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3w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven om jouvisie 2025

 wij geven ruimte



4 Foto rechts Mevrouw Hartendorf weet precies wat zij wil. 

v o o r w o o r d

Wij hebben deze visie samen gemaakt. Met cliënten, hun naasten, vrijwilligers en mede
werkers. Samen maken wij Atlant tot wat het is. We zochten uit wat er leeft en waarom wij  
elke dag weer doen wat we doen. Wij keken naar ons verleden en onderzochten wat de  
toekomst brengt. Uiteenlopende vernieuwende ideeën inspireerden ons. Dat hebben wij  
allemaal opgeschreven.  

In dit boekje staat wat ons werk is, hoe wij het willen doen en ook waarom wij dit werk doen. 
Wij willen de kwaliteit van leven van de mensen die ondersteuning nodig hebben aanzienlijk 
verbeteren. 

Wij geven ruimte. Dat is onze visie.

Thijs Houtappels
Bestuurder 



5w i j  g e v e n  r u i m t eFoto rechts Mevrouw Hartendorf weet precies wat zij wil. 



6 Proloog



7w i j  g e v e n  r u i m t eProloog

Wij geven ruimte, letterlijk en 
figuurlijk   . Ruimte is een plek, je 
eígen    omgeving met alles wat erbij 
hoort: geluid, geur, licht, sfeer, kleur, 
gedachten, je dromen. 
Ruimte is ook een vrijwel oneindig 
beschikbare plaats, een kans,  
mogelijkheden. Het is al dat wat 
wij ieder mens toewensen – cliënt, 
naaste   , vrijwilliger, medewerker –  
iedereen. 
Wij willen die ruimte geven: een 
plek om jezelf te zijn. Met ruimte 
kun je je ontplooien, zoals je dat  
zelf wilt. Precies wat jou past. 
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9w i j  g e v e n  r u i m t e

Iedereen is mens



10 Onderweg heeft hij veel gezien. Meneer Van Vliet reed vrachtwagen en motor.



11w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven om jou

Onderweg heeft hij veel gezien. Meneer Van Vliet reed vrachtwagen en motor.

Voor ons is de mens het allerbelang-
rijkste. Elk mens is prachtig. Kwetsbare 
mensen ondersteunen wij. Dat is ons 
bestaansrecht. Wij doen dit aandachtig, 
uit volle overtuiging, recht uit het hart.



12 Meneer Straatman vertelt Jolanda van Silfhout over de slangen die hij vroeger thuis hield: mooie dieren.



13w i j  g e v e n  r u i m t eMeneer Straatman vertelt Jolanda van Silfhout over de slangen die hij vroeger thuis hield: mooie dieren.

wij geven houvast

Als je ondersteuning nodig hebt kun 
je op ons rekenen – welke vraag je ook 
hebt. Het kan zijn dat je gewoon ouder   
wordt en het niet meer alleen redt, 
maar je kunt ook op straat zijn beland. 
Voor ons maakt dat niet uit. Wij geven 
de ondersteuning die je nodig hebt.



14 Meneer Koppenol en mevrouw Kies verzorgen de gezamenlijke lunch, samen met Joyce Verhaaf.



15w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven thuis

Meneer Koppenol en mevrouw Kies verzorgen de gezamenlijke lunch, samen met Joyce Verhaaf.

Zo lang mogelijk thuis wonen, in je 
eigen    omgeving, met je eigen spullen, 
met de mensen die je dierbaar zijn. Dat 
faciliteren wij door jou en je naasten te 
ondersteunen. 
Als je eigen thuis niet meer haalbaar,  
of fijn voor je is, zoeken    we samen een 
woonomgeving met zoveel mogelijk  
het karakter van jouw thuis. Dat is voor 
iedereen dus iets anders. Het kan een 
klein appartement zijn, maar ook 
wonen    in een grotere setting met veel 
anderen. Jij kiest.



16 Mevrouw Erdal, meneer Bouwmeester en mevrouw Cingara nemen de dag door bij een kopje koffie.



17w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven mogelijkheden

Mevrouw Erdal, meneer Bouwmeester en mevrouw Cingara nemen de dag door bij een kopje koffie.

Wij weten dat de groep mensen die bij 
ons woont in de toekomst zeer divers 
zal zijn. In de samenleving mixen steeds 
meer culturen. Dus ook bij ons. En er 
komt een nieuwe generatie aan. Wij 
spelen in op de verschillen, kijken wat 
de behoefte is en respecteren afkomst, 
geloofsovertuiging en cultuur.



18 Meneer De Wacht haalt elke dag met de trekker het oud papier op. Hij kent iedereen en iedereen kent hem.



19w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven keuzes

Meneer De Wacht haalt elke dag met de trekker het oud papier op. Hij kent iedereen en iedereen kent hem.

Als je zelf dingen beslist, blijf je actief, 
blijf je in je waarde, in je kracht. Hoe je 
woont, werkt en je vrije tijd besteedt 
vul je dus zelf in.



20 Meneer Van de Kamp repareerde vroeger al fietsen en nu nog steeds. 



21w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven vrijheid

Meneer Van de Kamp repareerde vroeger al fietsen en nu nog steeds. 

Je bent een uniek mens, met eigen-
schappen en vaardigheden die 
alleen bij jou horen. Ook in je nieuwe  
omgeving kun je altijd jezelf zijn.  
Dat vinden wij belangrijk. Zo haal je  
het beste uit jezelf.



22 Mevrouw Essenstam ziet er altijd goed uit. Daar zorgt zij wel voor.



23w i j  g e v e n  r u i m t eMevrouw Essenstam ziet er altijd goed uit. Daar zorgt zij wel voor.

wij geven stimulans

Je bent trots als je zelf iets kunt doen, 
ongeacht leeftijd of conditie. Wij  
moedigen dat aan. Richt je eigen leven 
zoveel mogelijk zelf in. Doe zelf je  
dagelijkse dingen. Dat geeft energie.



24 Mevrouw Toet laat haar familiefoto’s op haar iPad zien aan Fabiënne van Dijk. Geen gesjouw met zware albums.



25w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven zelfstandigheid

Mevrouw Toet laat haar familiefoto’s op haar iPad zien aan Fabiënne van Dijk. Geen gesjouw met zware albums.

Je zelfstandigheid kun je met slimme 
technologie vergroten. Simpele dingen  
zoals automatisch de gordijnen open 
en dicht laten schuiven, maar ook 
geavanceerde    domotica kun je inzetten.  
Je regelt    het dan zelf. Zo hoef je 
niemand          te roepen. Dat geeft je vrijheid 
en zelfvertrouwen.
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27w i j  g e v e n  r u i m t e

Ons werk



28 Meneer Boerboom was altijd al creatief. Hij vertelt Remko Kelderman hoe Karel Appel hem inspireert.



29w i j  g e v e n  r u i m t eMeneer Boerboom was altijd al creatief. Hij vertelt Remko Kelderman hoe Karel Appel hem inspireert.

wij geven verdieping

Het leven vormt je. Ook dat maakt je 
uniek. Jouw persoonlijke verhaal raakt 
ons. Het maakt mogelijk aan jouw dag 
telkens een persoonlijke draai te geven. 
Wij weten graag wie je bent. Dat maakt 
het leven mooi, en het werk dus ook.



30 Meneer Mensink hoort alles heel scherp, maar ziet bijna niets meer. Niels de Wild schetst graag het beeld voor hem erbij. 



31w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven aandacht

Meneer Mensink hoort alles heel scherp, maar ziet bijna niets meer. Niels de Wild schetst graag het beeld voor hem erbij. 

Zorg is voor ons zó vanzelfsprekend.  
Dat benoemen wij eigenlijk niet meer. 
Wij geven je altijd de beste zorg en  
behandeling. Niemand wil graag  
zorgbehoevend zijn, maar juist gewoon  
leven. Wij geven daarom graag ook al 
die dingen die je dag goed maken,  
zoals aandacht of juist even privacy als 
je dat wilt.



32 Mevrouw De Ruiter gaat elk jaar naar Lourdes. Steeds weer. Dat geeft haar rust. Daar geniet ze thuis ook van.



33w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven stabiliteit

Mevrouw De Ruiter gaat elk jaar naar Lourdes. Steeds weer. Dat geeft haar rust. Daar geniet ze thuis ook van.

Wij hebben een rijke geschiedenis. Wij 
bestaan al meer dan honderd jaar. Door 
de jaren heen is er veel veranderd. De 
ondersteuning is individueler geworden. 
In al die tijd hebben wij de kwaliteit van 
ons werk continu ontwikkeld. En wij 
zullen je ook de komende honderd jaar 
hulp verlenen als je het ons vraagt.



34 Muziek! Mevrouw Knol ging naar het conservatorium. Zij speelt elke dag piano en zingt daarbij een eigen lied.



35w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven voldoening

Muziek! Mevrouw Knol ging naar het conservatorium. Zij speelt elke dag piano en zingt daarbij een eigen lied.

Wij willen dat je je dag zinvol kunt 
besteden   , dat iedere dag een goede 
dag is. Elke dag kun je ertoe doen, kun 
je deel uitmaken van de maatschappij. 
Gewoon    door te doen wat je kunt.



36 Haar fysiotherapiebehandeling voor meneer Reijnen stemt Lisette van den Brink af met Marja van de Weerd.



37w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven inzicht

Haar fysiotherapiebehandeling voor meneer Reijnen stemt Lisette van den Brink af met Marja van de Weerd.

Wat je nodig hebt, maar ook wat je 
wilt, kunnen wij vaststellen doordat wij  
jou vanuit verschillende disciplines  
benaderen. Wij werken daarin nauw  
samen. Wij accepteren onvoorwaardelijk  
jouw staat van zijn. Dat is onze basis 
voor de beste zorg en behandeling. Wij 
zijn trots op die expertise.



38 De dames Varisco, Van de Ploeg en Schotanus breien voor een weeshuis. Alia van der Eems en Lucie Broekhans zijn vrijwilligers. 



39w i j  g e v e n  r u i m t eDe dames Varisco, Van de Ploeg en Schotanus breien voor een weeshuis. Alia van der Eems en Lucie Broekhans zijn vrijwilligers. 

wij geven en nemen

Onze dienstverlening is gebaseerd op 
het idee van geven en nemen. Dus als je 
ergens kunt helpen, doe je dat ook. Aan 
tafel deel je het bestek uit, reik je de  
boter aan. Je neemt je buurvrouw mee 
uit wandelen, je mantelzorger komt 
heerlijk koken, je leert schilderen van je 
huisgenoot en ga zo maar door.



40 Nelleke van de Munt en Jonieke Bredewold bespreken hun bijdrage aan een symposium over Huntington.



41w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven kennis  door

Nelleke van de Munt en Jonieke Bredewold bespreken hun bijdrage aan een symposium over Huntington.

Wij hebben veel deskundigheid in huis. 
Onze kennis geven wij intern aan elkaar 
door, maar ook extern. Wij vormen 
samen    met andere instellingen een  
netwerk waarin we kennis delen.  
Zo ontwikkelt de kwaliteit van ons werk 
zich continu. Wij leren elke dag.



42 Mevrouw Top geeft André Middelkoop haar ideeën voor de dagopvang. Haar dochter, mevrouw Broekers, schuift ook aan. 



43w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven gehoor

Mevrouw Top geeft André Middelkoop haar ideeën voor de dagopvang. Haar dochter, mevrouw Broekers, schuift ook aan. 

Wij kunnen alleen verbeteren als wij 
naar je luisteren en van je leren. Je hebt 
een belangrijke stem in de kwaliteit-
verbetering van onze dienstverlening. 
Wij horen graag je ervaringen, suggesties  
en je klachten. Jouw opmerkingen vallen 
in vruchtbare aarde.



44 Irene Hanekamp weet hoe belangrijk het is dat mensen nabijheid voelen. 



45w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven respect

Irene Hanekamp weet hoe belangrijk het is dat mensen nabijheid voelen. 

Wij verbloemen het niet. Het is voor 
iedereen anders, maar oud en ziek zijn 
kan heel zwaar zijn. En soms verander  
je door ziekte. Dan ben je niet meer  
die               gene die je was. 
Het verhuismoment kan samenvallen 
met een crisismoment. Ook definitief  
afscheid nemen komt in zicht, met alle 
angsten daaromheen. Wij begeleiden 
jou en je naasten daarin respectvol.
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47w i j  g e v e n  r u i m t e

Samen



48 De dames Van der Knaap, Janssen en Rijnders, mevrouw Van Bodegom met schoondochter en mevrouw De Vries uit de buurt.



49w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven verbinding

De dames Van der Knaap, Janssen en Rijnders, mevrouw Van Bodegom met schoondochter en mevrouw De Vries uit de buurt.

Wij staan midden in de samenleving.
Wij werken samen met alle partijen  
die voor jou belangrijk zijn. Dat  
kunnen huisartsen zijn, verwijzers, 
onderwijs  instellingen, muziekclubs, 
buurtinitiatieven, noem maar op. Maar 
ook in de directe omgeving zijn wij 
actief. Wij halen    de buurt naar binnen. 
Scholen, clubs en buren, wij nodigen  
ze uit en organiseren activiteiten. Zo 
kennen wij elkaar en leert de één van  
de ander. 



50 Mevrouw De Wilde weet nog goed hoe het ging, toen haar man niet meer thuis kon wonen. Heidi Kattner overlegt met hen. 



51w i j  g e v e n  r u i m t eMevrouw De Wilde weet nog goed hoe het ging, toen haar man niet meer thuis kon wonen. Heidi Kattner overlegt met hen. 

Als thuis wonen nog mogelijk is, maar 
al wat moeizamer wordt, heb jij met 
de mensen naast je waarschijnlijk veel 
vragen. Hoe kun je thuis de situatie het 
beste inrichten? Hoe moet dat straks? 
Wanneer is het goede moment om  
te verhuizen? Wij staan dan graag met 
raad en daad voor jou en je naasten 
klaar.

wij geven advies



52 Mevrouw Jansen en vrijwilligster Danielle Kersten maken al jaren samen bloemstukken.



53w i j  g e v e n  r u i m t eMevrouw Jansen en vrijwilligster Danielle Kersten maken al jaren samen bloemstukken.

wij geven medewerking

Wij werken niet alleen nauw samen met 
jouw sociaal netwerk, maar ook met 
vrijwilligers. Zij zijn heel belangrijk voor 
ons. Wij werven ze zelf en stellen ze 
natuurlijk    ook in staat goed hun werk te 
doen.



54 Planten kweken. Dat is alles voor meneer Van Everdingen. Marjoke Schaake helpt hem graag.



55w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven kracht

Planten kweken. Dat is alles voor meneer Van Everdingen. Marjoke Schaake helpt hem graag.

Waarschijnlijk is het ook voor jou 
moeilijk om straks niet meer bij je 
naasten te wonen. Dat is een grote stap. 
Wij kijken daarom samen hoe wij zoveel 
mogelijk aan je wensen tegemoet 
kunnen komen, als het zover is. Wij 
zoeken met elkaar een omgeving waar 
wij je goed kunnen steunen, waar je 
naasten ook een plek mogen hebben  
en waar jíj met plezier kunt wonen, 
leven en werken.



56 Willem Kruimer en Heidi Kattner stemmen tussentijds de administratie van de cliënten af. 



57w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven samenhang

Willem Kruimer en Heidi Kattner stemmen tussentijds de administratie van de cliënten af. 

Wij kunnen jou goede zorg en onder -
steuning geven doordat wij ons werk  
als team goed doen. Al onze disciplines 
en vak gebieden werken onderling  
samen. Iedereen in de organisatie 
draagt hieraan    bij. Via tal van lijntjes 
weten wij elkaar te vinden.
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59w i j  g e v e n  r u i m t e

Onze mensen



60 Lenie Peters, Marjolein Koolman, Jannie Gerrits en Anneke Rozeboom na een geslaagd wijkbuffet. Wat een succes!



61w i j  g e v e n  r u i m t eLenie Peters, Marjolein Koolman, Jannie Gerrits en Anneke Rozeboom na een geslaagd wijkbuffet. Wat een succes!

wij geven complimenten

Wij zijn heel trots op onze medewerkers. 
Elke dag staan zij met veel liefde en 
passie    klaar voor jou, met open armen. 
Dat zien wij en dat waarderen wij. Ze 
zijn goud waard!



62 Joan Drewes geeft in alle rust mevrouw Koelewijn haar eten. Telkens een waardevol moment voor allebei. 



63w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven tijd

Joan Drewes geeft in alle rust mevrouw Koelewijn haar eten. Telkens een waardevol moment voor allebei. 

Wij richten onze processen opnieuw in 
om zo meer tijd vrij te maken. Daarmee 
kunnen onze medewerkers doen wat zij 
belangrijk vinden: er zijn voor jou.



64 Henk Slingerland, Lia van Gelder, Jonieke Bredewold en Tom Stor spreken behandelingen door. Ieder voegt expertise toe.



65w i j  g e v e n  r u i m t eHenk Slingerland, Lia van Gelder, Jonieke Bredewold en Tom Stor spreken behandelingen door. Ieder voegt expertise toe.

wij geven kansen

Wij zijn speler in een groot netwerk van 
mensen die hulp verlenen aan mensen. 
Iedereen werkt met zijn talent, kennis 
en kunde. In dat speelveld kunnen wij 
allemaal doen waar wij goed in zijn.



66 Mandy Brouwer verzorgt mevrouw Bouws zo, dat het prettig voor haar is. 



67w i j  g e v e n  r u i m t eMandy Brouwer verzorgt mevrouw Bouws zo, dat het prettig voor haar is. 

wij geven perspectief

Wij trekken bevlogen en betrokken 
mede werkers aan. Daar doen wij  
veel voor als werkgever. Iedereen kan  
bij ons zijn kennis en vaardigheden  
ont wikkelen en zo doorgroeien. Alle  
talenten worden op die manier ingezet 
en er ontstaat    een waardevolle band.



68 Voor de zekerheid checkt Joyce Karssen de bloeddruk bij mevrouw Hodde.



69w i j  g e v e n  r u i m t eVoor de zekerheid checkt Joyce Karssen de bloeddruk bij mevrouw Hodde.

wij geven vertrouwen

Wij weten dat medewerkers tot bloei 
komen als zij ons volle vertrouwen 
hebben   . Als je vakkundig en naar eigen  
inzicht kunt handelen, doe je wat je 
kunt het allerbeste. Zelfstandigheid en 
taakverantwoordelijkheid zijn bij ons 
vanzelfsprekend. 



70 Joran Hoogenberg, Lianne Karrenbelt en Marijke de Rooij bespreken hoe zij het beter kunnen doen. 



71w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven feedback

Joran Hoogenberg, Lianne Karrenbelt en Marijke de Rooij bespreken hoe zij het beter kunnen doen. 

Fouten zijn leermomenten. In onze 
organisatiecultuur zeg je elkaar wat er 
goed gaat en je kunt elkaar aanspreken 
op dingen die beter kunnen. Dat hoort 
bij de goede toon van de dag. Er gaat 
geen dag voorbij zonder nieuw inzicht.
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73w i j  g e v e n  r u i m t e

Onze manier



74  Nelleke van de Munt neemt de bijzonderheden van de dag door met meneer Van Borssum en zijn vrouw.



75w i j  g e v e n  r u i m t e Nelleke van de Munt neemt de bijzonderheden van de dag door met meneer Van Borssum en zijn vrouw.

wij geven helderheid

Wij communiceren duidelijk. Een 
boodschap naar jou is altijd helder. Dan 
weet je waar je aan toe bent. Ook je 
naasten weten goed wat er speelt. Zij 
horen de verhalen over jouw dag. Dat is 
belangrijk. En als jij het niet meer kunt, 
vertellen onze mensen over je dag.



76 Mevrouw Knip, mevrouw Van EckHovenier en meneer Wassink wonen samen in een kleinschalige woongroep. 



77w i j  g e v e n  r u i m t eMevrouw Knip, mevrouw Van EckHovenier en meneer Wassink wonen samen in een kleinschalige woongroep. 

wij geven impulsen

Wij zijn een proactieve organisatie. Wij 
komen zelf in beweging. Wij initiëren 
veranderingen, zoals nieuwe woon-
vormen. Wij bedenken alternatieve  
samenwoonruimten buiten onze huidige 
muren.



78 Mevrouw Potkamp en Jon Mulder hebben het regelmatig over bedrijfsnamen die zij op straat zien.



79w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven profiel

Mevrouw Potkamp en Jon Mulder hebben het regelmatig over bedrijfsnamen die zij op straat zien.

Wij willen dat je ons kent als je in de 
regio Apeldoorn woont. Maar ook  
landelijk willen wij meer bekendheid 
geven aan ons werk. Wij werken daarom 
aan onze zichtbaarheid. Wij willen  
een uitstraling die ook de komende  
generatie aanspreekt. Waar jij iets in 
herkent dat je bijblijft.                     



80 De dames Ditshuizen, Janssen en Töpfer treffen elkaar regelmatig in ’t Koffiehuis in Ugchelen.



81w i j  g e v e n  r u i m t eDe dames Ditshuizen, Janssen en Töpfer treffen elkaar regelmatig in ’t Koffiehuis in Ugchelen.

wij geven levendigheid

Bij ons kan je op een plek in de samen- 
leving wonen, dichtbij theater, de  
muziekschool of een sportclub. Je kunt 
bij ons altijd makkelijk deelnemen aan 
activiteiten met anderen.



82 De landelijke Korsakov Sportdag met meer dan 220 deelnemers uit heel Nederland doen we zeker nog een keer.



83w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven ideeën

De landelijke Korsakov Sportdag met meer dan 220 deelnemers uit heel Nederland doen we zeker nog een keer.

Je kan bij ons ook in een prachtige 
bosrijke omgeving wonen. Natuur is 
goed voor mensen. Wij zetten het  
groen in om activiteiten te organiseren. 
Wij nodigen de samenleving uit  
voor markten, een openluchttheater,  
sportdagen, of iets heel anders.  
Iedereen kan natuurlijk ook elke dag 
heerlijk wandelen bij ons.



84 Meneer en mevrouw Hoogers vinden het erg fijn dat ze hier samen kunnen wonen. Elke dag.



85w i j  g e v e n  r u i m t eMeneer en mevrouw Hoogers vinden het erg fijn dat ze hier samen kunnen wonen. Elke dag.

wij geven meerwaarde

Je woont bij ons op een locatie. Je thuis 
is bijvoorbeeld Berghorst, Sprengenhof 
of Heemhof. Toch is de grote organisatie 
die daarachter zit ook belangrijk om te 
kennen. Die biedt je voordelen, zoals een 
makkelijke verhuizing, uitwisseling van 
personeel, veel expertise en zo meer.



86 Barbara de Hulster en Ali Crama zijn goed op elkaar ingespeeld. Ze krijgen alles voor elkaar.



87w i j  g e v e n  r u i m t e

wij geven resultaat

Barbara de Hulster en Ali Crama zijn goed op elkaar ingespeeld. Ze krijgen alles voor elkaar.

Wat wij doen moet ook iets opleveren.
Duidelijk. Wij werken hands-on, praktijk-
gericht en met kleine projectteams.  
Wij stellen doelen, meten, leren en  
verbeteren. En wij zetten de volgende 
stap. Wij willen successen vieren. Dus 
gaan wij successen maken!



88 Epiloog



89w i j  g e v e n  r u i m t eEpiloog

Wij geven ruimte omdat wij dat 
ieder mens toewensen. Het is 
een voorwaarde voor kwaliteit 
van leven. Als je ruimte geeft 
toon je karakter, laat je zien dat 
je vernieuwend bent en dat je 
ethisch verantwoord handelt. 
Het zegt ook dat je op weg bent 
naar meer:

wij zijn ruimte 
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a a n  o n z e  v i s i e  w e r k t e n  m e e

Myrka Baalman Teamleider Marken West
Erik Bemelmans Fanergizer Fan Factory, Foodstep, McSense
Caroline de Bes Werkplaats Anders Doen en Coach Waardigheid en Trots
Agnes Bezembinder Regisseur Communicatie
Sawita Bidessi woont in de Heemhof
Saskia Bloemheuvel haar moeder mevrouw Bloemheuvelvan Looijengoed woont in de 
Berghorst
Robert Boelhouwer Directeur Bedrijfsvoering
Willem Bongers Hoofd Voeding
Jacqueline Bosker Trendwatcher, Verhalenverteller en Verandermanager
Tonnie Bouwmeester woont samen met zijn vrouw in de Koningin Wilhelmina
Marlies Brandt Muziektherapeut en ORlid
Jonieke Bredewold EVVer Heemhof
Vrouwkje Broekers haar schoonmoeder mevrouw Broekers woonde in de Heemhof, haar 
moeder mevrouw Top neemt deel aan de dagbehandeling
Rietje de Bruin en haar moeder mevrouw Vos meneer Vos neemt deel aan de dagbehandeling 
in de Sprengenhof
Angela van Buuren Helpende De Loohof
Mirjam Dalhuisen Receptioniste/medisch secretaresse Marken Haven/Markenhof 
Echtpaar Dijkstra hun moeder respectievelijk schoonmoeder mevrouw Hartendorf woont  
in de Heemhof
Jessica Ditters Manager Innovatie
Mieke van Gorcom Divisiemanager Ouderen
Tia Hermans Wageningen UR, Leider domein Natuur & Biodiversiteit, speerpunt  
Gezondheid & Natuur
Thijs Houtappels Bestuurder
Barbara de Hulster Objectleider schoonmaak Markenhof/Marken Haven
Corine Jansen Chief Listening Officer, Public Speaker en Partner Cvision
Marieke de Jong Manager Personeel en Organisatie
Jansen van de Kamp woont in Marken ZuidER
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Jolanda Kouthoofd Regisseur Opleidingen
Hans Kröber Eigenaar Inclusie.nu en oudbestuurder Pameijer
Cornel van Leeuwen Bestuurssecretaris
Arianne Meijer EVVer Marken Oost
Ria Mollink VIGer Marken Haven
Jon Mulder Teamleider Berkenhove
Nelleke van de Munt EVVer Heemhof
Froukje Runia lid Raad van Toezicht, tevens huisarts
Marco Schrader Teamleider Koningin Wilhelmina
Chris Sijmons woont in Marken ZuidER
Jos Soulier Fysiotherapeut Behandeling & Begeleiding
Rolf Striekwold Regisseur Marketing
Maud Verheij Regisseur Kwaliteit
Gijsje Visser haar schoonmoeder mevrouw VisserDelwig woonde in De Loohof
Harma Vos Klachtenfunctionaris/maatschappelijk werker
Fred de Vree zijn vader meneer De Vree wacht(te) op een definitieve kamer in de Berghorst
Jan de Wacht woont in Marken ZuidER
Hans Wopereis mede directeur bij ITIP School voor leven en werk
Mariët de Zwaan Divisiemanager Specifieke Doelgroepen & Behandeling en Begeleiding

en nog vele anderen die afspraken hebben gemaakt, mensen hebben aangedragen, oprecht 
hun mening hebben geuit en die vooral Dorothee Pape van Studio Ninaber de ruimte hebben 
gegeven om alle informatie te vertalen naar deze visie.
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Foto rechts Mevrouw Timmerman kijkt uit naar haar wekelijkse beautyochtend. Dan doet Maureen Ros ook haar nagels. 
Foto volgende pagina’s Mevrouw Van der Plas is het zonnetje in huis. Zij houdt van een goede grap.

c o l o f o n

Uitgever Atlant
Samenstelling, concept en design Dorothee Pape | Studio Ninaber
Fotografie Bas Adriaans
Foto pagina 82 Koos Jullens
Coördinatie fotoshoots Agnes Bezembinder
Tekstredactie Joline Korthoven | Buro Kort
Drukwerk Booxs
Bindwerk Boekbinderij Abbringh

Atlant dankt allen die meegewerkt hebben aan de fotografie en de mensen die gefotografeerd zijn in het bijzonder. 
Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.
© Atlant 2017
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Foto rechts Mevrouw Timmerman kijkt uit naar haar wekelijkse beautyochtend. Dan doet Maureen Ros ook haar nagels. 
Foto volgende pagina’s Mevrouw Van der Plas is het zonnetje in huis. Zij houdt van een goede grap.
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Wat is ons werk precies? Hoe doen wij ons werk? En vooral: waarom? Uit welke overtuiging? 
Met deze en andere vragen gingen wij op pad en samen vonden wij de antwoorden. Ze staan 
in dit boekje. Wij willen de kwaliteit van leven van de mensen die ondersteuning nodig hebben 
aanzienlijk verbeteren. 

Wij geven ruimte … een vrijwel oneindig beschikbare plaats, een kans, mogelijkheden … een 
plek om jezelf te zijn. Met ruimte kun je je ontplooien, zoals je dat zelf wilt. Precies wat jou 
past.

w w w . a t l a n t . n l


