onze plannen in 2021

Resultaten 2021
• Persoonsgerichte zorg is ons uitgangspunt

IEDEREEN IS MENS

Het uitbreken van de coronapandemie heeft echter veel

prachtig, maar ook kwetsbaar. Op het moment dat je

wij geven ook graag aandacht of juist privacy. Wij kennen

van onze aandacht gevraagd. We hebben ons gericht op

ondersteuning nodig hebt, kun je op ons rekenen - welke

jou en jouw verhaal. Bij ons telt niet alleen wat je nodig hebt,

het zo goed mogelijk omgaan met de virusuitbraak; voor

vraag je ook hebt. Als je hier komt wonen zoeken wij samen

maar ook wat je wilt. Door onze veelzijdige expertise lukt

bewoners, medewerkers, vrijwilligers en naasten. Dat heeft

een woonomgeving met zoveel mogelijk het karakter van

het ons die twee vragen zorgvuldig te beantwoorden. Wij

helaas gemaakt dat we lang niet al onze plannen voor 2020

jouw thuis. Hoe je woont, werkt en je vrije tijd besteedt,

zijn trots op dat vakwerk. Onze kennis delen wij met vak-

hebben kunnen uitvoeren. We zetten ons er voor in om deze

vul je zelf in. Je bent jezelf, zoals alle unieke, verschillende

genoten. Wij vragen jou om je mening en luisteren. Samen

alsnog te realiseren. Een deel wordt echter opgepakt in

mensen hier.

komen wij tot nieuwe inzichten. Wij begeleiden je uiterst

2021 waardoor deze jaaragenda overlap kent met die van
atieven. We blijven onze focus houden op een goed leven

van wonen, zorg en welzijn. Hiervoor zetten wij zorgtechno-

Bij Atlant hebben we veel deskundigheid in huis. Die kennis

voor onze bewoners en een plezierige werkplek voor onze

logie in en nemen wij deel aan onderzoek om vernieuwende

geven wij intern aan elkaar door, én extern. Zo voeren onze

medewerkers.

vormen toepasbaar te maken. Vanuit onze visie is het delen

specialisten regelmatig onderzoeken uit. Met praktijkgericht

van verhalen belangrijk. Wij blijven verhalen verzamelen en

en wetenschappelijk onderzoek werken wij bijvoorbeeld aan

delen. Persoonsgerichte zorg betekent ook gastvrij zijn. Naar

nieuwe behandelmethoden voor mensen met de ziekte van

jou, naar onze vrijwilligers, naasten en medewerkers. En dat

Huntington. We ontwikkelen nieuwe tools en organiseren

doen we op een bovengemiddeld niveau. Wij creëren ruim-

kennissessies. Samen met andere instellingen vormen wij

te; letterlijke ruimte door het realiseren van de nieuwbouw

een netwerk waarin we deze kennis delen. Wij hebben vier

van Marken Haven, de renovatie en vernieuwing van het

Expertisecentra voor Korsakov, Huntington, Chronische

Immendaal en het moderniseren van de woonzorgcentra en

Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) en dementie. Hier

verpleeghuizen De Loohof en Sprengenhof.

zijn onderzoek, onderwijs en zorg/behandeling op onlos-

Wij geven ruimte, letterlijk en figuurlijk. Ruimte is een plek,

met andere zorginstellingen. Wij zorgen dat onze experti-

heden. Het is al dat wat wij ieder mens toewensen -cliënt,

secentra voldoen aan de landelijke criteria voor Doelgroep

naaste, vrijwilliger, medewerker- iedereen. Wij willen die

Expertisecentra alsook van Stichting Topcare. Verder maken

ruimte geven: een plek om jezelf te zijn. Met ruimte kun je

blijven. Hiertoe voeren wij onder meer een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. We ontwikkelen onze mensen
zodat ze de juiste kennis en kunde hebben om de cliënt écht
te zien, te ondersteunen en onze visie waar te maken. Je
goed voelen in je werk hoort daar ook bij. Vitale collega’s zijn
voor ons van groot belang. Belangrijk om te weten is wat ze
doen, wanneer ze werken en wat bij ze past in de verschillende fasen in hun leven. Onze arbeidsvoorwaarden maken
wij op maat waar dat (wettelijk) kan zodat medewerkers hier
zo veel als mogelijk keuzes in kunnen maken. Werkplezier
en duurzame inzetbaarheid zijn hierbij het uitgangspunt.
Onze vrijwilligers koesteren wij omdat we weten dat we alleen mét elkaar -medewerkers, vrijwilligers én naasten- onze
cliënten goed kunnen ondersteunen.

• Wij hebben succes met het nieuwe roosterbeleid
• Wij voeren een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit
• We zetten maximaal in om de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen en dus ons
verzuim te verlagen, ons doel blijft een gemiddelde inzetbaarheid van 94,5%. (verzuim
5,5%)
• Wij versterken het meedenken van onze medewerkers met een zorg/behandelinhoudelijke achtergrond bij de ontwikkeling van de organisatie, en hebben daartoe een
Verpleegkundige of Professionele Adviesraad ingesteld
• Wij stimuleren innovaties en gebruiken daarbij onder andere het innovatielab, inspiratiesessies en evenementen
• Wij stroomlijnen onze werkprocessen en moderniseren ons handboek. Het verbeterproject rondom het vernieuwde in-door-uitstroomproces ronden wij af
• Wij hebben een visie op leiderschaps- en organisatieontwikkeling die is gekoppeld aan
onze strategie
• We ontwikkelen een visie op circulair werken
• We werken toe naar een vanzelfsprekende duurzame woon-en werkomgeving
• Onze ambassadeurs duurzaamheid spelen een belangrijke rol in het promoten van
duurzaamheid binnen de organisatie
• Wij vinden competenties als luisteren en reflecteren essentieel als het gaat om het
realiseren van onze visie. Daar werken wij aan door onder andere moreel beraad en
vakgroepontwikkelgesprekken
• Wij blijven ons verwonderen en proberen onze vragen te vertalen in onderzoek. We
werken samen met het UNO, diverse universiteiten en hogescholen en de kennis en

het versterken van de vaardigheden om deze gesprekken te

expertisecentra van de betreffende doelgroepen

voeren. Wij maken een keuze voor een vergezicht uit de vernieuwde strategie en stellen de bestuurlijke agenda op. Wij

normentabel 2021

actualiseren onze vastgoedstrategie.

SAMEN

CLIENTEN PER DOELGROEP (GEMIDDELD OVER 2021)
INTRAMURAAL

Wij staan midden in de samenleving. Wij kennen niet alleen

EXTRAMURAAL

Korsakov

jou en je naasten, maar ook de andere mensen die voor jou
belangrijk zijn. Dat kunnen buurtbewoners zijn, vrijwilligers,

138 Ketenzorg Huntington

Huntington

62 Huntington dagbehandeling

Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV)

65

Instroom/doorstroom Passage

huisartsen, verwijzers, mensen van onderwijsinstellingen,

26

191

Zware Somatiek

29

cialisten weten wij elkaar te vinden. Zo kunnen wij je raad

Zware Dementie

195

Scheiden Wonen Zorg

11

Totaal aantal cliënten

704

geven en als het moet een nieuwe plek zoeken waar jij met

115

13

Woonzorg

muziekclubs, noem maar op. Als groot team met veel spe-

Inclusief 2 crisisbedden (Coolsingel en Heemhof PG)

plezier kunt wonen, leven en werken. Een plek waar wij je
goed kunnen steunen, samen met je naasten.
Samen weten we meer, daarom halen wij kennis op bij anderen: ervaringsdeskundigen, collega-instellingen, weten-

Score Zorgkaart Nederland Atlant

8,6

Aantal nieuwe scores

>7

Score cliënten CareRate

>95

Medewerkerstevredenheid

> 7,8

Vrijwilligerstevredenheid

> 7,8

PERSONEEL

schappers en vakgenoten. We delen ook onze eigen kennis.
Wij zetten ons in via landelijke en regionale netwerken om

Aantal fte volgt productie
Overhead (van totale formatie)

tot meer strategische partners te komen, en verkennen de

2

3

4

5

6

LL

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

Woonzorg
Markenhof
AP & DAC

Huidige formatie
SPP

Karsakov

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

SPP

Huidige formatie

Huntington

ONZE MANIER

SPP
Huidige formatie

Huidige formatie

SPP

SPP
PG

samen met vrijwilligers, zij zijn van onschatbare waarde voor

1

Kwalificatieniveau per doelgroep

kingen met onderwijsinstellingen. Praktijkgericht (wetenlabels zijn hierin belangrijke speerpunten en inspirerend voor

Conform SPP
0

gevoegde waarde te komen. We versterken de samenwerschappelijk) onderzoek vinden wij belangrijk. Onze Topcare

We bepalen de norm opnieuw in 2021 met gebruikmaking van
de uitkomsten van de benchmark en de strategische herijking

Opleidingsniveau

samenwerkingen met leveranciers om over en weer tot toe-

Onze medewerkers zorgen er elke dag opnieuw voor dat

laten horen zodat zij met plezier bij ons aan het werk zijn én

• We gaan continue met onze medewerkers in gesprek zodat ons aanbod ten aanzien van
leren en ontwikkelen, gezondheid en vitaliteit, het werk en ons arbeidsvoorwaardenpakket en personeelsvoorzieningen het werkplezier van onze medewerkers vergroot. Hiervoor vernieuwen wij ook onze methodiek voor gespreksvoering

zetten in op het stimuleren van multidisciplinair overleg en

onze organisatie.

ondersteunen. Wij geven hen de ruimte hun eigen stem te

• Wij hebben een passende strategische personeelsplanning en koppelen de uitkomsten
aan werving en selectie, capaciteitsmanagement en roostering

tiezorg. Wij bespreken proactief wensen met bewoners en

andere onderdelen van onze organisatie. We werken veel

len we naar hoe we onze medewerkers het beste kunnen

• We versterken de samenwerkingen met onderwijsinstellingen
• Wij zetten ons in via landelijke en regionale netwerken om te komen tot meer
strategische partners

versterken wij het samenwerken in de keten zoals in demen-

dag brengt nieuwe inzichten. Wij werken hier graag.

gesprek om écht te horen wat zij nodig hebben. Dit verta-

• Wij gaan op meerdere onderwerpen actief nieuwe samenwerkingen aan met andere
zorginstellingen

wij de resultaten van het innovatieproject CPV zichtbaar en

je ontplooien, zoals je dat zelf wilt. Precies wat jou past.

organisatie en wij koesteren hen. We luisteren en gaan in

• Wij werken nadrukkelijk samen met stakeholders, hiertoe is relatiebeheer ingericht

ONZE MANIER

onze stakeholders en gaan wij nieuwe samenwerkingen aan

vrijwel oneindig beschikbare plaats, een kans, mogelijk-

wij onze visie waarmaken. Zij zijn de ambassadeurs van de

bestuurlijke agenda op
• We actualiseren onze vastgoedstrategie
• Onze vernieuwde website is online

ons allemaal. Hiervoor versterken wij de samenwerking met

licht, sfeer, kleur, gedachten, je dromen. Ruimte is ook een

eigen inzicht, leren van fouten en spreken elkaar aan. Elke

• Wij maken een keuze voor een vergezicht uit de nieuwe strategie en stellen de

makelijke wijze met elkaar verbonden. De expertise zit in

je eígen omgeving met alles wat erbij hoort: geluid, geur,

groeien verder in onze rol. Wij grijpen kansen, werken naar

• Wij implementeren nieuwe wetgeving, waaronder de Wet zorg en dwang en de Wet
arbeidsmarkt in balans (Wab)

ONZE MENSEN

Persoonsgerichte zorg is ons uitgangspunt bij de integratie

dat vinden wij belangrijk. Wij doen waar we goed in zijn en

• Wij maken de resultaten van het innovatieproject CPV zichtbaar
• Wij nemen casemanagers voor Korsakov, CPV en PG in dienst

deskundig en altijd met respect.

2020 en wij ons hebben beperkt in het aantal nieuwe initi-

uit het hart. Ze zijn goud waard. Wij hebben tijd voor jou,

ONS WERK

Wij ondersteunen je, wij verzorgen je als het nodig is. Maar

• Wij houden onze onderzoeksagenda actueel

SAMEN

Voor ons is de mens het allerbelangrijkste. Elk mens is

onze doelgroep en andere stakeholders. Zo werken we aan de verbreding van Korsakovzorg en willen we voor iedere doelgroep casemanagement inzetten

Huidige formatie
Marken
Haven

WIJ GEVEN RUIMTE

• Wij bekijken hoe we ons zorgaanbod nog beter kunnen laten aansluiten op de vraag van

Het jaar 2020 begon als een jaar vol ambitieuze plannen.

Onze mensen ondersteunen jou met open armen, recht

zijn goedgekeurd

competenties die daarbij horen
• Wij blijven werken aan de criteria die benoemd zijn voor Topcare en Expertisecentra

ONS WERK

ONZE MENSEN

• De nieuwbouw van Marken Haven is gestart. De renovatie van het oude hoofdgebouw van
Het Immendaal is in uitvoering en de plannen voor de vernieuwing van Het Immendaal

• Wij versterken onze expertisecentra door te blijven werken aan de vaardigheden en

IEDEREEN IS MENS

ONZE VISIE

niveau aantoonbaar
• Wij zetten zorgtechnologie in en nemen deel aan onderzoek om vernieuwende vormen
van zorgtechnologie toepasbaar te maken

• Wij moderniseren de woonzorgcentra en verpleeghuizen De Loohof en Sprengenhof

VOORWOORD

Heleen Griffioen, bestuurder a.i.

• Wij implementeren onze visie; het delen van verhalen is daarbij een belangrijk hulpmiddel
• Wij brengen gastvrijheid in alle facetten van onze dienstverlening op een bovengemiddeld

SPP
Huidige formatie
0.00%

wij hard aan en dat blijven wij doen. Wij zijn er ook in de
toekomst voor jou.

10,00%

20,00%

30,00%

EVV-norm medio 2018

Atlant geeft ruimte, dat is onze visie. Ruimte geven is echter niet eenvoudig. Het vraagt iets van de gever, én van de
ontvanger. Ruimte geven is luisteren en horen wat er gezegd wordt. Te durven vertrouwen op elkaar dat die ruimte

40,00%

50.00%
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70,00%

80,00%

90,00%

1 fte op 4 cliënten

Korsakov

1 fte op 4 cliënten

Huntington

1 fte op 3 cliënten

Chronisch Psychiatrische
Verpleeghuiszorg

1 fte op 5 cliënten

Woonzorg

1 fte op 5 cliënten

Zware somatiek

1 fte op 5 cliënten

Zware dementie

1 fte op 10 cliënten

Scheiden wonen zorg

1 fte op 12 cliënten

Extramuraal (individuele zorg)

er is waardoor je je uit kan en mag spreken. Ruimte geven

Aantal managers wonen zorg welzijn

ca 20 1 fte tussen 20 en
40 fte medewerkers

en verantwoordelijkheid nemen gaan hand in hand. Wij

Verzuim

5,50%

Verzuim: cf voorgaande jaren
gekozen voor 1 centrale norm ipv
een norm per locatie/afd.

PNIL (uitzendkrachten zorg)

budgetneutraal

delijkheid om alert te blijven en na te gaan of iedereen zich

Dit betekent dat bij inzet PNIl
er minder uren kunnen worden
ingezet.

Aantal leerlingen (van totale formatie)

> 5% heel 2021

in de reguliere exploitatiebegroting

gehoord voelt en de ruimte ervaart om eigenaarschap te

Aantal stagiaires (van totale formatie)

> 0,4% heel 2021

in de reguliere exploitatiebegroting

stimuleren onze mensen om ruimte te nemen én eigenaarschap te tonen. Als leidinggevende heb je de verantwoor-

tonen. Dat geldt voor zowel bewoners als medewerkers.

100,00%

Medewerkers ondersteunende diensten werken twee dagdelen per jaar mee in de zorg.

Wij blijven ons verwonderen en vertalen onze vragen in

De kwaliteitsgelden zetten wij vooral in voor uitbreiding van diverse functies waaronder verpleegkundigen, afdelings-

onderzoek. Daartoe werken wij samen met het UNO, diver-

assistenten Welzijn & Activiteiten en BBL leerlingen.

se universiteiten en hogescholen, en de kennis en expertisecentra van de betreffende doelgroepen. Daarnaast werken we toe naar een vanzelfsprekende duurzame woon-en

FINANCIEEL
Resultaat Atlant

€ 1.600.000

werkomgeving. We betrekken bewoners, hun netwerk, vrij-

Budget projecten

€ 400.000

willigers en medewerkers bij de verdere ontwikkeling hier-

Budget duurzaamheid

€ 100.000

Opleidingsbudget

€ 500.000

van. Iedereen heeft een rol in het verduurzamen van Atlant

Budget innovatiegelden CPV

€ 500.000

en onze ambassadeurs spelen een belangrijke rol in het

Budget activiteiten cliënten

€100

per cliënt per jaar

Budget per vrijwilliger

€ 65

“per vrijwilliger per jaar (o.a. scholing, reiskosten)”

promoten ervan.

Budget teamontwikkeling in combinatie met budget teamuitje € 85

per medewerker per jaar

