
NIEUW- EN VERBOUW
Wij creëren ruimte voor mensen door het realiseren 

van de nieuwbouw van Marken Haven en het renoveren 

en vernieuwen van Het Immendaal. Zo zetten we een 

belangrijke stap in het waarmaken van onze ambities en 

leggen we een basis voor toekomstige ontwikkelingen. 

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.

L E R E N D E 
O R G A N I S AT I E

Verzuim 6% Verzuim: cf voor
gaande jaren gekozen 
voor 1 centrale norm 
ipv een norm per  
locatie/afd.

PNIL (uitzendkrachten 
zorg)

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

Aantal leerlingen  
(van totale formatie)

> 5% heel 2022 in de reguliere  
exploitatiebegroting

Aantal stagiaires  
(van totale formatie)

> 0,4% heel 2022 in de reguliere  
exploitatiebegroting

normentabel 2022

CLIENTEN PER DOELGROEP (GEMIDDELD OVER 2022)

INTRAMURAAL
Korsakov 138
Huntington 62
Chronisch Psychiatrische  
Verpleeghuiszorg (CPV) 67
Instroom/doorstroom Passage 13
Woonzorg 198
Zware Somatiek 31
Zware Dementie 193
Scheiden Wonen Zorg 7
Totaal aantal cliënten 709
Inclusief 2 crisisbedden

Score Zorgkaart Nederland 
Atlant

8,6

Aantal nieuwe scores > 7
Score cliënten CareRate >95
Medewerkerstevredenheid > 7,8
Vrijwilligerstevredenheid > 7,8

ORGANISATIEONTWIKKELING VORMGEVEN

• Versterken van eigenaarschap op alle niveaus in de organisatie

• Plan van aanpak voor meerjarenstrategie 

EXPERTISEFUNCTIE VERSTERKEN

• Oriëntatie nieuwe expertisedoelgroepen 

• Toewerken naar landelijke expertisecentra

• (Boven)regionale expertisefunctie uitbouwen

NIEUW- EN VERBOUW

• Strategisch vastgoedbeleid in lijn brengen met strategie 

• Opleveren en verhuizen naar nieuwe Marken Haven

• Start bouw Het Immendaal

DUURZAAM GEZONDE BEDRIJFSVOERING

• Resultaat zorgexploitatie dekkend maken, toewerken naar continu 

positief resultaat (sturen op formatie) 

• Milieuthermometer; alle locaties voldoen aan het nieuwe certifice

ringsschema

• Werkplezier vergroten en duurzame inzetbaarheid op 94%

LERENDE ORGANISATIE

• Aandacht voor ethische dilemma’s vergroten, o.a. door organiseren 

van moreel beraad

• Systematisch blijven werken aan de kwaliteit van zorg, o.a. door de 

implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem

ZORGTECHNECHNOLOGIE ADOPTEREN 

• Werken vanuit visie op inzet zorgtechnologie

• Drie experimenten op het gebied van zorgtechnologie: zorg op 

afstand, autonomie en ondersteuning inzetbaarheid

Resultaten 2022onze plannen in 2022

FINANCIEEL

Resultaat Atlant € 1.000.000
Budget projecten € 665.000
Opleidingsbudget € 678.000
Budget innovatiegelden CPV  € 500.000 

Budget activiteiten cliënten €200 per cliënt per jaar
Budget per vrijwilliger € 65 “per vrijwilliger per 

jaar (o.a. scholing, 
reiskosten)”

Budget teamontwikkeling in combi
natie met budget teamuitje

€ 85 per medewerker per 
jaar

O N Z E  V I S I E

RUIMTE EN RICHTING 

GEVEN
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, mogelijk

heden. 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.

Ruimte geven. Dat is de kern van Atlant. Daar doen we het 

voor. Al meer dan 130 jaar staan wij klaar voor bijzondere 

doelgroepen: mensen met moeilijk hanteerbaar gedrag 

die door meervoudige problematiek intensieve zorg nodig 

hebben. Wij stellen alles in het werk om mogelijk te maken 

dat zij ondanks hun complexe ziektebeeld het leven kun

nen leiden dat bij hen past. De deskundigheid die we hierin 

hebben opgebouwd, is waardevol voor de mensen in onze 

doelgroepen en hun naasten. Daarom willen we deze in de 

komende tijd verder uitbouwen. Vanuit onze solide basis als 

zorgaanbieder gaan we onze organisatie doorontwikkelen 

naar een expertiseorganisatie. Concreet zijn onze ambities:

1.  We ontwikkelen ons tot een expertiseorganisatie 

voor specialistische langdurige zorg aan mensen met 

vaak moeilijk hanteerbaar gedrag door meervoudige 

problematiek.

2.  Onze visie ‘ruimte geven’ vormt de leidraad in de zorg 

en ondersteuning die wij verlenen, het ontwikkelen en 

delen van kennis en de besturing van de organisatie, 

kortom in de hele manier van (samen)werken binnen 

Atlant en met zorg en andere samenwerkingspartners.

Ook in 2022 blijven we koersen op het waarmaken van onze 

ambities. Deze hebben we vertaald naar zes speerpunten: 

organisatieontwikkeling vormgeven, expertisefunctie verster-

ken, nieuw- en verbouw, duurzaam gezonde bedrijfsvoering, 

lerende organisatie en zorgtechnologie adopteren. Deze 

speerpunten vormen onze richtingbordjes voor de nabije 

toekomst. Maar het bepalen van de precieze route en het 

reizen zelf: dat doen we samen.

ZORGTECHNOLOGIE 
ADOPTEREN 

O R G A N I S AT I E -
O N T W I K K E L I N G 
V O R M G E V E N

EXPERTISEFUNCTIE 
VERSTERKEN

DUURZAAM 
GEZONDE  
BEDRIJFSVOERINGIn de loop van de jaren hebben we met elkaar veel expertise 

opgebouwd. Met name in de gespecialiseerde zorg voor een 

aantal bijzondere doelgroepen: mensen met Huntington en 

Korsakov, mensen met psychogeriatrische aandoeningen 

(PG) en mensen met hulpvragen op het gebied van 

chronische psychiatrische verpleeghuiszorg (CPV). Hun 

kwaliteit van leven is ons bestaansrecht. 

Deze expertise is waardevol voor de mensen in onze 

doelgroepen en hun naasten. Daarom willen we 

Atlant doorontwikkelen tot een (landelijk) erkend 

doelgroepexpertisecentrum (DEC) voor Huntington, 

Korsakov en CPV, waarin specialistische behandeling, 

(praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek en het delen 

van kennis samenhangen. Ook voor PG willen we een 

scherper, specialistischer profiel ontwikkelen. En we willen 

onderzoeken voor welke bijzondere doelgroepen we nog 

meer van betekenis kunnen zijn.

Steeds meer specialist worden kan alleen als we steeds 

minder generalist worden. Daarom gaan we geleidelijk 

afscheid nemen van onze woonzorgfunctie voor ouderen 

zonder dementie, onze thuiszorg en onze somatische 

verpleeghuiszorg. We nemen de tijd om zorgvuldig te 

onderzoeken hoe en wanneer we dat doen. 

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.

De financiën op orde hebben geeft ruimte. Ruimte om 

van maatschappelijke betekenis te kunnen zijn. Daarom 

moet ons huishoudboekje op orde blijven. De acties die 

we daarvoor ondernemen en de deelprojecten die we 

daarvoor opzetten, brengen we onder in één program

ma: Sturen op formatie. Met dit programma brengen 

we roosteren, instroom en registratie samen. Het pro

gramma is onder andere bedoeld om te zorgen dat onze 

medewerkers gezond en met plezier bij Atlant (blijven) 

werken; dat we werkprocessen zo inrichten, dat er meer 

tijd is voor wat echt belangrijk is; dat de personeelsplan

ning past bij de strategie en zorgformatie; en dat we het 

geld verdelen naar waar het hoort te zijn. 

We scheppen als lerende organisatie ruimte voor 

reflecteren, leren en verbeteren. Vanuit onze 

gedrevenheid het elke dag beter te doen, spreken we 

elkaar op een opbouwende manier aan en leren we 

van onze fouten. We werken aan het vergroten van 

de competenties die nodig zijn om gespecialiseerde 

zorg te verlenen en te innoveren in kennis, kwaliteit en 

onderzoek. 

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 geven wij je raad 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.

Dit willen we bereikt hebben aan het einde van 2022:
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Meer tijd en aandacht voor de cliënt en meer 

werkplezier. Daar willen we onze medewerkers de 

ruimte voor geven. Samen met partners met kennis van 

zaken, zoals bijvoorbeeld TNO, verkennen we daarom 

de mogelijkheden van arbeidsbesparende technologie. 

Deze technologie kan onze medewerkers helpen om hun 

zorgtaken efficiënter uit te voeren én ervoor zorgen dat 

zij minder tijd kwijt zijn aan administratieve en andere 

taken. Bovendien kunnen we met nieuwe technologieën 

meer zelfstandigheid en regie bieden aan de mensen die 

onze zorg nodig hebben. 

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

Ons denken en doen begint altijd bij het belang van de 

mensen die bij ons wonen of aan wie wij elders zorg en 

ondersteuning bieden. Hun vraag, wensen en behoeften 

zijn onze inspiratiebron, norm en sturende waarde. Om 

hun de best mogelijke zorg te bieden, hebben in onze 

organisatie de medewerkers met hun vakmanschap een 

belangrijke rol. We werken ieder vanuit onze eigen 

professionaliteit samen om de beste zorg te leveren. We 

voelen ons betrokken en verantwoordelijk en nemen deze 

verantwoordelijkheid ook. Samenwerken en vertrouwen 

vormen het uitgangspunt. We verantwoorden ons aan alle 

belanghebbenden, in de eerste plaats de mensen aan wie 

wij zorg leveren. Met elkaar gaan we ontdekken wat 

eigenaarschap inhoudt en hoe we daar invulling aan geven, 

op een manier die past bij Atlant. En of je nu werkt als 

zorgverlener, bij service & advies of bij bestuur & 

management, iedereen bij Atlant heeft het primaire proces 

als focus. 

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.

EXTRAMURAAL
Ketenzorg Huntington 120
Huntington dagbehandeling 26


