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WIJ GEVEN RUIMTE 

 
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.  

 
Wij geven ruimte, dat is wat Atlant verstaat onder persoonsgerichte zorg en zo willen wij omgaan 
met de bewoners. Voorbeeld én inspiratiebron zijn de verhalen van mensen die bij ons wonen. Die 
verhalen vermengd met de manier waarop onze collega’s hun werk doen geven de bedoeling weer 
en schetsen wat persoonsgerichte zorg bij Atlant kan betekenen. 
 
Atlant kiest er expliciet voor om juist ook in het kwaliteitsplan het maatwerk voor de individuele 
meneer of mevrouw als aangrijpingspunt te kiezen en niet de locatie waar meneer of mevrouw woont. 
Dit doen wij uiteraard met behoud van de reguliere kwaliteit van zorg. 
 
Wij zetten vanuit de visie onder andere vol in op: 
- Het delen van goede voorbeelden, zoals de Atlant-verhalen in “Het verpleeghuis is het einde’’, 

aansprekende films over en rondom meneer of mevrouw én de rubriek “101 goede 
voorbeelden”. Per 1 mei zijn er in totaal 7 films (einde jaar 11) en op social intranet is er dan van 
elk team tenminste één goed voorbeeld (einde jaar 3 per team).  

- Een voor bewoners en hun netwerk herkenbaar, vereenvoudigd cliëntdossier. Per 15 mei 
hebben we dit voor 50% van de bewoners gerealiseerd en voor het einde van het jaar voor 
95%. 

 
De verder in dit plan uitgewerkte extra inzet van medewerkers gebruiken we vooral om bovenstaande 
te realiseren opdat er voor onze bewoners een nog beter woon-, zorg- en behandelklimaat ontstaat.   

 
       Film Maarten           Film Johan        Film Mevrouw Resink 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
https://www.youtube.com/watch?v=IQ6SsWj6yp4
https://www.youtube.com/watch?v=IQ6SsWj6yp4
https://www.youtube.com/watch?v=1O_QJgY-iLY
https://www.youtube.com/watch?v=cgtYFeM75oM
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Film Namasté   Film Integraal muziekaanbod 
 

 
 
 
 

 
 
 

Wat willen we bereiken? 

We willen de mensen die bij ons wonen, vanuit onze visie, meer ruimte geven om te leven zoals zij 
dit graag willen. 
Daarom verbeteren we onze begeleiding, zorg en behandeling en maken deze meer 
persoonsgericht. Dit doen we in onze woonzorgcentra, voor mensen met dementie, Korsakov en 
Huntington en voor de mensen die gebruik maken van Chronisch Psychiatrisch Verplegin g (CPV). 
We doen dit door het aantal gemotiveerde en deskundige medewerkers te verhogen en door 
doorlopend te werken aan de mogelijkheden om de bijdrage van vrijwilligers te optimaliseren.  
Daarbij ontwikkelen en versterken we de organisatie en delen en ontwikkelen we onze expertise. 

Maarten waardeert onmiskenbaar Milka (EVV). ‘Omdat ze er onvoorwaardelijk voor hem is. Wij 
staan hier zonder oordeel. We beginnen helemaal opnieuw bij mensen die geen respect meer hebben 
gekregen. We kijken waar we kunnen aansluiten.’ 
Maarten is een mens die een eigen huis wil en gezellig kaarsjes wil laten branden. Iemand die zijn 
verdriet probeert te verwerken, niet meer door alcohol, maar door briefjes en gedichten. 
 
‘ Verdriet zal je nooit kwijtraken, en dat hoeft ook niet. 
Als je de toekomst kunt zien van verdriet, dan is verdriet niet zo verdrietig meer. 
Dan heeft het zijn eigen waarde en heeft het zijn eigen licht. 
Zie de schoonheid die in het verdriet verborgen is, 
ga mee met de stroom, en je zult ook in het verdriet vreugde vinden. 
Verdriet zal altijd bij je zijn, dat zal niet veranderen. 
Wat wel kan veranderen is de manier waarop je dat verdriet ziet. 
In die triestheid kan je je grootste schat vinden, en je grootste bron van vreugde. 
Maar laat het toe, ga zo diep mogelijk in je verdriet. 
Alleen als je diep genoeg graaft, zal je je ziel vinden. 
Als je tegen je verdriet vecht, dan blijf je aan de oppervlakte. 
En dat is pas echt verdrietig.’ 
(Tekst van Maarten zelf) 
Citaat uit het verhaal van Maarten 
 

https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
https://www.youtube.com/watch?v=QMXLidLW-NM
https://www.youtube.com/watch?v=QMXLidLW-NM
https://www.youtube.com/watch?v=usZurthcytU
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Hoe willen we dit bereiken? 

 

We willen de mensen die bij ons wonen meer ruimte geven om te leven zoals zij dit graag willen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat we dat kunnen bereiken door het versterken van de persoonsgerich te 
zorg door meer aandacht voor persoonlijke activiteiten en voor professioneel handelen. En daarbij 
de deskundigheid en 
inzetbaarheid van 
medewerkers te verhogen. 
Dit doen we door onze 
medewerkers te faciliteren 
om meer zicht te krijgen op 
hun eigen handelen en hun 
taakvolwassenheid. Daarbij 
ontwikkelen we onze 
organisatie en spelen we 
beter in op de veranderende 
vraag van de mensen die bij 
ons wonen. 
 

 

Hoe willen we dit bereiken… voor alle mensen die bij ons wonen?  

 
We willen de mensen die bij ons wonen, vanuit onze visie, meer ruimte geven om te leven zoals zij 
dit graag willen. Dit vertalen we in doelstellingen: 
 
1. We kennen de wensen en de identiteit van de mensen die bij ons wonen en zij ervaren dit 

in hun dagelijks leven en het ECD weerspiegelt dit. 
a. Dit toetsen wij minimaal één keer per jaar in het MDO en minimaal één keer per jaar per 

cliënt middels CareRate. 
b. We zien dit minimaal zeven keer per locatie op ZorgKaart Nederland. De cliëntwaardering 

is in 2019 gemiddeld een 8,2 of hoger. 
c. De mensen die bij ons wonen en hun vertegenwoordigers kunnen dit teruglezen en 

hebben via het cliëntportaal inzage in het ECD. 
d. Minimaal drie keer per jaar per team wordt  door medewerkers met verhalen en 

beeldmateriaal  op JAN (ons social intranet) verteld over de wijze waarop  wij 
persoonsgerichte zorg invulling geven. 

 

Milka is goed in de empathisch directieve benadering. Ze laat er 
geen twijfel over bestaan wat de stand van zaken is.’ Milka ‘Hij 
kan ook agressief zijn. Ik roep dan ‘Ophouden‘ en in die twijfel 
kan ik hem te pakken krijgen. Ik kan ermee omgaan. Dat is mijn 
trots.’ 
Milka geeft Maarten duidelijkheid. Zij stuurt hem en hij 
waardeert dat omdat hij het nodig heeft. Milka voelt aan waar 
zij kan aansluiten, dat is een gave die je niet uit boeken haalt. Ze 
behandelt hem als mens, toont begrip. Die menselijkheid ervaart 
Maarten. Want hij is niet alleen iemand met een ziekte of 
beschadiging, maar vooral mens. 
Citaat uit het verhaal van Maarten 
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Hoe willen we dit bereiken: ….in onze woonzorgcentra en voor 

mensen met dementie?  

Locaties: Berghorst-Berkenhove-De Loohof-Koningin Wilhelmina-Sprengenhof-

Heemhof-Het Immendaal 

 
We verbeteren de begeleiding, zorg en behandeling voor de mensen die bij ons wonen en maken 
deze meer persoonsgericht. Dit vertalen we in doelstellingen: 

 
1. Het versterken van de persoonsgerichte zorg door meer aandacht voor persoonlijke 

activiteiten en voor professioneel handelen 
a. We geven meer aandacht aan de bewoners en breiden daarom de formatie uit. 

 
Op alle afdelingen werken wij aan het versterken van welzijn. We trekken  Atlant -breed 22,62 fte 
BBL-leerlingen aan. Daarnaast zetten we voor de woonzorgcentra en voor de mensen met 
dementie assistenten wonen en activiteiten (29,04 fte.) in. 
 
De assistent wonen en activiteiten ondersteunt bij het begeleiden van cliënten bij activiteiten en 
bij het eten. Hierdoor is er meer aandacht voor de mensen die bij ons wonen in de dagelijkse 
(huiselijke) activiteiten en zijn er meer mogelijkheden voor participatie. Daarnaast is er in de 
huiskamers extra begeleiding door de inzet van de assistenten W&A, waardoor er meer rust is en 
meer aandacht voor persoonsgerichte zorg en welzijn. 
De assistenten wonen en activiteiten worden geselecteerd op hun competenties. Daarnaast 
worden ze geschoold. Ze krijgen een ADL-training, de cursus niet stikken, maar slikken, rolstoel 
rijden en handhygiëne. 

i e d e r e e n  i s  m e n s  

Voor ons is de mens het allerbelangrijkste. 

Elk mens is prachtig, maar ook kwetsbaar. 

Op het moment dat je ondersteuning nodig 

hebt, kun je op ons rekenen – welke vraag je 

ook hebt. Als je hier komt wonen zoeken wij  

samen een woonomgeving met zoveel 

mogelijk het karakter van jouw thuis. Hoe je 

woont, werkt en je vrije tijd besteedt, vul je 

zelf in. Je bent jezelf, zoals alle unieke, 

verschillende mensen hier. 

o n s  w e r k  

Wij ondersteunen je, wij verzorgen je als het 

nodig is. Maar wij geven ook graag aandacht 

of juist privacy. Wij kennen jou en jouw 

verhaal. Bij ons telt niet alleen wat je nodig 

hebt, maar ook wat je wilt. Door onze 

veelzijdige expertise lukt het ons die twee 

vragen zorgvuldig te beantwoorden. Wij zijn 

trots op dat vakwerk. Onze kennis delen wij 

met vakgenoten. Wij vragen jou om je mening 

en luisteren. Samen komen wij tot nieuwe 

inzichten. Wij begeleiden je uiterst deskundig 

en altijd met respect. 
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Atlant gaat extra BBL-leerlingen opleiden via haar TOP(talent ontmoet praktijk) College waarin 
praktijkleren centraal staat. Hierbij wordt ook de combinatie van zorg met de MMZ opleiding 
aangeboden. Met de leerlingen zijn er meer medewerkers en dus meer aandacht voor de mensen 
die bij ons wonen. Ook komen er meer medewerkers met de achtergrond MMZ waardoor er meer 
oog is voor welzijn en persoonsgerichte zorg. Daarnaast zorgt een grotere groep leerlingen ook 
voor een leerklimaat bij de andere medewerkers. Met het aantrekken van leerlingen werkt Atlant 
ook aan het realiseren van het SPP, want de leerlingen van nu zijn de medewerkers die met hun 
diploma’s in de toekomst de mensen die bij ons wonen gaan begeleiden en verzorgen.  
Om de begeleiding van de extra leerlingen te kunnen waarborgen en tegelijkertijd nieuwe 
werkbegeleiders op te leiden en te coachen wil Atlant op al haar locaties minimaal één 
opleidingsfunctionaris/praktijkopleider inzetten. Dit betekent dat er nog twee extra (2 x 0,78 fte) 
opleidingsfunctionarissen  worden geworven.  Daarnaast is er uitbreiding in het aantal uren voor 
de werkbegeleiders. 
 

b. Op de alle zeven teams voor mensen met dementie gaan we werken volgens de 
principes van onze Kijk op dementiezorg en van Namasté. 

 
In de Kijk op dementiezorg is er ruimte 
voor dialoog.  In dialoog met jou, met je 
bedreigde ik, met je verdwaalde ik, met je 
verborgen ik, met je verzonken ik, met je 
naaste, met je collega’s. De dialoog geeft 
ruimte voor eigen invulling en voor eigen 
keuzes. Ook geeft het ruimte voor 
betrokkenheid, verbintenis en empathie.  
Voor dat wat bij dit mens en in deze fase 
passend is: muziek, beweging, structuur, 
voor elkaar, voor buiten zijn.  
 
 
 
 

Namasté Care staat voor een eenvoudige menselijke benadering die zich 
richt op de levenskwaliteit van de persoon met dementie en zijn/haar 
naasten. Het hebben van contact staat centraal. De onderlinge relatie wordt 
beleefd en verbeterd, bijvoorbeeld door aanraking, of door samen iets te 
doen; zingen, wandelen, samen naar muziek luisteren of oude foto’s 
bekijken. Niet alleen de verzorging heeft een rol bij Namasté Care: het gaat 
ook om de relatie tussen de mensen die bij ons wonen, familie, verzorgenden 
en vrijwilliger. 

 
2. We verhogen de deskundigheid en inzetbaarheid van medewerkers:  
We werken aan het verbeteren van kwaliteit en veiligheid en we verbeteren we het klimaat van 
leren, verbeteren, actie ondernemen en samenwerken. Hiervoor gaan we werken met 

Een dialoog is de samenspraak van twee of meer 
mensen. Het is de kunst van samen denken en 
samen werken. Een dialoog plaatst de dingen en 
de mensen naast elkaar, in plaats van tegenover 
elkaar. Dit leidt tot wederzijds vertrouwen, 
menselijk begrip en tot nieuwe inzichten. Aan de 
basis hiervan ligt empathie. Je laat je 
vooroordelen los en verplaatst je in de ander. 
Een dialoog heeft niet eens woorden nodig. In 
de stilte ontdek je aandacht voor de ander. Je 
ervaart diepgaander contact met de mensen. 
Geef de dialoog ruimte Citaat uit Kijk op 
dementiezorg 

http://vintra03.atlant.local/wp-content/uploads/2017/06/act.carroussel3.jpg


Kwaliteitsplan Atlant 2019 
Pagina 7/20 

 

Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Het Immendaal, Kon. Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof, Sprengenhof 

 

verpleegkundige kwaliteitscoaches (6,24 fte.). Daarnaast zetten we 5 fte. HBO-V 
verpleegkundigen Atlant-breed in (1 per locatie). 
 
Het aandachtsveld van de verpleegkundig kwaliteitscoach ligt op het coachen en de kwaliteit 
binnen een team. De verpleegkundig kwaliteitscoach focust op het organiseren van zorg, 
deskundigheidsbevordering en kwaliteit en veiligheid. De verpleegkundig kwaliteitscoach heeft 
veel aandacht voor de leer cultuur en richt zich op houding, gedrag en vaardigheden, en op het 
versterken van het welzijn in het team.  
 
De verpleegkundig kwaliteitscoach ondersteunt de teamleider door het wonen, zorg en welzijn op 
de teams inhoudelijk te coördineren. Het minimale opleidingsniveau is verpleegkundige, niveau 4. 
De verpleegkundig kwaliteitscoach werkt voor 50% mee in de zorg. 
 
Het aandachtsveld van de HBO-V verpleegkundige ligt op de vijf beroepsrollen. Het HBO-V team 
is nieuw in de organisatie en vraagt om pioniers die zichtbaar en benaderbaar zijn. Zij focussen op 
het coördineren van zorg rondom de cliënten op team- en organisatieniveau. Ze treden op als 
eerst verantwoordelijke bij zorginhoudelijk complex tot zeer complexe situaties en verricht alle 
voorkomende verpleegtechnische handelingen en werkzaamheden. Daarnaast leveren ze een 
professionele bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid ten aanzien van de zorg.  
Kennisoverdracht is een essentiële rol voor de hbo-verpleegkundige, dit kan  door het organiseren 
en uitvoeren voor klinische lessen, het opleiden en begeleiden van medewerkers/leerlingen in 
opleiding en overdracht en borging van TopCare. 
  
3. We spelen beter in op de veranderende vraag van de mensen die bij ons wonen: 
Gezien de ontwikkelende cliëntenvraag binnen de woonzorgcentra neemt de vraag naar expertise 
van behandeling en begeleiding (B&B) toe. We bevorderen de samenwerking tussen de mensen in 
het zorgproces en het behandel-begeleidingsproces. Daar waar dit mogelijk is werken we aan de 
omzetting van plaatsen exclusief naar plaatsen inclusief behandeling. Hiervoor is uitbreiding 
nodig van het aantal behandelaren (zie tabel). Deze uitbreiding is meegenomen in de reguliere 
begroting.  
 

Functie Aantal fte 

Specialist ouderengeneeskunde 1,00 

Psycholoog 1,00 

Praktijkverpleegkundige 1,00 

Logopedist  0,44 

Ergotherapeut  0,22 

Totaal 3,66 

 
 
Voor mensen met dementie werken we aan het uitbreiden van expertise met betrekking tot het 
bieden van zorg in een verrijkte omgeving. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Immendaal. 
Daarnaast wordt gewerkt aan de nieuwbouw van het Immendaal. 
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Hoe willen we dit bereiken: ….voor mensen met Korsakov, 

Huntington en mensen die gebruik maken van CPV? 

Locaties: Heemhof-Markenhof-Marken Haven 

 
We verbeteren de begeleiding, zorg en behandeling voor de mensen die bij ons wonen en maken 
deze meer persoonsgericht. Dit vertalen we in doelstellingen: 
 
1. Het versterken de persoonsgerichte zorg door meer aandacht voor persoonlijke 

activiteiten en voor professioneel handelen 
a. We geven meer aandacht aan de bewoners en breiden daarom de formatie uit.  

We kiezen om (meer) assistenten welzijn en activiteiten aan te trekken. Voor de mensen die bij 
ons wonen zorgt het voor meer persoonlijke aandacht en voor meer rust in de huiskamers; ook 
wordt de werkdruk lager. Bij Korsakov is voor het activeren van bewoners het activiteitenplein 
uitgebreid.  
Bij CPV kiezen we bewust om medewerkers met de opleiding MMZ4 in te zetten. Zij zijn specifiek 
opgeleid om individueel of in een groep welzijn te bieden en zijn daar een wezenlijk onderdeel van 
het multidisciplinaire team. Bij Korsakov en Huntington zetten we in op de inzet van de Social 
Worker en de Sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Op die manier wordt er meer 
deskundigheid in het team gebracht waardoor de benadering van de mensen die bij ons wonen 
beter wordt. Hierdoor komt er meer aandacht voor de mens wordt de zorg persoonsgerichter. Dit 
wordt versterkt door Atlant-breed ook uit te breiden met HBO-V verpleegkundigen. 
Daarnaast zetten we Atlant-breed in op uitbreiding van de inzet van de muziekagoog en de 
bewegingsagoog. Op deze manier kunnen we de mensen die bij ons wonen langduriger en daar 
waar mogelijk in groepsverband activiteiten blijven bieden waar ze vanuit hun behandeling mee in 

aanraking zijn gekomen. De muziekagoog en de 
bewegingsagoog kunnen bijdragen aan preventie van 
gedragsproblemen. Ook trainen zij medewerkers en 
vrijwilligers waarmee hun deskundigheid stijgt. 
We verwachten dat de inzet van de muziekagoog en de 
bewegingsagoog bijdraagt aan het welzijn van de mensen 
die bij ons wonen. Ook geeft het meer ruimte voor de 
andere medewerkers, waardoor er meer tijd en ruimte is 
voor welzijnsactiviteiten.  
 

 Korsakov Huntington CPV 

Assistent welzijn en activiteiten. activiteiten 
plein 

4 fte. 5,2 fte. 

Social worker (SPH).  3 fte - - 

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige - 2 fte. - 

MMZ niveau 4 - - 3,32 fte. 

HBO-V verpleegkundige Atlant breed met 5 fte. (1 fte. per 
locatie). 

* De fte. van CPV zijn exclusief Oostpoort. 

https://www.atlant.nl/wp-content/uploads/2018/05/Atlant_Muziek-aanbod_Bas_Adriaans_16.jpg
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b. We versterken het werken in netwerken. 

We bouwen een netwerk keten met partners. Op dit moment werken we samen met Pro Persona, 
GGNet, Tactus, Iriszorg en met De Wending en we gaan dit versterken. Met Pro Persona 
verdiepen we de samenwerking door structureel contact aan te gaan om hun medewerkers en hun 
deskundigheid in te lenen. Dit doen we voor de drie doelgroepen. Voor CPV werken we aan een 
manier om dit budgettair te verankeren, door te gaan werken met een basisbudget om zorg te 
verlenen en door middelen te reserveren om deskundigheid in te huren vanuit het netwerk of voor 
extra inzet op vraag van de mensen die bij ons wonen. Hiermee maken we de zorg meer 
persoonsgericht.  
 
2. We verhogen de deskundigheid en inzet van medewerkers. 
We faciliteren medewerkers zodat ze hun deskundigheid, gericht op bewoners waarmee ze 
werken, vergroten. We verwachten daarmee dat het reflectievermogen, het anticiperend 
vermogen en de taakvolwassenheid van medewerkers toeneemt. Vanuit onze visie kunnen we op 
deze manier de mensen die bij ons wonen de ruimte geven zichzelf te kunnen zijn. Dit is een 
veranderproces dat meerdere jaren bestrijkt. De teamleider heeft hierin een coachende rol. We 
verwachten zo ook medewerkers te behouden door een aantrekkelijk werkgever te zijn.  
 
We doen dit door voor medewerkers een eigen leerlijn te ontwikkelen. Ook nemen medewerker 
deel aan intervisie. De medewerker geeft in het jaargesprek een cijfer voor zijn deskundigheid en 
kan inzicht op zijn eigen handelen verwoorden. We zien daarnaast bij Korsakov en Huntington 
dat er een verandering is in het signalerend en anticiperend vermogen bij de omgang van 
medewerkers met agressie incidenten. Hierdoor neemt het aantal incidenten af. 
 
Voor het verhogen van de deskundigheid gaan we meer werken met video interactietraining. 
Verder geven we invulling aan een opleidingsplek voor een GZ-psycholoog en een Klinisch 
neuropsycholoog en huren we hiervoor werkbegeleiding in. Door deze opleidingsplekken aan te 
bieden halen we kennis binnen in de vakgroep en in de organisatie. Hiermee verbeteren we onze 
zorg, begeleiding en behandeling. Bovendien wordt de opleidingsplek voor de Klinisch 
neuropsycholoog in samenwerking met de GGZ gedaan, waardoor er als vanzelfsprekend 
structureel sprake is van kennisdeling.  
 
3. We spelen beter in op de veranderende vraag van de mensen die bij ons wonen. 
Binnen de specifieke doelgroepen zien de dat ‘multi complex gedrag’ toeneemt. Ook zien we dat 
de diversiteit van de mensen die bij ons wonen toeneemt. 
 

a. Korsakov 
Binnen de Korsakov gaan we onderzoeken op welke manier we in kunnen spelen op de toename 
van het middelengebruik en de diversiteit van het middelen gebruik. We ontwikkelen passende 
zorg en behandeling in een beschermde therapeutische woonomgeving voor ouderen met 
Korsakov, eventueel in combinatie met ander middelengebruik. Dit werken we uit in en voor de 
nieuwbouw van Marken Haven. We werken hierin generalistisch, waarbij er een aparte groep is 
voor stabilisatie/crisisinterventie. Vanuit de besloten setting binnen de nieuwbouw zijn er 
mogelijkheden voor verblijf en voor opname en doorstroom. 
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b. Huntington 
Voor Huntington gaan we de verbouwing en uitbreiding van het aantal plaatsen in 2019 afronden. 
We breiden uit met vijf appartementen voor mensen met Huntington en met vier appartementen 
voor mensen met Huntington en zeer complex gedrag. We creëren hiermee een geclusterde 
voorziening voor de mensen die bij ons wonen. We bieden hier een passend therapeutisch woon - 
en behandelklimaat en speciaal opgeleid personeel. In deze aangepaste woonomgeving richten 
we ons op de beheersbaarheid van het gedrag. Daarnaast willen we met vroegsignalering en de 
verbetering van benaderingsplannen nog beter omgaan met het gedrag van mensen met 
Huntington. Ook gaan we de samenwerking tussen de GGZ en de V&V optimaliseren door 
afspraken te maken over de frequentie en de inhoud van de afstemming.  
 

c. CPV 
Voor CPV ontwikkelen we passende zorg en behandeling in een beschermde therapeutische 
woonomgeving voor ouderen met een combinatie van psychiatrische en somatische problemen. 
Voor een groep van 15 mensen is hiervoor een aanvraag van de subsidieregeling innovatie door de 
Nza goedgekeurd. Voor de andere bewoners van CPV willen ook de mogelijkheid creëren om 
gebruik te kunnen maken van andere deskundigheid van medewerkers. Op deze manier 
ontwikkelen we ons richting expertisecentrum voor deze doelgroep. We richten ons op:  

 Samenwerking tussen GGZ en V&V optimaliseren (frequentie en inhoud van afstem ming). 

 De doelgroep clusteren op aparte woonleefgroepen met passend therapeutisch woon - en 
behandelklimaat en speciaal opgeleid personeel. 

 Decompensatie bij de klant zoveel mogelijk voorkomen en goed kunnen opvangen op de plek 
waar ze wonen (en leren welke factoren van invloed zijn op die decompensaties). 

 Leren hoe in de praktijk invulling gegeven kan worden aan de kwaliteitseisen voor de 
doelgroep (uit de generieke module en het zorgprogramma). 

 We werken aan de nieuwbouw van Marken Haven. 
 

 

Hoe willen we dit bereiken: ….voor onze medewerkers en 

vrijwilligers? 

 

Wij verhogen het aantal bevlogen, betrokken en deskundige medewerkers en werken doorlopend 
aan de mogelijkheden om de bijdrage van vrijwilligers te optimaliseren. Dit vertalen we in 
doelstellingen: 

1. We verhogen het aantal gemotiveerde en deskundige medewerkers  
2. We willen dat medewerkers van de ondersteunende diensten minimaal twee dagdelen 

ondersteunen in de zorg. 
3. We spreken concrete resultaten af met voor ons directe relevante scholen en 

opleidingsinstituten. 
4. We hebben voor vrijwilligers de mogelijkheid tot scholing. 
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We verhogen het aantal gemotiveerde en deskundige medewerkers door ons te richten op 
werving en selectie. We nemen nieuwe medewerkers aan totdat we aan de gestelde ratio per 
cliënt voldoen. We gaan ons daarnaast richten op behoud van medewerkers door werkdruk te 
verlagen en deskundigheid te bevorderen. Verder verhogen we motivatie van medewerkers en we 
verlagen het verzuim naar 6%: Dit toetsen we met de tevredenheid van medewerkers over de 
toename van invloed op de roosters, nadat we het nieuwe roosterbeleid hebben 
geïmplementeerd. Ook toetsen we of 
medewerkers tevreden zijn over de methodiek 
en de inhoud van het jaargesprek. We willen 
dat onze medewerkerstevredenheid stijgt 
naar een 7,6 of hoger. Veder gaan we 22,62 
fte. nieuwe leerlingen werven en we leiden 
intern medewerkers op naar een hoger niveau. 
Ter ondersteuning breiden we het aantal 
opleidingsfunctionarissen uit met 1,56 fte en 
krijgen de werkbegeleiders één  uur in de 
week om leerlingen te begeleiden.  
 

 

 

Hoe willen we dit bereiken: ….met het ontwikkelen en versterken van 

de organisatie? 

 

We ontwikkelen en versterken de organisatie en we delen en ontwikkelen onze expertise.  Dit 
vertalen we in doelstellingen:  

1. We voldoen aan de eisen van het ISO certificaat 9001:2015  
2. Wij voldoen aan minimale zorginhoudelijke indicatoren en gebruiken de indicatoren om de 

zorginhoudelijke processen te verbeteren. 
3. Wij bouwen aan het fundament voor Kwaliteit en Veiligheid van de gehele organisatie 

door: 
a. Het zorgen voor samenhang en eenduidigheid in (registratie-) systemen zodat de 

verzamelde data omgezet wordt in bruikbare informatie. 
b. Het borgen en delen van kennis door middel van onder andere het 

organisatiehandboek. 
c. Wij maken het handboek toegankelijk  en de inhoud eenvoudig en praktisch 

toepasbaar. 
d. Wij zorgen voor overzicht, samenhang, eenduidigheid en waar mogelijk eenvoud 

van kwaliteitskaders, -eisen, - indicatoren, meetmethodieken en meetmomenten. 
e. Wij brengen het op papier geïntroduceerde Kwaliteits Management Systeem tot 

leven  
4. We werken samen in het lerend netwerk met Avoord. Wij geven elkaar feedback op de 

kwaliteitsverslagen en -plannen in een multidisciplinaire setting waaraan minimaal de 
bestuurders en de kwaliteitsmedewerkers deelnemen. 

o n z e  m e n s e n  

Onze mensen ondersteunen jou met open armen, 

recht uit het hart. Ze zijn goud waard. Wij hebben 

tijd voor jou, dat vinden wij belangrijk. Wij doen 

waar we goed in zijn en groeien verder in onze rol. 

Wij grijpen kansen, werken naar eigen inzicht, 

leren van fouten en spreken elkaar aan. Elke dag 

brengt nieuwe inzichten. Wij werken hier graag. 
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Om nog beter te voldoen aan de eisen 
van het ISO certificaat 9001:2015 richten 
we ons op procesmanagement. 
Daarnaast doorlopen we op alle niveaus 
de PDCA-cyclus en gaan we de 
resultaten  ‘real time’ meetbaar en 
zichtbaar maken. Om het fundament 
voor Kwaliteit en Veiligheid van de 
gehele organisatie te versterken werken 
we aan registratiesystemen en aan het 
organisatiehandboek en richten we ons 
op samenhang en eenduidigheid. Verder 
werken we aan de implementatie van de 

regiegroep, themagroepen en kwaliteitsteams  en we bundelen en verspreiden kennis. Ook 
ontwikkelen we de kwaliteitskaart  tot een instrument waarmee resultaten en verbeterpunten 
zichtbaar worden gemaakt. Deze resultaten en verbeterpunten dienen als basis voor concrete, 
structurele verbeterplannen per locatie en als basis voor via de site voor derden toegankelijke 
kwaliteitsplannen. 
  

Hoe willen we dit bereiken: …. met  het delen en ontwikkelen van 

onze expertise? 

 
We delen en ontwikkelen onze expertise. Dit is in aanvulling op de ontwikkeling en kennisdeling  
die plaatsvindt vanwege het behoud van het predicaat Topcare. Dit vertalen we in doelstellingen: 
 

1. We nemen deel aan promotieonderzoeken en praktijkonderzoeken. 
2. Onze medewerkers nemen deel aan refereerbijeenkomsten of goed-beter-best 

bijeenkomsten of klinische lessen. 
3. We behalen een goed resultaat bij de 

visitatie vanuit Topcare. 
4. Eerstelijns behandelaren vragen in 

consult. 
5. We breiden de formatie uit met een 

opleidingsplek voor een gz-psycholoog 
en een opleidingsplek voor een Klinisch 
neuropsycholoog. Ter ondersteuning 
breiden we uren werkbegeleiding 
Klinisch neuropsycholoog uit met acht 
uur. 

 
  

s a m e n  

Wij staan midden in de samenleving. Wij kennen 

niet alleen jou en je naasten, maar ook de andere 

mensen die voor jou belangrijk zijn. Dat kunnen 

buurtbewoners zijn, vrijwilligers, huisartsen, 

verwijzers, mensen van onderwijsinstellingen, 

muziekclubs, noem maar op. Als groot team met 

veel specialisten weten wij elkaar te vinden. Zo 

kunnen wij je raad geven en als het moet een 

nieuwe plek zoeken waar jij met plezier kunt 

wonen, leven en werken. Een plek waar wij je 

goed kunnen steunen, samen met je naasten. 

 

o n z e  m a n i e r  

Wij zijn duidelijk, spreken heldere taal. Je weet bij ons 

waar je aan toe bent. Je legt makkelijk contact, want wij 

laten ons zien en zijn herkenbaar. Onze organisatie kom je 

tegen op talrijke locaties, verweven met de samenleving, 

in de levendige stad of in het weldadige groen. Er is veel 

mogelijk. Wij vallen op door onze vernieuwingen. Ideeën 

vallen bij ons in vruchtbare aarde en geven resultaat. Daar 

werken wij hard aan en dat blijven wij doen. Wij zijn er ook 

in de toekomst voor jou. 
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Bijlage I Profiel van de organisatie 

 

Berghorst 

Aantal bewoners Fte. Vrijwilligers 

Woonzorg 

(excl. behandeling somatiek) 

68 25,57 90 

Berkenhove 

Aantal bewoners Fte. Vrijwilligers 

Woonzorg 

(excl. behandeling somatiek) 

55 22,97 118 

Psychogeriatrie 15 15,22 

De Loohof 

Aantal bewoners Fte. Vrijwilligers 

Woonzorg 

(excl. behandeling somatiek) 

41 36,81 111 

Woonzorg 

(incl. behandeling somatiek) 

20 

Psychogeriatrie 18 12,73 

Heemhof 

Aantal bewoners Fte. Vrijwilligers 

Psychogeriatrie 61 45,56 156 

Huntington 52 61,49 fte 

Koningin Wilhelmina 

Aantal bewoners Fte. Vrijwilligers 

Woonzorg 

(excl. behandeling somatiek) 

34 15,37 124 

Psychogeriatrie 41 24,45 

Het Immendaal 

Aantal bewoners Fte. Vrijwilligers 

Psychogeriatrie 22 20,44 10 

Sprengenhof 

Aantal bewoners Fte. Vrijwilligers 

Woonzorg 

(excl. behandeling somatiek) 

28 17,24 104 

Psychogeriatrie 20 16,11 

Markenhof 

Aantal bewoners Fte. Vrijwilligers 

Korsakov 138 84,99 51 

Marken Haven 

Aantal bewoners Fte. Vrijwilligers 

CPV 54 49,92 62 

Introom-doorstroom 13 12,50  

 



 
 

Bijlage II Aanvraag voor het kwaliteitsbudget 

 

 

          2019 (1) 2019 (2) 2020 2021 

85 of 
15% doelgroep functie niveau fwg 

bruto 
fte 

bruto 
fte 

bruto 
fte 

bruto 
fte 

85% 
Atlant-
breed HBO-V verpleegkundige 6 50  5 5 5 

85% 
Atlant-
breed BBL leerlingen leerling LL 9,36 13,26 22,62 22,62 

85% 
Atlant-
breed muziekagoog 5 45 1 1 1 1 

85% 
Atlant-
breed bewegingsagoog 5 45 1 1 1 1 

85% 
Atlant-
breed opleidingsplek klinisch neuropsycholoog 6  0,44 0,44 0,44 0,44 

85% 
Atlant-
breed opleidingsplek GZ psycholoog 6  0,89 0,89 0,89 0,89 

  85% totaal Atlantbreed     12,69 21,59 30,95 30,95 
           

15% 
Atlant-
breed Opleidingsfunctionaris 4 45 1,56 1,56 1,56 1,56 

15% 
Atlant-
breed Opleiden van niveau 1: scholingskosten 5 55 0,22 0,22 0,22 0,22 

15% 
Atlant-
breed Opleiden van niveau 1: verletkosten 1 15 0,65     

15% 
Atlant-
breed Werkbegeleiders 4 40 4,5 4,5 4,5 4,5 

15% 
Atlant-
breed 

uren werkbegeleiding klinisch 
psycholoog  6 65 0,22 0,22 0,22 0,22 
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  15% totaal Atlantbreed     7,15 6,5 6,5 6,5 

   

 
 
        

85% WZC 
Afdelingsassistent Welzijn en 
Activiteiten 1 15 29,04 29,04 29,04 29,04 

85% WZC verpleegkundig kwaliteitscoach 4 45 1,56 3,12 3,12 3,12 
  85% totaal WZC     30,6 32,16 32,16 32,16 
           

15% WZC verpleegkundig kwaliteitscoach 4 45 1,56 3,12 3,12 3,12 
  15% totaal WZC     1,56 3,12 3,12 3,12 
           

85% Huntington 
Afdelingsassistent Welzijn en 
Activiteiten 1 15 4 4 4 4 

85% Huntington Sociaal psychiatrisch verpleegkundige 6 50 2 2 2 2 
  85% totaal Huntington     6 6 6 6 
           

85% Korsakov Social werker (SPH) 6 50 3 3 3 3 
  85% totaal Korsakov     3 3 3 3 
           

85% CPV afdelingsassistent Welzijn en Activiteiten 1 15 5,1 5,1 5,1 5,1 
85% CPV MMZ 4 4 35 3,32 3,32 3,32 3,32 

  85% totaal CPV     8,42 8,42 8,42 8,42 

          69,4  80,8  90,2  90,2  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Bijlage III Kaderbrief 2019 (klik hier voor de pdf van de kaderbrief 2019) 

 

 

https://www.atlant.nl/wp-content/uploads/2018/12/A2-Poster-Kaderbrief-2019_HR.pdf
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Bijlage IIII Verhalen uit: Het verpleeghuis is het einde 

In Het verpleeghuis is het einde! wordt mét de bewoners gepraat in plaats van over hen. Een 

boek met 60 portretten en verhalen van verpleeghuisbewoners. Vier bewoners van Atlant en 

hun artsen hebben meegewerkt aan het boek. De moedige en persoonlijke verhalen van 

mevrouw Hartendorf, mevrouw Timmerman, de heer Boerboom en de heer de Wacht maken dit 

boek mede tot een inspirerend en positief boek. Atlant is trots op deze deelnemers aan het 

boek, dat zij hen verhaal durven en willen delen. Klik op de foto’s voor de link naar het verhaal. 

 

Sophie Timmerman (45, bewoonster Heemhof): ’Het 

allerliefste zou ik natuurlijk thuis willen wonen bij mijn 

kinderen, ik mis ze enorm. Maar het moest wel, het kon niet 

anders. Ik mis ze elke dag, maar toch heb ik het hier naar 

mijn zin.’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart Boerboom (verblijft in Marken Haven) ‘Fijn heb ik 

het hier. Het eten smaakt lekker en de mensen zijn hier 

goed voor me. Ik kan hier mezelf zijn. Als ik eens een 

chagerijnige bui heb, mag dat en tegelijkertijd beuren ze 

me op, helpen ze me om de dingen van de zonnige kant 

te zien. Andersom doe ik dat ook bij hen.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atlant.nl/wp-content/uploads/2017/10/Verhaal-Bart-Boerboom-Het-verpleeghuis-is-het-einde.pdf
https://www.atlant.nl/wp-content/uploads/2017/10/Verhaal-Sophie-Timmerman-Het-verpleeghuis-is-het-einde.pdf
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Jan de Wacht (woonde op Markenhof en nu weer zelfstandig) 

Uiteindelijk zei mijn broer tegen me: ‘Je gaat jezelf melden bij 

de kliniek of ik sleep je er heen. Ik heb mezelf gemeld, wat 

zeker niet gemakkelijk was. Omdat is geen huis had, hebben 

ze besloten dat ik opgenomen moest blijven. De drank heeft 

veel kapot gemaakt, ook mijn geheugen heeft een tik gehad: 

Korsakov verschijnselen.’ 

 

 

 

 

 

 

Bep Hartendorf (woonde op Heemhof, helaas is mevrouw 

Hartendorf inmiddels overleden) Soms proberen we Bep wel 

eens mee naar buiten te nemen, maar al snel zegt ze dan: ‘Ik 

wil naar huis’ en dan bedoelt ze de afdeling. Dat is de plek 

waar ze zich veilig voelt, die ze ziet als haar huis. Ze is erg 

dankbaar dat ze hier is en ze is dol op de verzorgenden; die 

omhelst ze vaker dan ons.’ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atlant.nl/wp-content/uploads/2017/10/Verhaal-Jan-de-Wacht-Het-verpleeghuis-is-het-einde.pdf
https://www.atlant.nl/wp-content/uploads/2017/10/Verhaal-Bep-Hartendorf-Het-verpleeghuis-is-het-einde.pdf

