstap 

gemaakt, voorjaar 2011 de laatste. In 2010 was verhuizing even 

niet aan de orde en dat gaf rust. De bewoners van Goede Reede 

konden vorig jaar twee kamers krijgen voor de prijs van één. 

Al enige tijd werd het pand niet meer volledig gebruikt en we 

wilden die laatste maanden in Goede Reede voor de bewoners zo 

aangenaam mogelijk maken. Daar is flink gebruik van gemaakt.”

De ontmoeting

Bestaande en nieuwe bewoners van Berkenhove ontmoeten 

elkaar in het Grand Café. De oorspronkelijke bewoners zijn ook 

senioren, maar geen cliënt van Atlant Zorggroep. Hoe gaat dat 

samen? “Het was even wennen in 2010, maar de ervaringen 

zijn positief. Bewoners kunnen in Berkenhove blijven wonen als 

ze ouder worden. Daar zien veel oorspronkelijke huurders het 

voordeel van in. Ook biedt Atlant allerlei veiligheidsvoorzieningen, 

zoals 24-uurs alarmering. Dat biedt alle bewoners een veilig 

gevoel.”

Centrum van de wijk

Buurtbewoners kunnen in Berkenhove terecht voor een kopje 

koffie of thee, een warme maaltijd of om mee te doen aan 

een cursus of activiteit. Ook in 2010 bood Atlant Zorggroep er 

samen met Wisselwerk een uitgebreid activiteitenprogramma 

aan. Buurtbewoners lopen in en uit en dat zorgt voor veel 

levendigheid. “Bijna dagelijks is hier bijvoorbeeld een groepje 

aan het biljarten. Ze maken een praatje met de bewoners en 

nemen iets te drinken. Berkenhove wordt steeds meer het 

centrum van de wijk.”

Een groot gezin

Berkenhove is de eerste locatie van Atlant die kleinschalig wonen 

aanbiedt. Vooraf is er veel tijd gestoken in de voorbereiding en 

scholing van medewerkers en in 2010 zijn de eerste ervaringen 

opgedaan met deze woonvorm voor dementerenden. Maar wat 

is dat nu kleinschalig wonen? Carla van der Valk: “Het is echt 

iets anders dan in een kleine groep verpleeghuiszorg aanbieden. 

Vergelijk het maar met een groot gezin. Er is een huishoudbudget 

waarmee de boodschappen gedaan worden en er wordt gekookt 

en gewassen binnen de groep. Onze bewoners zijn actiever, eten 

beter en er is meer contact onderling. Kortom, ze zijn gewoon 

gelukkiger. Daar doe je het toch voor!” 

|›‹ |  Carla van der Valk

 locatiemanager Goede Reede en Berkenhove

 Berkenhove is het bruisende centrum van de wijk
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“Ik kom van de boerderij, heb altijd de handen flink uit de mouwen gestoken. Toen ik na 

mijn huwelijk in een bovenhuis terecht kwam, verveelde ik me snel. Aan de overkant van 

onze straat lag Het Immendaal, daar ben ik toen vrijwilligerswerk gaan doen. Ik hielp 

bijvoorbeeld bij het douchen of het schikken van de bloemen. Toen later mijn geheugen 

slechter werd, was het vanzelfsprekend dat ik naar Het Immendaal ging. Daar voelde ik me 

thuis en kende ik bijna iedereen. 

Na de verhuizing naar Marken-Haven was ik snel op mijn gemak. Ik zorgde dat ik 

elke ochtend als eerste in de huiskamer was, dan zagen de bewoners die nog niet zo 

gewend waren, een bekend gezicht. Ik probeer het personeel nog steeds een beetje te 

ondersteunen. Ik help bij het eten geven of maak de toetjes op. Ook houd ik mijn eigen 

kamer schoon. Ik kan nog goed uit de voeten, dus waarom niet? Of ik van wandelen hou? 

Ik ga graag even een frisse neus halen. Even kijken bij de geitjes of het hertenkampje, 

heerlijk!”

 

Mevrouw Koldenhof [Het Immendaal/Marken-Haven]
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In het bos, één kilometer van Beekbergen, ligt het verpleeghuis 

Het Immendaal/Marken-Haven. Snuif voor u naar binnen gaat de 

frisse geur op van het dennengroen. Neem eens een kijkje in de 

gezellige huiskamers, bij het zangkoor of de kookgroep. Komt u  

’s avonds? Misschien kunt u genieten van een muziekavond.

Het Immendaal/Marken-Haven biedt een heerlijk beschut thuis 

aan 89 bewoners met dementie en dubbelproblematiek op 

het psychische vlak. Het verpleeghuis wordt herontwikkeld, 

waardoor de cliënten voor langere tijd op het terrein van 

Markenhof wonen. Esther van Zwol: “Zo’n verhuizing is een 

hele operatie. De verhuiscommissie heeft alles enorm goed 

voorbereid. Er is bijvoorbeeld een nauwkeurige planning 

opgesteld en mantelzorgers en vrijwilligers zijn geïnformeerd. 

Ook moest er heel veel uitgezocht worden: hoeveel 

verhuiswagens zijn er nodig, hoeveel mensen kunnen we 

tegelijkertijd verhuizen, hoeveel kan de lift aan. De verhuizing 

is vlekkeloos verlopen en ik ben heel trots op de inzet van de 

medewerkers. Heel even was het voor de bewoners onrustig, 

maar na een week was de rust teruggekeerd.”

Inspirerende ideeën

De medewerkers van Het Immendaal/Marken-Haven hebben 

in 2010 meer individuele vrijheid en verantwoordelijkheid 

gekregen. Dat gebeurde in het kader van het project ‘In voor zorg!’ 

onder de noemer ‘Elke medewerker is zijn eigen ondernemer’.  

Hoe bevalt dat? Esther van Zwol: “Medewerkers voelen zich meer 

dan voorheen ‘eigen baas’. Er wordt meer tijd genomen om de 

gang van zaken te overdenken en te bespreken met het team. 

Ze vertellen waar ze trots op zijn, maar ook wat ze anders zouden 

willen. Medewerkers zien verbeterkansen in het werk dat ze 

misschien al jaren doen. Inspirerende ideeën krijgen de ruimte 

en men voelt zich meer verantwoordelijk voor de gang van 

zaken. Deze cultuurverandering heeft innovatie, maar ook rust en 

stabiliteit gebracht en daar profiteren onze bewoners van.”

Kennis vergaren

Bij een organisatie die volop in ontwikkeling is, past ook een 

ambitieus opleidingsplan. Wat doet Het Immendaal/Marken-

Haven aan scholing? “We hebben een vast scholingsprogramma 

dat we jaarlijks volgen. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld 

geïnvesteerd in teamdagen. Een hecht team dat goed met elkaar 

communiceert, iets voor elkaar overheeft en elkaar stimuleert, is 

heel belangrijk! Ook heeft een team de cursus psychopathologie 

gevolgd om de cliënten beter te kunnen begrijpen.”

Onderzoek

Kan Het Immendaal/Marken-Haven nu rustig achterover leunen 

na dit turbulente jaar? Absoluut niet, meent Esther, ook in 

2011 worden de mouwen opgestroopt: “We gaan bijvoorbeeld 

onderzoeken welke doelgroepen we gaan huisvesten in Het 

Immendaal. Blijven we bij ouderen met dementie of zijn 

psychiatrische ouderen en mensen met dubbelproblematiek 

doelgroepen die we meer kunnen bedienen en die profiteren van 

het nieuwe Het Immendaal?”

|›‹|  Esther van Zwol

 locatiemanager Het Immendaal/Marken-Haven

 Inspirerende ideeën krijgen de ruimte op Het Immendaal/Marken-Haven
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|›‹| Ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis laten wonen en is 

dat niet meer mogelijk, dan kan men in een woonzorgcentrum in de 

vertrouwde wijk terecht. Excellente zorg- en dienstverlening op maat 

is het credo. Daarnaast wil Atlant landelijk een Topcare instelling 

worden op het gebied van Huntington en Korsakov. Dit is de koers 

die Altant Zorggroep vaart en dit is het werk van Cor Hilberink.

De baan van Cor Hilberink heeft alles te maken met de koers 

die Atlant Zorggroep wil varen, de kwaliteit van zorg- en dienst-

verlening en het vergaren van informatie over kwaliteit. Want 

kwaliteitsinformatie is een voorwaarde voor onderbouwde 

keuzes die ervoor moeten zorgen dat de cliënt de zorg- en dienst- 

verlening krijgt die hij of zij nodig heeft. Maar hoe krijg je ‘alle 

neuzen dezelfde kant op’ en hoe slaag je er steeds weer in om 

de kwaliteit verder te verbeteren? Vier voorbeelden uit haar 

werkzaamheden in 2010 verduidelijken dit.

Betrokkenheid bij de koers

Om de uitgezette koers ook daadwerkelijk te varen, is een 

goede koppeling nodig tussen het beleid, de verbetervoorstellen 

en de invoering in de dagelijkse praktijk. In 2010 is het 

meerjarenbeleidsplan uitgewerkt voor alle locaties. “Er zijn 

rondetafelgesprekken gevoerd met alle medewerkers om hen op 

de hoogte te stellen van de koers die Atlant Zorggroep wil varen. 

Teamleiders en medewerkers waren meteen enthousiast en gaven 

aan wat zij konden bijdragen aan de uitvoering van het beleid. 

Dit wordt opgenomen in de jaarplannen van het team. Zo wordt 

betrokkenheid en draagvlak op de werkvloer verkregen.”

Risicobeheersing

Excellente zorg- en dienstverlening heeft ook te maken met grip 

krijgen op risico’s. Voor de belangrijke bedrijfsprocessen is er in 

2010 een vast stramien ontwikkeld. Duidelijk zichtbaar zijn nu de 

De koers is excellente zorg- en dienstverlening op maat

risico’s die er gelden wanneer niet volgens het vastgestelde proces 

gewerkt wordt. “Op deze manier kunnen we risico’s voorkomen en 

beheersen en professionaliseren we de bedrijfsprocessen steeds 

verder. Dit project loopt nog door in 2011.”

Incidenten voorkomen

Elke locatie van Atlant Zorggroep heeft een MIC-commissie, 

een Melding Incidenten Cliënten-commissie. Medewerkers 

rapporteren incidenten aan de commissie en die stelt eens per 

kwartaal een rapport op. Cor: “Het gaat om incidenten die met 

de veiligheid van cliënten te maken hebben. Een bewoner die 

slecht kan slikken heeft bijvoorbeeld voeding gekregen, die niet 

gemalen was. Door de incidenten goed te analyseren, kun je 

soortgelijke voorvallen voorkomen. Alle MIC-commissies hebben 

daarom in 2010 een cursus ‘Leren analyseren’ gehad.”

Mantelzorgers ondersteunen

Dementerende ouderen kunnen lang thuis blijven wonen 

wanneer ze geholpen worden door een partner of familielid: 

de mantelzorger. Maar wie ondersteunt de mantelzorger? Via 

het Netwerk Dementie Oost-Veluwe is een klankbordgroep 

mantelzorg opgericht, die heeft onderzocht waar mantelzorgers 

behoefte aan hebben. Cor participeert namens Atlant Zorggroep 

in de klankbordgroep. “Mantelzorgers willen bijvoorbeeld 

veel meer flexibiliteit in de zorg: opvang voor hun partner of 

familielid in de avonduren of ’s nachts, zodat de mantelzorger 

even op adem kan komen, respijt krijgt. Al die wensen zijn 

vastgelegd in een nota die we aan de partners in het Netwerk 

Dementie hebben voorgelegd. Nu gaan we kijken wat we van 

deze wensen kunnen realiseren, ook binnen Atlant Zorggroep.”

|›‹|  Cor Hilberink
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“Berghorst heeft een heel huiselijke sfeer. Ik voel me hier prettig en op mijn gemak. Om 

veel mensen te leren kennen, ga ik altijd in het restaurant eten. Even gezellig een praatje 

maken of samen eten. Ook doe ik aan veel activiteiten mee. Ik ben creatief bezig in  

‘t Prieel’, ga naar bloemschikken, handwerken, de Bijbelkring en de kerkdienst. Inmiddels 

ken ik bijna iedereen. 

Ik lees graag en haal stapels bibliotheekboeken. Ook lees ik nog de krant en dan maak ik 

altijd de kruiswoordpuzzel. Je moet de hersens toch een beetje trainen. Dan zit ik in mijn 

gemakkelijke stoel bij het raam. Bij mooi weer ga ik op ‘het bordes’ zitten, het terras. Of ik 

loop een rondje en rust even uit op het bankje bij de vijver. In het midden daarvan staat 

een mooi beeld. Oh ja, ik ben ook nog lid van de cliëntenraad. Mag ik daar reclame voor 

maken? We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken.”

Mevrouw Tiemens [Berghorst]

10
Atlant  
jaarverslag 2010

Berghorst ligt midden in de levendige wijk De Maten in Apeldoorn. 

Ook binnen is het een en al bedrijvigheid. In ‘t Prieel bent u van 

harte welkom voor een lekker kopje koffie of thee of zelfs een 

warme maaltijd. Neem eens een kijkje in het internetcafé, bij de 

bingo of het sjoelen. Houdt u van lezen? Op dinsdagmorgen kunt u 

heerlijk snuffelen tussen de boeken.

In het gezellige woonzorgcentrum wonen 72 cliënten in 71 

appartementen. Aan die sfeer is het afgelopen jaar flink gewerkt. 

Uit een onderzoek onder de bewoners bleek namelijk dat zij 

de aankleding van het woonzorgcentrum voor verbetering 

vatbaar vonden. Jannie Visse: “We hebben toen een werkgroep 

Sfeer opgericht, waarin bewoners meepraten. Daaruit zijn 

allemaal leuke initiatieven ontstaan. We hebben bijvoorbeeld de 

aankleding van de grote zaal aangepakt en er is een speelhoekje 

gemaakt voor de kleinkinderen. Ook het assortiment in het 

winkeltje is aangepast. In 2010 hebben we het onderzoek 

herhaald. Wat bleek: we scoorden op alle fronten positiever.”

Persoonlijk contact

Gezelligheid heeft ook te maken met persoonlijke aandacht 

en contact. Jannie Visse geeft wat dat betreft graag het goede 

voorbeeld. Ook in 2010 hield ze elke woensdagochtend haar ‘tien 

uur praatje’. Ze vertelt wetenswaardigheden over medebewoners 

en over ontwikkelingen binnen Berghorst en Atlant. Ook benoemt 

ze de activiteiten van die week. Jannie: “Ik vind het heel 

belangrijk dat ik herkenbaar ben voor de bewoners en dat ze 

weten dat ze altijd bij mij binnen kunnen lopen.”

Samenwerking

Met de activiteiten zit het wel snor in Berghorst. Samen met 

welzijnsorganisatie Wisselwerk, woonzorgcentrum De Matenhof 

en ’s Heeren Loo is er in 2010 een activiteitenboekje opgesteld 

dat in de wijk is verspreid. “Bedoeling is dat buurtbewoners 

nu eens gaan zwemmen op ’s Heeren Loo en dan eens gaan 

bingoën op Berghorst. Wij willen een echt open huis zijn voor 

de buurt. Iedereen is ook welkom om aan te schuiven bij de 

warme maaltijd of bij de wijkbuffetten. Binnenkort openen we 

bovendien een informatiepunt in de hal voor alle vragen over 

wonen, welzijn en zorg.”

Verbeterbord

Zoveel mogelijk tegemoet komen aan de vraag van de bewoners, 

dat willen de medewerkers van Berghorst. Dat vraagt om 

een open oog, een luisterend oor en een warm hart voor de 

bewoners, maar ook om de ruimte om verbeteringen in het 

dagelijks werk uit te kunnen voeren. Vorig jaar werd het project 

‘In voor zorg!’ gestart, waarmee de medewerkers die ruimte 

daadwerkelijk kregen. Inspirerende ideeën worden omgezet in 

verbeteracties waarvan de cliënten profiteren. Het ‘verbeterbord’ 

is zo’n idee. Kleine irritaties en verbeterpunten komen erop te 

staan. “Elke week bespreekt het team de punten en wordt er 

gekeken hoe de problemen in één maand verholpen kunnen 

worden. Wat de invloed hiervan was op de sfeer? Die is alleen 

maar verder verbeterd! Op Valentijnsdag stond er bijvoorbeeld 

een grote pot met hartjes-snoep op tafel. Daarmee wilde een 

medewerkster aangeven hoe blij ze is met haar collega’s.”

|›‹ |  Jannie Visse

 locatiemanager Berghorst

 Een open oog, een luisterend oor en een warm hart voor de bewoners
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“Toen ik niet meer op mezelf kon wonen, heb ik verschillende woonzorgcentra bekeken.  

Zo kwam ik ook met een vriendin bij Sprengenhof. Gelukkig mochten we even binnen 

kijken en we werden heel vriendelijk te woord gestaan. Ik vond het meteen een mooi en 

knus huis. Het is hier niet zo massaal en de tuin is prachtig. ‘Dit wordt het! ’ zei ik tegen 

mijn vriendin. 

Ik ga graag naar de modeshows en naar de textiel- en schoenenman. Het is zo makkelijk 

dat die hier in Sprengenhof komen. Je kunt het passen en als je wilt, word je geholpen 

bij het omkleden. Ook vind ik het heerlijk om naar buiten te gaan, maar met de rollator 

wil het niet meer. Nu komt Hennie elke maandagmiddag, een schat van een vrijwilligster. 

Samen drinken we een kopje thee en als het goed weer is, neemt ze me mee naar buiten in 

de rolstoel. Daar ben ik heel blij mee, zo gezellig!”

Mevrouw De Graaf [Sprengenhof]
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Schuif eens aan op het gezellige terras van Sprengenhof. Snuif de 

geur op van de bloemen of het pasgemaaide gras. Wilt u liever 

actief bezig zijn? Doe dan mee met de gymnastiek of de bingo. In 

Sprengenhof hangt de sfeer van dorpse gemoedelijkheid. Iedereen 

is van harte welkom om een hapje mee te eten in het restaurant. 

In Sprengenhof wonen 49 ouderen. Het woonzorgcentrum is 

niet zo groot en dat maakt de sfeer persoonlijk en gemoedelijk, 

iedereen kent elkaar. Sinds juli 2010 kunnen mensen met 

een Zorgzwaartepakket (ZZP) met behandeling (vroeger 

verpleeghuisindicatie) er nu blijven wonen. Locatiemanager 

Phyleen de Jong: “We zijn gestart met zestien bestaande cliënten 

en groeien langzaam naar twintig. In een half jaar tijd hebben 

we een verpleeghuisafdeling gerealiseerd. Eind augustus kwam 

de inspectie om het werk te beoordelen. We zijn er enorm trots 

op, dat er een positief advies aan het Ministerie van VWS is 

afgegeven. Nu moet er nog verbouwd worden. Het project start 

mei 2011 en loopt parallel met dat op De Loohof.”

Opleiding

Verpleeghuiszorg vraag om gespecialiseerde medewerkers. In 

het scholingsplan ‘Warme zorg’ wordt aandacht besteed aan 

het bieden van verpleeghuiszorg op een zo huiselijk mogelijke 

manier. Daarnaast zijn er ook medewerkers geschoold op het 

gebied van het opnemen van mensen op een besloten afdeling 

(BOPZ). “We hebben in 2010 extra verpleegkundigen in dienst 

genomen en bijvoorbeeld een cursus wondverzorging gegeven. 

Scholing is een continu proces binnen de Atlant Zorggroep. 

We werken voortdurend aan de deskundigheid van onze 

medewerkers.”

Betrokkenheid

Atlant Zorggroep geeft voorrang aan de werkvloer. Medewerkers 

worden via het coachingstraject ‘In voor zorg!’ gestimuleerd om 

ondernemend gedrag te tonen op hun eigen werkterrein. Hun 

ideeën kunnen worden omgezet in praktische verbeteringen die 

de cliënten ten goede komen. “Via allerlei werkgroepen hebben 

we vorig jaar de medewerkers bijvoorbeeld bij de introductie 

van verpleeghuiszorg betrokken,” legt Phyleen de Jong uit.  

“De inrichting van de huiskamers is daar een goed voorbeeld 

van. Door de medewerkers hierbij te betrekken, zijn die niet 

alleen huiselijk maar ook enorm praktisch ingericht.”

Contacten in de buurt

In Sprengenhof is van alles te doen. Bewoners kunnen handwerken 

of gymnastieken, er is regelmatig een borreluurtje, bingo, high teas 

en muziek- of filmmiddagen. Phyleen de Jong: “Sprengenhof zet 

haar deuren ook wijd open voor de buurt. Samen met ondermeer 

Wisselwerk en woonzorgcentrum Rumah Saya hebben we tal 

van activiteiten gebundeld in een wijkboekje. In januari 2011 

is er bovendien de opening van het informatieloket in de hal. 

Buurtbewoners lopen zo in en uit en dat zorgt voor levendigheid 

en contacten in de buurt.”

|›‹ |  Phyleen de Jong

 locatiemanager Sprengenhof

 Sprengenhof zet de deuren wijd open voor de buurt
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 ‘In voor zorg!’ geeft de werkvloer  voorrang

medewerkers met hun vragen en ideeën en die verschillen sterk 

per locatie. 

Werkdruk

Het team van Berghorst koos bijvoorbeeld de werkdruk als thema 

voor de sessies. Na een razend drukke dag kun je toch het gevoel 

hebben dat je heerlijk hebt gewerkt, maar sommige medewerkers 

vonden de werkdruk onplezierig. Bracht ‘In voor zorg!’ een omme-

zwaai tot stand? “Werkdruk heeft te maken met beleving en met de 

houding die je kiest. In de zorg moet je flexibel kunnen omgaan met 

onverwachte zaken. In Berghorst is er een groepje medewerkers 

ontstaan met de vrolijke titel ‘It’s showtime!’. Ontstaat er bij mede-

werkers een dipje door de werkdruk, dan verzinnen zij wat leuks. 

Maar werkdruk heeft ook te maken met het afstemmen van de hoe-

veelheid personeel op de zorgzwaarte van de cliënten. Een ander 

groepje adviseert nu de teamleider. Zij bekijken de fluctuaties in de 

zorgzwaarte en proberen daar de personele inzet op af te stemmen.”

Zwaan kleef aan

De Kruijk is met vier teams gestart maar inmiddels is bijna de gehele 

organisatie actief met het verder vormgeven aan ondernemende zorg. 

Als een ware ‘zwaan kleef aan’ trekt hij door de organisatie en brengt 

een cultuurverandering op gang. Inspirerende ideeën van de werk-

vloer krijgen ruimte en voorrang. De winst? Het project brengt vooral 

betrokkenheid en rust. Er is meer overleg en er worden duidelijker 

afspraken gemaakt. Maar verzandt het veranderingsproces niet als 

De Kruijk op 1 juli vertrekt? “Het managementteam staat achter dit 

proces en wordt in de uitvoering ondersteund door de adviseurs van 

PO&O. Het ondernemerschap van Atlant moet je uiteindelijk overal in 

terugvinden: in het beleid, maar ook bijvoorbeeld in het personeel dat 

men zoekt, de wijze waarop mensen worden ingewerkt en de klant- 

en servicegerichtheid van het gehele personeel.”

|›‹ |  Gerard de Kruijk

 coach van ‘In voor zorg!’

|›‹| Bij Atlant Zorggroep heeft de werkvloer voorrang. Medewerkers 

worden via het project ‘In voor zorg!’ gestimuleerd om ondernemend 

gedrag te tonen op hun eigen werkterrein. Hun ideeën worden 

omgezet in praktische verbeteringen, die cliënt of relatie ten goede 

komen. Medewerkers prijzen vooral de rust en betrokkenheid die  

‘In voor zorg!’ heeft gebracht. 

‘Iedere medewerker is zijn eigen ondernemer!’ was het thema van 

2009. Al eerder was zelfs het ‘Inspiratieboekje Ondernemerschap’ 

verschenen, met door medewerkers bedachte ideeën om wonen, 

welzijn en zorg bij Atlant verder te verbeteren. Want bij Atlant is 

men van mening dat de medewerkers weten wat de wensen van 

de cliënten zijn. Kunst is om daar met maatwerk op aan te sluiten. 

Het personeel weet ook waar knelpunten liggen en wat mogelijke 

oplossingen zijn. 

Tempo en structuur

Het project ‘In voor zorg!’ van het ministerie van VWS en Vilans, 

het kenniscentrum voor langdurige zorg, geeft volop ruimte 

aan die werkvloer. Atlant Zorggroep wilde het ontwikkelen van 

ondernemerschap bij het personeel structuur en tempo geven en 

sloot aan bij het project. Gerard de Kruijk: “Zorgzwaartepakketten, 

vergrijzing en dreigende personeelstekorten vragen om efficiency, 

betrokken en tevreden personeel en klant- en servicegerichtheid. 

Het project ‘In voor zorg!’ kan tempo en structuur brengen in de 

cultuurverandering.”

Aanpak

‘In voor zorg!’-coach Gerard de Kruijk startte met een team van 

Berghorst, Sprengenhof, Het Immendaal/Marken-Haven en Marken-

Noord. Al snel werd duidelijk dat zijn ondersteuning maatwerk 

vereiste. Tijdens de bijeenkomsten vroeg De Kruijk steeds ’Tegen 

welke vraagstukken loopt het team aan en wat heeft het team 

nodig om ondernemender te worden?’ Vervolgens kwamen de 
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“In het dagactiviteitencentrum repareer ik fietsen voor klanten van buiten Atlant en voor 

het personeel. Hoe ik dat geleerd heb? Als kind liep ik veel bij een fietsenmaker rond en 

stak daar veel op. Als het nodig is, haal ik fietsen van boven tot onder uit elkaar en zet 

ze weer in elkaar. Atlant heeft flink geïnvesteerd in gereedschap en materialen, dus we 

kunnen professioneel aan de slag. Er komen zoveel klanten dat we het werk tegenwoordig 

met zijn tweeën doen. 

Als een medewerker in het weekend een lekke band heeft, dan plak ik die even bij 

mijn appartement. Toen het in de winter vroor, heb ik zelfs een fiets in de badkamer 

gerepareerd. Je kunt ze toch niet lopend naar huis laten gaan. Of ik er plezier in heb? Ik 

krijg daar alle vrijheid, ben een beetje eigen baas. Het geeft enorm veel voldoening als  

een klant tevreden wegfietst.”

 
De heer Jansen van de Kamp [Markenhof]
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Maak voordat u bij Markenhof naar binnen gaat, eens een 

wandeling door het prachtige park. Neem een kijkje in de kas, 

waar groenten en fruit gekweekt worden of sta even stil bij 

het kunstwerk ‘Verborgen verhalen’ voor de ingang van het 

hoofdgebouw. Dorst gekregen? In Het Trefpunt kunt u een 

heerlijk kopje thee of koffie drinken. 

Markenhof is een groot modern verpleeghuis dat een warm 

thuis biedt aan 138 bewoners met het syndroom van Korsakov. 

De omgeving nodigt uit om lekker te bewegen en dat doen de 

bewoners dan ook. Locatiemanager Carla Tijssen: “Drie jaar 

geleden zijn we begonnen met sport. Dat is voor mensen in 

instellingen niet vanzelfsprekend. Het heeft zo’n positieve 

uitwerking op de gezondheid en het welzijn van onze bewoners 

dat we de activiteiten in 2010 hebben uitgebreid. De bewoners 

fietsen, wandelen en zwemmen bijvoorbeeld en men kan 

meedoen met ‘Fit terwijl u zit’ of fitness.

Dagactiviteitencentrum

Op het terrein van Markenhof ligt ook een dagactiviteiten-

centrum. Daar kunnen bewoners terecht voor zorg, werk 

en recreatie. Bijna alle bewoners zijn er actief. Ze maken er 

kaarsen, zeep, doen inpakwerk of gaan aan de slag in de kas 

of de houtgroep. Carla Tijssen: “Cliënten kloven bijvoorbeeld 

hout of maken nestkastjes en kinderspeelgoed. Het werk 

geeft voldoening en de bewoners genieten er echt van als de 

opdrachtgever tevreden is. Zomer 2010 verkochten we zelfs 

groente en fruit uit de kas.”

Jobcoaching

Sommige bewoners hebben zelfs een ‘job’ in een van de huizen. 

Zo is er bijvoorbeeld een bewoner die bestellingen rondbrengt 

en iemand die in het restaurant de handen uit de mouwen steekt. 

“Jobcoaching is een idee dat vorig jaar door onze medewerkers 

is bedacht. Het geeft cliënten een zinvolle dagbesteding. Ze zijn 

trots op hun werk en het actief bezig zijn, is goed voor lijf en 

leden. Komend jaar gaan we jobcoaching zeker uitbreiden.”

Kennisontwikkeling

Kennis vergaren en delen kreeg veel aandacht in 2010. Zo is 

Markenhof via het Korsakov KennisCentrum betrokken bij een 

groot onderzoek op het gebied van Korsakov. “Dankzij een Raak-

subsidie kunnen wij onderzoek doen naar het effect van Vitamine 

B1 gebruik, diagnostiek, wilsonbekwaamheid en het voorkomen 

van en omgaan met agressie bij Korsakov-patiënten. Op deze 

manier kan Atlant de deskundigheid op het gebied van Korsakov 

vergroten. Dat maakt mij ongelooflijk trots.”

Jonge mensen in de zorg

Om ook jonge mensen voor de zorg voor Korsakov te interes-

seren, startte Markenhof een leerafdeling. Deze afdeling wordt, 

onder zorgvuldige begeleiding van vaste krachten, gerund door 

leerlingen en stagiaires. Carla Tijssen: “We hopen hiermee meer 

jonge mensen in dienst te krijgen en onze kennis van Korsakov 

op hen over te dragen. De eerste resultaten met deze manier van 

leren zijn uiterst positief. Kortom, Markenhof geeft voorrang aan 

kennisontwikkeling!”

|›‹|  Carla Tijssen

 locatiemanager Markenhof

 Markenhof geeft voorrang aan ontwikkeling
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“Vroeger wilde ik nooit naar een woonzorgcentrum, maar na een paar valpartijen kwam ik 

toch in Koningin Wilhelmina terecht, gelukkig in mijn vertrouwde wijk. De kinderen hebben 

de kamer met mijn eigen spulletjes ingericht. Toen het klaar was en ik met hen ging kijken, 

kreeg ik het te kwaad: het was zo gezellig geworden. Het personeel? Schatten zijn het! Zo 

kregen we onlangs een kippenpoot met stoofpeertjes bij het middageten. De kok kwam 

even aan mijn tafel en vroeg: ‘Heeft het goed gesmaakt mevrouw Drost?’ ‘Zalig,’ zei ik. 

‘Maar een kip heeft toch twee poten?’ Toen kwam hij met een tweede poot voor iedereen 

aan tafel! 

Ik doe aan veel activiteiten mee, zoals het Wilhelminakoor, hersengymnastiek en bingo. 

Vrijdagmiddag is er eens in de twee weken spelletjes met een drankje en een hapje. Dan 

zitten we heel gezellig bij elkaar. Ook gaan we wel eens een dagje uit, bijvoorbeeld naar de 

studio’s van omroep Max. Op de terugweg aten we ergens patat. Schik dat we hadden! Ook 

zijn we een dagje naar een huisje op de Veluwe geweest. We kregen koffie met gebak en 

later heerlijke broodjes en een glaasje advocaat. Ook maakten we lange wandelingen in de 

rolstoel. Na afloop zijn we ergens uit eten geweest. Ik word zo goed verzorgd, hier wil ik 

wel honderd worden!”

 
Mevrouw Drost [Koningin Wilhelmina]
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Loop voor u bij woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina naar 

binnen gaat, eens door het levendige winkelcentrum aan de 

overkant. Struin eens door de tuin en luister naar het getjilp van 

de vogels in de volière. Binnen zingen regelmatig de bewoners, 

ze leggen een kaartje in de grote zaal, doen mee met de bingo of 

zijn creatief bezig in de activiteitenruimte. 

Het is altijd een gezellige drukte in Koningin Wilhelmina. De 133 

bewoners hebben natuurlijk regelmatig familie of vrienden over 

de vloer en er is een prikpoli van Gelre ziekenhuizen gevestigd. 

In de hal is in 2010 bovendien een informatiepunt geopend voor 

alle vragen over wonen, welzijn en zorg. Locatiemanager Jannie 

Visse: “Wijkbewoners lopen in en uit en zijn welkom om een 

kopje koffie of thee te drinken of zelfs van een warme maaltijd 

te genieten. Kortom, Koningin Wilhelmina heeft soms iets van de 

bedrijvigheid van een bijenkorf.”

Groeps- en dagverzorging

Maar behalve gezelligheid biedt woonzorgcentrum Koningin 

Wilhelmina ook structuur, veiligheid en geborgenheid. 

Bewoners en mensen uit de buurt zijn er van harte welkom 

voor groepsverzorging en dagverzorging. Deze verzorging is 

speciaal voor dementerende ouderen die niet meer in staat zijn 

zelfstandig de dag in te vullen. Ook mensen die een beroerte, 

hersenbloeding of herseninfarct hebben gehad, kunnen in 

Koningin Wilhelmina terecht voor dagverzorging. 

 

Wat kan ik voor u doen?

Bij een organisatie die zo in ontwikkeling is, hoort een goed 

opleidingsplan. Wat deed Koningin Wilhelmina in 2010 aan 

scholing? Jannie Visse: “Alle medewerkers hebben bijvoorbeeld 

een communicatietraining gevolgd en eind 2010 startte de 

vervolgopleiding. We willen de bejegening van onze cliënten 

verder verbeteren. Maar elke medewerker communiceert anders 

en daarom bieden we verschillende workshops aan. Een heel 

enthousiast personeelslid leert bijvoorbeeld hoe hij of zij dat 

enthousiasme op de collega’s kan overdragen en een ander leert 

beter terugkoppeling te geven. Of het personeel het oppikt? 

Dat merk ik elke dag. Ik hoorde vanmorgen bijvoorbeeld een 

medewerker tegen een cliënt zeggen: ‘heeft u misschien iets 

nodig, kan ik nog wat voor u doen?’ Kijk, dat is de prettige 

omgangsvorm waar we naar streven binnen Atlant.”

Aan de slag!

Naast het woonzorgcentrum verrijst in 2014 een multifunctioneel 

centrum dat onderdak biedt aan de welzijnsactiviteiten van 

Wisselwerk, een bibliotheek, kinderopvang en een gezamenlijke 

receptie. Daarboven bouwt men nieuwe appartementen voor 

Koningin Wilhelmina. “Een deel daarvan is bestemd voor 

kleinschalig wonen. Een aantal dementerende ouderen vormen 

samen een huishouden. Iedere bewoner heeft zijn of haar eigen 

appartement, maar zij wonen met elkaar als in een gezin. Er 

is een gemeenschappelijke woonkamer en een keuken. Zorg is 

de hele dag aanwezig. De kwaliteit van het leven staat voorop, 

maar steeds is er de veiligheid en geborgenheid van beschermd 

wonen. Deze vorm van wonen heeft de toekomst en ik popel om 

met de plannen aan de slag te gaan.” 

|›‹ |  Jannie Visse

 locatiemanager Koningin Wilhelmina

 Wijkbewoners lopen in en uit bij Koningin Wilhelmina
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“Ik heb veel kennissen gemaakt hier in De Loohof. Ik doe dan ook aan veel activiteiten 

mee. Dinsdagochtend ga ik altijd naar ‘creatief’. We schilderen, boetseren en knippen 

kaarten. Wat op de vensterbank staat, heb ik allemaal gemaakt. Intussen wordt mijn kamer 

gedaan en als ik weer boven kom, is alles netjes. Ook ga ik trouw naar het krantlezen voor 

slechtzienden en naar ‘klassieke muziek’. Een man die er erg veel verstand van heeft, geeft 

er uitleg bij. Vooraf krijgen we koffie met een lekker plakje koek erbij. Ze vergeten ons niet 

hoor! We hebben het hier heel goed.

Twee jaar geleden kwam mijn vriendin naast mij wonen. We kennen elkaar al sinds 1955 

en hebben lief en leed gedeeld. Helaas kreeg ze Alzheimer en is ze voor haar veiligheid 

naar Heemhof verhuisd. Als de besloten afdeling hier in het najaar klaar is, mag ze 

gelukkig terugkomen. Dan kan ik haar vaker bezoeken.”

 
Mevrouw Krijger [De Loohof]
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De Loohof ligt in een unieke en sfeervolle wijk, dichtbij Berg 

en Bos, paleis Het Loo en de Kroondomeinen. Binnen bruist 

het van activiteiten. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij 

de hobbygroep of doe een spelletje in het Grand Café. Daar 

kunt u ook genieten van een heerlijk kopje koffie of thee. Trek 

gekregen? Tussen de middag kunt u gezellig een warme maaltijd 

mee-eten.

Woonzorgcentrum De Loohof biedt een warm thuis aan  

83 bewoners in 81 appartementen. Hiervan zullen er in 2011  

33 aangepast worden voor mensen met een ZZP met behandeling 

(vroeger verpleeghuisindicatie). Locatiemanager Phyleen de 

Jong: “Afgelopen jaar stond in het teken van de voorbereiding 

voor de verbouwing. Wij willen dat onze cliënten die intensieve 

zorg nodig hebben, in hun veilige, bekende omgeving kunnen 

blijven wonen. Dat betekent dat we ons huis moeten verbouwen. 

Gelukkig kunnen de bewoners tijdens de verbouwing gewoon 

in De Loohof blijven wonen. Wel krijgen ze te maken met 

enig ongerief, maar dat weegt niet op tegen een tijdelijke 

verhuizing. Bij de keuze van de aannemer en de planning van de 

werkzaamheden hebben we heel goed rekening gehouden met 

het beperken van de overlast.”

Samenwerking

In januari 2010 is samen met Wisselwerk en woningcorporatie 

Ons Huis in de hal een informatiepunt opgezet. Omwonenden 

kunnen er terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg . 

Medewerkers van de receptie van De Loohof en gastvrouwen 

houden de informatie actueel en staan de mensen persoonlijk te 

woord. Phyleen de Jong: “We zijn als eerste woonzorgcentrum 

van Atlant met deze dienstverlening gestart. De bezoekers stellen 

de service zeer op prijs, maar het mag nog wel iets drukker 

worden.”

Hofkrant

De Loohof biedt zijn bewoners een breed activiteitenaanbod, 

overzichtelijk gerangschikt in het maandblad ‘De Hofkrant’. Bij 

de keuze van de activiteiten kijkt men goed naar de wensen van 

de bewoners. Erg populair zijn bijvoorbeeld het maandelijkse 

koffiedrinken, met bijzondere koffiesoorten zoals Irish coffee 

of koffie verkeerd. Ook de bingo kan op veel publiek rekenen. 

“Samen met de cliënt stellen we een welzijnsplan op,” legt 

Phyleen de Jong uit. “We kijken hoe de weekindeling er uitziet 

en wat de wensen zijn, vragen welke vrijetijdsbesteding men 

vroeger had en proberen daarop aan te sluiten. Dat leidde in 

2010 tot nieuwe activiteiten, zoals het lezen van de krant voor 

slechtzienden.”

Wat wil De Loohof bereiken het komende jaar? “Dat bewoners 

zich hier echt thuis voelen en dat ze het toch fijn hebben, 

ondanks de overlast van stof en lawaai die ongetwijfeld met de 

verbouwing gepaard zal gaan. Daar gaat het hele team voor!”

|›‹|  Phyleen de Jong

 locatiemanager De Loohof

 Door de verbouwing kunnen cliënten in de vertrouwde omgeving blijven
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“Ik ben geboren en getogen in Leiden. In Diemen heb ik jarenlang een hotel-restaurant 

gehad. Je kon er heerlijk eten en we hadden een vaste klantenkring. Af en toe gingen we 

een dagje naar zee, even uitwaaien aan het strand en de zeelucht opsnuiven. Het eten 

van Heemhof smaakt me ook goed, al was het in mijn eigen restaurant beter. Het is hier 

gemoedelijk in huis. Ik ben gewend aan de bewoners en het personeel. Je wordt niet 

opgejaagd, dat vind ik prettig.

In mijn werk was ik altijd onder de mensen en daarom zit ik tegenwoordig het liefst in 

de huiskamer. Ik hoef geen herrie om me heen, maar het is fijn als er mensen aanwezig 

zijn. Ik zou graag wat meer naar buiten gaan. De tuin van Heemhof is prachtig en je kunt 

er lekker wandelen. Dan ben ik ook wat actiever en slaap ik ’s nachts beter. Wat ik verder 

nog graag doe? Een pilsje drinken, maar wel met mate hè.”

De heer Van Leeuwen [Heemhof]
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Loop voordat u bij Heemhof naar binnen gaat eens door de 

levendige wijk De Maten. Het park en het grootste winkelcentrum 

van de wijk zijn vlakbij. Wandel daarna door de prachtige tuin 

van het verpleeghuis of schuif aan op het terras. Binnen kunt u 

een kijkje nemen in een van de gezellige huiskamers of in het 

internetcafé.

In Heemhof wonen 60 cliënten met dementie en 30 met de 

ziekte van Huntington. De ziekte van Huntington is een erfelijke 

hersenaandoening die zich vaak al op middelbare leeftijd 

openbaart.

Warm eten ‘s avonds

Op één van de afdelingen voor ouderen met dementie eten de 

bewoners sinds een paar maanden ’s avonds warm in plaats van 

tussen de middag. Dat gebeurt in bijna geen enkel verpleeghuis 

en het vraagt flink wat flexibiliteit van het personeel. Waarom 

deze verandering? Esther van Zwol: “ ’s Morgens heb je vroege 

vogels, maar ook mensen die pas om half tien ontbijten. Voor hen 

komt het warme eten om twaalf uur veel te vroeg. ’s Avonds eten 

de mensen beter en ook is de verdeling van de activiteiten over 

de dag beter. Onze bewoners waarderen het enorm. Sommigen 

zijn zelfs iets aangekomen! Je ziet ook dat er meer familieleden 

blijven mee-eten.”

Dinerclub

Eten is voor sommige cliënten van Heemhof zo belangrijk dat 

ze in 2010 een club hebben opgericht: de dinerclub. Het groepje 

gaat regelmatig uit eten in het Grand Café en wordt daar lekker 

verwend door de kok. Anderen trekken er liever op uit en gaan 

met vrijwilligers uit winkelen of bezoeken de kinderboerderij. 

Elk jaar is er in De Maten ‘Kunst in de wijk’. De opening van de 

kunstroute is traditioneel in Heemhof. De bewoners worden bij 

het project betrokken en bekijken de expositie. 

Expertisecentrum

Atlant Zorggroep wil Heemhof ontwikkelen tot een expertise 

centrum op het gebied van Huntington. Kennis vergaren 

en kennis delen kregen daarom veel aandacht in 2010. Zo 

werd er samen met de Vereniging van Huntington een groot 

woononderzoek uitgevoerd. Esther van Zwol: “We hebben 

450 mensen met de ziekte van Huntington aangeschreven en 

gevraagd hoe ze straks willen wonen. Ook zijn we gestart met 

een driejarig ketenzorg-project op het gebied van Huntington. 

Bij ketenzorg werken alle professionals rond een patiënt nauw 

samen. Een casemanager stemt het zorgaanbod zo goed mogelijk 

af op de zorgvraag. Voor dit project hebben we een flinke 

subsidie van de Nederlandse Zorgautoriteit gekregen.”

Top Care instelling

Ook in 2011 zit het team van Heemhof niet stil. Heemhof wil 

een Top Care instelling worden voor mensen met de ziekte van 

Huntington. Dat betekent dat het verpleeghuis een toporganisatie 

wil zijn op het gebied van zorg en behandeling, het vergaren en 

delen van kennis en het ontwikkelen van ketenzorg. Esther van 

Zwol: “Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar het team van 

Heemhof gaat er wel gedreven mee aan de slag.”

|›‹|  Esther van Zwol

 locatiemanager Heemhof

 Warm eten ’s avonds wordt enorm gewaardeerd
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Verwennen

Servicebureau Welzijn organiseert activiteiten die voor meerdere 

locaties interessant zijn. De VisiteClowns die voor zoveel 

afleiding en plezier zorgen, zijn geregeld door het team. Rianne 

Bronkhorst: “Ook zijn we met Achmea Zorgverzekering naar de 

Apenheul geweest. Tachtig cliënten van verschillende locaties 

wilden we daarmee verwennen en er gingen nog eens tachtig 

begeleiders van Achmea mee. Dat was een hele operatie. En 

toen alles in kannen en kruiken was, kwam er een hittegolf! 

Toen hebben we de dag naar september verplaatst. Cliënten én 

begeleiders genoten met volle teugen van het uitje en ik was 

enorm trots dat de dag vlekkeloos verliep.”

Training

Nieuwe en bestaande vrijwilligers krijgen regelmatig een 

training, zodat zij zeker en deskundig aan het werk gaan. Atlant 

Zorggroep is een participant van de Vrijwilligers Academie. Rianne: 

“Vrijwilligers kunnen daar deelnemen aan trainingen en Atlant 

Zorggroep biedt er zelf ook trainingen aan, zoals ‘Rijden met de 

rolstoel’. Ook bieden we bijvoorbeeld trainingen op het gebied 

van sociale hygiëne, hoe om te gaan met slikproblemen of over 

gedragsproblematiek en dementie. Of we nog nieuwe vrijwilligers 

kunnen gebruiken? Altijd! Ik ontvang ze met open armen.”

|›‹|  Rianne Bronkhorst

 coördinator vrijwilligers

Servicebureau Welzijn geeft het leven kleur

|›‹| Luister naar de meeslepende klanken van een klassiek 

concert of bekijk een expositie. Ga op pad met een groep 

vrijwilligers naar de Apenheul en geniet van de capriolen van de 

aapjes. Houdt u van lezen of een spelletje met de kleinkinderen? 

U kunt volop boeken of spelen lenen. Voor al deze zaken die 

uw leven kleur geven, staan vele vrijwilligers klaar. Zij worden 

geworven en begeleid door Servicebureau Welzijn. 

Rianne Bronkhorst is coördinator vrijwilligers bij Atlant. Een 

ondernemende functie die geen dag hetzelfde is. Binnen Atlant 

Zorggroep zijn er maar liefst 760 vrijwilligers actief. Daar 

komen nog eens zo’n 30 participanten en 200 maatschappelijke 

stagiaires bij. Samen leveren zij ongeveer 4000 uren 

vrijwilligerswerk per maand. Zij ondersteunen bijvoorbeeld bij 

het ontbijt en uitstapjes, helpen bij groepsverzorging of gaan op 

bezoek bij bewoners. 

Werven en begeleiden

Het is de taak van Rianne Bronkhorst om vrijwilligers te werven 

en te behouden. Ze schrijft het vrijwilligersbeleid, adviseert de 

organisatie over vrijwilligerswerk en houdt de ontwikkelingen 

op dit terrein bij. Is het niet moeilijk om in deze tijd vrijwilligers 

te vinden? “Met werving moet je voortdurend bezig blijven. Wij 

zijn in maart bijvoorbeeld heel actief geweest met NL DOET. Die 

twee dagen gaan er veel nieuwe vrijwilligers aan de slag. Ook 

is er in Apeldoorn een Beursvloer Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. Daar leggen we contacten met bedrijven die hun 

kennis ter beschikking willen stellen, willen sponsoren of de 

handen uit de mouwen steken.”24
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|›‹| Als u als cliënt vragen hebt, kunt u bij de cliëntenraad 

terecht. Elke locatie heeft haar eigen, lokale cliëntenraad. 

Hij bespreekt zaken die voor u belangrijk zijn. De Centrale 

Cliëntenraad (CCR) is er voor locatieoverstijgende onderwerpen 

en vragen. Wilt u betrokken zijn bij wat er speelt binnen Atlant? 

De cliëntenraden kunnen nieuwe leden gebruiken. 

De lokale cliëntenraden streven ernaar om in elke raad een 

aantal bewoners te hebben. Zo worden de cliënten gehoord 

en betrokken bij wat er speelt. Maar het is niet gemakkelijk 

om leden te vinden bij een gemiddelde leeftijd van ver in de 

tachtig. Joop Zijlstra: “Familieleden, eerste-contactpersonen en 

vrijwilligers die veel in de huizen komen en de zorg een warm 

hart toedragen zijn ook van harte welkom in de cliëntenraden.”

Goede verstandhouding

Joop Zijlstra is voorzitter van de Centrale Cliëntenraad, een 

bij de Wet op de cliëntenparticipatie geregelde adviesraad. Er 

zijn onderwerpen waarbij de directie van Atlant verplicht is om 

advies te vragen, maar de raad mag ook ongevraagd adviseren. 

Joop Zijlstra: “Wij vergaderen in een prima sfeer en in goede 

verstandhouding met de directie. Dat betekent dat we al in een 

heel vroeg stadium bij het beleid van de organisatie betrokken 

zijn. Het mogen adviseren is nog leuker dan het moeten 

adviseren. Natuurlijk zijn er flinke discussies, maar we hebben 

allen één doel: we willen dat de cliënt het naar de zin heeft.”

 Wij willen dat de cliënt het naar de zin heeft

Solidair

In 2010 werd er veel gebouwd en verbouwd binnen Atlant en 

de CCR was hier nauw bij betrokken. De bewoners zijn niet altijd 

blij met het lawaai en de rommel van een verbouwing. Willen 

de bewoners niet liever Rust, Reinheid en Regelmaat? “Als CCR 

zijn wij ook verantwoordelijk voor de cliënten van morgen. Wij 

willen ook hen uitstekende kwaliteit van zorg leveren en daarom 

moet Atlant op tijd verbouwen,” legt Joop Zijlstra uit. “Ook willen 

we in de woonzorgcentra onder hetzelfde dak verpleeghuiszorg 

aanbieden. Zo kunnen mensen in hun vertrouwde omgeving 

blijven als ze ouder worden. Een verbouwing is dan echt 

noodzakelijk. Daar staan wij als CCR natuurlijk vierkant achter.”

Blij met kleinschalig wonen

De CCR is buitengewoon blij met het kleinschalig wonen 

voor dementerende ouderen dat in 2010 in Berkenhove is 

gerealiseerd. Er zijn drie wooneenheden met elk zes bewoners 

die samen een huishouding vormen. Er is een huiskamer en 

keuken waar omheen de appartementen van de bewoners zijn 

gegroepeerd. Joop Zijlstra: “De cliënten brengen samen de dag 

door en zijn actief bezig met koken, eten, opruimen en afwassen. 

De dag wordt op die manier als vanzelf zinvol ingevuld. Er is 

gezelligheid en een nauwe band met de medebewoners. Als CCR 

juichen wij het toe dat Atlant Zorggroep deze woonvorm in de 

toekomst wil uitbreiden.”

|›‹ |  Joop Zij lstra

 voorzitter Centrale Cliëntenraad
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|›‹| Goede zorg heeft alles te maken met gemotiveerde en 

goed opgeleide medewerkers. Komende jaren neemt echter 

het aantal ouderen en de vraag naar zorg fors toe, terwijl de 

beroepsbevolking afneemt. Hoe zorgt Atlant Zorggroep voor 

voldoende en deskundig personeel?

Een goed personeelsbeleid, investeren in het eigen personeel, 

proberen jongeren te interesseren voor het werk bij Atlant 

Zorggroep en een actieve opstelling zijn het antwoord op de 

krimpende arbeidsmarkt. 

Nieuw beleid

Toen Maya Moor begin 2010 in dienst kwam bij Atlant kon ze 

direct flink aan de slag. Aan het eind van het jaar moest er een 

nieuw beleidsplan liggen, dat onder andere antwoord geeft op 

de komende krapte op de arbeidsmarkt. Maya Moor: “Dat plan is 

inmiddels gepresenteerd. Komend jaar inventariseren we welke 

medewerkers we nu hebben en vergelijken we de hoeveelheid 

medewerkers en hun kwaliteiten met wat we verwachten 

nodig te hebben over vijf jaar. De teamleiders spelen een 

belangrijke rol in deze inventarisatie. Zij zullen bijvoorbeeld de 

gesprekken met alle medewerkers voeren over hun kwaliteiten 

en ambities. Rond september 2011 verschijnt dan een strategisch 

personeelsbeleidsplan. Dit plan geeft onder andere antwoord op 

de vraag welke nieuwe medewerkers we willen gaan werven en 

hoe. Ook staat hierin welke zittende medewerkers we kunnen  

gaan opleiden en voor welke functies.”

Binden

Om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, is het van 

belang medewerkers te binden. Tevreden medewerkers zoeken 

niet snel een andere baan. In 2010 heeft Atlant Zorggroep 

deelgenomen aan het in de zorgsector door brancheorganisatie 

Actiz en Pricewaterhouse Coopers georganiseerde onderzoek 

naar de tevredenheid van het personeel. Maar liefst 60% van 

Goede zorg door gemotiveerd en deskundig personeel

de medewerkers van Atlant Zorggroep deed aan het onderzoek 

mee. Gemiddeld scoorde Atlant een 7,4. Niets aan de hand 

dus? “Er waren een aantal verbeterpunten. Het management 

moet vaker en duidelijker communiceren over de op handen 

zijnde veranderingen in de organisatie, maar ook over hoe 

we nu met elkaar om willen gaan, hoe we collega’s en cliënten 

willen bejegenen. Ook was de score op leiderschap iets lager dan 

de vorige keer. We hebben inspirerende managers nodig met 

vernieuwende ideeën, die medewerkers de ruimte geven om 

initiatieven te ontplooien.” 

Jongeren interesseren

Om jongeren te interesseren voor het werk in de zorg deed Atlant 

Zorggroep onder meer mee aan de open dagen van ROC Aventus. 

Per jaar stromen er 24 BBL-leerlingen in (Beroepsbegeleidende 

Leerweg). Op Markenhof is zelfs een leerafdeling gestart. 

Deze afdeling wordt, onder zorgvuldige begeleiding van vaste 

krachten, gerund door leerlingen en stagiaires. Dan zit het toch 

wel snor met de toestroom van jonge mensen? Maya Moor: “De 

gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 46 jaar. We willen 

een toekomstbestendig personeelsbestand. Jongeren aantrekken 

en binden is het motto. We investeren flink in scholing en die 

opleidingen gaan we vaker centraal geven. Dat kunnen klinische 

lessen zijn, maar ook trainingen over klant- en servicegericht 

werken.”

Gegevens

Op 31 december 2010 had Atlant 1.110 medewerkers in dienst, 

dat zijn 534 fte’s. 182 van de 1.110 medewerkers zijn collega’s 

met flexibele contracten die via het Flexbureau worden ingezet 

bij bijvoorbeeld ziekte en vakanties, wanneer de locaties zelf 

geen oplossing meer voorhanden hebben.

|›‹|  Maya Moor

 sectorhoofd Personeel, Organisatie en Ontwikkeling
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|›‹| Heeft u een idee om de zorg van Atlant beter te maken?  

Of bent u niet tevreden over ons werk? Wij zijn benieuwd naar 

uw mening. Een idee of klacht is een kans om onze zorg verder 

te verbeteren. Met uw signalen en klachten kunt u onder andere 

terecht bij de klachtenfunctionaris, Harma Vos. Zo kunnen we 

ideeën snel invoeren, klachten tijdig signaleren en daarmee snel 

werken aan verbeteringen. 

Ondanks alle goede zorgen en inspanningen van de Atlant-

medewerkers, kan de cliënt of diens vertegenwoordiger een 

gevoel van ontevredenheid hebben. Het is fijn als de cliënt dit 

aangeeft, bijvoorbeeld in een gesprek met een medewerker.  

Zo’n gesprek leidt vaak tot wederzijds begrip.

Kans voor verbetering

De cliënt of zijn of haar vertegenwoordiger kan altijd telefonisch, 

schriftelijk, via e-mail of de website een klacht indienen bij de 

klachtenfunctionaris. Zij kunnen rekenen op een onafhankelijk 

advies en een luisterend oor. Ook tips voor verbetering zijn 

welkom. Tips worden geregistreerd en zo mogelijk omgezet naar 

verbeteracties. 

Bemiddeling

Gaat het om een klacht, dan kan men de klachtenfunctionaris 

inschakelen ter ondersteuning. Er volgt een gesprek met de 

medewerker en Harma Vos kan dit gesprek en proces begeleiden. 

 Help Atlant Zorggroep nog beter te maken

“Op een transparante manier wordt er gewerkt naar een afhandeling 

van de klacht. In 2010 heeft de klachtencommissie één klacht 

ontvangen. Dan start de formele klachtenprocedure. De commissie 

heeft onafhankelijke leden en werkt met een klachtenreglement.”

Signalen 

Er zijn nog andere mogelijkheden om goede ideeën of klachten 

te melden. Cliënten of hun vertegenwoordigers kunnen het 

formulier ‘Vertel ‘t ons’ invullen en inleveren via de brievenbus 

in de hal van iedere locatie. Iedere cliënt heeft ook eens per half 

jaar een evaluatiegesprek waarbij de zorg wordt geëvalueerd. 

Eens per twee jaar is er een cliënttevredenheidsonderzoek. 

Harma Vos: “Atlant Zorggroep wil zoveel mogelijk signalen 

oppikken, zodat we de zorg steeds kunnen verbeteren.”

|›‹ |  Harma Vos

 klachtenfunctionaris
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Breed scala aan onderwerpen

Wat is Peter vooral bijgebleven van 2010? “We hebben de directie 

bijvoorbeeld geadviseerd over de reorganisatie van dataCura, dat 

nu Financiën & Control heet, en van het Facilitair bedrijf en de 

voortgang reorganisatie Voedingsdienst. Dat waren ingewikkelde 

zaken die soms met heftige emoties gepaard gingen. Veilig en 

gezond werken kwam aan bod met de Risico-inventarisatie en 

–evaluatie. Ook zijn we bezig geweest met de jeugdlonen voor 

vakantiewerkers, de wijzigingen in het dienstrooster en het 

nieuwe opleidingsbeleid. Een breed scala aan onderwerpen dus, 

maar dat maakt het werk voor de OR juist zo interessant.”

Teambuilding

Zodra een verkiezingsronde achter de rug is, gaat de OR op cursus. 

Nieuwe en bestaande leden doen kennis en kunde op en leren 

elkaar goed kennen. Peter Zeedijk: “Bij de laatste verkiezingen 

zijn er drie nieuwe leden toegetreden. Als OR moet je gebruik 

maken van elkaars kwaliteiten en op elkaar kunnen vertrouwen. 

Door in 2011 op cursus te gaan, smeden we in een paar dagen 

tijd een hecht team.” De OR streeft naar één lid per locatie, zodat 

de achterban goed vertegenwoordigd is. Lukt dat in de praktijk? 

“We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Er is ondernemerschap, 

daadkracht en betrokkenheid voor nodig. Kwaliteiten die veel 

medewerkers van Atlant bezitten. Wie voelt zich geroepen?”

|›‹|  Peter Zeedijk

 verpleegkundige en voorzitter Ondernemingsraad

|›‹| Bent u een medewerker van Atlant Zorggroep en wilt u van 

gedachten wisselen over bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden, 

organisatorische zaken of het beleid? Ga dan eens naar het 

inloopspreekuur van de Ondernemingsraad (OR). Een e-mail sturen 

aan één van de leden of ze gewoon aanspreken kan natuurlijk ook.

De OR van Atlant Zorggroep adviseert de directie over het 

beleid en organisatorische zaken. Ook heeft de directie 

instemming nodig van de OR bij het vaststellen of wijzigen van 

regelingen die te maken hebben met de arbeidsvoorwaarden 

of arbeidsomstandigheden. Peter Zeedijk: “Het gaat dan met 

name om onderwerpen die niet in de CAO geregeld zijn, zoals 

het dienstrooster en kledingvoorschriften. Het contact met de 

directie is informeel en goed. Er is ruimte voor een grap en een 

lach maar ook voor een stevige discussie.”

Betrokkenheid

Atlant is volop in beweging en dat maakt dat de OR ook heel 

druk is. Is het werk als lid van de Ondernemingsraad wel te 

combineren met een baan als verpleegkundige? “Je doet dit werk 

niet voor jezelf maar voor de achterban. Zij vertrouwen erop dat 

wij een deskundig advies of een goed afgewogen instemming 

afgeven aan de directie. Dat bereiken we alleen door heel veel 

te lezen en te overleggen. Het is wel eens lastig combineren met 

mijn drukke baan, maar het is heel leuk werk. Ik voel me enorm 

betrokken bij de organisatie.”

De OR voelt zich betrokken bij de organisatie
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De Jaarcijfers 2010

BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming)

 

 2010 2009
 € €

ACTIVA 
 

Vaste activa 

 

Materiële vaste activa  52.893.152 53.193.012

Financiële vaste activa           44.118          44.118

Totaal vaste activa 52.937.270 53.237.130

 

Vlottende activa 
 

Voorraden 78.862 77.059

Vorderingen en overlopende activa 525.355 1.752.718

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6.797.990 4.647.448

Liquide middelen   8.048.326   8.294.490

Totaal vlottende activa 15.450.532 14.771.715

 

Totaal activa 68.387.802 68.008.845
 

 

 

 2010 2009
 € €

PASSIVA
 

Eigen vermogen 

Kapitaal 168.327 168.327

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 15.732.053 14.191.770

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen      683.189      683.189

Totaal eigen vermogen 16.583.569 15.043.286

 

Voorzieningen 1.465.662 991.698

 

Langlopende schulden 40.309.270 41.832.801

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 10.029.300 10.141.060

 

 

 

Totaal passiva 68.387.802 68.008.845
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RESULTATENREKENING OVER 2010 

 

 2010 2009
 € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 48.553.917 48.222.475

 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) 

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 513.541 535.397

Subsidies 226.410 270.594

Overige bedrijfsopbrengsten    1.038.896    1.786.668

Som der bedrijfsopbrengsten 50.332.764 50.815.134
 

BEDRIJFSLASTEN 

Personeelskosten 28.915.523 26.458.056

Afschrijvingen  

(op immateriële en materiële vaste activa) 5.998.741 7.152.773

Overige bedrijfskosten 12.513.345 11.109.554

Som der bedrijfslasten 47.427.609 44.720.383

BEDRIJFSRESULTAAT 2.905.155 6.094.751

Financiële baten en lasten -1.448.935 -1.566.900

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 1.456.220 4.527.851

Buitengewone baten en lasten                0                0

 

Resultaat boekjaar    1.456.220   4.527.851

RESULTAATBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2010 2009
 € €

TOEVOEGING/(ONTTREKKING)

Reserve aanvaardbare kosten 595.000 1.014.853

Algemene bestemmingsreserve 0 588.791

Bestemmingsreserve instandhoudingsinvesteringen 756.968 499.207

Bestemmingsreserve inventarissen 199.577 0

Bestemmingsreserve Topcare -500.000 500.000

Bestemmingsreserve nieuwbouw 0 1.000.000

Bestemmingsreserve onderhoud -350.000 350.000

Bestemmingsreserve ECD -180.000 180.000

Bestemmingsreserve Vastgoedontwikkeling -150.000 150.000

Bestemmingsreserve dataCura -245.000 245.000

Bestemmingsreserve strategische projecten 1.329.675                0

  

 1.456.220 4.527.851
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