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voorwoord

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 is Atlant inmiddels uitgegroeid 
tot een organisatie die met 1.549 medewerkers en 676 vrijwilligers op 
negen locaties binnen de gemeente Apeldoorn in totaal ca 755 mensen  
24 uur per dag ondersteunt. Van de omzet van €80,3 mln. euro wordt 93% 
gefinancierd uit de Wet langdurige zorg. 

Vijf van onze locaties bevinden zich in Apeldoorn, één in Ugchelen en 
drie in Beekbergen. De locaties in Apeldoorn zijn wat grootschaliger en 
stedelijk van aard; de overige locaties zijn wat kleinschaliger en meer 
landelijk gelegen.

Ik ben trots op Atlant: de passie, ambitie en gedrevenheid in de 
medewerkers van de organisatie zijn belangrijke randvoorwaarden om 
onze ambities te verwezenlijken: Onze visie ‘ruimte geven’ vormt de 
leidraad in de zorg en ondersteuning die wij verlenen, in het ontwikkelen 
en delen van kennis en in de besturing van de organisatie. Kortom in de 
hele manier van (samen)werken binnen Atlant en met zorg- en andere 
samenwerkingspartners.

Peter Bosselaar - bestuurder Atlant
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speerpunten atlant 2022
De wereld van de zorg verandert en Atlant verandert mee
Onze wereld is aan het veranderen. Waar we eerst dachten dat corona 
kortdurend invloed op ons zou hebben, beseffen we nu dat de impact op 
onze bewoners, hun naasten en onszelf waarschijnlijk ook in 2022 nog 
groot zal zijn. Dat dwingt ons tot reflectie en het maken van keuzes: wat 
is onder deze omstandigheden goede kwaliteit van zorg? Hoe gaat Atlant 
daar vorm aan geven als het moeilijk is om de roosters rond te krijgen? 
Maar ook: welke kansen biedt deze nieuwe realiteit ons? Welke mogelijk-
heden zien we nu, die we eerst voor onmogelijk hadden gehouden?
Wat vaststaat is dat we niet álles kunnen en we onze ambities tegen het 
licht moeten houden. Focussen op wat je echt wil en kan realiseren, biedt 
ook houvast en richting voor onze bewoners, hun naasten en onze organi-
satie.

Strategische visie
2022 wordt het jaar waarin we de strategische visie van Atlant verder 
invulling gaan geven: met de accreditatie als doelgroepexpertise- 
centrum voor de doelgroepen Korsakov, Huntington en Chronisch Psy-
chiatrische Verpleeghuiszorg (ook gerontopsychiatrie genoemd). Dit zou 
de kroon op het werk van velen betekenen. Een ontwikkeling waar we al 
jaren aan werken bij Atlant. Daarnaast is Atlant met haar woonzorgcentra 
een betrokken zorgorganisatie in de regio Apeldoorn. De komende jaren 
bekijken we wat hiervoor passend is in relatie tot onze focus op specialis-
tische langdurige zorg.

Leiderschap, governance en management
In 2021 zat er veel beweging in het management van de organisatie: 
een nieuwe bestuurder, wisselingen in het MT, een herverdeling van de 
managers wonen zorg welzijn over de locaties en nieuwe managers voor 
behandeling en begeleiding. In 2022 gaan we samen door met de ingezet-
te koers binnen Atlant. Met vertrouwen, vakmanschap en verbinding als 
leidende principes.

Duurzame inzetbaarheid en werkplezier
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van onze visie op inzetbaarheid 
is openheid. Dit bereiken we door over inzetbaarheid te blijven praten en 
te leren van elkaar. Atlant is trots op haar medewerkers.  
 

 

Elke dag staan zij met veel liefde en passie voor de bewoners klaar, met 
open armen. Onze medewerkers zijn goud waard! 
In 2022 ligt de focus, behalve op het terugdringen van het verzuim en het 
voorkomen daarvan, met name op het vergroten van de inzetbaarheid van 
onze medewerkers. We willen dat iedereen mee kan doen en niemand aan 
de kant staat. Alle medewerkers betrokken houden, zodat we onze bewo-
ners de zorg kunnen bieden die nodig is. We doen dit door medewerkers te 
informeren en te faciliteren onder andere op het gebied van gezondheid, 
energie én werkplezier.  

Oplevering en ingebruikname Marken Haven en start renovatie en nieuw-
bouw Immendaal
Wat in 2022 zeker de aandacht krijgt is de oplevering van ons nieuwe 
woongebouw Marken Haven, waar 100 bewoners een nieuw thuis zullen 
vinden. Op deze locatie wordt straks chronisch psychiatrische verpleeg-
huiszorg geboden en zorg voor bewoners met Korsakov. De ingebruikna-
me gaat samen met innovaties op het gebied van zorgtechnologie. Denk 
aan een zorgoproepsysteem dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de 
individuele behoeften en mogelijkheden van bewoners waardoor bewo-
ners meer vrijheid ervaren. Daarnaast hebben de afdelingen verschillen-
de soorten leefmilieus, die tegemoetkomen aan specifieke behoeften. 
Bijvoorbeeld de behoefte aan een prikkelarme omgeving of een duidelijke 
structuur. In het eerste kwartaal van 2022 start op onze locatie Immen-
daal de restauratie van het hoofdgebouw. Daarna staat de uitbreiding van 
Immendaal gepland. 

Samen leren en ontwikkelen
Atlant is in beweging. We zijn een dynamische organisatie die innovatie 
en ontwikkeling als een belangrijker pijler van de zorgverlening ziet.

Leren, ontwikkelen en daarmee het behouden en vergroten van kwaliteit 
van zorg, vindt primair binnen de zorg- en behandelteams plaats. In 2022 
leggen we daar de focus op. Onder andere door teams te faciliteren met 
nieuwe, praktische richtlijnen voor het leren van incidenten. 

In 2021 hebben we moreel beraad ingericht en zijn collega’s gestart met 
een opleiding voor het leiden van gesprekken over ethische dilemma’s.  
In 2022 hopen we zo steeds complexe vraagstukken op een veilige manier 
met elkaar te kunnen bespreken.
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Syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov wordt veroorzaakt door een tekort aan vitamine B1.  
Dit komt vrijwel uitsluitend voor bij mensen die jarenlang teveel alcohol hebben 
gedronken en ook niet goed voor zichzelf gezorgd hebben. De gevolgen zijn ernstig: 
er ontstaan blijvende geheugenproblemen en problemen met bijvoorbeeld overzicht 
houden, plannen en initiatief nemen. Hierdoor zijn mensen vaak niet in staat om 
gewone, dagelijkse handelingen uit te voeren en kunnen ze daarom niet meer voor 
zichzelf zorgen. In 2022 verwachten wij dat er 138 bewoners met het syndroom van 
Korsakov bij ons wonen.

Ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenaandoening. Het is een steeds verder-
gaande – progressieve – ziekte. Symptomen zijn bijvoorbeeld spierstijfheid, slik- en 
praatproblemen en spasticiteit. Daarnaast kunnen de symptomen ook psychisch van 
aard zijn. Het verloop van de ziekte verschilt sterk per persoon. In 2022 wonen 62 
mensen met Huntington bij ons.

Passage

Passage is een unieke instroom-, doorstroom- en observatieafdeling binnen Atlant. 
Op de afdeling kunnen we mensen tijdelijk opvangen, bijvoorbeeld als er nog niet 
direct plek is op de gewenste locatie. Daarnaast biedt de afdeling de mogelijkheid 
om te onderzoeken welke zorgbehoefte en locatie geschikt zou zijn. De afdeling is 
gespecialiseerd in het bieden van een zorg-, leef- en behandelklimaat voor mensen 
met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov of mensen met chronische 
psychiatrische verpleegzorg behoefte. De focus ligt op het bieden van zorg en struc-
tuur binnen een omgeving die, indien nodig, gesloten te maken is. Passage is een 
onderdeel van de Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg’ (CPV).

Dementie
 
Dementie komt veel voor, met name onder ouderen. Het geheugen gaat achteruit en 
oriënteren wordt steeds lastiger. Huishoudelijke en andere taken komen steeds meer 
op partner of familie neer. Vaak is er ook professionele hulp en zorg nodig. Demen-
tie is een specialisme van Atlant. Wij bieden woonruimte, zorg en behandeling aan 
bewoners die ermee te kampen hebben. Daarnaast bieden wij dagbesteding voor 
mensen met dementie, zodat hun partners/mantelzorgers er niet elke dag alleen voor 
staan.

Woonzorgcentra en somatiek

Somatische zorg is zorg en behandeling bij een chronische lichamelijke aandoening, 
zoals de ziekte van Parkinson, een chronische longziekte (COPD) of een beroerte 
(CVA). Atlant biedt in haar woonzorgcentra in 2022 aan 191 bewoners een veilige 
woonomgeving. Daar bovenop bieden we zorg en behandeling aan 29 bewoners.

profiel zorgorganisatie
Omschrijving doelgroepen 

Wij zetten ons in voor een unieke behandeling en begeleiding voor unieke mensen. Passend bij de situatie en zorgbehoefte van de bewoner.

Chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg

De term ‘Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg’ (CPV) staat bij Atlant voor een 
combinatie van psychiatrische ziektebeelden/persoonlijkheidsstoornis en de nood-
zaak tot 24-uurs verpleeghuiszorg. (CPV wordt ook wel GP (gerontopsychiatrie)  
genoemd). Wij hebben voor deze categorie cliënten een doordacht zorgaanbod op 
maat ontwikkeld, dat inspeelt op de wensen en behoeften van deze cliënten en recht 
doet aan hun mogelijkheden. In 2022 ontvangen 80 bewoners onze chronisch 
psychiatrische verpleeghuiszorg.
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profiel zorgorganisatie
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profiel  personeelssamenstelling

In- en uitstroom
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profiel  personeelssamenstelling



Locatieplannen
Na deze pagina zijn de plannen voor 2022 per locatie van Atlant weergegeven. Daar waar relevant, is binnen een locatie een 
splitsing gemaakt naar doelgroep.

Op deze pagina’s komt u veel afkortingen tegen. Een aantal wordt hieronder toegelicht.

EVV (-er) eerst verantwoordelijke verzorgende
ZLP  zorgleefplan
M(D)O  multidisciplinair overleg
OZO  onvrijwillige zorg overleg
WZD  wet zorg en dwang
ECD  elektronisch cliënt dossier
MTO / CTO medewerkers / cliënt tevredenheidsonderzoek
PDL  passiviteit van het dagelijks leven- wordt toegepast bij mensen met dementie
GVP  gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie



Plannen Sprengenhof

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

• Wij streven ernaar om te werken met de meest actuele zorgprofielen en 
zorgleefplannen. Dit betekent dat wij 1x per jaar een ZLP-bespreking voeren, 
1x per jaar een MO en 1x per jaar een OZO (indien van toepassing). Wijzi-
gingen zullen doorgevoerd worden in het zorgleefplan en deze zal 1x per 
jaar, tijdens de ZLP-bespreking door het eerste contactpersoon ondertekend 
worden. 

• De zorgleefplannen worden in overleg met de cliënt en diens naasten 
opgesteld. Waarin de autonomie van de cliënt centraal staat en de cliënt 
benaderd wordt als individu vanuit zijn persoonlijke verhaal en identiteit. 

Wonen en welzijn
• Onze cliënten ervaren optimale wooncomfort in combinatie met een 

zinvolle tijdsbesteding. Dit betekent dat wij in 2022 intern gaan verhuizen 
waardoor er horizontaal gewoond gaat worden. Het levert bewoners meer 
bewegingsruimte, keuzevrijheid en nabijheid op. Tevens kan het welzijn-
saanbod op maat worden aangeboden en er meer diversiteit in worden 
aangebracht.   

Veiligheid

Indicatoren basisveiligheid
• In 2022 is locatie Sprengenhof in alle themagroepen vertegenwoordigd. 
• WZD – 1x per jaar OZO door de EVV’er om de cliënt optimale compassie en 

autonomie te laten ervaren. 

Leren en werken aan kwaliteit

• In 2022 gaan besteden wij extra aandacht aan het leren van incidenten 
(doelmatig registreren van incidenten en analyseren) met als doel dat nabe-
spreking in het team lerend kan worden vormgegeven. 

Leiderschap, governance en management 

• In 2022 hebben wij een actieve deelname aan de VVAR in het licht van 
kwaliteitsverbetering van verpleeghuiszorg

• We gaan een visie op kwaliteit formuleren, samen met de professionals en 
cliënten

• Randvoorwaarden: open houding, benaderbaar zijn en inzicht verschaffen 
in de manier van werken

• Collega’s zijn op de hoogte van wijzigingen en ontwikkelingen in perso-
neelssamenstelling 

Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)

• We gaan onze medewerkers faciliteren zodat hun deskundigheid, gericht 
op de bewoners waarmee zij werken, wordt vergroot.

• We houden 6-wekelijks een verpleegkundigenoverleg, incl. casusbespre-
king. Verpleegkundigen zijn bereikbaar en inzetbaar voor gehele locatie, 
verdeeld over avonden en weekenden.

• We organiseren 2x per jaar EVV-bijeenkomst
• We streven er naar om onze personeelssamenstelling te laten voldoen aan 

normen op het gebied van aandacht & aanwezigheid, kennis & vaardighe-
den en leren & ontwikkelen.

• We implementeren het nieuwe roosterproces “project planning 2.0” 



Gebruik van hulpbronnen 

• We willen het zorgoproepsysteem beter laten aansluiten bij de (individuele) 
behoefte van bewoners en medewerkers door onder andere:  
- Alle mobiele telefoons van CLB vervangen voor degelijke toestellen incl. 
laadstations.  
- Nieuwe functionaliteit beschikbaar stellen om als medewerkers aan te   
kunnen melden op een appartement voordat deze wordt betreden.  
- Nieuwe type sensoren waar nodig inzetten.  
- Oproepsysteem beter instellen. Medewerkers scholen tot keyuser.

• We willen technologie in de zorg in te zetten als hulpmiddelen en niet als  
vervanging van persoonlijke, warme zorg door onder andere: 
- Inzet van E-Health wordt gedaan in overleg met cliënt, naasten en zorg- 
professionals.  
- Collega’s worden geschoold in het gebruik van e-health.

Gebruik van informatie 

• Door het verstrekken van juiste informatie willen we de cliënt ondersteunen bij 
het maken van de juiste keuze voor een verpleeghuis door onder andere: 
- het actualiseren van ZorgkaartNederland  
- waarderingen op zorgkaartNederland te monitoren en waar nodig acties uit te 
zetten.  
- Afspraken te maken met Zorg-entree om cliënt voorafgaand aan inhuizing van 
juiste informatie te voorzien

• We willen samen met de Kwaliteitsregisseurs meer samenhang en eenduidig-
heid in registratiesystemen creëren zodat de verzamelde data omgezet wordt 
in bruikbare informatie.



Plannen Markenhof

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

• Vergroten medezeggenschap en cliëntenparticipatie door middel continuering 
van cliëntenraadsvergaderingen, bewonersvergaderingen en ZLP-besprekin-
gen

Wonen en Welzijn

• Realisatie nieuwe afdeling voor intensieve Korsakovzorg en verbeteren samen-
werking tussen wonen/zorg en dagbesteding.

Leren en werken aan kwaliteit

• Continuering leerlijn Korsakov en opstarten intervisie voor zorgmedewerkers.
• In 2022 staan de KIES training en de training psycho-pathologie centraal 

Leiderschap, governance en management 

• Verstevigen van het eigenaarschap van de teams en het vergroten van de 
invloed op het nemen van beslissingen die nodig zijn om passende zorg te 
blijven bieden.

• Teams versterken met de uitbreiding van zorgmedewerkers met een HBO  
(niveau 6) achtergrond.

Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

• Continueren van ontwikkelgesprekken en voortzetten leerlijn Korsakov.

Gebruik van hulpbronnen
• Afronden onderzoek naar digitale planborden op Marken 

Noord en verdere implementatie van het gebruik hiervan 
binnen de andere buurten.

Gebruik van informatie 

• Delen van kennis en expertise, regisseursrol in de regionale 
samenwerking en het blijven doen van en participeren in 
onderzoek naar de zorg voor mensen met Korsakov.



Plannen Marken Haven

Veiligheid

• In 2022 verbeteren waar nodig en waarborgen alle betrokken partijen op Marken Haven de processen en uitvoering met betrekking tot de proto-
collen omtrent de medicatieveiligheid. 

• Verbetering van medicatieveiligheid draagt bij aan de continuiteit en kwaliteit van zorg en tevens het directe welbevinden van de cliënt. 
- In het eerste kwartaal van 2022 is bekend wat binnen Marken Haven nodig is om de processen omtrent medicatieveiligheid te verbeteren en 
worden hier acties op uit gezet. 
- Eind 2022 zijn de actiepunten uitgevoerd en is er een verbetering zichtbaar op het gebied van medicatieveiligheid.

Leren en werken aan kwaliteit

• In 2022 vinden in Marken Haven implementaties plaats die de transitie naar een  expertisecentrum Gerontopsychiatrie toe verwezenlijken. 
• In het kwaliteitsplan 2022 voor Marken Haven staat vooral de implementatie van Herstelondersteunende Zorg, de nieuwe leerlijn en het compe-

tentieprofiel centraal.
• Deze drie aspecten zullen ertoe bijdragen dat de cliënten gepaste begeleiding en zorg ontvangen, uitgaande van de individu, niet de aandoe-

ning(en). Dit met het doel kwaliteitszorg te halen vanuit het oogpunt van de individuele cliënt.
• Subdoelen: 

- In het derde kwartaal van 2022 zijn de medewerkers binnen Marken Haven geschoold in de methodiek Herstelondersteunende Zorg. 
- In de eerste helft van 2022 zijn de medewerkers binnen Marken Haven bekend met het competentieprofiel Gerontopsychiatrie en hoe zij zelf 
hierin geprofileerd (zullen) zijn. 
- Eind 2022 is de nieuwe leerlijn Gerontopsychiatrie geïmplementeerd binnen Marken Haven. 



Plannen Immendaal, 
Coolsingel

Plannen de Loohof

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

• Er is veel kennis en expertise; ook omtrent probleemgedrag. Medewerkers 
weten hier goed mee om te gaan. 

• Medewerkers hebben kennis van PDL. 
• Pilot complementaire zorg wordt verder uitgediept waarbij aromatherapie 

een vast onderdeel is van de zorg. 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

• Het vergroten van kennis en vaardigheden rondom het werken volgens zorg-
plan en methodisch werken. 

• Vergroten van rolduidelijkheid: in praktijk zijn de taken, verantwoordelijkhe-
den onvoldoende afgebakend.

• De wijze van rapporteren in het cliëntdossier uniformeren volgens SOAP 
methode.  

Leren en werken aan kwaliteit

• Alle medewerkers hebben korte uitleg gehad over de werkwijze PDL. 
• Teamplan wordt geschreven door medewerkers zelf, met ondersteuning van 

de kwaliteitsverpleegkundige. PDCA is hierbij leidraad. 
• Vanwege probleemgedrag wordt er in samenspraak met opleidingen een 

specifieke training op maat ontwikkeld zodat medewerkers zich veilig voe-
len.

• Klinisch redeneren wordt opgepakt 
• Studenten actief betrekken bij klinische lessen (gelinkt aan CGI kwaliteit en 

deskundigheid).
• Samenwerking tussen zorg en behandelteam nog meer versterken.

Wonen en Welzijn

• Er is meer ruimte en aandacht voor zingeving.
• Het vergroten van het aanbod welzijn op de gehele locatie zowel individueel- 

groepsniveau en voldoening geeft

Veiligheid

• Het vergroten van kennis en vaardigheden rondom het medicatieproces. 
• Positioneren van aandachtsvelden medicatieveiligheid.
• Proces opiaten beheer op locatie herzien en aanpassen.

Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

• Versterken van vakmanschap en professioneel leiderschap van medewerkers.
• Voldoende gekwalificeerde medewerkers in relatie tot de zorgvragen: 
• - Verlagen uitstroom - Verbeteren roosterplanning - Vergroten loopbaanmo-

gelijkheden.
• Versterken van samenhorigheid op locatie. 



Plannen Berghorst

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Aandacht voor eten en drinken 
• Deskundigheid bevordering medewerkers op thema gezond en gevarieerd 

voedingspatroon 
• Inzet kwaliteitskok op verschillende thema’s 
• Vergroten verbinding tussen zorg en keuken rondom variatie in voeding en 

vocht. 
• Eigen regie bewoners stimuleren om keuzes te maken in voedingsaanbod. 

Veiligheid 

Advanced care planning 
• Deskundigheid bevorderen 
• Inzet palliatief verpleegkundige voor workshop 
• Vast agenderen in zorgoverleg 
• Positionering Aandachtsvelder ACP 
• Intervisiebijeenkomsten voor EVV-ers 

Decubitus, IAD en wondzorg 
• Grotere aandacht voor preventie 
• Aandachtsvelder koppelt relevante informatie uit de themagroep terug  

naar collega’s 

Gebruik van informatie 

1) ECD 
• Continue verbeteren, bewaken en borgen 
• Zelfredzaamheid & eigen regie monitoren en vastleggen 

2) Implementatie OZO- verbindzorg

Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)

Medewerkers 
• Werven van nieuwe EVV-ers binnen huidige team 
• Werkprocessen vereenvoudigen 
• Verlagen (ervaren)werkdruk 
• Verbeteren verdeling werkafspraken 

Leren en werken aan kwaliteit

• Intern auditen: Medicatieveiligheid, MIC/MIM, Infectiepreventie/ BHV  
Continu bewaken van deskundigheid door interne audits en scholing 

• Voortzetting Basis voor Beter 
• Aandacht morele en ethische dilemma’s binnen de locatie dmv Moreel 

beraad 
• MTO/CTO: Jaarlijkse tevredenheid meting. 

Leiderschap, governance en management

• Bewustwording noodzakelijke kostenbesparingen 
• Optimalisatie van omzet/ zorgexploitatie. 
• ZVW omzetten naar WLZ waar mogelijk 
• Afbouw ZVW 



Plannen Heemhof, Aster

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

• In 2022 gaan we meer medewerkers trainen in PDL en er komen PDL coaches
• Ken je cliënt pagina wordt beter ingevuld en nageleefd. Meer aandacht voor 

de mens achter de dementie. Levensgeschiedenis beter in kaart brengen

Veiligheid 

• Medicatieveiligheid: wordt geborgd op de afdeling; aandachtsvelders, trai-
ningen, medicatiebeleidsnota

• Voedselveiligheid: iedereen heeft training HACCP en Niet stikken maar 
slikken gedaan. Een aantal medewerkers volgt de opleiding “malen van 
voedsel”, zodat we een eigen maalmachine op de afdeling mogen krijgen

Gebruik van hulpbronnen 

• Aandachtsvelders alarmeringssysteem werken samen met ICT aan verbete-
ring van het systeem op de afdeling

• Afdeling Crocus of Aster krijgt een nieuwe inrichting van de slaapkamers en 
vloeren (volgorde nog niet bekend).

Wonen en welzijn

• We zorgen dat alle (nieuwe) medewerkers de training Namaste volgen en 
dat het geleerde in de praktijk wordt gebracht op de afdeling (aandacht voor 
houden)

• Tafels worden huiselijk gedekt
• Bewoners die het aankunnen krijgen de vrijheden die daarbij passen in over-

leg met familie  (bv. van de afdeling af zonder begeleiding)
• Welzijn wordt een standaard onderwerp om over te rapporteren

Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)

• Juiste verhouding helpenden-viggers-verpleegkundigen om de kwaliteit 
van zorg te borgen. Doel is kwaliteitsverhoging

• Afschalen niveau 1 en proberen zoveel mogelijk op te leiden tot niveau 2 of 
hoger om de kwaliteit van zorg in de huiskamers beter te borgen

• Betere positionering GVP en HBO-V
• Teamspirit verhogen en vergroten werkplezier, leuke dingen doen met 

elkaar. Ken je collega’s en hun kwaliteiten

Leren en werken aan kwaliteit

• Leren van incidenten wordt structureel opgepakt. Er zijn kwartaaloverleg-
gen en terugkoppelingen naar de teams

• In 2022 worden aandachtsgebieden herverdeeld onder de medewerkers 
• Leerplein wordt goed bijgehouden om te zorgen dat bekwaam en bevoegd 

is en blijft
• Plan-Do-Check-Act verbeteren zodat acties/afspraken ook opvolging krij-

gen
• Meer aandacht voor mondzorg (tandarts afspraken, fysieke zorgverlening 

en kennis bijhouden)
• Dossier: meer aandacht voor rapporteren volgens SOAP methodiek
• 3 à 4 keer per jaar klinische lessen waarbij team Aster en Crocus samen-

werken
• B-overall gaan gebruiken om te oefenen en/of af te toetsen
• Start maken met het eigenaarschap op de afdeling vergroten
• Aandacht voor elkaars kwaliteiten zien en benutten, feedback geven en 

ontvangen op een constructieve manier en zelfreflectie verhogen middels 
teamcoaching

• Agressietrainingen aanbieden aan medewerkers gezien de veranderende 
doelgroep



Plannen Heemhof, doelgroep Huntington

Veiligheid 

• Om de overgang naar de nieuwe werkwijze onder de Wzd goed te laten 
verlopen vond in november en december 2020 e-learning voor alle mede-
werkers plaats. We willen in 2022 verder reflecteren, leren en verbeteren in 
de praktijk.

• Om de WZD blijvend onder de aandacht te houden willen we in 2022 op 
casusniveau de WZD multidisciplinair bespreken en de WZD als vast agenda-
punt agenderen in teamoverleggen met de medewerkers.

Leiderschap, governance en management

• We gaan aan de hand van “Negen handvatten bij verzorgend leiderschap” 
werken aan het verhogen van de invloed en verantwoordelijkheid van 
de medewerkers op het leveren van goede zorg. Deze negen handvatten 
richten zich op: 
- Denken in kwaliteiten 
- Aangeven van grenzen   
- Nee kunnen zeggen 
- Kunnen presenteren 
- Vragen kunnen stellen en doorvragen 
- Actief luisteren 
- Feedback geven 
- In gesprek gaan met bestuurder/manager 
- Een actieblok om plannen uit te voeren

• Eigen initiatief, betrokkenheid en verantwoordelijkheid krijgen de ruimte 
zodat medewerkers zich kunnen ontwikkelen. 

• Hierbij geven we vertrouwen, geven we ruimte voor fouten, stellen we 
voornamelijk vragen in plaats van het geven van oplossingen, zijn we dui-
delijk in wat moet (vanuit bijv. kwaliteitskader) maar geven we medewer-
kers ruimte om hun werk in te richten op de manier die zij zelf het beste 
vinden (vanuit hun persoonlijke kwaliteiten). 

Leren en werken aan kwaliteit

• Samen met de Atlantbrede themagroep “Leren van incidenten” gaan we 
onderzoeken op welke manier we de meldingen kunnen gebruiken om op 
te reflecteren om er zoveel mogelijk van te leren en verbeteringen toe te 
passen in de praktijk. 

• We bespreken audits in het Kwaliteitsteam Huntington zodat de aanbeve-
lingen duidelijk zijn en we nemen gericht actie om deze in de praktijk op te 
volgen.



Plannen Heemhof, 
Crocus

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

• Namasté Methodiek wordt meer toegepast in de dagelijkse zorg: zorgcolle-
ga’s worden hier in opgeleid en kennisbijeenkomsten worden georganiseerd. 

• De aandachtsvelders PDL delen hun kennis en verzorgen training on the job. 
Hulpvraag  van de bewoners is het vertrekpunt.

• Uitvoer geven aan het protocol probleemgedrag bij dementie.
• Er is middels een enquête uitvraag naar de behoefte om als informele zorg-

verlener de zorg van de bewoners te ondersteunen gedaan bij de contact-
personen van de bewoners begin januari 2022.

• Intercultureel werken wordt actief onder de aandacht gebracht. Hierbij 
wordt het Varius opleidingsprogramma actief gebruikt. 

Veiligheid 
In 2022 zal er actief gewerkt worden aan:
• BHV (trainingen, aanscherpen  protocollen)
• Er wordt deelgenomen aan  themagroepen als WZD, HIP, Medicatie veilig-

heid, Huidletsel. Hierdoor worden de aandachtsvelders op de thema’s actie-
ver ingezet. Zij kunnen de kennis op de afdeling weer verder verspreiden.

• Deskundigheidsbijeenkomsten worden maandelijks georganiseerd.
• Het wegingskader WZD wordt op de afdeling geïmplementeerd.

Gebruik van hulpbronnen 

• In 2022 wordt er verder samengewerkt met ICT om zorg technologische 
verbeteringen in te voeren of te verbeteren. Er is een HBO-ver gekoppeld aan 
deze ontwikkelnoodzaak.

Gebruik van informatie 

• De overlegstructuren ( MDO, ZLP en wet zorg en dwang) worden aange-
scherpt. Medewerkers worden getraind en gecoacht op deze aanpassingen 
zodat zij zelfstandig deze overlegvormen in kunnen gaan. Per januari 2022 
zal de aanscherping van deze overlegstructuren in gaan. Er ligt een duide-
lijk en helder plan onder deze overlegstructuren zodat zorgmedewerkers 
weten wat zij moeten doen.

Wonen en welzijn

• De methodiek Namasté zal verder doorontwikkeld worden volgens de 
evidence based richtlijnen. Hierdoor kan er nog beter afgestemd worden op 
de persoonlijke zorg vraag van iedere bewoner. Op teamniveau is de door 
ontwikkeling als opgenomen in het kwartaalplan.

Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)

• De teamsamenstelling is reeds aangepast op de veranderende zorgvraag. 
In 2022 zal per kwartaal geëvalueerd worden en zo nodig bijgestuurd wor-
den om de zorgvragen te beantwoorden. De zorgvraag van de bewoners is 
altijd leidend.

• Er is inmiddels gestart met een herziening van het roosterproces. In maart  
2022 wordt er gestart met het doorvoeren van deze aanpassing. Er vinden  
maandelijks evaluatie overleggen plaats tussen de behandelaren (arts, 
psycholoog) en de kwaliteitscoach en manager van Crocus.

• Er is in elke dienst een afdelingsverantwoordelijke die een coördinerende 
rol in de betreffende dienst op zich neemt.

• Er wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke teamsamenstelling 
waarbij verschillende kwaliteiten elkaar versterken in het leveren van de 
zorg. Daar waar het noodzakelijk is zal actief ingezet worden op coaching/ 
bijscholing.

Leren en werken aan kwaliteit

• De teams op Crocus werken momenteel aan een eigen afdelingsjaarplan 
waarin per kwartaal doelen zijn geformuleerd en acties uitgezet. In 2022 
wordt hiermee geoefend 

• Deskundigheidsbevordering wordt middels de kwaliteitsthema’s georgani-
seerd. De aandachtvelders krijgen hierbij het podium om hun expertise te 
delen met de afdeling en zoeken daarbij ook de samenwerking op met de 
collega’s van Aster. Vanaf februari 2022 wordt er maandelijks een thema 
centraal gezet.

• In  september 2021 is er een teamwissel doorgevoerd. Er is een evaluatie 
geweest onder de zorgmedewerkers om op een aantal criteria informatie 
op te halen wat de uitwerking op de kwaliteit van zorg en het werkplezier 
is. Hierbij  zijn de contactpersonen van de bewoners ook bevraagd.  
In januari 2022 zal de imput van de totale evaluatie aanleiding zijn om 
verbeter interventies te formuleren en uit te zetten. De zorgmedewerkers 
krijgen hierin een actieve rol.

• Moreel beraad wordt actief ingezet in 2022. Er wordt ten minste twee 
moreel beraden georganiseerd.

• Intervisie bijeenkomsten voor leerlingen wordt gestart.



Plannen Koningin Wilhelmina

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
PG:
• PDL en verzorgend wassen wordt in 2022 vast onderdeel van basiskennis 

medewerkers
• Werken volgens protocol Probleemgedrag wordt de basis voor ieder  

omgangsoverleg of gedragsvisite
• Alle medewerkers hebben in 2022 de KIES-training gevolgd zodat de toene-

mende complexiteit van bewoners begrepen en passend begeleid wordt. 
Het inzetten van Meerzorg maakt hier ook onderdeel van uit.

• Familieleden en naasten worden meer betrokken bij dagelijkse zorg en 
welzijn

Woonzorgcentrum:
• In 2022 gaan we vooral inzetten op eigen kracht i.p.v. dat ziekte het uit-

gangspunt is. Meer familieparticipatie sluit hier bij aan.
• In 2022 wordt extra aandacht besteed aan de beleving van naasten in de 

stervensfase van hun geliefde. Terugkoppeling van uit de nieuwe  
themagroep palliatieve zorg naar het hele team wordt vormgegeven

Wonen en welzijn
PG:
• Welzijn wordt anders ingericht: één huiskamer  wordt in 2022 ingericht als 

welzijnsruimte waar een 7 dagen aanbod zal zijn met diverse welzijnsactivi-
teiten: Namasté, muziek, bezinning, hersengymnastiek, tijd om bezig te zijn 
met de Silverfit, Creadle, tovertafel, bewegen en kook en bakactiviteiten

Woonzorgcentrum:
• Welzijnsmedewerkers en zorgmedewerkers gaan samen een activiteiten-

planning maken
• Bij de intake krijgt individuele interesse op gebied van welzijn aandacht
• Tijdens EVV besprekingen evalueren we niet alleen op zorg en ondersteu-

ning maar ook op welzijn
Wijkfunctie:
• Ondanks het wegvallen van de Ontmoetingsplek en dagbesteding blijft in 

2022 het restaurant open voor bezoekers uit de wijk
• We gaan in 2022 weer inzetten op de wijkbuffetten. Bezoek uit de wijk kan 

tegen betaling ook gebruik maken van ons activiteitenaanbod

Veiligheid

• De verdere uitwerking van het balkonbeleid waardoor bezoek samen met 
de bewoner gebruik kan maken van de balkons behorend bij de apparte-
menten

• Uitrol van het voedingsplan op de gehele afdeling waarbij door middel van 
eiwit en vezelrijke voeding er minder medicatie nodig is

• In het ECD gaan we het onderdeel woonzorgcentrum volledig beschrijven 
volgens de protocollen en beleid van Atlant

Leren en werken aan kwaliteit

Algemeen:
• Voortzetten en vervolgen van ‘leren in een groep’.  Themamiddagen uitbrei-

den met  overige BBL studenten binnen KW. Samenwerking hierin blijven 
opzoeken met overige disciplines

• 1 maal per 6 weken een themamiddag studenten inzetten voor intervisie
• Alle medewerkers gaan of hebben een PDL training gevolgd/volgen (verkor-

te versie?)
• Gediplomeerde GVP medewerkers vervolg laten geven aan de WIL bijeen-

komsten binnen de afdeling
• Leerplein is bij alle medewerkers op orde
• De kiestraining wordt actief aangeboden 
• Studenten klinische lessen laten verzorgen m.b.t. kwaliteit en deskundig-

heid
• Het werken met de PCDA zal ingebed worden bij de medewerkers
• In 2022 gaan we werken met een teamplan dat 4 x per jaar besproken en 

evt. bijgesteld wordt. Doelen zijn passend bij de themagroepen
PG en WZC:
• In teamoverleggen meer aandacht besteden aan leren van incidenten: vast 

agendapunt



Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)

• Het vinden van gediplomeerd personeel op minimaal niveau 3 IG wordt 
steeds moeilijker. De balans in de teams is een voortdurende punt van 
aandacht. De toename in zorgzwaarte vraagt om gekwalificeerd personeel, 
maar is steeds moeilijker te vinden. Dit is van invloed op de kwaliteit van 
zorg de komende jaren. Het belang van opleiden en scholen wordt nog 
belangrijker om de komende jaren hieraan te kunnen voldoen. 

• Medewerkers voelen zich verantwoordelijk en leren om zelf meer initiatie-
ven te nemen, plannen te maken en uit te voeren. Aanspreken, uitspreken 
en afspreken.

Gebruik van hulpbronnen 

PG
• In 2022 worden de ruimtes meer aangepast op de belevingswereld van de 

bewoners
Algemeen
• Inzetten op de maximale ICT zorgtechnologie op de locatie

Gebruik van informatie 

• In 2022 gaan we een kwaliteitsslag maken met het MO; dat zal beter 
gebruikt en ingezet gaan worden.



Plannen Berkenhove

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

• Door verdieping te zoeken in de “ken je cliënt-pagina” wordt de zorg nog meer 
afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de zorgvrager.

• De zorgleefplannen worden opgesteld volgens de gestelde richtlijnen en de 
zorgvrager ontvangt de afgestemde zorg.

• De EVV’er maakt bij aanvang zorg concrete afspraken met de contactpersoon en 
zorgvrager over de inzet van mantelzorgtaken en legt deze vast in het ZLP

• Medewerkers worden gecoacht op het gebied van rapporteren en het gebruik 
van de SOAP/TIME-methodiek evenals de PDCA-cyclus

• Inzet van Namasté en PDL binnen KSW
• Aandacht voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor de zorgvragers op 

kleinschalig wonen (KSW) wordt verfijnd door de inzet van persoonlijke mappen

Wonen en welzijn
In 2022 gaan wij vormgeven aan welzijn door
• Nader uitwerken en uitdragen van de concept visie Regenboog (dagstructuur 

bieden) 
• Ontspanningsprogramma opstellen passend bij de doelgroep.
• Gastvrijheidsconcept binnen het Grand Café en de ontmoetingen uitbouwen 

om aan de vraag van de bezoekers te kunnen voldoen, zoals openingstijden en 
de menukaart

• Versterken van welzijn en dit borgen binnen de samenwerkingsverbanden met 
Stimenz, de gemeente, Ons Huis, Stichting vrienden van Atlant maar ook in de 
zorgleefplannen.

• Aandacht zinvolle dagbesteding binnen de Regenboog en Gouden Regen afge-
stemd om de wensen en behoefte van de zorgvragers/bezoekers

• Aandacht voor familieparticipatie en vrijwilligers binnen KSW

Veiligheid

• Medewerkers volgen jaarlijks de BHV-rondleiding op locatie. Berkenhove kent 
voldoende BHV’ers om de 24 uurs zorg veilig weg te kunnen zetten

• BHV is een vast onderdeel van de werkoverleggen met als doel bewustwording 
te creëren en de zorgvragers een veilig thuis te beiden

• Er is aandacht voor voedselveiligheid door medewerkers van het wzc de HACCP-
-training te laten volgen en hierop sturen.

• Medicatieveiligheid en het leren van incidenten worden vast onderdeel van de 
werkoverleggen

• Inzet van domotica ten behoeve van veiligheid om zorgvrager optimaal gebruik 
te laten maken van zijn/haar “beperkte” vrijheid

• Binnen de ZLP-besprekingen is er aandacht voor polyfarmacie en wordt dit 
gemonitord en vastgelegd

• Aandacht voor WZD en team/arts beschikt over concrete cijfers betreffende 
inzet

• Aandachtspunten vanuit de HIP worden omgezet in verbeteracties

Leren en werken aan kwaliteit

• In 2022 krijgt het werken met een teamplan meer vorm binnen wzc . Aandachts-
velders worden beter gepositioneerd in het team en krijgen de ruimte om aan 
te sluiten bij de themagroepen

• Medewerkers hebben hun leerplein op orde. Leerplein is een vast onderdeel in 
de jaargesprekken. 
->VKC heeft hierin een ondersteunende rol 
-> Invoering B-Overall ter ondersteuning in de uit te voeren handelingen

• Inzetten moreel beraad en opname in het jaarplan scholingen
• Werken met een scholingsplan en dit verder uitdiepen en vormgeven binnen de 

locatie
• Deelname LPZ-meting en gebruiken van indicatoren om de zorginhoudelijke 

processen te verbeteren
• Medewerkers krijgen ruimte om deel te nemen aan bijeenkomsten netwerk 

dementie
• Uitwerken palliatieve zorg binnen Berkenhove
• Leren van incidenten door meer gebruik te maken van de mogelijkheden binnen 

Triasweb en toepassen van de PCDA in deze
• Bespreken jaarplan locatie in de diverse werkoverleggen in de maand februari



Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel)

• Medewerkers zijn voor Berkenhove van essentieel belang voor de kwaliteit van 
zorg- en dienstverlening waarbij aandacht geschonken wordt aan: 
- De juiste medewerkers op de juiste plaats  
- Gezonde medewerkers 
- Betrokken medewerkers 
- Lerende en ontwikkelende medewerkers 
Dit met als doel het eigenaarschap van zowel de individuele medewerkers als 
het team te verstevigen en te borgen.

• Sturen op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid; Inzet Falke & Verbaan; inzet 
SMT op locatie

• Kwalitatieve en kwantitatieve bezetting is op orde en past binnen de begroting 
2022

• Ophalen van de beschikbaarheidsprofielen en invoeren van roosterproces 2.0

Gebruik van hulpbronnen 

• Inzetten van domotica zodat bewoners langer de regie behouden (Tessa, 
deurdrangers)

• Inzet slimme incontinentie binnen KSW
• Ergo coaches in hun kracht zetten om in te spelen op een toenemende zorg-

zwaarte en medewerkers te ondersteunen in de keuze van een efficiënte inzet 
van diverse hulpmiddelen

• Herinrichting KSW uitwerken voortkomend uit de specifieke opdracht gesteld in 
2021

• Inzetten zorgtechnologie zoals het inzetten van Surfaces binnen de locatie

Gebruik van informatie 

• Informatiedeling met belanghebbenden zoals cliëntenraad 1x per maand
• ZLP-besprekingen voldoen aan de regelgeving
• Evaluatie medimo en verfijnen wensen om gebruik vriendelijker te maken
• Verwerken feedback ontvangen uit cliënt-waardering en deze omzetten in 

concrete acties

Leiderschap, governance en management 

• Sturen op verlagen verzuim door inzetten trainingen Falke & Verbaan; inzet 
SMT, inzet verzuimcoach

• Sturen op inzetbaarheid in plaats van de nadruk leggen op verzuim
• Starten met scholingsplan om behoefte aan scholing opgehaald uit de jaarge-

sprekken het komend jaar ook daadwerkelijk weg te zetten
• Op orde hebben en houden van de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting 

binnen de kaders van de begroting
• Aandacht voor werkplezier door dit onderwerp terug te laten keren binnen 

diverse werkoverleggen
• Afbouw Thuiszorg binnen Berkenhove
• Nadere uitwerking verbeterplan KSW waaronder zelfstandig werken met eigen 

regelruimte (n.a.v. specifieke opdracht in 2021)
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