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Inleiding en verantwoording
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 – bewoner, 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.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’
Wij geven ruimte, dat is wat Atlant verstaat onder persoonsgerichte zorg. Zo willen wij omgaan
met de bewoners. Wij kiezen er expliciet voor om ook in het kwaliteitsplan vanuit deze visie het
maatwerk voor meneer of mevrouw als uitgangspunt te kiezen en niet de locatie waar meneer of
mevrouw woont. Dit doen wij nadrukkelijk met behoud van kwaliteit van zorg waarbij
persoonsgerichte zorg de leidraad vormt.
In dit kwaliteitsplan voor 2021 beschrijven wij hoe wij invulling geven aan het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg en op welke wijze wij de kwaliteitsgelden inzetten. De plannen voor 2019 en 2020
liggen aan de basis van dit plan. In 2019 en 2020 hebben we veel onderwerpen opgenomen waarvan
de invoering meer jaren vraagt.
Niet alle acties, plannen of onderwerpen uit eerdere kwaliteitsplannen en – verslagen zijn in dit plan
terug te vinden. Ook zijn niet alle deelonderwerpen uit het kwaliteitskader verwerkt. Veel plannen
en acties zijn geborgd in onze reguliere werkprocessen. Voor de leesbaarheid van dit plan zijn die
desbetreffende onderwerpen buiten beschouwing gelaten.
Op alle locaties werken wij aan de opbouw van de kwaliteitsteams en de kwaliteitskaarten. De
kwaliteitsteams en de kwaliteitskaarten per locatie zijn de opmaat van de verbeterparagraaf op
locatieniveau. Daarom hebben wij dit nog niet in het plan voor 2021 opgenomen, maar stellen wij de
verbeterparagraaf op locatieniveau later op.
Dit plan is conform de richtlijn “Betrokkenheid cliëntenraad en VAR/PAR/OR bij kwaliteitsplan”
besproken met de hiervoor genoemde gremia. Daarmee voldoen wij aan de richtlijn.
Dit plan is tot stand gekomen door gebruik te maken van input van:
− Medewerkers
− Managers wonen zorg welzijn
− Management team
− Ondersteunende diensten
− Ondernemingsraad
− Raad van toezicht
− CCR
− Regiegroep kwaliteit en veiligheid
− Auditcommissie kwaliteit van de raad van toezicht.
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Deze input is niet (uitsluitend) alleen ten behoeve van dit kwaliteitsplan vergaard. Door het
voeren van een constante dialoog met alle bij onze zorg betrokken partners groeien de plannen
gedurende het jaar. Het kwaliteitsplan is daarmee een weergave van deze constante dialoog.
In de tabellen in de paragrafen “Besteding kwaliteitsbudget” hebben wij de inzet van de
kwaliteitsgelden voor 2019, 2020 en 2021 weergegeven. In de bijlagen staat een overzicht van
de inzet van de kwaliteitsgelden voor 2019 en 2020 naast het totaaloverzicht voor 2021.

1.1

Corona uitbraak

Door de uitbraak van Corona in het voorjaar van 2020 is de uitvoering van het plan zeer
vertraagd. Diverse projecten en vooral opleidingen (leiderschapstrajecten) konden (tijdelijk) niet
worden opgepakt. Daarentegen liep de werving van nieuwe medewerkers wel voorspoedig
door. In het voorliggende plan voor 2021 benoemen we duidelijk welke plannen nog (moeten)
worden opgepakt vanwege vertraging door Corona en welke plannen al wel zijn opgepakt.
Door de tweede uitbraak van Corona in het najaar van 2020 is ook de aanpassing van het
kwaliteitsplan voor 2021 onder druk komen te staan. De verbeterparagrafen per locatie, die zijn
gebaseerd op de kwaliteitskaarten per locatie, worden later toegevoegd na de vaststelling van
het kwaliteitsplan voor 2021.
Juist in Coronatijd hebben we extra aandacht gegeven aan onze bewoners. Ook hebben we onze
medewerkers bedankt voor hun enorme inzet. Hiervan hebben we een film gemaakt ‘Samen
staan we sterk’ (zie bijgaande link
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc3NoEFJ48ynjAAqNhgJU9fspUCr30JpC).
Ook heeft een medewerker van Atlant, Aniek, gevlogd over haar werken op een Corona afdeling
bij Atlant. Deze vlogs zijn ook uitgezonden door BNN-Vara in de Frontberichten (zie bijgaande
link ‘Aniek aan het front’:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc3NoEFJ48ymRQrDHy4hhwbWBE4erWhXI).
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Visie

Lees hier onze volledige visie ‘Wij geven ruimte’
Om onze visie ook in beeld en taal te vangen, hebben we prachtige films ontwikkeld. Hierin
laten we zien wat ons werk van alledag voor meneer of mevrouw betekent. Ook laten ze zien
wat we bedoelen met ruimte geven. In de vlogs van onze zorgmedewerkers Jim &Lau komen
allerlei dagelijkse onderwerpen aan bod die allemaal een link hebben met ons werk en onze
visie. Deze films en vlogs gebruiken we om te inspireren, om onderling van te leren én voor
onze arbeidsmarktcampagnes. Lees hier meer over bij ‘Persoonsgerichte zorg’ op pagina 10
en 11.
Persoonlijke verhalen
De films en de vlogs zijn een vervolg op de mooie verhalen die we in eerder al hebben
gepubliceerd over vier verschillende mensen die ondersteuning van Atlant kregen en krijgen.
Lees hier de bijzondere verhalen.
Onze plannen
Naast de films, vlogs, verhalen en onze website www.atlant.nl geven de volgende documenten
en pagina’s ook een aanvullend beeld over onze organisatie:
Kaderbrief 2021 (zie bijlage II)
Onze pagina ‘onderzoek en innovatie’ op de website.
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Persoonsgerichte zorg
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.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’
We willen de mensen die bij ons wonen, vanuit onze visie, zo veel mogelijk ruimte geven om te
leven zoals zij dit graag willen. Daarom verbeteren we onze begeleiding, zorg en behandeling en
maken we deze nog meer persoonsgericht. Dit doen we in onze woonzorgcentra en
verpleeghuizen. Voor mensen met dementie, Korsakov en Huntington, voor de mensen die
gebruik maken van Chronisch Psychiatrisch Verpleging (CPV) en voor oudere mensen met een
(somatische) zorgvraag. 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. Hierover meer onder ‘Leren en werken aan kwaliteit’.

3.1 Veranderende zorgvraag
We zien dat de diversiteit van de mensen die bij ons wonen toeneemt en dat de zorgvraag
verandert waardoor de zorgzwaarte toeneemt. Gezien de ontwikkelende, complexere zorgvraag
binnen de woonzorgcentra neemt de vraag naar expertise van behandeling en begeleiding
(B&B) toe. Daar waar dit mogelijk is werken we aan de omzetting van plaatsen exclusief naar
plaatsen inclusief behandeling. Om de gevraagde zorg te kunnen leveren, breiden we onze
formatie behandelaren onder andere uit met een psychiater, verslavingsarts en een GZpsycholoog. We bevorderen de samenwerking tussen de mensen in het zorgproces en het
behandel-begeleidingsproces. En door de personele uitbreiding zijn wij nog beter in staat om
maatwerk en individuele aandacht te bieden aan de bewoners.
Ook bij de mensen met Huntington, Korsakov en CPV zien we de complexiteit in de zorg en
ondersteuningsvragen toenemen. En ook hier zijn de personele uitbreidingen erop gericht om
meer individuele aandacht aan de bewoners te geven.
Verspreid over al onze locaties hebben wij onze formatie uitgebreid met afdelingsassistenten.
Daarnaast blijven we onze formatie VIG-ers en verpleegkundigen uitbreiden om nog meer
aandacht aan de mensen die bij ons wonen te geven.

3.2 Zorgleefplan en benaderingsplan
Verbeteren zorgleefplan
In 2018 is het project “Vereenvoudiging & optimaliseren ECD” gestart. Doel van dit plan was om
beter in te spelen op de wensen van alle betrokkenen met betrekking tot de inhoud, flexibiliteit
en doelmatigheid van het ECD. In 2019 heeft het project positieve ervaringen opgeleverd,
waaronder een persoonlijker Zorgleefplan (ZLP). Begin 2020 zijn alle afdelingen over op de
nieuwe methode van rapporteren (SOAP) en werken we met een ZLP ‘nieuwe stijl’. In 2021
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verwachten we dat we het project kunnen afronden. Door de uitbraak van Corona hebben we
hieraan minder tijd kunnen besteden in 2020.
Benaderingsplan
Met vroegsignalering en de verbetering van benaderingsplannen verwachten we nog beter om
te gaan met het gedrag van mensen met Huntington, Korsakov en CPV. 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.

3.3 Cliëntportaal en Ken-je-cliënt-pagina in het ECD
In 2019 is gestart met het inrichten van het cliëntportaal om mensen die bij ons wonen en hun
vertegenwoordigers inzage te geven in hun zorgdossier. Zij kunnen de rapportages teruglezen
en hebben via het cliëntportaal inzage in het ECD. Aan het zorgdossier is de pagina Ken-je-cliënt
toegevoegd. Op deze pagina is in een oogopslag zichtbaar wat de achtergrond is van de
bewoner en wat hij of zij belangrijk vindt om zichzelf te kunnen zijn en welke (persoonlijke)
risico’s actueel zijn. In 2020 hebben we voor alle bewoners de Ken-je-cliënt pagina ingericht.
Daarnaast beschrijven we de levensverhalen van bewoners met verschillende zorgvragen. De
hoofdvraag voor het maken van het levensverhaal is dat er onbegrepen gedrag is, er niks
bekend is over het verleden of we zien dat iemand inactief is en het mooi zou zijn aansluiting
te vinden om iemand in beweging te krijgen. Dit doen we om de bewoners beter te leren
kennen en inzicht te krijgen in het pad dat ze gelopen hebben. Daarmee kunnen we ook (met de
behandeling en begeleiding) meer aansluiten bij voorgeschiedenis van de bewoners. De
implementatie en introductie van de PGO vanaf eind 2021 ondersteunen deze ontwikkeling.

3.4 Kijk op dementiezorg
Op alle afdelingen voor mensen met dementie gaan we werken volgens de principes van Kijk op
dementiezorg en Namasté.
‘Kijk op dementiezorg’ is de vertaling
Een dialoog is de samenspraak van twee of meer mensen.
van onze visie op hoe wij mensen met
Het is de kunst van samen denken en samen werken. Een
dementie het beste kunnen
dialoog plaatst de dingen en de mensen naast elkaar, in
ondersteunen. Kern van deze visie is
plaats van tegenover elkaar. Dit leidt tot wederzijds
dat er ruimte is voor dialoog. In dialoog
vertrouwen, menselijk begrip en tot nieuwe inzichten. Aan
met jou, met je bedreigde ik, met je
de basis hiervan ligt empathie. Je laat je vooroordelen los en
verdwaalde ik, met je verborgen ik, met
verplaatst je in de ander. Een dialoog heeft niet eens
je verzonken ik, met je naaste, met je
woorden nodig. In de stilte ontdek je aandacht voor de ander.
collega’s. De dialoog geeft ruimte voor
Je ervaart diepgaander contact met de mensen. Geef de
eigen invulling en voor eigen keuzes.
dialoog ruimte. Citaat uit ‘Kijk op dementiezorg’
Ook ontstaat er ruimte voor
betrokkenheid, verbintenis en
empathie. Voor dat wat bij ieder mens
en in elke fase passend is: ruimte voor onder andere muziek, beweging, structuur, elkaar, buiten zijn
en begrip.
In 2021 versterken wij het gebruik van deze visie door praktische hulpmiddelen te ontwikkelen
waarmee (zorg)medewerkers de dialoog aan kunnen gaan met onze bewoners en hun naasten.
Maar ook met elkaar om zo de persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie verder te
verbeteren.
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3.5 Namasté
Namasté is een van de manieren waarop wij onze ‘Kijk op dementiezorg’ inhoud geven. 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. Bekijk hier onze film over Namasté.

3.6 Films, vlogs en JAN

Wij geven ruimte, dat is wat Atlant verstaat onder
persoonsgerichte zorg. Wij maken hierbij graag
gebruik van de verhalen van de mensen die al bij
ons wonen. De persoonlijkheid van deze mensen en
het werk van onze collega’s weerspiegelen in de
films die wij maken. Deze films zijn voorbeelden van
onze bedoeling en schetsen wat persoonsgerichte
zorg bij Atlant voor alle mensen die bij ons wonen in
kan houden. Zij inspireren ons om onze zorg nóg
persoonsgerichter te maken.

‘Anni komt niet meer op bezoek. Het kan niet. De overgang is zo groot, met een relatie van 20 jaar
geleden. Het is een leuke vrouw om te zien. Ook een mooie naam, Schulze.’
In de huiskamer Oostpoort zit Frank, rustig, timide, bijna schuw, in de bevende handen een
zonnebril. Er is net een herdenkingsdienst geweest voor een overleden medebewoner. Frank ‘Het
was te mooi. Marion speelde mooi. Hij heeft daar recht op.’ Marion komt binnen, speelt weer op de
piano. Verpleegkundige Els gaat naast Frank zitten. ‘Frank, jij kan ook spelen?’ Frank lacht
verlegen, hij wil niet. ‘Het is mij te gelatine.’ Els ‘Daar denk ik eerder aan iets zoets.’ Frank ‘Het
komt zoet over. Dat is de infrastructuur die de memorisatie een verpachting heeft gemaakt.’
Marion speelt nog een lied. Frank ‘Doe maar Jules de Corte.’ Ze kan heel goed spelen, is ooit
geslaagd voor het conservatorium. Frank staat op ‘Ik ga spelen.’ Iedereen kijkt verbaasd. Marion
‘Doe je best.’ Frank gaat aan de piano zitten en speelt iets simpels, beetje vals, beetje
melancholiek. Marion lacht een beetje onaardig, dat is natuurlijk niet het niveau wat zij kan. Frank
is klaar met spelen. Marion ‘Frank, je speelde mooi!’ Frank glimlacht beschaamd. Hij is apetrots,
glundert over het hele gezicht.
Uit de film en het verhaal: Frank – een eigen waarheid
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Onze films:
Frank (CPV) – Een eigen waarheid
Fam. Bouwmeester (Woonzorgcentrum en mantelzorg) – Uit balans
Eten en Drinken – Puur genieten
Maarten (Korsakov) – Verdwaald in verdriet
Mevrouw Resink (Korsakov/dementie) – Moeder natuur
Meneer Johan (Ziekte van Huntington) – Meneer Johan
Namasté bij mensen met dementie
Integraal muziekaanbod bij dementie
Expertisecentra Atlant

Jim & Lau
Naast de films hebben we de vlogs van Jim & Lau. Hierin brengen we verhalen uit onze
organisatie voor het voetlicht. Twee betrokken zorgmedewerkers die op pad gaan in onze
organisatie en vloggen over diverse onderwerpen, van de inzet van dieren, tot BHV,
evenementen en onderzoek en van waar de was naartoe gaat tot bewoners die als laatste wens
nog in een luchtballon mee willen. Jim & Lau hebben een eigen YouTube kanaal, bekijk hier de
vlogs.

Social Intranet JAN
Minimaal drie keer per jaar per team wordt door medewerkers met verhalen en beeldmateriaal
op JAN verteld over de wijze waarop wij persoonsgerichte zorg invulling geven.

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

Kwaliteitsplan 2019 - 2021
Pagina 12/49

3.7 Besteding kwaliteitsbudget thema persoonsgerichte zorg in 2019-2021
Functieomschrijving
Afdelingsassistent Welzijn en Activiteiten
Afdelingsassistent Welzijn en Activiteiten
Afdelingsassistent Welzijn en Activiteiten
Basisarts
BBL-leerling
Ergotherapeut
Geestelijke verzorging
GZ-psycholoog
Maatschappelijk werker
Praktijkverpleegkundige
Psychiater
Verpleegkundige
Verpleegkundig kwaliteitscoach
Verslavingsarts
Verzorgende IG
Verzorgende IG/ MZ 4
Verzorgende IG/ MZ4
Woonbegeleider (Maatschappelijke zorg 4)

Fte
33,62
4,0
6,9
1,0
22,62
0,8
0,5
0,8
1,0
0,8
0,2
3,0
4,12
0,2
1,0
1,2
1,2
1,34

Ten behoeve van
Woonzorgcentra en dementie
Huntington
CPV
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Woonzorgcentra
Woonzorgcentra
Korsakov en CPV
PG (Heemhof)
PG (KW)
PG (Het Immendaal)
Huntington
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Wonen & welzijn
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 we tot nieuwe inzichten. Wij begeleiden
je uiterst deskundig en altijd met respect.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’

4.1 Versterken van het welzijn
Op alle afdelingen werken wij aan het versterken van welzijn. Daarnaast zetten we voor alle
afdelingen assistenten wonen en activiteiten (assistenten W&A) in. Voor de mensen die bij ons
wonen zorgt het voor meer persoonlijke aandacht en voor meer rust in de huiskamers; voor de
medewerkers wordt de werkdruk lager. 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. Met de leerlingen zijn er meer medewerkers en is er 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.
Korsakov, CPV en Huntington
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 een wezenlijk
onderdeel van het multidisciplinaire team. Bij Korsakov en CPV zetten we in op de inzet van de
Maatschappelijk werker en de Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Op deze 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 mensen en wordt de zorg
persoonsgerichter. Dit wordt versterkt door Atlant-breed ook uit te breiden met hbo-v
verpleegkundigen.

4.2 Zinvolle dagbesteding
De huidige ervaringen met muziek- en bewegingsagogen op bewoners zijn positief. Het
vergroot het welzijn van de bewoners. We hebben Atlant-breed ingezet 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 dragen bij aan preventie van gedragsproblemen. Ook trainen zij medewerkers
en vrijwilligers waarmee de deskundigheid van deze betrokkenen stijgt.
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Door de inzet van muziek- en
bewegingsagogen ontstaat meer
ruimte voor de andere medewerkers,
waardoor er meer tijd en ruimte is voor
welzijnsactiviteiten. Bekijk hier onze
film over Integraal muziekaanbod.
We trekken extra sociotherapeuten aan
voor CPV die via het beïnvloeden van
de groepsdynamiek het welzijn en
woonplezier van de mensen die bij ons
wonen kunnen vergroten. Om meer
maatwerk te kunnen bieden aan de
bewoners trekken we een creatief therapeut aan. Voor sommige bewoners is creatief bezig zijn
een basisvoorwaarde voor een zinvolle dag.
Bij Korsakov is voor het activeren van bewoners het activiteitenplein uitgebreid. We willen
graag op een andere manier in contact komen met de mensen met het syndroom van Korsakov,
bijvoorbeeld via wellness. Onrustige bewoners ontspannen door individuele aandacht. Hiervoor
zetten we een medewerker maatschappelijke zorg in op niveau 4. We hebben de formatie
specifieke arbeidsmatige dagbesteding uitgebreid om meer bewoners activiteiten te kunnen
laten doen, die aansluiten bij hun interesse en ervaring. Dit zorgt ervoor dat bewoners hun
vaardigheden behouden en mogelijk zelfs nog kunnen ontwikkelen. Bovendien draagt het bij
aan het welzijn. We vergroten de kennis rondom welzijn bij onze medewerkers zodat voor de
bewoners een aangenamer woon- en leefklimaat ontstaat. Hiervoor zetten we een
welzijnscoach in.

4.3 Omgaan met middelengebruik
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, waarbij mogelijk ook sprake is van ander middelengebruik. De ontwikkelde zorg en
behandeling werken we uit ín en voor de nieuwbouw van Marken Haven. We werken hierin
generalistisch, waarbij er een aparte groep komt voor zorgdiagnostiek en stabilisatie. Vanuit de
besloten setting binnen de nieuwbouw zijn er mogelijkheden voor verblijf, opname en
doorstroom. De nieuwbouw voor Marken Haven is eind 2020 gestart. Naar verwachting wordt
de nieuwbouw medio 2022 in gebruik genomen.

4.4 Familieparticipatie en vrijwilligers
We willen ook bij opname in een verpleeghuis de mantelzorgers nauw betrokken houden.
Mantelzorgers zijn belangrijk voor onze bewoners. Zij kennen onze bewoners heel goed en
willen deze kennis ook graag op ons overdragen. Ook betrekken wij mantelzorgers meer bij de
zorg voor hun naasten. Op deze manier geven wij mede invulling aan de persoonsgerichte zorg.
We trekken hiertoe een coördinator mantelzorg aan die zorg draagt voor het verbinden van
mantelzorgers met onze professionals.
Ook vrijwilligers blijven belangrijk binnen Atlant. Zij vervullen naast de professionals en
mantelzorgers een belangrijke rol in het leven en welzijn van onze bewoners. Er zit ook overlap
tussen de mantelzorgers en vrijwilligers. Vele vrijwilligers raken bij Atlant betrokken als
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mantelzorger van een bewoner. Tijdens deze periode of daarna gaan mantelzorgers zich ook
inzetten voor andere bewoners van Atlant. Vrijwilligers zorgen vaak (mede) voor activiteiten
gericht op welzijn van onze bewoners, samen met de professionals. De coördinator mantelzorg
zal zich daarom ook richten op het vrijwilligerswerk.
Wij werken doorlopend aan de mogelijkheden om de bijdrage van vrijwilligers te optimaliseren.
We hebben voor vrijwilligers de mogelijkheid tot scholing. De bedoeling is om extra vrijwilligers
te werven voor Korsakov en CPV.

4.5 Moreel beraad
Af en toe krijgen medewerkers te maken met situaties die vragen om een meer expliciete
verkenning van de morele dilemma’s van de zorg. In 2019 en 2020 is gebleken dat het moreel
beraad hiervoor een adequate methode is om te reflecteren, leren en verbeteren. In 2021 blijven
we het moreelberaad inzetten bij het verbeteren van het omgaan met ingewikkelde situaties in
de zorg. Hiervoor gaan we begeleiders opleiden zodat we het moreel beraad zelf kunnen
faciliteren.

4.6 Aandacht voor eten en drinken
Bij alle doelgroepen willen we extra aandacht aan eten en drinken besteden. Voor het bereiden
van maaltijden werven we koks, die gaan koken op de huiskamers. Hiermee beogen we niet
alleen de eet- en drinkbeleving van bewoners te verhogen maar bewoners ook te betrekken bij
de bereiding van verse maaltijden. De koks coachen onze medewerkers op het gebied van eten,
drinken en voedselveiligheid. De koks worden ingezet om de totale eetbeleving en wensen van
onze bewoners te verhogen (waaronder het ontbijt, lunch en verse maaltijden) maar geven ook
ondersteuning bij bijvoorbeeld het bakken en doen van boodschappen. Ook gaan we
kookworkshops geven aan onze eigen medewerkers op de verschillende locaties. Al onze
locaties scoren een voldoende op voedselveiligheid (HACCP-normen). Bekijk hier onze eten en
drinken film ‘Puur genieten’.

4.7 Woonomgeving CPV
We besteden meer aandacht aan de woonomgeving en het samenleven met andere bewoners
bij de afdelingen voor CPV. Hiervoor 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 vijftien 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:
• het optimaliseren van samenwerking tussen GGZ en V&V (frequentie en inhoud van
afstemming);
• het clusteren van de doelgroep op aparte woonleefgroepen met passend therapeutisch
woon- en behandelklimaat en speciaal opgeleid personeel;
• het zoveel mogelijk voorkomen en goed kunnen opvangen van decompensatie bij de
bewoner 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);
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•

de nieuwbouw van Marken Haven.

We geven onze medewerkers meer kennis en handvatten om beter om te gaan met de
psychische problematiek van, en onderlinge dynamiek tussen de bewoners. Dit bereiken we
door de focus te leggen op de vertaling van de opgedane kennis naar de dagelijkse praktijk en
omgekeerd. Om dit goed te faciliteren hebben we enerzijds de formatie uitgebreid met een
aandachtsvelder praktijkonderzoek en innovatie zodat er letterlijk tijd ontstaat om te leren,
reflecteren en te ontwikkelen. Anderzijds bouwen we voort op het bieden van coaching in de
dagelijkse praktijk om aan het voorgaande uitvoering te kunnen geven en dit ook goed te
verbinden en borgen. We zetten hiervoor hbo-v’ers in.

Voor de locatie Marken Haven komt er nieuwbouw. Daarbij zetten we een aandachtsvelder
nieuwbouw in. Deze aandachtsvelder brengt ideeën voor de dagelijkse praktijk vanaf de
werkvloer in bij het project.

4.8 Besteding kwaliteitsbudget thema Wonen & Welzijn in 2019-2021
Functieomschrijving
Aandachtsvelder nieuwbouw
Aandachtsvelder praktijkonderzoek en innovatie
Bewegingsagoog
Coördinator vrijwilligerswerk en mantelzorg
Creatief therapeut
Hbo-Verpleegkundige
Kok
Medewerker Specifieke Arbeidsmatige
Dagbesteding (SAD)
Medewerker Welzijn en Activiteiten 4 (MZ 4)
Medewerker Welzijn en Activiteiten 4 (MZ 4)
Muziekagoog
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Maatschappelijk werker (sph)
Sociotherapeut
Welzijnscoach
Woonbegeleider (Maatschappelijke zorg 4)

Fte
0,2
0,2
1,8
0,5
0,8
5,0
4,0
3,0

Ten behoeve van
CPV
CPV
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
CPV
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen

2,3
0,6
1,8
2,0
3,0
1,1
1,0
10,6

Woonzorgcentra
Korsakov
Alle doelgroepen
CPV
Korsakov
CPV
Alle doelgroepen
CPV

Korsakov

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

Kwaliteitsplan 2019 - 2021
Pagina 18/49

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

Kwaliteitsplan 2019 - 2021
Pagina 19/49

Veiligheid
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. WIJ GEVEN INZICHT
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’

5.1 Kwaliteitsmanagementsysteem
In 2018 is gestart met de herinrichting en herstructurering van het
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). In 2019 is gestart met het inrichten van onderdelen
ervan. We zien zeker al positieve effecten van deze gestructureerde manier van samen werken
aan kwaliteit en blijven op zoek naar verbeteringen om zo het KMS ondersteunend aan de
praktijk te laten zijn.
Om het fundament voor Kwaliteit en Veiligheid te versterken werken we ook in 2021 aan:
• het vervolg van de implementatie van de regiegroep, themagroepen en kwaliteitsteams;
• het borgen en delen van kennis, onder andere door het verbeteren van de
gebruiksmogelijkheden (en gebruiksvriendelijkheid) van het organisatiehandboek;
• overzicht, samenhang, eenduidigheid en waar mogelijk eenvoud van kwaliteitskaders, eisen, - indicatoren, meetmethodieken en meetmomenten;
• het verder ontwikkelen van de kwaliteitskaart tot een instrument waarmee resultaten en
verbeterpunten inzichtelijk worden gemaakt. Deze resultaten en verbeterpunten dienen als
basis voor concrete, structurele verbeterplannen per locatie welke gedeeld kunnen worden
over alle doelgroepen;
• het versterken van het vermogen van de organisatie om te reflecteren, leren en verbeteren;
• het inzichtelijk en overzichtelijk maken van overleg- en communicatiestructuren binnen het
KMS.
Het belangrijkste onderdeel van het werken aan kwaliteit en veiligheid is het leren, reflecteren
en verbeteren. Dit geven we een prominente plaats in ons werken op alle niveaus. Leren,
reflecteren en verbeteren past ook bij ons Topcare predicaat en bij ons streven naar erkenning
als expertisecentrum. Het leren, reflecteren en verbeteren krijgt niet alleen vorm in
calamiteitenonderzoeken maar ook in het dagelijks werken in multidisciplinaire overleggen,
moreel beraad, intervisies en andere werk- en overlegvormen.

5.2 Wet zorg en dwang
We hebben ons voorbereid op de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). We zoeken daarin
de samenwerking met andere zorgorganisaties. We hebben een secretaresse aangetrokken voor
de administratieve ondersteuning benodigd voor de Wet zorg en dwang en hebben bekeken hoe
we dit proces goed in kunnen richten. Aangezien uitvoering van de regelgeving en uitbreiding
van taken in Wzd-domein (bijvoorbeeld medische verklaring) meer tijd vragen, zetten we meer
uren gz-psycholoog en specialist ouderengeneeskunde in. Door de uitbraak van Corona is de
invoering van de Wzd vertraagd. Begin 2021 starten we met de werkwijze conform Wzd.

5.3 Samenwerken om knelpunten op te lossen
Wij zien het uitdrukkelijk als onze taak om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van de zorg in
bredere zin. Dit houdt in dat we graag voorbij de grenzen van onze organisatie kijken en willen
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samenwerken om de zorg van dit moment en voor de toekomst te verbeteren. We doen dit
onder andere door de inzet van casemanagement te vergroten en consultatie te gaan verzorgen
op onze specifieke expertisegebieden (zie eerder in dit plan). Daarnaast nemen we deel aan een
aantal projecten die als oogmerk hebben knelpunten in de zorg op te lossen. Het gaat dan om
de regioprojecten geriatrische spoedzorg (inrichten crisis-coördinatiepunt) en SO-functie in
toekomstperspectief en het project van HOOG om specialistische kennis meer in te zetten in de
eerste lijn. Inmiddels zijn in 2020 twee extra casemanagers aangesteld. Daarnaast is het crisis
coördinatiepunt in Apeldoorn (CCPA) van start gegaan.
We zijn met onze netwerkpartners, waaronder ziekenhuis en GGZ, in gesprek om te bekijken
hoe we in kunnen spelen op elkaars vragen en de randvoorwaarden daarvoor.

5.4 Besteding kwaliteitsbudget thema Veiligheid in 2019-2021
Functieomschrijving
Projectmedewerker organisatiehandboek
Secretaresse Wet zorg en dwang

Fte
1,0
0,6

Ten behoeve van
Alle doelgroepen
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Leren en werken aan kwaliteit
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.
WIJ GEVEN KENNIS DOOR
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’

6.1 Audits
Zowel interne- als externe-audits gebruiken wij als middel om informatie te krijgen over waar
wij onze organisatie en onze zorg kunnen verbeteren. De ISO-audit gebruiken wij voor het
verbeteren van ons procesmanagement. Daarnaast doorlopen we op alle niveaus de PDCAcyclus en gaan we de resultaten ‘real time’ meetbaar en zichtbaar maken. Eind 2019 zijn we
opnieuw voorgedragen voor het ISO-certificaat 9001:2015. In januari 2020 zijn we
gehercertificeerd. In 2020 hadden we een aantal minors gekregen. Twee daarvan zijn gesloten.
De aanpak van de laatste twee openstaande minors past bij onze plannen voor het verder
inrichten en versterken van ons kwaliteits-managementsysteem.
We gaan onze zorgprocessen opnieuw bekijken en gaan na of we hierdoor meer tijd voor de
bewoners kunnen maken. We zijn een pilot met Basis voor Beter gestart waarin medewerkers
zelf hun eigen werkprocessen gaan verbeteren. Deze pilot is in het vierde kwartaal van 2020
begonnen op De Loohof. Door de uitbraak van Corona was een eerdere start niet mogelijk.
Interne audits vinden volgens planning plaats, aansluitend op de behoefte van de organisatie
om op specifieke onderwerpen verbeterpunten te vergaren.

6.2 Landelijke Prevalentiemeting
We nemen deel aan de landelijke prevalentiemeting zorg (LPZ). Wij voldoen aan minimale
zorginhoudelijke indicatoren en gebruiken de indicatoren om de zorginhoudelijke processen te
verbeteren.

6.3 Lerende netwerken

Wij nemen deel aan diverse (lerende) netwerken. Netwerken als stichting Topcare, Huntington
Netwerk Nederland, Korsakov Kenniscentrum, landelijk kennisnetwerk dementie, Nederlands
Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie, het Universitair netwerk Ouderenzorg VUmc, het
Zorgplatform Apeldoorn, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en het Netwerk Dementie/
Geriatrie Oost-Veluwe en het netwerk Palliatieve zorg. Daarnaast vormen wij met onze collegaorganisatie Avoord een lerend netwerk waarin het uitwisselen van expertise op de voorgrond
staat. Wij geven elkaar tevens feedback op de kwaliteitsverslagen en -plannen in een
multidisciplinaire setting waaraan minimaal de bestuurders en de kwaliteitsmedewerkers
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deelnemen. Binnen alle netwerken nemen medewerkers een actieve positie in. In 2021 blijven
wij met diverse medewerkers actief in deze netwerken.

6.4 Leren en verbeteren van incidenten
Om meer te kunnen leren van de incidenten die zich voordoen ontwikkelen wij een plan waarin
een integrale aanpak van alle aspecten van het omgaan met incidenten wordt meegenomen.
Dit plan richt zich met name op:
• het proces van melding tot en met verbeteracties;
• herinrichting van de registratie-applicatie;
• terugkoppeling van incidenten binnen teams, locaties en Atlant;
• terugkoppeling van incidenten naar bewoners en vertegenwoordigers van bewoners;
• structurele analyse van (meldingen van) incidenten;
• opbouw van een incidentenplatform (functioneert tevens als incidenten commissie)
Dit plan heeft in 2020 vertraging opgelopen door de uitbraak van Corona. In 2021 pakken we dit
project weer op. Inmiddels is wel het proces vn melding tot en met verbeteracties, de
terugkoppeling van incidenten binnen teams, locaties en Atlant en naar bewoners en
vertegenwoordigers van bewoners verwerkt in concept richtlijnen die door de betrokken
themagroep verder worden opgepakt. Voor de herinrichting van de registratie-applicatie is een
projectgroep opgericht.
Ook ontwikkelingen binnen de doelgroepen worden waar van waarde organisatiebreed gedeeld.
Een voorbeeld hiervan is te vinden binnen Korsakov en Huntington. Hier is sprake van een
verandering in het signalerend en anticiperend vermogen bij de omgang van medewerkers met
agressie incidenten. Hierdoor neemt het aantal incidenten af. Een multidisciplinaire werkgroep
inventariseert wat het vervolg op het geformuleerde beleid moet zijn.

6.5 Expertise(centra)
We streven naar erkenning als expertisecentrum voor Huntington en Korsakov. We doen mee
met de ontwikkeling van de landelijke criteria voor expertisecentra voor Huntington, Korsakov
en geronto psychiatrie (binnen
Atlant CPV). Inmiddels is de
transitiefase gestart voor deze
drie doelgroepen. Samen met de
andere organisaties werken we
aan plannen voor uitvoering van
de transitiefase. Een belangrijk
aspect van een expertisecentrum
is het continue reflecteren op ons
handelen, daarvan leren en
verbeteringen doorvoeren. We
treffen daarom in 2021
voorbereidingen voor het
opzetten van een Atlant academie waarin onze leerlijnen voor de verschillende doelgroepen zijn
ondergebracht. Door de uitbraak van Corona is het opzetten van een Academie vertraagd.
Bekijk hier onze expertisecentrum film hebben ontwikkeld.

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

Kwaliteitsplan 2019 - 2021
Pagina 23/49

6.6 (Wetenschappelijk) Onderzoek
We nemen deel aan promotieonderzoeken en praktijkonderzoeken.In het kader van onze
onderzoek agenda breiden we onze formatie voor onderzoeksbegeleiders uit. Ons onderzoek is
gericht op het verbeteren van de praktijk en vertalen van nieuwste wetenschappelijke inzichten
naar de praktijk. Leidraad hierbij is de Onderzoeksagenda 2020 – 2024.
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.

6.7 Topcare
We delen en ontwikkelen onze expertise. Dit is in aanvulling op de ontwikkeling en kennisdeling
de plaatsvindt vanwege het behoud van het predicaat Topcare. We behalen een goed resultaat
bij de visitatie vanuit Topcare.

6.8 Publicaties, presentaties en workshops
Onze medewerkers nemen deel aan refereerbijeenkomsten of goed-beter-best bijeenkomsten
of klinische lessen.

6.9 Besteding kwaliteitsbudget thema Leren en werken aan kwaliteit in 2019-2021
Functieomschrijving
Onderzoeksbegeleider

Fte
1,0

Ten behoeve van
Alle doelgroepen
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Leiderschap, governance en management
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. WIJ GEVEN KANSEN
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’

7.1 Leiderschap en goed bestuur
Verbinding met en tussen binnen- en buitenwereld
De raad van bestuur draagt actief bij aan de uitwisseling van externe- en interne expertise.
Governance Code, WOR, WKKGZ, WMCZ
De organisatie werkt ook in 2021 volgens de afspraken van de geldende Governance Code Zorg,
de wet op de ondernemingsraden en de Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg. Per juli
2020 is de nieuwe wet cliëntmedezeggenschap (Wmzc 2018) van kracht geworden. Als gevolg
van deze nieuwe wet is eind 2020 een nieuwe medezeggenschapsregeling ( bestuur en
cliëntenraden) opgesteld.
Persoonlijk leiderschap
Naast het aannemen van medewerkers investeren we ook in het leiderschap van onze
medewerkers. We geven ruimte aan onze medewerkers om te doen wat nodig is voor de
bewoners. Voor de verpleegkundig kwaliteitscoaches starten we een ontwikkelingstraject op
team- en individueel niveau, waardoor kennis wordt gedeeld met elkaar. Zij zijn zo beter
toegerust om hun werk als kwaliteitscoach uit te voeren. Dit vergroot het leiderschap van de
kwaliteitscoaches. Door de uitbraak van Corona in 2020 is uitvoering van de verschillende
leiderschapstrajecten vertraagd. Eind 2020 worden voor zover mogelijk, deze initiatieven weer
opgepakt.

7.2 Rol en positie interne organen en toezichthouder(s)
VAR
In 2019 is gestart met het Atlant verzorgenden en verpleegkundigen overleg (AVO). In 2020
heeft het AVO zich verder tot een volwaardige VAR ontwikkeld. Deze VAR wordt per 1 januari
2021 opgericht. Op deze manier borgen wij de professionele inbreng van onze medewerkers.
Onze teams zijn hierdoor in staat om de bewoners de zorg te verlenen die zij nodig hebben.
Ondernemingsraad en cliëntenraad
Conform wet- en regelgeving worden onze medezeggenschapsraden betrokken bij alle
relevante ontwikkelingen in de organisatie.
Raad van toezicht
De raad houdt op afstand toezicht over de algemene gang van zaken en het functioneren van de
raad van bestuur. In 2019 en 2020 hebben leden van de raad werkbezoeken gehouden bij de
verschillende doelgroepen. Naar aanleiding van corona hebben zij werkbezoeken gebracht en
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met medewerkers gesproken over de impact van corona op hun werk. Zij zetten hun
werkzaakheden in 2021 voort.

7.3 Verantwoording
Atlant legt in 2021 verantwoording af over de besteding van haar budget en over de wijze
waarop de stichting Atlant wordt bestuurd. Dit doen wij middels het kwaliteitsverslag, de
jaarrekening en het jaarverslag van de raad van toezicht. Wet- en regelgeving en de Governance
Code Zorg vormen daarbij het uitgangspunt.
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Personeelssamenstelling
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.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’

8.1 Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Het verzuim blijft aandacht vragen in 2021. Ons streven is het verlagen van het verzuim naar
5,5% en de duurzame inzetbaarheid te verhogen. We blijven Falke & Verbaan inzetten voor
bijeenkomsten met medewerkers. Daarnaast breiden we onze formatie voor
preventiemedewerker uit. Ook zijn we in 2020 gestart met intervisiebijeenkomsten voor
leidinggevenden op het gebied van verzuim. Door de uitbraak van Corona zijn verzuim en
inzetbaarheid meer dan ooit actuele thema’s waarop inzet nodig is. Het ziekteverzuim is in 2020
gestegen met ruim een half procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

8.2 Visie op leren en ontwikkelen
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 bekwaamheid en bereidheid van de taken bij de 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 managers
wonen zorg welzijn hebben hierin een coachende rol. We verwachten zo ook medewerkers te
behouden door een aantrekkelijk werkgever te zijn.
Opleiden van medewerkers
Met het aantrekken van leerlingen werkt Atlant ook aan het realiseren van het SPP
(Strategische personeelsplanning), 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.
Expertisecentrum
Deze ontwikkeling is ook belangrijk vanuit het streven naar een expertisecentrum. Een
belangrijk aspect van een expertisecentrum is het continue reflecteren op ons handelen,
daarvan leren en verbeteringen doorvoeren. We treffen daarom in 2021 voorbereidingen voor
het opzetten van een Atlant academie waarin onze leerlijnen voor de verschillende doelgroepen
zijn ondergebracht.
Intervisie en jaargesprek
Ook nemen medewerkers deel aan intervisie. De medewerker geeft in het jaargesprek een cijfer
voor zijn eigen deskundigheid en kan inzicht op zijn eigen handelen verwoorden. We toetsen of
medewerkers tevreden zijn over de methodiek en de inhoud van het jaargesprek.
Verpleegkundig kwaliteitscoaches en hbo-v verpleegkundigen
We werken aan het verbeteren van kwaliteit en veiligheid en we versterken het klimaat van
leren, ontwikkelen, actie ondernemen en samenwerken. Hiervoor werken we met
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verpleegkundige kwaliteitscoaches. Daarnaast zetten we hbo-v verpleegkundigen Atlant-breed
in (één 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 leercultuur en richt zich op houding, gedrag en vaardigheden, en op het
versterken van het welzijn in het team. De verpleegkundig kwaliteitscoach ondersteunt de
manager wonen zorg welzijn door het wonen, zorg en welzijn op de teams inhoudelijk te
coördineren. Het minimale opleidingsniveau is verpleegkundige, niveau 4.
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
eerstverantwoordelijke bij zorginhoudelijk complex tot zeer complexe situaties en verrichten
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-v verpleegkundige, dit kan door het
organiseren en uitvoeren van klinische lessen, het opleiden en begeleiden van
medewerkers/leerlingen in opleiding en overdracht en borging van Topcare. De hbo-v
verpleegkundige (en andere hbo’ers) werken voor vijftig procent mee in de zorg/begeleiding.

8.3 Leren in de praktijk
Zij-instromers en medewerkers niveau 1
We bieden zij-instromers en onze medewerkers van niveau 1 een opleiding aan tot helpende
(niveau 2), via de opleiding Dienstverlening. We hebben ruimte voor 25 opleidingsplaatsen.
Assistenten wonen en activiteiten
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.
Hbo-verpleegkundigen en bbl-leerlingen
Wij verhogen het aantal bevlogen, betrokken en deskundige medewerkers ondanks een krappe
arbeidsmarkt. In 2021 blijven we daarom extra opleiden op die functies die moeilijk te vervullen
zijn, zoals verpleegkundigen op hbo-niveau en zorgmedewerkers op niveau 3 (bbl). Daarnaast
zorgen we voor een goede voorbereiding van de zomerperiode door zij-instromers al vóór de
zomerperiode in ADL op te leiden. Ook leiden we intern meer differentiatie verpleegkundigen
op (zoals COPD, Parkinson, palliatief verpleegkundigen, geriatrisch verpleegkundige). We
zetten onze hbo-geschoolden in op het niveau waarop ze zijn opgeleid. Dat betekent dat we hen
positioneren en inschalen op het juiste niveau.
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. Een grotere groep leerlingen zorgt ook voor een leerklimaat bij de andere
medewerkers. Om de begeleiding van de extra leerlingen te kunnen waarborgen en
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tegelijkertijd nieuwe werkbegeleiders op te leiden en te coachen zet Atlant op al haar locaties
minimaal één opleidingsfunctionaris/praktijkopleider in. Daarnaast is er uitbreiding in het aantal
uren voor de werkbegeleiders.
Huntington
Om meer mensen te interesseren voor het werken met Huntington bieden we externe
opleidingsplaatsen aan voor de opleiding tot verpleegkundige (niveau 4).
Hoger opgeleiden
De mensen die wij ondersteunen hebben steeds complexere zorgvragen. Hiervoor hebben wij
meer kennis en deskundigheid nodig. Wij hebben in 2020 daarom (meer dan in 2019) ingezet op
het aannemen en integreren van hoger opgeleiden in de bestaande teams.
Ontwikkelen van behandelaren en behandeling
Voor onze vakgroepen met behandelaren hebben we in 2020 vakgroep ontwikkelgesprekken
geïntroduceerd. Deze vakgroepontwikkelgesprekken blijven we ook in 2021 voeren.
Voor het verhogen van de deskundigheid gaan we meer werken met video
interactiebegeleiding, voor individuen en teams. 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.

8.4 Roosteren
We toetsen de tevredenheid van medewerkers over de toename van invloed op de roosters,
nadat we in 2019 het nieuwe roosterbeleid hebben geïmplementeerd. Door de uitbraak van
Corona is het verbeteren van ons rooster zeer vertraagd. Eind 2020 hebben we de uitvoering van
dit project weer (versneld) opgepakt.

8.5 Werving en behoud personeel
Wij verhogen het aantal bevlogen, betrokken en deskundige medewerkers. 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 werven actief vrijwilligers en we hebben voor vrijwilligers uitstekende
mogelijkheden voor scholing.
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. We blijven intern medewerkers opleiden naar een
hoger niveau. Ter ondersteuning van de werving en selectie hebben we onze formatie voor
recruitment uitgebreid. Om ons grotere aantal medewerkers goed te kunnen ondersteunen
hebben we onze capaciteit op de afdeling personeel & organisatie vergroot met een personeel &
organisatieadviseur.
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Behoud van medewerkers
Om de ratio medewerker bewoner te verhogen willen we, naast het aannemen van nieuwe
medewerkers, graag onze huidige medewerkers behouden. We zetten actief in op het
terugdringen van de uitstroom. We maken daarvoor gebruik van uitstroomanalyses. Deze
analyses geven ons handvatten hoe we ons beleid op binden en boeien kunnen verbeteren.

8.6 Medewerker onderzoek
We willen dat onze medewerkerstevredenheid stijgt naar een 7,6 of hoger.

8.7 Besteding kwaliteitsbudget thema Personeelssamenstelling in 2019-2021
Functieomschrijving
Bbl-leerlingen verpleegkunde
Helpende niveau 2 in opleiding
Opleiding van niveau 1: scholingskosten
Opleidingsfunctionaris
Opleidingsplek gz-psycholoog
Opleidingsplek klinisch neuropsycholoog
Personeel en organisatieadviseur
Preventiemedewerker
(Junior) recruiter
Werkbegeleidersuren werkbegeleiding

Fte
3,6
10,0
0,2
1,6
0,9
0,4
0,8
0,1
0,8
4,5

Ten behoeve van
Huntington
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
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Gebruik van hulpbronnen
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.
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’

9.1 Onze voordeur
Een gastvrije ontvangst
We willen graag dat alle bewoners zich thuis voelen bij ons. Dat begint met een gastvrije
ontvangst vanaf het eerste contactmoment. Door de uitbraak van Corona in het voorjaar van
2020 is dit project niet gestart. In 2021 starten we daarom het project gericht op gastvrijheid.
Korsakov en CPV
We versterken het werken in de keten om eerder zicht te krijgen op (nieuwe) bewoners. Op die
manier kunnen we hen eerder de passende zorg geven die nodig is en de overgang naar het
verpleeghuis voor hen makkelijker maken. We hebben daarom de formatie uitgebreid met
casemanagers Korsakov en CPV in het vierde kwartaal van 2020.
Zorgentree
We willen de overgang van thuis naar Atlant minder groot maken door kennis te maken met de
nieuwe bewoners bij hun thuis, in hun vertrouwde omgeving. We hebben daarom ingezet op
extra formatie bij zorgentree, ons eerste contactpunt voor nieuwe bewoners. We hebben oor
zorgentree zorgconsulenten aangetrokken die het verhaal van nieuwe bewoners in hun
thuissituatie kennen.
Regio
In de regio Apeldoorn is er behoefte om mensen met dementie en gedragsproblematiek beter te
kunnen begeleiden, onderzoeken en indien nodig, op te nemen. Hieraan heeft Atlant invulling
geven door twee extra casemanagers dementie aan te nemen. Deze casemanagers hebben niet
alleen kennis van dementie, maar ook van complexe gedragsproblematiek.

9.2 Zorgtechnologie
We gaan (zorg)technologie breder inzetten en toepassen in de praktijk. We leren onze
medewerkers om deze technologie te gebruiken. Als (zorg)technologie op de juiste manier
wordt ingezet, draagt het bij aan de kwaliteit van leven van cliënten en het werkplezier (onder
andere zelfredzaamheid en vakmanschap) van medewerkers. In 2020 had Atlant als
doelstelling om een nieuw technologiesysteem op één locatie te implementeren. Door de
uitbraak van Corona is dit project vertraagd. Slimme bewakings- en alarmeringsfuncties
worden geïmplementeerd om dag- en nachtritme van cliënten te optimaliseren en om
veiligheid van cliënten, medewerkers en mantelzorgers te bevorderen. Door het
implementeren van dit nieuwe systeem, wordt autonomie van cliënten waar mogelijk
vergroot. Tevens zorgt deze nieuwe slimme technologie ervoor dat medewerkers worden
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ontlast in hun werkzaamheden zodat zij kunnen doen wat zij belangrijk vinden: er zijn voor
cliënten. Om dit mogelijk te maken, realiseren wij een stabiele infrastructuur en vervangen wij
apparaten ondersteunend aan deze ontwikkelingen. Ons streven om in 2020 ook een aantal
innovatieve projecten te starten op het gebied van zorgtechnologie is helaas door de uitbraak
van Corona niet gelukt. Daarom gaan we in 2021 een concreet project starten.
We gaan zorgtechnologie breder inzetten en toepassen in de praktijk. We leren onze
medewerkers om deze technologie te gebruiken voor bewoners. Bewoners ervaren
ondersteuning in het dagelijks leven. De digitalisering neemt toe in de zorg. Ter ondersteuning
van onze zorgmedewerkers hebben we een digicoach aangetrokken in de rol van
applicatiebeheerder. Deze digicoach ondersteunt medewerkers ook bij het verwerven van meer
digitale vaardigheden, die bijvoorbeeld nodig zijn voor het werken in een ECD.

9.3 Duurzame samenwerkingen
We bouwen een netwerkketen met partners. Op dit moment werken we samen met Pro
Persona, GGNet, Tactus, Huisartsen Organisatie Oost Gelderland, Iriszorg en De Wending en
we blijven dit versterken. Met Pro Persona verdiepen we de samenwerking door structureel
contact aan te gaan door hun medewerkers en hun deskundigheid in te lenen. 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. Bovendien wordt de opleidingsplek voor de klinisch
neuropsycholoog in samenwerking met de GGZ gedaan, waardoor er als vanzelfsprekend
structureel sprake is van kennisdeling.

9.4 Besteding kwaliteitsbudget thema gebruik van hulpbronnen in 2019-2021
Functieomschrijving
Aandachtsvelder zorgtechnologie
Aandachtsvelder zorgtechnologie
Aandachtsvelder zorgtechnologie
Casemanager CPV
Casemanager dementie
Casemanager Korsakov
Applicatiebeheerder / digicoach
Financieel consulent
Klinisch neuropsycholoog
Zorgconsulent

Fte
0,8
0,2
0,8
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
0,4
1,5

T.b.v.
Huntington
Korsakov
CPV
CPV
PG
Korsakov
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
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10. Gebruik van informatie
Wij kunnen alleen verbeteren als wij naar je luisteren en van je leren. Je hebt een belangrijke
stem in de kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening. Wij horen graag je ervaringen,
suggesties en je klachten. Jouw opmerkingen vallen in vruchtbare aarde. WIJ GEVEN GEHOOR
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’

10.1 Clientwaardering
Twee manieren waarop wij feedback ontvangen van de bewoners en/of hun naasten zijn
Zorgkaart Nederland en Care Rate. Ons streven is om minimaal zeven keer per jaar per locatie
op Zorgkaart Nederland een waardering te ontvangen. Deze waardering was in 2020 gemiddeld
een 8,2 of hoger. Voor 2021 ligt het streven op een gemiddelde van 8,6 of hoger.
Naast Zorgkaart Nederland gebruiken wij Care Rate. Met deze applicatie halen evv-ers
minimaal één keer per jaar aan de hand van voor de eigen doelgroep opgestelde vragen
feedback op. In 2021 versterken wij het gebruik van Care Rate. In 2020 heeft door de uitbraak
van Corona de focus minder gelegen op Zorgkaart Nederland en Care Rate. Eind 2020 zijn we
gestart met Zorgfocuz om onze bewoners en hun naasten alsnog te benaderen voor
beoordelingen op Zorgkaart Nederland. In 2021 pakken we Care Rate weer op.

10.2 Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen
Wij bouwen aan het fundament voor kwaliteit en veiligheid van de gehele organisatie, onder
andere door het creëren van samenhang en eenduidigheid in registratie- systemen zodat de
verzamelde data omgezet wordt in bruikbare informatie.

10.3 Openbaarheid en transparantie
Het Kwaliteitsverslag 2020 maken wij in 2021 toegankelijk via onze website.

10.4 Feedback op dit kwaliteitsplan
Wij hebben dit kwaliteitsplan voorgelegd aan de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad,
de raad van toezicht en onze collega-organisatie Avoord. De auditcommissie Kwaliteit &
Veiligheid van de raad van toezicht en centrale cliëntenraad hebben ons gevraagd meer nadruk
te leggen op mantelzorgers en vrijwilligers. Ook vraagt de auditcommissie meer aandacht voor
het reflecteren in het kwaliteitsmanagementsysteem.
De reactie van de ondernemingsraad en Avoord wordt nog toegevoegd in een later stadium.
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Bijlage I Besteding kwaliteitsbudget alle thema’s
in 2019-2021
85 % van het kwaliteitsbudget

Functie
Afdelingsassistent welzijn en activiteiten
Afdelingsassistent welzijn en activiteiten
Afdelingsassistent welzijn en activiteiten
Basisarts
Bbl-leerling
Bbl-leerlingen verpleegkunde
Bewegingsagoog
Coördinator vrijwilligerswerk en mantelzorg
Creatief therapeut
Ergotherapeut
Geestelijk verzorger
Gz-psycholoog
Hbo-Verpleegkundige
Helpende niveau 2 in opleiding
Kok
Maatschappelijk werker
Medewerker specifieke arbeidsmatige
dagbesteding (SAD)
Medewerker welzijn en activiteiten 4 (mz4)
Medewerker welzijn en activiteiten 4 (mz4)
Muziekagoog
Onderzoeksbegeleider
Opleidingsplek gz-psycholoog
Opleidingsplek klinisch neuropsycholoog
Praktijkverpleegkundige
Psychiater
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Maatschappelijk werker (sph)
Sociotherapeut
Verpleegkundige
Verpleegkundig kwaliteitscoach
Verslavingsarts
Verzorgende IG
Verzorgende IG/ mz 4
Verzorgende IG/ mz4

Fte
extra
inzet 2021

0,2

0,2

Fte
realisatie
2019 2020
4,0
38,57
5,1
1,0
29,53
0,78
1,78
0
0,8
0,8
0,56
0,67
8,03
4,56
2,11
1,67
2,28

Fte
begroot
2019 2021
4,0
33,62
6,9
1,0
22,62
3,6
1,8
0,5
0,8
0,8
0,5
0,8
5,0
10,0
4,0
1,0
3,0

3,89
0
2,33
1,0
0,9
0,4
0,8
0
2
3,0
0
8,89
7,21
0
0
0
0

2,3
0,6
1,8
1,0
0,9
0,4
0,8
0,2
2,0
3,0
1,1
3,0
4,12
0,2
1,0
1,2
1,2
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Ten behoeve van
Huntington
Woonzorgcentra en
CPV
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Huntington
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
CPV
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Ale doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Korsakov

Woonzorgcentra
Korsakov
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
CPV
Korsakov
CPV
Woonzorgcentra
Woonzorgcentra
Korsakov en CPV
PG (Heemhof)
PG (KW)
PG (Het Immendaal)
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Welzijnscoach
Woonbegeleider (mz4)
Woonbegeleider (Maatschappelijke zorg 4)
Subtotaal

1,0

1,4

0
3,89
3,3
139,85

1,0
1,34
10,62
137,72

Fte
realisatie
2019 2020
0
0
0
0
0
0,4
0
1,78
0
0,83
0,4
0,78
2,27
0,2
0,89
0,1
0,89
0,8
4,5
0,89

Fte
begroot
2019 2021
0,2
0,2
0,8
0,2
0,8
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,4
0,8
1,6
0,2
0,8
0,1
1,0
0,6
4,5
1,5

14,73

18,2

Alle doelgroepen
Huntington
CPV

15 % van het kwaliteitsbudget
Fte
extra
inzet 2021

Functie
Aandachtsvelder nieuwbouw
Aandachtsvelder praktijkonderzoek & innovatie
Aandachtsvelder zorgtechnologie
Aandachtsvelder zorgtechnologie
Aandachtsvelder zorgtechnologie
Applicatiebeheerder / digicoach
Casemanager CPV
Casemanager dementie
Casemanager Korsakov
Financieel consulent
Klinisch neuropsycholoog
(Junior) recruiter
Opleidingsfunctionaris
Opleiding van niveau 1: scholingskosten
Personeel en organisatieadviseur
Preventiemedewerker
Projectmedewerker organisatiehandboek
Secretaresse Wet zorg en dwang
Werkbegeleidersuren werkbegeleiding
Zorgconsulent
Subtotaal

1
1

2

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

Ten behoeve va
CPV
CPV
Huntington
Korsakov
CPV
Alle doelgroepen
CPV
PG
Korsakov
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
Alle doelgroepen
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Bijlage II Kaderbrief 2021 (klik hier voor de uitvergrote versie)
Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Het Immendaal, Kon. Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof,
Sprengenhof
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Bijlage III Profiel personeelsbestand
Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens tot en met het derde kwartaal van 2020.

1. Aantal zorgverleners en vrijwilligers per organisatie-eenheid / doelgroep
Locatie
Berghorst
Berkenhove

De Loohof
Koningin Wilhelmina
Sprengenhof
Marken Haven
Heemhof
Markenhof
Het Immendaal
Behandeling en
Begeleiding alg
Paramedische dienst
Psychosociale dienst
Medische dienst
Totaal

Aantal
zorgverleners
58
Intramuraal 75

Aantal fte

Aantal vrijwilligers

32,9
45,6

79
109

Extramuraal 7
126
115
73
118
228
145
52
6

4,1
69,9
71,4
41,9
79,9
132,1
108,4
29,4
4,2

105
82
85
41
156
40
9

36
35
13

25,0
25,2
10,8

1074

680,8

706

Betreft alleen zorg en B&B organisatie-eenheden / groepsverzorging, exclusief facilitair
(schoonmaak, receptie en voeding) ,extramuraal (dagbehandelingen) en ondersteuning
(administratief).

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

2. Verdeling zorgverleners over functies en niveaus – (para)medisch, psychosociaal verpleegkundig, verzorgend in de verschillende
niveau 1-3, facilitair, administratief en management, vrijwilligers
Niveau
1
3

Niveau
2
9

Niveau
3
23

Niveau
4
7

Niveau
5
1

Niveau
6
1

LL

Fac.

Berghorst

Niveau
0/1
11

Adm.

Man.

4

18

1

0 fte
8

5,6 fte
11

14,4 fte
31

4,6 fte
9

0,8 fte
1

1 fte

Berkenhove

4,3 fte
5

2,8 fte
10

10,6
21

1 fte
1

1,2 fte

2 fte

6,3 fte

21,2 fte

6,6 fte

0,8 fte

7,4 fte

8,94 fte

1 fte

6

1
0,9 fte
20

1

14

19

2

Extramuraal
(alleen zorg geen
DB)
De Loohof

29

6

16

3,3 fte
40

Koningin Wilhelmina

10,5 fte
14

0,7 fte
14

7,8 fte
13

26,2 fte
36

13 fte
16

0,8 fte
2

11 fte
18

8,6 fte
15

1,89
2

Sprengenhof

6,9 fte
16

2,3 fte
5

8,4 fte
4

25,9 fte
33

10,8 fte
12

1,8 fte
1

13,8 fte
5

9,5 fte
11

1,8 fte
1

6,5 fte
21

0,6 fte
2

2,3 fte
12

22,2 fte
37

6,7 fte
21

0,78 fte

Marken Haven

3,7 fte
13

6,2 fte
1

12

1 fte
3

Heemhof PG

5,3 fte
15

0 fte
10

8,4 fte
14

30,9 fte
39

16,6 fte
10

10,7 fte
9

0,7 fte
20

7,5 fte
1

3 fte
2

1,5 fte
21

9,5 fte
22

26 fte
42

7 fte
15

6,4 fte
12

12,4 fte

Heemhof HT

5,1 fte
12

0,1 fte
1

1,89
2

3
2,2 fte
1
0,8 fte
3
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4,6 fte

1,4 fte

15,2 fte

28,6 fte

11,4 fte

Markenhof

3

11

7

53

64

7

22

4

0 fte
7

5,5 fte
3

5,8 fte
12

40,1 fte
20

51,6 fte
4

5,3 fte
6

12,8 fte

Het Immendaal

4 fte
1

2,2 fte

0,9 fte

6,1 fte

13,3 fte

2,2 fte

4,8 fte

Niveau 0/1
LL
Fac.
Adm.
Man.

2,3 fte

= afdelingsassistent welzijn en activiteiten (ongeschoold personeel)
= instroom BBL leerlingen (geen zittende leerlingen in opleiding)
= facilitair (huishoudelijk verzorgen, schoonmaak, eten en drinken en receptie)
= administratief
= management

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

9,1 fte

0,4 fte

1.,8

0,9 fte

Behandeling en Begeleiding

Paramedische dienst
Behandelondersteuner
Bewegingsagoog
Diëtist
Ergotherapeut
Fysiotherapeut
Logopedist
Psychosociale dienst
Behandelondersteuner
Geestelijk Verzorger
GZ- Psycholoog
Maatschappelijk werker
Muziekagoog
Muziek therapeut
Psychodiagnostisch werker
Psycholoog
Psychomotorisch therapeut
Medische dienst
Basisarts
Praktijkverpleegkundige
Praktijkverpleegkundige i.o.
Specialist ouderengeneeskunde

Aantal

Fte

2
3
4
9
14
5

1
2,4
2,7
6,8
10,1
3,4

1
5
5
5
4
4
1
6
2

0,4
3,4
4,4
3,9
2,7
2,9
0,6
4,3
1,1

2
2
1
8

2
1,2
0,9
6,7

3. Inzicht in verhouding leerling/gediplomeerden
Gediplomeerde niveau 3 (verzorgende, verzorgende IG/begeleider KSW, eerste
verantwoordelijke verzorgende (evv)/begeleider evv KSW)

Atlant Breed incl. Flexpool
Berghorst
Berkenhove intramuraal

Aantal
367
19
30

Fte
261,2
13
20,6

Berkenhove extramuraal
De Loohof
Koningin Wilhelmina
Sprengenhof
Marken Haven
Heemhof PG
Heemhof HT
Markenhof
Het Immendaal

6
38
37
32
35
38
39
63
20

3,3
25,8
27
22,3
29,6
25,9
26,6
49,9
13,1
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Gediplomeerde niveau 4 (functies: verpleegkundige, verpleegkundig kwaliteitscoach en
hbo-verpleegkundige)

Atlant Breed
Berghorst
Berkenhove intramuraal

Aantal
88
3
6

Fte
66,2
1,8
5,4

Berkenhove extramuraal
De Loohof
Koningin Wilhelmina
Sprengenhof
Marken Haven
Heemhof PG
Heemhof HT
Markenhof
Het Immendaal

1
8
7
7
17
8
9
20
2

0,9
5,4
4,7
4,7
13,4
5,5
7,0
16,6
0,8

Aantal leerlingen
Leerlingen
BBL instroom leerling
Zittende medewerker in (beroeps) opleiding
Totaal

Aantal
53
50
103

4. In- door- en uitstroomcijfers

Aantal medewerkers in-en uitstroom en de netto groei in medewerkers

Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Het Immendaal, Kon. Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof,
Sprengenhof
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Aantal fte in- en uitstroom + het resultaat

5. Ratio personele kosten versus opbrengsten
'x € 1.000

Begroting
2020*

Begroting
2019

Prognose Q3
2019

Personele kosten

56.692

51.836

48.862

Opbrengsten

77.110

71.682

68.825

Ratio

74%

72%

71%

Berghorst, Berkenhove, Heemhof, Het Immendaal, Kon. Wilhelmina, De Loohof, Marken Haven, Markenhof,
Sprengenhof
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Bijlage IV Profiel van de organisatie
(wordt aangepast naar gegevens 2020)
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. WIJ GEVEN STABILITEIT
Uit onze visie ‘Wij geven ruimte’
Met een traditie van al meer dan 127 jaar (bekijk hier onze geschiedenis film) is Atlant inmiddels
uitgegroeid tot een organisatie die met 1.230 medewerkers (790 fte) en 7821 vrijwilligers op
negen locaties binnen de gemeente Apeldoorn in totaal 905 mensen2 24 uur per dag
ondersteunt. Van de omzet van 62.513.636 euro wordt 92,5% gefinancierd uit de Wet
langdurige zorg.3
Wij zijn gespecialiseerd in zorg aan mensen met Huntington (64 bewoners), met Korsakov (138
bewoners) en met chronische psychiatrische verpleeghuisproblematiek (65 bewoners). Voor de
doelgroepen Huntington en Korsakov heeft de organisatie het Topcare predicaat. Naast
intramurale zorg bieden wij ook thuiszorg en dagbehandeling.

1

Gegevens tot en met het derde kwartaal van 2019
Gegevens tot en met half december 2019
3
Gegevens uit jaarverslag over 2018
2

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