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Kijk in de spiegelKijk in de spiegel

Kijk in de spiegel... en wat zie je? Een beeld van een mens. 

Man of vrouw, mooi of lelijk, oud of jong, ziek of gezond,  

met twijfel over de toekomst of gelukkig in het nu... 

een spiegelbeeld heeft vele gezichten.

Atlant kijkt voor dit jaarverslag ook in de spiegel. We kijken terug 

om ervan te leren. We kijken vooruit om te beseffen: kijk, daar doen 

we het voor, dat inspireert ons!

Een spiegelbeeld is niet alleen de letterlijke reflectie van het licht, 

maar ook wat we wíllen zien of denken te zien. Dat is niet altijd het 

werkelijke beeld. Daar hebben we de ander voor nodig. Iemand die 

ons de spiegel voorhoudt, door te vertellen wat hij écht ziet. 

In dit jaarverslag geven zes cliënten en hun naasten ons dat beeld. 

Soms met humor, soms schrijnend, soms niet helemaal de objectieve 

waarheid, maar altijd recht uit het hart. Hun verhaal inspireert ons 

de juiste keuzes te maken en ons doel te bereiken: dat cliënten zoveel 

mogelijk het leven kunnen leiden dat ze willen leiden. Dat willen we 

zien als we in de spiegel kijken!

Of we daarin geslaagd zijn? Oordeelt u zelf. We nodigen u van harte 

uit mee te kijken in de spiegel van Atlant.

Apeldoorn, juni 2012
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‘Samen is gezellig’

Stil
“Op dit moment is het wel stil in het gebouw. Niks meer te praten en dat is jammer. Ik loop er niet mee te 

koop, maar het is heel, heel moeilijk. Ik mis mijn man ook. In het begin had ik nog veel contact met de 

buurvrouw. Die is nu ook ziek. Ik ga ook wel eens met een ander vrouwtje koffiedrinken. Ze komt uit de 

buurt waar ik als kind gewoond heb. Dat is zo frappant, om elkaar hier op zo’n leeftijd weer tegen te komen. 

Met uitstapjes ga ik graag mee. Maar een keer zat ik naast iemand en die heeft de hele tijd niks gezegd! 

Dan zei ik: ‘Wat mooi hè.’ En dan kreeg ik geen antwoord. Ik wil dat graag delen. Samen is gezellig.” 

Dansje
“De zusters zijn allemaal hartstikke lief. Je zit te wachten tot ze komen, ’s ochtends. Dan drinken we samen 

wat, ik een bekertje melk en de zuster een glaasje sap. Dat is heel fijn. Soms hebben ze het zo druk. Dan zeg 

ik: ‘Ga maar, er wachten nog slechtere mensen!’ Hoe ik mijn leven zie? Daar weet ik geen antwoord op. 

Ik hoop dat ik het goed doe. Dat ik ‘t mensen naar de zin maak. Een zuur gezicht, daar heb je ook niks aan. 

Humor moet er zijn. En een dansje maken af en toe. Moet je nu mijn dochter interviewen? Oh, dan moet 

ik mijn mond houden. Heb je een plakbandje voor me?”

‘Samen is gezellig’

> Mevrouw Kloosterboer is 94 en springlevend. Met veel gevoel voor humor 
vertelt ze honderduit over haar leven in Sprengenhof. “Oud? Daar heb ik niks 
geen moeite mee. Maar ’t is hier wel erg stil de laatste tijd.” <

“Ik heb een achterkleinzoon, hoe vind je dat? Ik ga graag met hem in de kinderwagen 

wandelen. Gaan we naar de vogeltjes kijken, dat kleine knulletje had me toch een schik! 

Ik zit hier nu dertien jaar. Toen we hier kwamen leefde mijn man nog. We werden 

gebeld en ze zeiden: ‘We hebben een mooi huis voor u!’ Van eerdere verzorgingshuizen 

die we bekeken zei mijn man steeds: ‘Daar ga ik niet zitten!’ Hij kon niet tegen die 

kleine raampjes. Maar hier vond hij het meteen goed.”

jaarverslag 2011
Atlant 05

InterviewInterview



“De missie van Atlant is: unieke zorg voor unieke mensen. Dat willen we waarmaken”, 

stelt Nelleke Vogel.” Het begint met een scherp oog voor maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. 

“De verpleeghuiszorg voor ouderen is aan vernieuwing toe. Atlant vernieuwt op allerlei manieren. 

Onze verpleeghuizen ontwikkelen zich tot Topcare-landelijke expertisecentra, niet alleen voor 

Korsakov en Huntington maar ook voor andere doelgroepen. Daarnaast werken we samen met de 

gemeente, woningcorporaties en welzijnsorganisaties om wonen, welzijn en zorg te combineren 

in nieuwe ‘wijkservicegebieden’. Eén gebouw voor levensloopbestendig wonen, ontmoeting, 

informatie en activiteiten. Waar iedereen, bewoners én wijkbewoners, terecht kan.”

Berkenhove
Het nieuwe Berkenhove, geopend in 2011, is hét voorbeeld van zo’n wijkservicegebied. “Alles onder één dak, 

van Grand Café voor de hele wijk tot zorg op maat. Ouderen die hier nu nog zelfstandig wonen, kunnen we 

straks ook bedienen als ze zorg nodig hebben of bijvoorbeeld dement worden. Verhuizen hoeft niet en 

partners kunnen bij elkaar blijven.” De komende jaren worden ook de andere woonzorgcentra van Atlant 

verbouwd voor meer woonkwaliteit en veiligheid. Om de strategie kracht bij te zetten, is Atlant lid geworden 

van woonzorgalliantie Corona. “Ons doel is het Coronalabel te behalen. Dat staat voor gastvrijheid, 

zelfstandigheid, ontmoeting en flexibel wonen. Het past precies bij onze missie.” 

Echt kijken naar de cliënt
Unieke zorg vraagt ook unieke medewerkers. “Mensen die écht kijken naar de cliënt en handelen op basis 

van wat ze zien. Bijvoorbeeld: er woont hier een cliënt die soms agressief wordt. Zijn verzorgende heeft 

geleerd goed naar zijn reactie te kijken. Herkent ze de voortekenen van een agressie-uitbarsting, dan weet ze 

dat hij met rust gelaten wil worden en verlaat ze de kamer. Als ze even later terugkomt is er niets aan de 

hand en kan ze haar werk afmaken.” Ook het te verschijnen Atlant-verhalenboek inspireert. “We passen de 

storytelling-methode toe om te reflecteren op ons werk. Uit de honderd verhalen die gebundeld zijn, blijkt 

dat het goed zit met de betrokkenheid van medewerkers.” 

Geluk
Reflecteren is belangrijk, concludeert Nelleke. “Als je als organisatie goed wilt presteren, móet je reflecteren. 

Kijken, durven benoemen en openheid, daar gaat het om. Zo kun je leren en je prestaties verbeteren.” 

Als voorbeeld noemt ze het doorbreken van de ‘eilandjescultuur’ in de organisatie. “We hebben de 

communicatiestructuur veranderd. Er is nu meer gericht contact tussen locaties onderling en beter inhoudelijk 

overleg.” Er gaat wel eens wat mis, uiteraard, en weerstanden wegnemen hoort erbij. “Dat sommige processen 

langzaam gaan, frustreert mij wel eens. Gelukkig staat er veel tegenover. Als bestuurder kan ik mij verheugen 

in Topcare en de wijkservicegebieden. Maar de belangrijkste drijfveer komt uit mijn hart, en dat is dat onze 

cliënten tevreden zijn. Ik kreeg laatst een brief van een familie die ons een compliment geeft voor de zorg. 

Dát is mijn grootste geluk.”

Atlant kijkt terug en vooruitAtlant kijkt terug en vooruit

> Bestuurder Nelleke Vogel wijst op een schilderij in haar werkkamer. “Een betere illustratie van het thema reflectie is er niet.” 
Het schilderij, gemaakt tijdens een Atlant-beleidsdag in 2011, toont twee enorme ogen die onderzoekend de wereld in kijken. 
Er staat een tekst bij: Ik beloof om telkens weer kritisch en eerlijk te kijken naar mezelf en naar de mensen om mij heen. 
Nelleke: “Als je als organisatie goed wilt presteren, móet je reflecteren.” <
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InterviewInterview

‘We zijn tevreden’

Barbecue 
“De sfeer is goed maar ik ben het met mijn moeder eens dat het wel erg stil is. Bijvoorbeeld met 

koffiedrinken. Je ziet dat er minder mensen zijn. Er komen steeds meer dementerende ouderen en die wonen 

beschermd op een speciale afdeling. Toch tref ik mijn moeder niet vaak somber of verdrietig aan. Ze lost het 

op door even naar buiten te gaan, een rondje lopen. Soms organiseren we iets leuks. Zoals vorig jaar een 

barbecue met de hele familie, voor mijn moeders verjaardag. Dat was leuk.” 

Tevreden
“Reflectie en diepe mijmeringen zijn niet zo aan mij besteed. Daar schiet je niks mee op. Ik leef in het nu en 

het gaat tot nu toe goed. We zijn tevreden. En ook met onze moeder hebben we het fijn. Er is geen ruzie en 

geen gebekvecht, nooit geweest ook. Harmonie is een beter woord. Mijn moeder maakt zich wel eens zorgen 

dat ze ons tot last is, maar dat hoeft helemaal niet, hoor.”

> Wil Koopman-Kloosterboer (65) is de dochter van 
mevrouw Kloosterboer. Elke woensdagmiddag komt 
ze op bezoek. “De sfeer is goed, de zorg ook.” <

‘We zijn tevreden’

“Voor mijn vader was het prettig hiernaartoe te gaan. Hij had Parkinson en kon moeilijk 

praten. Mijn moeder vond het eerst wel moeilijk dat ze geen tuin meer had. Als tuinmansdochter 

houdt ze veel van bloemen. Samen met mijn broer en schoonzus zorg ik nu voor haar. Ik doe de  

was en de boodschappen, mijn broer de administratie. Als er iets is, belt mijn moeder me. 

Dilemma’s zijn er eigenlijk niet. De zorg is goed geregeld. Niet betuttelend. Ik zit ook in de 

Cliëntenraad van Sprengenhof en dan hoor je dat er in andere huizen wel eens pesterijen zijn 

of diefstal. Dat heb ik hier niet gemerkt. Of er iets beter kan? Ik zou het niet weten.”
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Functiegebouw
In 2011 heeft Atlant diverse projecten uitgevoerd om dit doel te bereiken. Zo is de harmonisatie van 

het functiegebouw nagenoeg afgerond. Op een paar na zijn alle functies bij Atlant opnieuw beschreven 

en ingedeeld. Alle medewerkers hebben individueel uitleg gekregen over wat dit voor hen betekent. 

De ondernemende medewerker  
Unieke zorg aan unieke mensen leveren, dat vereist niet alleen vakkundigheid maar ook een 

ondernemende houding van onze medewerkers. Dat ondernemerschap is wakker geschud in het project 

‘Elke medewerker is zijn eigen ondernemer’. In teambesprekingen en workshops kwam aan de orde hoe  

je in je dagelijks werk een ondernemende houding kunt ontwikkelen en wat dat oplevert voor je cliënt, 

voor de kwaliteit van de zorg en voor je eigen ontwikkeling. 

‘Eigen regie’-model  
Ook in het nieuwe verzuimbeleid krijgt de ondernemende medewerker ruimte. In 2011 heeft Atlant, 

met positief advies van de OR, een nieuwe Arbodienst gekozen en veranderingen doorgevoerd in het 

ziekteverzuimbeleid. Met hulp van de nieuwe Arbodienst gaat Atlant werken met het ‘eigen regie’-model, 

waarin medewerker en leidinggevende samen het ziekteverzuim in een vroeg stadium oppakken. 

Ze zijn beiden verantwoordelijk voor budget, proces en begeleiding. 

Fietsenplan  
Atlant hecht niet alleen veel waarde aan een prettige werksfeer, maar ook aan de gezondheid van 

medewerkers. Sportiviteit wordt onder andere aangemoedigd met het Fietsenplan. Ook in 2011 was 

dit een groot succes; er zijn meer dan 80 fietsen besteld.

Personele gegevens  
Op 31 december 2011 had Atlant 1.057 medewerkers in dienst (555 fte; 1 fte is een fulltime functie). 

Er zijn 164 medewerkers in loondienst gekomen (81 fte) en 154 hebben Atlant verlaten (75 fte). 

Daarmee is het personeelsbestand nagenoeg op peil gebleven. Het ziekteverzuim is licht gestegen ten 

opzichte van 2010: 6,2 procent in 2011 en 5,87 procent in 2010.

‘ondernemer’
Medewerkers wordenMedewerkers worden 
‘ondernemer’

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Een medewerker die zich prettig 

voelt en haar of zijn werk met plezier doet, straalt dit ook uit naar cliënten. Het personeelsbeleid 

van Atlant heeft als doel medewerkers te ondersteunen, te helpen zich te ontwikkelen en te 

faciliteren bij het uitvoeren van hun werk. 
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Poffertjes
“Op een dag zei een van mijn kleindochters: ‘Oma, je moet wel eten hoor. Probeer ‘t eens met poffertjes.’ 

Die warme, zachte poffertjes met suiker gingen er wel in. Zo begon ik weer te eten. Nu doe ik weer van alles. 

Traplopen, boodschappen doen, lezen. En hersengymnastiek en handwerken. Ik probeer mee te doen met 

alles wat hier georganiseerd wordt en dat lukt aardig. Dat vind ik zelf wel positief. Wat ik goed vind aan de 

zorg is dat je alles op tijd krijgt. Minder leuk is dat je vaak moet wachten op de taxi. Maar dat ligt ook aan 

die mensen hier, hoor. Je moet wel zorgen dat je op tijd in je rolstoel zit.”

Alles komt terug
“Ben ik gelukkig? Nou ja… ik had ’t liever anders gehad. Ik zou mijn kleinkinderen wel vaker willen zien. 

Maar ja, zo was ik zelf vroeger ook…. Het is zo apart, dat je weer opleeft. De verzorging sleepte me 

erdoorheen, die eerste tijd. Ze brachten ’s avonds speciaal voor mij soep en ze stimuleerden me elke dag 

op te staan. Zonder dat had ik het niet gered. Ik kwam hier en alles was weg, mijn geheugen, alles. 

Nu komt alles weer terug. Ja, het is wel een wonderbaarlijke wederopstanding.”

Wonderbaarlijke wederopstandingWonderbaarlijke wederopstanding

> Mevrouw Albertje Kooi (88) woont sinds juli 2010 in woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina. Eerst beneden 
op de afdeling Tijdelijke opname, vanaf november 2010 in een eenkamerappartement op de derde verdieping. 
“Aan die kamer daar beneden heb ik hele slechte herinneringen. Maar hier zit ik prima.” < 

InterviewInterview

“Ik was heel erg in de war toen ik hier ging wonen. En recalcitrant. 

Ik wou niks. Niet eten, niks doen, niemand zien. Ik wilde alleen maar in bed liggen. 

Lange lijs die ik ben, woog ik nog maar honderd pond. Het enige wat ik at was een 

zachtgekookt eitje dat mijn man voor me meebracht. En soms een stukje worst of 

een kommetje soep. En toen werd mijn man ook nog ziek. Hij is vorig jaar overleden. 

Ja, alles bij elkaar was het een grote narigheid.”
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Huis leeghalen 
“We hebben vorig jaar het huis van mijn ouders leeggehaald. Dat was wel zwaar. Je moet heel veel spullen 

wegdoen en overal zitten herinneringen aan. Maar we missen het huis niet. Ook mijn moeder treurt er niet 

om. Laatst reed ze er nog langs en daarna zei ze: ‘Het zegt me niks meer, die hele buurt. Die leuke speeltuin 

van vroeger is nu een puinhoop.” Ma en ik hebben een goede band, we komen een keer in de twee weken op 

bezoek. Als ik terugkijk naar die laatste paar jaar denk ik: die tijd willen we nooit meer overdoen! Nu gaat het 

goed met ma, ze heeft aanspraak genoeg en de zorg hier is prima. Ze zijn er altijd als ze er moeten zijn. 

Alleen die kamer bij Tijdelijke opname, daar moeten ze echt iets aan doen.”

InterviewInterview

> Popko Kooi (55) is de oudste zoon van mevrouw Kooi. Popko en zijn vrouw 
hebben een paar roerige jaren achter de rug, waarin beide ouders ziek 

werden en zijn vader overleed. “Gelukkig gaat het nu veel beter met ma.” < 

 nooit meer overdoen
‘Die tijd willen we‘Die tijd willen we 
 nooit meer overdoen’

“Ja, mijn moeder had de bokkenpruik op toen ze hier kwam. Haar psychische 

toestand was heel slecht. En dan die kamer waar ze eerst zat! Een bedompt, saai, 

donker hok. Ik schrok er wel van. De ommekeer kwam toen eindelijk een internist 

in het ziekenhuis de juiste diagnose stelde én mijn moeder deze kamer kreeg. 

Ze leefde helemaal op. Wat ik positief vind, is dat de zorgcoördinator haar 

soms behoorlijk pushte. Het was nodig, anders zou ze nog verder wegzakken. 

Dat heeft hij goed gezien.”
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De Centrale Cliëntenraad
De CCR komt tien keer per jaar bij elkaar. Op de agenda staan belangrijke thema’s waarover de CCR advies 

uitbrengt aan de Bestuurder en het management van Atlant. Nelleke Vogel, bestuurder van Atlant, is bij 

iedere vergadering aanwezig. Dat bewijst hoe belangrijk de inspraak van cliënten is voor Atlant. En het zorgt 

er ook voor dat het bestuur van Atlant betrokken is bij wat er speelt op de locaties. Bijkomend voordeel is de 

positieve sfeer. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen: cliënten goed helpen. 

Voeding en welzijn
In 2011 heeft de CCR advies uitgebracht over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de reorganisatie 

van de voedingsdienst van Atlant. Dat is een heel belangrijk onderwerp, want goed eten is belangrijk voor de 

gezondheid en het welzijn van de cliënten. De Centrale Cliëntenraad heeft onder andere geadviseerd een 

menucommissie op te richten die meedenkt over de menulijsten waarop mensen kunnen aangeven wat ze 

willen eten. Ook heeft de Centrale Cliëntenraad advies gegeven over de welzijnsactiviteiten. Elke nieuwe 

bewoner van Atlant krijgt een overeenkomst, waarin staat welke zorg en activiteiten er aan deze bewoner 

geleverd worden. De Centrale Cliëntenraad denkt mee over de inhoud van de overeenkomst. Op deze manier 

heeft de raad invloed op de dienstverlening aan cliënten. En de boodschap is duidelijk: die moet zo prettig en 

goed mogelijk worden georganiseerd. 

Meedenken met een missie Meedenken met een missie 

Atlant hecht veel waarde aan de mening van cliënten. Daarom heeft Atlant zeer actieve 

cliëntenraden. Vrijwel elke locatie heeft een eigen, lokale cliëntenraad. De leden zijn bewoners, 

maar ook familieleden, vrijwilligers en contactpersonen. Samen vormen de cliëntenraden de 

Centrale Cliëntenraad (CCR). Die is er voor onderwerpen en vragen die het lokale belang 

overstijgen. Omdat het niet altijd makkelijk is leden te vinden – dat komt door de leeftijd en 

gezondheid van de cliënten – is het des te unieker dat de cliëntenraden bij Atlant zo actief zijn. 

Daar mogen we best trots op zijn!
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Levensdomeinen
Om dit te onderstrepen, denkt Atlant vanuit de cliënt en niet vanuit de organisatie. Met elke nieuwe cliënt 

voeren we gesprekken over de vier belangrijke levensdomeinen: mentaal welbevinden, participatie, 

lichamelijk welbevinden en gezondheid en woon- en leefomstandigheden. Het doel van die gesprekken is de 

wensen van de cliënt voor elk domein duidelijk te krijgen, zodat we de zorg daarop kunnen afstemmen.  

Thuis voelen  
Kwaliteit van zorg begint ermee dat cliënten zich thuisvoelen. In een prettige en veilige omgeving, waarin zij 

kunnen doen en laten wat ze willen. Nieuwe cliënten worden daarom gekoppeld aan een andere bewoner en 

een zorgverlener. Om even koffie te drinken met de buren, wegwijs te worden in het gebouw, te ontdekken 

wat er te doen is. Nieuwe cliënten voelen zich zo sneller thuis.

Medewerkers  
Ook medewerkers worden zich steeds meer bewust van het belang van een goed uitgevoerd kwaliteitsbeleid. 

Atlant heeft hier in 2011 hard aan gewerkt. En met effect! Steeds vaker nemen medewerkers zelf het 

initiatief. Ze analyseren de situatie van een cliënt en vragen advies voor het uitvoeren van een verbeterplan. 

Zo dragen ze bij aan de doelstellingen van het kwaliteitsbeleid: cliënten kunnen zoveel mogelijk het leven 

voortzetten dat ze altijd hebben gehad. 

bij aan kwaliteit
Iedereen draagtIedereen draagt 
bij aan kwaliteit 

Atlant streeft naar de beste kwaliteit van zorg. Het kwaliteitsbeleid van Atlant was in 

2011 een van de speerpunten. Het uitgangspunt voor dit beleid is dat cliënten, gegeven hun 

omstandigheden, een betekenisvol leven kunnen leiden en zelf bepalen hoe ze hier invulling 

aan geven. Kort gezegd: cliënten houden zelf de regie. 



> Mevrouw Steenstra (85) is een vriendelijke dame met een zachte stem. Ze woont in De Loohof in Apeldoorn. 
Haar man Gerhard Steenstra (87) komt elke dag langs om haar te helpen, want zelf kan ze niet veel meer. 

Ook spreken gaat moeilijk. Daarom beantwoordt meneer Steenstra de meeste vragen voor zijn vrouw. <

InterviewInterview

Een schat van een kind
“Mijn vrouw was vroeger tekenlerares. Ze heeft haar werk opgegeven om voor onze dochter te zorgen. 

Die is geboren met een open rug. Haar verstand was goed hoor, maar lichamelijk was ze zwaar gehandicapt. 

Een schat van een kind. Mijn vrouw heeft haar met veel verbeeldingskracht en inventiviteit opgevoed. 

Twintig jaar lang is ze er intensief mee bezig geweest. De zorg eiste veel van haar. Het heeft ons hele leven 

bepaald. Onze dochter is op haar twintigste uit huis gegaan. Op haar dertigste overleed ze.”

Berusting
“Mijn vrouw zit het liefst op de kamer. Tekenen kan ze niet meer. Laatst moest ze voor een psychologische 

test een heel simpel tekeningetje maken, maar dat vermogen is totaal verloren gegaan. Het meeste plezier 

beleeft ze aan een wandeling bij mooi weer. Ik kan gelukkig nog goed lopen en ik neem haar mee in de 

rolstoel. Je hebt hier in Apeldoorn mooie lanen. Of mijn vrouw gelukkig is? Ja… eh, nou, dat kan ik niet 

zeggen. Meestal is ze wel tevreden. Eerst had ze er veel moeite mee en was ze depressief. 

Nu is er berusting en aanvaarding. Maar opgetogen gelukkig, nee.” 

Liefdevol verzorgdLiefdevol verzorgd 

“De verzorging hier is aardig en geduldig. Ik heb grote bewondering voor die mensen, laat ik dat voorop 

stellen. De kamer van mijn vrouw is fijn, hoewel het jammer is dat er bijna geen zon komt. En met visite 

is het een beetje benauwd. Onze eigen woonkamer werd ooit betiteld als balzaal, dus u begrijpt het verschil. 

Dat mijn vrouw hiernaartoe ging, was noodzakelijk maar ook wel verstandig. Zes jaar geleden brak ze haar 

heup bij een verkeersongeluk. Helaas behoort ze tot de categorie mensen die hiervan blijvend letsel houdt. 

Eerst kon ze nog voorzichtig lopen met de rollator, maar nu kan ze geen stap meer verzetten.”
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InterviewInterview

> Oud-leraar klassieke talen Gerhard Steenstra (87) bezoekt elke dag 
zijn vrouw in woonzorgcentrum De Loohof. Daar zorgt hij voor haar zo 

goed hij kan. “Dat we nog bij elkaar zijn biedt een beetje troost.” <  

Vrije middag
“Sinds kort heb ik één vrije middag. Eens in de drie weken, op maandagmiddag, komt de leeskring die 

ik leid bijeen. We zijn bijna allemaal 80-plussers en we vertalen op dit moment oude Griekse Bijbelteksten. 

Die zijn vrij moeilijk secuur te vertalen… ja, je blijft zo wel je verstand gebruiken. Ik was goed in talen, 

maar mijn vrouw was goed in meetkunde. Ze maakte ook mooie albums over onze reisjes en vakanties. 

Hier staan er enkele, thuis heb ik er nog veel meer. Al die prachtige boeken heeft ze zelf samengesteld. 

Dat vind ik erg leuk. Ik lees haar nu vaak voor uit de albums.”

‘Ik lees haar nu vaak voor’‘Ik lees haar nu vaak voor’

“Ik kom hier elke ochtend rond kwart over elf en blijf tot ’s avonds half tien. Mijn vrouw heeft voor 

alle kleinigheden hulp nodig. Ik zorg zo goed mogelijk voor haar, maar het is op de rand van wat ik 

nog kan. Sinds ik rugklachten kreeg, bel ik de verzorging als we hulp nodig hebben. We zijn daar 

erg tevreden over. Er gaat wel eens wat mis, maar die meisjes, het zijn bijna allemaal getrouwde 

dames maar ik noem ze altijd meisjes, zijn vriendelijk, geduldig en opgewekt. Niets dan lof.”

Troost
“U vraagt mij naar reflectie… tja, de toekomst is een erg groot woord. Je voelt en ziet het achteruitgaan. 

Soms denk ik met verbazing: ik ga de 90 tegemoet! Dan loop ik straks ook zo te strompelen, niet zo’n vrolijk 

vooruitzicht. Maar anderzijds ben ik dankbaar dat we deze … nu ja… we moeten zien hoe lang mijn vrouw het 

nog volhoudt. Soms is ze erg in de war, dan spreekt ze pure wartaal. Mensen zeggen wel eens: ja, maar jullie 

hebben elkaar nog. Dat is zo, we zijn al 57 jaar bij elkaar. Dat biedt een beetje troost. Ik ben dankbaar als 

dat nog zo kan voortduren.”

15 jaarverslag 2011
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“Ik kom hier elke ochtend rond kwart over elf en blijf tot ’s avonds half tien. Mijn vrouw heeft voor 

alle kleinigheden hulp nodig. Ik zorg zo goed mogelijk voor haar, maar het is op de rand van wat ik 

nog kan. Sinds ik rugklachten kreeg, bel ik de verzorging als we hulp nodig hebben. We zijn daar 

erg tevreden over. Er gaat wel eens wat mis, maar die meisjes, het zijn bijna allemaal getrouwde 

dames maar ik noem ze altijd meisjes, zijn vriendelijk, geduldig en opgewekt. Niets dan lof.”
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ook als je zorg nodig hebt
Wonen in je eigen wijk,

Vrijwilligers
Vrijwilligers spelen een grote rol bij de ontwikkeling van de wijkservicegebieden. Vaak komen de vrijwilligers 

zelf uit de buurt, waardoor ze de mensen goed kennen. Ze zorgen er samen met de medewerkers voor dat 

de activiteiten en de zorg worden afgestemd op de cliënten en de mensen uit de wijk. Vrijwilligers gaan 

bijvoorbeeld op bezoek bij de bewoners van het woonzorgcentrum. Gewoon voor de gezelligheid, maar ook 

om te helpen met dingen die de bewoner zelf niet meer kan. Kortom: zonder de 750 vrijwilligers zou het niet 

mogelijk zijn dienstverlening op dit niveau te bieden. 

Sprengenhof en De Loohof  
Uiteindelijk wil Atlant dat mensen niet meer hoeven te verhuizen uit de wijk wanneer ze zorg nodig 

hebben. De in 2011 verbouwde locaties Sprengenhof en De Loohof zijn hiervan een mooi voorbeeld. 

Het zorgaanbod is hier zo uitgebreid dat cliënten die intensievere zorg nodig hebben, er kunnen blijven 

wonen. We zijn er trots op dat Atlant deze zorg aan de buurtbewoners kan bieden.

Wonen in je eigen wijk, 
ook als je zorg nodig hebt

Om dit te realiseren werken we samen met de gemeente Apeldoorn, woningcorporatie Ons Huis 

en welzijnsorganisatie Wisselwerk aan de ontwikkeling van wijkservicegebieden. Hierin spelen 

de woonzorgcentra van Atlant een belangrijke rol.

 

De woonzorgcentra zijn de centrale punten in wijkservicegebieden. Op alle locaties zijn 

er activiteiten, ook voor wijkbewoners. Wijkbuffetten in het restaurant, dagactiviteiten, 

gespreksgroepen of een sport- en spelmiddag. Ook zijn er een kapper, pedicure en de prikpoli. 

Een voorbeeld is Berkenhove in Apeldoorn, in 2011 officieel geopend als opvolger van 

zorglocatie Goede Reede. In Berkenhove wonen 150 cliënten - mensen met een indicatie 

voor een woonzorgcentrum, zelfstandig wonende ouderen en dementerenden. Berkenhove 

is er óók voor de wijk. Buurtbewoners kunnen aanschuiven in het Grand Café of meedoen aan 

activiteiten. En in het informatiecentrum kan iedereen, cliënten én buurtbewoners, terecht 

voor informatie over wonen, welzijn en zorg. 
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Kiesstelsel aangepast
Juist omdat de OR de stem is van de medewerkers, is het belangrijk dat hij een goede afspiegeling is van 

de organisatie. De raad moet daarom voldoende leden hebben. Om dit te bereiken heeft de OR in 2011 het 

kiesstelsel aangepast. Het nieuwe systeem is flexibeler in het aantrekken van nieuwe leden. Het aanpassen 

van het kiesstelsel heeft al effect, in 2011 en begin 2012 kreeg de OR maar liefst 13 nieuwe aanmeldingen.

Dienstkleding  
In 2011 heeft de OR over verschillende onderwerpen advies uitgebracht: het opleidingsplan voor 2011, de 

keuze voor de arbodienst, dienstroosterwijzingen, klokkenluidersregelingen, verlofplannen en dienstkleding. 

Over dienstkleding waren de meningen verdeeld. Afschaffen of juist niet? Om goed advies uit te kunnen 

brengen, heeft de OR een enquête gehouden onder de medewerkers van Atlant. Daaruit bleek dat het niet 

altijd verstandig is om dienstkleding af te schaffen. Uiteindelijk hebben management en OR samen een 

voorstel gemaakt, dat dienstkleding en vergoeding per afdeling en per functie regelt. 

Evaluatie  
De evaluatie van de OR in 2011 onderstreept nog eens het belang van medezeggenschap. Het blijkt dat 

de OR vooral veel voor medewerkers betekent door advies uit te brengen bij maatregelen met ingrijpende 

sociale gevolgen. Bijvoorbeeld het verdwijnen van een arbeidsplaats bij de dienst cliëntenvervoer. Dit kan 

grote gevolgen hebben voor collega’s. De OR komt op voor de belangen van deze collega’s en zet zich in 

om zoveel mogelijk zaken goed te regelen.  

Medezeggenschap is onmisbaarMedezeggenschap is onmisbaar

De ondernemingsraad (OR) is de stem van de medewerkers van Atlant. Voor het goed 

functioneren van de organisatie is de OR daarom heel belangrijk. De OR brengt advies uit over 

onderwerpen die het personeel aangaan. Het bestuur van Atlant heeft onder andere de instemming 

van de OR nodig bij het vaststellen of veranderen van regelingen voor arbeidsvoorwaarden of 

arbeidsomstandigheden. De OR is vaak al in een vroeg stadium betrokken bij beleidsontwikkeling. 
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De kamer van meneer Van der Veer is ingericht met de tafel en de stoelen uit de flat waar hij vroeger 

woonde. Op tafel een krant, de agenda, een asbak, een fotokubus. Aan de muur foto’s met kinderen en 

kleinkinderen. De grote flatscreen-tv staat aan. Het is een koude aprildag. Buiten op het terras schijnt de zon.

Meneer Van der Veer kijkt afwezig voor zich uit. Zijn armen en benen heeft hij strak over elkaar geslagen. 

Zijn mond hangt een beetje open. Hij toont zich weinig spraakzaam. Dochter Marleen en verzorgende Janny 

Swagemakers proberen hem te verleiden de vragen van de interviewer te beantwoorden. Dat lukt ten dele. 

De open vragen sneuvelen. Op andere vragen volgt een zacht, kort antwoord. 

Hoe gaat het met u? “Goed.”

Vindt u het fijn hier te wonen? “Nee.” 

Heeft u contact met de andere bewoners? “Nee.”

Vindt u het niet prettig met andere mensen te praten? “Nee.”

Wat vindt u van de zorg hier? “Goed.”

Dan staat meneer Van der Veer op. Hij loopt naar de deur en komt even later terug met drie sigaretten. 

Vroeger draaide hij zelf zijn shag op zijn kamer en rookte hij ook in bed, maar dat mag niet meer vanwege 

het brandgevaar. Nu legt de verzorging elk half uur één sigaret voor hem klaar in de gemeenschappelijke 

huiskamer. Zittend in zijn stoel rookt meneer Van der Veer alle drie de sigaretten achter elkaar op. Daarna 

staart hij opnieuw zwijgend voor zich uit, armen over elkaar. 

leeft in zijn eigen wereld
Meneer Van der Veer Meneer Van der Veer 
leeft in zijn eigen wereld
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InterviewInterview

> Bij Joep van der Veer (62) is zes jaar geleden 
het syndroom van Korsakov geconstateerd. 
Sindsdien woont hij in Markenhof. <
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Het syndroom van Korsakov
Het syndroom van Korsakov is een aandoening waarbij een deel van de hersenen wordt aangetast. Hierdoor 

ontstaat verlies van het kortetermijngeheugen. De directe oorzaak van het syndroom van Korsakov is gebrek 

aan vitamine B1 door langdurig overmatig alcoholgebruik. Op den duur kunnen Korsakov-cliënten niet meer 

voor zichzelf zorgen. Hun gedrag verandert, ze kunnen niets nieuws meer leren en geen initiatieven 

omzetten in daden. Vaak vermindert de mobiliteit en komen zij door hun alcoholprobleem in een sociaal 

isolement terecht. Mensen met het syndroom van Korsakov vullen vaak de gaten in hun geheugen op 

met fantasieverhalen.

Structuur en afwisseling
De zorg voor Korsakov-cliënten draait om structuur, afwisseling en bescherming. In 2011 heeft Atlant 

veel geïnvesteerd in dagbesteding. Daarbij gaat het niet alleen om leuke dingen doen, maar ook om 

activiteiten waarmee je iets kunt betekenen voor anderen. Markenhof heeft een fietsenmakerij, een  

zeep- en kaarsenmakerij, een houtbewerkingsplaats en een groentetuin. Juist het iets kunnen betekenen  

voor anderen draagt bij aan het doel van de zorg: dat cliënten een betekenisvol, zo zelfstandig mogelijk 

leven kunnen leiden.  

Onderzoek
Echt begrip voor wat er in een Korsakov-cliënt omgaat is belangrijk. Atlant heeft in 2011 onderzoek laten 

uitvoeren naar het ontstaan en begrijpen van agressie. Er is wel veel bekend over het omgaan met agressie, 

maar niet over het ontstaan ervan. En juist dat helpt om cliënten beter te begrijpen. Mede naar aanleiding 

van dit onderzoek hebben alle medewerkers die met Korsakov-cliënten werken in 2011 een cursus gevolgd 

in het vroegtijdig herkennen van agressie. Ook heeft Atlant een wetenschappelijk onderzoeker aangesteld.  

De onderzoeker richt zich mede op de vraag bij wie het syndroom van Korsakov voorkomt en hoe het 

ziekteverloop eruitziet. Met de uitkomsten wil Atlant de zorg aan Korsakov-cliënten verbeteren. 

en bescherming
cliënten: structuur, afwisseling
Topzorg voor Korsakov-Topzorg voor Korsakov-
cliënten: structuur, afwisseling 
en bescherming

In 2011 heeft Atlant veel aandacht besteed aan het vormgeven van de visie op 

verpleeghuiszorg. Het leveren van topzorg staat hierin voorop. Hiervoor werkt Atlant 

mee aan het predicaat Topcare, een initiatief van vijf verpleeghuizen om topzorg te leveren 

aan verpleeghuisbewoners met complexe syndromen zoals Korsakov. Locatie Markenhof

 is het Korsakov-expertisecentrum. 



> Marleen van der Veer (31) is de oudste dochter van 
Joep van der Veer. Elke week bezoekt ze haar vader 
in Markenhof. “Papa is altijd blij als ik kom.” < 

InterviewInterview

Kleine dingen zijn belangrijk
“Over de zorg ben ik heel tevreden. Ze zijn hier gespecialiseerd in Korsakov en bieden behandeling op maat. 

Met heel veel geduld proberen ze echt de mensen zoveel mogelijk hun eigen leven te laten leven. Mijn vader 

krijgt fysiotherapie, gaat zwemmen en doet soms mee aan ‘Fit terwijl u zit’. Hij leest elke dag de krant. 

Zijn grootste hobby is dammen, dat vindt hij fantastisch. Papa is altijd blij als ik kom. Ik probeer het samen 

met hem gezellig te hebben. Dan gaan we dammen of een dvd kijken, een visje eten of ‘s zomers een ijsje 

halen in het dorp. Soms neem ik mijn nichtjes mee. Papa was ook bij mijn bruiloft, dat was heel bijzonder. Zijn 

persoonlijk begeleider ging mee en hij is tot in de middag gebleven. Die kleine dingen lijken onbenullig, maar 

voor mijn vader en mij zijn ze belangrijk. Afgezien van de bezoekjes kan ik niets voor hem doen. Ik probeer er 

het beste van te maken. Af en toe ben ik nog wel heel verdrietig. Maar over het geheel heb ik ‘t geaccepteerd. 

Ik wíl ook niet steeds verdrietig zijn. We kunnen niet de hele dag gaan zitten kniezen, hè pap?”

 van te maken’ 
‘Ik probeer er het beste‘Ik probeer er het beste 
 van te maken’

“De opname van mijn vader was een hectische tijd. Eerst was er een lange aanloop, van afkicken 

en weer beginnen, hulp van het RIBW, bewindvoering. Mijn vader woonde alleen, kon niet meer 

werken en raakte steeds meer geïsoleerd. Op een dag kreeg hij een acute ‘kortsluiting’ in zijn hersenen. 

Na verblijf in verschillende verpleeghuizen is hij toen hier terechtgekomen. Dat is niet leuk, op z’n 

zachtst gezegd. Want het is je vader. En je vader gun je zo’n leven niet. Maar er is helaas niets meer 

aan te doen. Ik ben wel blij dat mijn vader hier rust heeft gevonden en goed verzorgd wordt. 

Hij heeft zijn eigen kamer en badkamer en zijn eigen spulletjes.”

jaarverslag 2011
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Signaal  
Iedereen die niet tevreden is kan zijn verhaal kwijt bij de klachtenfunctionaris. Ook als het geen officiële 

klacht is. Er wordt dan geen klachtenmelding gemaakt, maar een notitie. Bij Atlant heet dit een ‘signaal’. 

De signalenregistratie laat zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Atlant gebruikt de registratie om verbeter-

acties waar mogelijk uit te voeren. 

Klachtbemiddeling
De klachtbemiddeling zorgt ervoor dat een ontevreden cliënt of diens vertegenwoordiger gehoord 

wordt en dat de betrokken partijen samen zoeken naar een oplossing. Als die niet werkt, kan de ‘officiële’ 

klachtenprocedure in gang worden gezet en wordt de Klachtencommissie ingeschakeld. De klachtbemiddeling 

is omschreven in de klachtenregeling. Iedere cliënt ontvangt een folder waarin de klachtenregeling staat 

uitgelegd.

De cijfers: 
klachten en signalen van cliënten of vertegenwoordigers
In vergelijking met eerdere jaren zien we in 2011 minder klachten en meer signalen. Medewerkers 

reageren steeds meer proactief op klachten. Regelmatig handelen medewerkers de klacht zelf af; dan 

wordt de klachtenfunctionaris wel geraadpleegd, maar hoeft deze niet te bemiddelen. De cijfers: in 2011 

deden 80 cliënten hun verhaal en werd daarover een signaal geregistreerd. Het aantal klachten was in totaal 

48 (ingediend door 38 personen). Er werd niet één klacht ingediend bij de Klachtencommissie. In 2010 

werden er 29 signalen geregistreerd en dienden 55 mensen in totaal 64 klachten in. Voor 1 klacht werd 

de Klachtencommissie ingeschakeld; deze klacht werd niet ontvankelijk verklaard. 

minder klachten
Meer signalen,Meer signalen, 
minder klachten 

Atlant vindt het belangrijk dat cliënten of hun vertegenwoordigers worden gehoord. Ook als er 

iets níet goed is gegaan. Want door goed te luisteren naar cliënten en te leren van onze fouten, 

kunnen we de dienstverlening verbeteren. 

Meneer Van der Veer 
leeft in zijn eigen wereld
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InterviewInterview
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InterviewInterview

> Henk Karman (67) woont sinds twee jaar in Heemhof, het verpleeghuis voor 
Huntingtonpatiënten. Samen met zijn vrouw Ingrid probeert hij te leven met de 
moeilijkheden die deze ziekte met zich meebrengt. “Hoe het gaat? Het gaat.” <

Onomkeerbaar
“Voor ik hier kwam, wilde ik niet meer leven. Dat gaat beter maar ook nu zijn er momenten dat ik het 

niet meer zie zitten. En af en toe vloek ik wel eens. Vooral ’s morgens vroeg, als ik wakker word en de dag 

ligt nog voor me. Ik kan heel somber worden van mijn toestand. Ik leef nu dit leven, maar eigenlijk wil ik 

het niet. Die ziekte schrijdt voort. Het is onomkeerbaar. Of iets mij nog blij maakt? Ja, de liefde voor 

mijn vrouw en dochter. Zij geven me kracht. Van hen word ik het gelukkigst.”

“Mijn eerste indruk hier was niet zo fijn. Het duurde een tijd voor ik gewend was. 

Emotioneel was het ‘t moeilijkst. Ik miste mijn vrouw en mijn dochter heel erg. Maar de zorg is goed. 

De verzorging is geduldig en heel aardig. De sfeer is goed. Ik heb hier vijf vrienden, allemaal jonge mensen 

die ook Huntington hebben. De meesten kunnen niet meer praten. Maar we begrijpen elkaar ook zonder 

woorden. We drinken samen koffie in de woonkamer. Ik doe aan gymnastiek en ga naar de dagbehandeling, 

waar ik graag een spelletje Memory speel. Je hebt hier ook het kookcafé. En muziek. Ik hou van popmuziek. 

Niet één groep in het bijzonder, ik vind alles mooi. Af en toe zing ik mee. Zo kom ik de dag door.”

 het niet meer zie zitten’
‘Er zijn momenten dat ik ‘Er zijn momenten dat ik 
 het niet meer zie zitten’
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Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke ziekte die ontstaat door een afwijking in de genen. Het is een 

progressieve, ongeneeslijke ziekte die de hersenfuncties aantast. Bij de meeste patiënten openbaart 

Huntington zich tussen het 35e en 40e levensjaar. De ziekteduur is gemiddeld vijftien jaar. Huntington uit 

zich onder meer in oncontroleerbare bewegingen, moeilijk kunnen spreken, persoonlijkheidsveranderingen 

en verstandelijke achteruitgang. Ook emotioneel is het zwaar, zowel voor de patiënt als zijn familie. 

Het is immers niet makkelijk te accepteren dat je steeds minder kunt en niet lang meer zult leven. 

Casemanagers
Iedereen begrijpt dat Huntington een complexe ziekte is. De zorg vraagt een eigen aanpak, waarin ook 

de naasten van de cliënt een grote rol spelen. Atlant heeft daarom in 2011 casemanagers aangesteld. Zij 

helpen de cliënt en zijn naasten vanaf het moment dat de diagnose Huntington is gesteld, 

tot aan het moment dat hij wordt opgenomen in een verpleeghuis. De casemanagers zijn verantwoordelijk 

voor de coördinatie van zorg, advies en hulp aan de cliënt en zijn familie. Dit maakt het leven voor hen 

een stuk overzichtelijker.  

Congres
In 2011 was ook te zien dat Nederland en Atlant voorop lopen in de wereld als het gaat om beleid op 

het gebied van Huntington. Atlant is uitgenodigd te spreken op het internationale Huntington-congres in 

Melbourne, Australië. De multidisciplinaire aanpak, met de casemanager als middelpunt, oogst ook hier 

waardering. 

aanpak
complexe ziekte met eigen 
Topzorg voor Huntington:Topzorg voor Huntington: 
complexe ziekte met eigen 
aanpak

Het Topcare-initiatief geldt ook voor zorg aan mensen die de ziekte van Huntington hebben. 

De specialistische zorg die Atlant biedt, begon al in 1979. Sinds 2011 is locatie Heemhof het 

Huntington-expertisecentrum. 
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> Ingrid Politiek (54) is getrouwd met Henk Karman. Samen hebben ze een 
dochter. Om de dag gaat Ingrid bij haar man op bezoek. Soms gaat hij een dag 
mee naar huis, in Emst. “Deze formule geeft rust.” <

InterviewInterview

Vakantie
“Henk is echt een denker. Hij staat er iedere dag bij stil. Als hij ‘t moeilijk heeft, praten we er wel even over. 

Ik probeer hem te troosten. En dan gaan we lekker naar buiten. De laatste tijd zegt hij vaker dat het goed 

met hem gaat. Gelukkig doen ze hier ook veel leuke dingen. Vorig jaar zijn ze zelfs op vakantie geweest. Niet 

eens ver weg, maar toch. Henk en ik houden allebei van reizen. We hadden vroeger een camper en daarmee 

hebben we een lange reis door Europa gemaakt, met onze dochter die toen drie was. Dat was geweldig! Als 

we nu een camper zien, zeggen we: ‘Mooi hè.’ Die tijd kan niemand ons afpakken.” 

 ja, die helpt ons heel erg’ 
‘De liefde... ‘De liefde... 
 ja, die helpt ons heel erg’

“Henk en ik zijn al 25 jaar gelukkig samen. We hadden allebei een eerder huwelijk achter de  

rug, zonder kinderen. Tot ons grote geluk kregen we nog samen een dochter. Dat Henk hiernaartoe  

ging was heel, heel erg moeilijk. Ik vond het net zo rot als hij. We moesten snel beslissen, maar  

achteraf ben ik blij dat we het gedaan hebben. Ja, je kunt ook niet anders. Deze formule geeft  

rust en Henk is hier in goede handen. We hebben privacy en hij is meer onder de mensen.  

De zorg hier is echt heel goed. Ze zijn zo lief! Petje af. Ze proberen het huiselijk te maken.  

Ook nemen ze de tijd voor vragen. Als er iets is, bellen ze me. Toen ik Henks rolstoel niet meer  

in de auto kreeg, regelden ze zo een nieuwe. Die is licht en opvouwbaar. Ze kijken goed naar  

wat je nodig hebt en wat je wilt. Dat is wel een troostrijke gedachte.”
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Balans 

per 31 december 2011 (na resultaatbestemming)

 31-12-2011 31-12-2010

  

 € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa  52.793.488 52.893.152

Financiële vaste activa  0 44.118

  

Totaal vaste activa 52.793.488 52.937.270

Vlottende activa

Voorraden 82.588 78.862

Vorderingen en overlopende activa 860.812 525.355

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 76.815 6.797.990

Liquide middelen 17.137.772 8.048.326

  

Totaal vlottende activa 18.157.987 15.450.533

  

Totaal activa 70.951.475 68.387.802
  

 31-12-2011 31-12-2010

  

 € €

Passiva

Eigen vermogen

Kapitaal 168.327 168.327

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 18.173.729 15.732.053

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 683.189 683.189

  

Totaal eigen vermogen 19.025.245 16.583.569

Voorzieningen 1.346.800 1.465.662

Langlopende schulden 38.814.244 40.309.270

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva 11.765.186 10.029.300

  

Totaal passiva 70.951.475 68.387.802
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InterviewInterview

> Sjef Swinkels (72) is een opgewekte Brabander, vol verhalen. 
In Marken Haven voelt hij zich thuis. “Als ik hier ’s ochtends de gordijnen 
opendoe en dat bos zie, is dat toch een stukje vrijheid.” <

Sociale contacten
“Ik vind het hier perfect! Goed geregeld. Ik ga elke dag naar het Dagactiviteitencentrum. Ook hou ik van 

fietsen en wandelen. Soms help ik de tuinman of repareer ik een rolstoel. Die mensen hier kunnen totaal 

niets meer. Dan zie ik dat er iets kapot is en dan zeg ik: ‘Oh, daar kan ik je wel mee helpen.’ De verzorging 

is optimaal. De leiding let er goed op dat die meisjes vriendelijk zijn. Ja, het eten is ook lekker. 

Verbazingwekkend hoeveel mensen er hier tegelijk eten. En allemaal wat anders. Een dieet of vetarm 

of zoutloos, dat kunnen ze allemaal hier.”

Optimaal
“Het leven gaat zoals het gaat, soms wel en soms niet zo goed. Wat mij gelukkig maakt zijn de sociale 

contacten. Bij mij kunnen de mensen hun verhaal kwijt. Ik ben ook blij dat ik vroeger werk heb kunnen 

doen dat me echt interesseerde. En na mijn pensionering was ik actief voor Staatsbosbeheer in de 

roofvogelwereld, met vogels tellen en op de kaart zetten. Hier in die bosrijke omgeving zie je ook veel 

roofvogels. En hertjes. Als ik ’s ochtends de gordijnen opendoe, is dat toch een stukje vrijheid.” 

‘Ik wil graag mensen helpen’ ‘Ik wil graag mensen helpen’ 

“Sjonge jonge, wat een mooie koffiekannen! Dat doen ze hier goed hoor. En heb je 

mijn wandelstok al gezien? Kijk, zelf gemaakt van een tak. Ik maak graag dingen, dat deed 

ik vroeger al. Ik werkte in internaten met moeilijk opvoedbare kinderen. In het magazijn, 

later had ik een drukkerij. Zie je die oude kast? Die heb ik helemaal opgeknapt. 

Mijn vrouw vond dat heel mooi. Ze leeft niet meer, in 2008 is ze overleden.” 



Resultatenrekening 

over 2011

 2011 2010

  

 € €

Bedrijfsopbrengsten

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  

(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) 47.626.753 48.553.917

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 518.173 513.541

Subsidies 161.625 226.410

Overige bedrijfsopbrengsten 1.201.865 1.038.896

  

Som der bedrijfsopbrengsten 49.508.416 50.332.764

Bedrijfslasten

Personeelskosten 30.082.134 28.915.523

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 3.565.514 5.998.741

Overige bedrijfskosten 12.112.176 12.513.345

  

Som der bedrijfslasten 45.759.824 47.427.609

Bedrijfsresultaat 3.748.592 2.905.155

Financiële baten en lasten -1.306.916 -1.448.935

  

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 2.441.676 1.456.220

Buitengewone baten en lasten 0 0

  

Resultaat boekjaar 2.441.676 1.456.220
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Privileges
“In het begin waren er wat aanloopproblemen. Mijn vader laat zich niet zoveel zeggen. Dat is soms lastig. 

Maar ze zien het goed. Mijn vader geniet hier enkele privileges. Hij is vrij om naar buiten te gaan en hij gaat 

elke dag naar het Dagactiviteitencentrum, dat is echt een uitkomst. Heel opmerkelijk vind ik dat mijn vader 

hier naar de kerkdienst gaat. Prachtig vindt ie dat. Over de zorg zijn we erg tevreden. Het is een leuke groep 

mensen, reuze vriendelijk en betrokken. Er is altijd tijd voor vragen of opmerkingen.” 

Vooruitgegaan
“Uiteraard denken we veel na over de toekomst. De aard van mijn vaders aandoening is progressief. Ik ben 

niet bang, maar je weet wel dat het niet beter wordt. Veel van wat mijn vader vertelt, strookt niet met de 

werkelijkheid. De verzinsels in zijn hoofd zijn af en toe heel erg. Soms schaam ik me voor zijn ongeremde 

gedrag, maar ze gaan er hier goed mee om. Ja, ik denk dat mijn vader er wel op vooruitgegaan is. Hij is zijn 

hele leven behulpzaam geweest en dat kan hij hier ook zijn. Dat draagt bij aan zijn geluk.” 

‘De opname hier geeft veel rust’‘De opname hier geeft veel rust’

“Die opname was wel even slikken. Je haalt iemand uit zijn vrije, eigen leven. 

Ja, mijn zus en ik hadden wel last van schuldgevoelens. Het scheelt dat dit een fijne plek is. 

De opname hier gaf veel rust, gezien de situatie. Mijn vader is fysiek fit, maar geestelijk niet. 

Mede door zijn alcoholgebruik veroorzaakte hij overlast in het verzorgingshuis waar hij 

eerst woonde. Nu gaat dat pico bello. Elke avond staat er één biertje voor hem klaar.”

> Jeroen Swinkels (42, verzekeringsadviseur) probeert elk weekend op bezoek 
te gaan bij zijn vader. Als het even kan, tot groot geluk van opa, met zijn twee 
kinderen Pleun (7) en Melle (5). “Mijn vader is hier in goede handen.” <
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‘Ik wil graag mensen helpen’ 





T (055) 506 72 00  |  Postbus 10  |  7300 AA Apeldoorn

www.atlant.nl

De Verpleeghuizen en Woonzorgcentra 
van Atlant Zorggroep

Woonzorgcentrum Berghorst 
Gijsbrechtsgaarde 30, 7329 CB Apeldoorn, 

tel. (055) 599 76 00, fax (055) 542 69 75

Berkenhove
Koning Lodewijklaan 387a , 7314 AZ Apeldoorn,

tel. (055) 369 44 00

Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina 
Tannhauserstraat 405, 7323 DW Apeldoorn, 

tel. (055) 368 47 00, fax (055) 366 62 55

Woonzorgcentrum De Loohof 
Koning Lodewijklaan 2, 7314 GD Apeldoorn, 

tel. (055) 357 81 00, fax (055) 355 47 30

Woonzorgcentrum Sprengenhof 
Dokter Piekemalaan 33, 7339 MD Ugchelen, 

tel. (055) 549 63 00, fax (055) 533 46 97

Verpleeghuis Heemhof (Huntington)
Beatrijsgaarde 5, 7329 BK Apeldoorn, 

tel. (055) 578 33 00, fax (055) 578 33 01

Verpleeghuis Markenhof (Korsakov)
Kuiltjesweg 1, 7361 TC Beekbergen, 

tel. (055) 506 72 00, fax (055) 506 72 01

Verpleeghuis Marken Haven (voorheen Het Immendaal) 
Kuiltjesweg 1a, 7361 TC Beekbergen, 

tel. (055) 529 50 00, fax (055) 529 50 02


