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Inleiding 

“Zorg voor elkaar.” 

Attent wil zorg en behandeling bieden die cliënten als “vertrouwd en dichtbij” ervaren. Het is namelijk 

nogal wat, als je de zorg voor jezelf of voor iemand van wie je houdt aan iemand anders moet 

toevertrouwen. Daarvoor moet je ons kunnen vertrouwen. Attent wil dat vertrouwen winnen door 

vakmanschap van onze medewerkers én door onze bewoners en cliënten te begrijpen. “Zie mij, hoor 

mij”, dát is wat onze cliënten willen. Attent wil dan ook uitblinken in het onderhouden van een goede 

relatie tussen cliënten en medewerkers.  

Dat doen we door zorg zo dichtbij mogelijk te organiseren. Thuis via de wijkverpleging en binnen onze 

huizen door senior verpleegkundigen het eerste aanspreekpunt te laten zijn. Dat vinden wij “dichtbij”. 

Onze senior verpleegkundigen maken deel uit van een heel team dat zorg verleent. Binnen dat team 

helpen we elkaar. We geven elkaar advies en zorgen voor elkaar. We doen dat vanuit onze waarden: 

gastvrij, met respect, integer en professioneel, Zo komt bij Attent de zorg voor elkaar. 

We realiseren ons dat we nog veel te leren hebben. Er komen namelijk telkens nieuwe cliënten, die 

andere dingen van ons vragen. Ondertussen is de werkdruk hoog, al was het maar omdat er te weinig 

goed geschoold personeel voor handen is. Ook daar moeten we mee leren omgaan. Attent wil niet 

alleen uitblinken in goede omgangsvormen, maar ook in leren. Leren van cliënten en hun familie, van 

elkaar, als team, van rolmodellen. Dát is voor ons kwaliteit. Dit met als doel om cliënten de best 

mogelijke zorg te bieden. 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg leert ons dat er nog veel te doen is. Als Attent kiezen we een 

focus die dichtbij onze visie ligt: zorg bieden die vertrouwd en dichtbij is.  

In de eerste plaats willen we nóg beter worden in persoonsgerichte zorg. In 2018 zetten wij “het 

voeren (en vastleggen) van het goede gesprek met de cliënt” centraal. Achter de verbetering van de 

cliëntgesprekken gaat een wereld van methodisch werken schuil. Cliënten en medewerkers zullen 

daarin ondersteund worden door de selectie en invoering van een nieuw systeem voor het 

elektronisch cliënten dossier (ECD), dat voor cliënten en familie digitaal is in te zien. Ook het nieuwe 

systeem vergt aandacht voor een andere, methodische manier van werken. 

In de tweede plaats willen we dat onze teams nóg beter worden. Door te leren en te werken aan 

kwaliteit, door leiderschap op alle niveaus belangrijk te maken en bovenal door te werken aan de 

motivatie van de afzonderlijke medewerkers. Ons doel is dat onze mensen fluitend naar het werk 

gaan. Om dat te bereiken vragen we van ieder team een plan, in welke vorm dan ook. Dat mag een 

A4-tje zijn, een tekening, een YouTube-filmpje of iets anders. Als maar duidelijk wordt waar het team 

nu staat en wat het in 2018 wil leren. Om dit te bepalen worden de teams waar nodig ondersteunt 

door het management.  

Attent zorgt voor een goed gevulde gereedschapskist met allerlei tools die de teams kunnen 

ondersteunen: variërend van lean-instrumenten tot drijfveer-testen en coaches.  

Beter worden in “het goede gesprek” voeren én beter worden als team. Dát zijn onze speerpunten 

voor 2018. Natuurlijk werken we ondertussen ook aan de andere ontwikkelpunten uit het 

Kwaliteitskader, maar in “het goede gesprek” en “leren en ontwikkelen” komt onze identiteit tot uiting. 

We realiseren ons dat we hiermee aan het begin van een ontwikkeling staan om kwaliteit meer te 

bewegen vanuit de teams zelf in plaats vanuit het management. Waar vroeger kwaliteit werd beleefd 

als iets dat van buiten- of van bovenaf kwam, moet het nú iets van de medewerkers zelf zijn of 

worden. Dit betekent dat kwaliteit vaker onderwerp van gesprek wordt binnen de teams en dat het 

binnen de teams normaal wordt om elkaar aan te spreken op de geleverde kwaliteit. Of, zoals één van 

onze verzorgenden het tijdens een kwaliteitssessie zei: “Soms zie ik dat een collega een bewoner 

beter begrijpt dan ik. En omgekeerd is dat ook wel eens zo. En daar hebben we het dan over in het 

team.” Als je zo ver kunt komen als organisatie, dan hebben we echte kwaliteit in huis en zorgen we 

echt voor elkaar. 
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1. Profiel zorgorganisatie 

 
Zorgvisie en kernwaarden 
 
Zorgvisie 
Hier geloven wij in! 
Attent Zorg en Behandeling (hierna Attent genoemd) wil de ouder wordende mensen ondersteunen 
het leven te leven zoals ze dat wensen. Attent biedt directe zorg en behandeling op een plek en 
manier die vertrouwd is. Dichtbij en altijd met de benodigde deskundigheid en ruimte om zelf 
keuzes te maken.  
 
Hoe gaan wij dit doen: Vertrouwd en dichtbij! 
Attent wil deskundige zorg en behandeling bieden die dichtbij en vertrouwd is. Dit doet wij door 
diensten sterk regionaal aan te bieden met medewerkers die lokaal georiënteerd zijn. Hierbij wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, 
omdat wij denken dat dit aansluit bij de wensen en de vertrouwde omgeving van de cliënt. Wij 
noemen dat community care of gemeenschapszin. Attent biedt de ondersteuning die nodig is om 
de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen en neemt de zorg over als dat nodig is. Eenvoudig 
en specialistisch; thuis of in onze huizen. 
 
Kernwaarden 
Kernwaarden geven uitdrukking aan de basiswaarden van de organisatie en dienen als maatstaf 
voor ons handelen. Zij gaan over dat wat wij gezamenlijk willen, wat wij goed en juist vinden. 
Goede zorg veronderstelt professionaliteit, ruimte voor persoonlijke aandacht in de relatie tussen 
cliënt en medewerker en tussen medewerkers en vrijwilligers. Attent vindt het belangrijk dat cliënten 
gemakkelijk toegang hebben tot de diensten van de organisatie. Cliënten bepalen zelf in welke 
vorm, op welk moment, waar en hoe zij zich willen laten ondersteunen. 
 
Attent drukt een en ander uit in kernwaarden, die aangeven wat Attent belangrijk vindt:: 
Gastvrij: Een open houding en welkom voelen. 
Respect: Zorg verlenen is een relationeel proces. 
Integer: Open, eerlijk en betrouwbaar.  
Professioneel: Zorg, begeleiding en behandeling die voldoend aan de hoogte professionele eisen. 
 
GRIP krijgen, hebben en houden is een opdracht voor alle medewerkers en vrijwilligers van Attent. 
 

Doelgroepen en zorgverlening 
 
Attent levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan vooral ouderen in de brede 
regio van Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe. Attent levert die diensten daar 
waar de cliënt verblijft. Dat kan in één van haar huizen zijn, maar ook bij de cliënt thuis.  
 
Attent biedt hierbij de volgende zorgvormen aan: 
• Eerstelijnsbehandeling • Thuiszorg • Revalidatie en kortdurend verblijf • Zorg met verblijf • 
Crisisopname • Palliatieve Zorg • Dagbesteding • Psychogeriatrie • Gerontopsychiatrie • 
Huishoudelijke hulp 
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Besturingsfilosofie 
 
Attent wil een zorgorganisatie zijn die activiteiten ondersteunt die door de cliënt en familie gevraagd 
worden én waarover zij zelf mee hebben besloten. Op basis van kundig advies nemen ouderen en 
hun naasten beslissingen over behandelen, behouden en accepteren. Inspiratie en leidraad wordt 
gevonden in het samenwerken aan "Attent voor de cliënt". Onze “locaties” noemen we onze 
“huizen”; omdat je je in je huis goed kunt voelen.  
 
Attent kiest voor een professionele ruimte die door medewerkers vergaand kan worden ingevuld. 
Dit vraagt van de vakmensen van Attent een goed gevoel voor het kunnen omgaan met kaders, met 
vrijheid in gebondenheid en het kunnen omgaan met de ruimte en eisen van het vak dat men 
uitoefent. Dit noemen we 'nieuw professionalisme'; een vakmens die andere vakmensen opzoekt, 
samenwerkt, aanvult en samen met de organisatie en het management - door te leren - bouwt aan  
betere zorg.   
 
Binnen de besturingsfilosofie van Attent gelden de volgende uitgangspunten: 
- Onze medewerkers maken het verschil;  
- We doen het niet alleen, maar werken samen met anderen; 
- We doen dit financieel verantwoord. 
 

Gebieden en zorgomgeving 
 
Attent levert zorg in vijf gebieden (of gemeenschappen): Doesburg, Dieren, Rheden/Velp, Arnhem-
Noord en Overbetuwe. In die gebieden maken we deel uit van netwerken en werken we samen met 
huisartsen, gemeenten, welzijnsorganisaties, collega-zorgaanbieders, ziekenhuizen en andere 
gespecialiseerde instellingen. Uiteraard zijn onze huizen de blikvangers van Attent. We hebben er 
elf. 
 
De Hessegracht - Doesburg 
In de mooie Hanzestad Doesburg, is De Hessegracht gevestigd. De Hessegracht is een 
kleinschalige woonvoorziening voor cliënten met oriëntatieproblemen of dementie. De Hessegracht 
biedt een beschermde omgeving waar cliënten zich veilig kunnen voelen. De locatie is uniek. Het 
eiland waar De Hessegracht op gevestigd is, deed vroeger dienst als Ravelijn met 
verdedigingswallen. Alle cliënten beschikken er over een eigen kamer op de begane grond en 
wonen in kleine groepen. Op deze locatie wordt PG-zorg verleend. 
 
St. Elisabeth - Doesburg 
St. Elisabeth is gevestigd in het hart van het historische centrum van Doesburg en was tot 2015 een 
klein verzorgingshuis. Winkels, voorzieningen en openbaar vervoer zijn bijzonder goed bereikbaar. 
De locatie biedt, na haar verbouwing medio 2016, ruimte aan vier woongroepen voor psycho-
geriatrische cliënten en een woongroep voor somatische cliënten. St. Elisabeth kenmerkt zich 
vanwege de kleinschaligheid door een intieme en ongedwongen sfeer. Alle cliënten beschikken 
over een eigen kamer met sanitair en huiskamers om gezamenlijk te verblijven. Op deze locatie 
wordt somatische en PG-zorg verleend. 
 
Voormalig Gelders Hof: Hofstaete - Dieren 
Hofstaete is goed bereikbaar met openbaar vervoer (treinstation op twee minuten loopafstand) en 
ligt naast het mooie Landgoed Hof in Dieren. Hofstaete is een regionaal centrum voor beschermd 
wonen, met zorg en behandeling. Hier wonen cliënten op leeftijd met specifieke zorgvragen op het 
gebied van psychogeriatrie en gedrag of gerontopsychiatrie en structuur. Hofstaete biedt een 
beschermd thuis met hoogwaardige, specifieke zorg, behandeling en begeleiding. De locatie is 
geheel gelijkvloers, beschikt over eenpersoonskamers en een binnentuin. Op deze locatie wordt 
GP- en PG-pluszorg verleend. 
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Voormalig Gelders Hof: Intermezzo - Dieren 
Intermezzo is gelegen in het centrum van Dieren, naast het Landgoed Hof en betreft samen met het 
naastgelegen Hofstaete het Dierense verpleeghuis Gelders Hof. Ouderen kunnen in het 
verpleeghuis Intermezzo terecht voor zowel kortdurende als langdurige zorg, totaal 80 plaatsen. 
Speciaal hiertoe ingerichte en toegeruste afdelingen maken het mogelijk om of verantwoord te 
werken aan uw revalidatie en herstel of geven de mogelijkheid om langdurig te wonen in een 
beschermende en veilige zorgomgeving. Intermezzo staat voor persoonlijke aandacht. Ook kan er 
bij crisissituaties of ter ontlasting van de thuissituatie, enkele dagen en/of nachten per week - 
tijdelijk - in het centrum worden verbleven. Het centrum beschikt over éénpersoonskamers en 
voldoende algemene ruimtes, zoals het restaurant en een kapper. Voor de langdurige zorgfunctie 
zijn cliënten welkom met lichamelijke en/of psychogeriatrische zorgvragen. Voor de kortdurende 
zorgfunctie zijn cliënten welkom met een indicatie voor eerstelijnsverblijf of voor geriatrische 
revalidatie. 
 
De Oude Plataan - Dieren 
Midden in het oude deel van Dieren ligt De Oude Plataan. Cliënten wonen hier zo lang mogelijk 
zelfstandig, terwijl zij de zorg en ondersteuning ontvangen die nodig is. De Oude Plataan heeft een 
dagbestedingsproject. De Oude Plataan is een gezellige, overzichtelijke locatie, waar de cliënt zich 
snel zal thuis voelen. De locatie beschikt over eenpersoonsappartementen, is ingericht met frisse 
kleuren en heeft een eigentijdse uitstraling. Op deze locatie wordt somatische zorg verleend. 
 
Beverode - Dieren 
Beverode bevindt zich in de bosrijke omgeving van Dieren. Cliënten wonen hier zelfstandig, terwijl 
ze de zorg en ondersteuning ontvangen die nodig is. Naast afdelingen voor somatische cliënten, 
zijn er in Beverode afdelingen voor cliënten met oriëntatieproblemen of dementie. Binnen de locatie 
heerst een informele sfeer en is er gelegenheid om anderen te ontmoeten tijdens de activiteiten die 
worden georganiseerd. Beverode beschikt over een- en tweepersoonsappartementen. Op deze 
locatie wordt somatische en PG-zorg verleend. 
 
De Boomgaard - Rheden 
De Boomgaard, gelegen aan de voet van de Posbank, is een kleinschalige woonvoorziening die 
volledig ingericht is voor en toegerust is op cliënten met oriëntatieproblemen of dementie. Cliënten 
in De Boomgaard beschikken over een eenpersoons kamer en wonen in kleine groepen. Er heerst 
een informele huiselijke sfeer waarin cliënten zoveel mogelijk in staat worden gesteld hun leven in 
te vullen zoals zij dat wensen. Op deze locatie wordt PG-zorg verleend. 
 
Rhederhof - Rheden 
Rhederhof ligt aan de rand van de Posbank, dicht bij het centrum van het dorp. In Rhederhof wonen 
cliënten zo lang mogelijk zelfstandig, terwijl ze de zorg en ondersteuning ontvangen die nodig is. 
Het is een open huis met een warme, informele sfeer. Rhederhof beschikt over eenpersoons-
appartementen. Op deze wordt somatische en VZH PH-zorg verleend. 
 
Kastanjehof - Velp 
In Kastanjehof kunnen cliënten, ondanks een intensieve behoefte aan zorg en behandeling, zo 
gewoon mogelijk in een aangename omgeving verblijven. Kastanjehof is geschikt voor cliënten 
met psychogeriatrische problemen maar evengoed geschikt voor cliënten met sterke lichamelijke 
beperkingen. In een sfeervolle ambiance worden cliënten op een gastvrije wijze geholpen zich thuis 
te laten voelen. Op deze locatie wordt somatische en PG-zorg verleend. 
 
Regina Pacis - Arnhem 
Regina Pacis ligt aan het monumentale landgoed Sacre Coeur. Cliënten die niet meer zelfstandig 
thuis kunnen wonen en een intensieve zorg- en behandelingsvraag hebben, kunnen hier terecht. 
Ook cliënten die in een revalidatie- dan wel in een hersteltraject zitten, vinden in Regina Pacis de 
perfecte omgeving. Regina Pacis heeft tevens een hospice voor hoog complexe palliatieve zorg. Op 
deze locatie wordt somatische, GRZ-, GP, en PG en palliatieve zorg verleend. 
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Tertzio - Elst 
Niet ver van het gezellige centrum van Elst kunnen ouderen, die intensieve zorg en behandeling 
nodig hebben, terecht bij Tertzio. Ouderen met diverse uiteenlopende problematiek die het 
zelfstandig wonen bemoeilijken, zijn hier op de juiste plek. Bij Tertzio behoudt men de regie over 
het eigen leven; de wijze van leven die men gewend is, kan worden voortgezet. Op deze locatie 
wordt somatische, basis- en PG-zorg verleend. 
 
Attent Service Centrum - De Steeg 
Op het service centrum zijn de ondersteunende diensten gevestigd. 
 

Lerend netwerk en samenwerkingsverbanden 
 
Lerend netwerk 
Attent maakt deel uit van diverse netwerken waarin wordt geleerd. De belangrijkste zijn hieronder 
kort beschreven. 
 
Zorgorganisaties Liemerije, Vilente, Zinzia en Attent Zorg en Behandeling vormen al enige tijd een 
lerend netwerk avant la lettre. Op bestuurlijk niveau vond de laatste jaren al uitwisseling plaats van 
best practices en werden dilemma’s gedeeld. Sinds 2016 wordt op het niveau van bedrijfsvoering 
kennis gedeeld en samengewerkt. De kwaliteitsteams hebben elkaar ook gevonden en er worden 
audits bij elkaar uitgevoerd. 
 
Daarnaast maakt Attent onderdeel uit van het UKON. Het UKON-netwerk is een samenwerking 
tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Ouderengeneeskunde van het Radboud umc en vijftien 
zorgorganisaties. Het doel van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven van én de 
kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, die intensieve zorg en begeleiding 
nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm. Attent neemt deel aan diverse werkgroepen 
waarin thema’s worden verdiept, levert bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en is (net als alle 
andere aangesloten organisaties) in 2017 gevisiteerd door een collega-organisatie.  
 
Samenwerkingsverbanden 
Lokaal zijn er in het werkgebied van Attent diverse samenwerkingsverbanden actief waar Attent een 
rol in speelt. 
 
In Arnhem werkt Attent samen met de welzijnsorganisatie SWOA en de gemeentelijke wijkteams. 
Ook werkt Attent samen met VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve ThuisZorg) en het oncologisch netwerk 
in Presikhaaf. 
 
In de gemeente Rheden neemt Attent deel aan het Netwerk Ouderenzorg Rheden/Rozendaal en 
het Samenwerkingsverband Ouderenzorg Dieren. Ook in het project Technologie trolley Rheden 
met onder andere de seniorenorganisatie STOER (Senioren Teams Ondersteunen Elkaar in 
Rheden Rozendaal) en in de organisatie ten behoeve van de mantelzorgcafés samen met het MVT 
(Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Rheden/Rozendaal). 
In Doesburg wordt met diverse partijen samengewerkt in de zorg voor kwetsbare ouderen. Onder 
andere met de Coöperatie IJsselstromen. 
 
In Rheden en Doesburg worden door Attent, in samenwerking met Alzheimer Nederland en enkele 
collega-zorgaanbieders, voor mensen met dementie informatie- en ontmoetingsavonden 
georganiseerd. 
 
In de gemeente Overbetuwe is Attent actief in het samenwerkingsverband Wonen, Welzijn, Werk 
en Zorg Onderwijs (WWWenZO) en het Wijkbedrijf Elst-Noord en werkt samen met de sociale 
gebiedsteams ten behoeve van spreekuren en participeert met verschillende partijen in het project 
‘Veilig thuis’. 
 
Zeker is dat nog niet alle initiatieven en relaties met partijen hierboven zijn benoemd. Duidelijk is dat 
Attent actief en verbonden is met de regionale en lokale gemeenschap. Partijen, organisaties, 
cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en buren vormen samen met Attent de gemeenschap: de 
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community. De community waarin Attent vertrouwd en dichtbij zorg en behandeling biedt en 
samenwerking opzoekt om de ondersteuning aan de cliënt te verbeteren. 

Toezicht en medezeggenschap 
 
Intern Toezicht – Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht levert - vanuit onze verantwoordelijkheid - een positieve bijdrage leveren aan 
onze maatschappelijke opdracht. Daarbij willen ze een strategische en kritische gesprekspartner 
zijn voor de bestuurder en goed in verbinding staan met belangrijke stakeholders, zoals de 
Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad, het Directieteam en anderen. Tegelijkertijd is het een 
goede manier om als raad breder in gesprek te zijn en veelzijdig geïnformeerd te worden. Wat voor 
hen ook belangrijk is, is dat ze als raad zelf zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk zijn. De Raad 
van Toezicht stelt met regelmaat de vraag: “Doen we de goede dingen en doen we de dingen 
goed?” Vanuit deze vraag houden zij bijvoorbeeld jaarlijks een zelfevaluatie. De Raad van Toezicht 
onderschrijft van harte de Governance Code Zorg. 
 
De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie voor financiën en vastgoed, een commissie 
kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie. 
 
Extern Toezicht – IGJ/SZW/HKZ 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de verantwoorde zorg die 
geleverd wordt. De Inspectie SZW (I-SZW) houdt toezicht op de naleving van de wet- en 
regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale 
zekerheidsstelsel. 
 
De IGJ en I-SZW hebben gezamenlijk op 18 januari 2017 een onaangekondigd inspectiebezoek 
gebracht aan de locatie St. Elisabeth in Doesburg. Bij dit inspectiebezoek toetsten beide inspecties 
gezamenlijk de kwaliteit van zorg in relatie tot de werkomstandigheden van de medewerkers aan de 
hand van de volgende thema’s: 
- Sturen op kwaliteit en veiligheid voor zowel de cliënten als de medewerkers; 
- De inzet en deskundigheid van personeel. Is de werkdruk acceptabel en zo niet, wat zijn 

hiervan de gevolgen voor de zorg en voor de medewerkers?; 
- Het omgaan van vrijheidsbeperkende maatregelen.  
 
Mede naar aanleiding van het inspectiebezoek is het stoplichtenoverzicht geïntroduceerd om de 
noodzakelijke verbetermaatregelen door te voeren en zicht te houden op de resultaten (zie H4. 
Leren op locaties). 
 
Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame 
kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk willen 
wij aantonen dat wij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die 
daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Met het behalen 
van het HKZ-keurmerk toont Attent aan dat wij intern de zaken goed op orde hebben, de cliënt 
centraal stellen en voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. 
 
In november 2017 heeft de HKZ-audit plaatsgevonden volgens de nieuwe HKZ-normen. Deze 
externe audit is uitgevoerd door certificeringspartij DNV GL. Uitgaande van een goede opvolging 
van de bevindingen en observaties uit deze audit, verwachten wij in februari 2018 de 
hercertificering te mogen ontvangen.    
 
Medezeggenschap – CCR en OR 
De Cliëntenraad (CCR) is een orgaan dat de belangen van alle cliënten behartigt. De cliëntenraad 
bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Alle leden worden in principe gekozen door 
de cliënten zelf. De cliëntenraden worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. 
 
Ten behoeve van iedere locatie of regio van Attent Zorg en Behandeling is een cliëntenraad 
ingesteld. Deze cliëntenraden overleggen met het management van de locatie of regio over zaken 
die van belang zijn voor de cliënten van de betreffende locatie of regio. Onderwerpen die hierbij aan 
de orde komen zijn o.a. het gevoerde en te voeren beleid op het gebied van kwaliteit van de 
dienstverlening, huisregels, cliënttevredenheidsonderzoeken en de uitkomsten daarvan, beleid op 
het gebied van het bevorderen van het welzijn en het financieel beleid. 
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Daarnaast is er een centrale cliëntenraad. In deze raad komen zaken aan de orde die voor geheel 
Attent Zorg en Behandeling van belang zijn. De centrale cliëntenraad bestaat uit 
vertegenwoordigers van de lokale of regionale cliëntenraden en heeft periodiek overleg met de raad 
van bestuur van Attent Zorg en Behandeling. 
 
De cliëntenraad heeft (gevraagd en ongevraagd) adviesrecht en verzwaard adviesrecht voor een 
aantal onderwerpen die van zeer direct belang voor de cliënten zijn, zoals veiligheid, gezondheid en 
hygiëne. 
 
De Ondernemingsraad (OR) van Attent is met tien leden de vertegenwoordiging van het personeel. 
De OR heeft een eigen missie: zij staat voor een stabiele, toekomstgerichte organisatie, waarin 
medewerkers actief betrokken worden bij de ontwikkelingen. 
  
De taakstelling van de OR is tweeledig; het voeren van overleg met de bestuurder en tevens het 
vertegenwoordigen van de werknemers in de organisatie. Niet alleen op de sociale onderdelen van 
het beleid, maar ook de financieel-economische, strategische onderdelen en andere invalshoeken. 
Het goed functioneren van de organisatie is daarmee niet alleen een zaak van de bestuurder, maar 
ook van de werknemers en dus van de OR.  
 
Om deze taken uit te kunnen voeren geeft de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) aan de OR 
een aantal basisbevoegdheden, te weten adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht, 
overlegrecht, initiatiefrecht en stimuleringsrecht. Verder heeft de OR de volgende taken  en 
middelen: bevorderen dat de werkgever afspraken maakt; initiatief, overlegvergadering met 
werkgever, achterban raadplegen, deskundigen raadplegen, gelijke behandeling, Arbo, werkoverleg 
en bevoegdheden, milieu. 
 

Waardering cliënten en medewerkers 
 
Intern Cliënttevredenheidsonderzoek 
- Score: PG: 8.3; Somatiek: 7.9; AZT: 8.1; Revalidatie: 8.2 
- Meest positief: 

PG: Weten bij wie je terecht kunt bij vragen 
Somatiek: Gevoel van veiligheid op de afdeling 
AZT: Vriendelijkheid van de medewerkers 
Revalidatie: Vriendelijkheid van de medewerkers 

- Grootste verbeterpunt: 
PG: Aansluiten van dagactiviteiten bij de wensen van de cliënt 
Somatiek: Hygiëne van de kamer en de afdeling 
AZT: Betrokkenheid van mantelzorger bij de uitvoering van zorg 
Revalidatie: Smaak van het eten op de afdeling 

 
*Bron: Resultaten Intern Cliënttevredenheidsonderzoek 2017  
 
Extern Cliëntteveredenheidsonderzoek 
- Score: Psychogeriatrie: 7.7; Verpleging en verzorging: 7.9; Zorg Thuis 8.3 
- Meest positief: Omgang met elkaar 
- Grootste verbeterpunt: Beschikbaarheid personeel 
 
*Bron: Voorlopige resultaten Extern Cliënttevredenheidsonderzoek december 2017  
 
Externe NPS-score 

- Het gemiddelde aanbevelingscijfer: 8.0 
 
*Bron: Voorlopige resultaten Extern Cliënttevredenheidsonderzoek december 2017  
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Zorgkaart Nederland 
- Aantal nieuwe waarderingen in 2017: 120 
- Gem. waarderingscijfer: 7.5 (2014), 7.6 (2015), 7.9 (2016), 8.2 (2017) 
- Percentage dat Attent aanbeveelt: 92% 
 
*Bron: Zorgkaart Nederland; Peildatum: 18 december 2017 
 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
- Respons: 31% 
- Score werkbeleving: 7.2 
- Meest positief: Cliëntgerichtheid: Inspraak van en overleg met cliënten (8.7) 
- Grootste verbeterpunt: Communicatie over en borgen van veranderingen (6.3) 
 
*Bron: MedewerkerMonitor 2016 
 
Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 
- Respons: 32% 
- Score tevredenheid: 3.9 (5-puntsschaal) 
- Meest positief: Voldoening/plezier van vrijwilligerswerk (4.7 5-puntsschaal) 
- Grootste verbeterpunt: Regelingen reis- en onkostenvergoeding (3.6 5-puntsschaal) 
 
*Bron: Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 2016 
 

Zorginhoudelijke indicatoren 
 
Calamiteiten gemeld IGJ 
Er is het afgelopen jaar melding gedaan van vier valincidenten bij de IGJ. 
 
Peildatum: 1 oktober 2017. 
 
Incidentmeldingen 
Totaal aantal incidenten: 1807 
Aantal valincidenten: 935  
Aantal medicatie-incidenten: 628 
Aantal agressie-incidenten: 136 
Aantal overige incidenten: 108 
 
Peildatum: 1 oktober 2017. 
 
Klachten 
Aantal klachten: 10 klachten op het gebied van bejegening, afspraken over en uitvoering van 
zorgverlening, informatievoorziening en vervoer dagbehandeling. 
  
Peildatum: 1 oktober 2017. 
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2. Personeelssamenstelling 

 
Context 
 
Attent streeft naar gemotiveerd, voldoende en vakbekwaam personeel van het juiste niveau dat 
‘fluitend’ naar het werk gaan. Er wordt actief geworven op de arbeidsmarkt. Duurzame 
inzetbaarheid (gezond, competent, gemotiveerd en met goede arbeidsomstandigheden en –
arbeidsverhoudingen) wordt gestimuleerd. Doorstroom wordt gestimuleerd en gefaciliteerd van 
helpende naar VIG, van VIG naar verpleegkundige niveau 4 en van verpleegkundige niveau 4 naar 
HBO-verpleegkundige.  
 
De speerpunten voor het komende jaar op het gebied van personeel komen terug bij de focus van 
Attent op leren en ontwikkelen. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de volgende 
onderwerpen: 
- Goede inwerking bij indiensttreding; 
- Werven van Medewerkers Maatschappelijke Zorg en bijscholen op het terrein van ADL; 
- BBL-trajecten voor VIG; 
- Werving van medewerkers huiskamer; 
- Gerichte benadering en onderhouden van contacten met potentiële medewerkers. 

 

Kwantitatieve personeelssamenstelling 

 
- Totaal aantal medewerkers: 1183 
- Aantal vrijwilligers: 712 
- Aantal stagiaires: 101 
- Fte personeel niet in loondienst: 187    
 
* Peildatum: 14 november 2017 
* Fte personeel niet in loondienst: 1 januari 2017 t/m 30 september 2017 
 

Kwalitatieve personeelssamenstelling 
 
Zie bijlage ‘Personeelssamenstelling’: Tabel kwalitatieve personeelssamenstelling 
 
* Peildatum: 14 november 2017 

 

In- door- en uitstroom 
 
In dienst: 240 
Uit dienst: 170 
Doorstroom: 18 
 
* Peildatum: 1 januari 2017 t/m 30 september 2017 

 

Ratio personeelskosten/opbrengsten 
 
Ratio personeelskosten/opbrengsten: 71% 
 
* Peildatum: 1 januari 2017 t/m 30 september 2017 
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3. Focus Attent 2018 

Drie focuspunten 
Attent heeft voor 2018 drie focuspunten bepaald, te weten: 
1. Het gesprek met de cliënt 
2. Leren en ontwikkelen 
3. ECD en management dashboard 
 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Kwaliteitskader Wijkverpleging 
De drie focuspunten van Attent voor 2018 zullen hieronder nader worden toegelicht. Hierbij zal tevens 
de koppeling worden gelegd met de acht thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (zie 
bijlage).  
 
Het Kwaliteitsplan 2017 – 2018 zal in de loop van het jaar, waar nodig, nog verder worden aangevuld 
wanneer het Kwaliteitskader Wijkverpleging definitief is vastgesteld. Hierbij zal ook de samenwerking 
tussen de verpleeghuizen, Attent Zorg Thuis en de Wijkverpleging zichtbaarder worden. 
 
Teams 
Daar waar in het Kwaliteitsplan 2017 – 2018 gesproken wordt over ‘teams’ wordt gerefereerd aan de 
teams van de organisatie-eenheden met de focus op de interdisciplinaire context. Hiervoor is gekozen 
om allereerst de zogenaamde basis op orde te krijgen. Na 2018 zullen de teams in een bredere, 
interdisciplinaire samenstelling focus van aandacht zijn. 
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 Het gesprek met de cliënt 
Koppeling thema’s Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
 
Thema 1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Thema 2. Wonen en welzijn 
Thema 3. Veiligheid 
 

Focus 
 
1. Goede aanpak van het eerste gesprek met de cliënt, het zorgleefplangesprek/ 

Het in beeld brengen van het Attent zorgproces voor AZT en GRZ. 
2. De leefstijl van de cliënt kennen en de verblijfsomgeving van de cliënt hier zoveel mogelijk op 

afstemmen (o.a. mantelzorg, vrijwilligersbeleid, voeding, zingeving, dagritme 
dagbesteding). 

3. Het vaststellen, meten en leren van de (uitkomst van de) indicatoren van de vier thema’s van 
basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, vrijheidsbeperkende maatregelen en 
preventie acute ziekenhuisopname). 

 

De bedoeling 

 
Attent wil de cliënt ondersteunen het leven te leven zoals hij/zij dat wenst, aansluitend bij de 
wensen, behoeftes en mogelijkheden. De cliënt/zorgwaarnemer wordt d.m.v. het 
zorgleefplangesprek geïnformeerd en heeft inspraak over zijn/haar zorg, behandeling en 
ondersteuning. Goed luisteren staat hierbij centraal. 
 

Waar zijn we trots op? 

 
+ Zorgleefplan is de basis van het zorgproces. 
+ Registratie in het zorgdossier is in de loop van de tijd ontwikkeld en wordt zo optimaal mogelijk 

aangepakt gegeven de mogelijkheden en onmogelijkheden van het systeem.  
+ Ruim opgezet aanbod van dagbesteding, activiteiten en recreatie. 
+ Huisvesting op huiskamerniveau is degelijk en veilig. 
+ Ruime ervaring met het sturen op medicatieveiligheid, decubituspreventie en 

vrijheidsbeperkende maatregelen. 
 

Waar willen we nog aan werken? 
 

 Het versterken van de onderlinge afstemming, eenheid van taal en methodisch werken met 
betrekking tot het formuleren van interdisciplinaire doelen. 

 Meer focus op regie en persoonlijke eigenheid van de cliënt i.p.v. institutionele gewoontes 
gedreven door werkstructuur en taakgerichtheid (cliënt centraal). 

 Van aanbodgericht naar vraaggericht werken: werken vanuit de voorkeuren en ‘smaak’ van de 
cliënt en zijn/haar netwerk. 

 Het meten en leren van de (veiligheids)indicatoren op teamniveau op zo’n manier dat het door 
de teams als helpend en ondersteunend wordt ervaren. 

  

Wat doen we al? 
 

- Zorgleefplangesprek (start 1 december 2017). 
- Programma ‘Attent voor de cliënt’ (o.a. mantelzorg, vrijwilligersbeleid, voeding, zingeving, 

dagritme, dagbesteding en gastvrijheid Beleidscommissies op het gebied van medicatie, 
decubitus en vrijheidsbeperkende maatregelen). 
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Wat gaan we nog doen? 
 
- Het voeren van het zorgleefplangesprek met elke cliënt (Q1 en Q2 2018). 
- Het geven van voorlichting over het zorgleefplangesprek aan cliënten, vertegenwoordigers en 

lokale cliëntenraden (2018). 
- Het ontwikkelen van de training ‘zorgleefplangesprek’ (Q1 en Q2 2018). 
- Het opnemen van de training ‘zorgleefplangesprek’ in het individueel opleidingsprogramma (Q3 

en Q4 2018) 
- Het in beeld brengen van de werkwijze van het Attent zorgproces AZT/GRZ (Q1 en Q2 2018). 
- Het vaststellen van de inhoud en het proces rondom het aanleveren m.b.t. de indicatoren van 

de vier thema’s van basisveiligheid (Q1 2018). 
- Het meten en leren van de (uitkomst van de) indicatoren van de vier thema’s van 

basisveiligheid (Q2, Q3 en Q4 2018). 
- Het beschrijven van het beleid rondom het voorkomen van ziekenhuisopnames i.s.m. het 

Medisch team, de PAR, de partners UKON en lokale leernetwerk (Q2 2018).  
 

Hoe gaan we het resultaat meten? 
 
Teamniveau 
- Elke cliënt heeft een zorgleefplangesprek gevoerd met zijn/haar verzorgenden.  
- Alle key-medewerkers van het zorgleefplangesprek zijn getraind en voorgelicht in het voeren 

van het zorgleefplangesprek. 
- Er vindt periodiek een kwalitatieve evaluatie plaats met cliënten en zijn/haar naasten met 

betrekking tot de ervaringen van het zorgleefplangesprek.  
- De werkwijze van het Attent zorgproces AZT/GRZ is in beeld gebracht. 
- Alle teams bespreken minimaal 1x per jaar de resultaten van de indicatoren voor 

medicatieveiligheid, decubituspresentatie en vrijheidsbeperkende maatregelen en maken op 
basis hiervan een verbeterplan.  

 
Organisatieniveau 
- Het beleid en de indicator voor preventie acute ziekenhuisopname zijn vastgesteld. 
- Organisatie en uitvoering van cliëntbespreking en bijbehorende PDCA-cyclus wordt als ‘positief’ 

beoordeeld na IGJ-inspectie.  
- De tevredenheid van cliënten in het CTO is ‘hoger dan 8’ op het gebied van persoonsgerichte 

zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, en veiligheid.  
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Leren en ontwikkelen 
Koppeling thema’s Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
 
Thema 4. Leren en werken aan kwaliteit 
Thema 5. Leiderschap, governance en management 
Thema 6. Personeelssamenstelling 
 

Focus 
 
4. Het stimuleren en ondersteunen van een cultuur van leren, ontwikkelen en reflecteren in teams. 
5. Het werken vanuit bevlogenheid als inspiratie voor professionele zelfstandigheid en 

individueel/collectief leiderschap. 
6. Het hebben van gemotiveerde medewerkers die ‘fluitend’ naar het werk gaan. 
 

De bedoeling 

 
Attent wil leren en verbeteren een prominentere plaats geven binnen haar beleid en in haar 
organisatiecultuur. De focus zal hierbij liggen het op het leren, ontwikkelen en reflecteren in de 
teams en het tot stand brengen van logische verbindingen tussen de verschillende 
organisatieniveaus. Met andere woorden: Van team naar beleid en strategie en vice versa. 
 

Waar zijn we trots op? 

 
+ Gesprek over ‘Wat is kwaliteit’ met CCR, OR, RvT en afvaardiging teams. 
+ Het ontwikkelen van een leercyclus voor teams en locaties a.d.h.v het bezoek van de IGJ en 

het SZW (het ‘stoplichtenoverzicht’). 
+ De oprichting van de PAR als adviesorgaan voor bestuur en directie. 
+ Bestuur en directie lopen regelmatig mee in de zorg. 
+ De pilot ‘Roosteren’ geeft beter grip op de personeelsbehoefte en -planning.  
+ Het landelijk Actiz-onderzoek geeft meer inzicht in de gewenste (normatieve) 

personeelssamenstelling.  
 

Waar willen we nog aan werken? 
 

 Het terugdringen van de hoge werkdruk en het verhogen van de motivatie. 
 Het verhogen van de zij-instroom en het terugdringen van inhuur van personeel, de 

ongewenste uitstroom en het ziekteverzuim. 
 Het zo goed mogelijk voorbereiden en begeleiden van stagiaires en extern personeel op het 

gebied van cultuur, verwachtingen en attitude. 
 Het zo goed mogelijk inwerken en begeleiden van bestaande en nieuwe medewerkers. 
 Het voeren van exitgesprekken met medewerkers en vrijwilligers. 
 Het werken aan kwaliteit als onderdeel van eigen professionaliteit i.p.v. omdat het ‘moet’ van 

buitenaf: accent op het eigen leren en verbeteren in teams i.p.v. het afleggen van (externe) 
verantwoording. 

 Het juist en volledig opvolgen van de bevindingen en observaties afkomstig uit de HKZ-audit 
najaar 2017. 

 Het verbeteren van de planning en opvolging van de resultaten uit interne audits. 
 Leiderschap als thema een eigen ‘Attent kleur’ geven: het overstappen van managen naar 

leiding geven. 
 Een digitale informatie- en leeromgeving inrichten. 
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Wat doen we al? 
 

- Het onderzoek van Vilans over het kwaliteitsmanagementsysteem. 
- Het maken van transitieplannen per locatie a.d.h.v. het bezoek van de IGJ en het SZW (het 

‘stoplichtenoverzicht’). 
- Sterk in je werk. 
- Team aan zet (GRZ). 
- Duurzame inzetbaarheid personeel MoDi. 
- Pilot ‘Roosteren’. 
- Herinrichting organisatie, waaronder positionering senior verpleegkundigen. 
 

Wat gaan we nog doen? 
 
- Alle teams maken een ‘teamfoto’ a.d.h.v. ‘Van foto naar actiefilm’ en verwerken de resultaten 

daarvan in een teamplan (Q1 2018). 
- Alle teams evalueren hun transitieplan o.b.v. het stoplichtenoverzicht en verwerken de 

resultaten daarvan in een teamplan (Q1 2018).  
- Uitwerken van de ‘kleur van leiderschap’ binnen Attent (max. 2 A4) (Q2 2018).  
- Het opstellen van een plan van aanpak en de implementatie daarvan om de bevindingen en 

observaties afkomstig uit de HKZ-audit najaar 2017 juist en volledig op te volgen (2018). 
- De huidige auditprocedure en het auditplan herzien met specifieke aandacht voor de 

oorzaakanalyse, opvolging en doeltreffendheid van maatregelen (Q1 2018). 
- Implementatie plan ‘Goed werkgeverschap’ (2018). 
- Uitrol pilot ‘Roosteren’ (Q1 en Q2 2018). 
- Implementatie Intranet (Q1 en 2). 

 

Hoe gaan we het resultaat meten? 
 
Teamniveau 
- Alle teams maken een teamfoto a.d.h.v. ‘Van foto naar actiefilm’ en verwerken de resultaten 

daarvan in een teamplan. 
- Alle teams bespreken minimaal 1x per kwartaal de voortgang van het teamjaarplan. 
 
Organisatieniveau 
- De ‘kleur’ van leiderschap is beschreven en besproken in DT, OR en CCR. 
- Het MTO is uitgevoerd met score van minimaal 7 op het gebied van leren en ontwikkelen, 

leiderschap, medewerkerstevredenheid en motivatie. 
- Ziekteverzuim is max. 5.75%. 
- Uitstroom van vrijwilligers (binnen een jaar) is max. 10%. 
- Uitstroom van personeel is max. 15 %.  
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ECD en management dashboard 
Koppeling thema’s Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
 
Thema 7. Gebruik van hulpbronnen 
Thema 8. Gebruik van informatie  
 

Focus 
 
7. Het maken van een gefundeerde keuze voor een nieuw ECD en een geruisloze overgang van 

het oude ECD naar het nieuwe ECD.  
8. Het optimaliseren van het management dashboard. 
 

De bedoeling 

 
Attent vindt het belangrijk om medewerkers goed toe te rusten, te coachen en vaardig te maken in 
het hanteren van (nieuwe en gewijzigde) systemen en applicaties, waaronder het ECD. Het nieuwe 
ECD dient dan ook afgestemd te zijn op de behoeften in de zorg en dient adequaat te worden 
ingezet. Een adequate, moderne en flexibele informatiehuishouding middels het management 
dashboard ondersteunt de organisatie in haar beslissingen van strategisch tot operationeel niveau.  
 

Waar zijn we trots op? 

 
+ Zorg en ondersteuning werken steeds nauwer samen rondom informatiestromen: continue loop 

van informatiebehoefte en -ondersteuning. 
+ Een stabiele ICT-omgeving. 
+ Beschikbare informatie wordt gebruikt om ‘de basis op orde’ te houden. 
+ Binnen bedrijfsvoering is gestart met een expertisegebied dat het beschikbaar stellen van 

adequate informatie tot prioriteit heeft. 
 

Waar willen we nog aan werken? 
 

 De toegankelijkheid en mate van ondersteuning van het ECD voor de medewerkers. 
 Het onderstrepen van het belang van adequate vastlegging van gegevens aan de bron. 
 Meer zicht krijgen en grip houden op de verscheidenheid aan en de uitvraag van de 

(management)informatie. 
 De (management)informatie simpeler en eenvoudiger beschikbaar stellen, afgestemd op de 

behoefte van het management en/of de teams. 
 Het sturen en monitoren op meetbare (inhoudelijke) doelstellingen, (kwalitatieve en proces) 

indicatoren en normen van beleid. 
 De transparantie rondom het selecteren, beoordelen en evalueren van (kritische) leveranciers 

en/of uitbesteedadressen. 
 Het terugdringen van overbodige registraties en rapportages.  
 

Wat doen we al? 
 

- Basis-, herhalings- en/of verdiepingstraining ECD (ResidentWeb). 
- Aanstellen van een externe partij ter ondersteuning van het keuze- en implementatieproces van 

het nieuwe ECD. 
- Start van de projectgroep rondom het keuze- en implementatieproces van het nieuwe ECD. 
- De ‘oude’ managementrapportage wordt omgebouwd tot een management dashboard. 
- Het ontwikkelen van een kalender om over- en inzicht te krijgen in de interne en externe 

(management)informatiebehoefte. 
- De begroting 2018 wordt omgebouwd in lijn met de nieuwe organisatie-inrichting.  
- De implementatie van het financiële pakket van Afas.  
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Wat gaan we nog doen? 
 
- Keuze en start implementatie (incl. scholing- en trainingsaanbod) nieuw ECD (keuze ECD Q1 

en Q2 2018; start implementatie ECD Q3 en Q4 2018). 
- Digitale toegankelijkheid van het ECD realiseren voor (familie van) cliënten (Q4 2018). 
- Het ontwikkelen van kwartaalrapportages ‘nieuwe vorm’ vanuit business controll als 

‘thermometer’ van de organisatie (Q1 en Q2 2018). 
- Het ontwikkelen van strategische financiële meerjarenscenario’s ter verrijking van het 

koersdocument uit 2017 (Q3 2018). 
- Het vaststellen van meetbare (inhoudelijke) doelstellingen, (kwalitatieve en proces) indicatoren 

en normen van beleid (Q1 en Q2 2018). 
- De huidige procedure leveranciersbeoordeling herzien en een selectie van (kritische) 

leveranciers en/of uitbesteedadressen beoordelen en evalueren (Q1 2018). 
 

Hoe gaan we het resultaat meten? 
 
Teamniveau 
- De key-medewerkers van de teams hebben hun input kunnen leveren op de vooraf bepaalde 

momenten tijdens het keuze- en implementatieproces van het nieuwe ECD. 
- Alle medewerkers van de teams hebben de basistraining van het nieuwe ECD succesvol 

afgerond. 
- Alle teams bespreken samen met hun leidinggevende 1x per kwartaal de voortgang o.b.v. de 

kwartaalrapportage. 
 
Organisatieniveau 
- Er is een gefundeerde keuze gemaakt voor het nieuwe ECD op basis van de selectie van eisen 

(o.a. eenvoudige registratie en rijke informatie) en volgens de vooraf gestelde richtlijnen van het 
besluitvormingsproces (Q1 en Q2 2018). 

- Er is een start gemaakt met de implementatie van het nieuwe ECD (o.a. training/opleiding 
medewerkers, overzetten nieuw systeem, training rapporteren) (Q3 en Q4 2018). 

- Het management dashboard in nieuwe vorm in maandelijks beschikbaar vanaf januari 2018 (Q1 
2018). 
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4. Samen leren en verbeteren 

Kwaliteitsbeleid 

Huidige situatie 

 
Kwaliteit en de implementatie van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staan hoog op de 
agenda. Er is Vilans om advies gevraagd over hoe Attent er nu voor staat; In november 2017 heeft 
een HKZ-audit en een UKON-visitatie plaatsgevonden. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd 
met de CCR, OR en RvT over wat kwaliteit voor eenieder betekent en hoe we het kwaliteitsbeleid 
kunnen toepassen op de nieuwe wijze van werken en de externe kwaliteitseisen. Het huidige 
kwaliteitsbeleid staat reeds beschreven, maar dient aangepast te worden aan de nieuwe 
ontwikkelingen.  
 
Enkele belangrijke tekortkomingen van het huidige beleid op dit gebied zijn:  
- Het niet volledig doorlopen van de PDCA-cyclus; 
- Onvoldoende risico gebaseerd denken; 
- Onvoldoende benutten van het verbeterpotentieel; 
- Kwaliteit wordt op de werkvloer nog onvoldoende intrinsiek opgepakt.  
 
Dit begint met het ontwikkelen van eigen visie over wat cliënten, medewerkers en bestuur onder 
kwaliteit verstaan. Op dit moment is kwaliteit gefragmenteerd over diverse beleidsstukken en 
plannen in iDoc op het gebied van continu verbeteren, waaronder risico’s, klachten en incidenten. 
Mede hierdoor is er onvoldoende zicht op (stuur)informatie over wat Attent allemaal al doet, wat 
goed gaat en wat beter kan. De wens is om de diverse beleidsstukken, projecten en (interne en 
externe) kwaliteitseisen samen te laten komen in een allesomvattend kwaliteitsbeleid dat in alle 
lagen van de organisatie doordringt en er een cultuur van continu verbeteren ontstaat. Hierbij wordt 
getracht overzicht te krijgen én management en teams handvatten en structuur te geven bij het 
realiseren van kwaliteit. 
 

Gewenste situatie en acties 2018 

 
Attent streeft ernaar ‘de basis op orde’ te hebben. In andere woorden: aantoonbaar leren en 
kwaliteit verbeteren en hierover transparant zijn. Hiervoor is het allereerst nodig om inzicht te 
hebben in wat kwaliteit organisatiebreed voor Attent betekent. Hiervoor zijn reeds in het najaar van 
2017 themabijeenkomsten georganiseerd.  
 
Daarna wordt in kaart gebracht wat er binnen de organisatie al gedaan wordt aan kwaliteit en hoe 
deze plannen en acties zich verhouden tot het huidige kwaliteitsbeleid en de gestelde 
kwaliteitseisen van externen (Stap 1: Ordenen). Vervolgens wordt de gewenste P&C-cyclus in kaart 
gebracht om de PDCA-cyclus in alle lagen van de organisatie (operationeel, tactisch en strategisch 
tactisch) te borgen. Hiervoor wordt tevens een keus gemaakt voor de bijbehorende ordenings-
systematiek (Stap 2: Herontwerp P&C-cyclus). Het kwaliteitsplan 2018 is het voertuig voor deze 
ordening. 
 
Om grip te kunnen krijgen op de voortgang wordt specifiek inzicht verkregen in de benodigde meet- 
en monitoringsinstrumenten om de effecten en resultaten op het gebied van kwaliteit in kaart te 
kunnen brengen (Stap 3: Grip op voortgang). Tenslotte worden de rollen en verantwoordelijkheden 
in de beleidscyclus zorg, de processen en de bijbehorende vormen van verantwoording nader 
bepaald om de PDCA-cyclus op het gebied van kwaliteit volledig te doorlopen (Stap 4: 
Beleidscyclus en verantwoording). 
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Beleidscyclus 

Huidige situatie 

 
Voorheen werd de beleidscyclus georganiseerd met een centrale beleidscommissie en decentrale 
uitvoeringscommissies. Dit leidde tot het beschrijven van beleid in een traag tempo, met beperkte 
betrokkenheid van het primaire proces. Daarnaast werd het beleid niet adequaat gecontinueerd in 
de PDCA cyclus. Met name de CHECK en ACT werden overgeslagen en beleid was vooral iets dat 
op iDoc stond en niet altijd als zodanig werd uitgevoerd in de praktijk.  
 
Afgelopen jaar is de PAR ingesteld en is door de toen nog zittende centrale beleidscommissie 
nagedacht over een andere efficiëntere en effectievere manier om de beleidscyclus in te richten, 
zodat het borgen en continu verbeteren van het beleid wordt verbeterd. 
 

Gewenste situatie en acties 2018 

 
Professionals zijn inhoudelijk leidend bij het formuleren en bijstellen van beleid. Afgevaardigden van 
hen (experts) nemen deel aan de beleidscommissies. De beleidscommissies krijgen, op de 
onderwerpen waarvoor zij zijn ingesteld, primair de taak om het desbetreffende beleid continu te 
verbeteren en het handelen in de praktijk te bewaken. Zij worden hierbij ondersteund door 
beleidsmedewerkers.  
 
Het beleid wordt getoetst bij de PAR die vervolgens de directie adviseert. Het management is 
verantwoordelijk voor de implementatie van beleid. Zij worden hierbij actief ondersteund door de 
aandachtfunctionarissen die op hun beurt worden ondersteund door de experts. Om te meten hoe 
succesvol de uitvoering is en of het beleid nog voldoet, worden:1) per beleidsgebied maximaal vijf 
indicatoren geselecteerd (van de totale set indicatoren) die jaarlijks door de aandachts-
functionarissen bij elkaar op de afdeling worden gemeten in informele audits. 2) indien de 
meetresultaten vanuit de informele audits of mogelijk de externe audits hier een aanleiding voor 
geven, verdiepende interne audits uitgevoerd op alle - in het beleid genoemde – indicatoren. 
 
Meetresultaten worden gepresenteerd in een dashboard en gebruikt om te leren in de teams, focus 
te bepalen voor de PAR en het DT en om zo nodig beleidsaanpassingen te laten maken door de 
betreffende beleidscommissies. 
 
Zie bijlage ‘Samen leren en verbeteren’: Grafische weergave Beleidscyclus. 
 

 

Leren in teams 
Huidige situatie 

 
Attent is een lerende organisatie en vindt dat leren en opleiden bijdragen aan het vergroten van de 
kwaliteit van zorgverlening. We realiseren ons steeds weer dat een uitnodigend leerklimaat en 
gevarieerde leeractiviteiten de ontwikkeling van werkgedrag stimuleren en dat de leerprocessen en 
leerresultaten de gehele organisatie beïnvloeden. Attent biedt daarom diverse 
opleidingsmogelijkheden. Onder leren wordt meer verstaan dan alleen trainingen en cursussen 
volgen maar ook een breed scala van leeractiviteiten die intern- of extern worden gevolgd, 
individueel of collectief. Supervisie, intervisie, coaching en diverse vormen van op de werkplek leren 
zijn ook leeractiviteiten die hieronder worden verstaan. Deze opleidingen, cursussen en klinische 
lessen geven medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen.  
 
Uitgangspunten voor leren en opleiden binnen Attent: 

- Opleidings- en leertrajecten dragen bij aan de (ontwikkel)doelen van Attent; 
- Het opleiden richt zich op alle medewerkers van de organisatie;  
- Effectmeting en evaluatie is onderdeel van het opleidingskundig proces; 
- Er is aandacht voor transfer van het geleerde naar de werkplek; 
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- Daar waar mogelijk worden leren en werken met elkaar verbonden en worden efficiënte vormen 
van leren ingezet, zoals e-learning; 

- Leren kan overal en op elk moment, in het klaslokaal, op de werkplek, in het team, thuis; 
- Het Attent opleidingsaanbod is V&VN geaccrediteerd; 
- Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de eigen deskundigheid en ontwikkeling en Attent 

faciliteert het leren en opleiden; 

- Leren doen we met elkaar, op de werkplek en in het team. We leren van fouten en door 
feedback van collega’s; 

- Registratie vindt plaats met behulp van gebruiksvriendelijke administratieve processen; 
- Opleidingsvormen en -inhoud worden daar waar wenselijk vernieuwd en in samenwerking met 

onderwijsinstellingen en kennisinstituten vormgegeven. 
 

Gewenste situatie en acties 2018 
 
In 2018 zetten we deze lijn voort. Belangrijk aandachtspunt is hoe leren onderdeel kan worden van 
het normale werk, zonder dat het de werkdruk verhoogt. Enerzijds betekent dat aandacht voor de 
cultuur van leren (on the job, aandacht voor feedback geven en ontvangen, week- en dagstarts). 
Anderzijds moeten we als organisatie ook de randvoorwaarden op orde brengen om te kunnen 
leren, bijvoorbeeld door meer tijd (aan verlet-uren) beschikbaar te stellen voor e-learning. Er is in de 
begroting budget vrij gemaakt voor de teams om op basis van hun eigen teamplan hun leerbehoefte 
te vervullen (in tijd en/of middelen).  
 
Wat geleerd moet of juist wil worden in teams wordt in eerste instantie bepaald door de teams zelf. 
Met inzet van het instrument ‘van afdelingsfoto tot actiefilm’ wordt de gewenste situatie afgezet 
tegen de huidige situatie van het team. Hieruit volgt o.a. de leer- en ontwikkelingsbehoefte van het 
team. Ook de organisatie-strategische doelstellingen kunnen los van de team- en ontwikkelings-
behoefte leiden tot leer- en ontwikkelingsdoelen voor het team. Het team staat een breed 
instrumentarium en (interne en externe) deskundigen ter beschikking om individuele- en team-
ontwikkeldoelen te realiseren. Doelen en interventies worden vertaald naar team-ontwikkelplannen. 
 
Onderdeel van het instrumentarium is het leer- en opleidingsaanbod van Attent. Belangrijke pijlers 
in het opleidingsaanbod zijn: 

- De individuele scholingen, al dan niet in groepen gevolgd; 
- Teamleren, waarin naast individueel leren het teamleerresultaat voorop staat; 
- Versterken leerklimaat, leren leren en leren laten leren. 
 
Zie bijlage ‘Samen leren en verbeteren’: Grafische weergave ‘Professioneel zelfstandige teams’. 
 

 

Leren op locaties 
Stoplichtenoverzicht en normen verantwoorde zorg 
 
De IGJ heeft een aantal veldnormen vastgesteld waaraan zorgorganisaties als Attent moeten 
voldoen. Aan de hand van deze veldnormen hebben wij in het zogenaamde ‘Stoplichtenoverzicht’ 
voor al onze elf locaties in kaart gebracht in hoeverre de betreffende locatie aan de veldnormen 
voldoet. De veldnormen van de IGJ zijn gecategoriseerd aan de hand van drie hoofdcategorieën:  
Veldnorm 1: Persoonsgerichte zorg 
Veldnorm 2: Deskundige zorgverlener 
Veldnorm 3: Sturen op kwaliteit en veiligheid 
 
Per veldnorm is de score per locatie aangeduid met een ‘kleur’ van het stoplicht: 
Groen  = Voldoet 
Oranje = Voldoet nog niet; Verbeteracties zijn gestart 
Rood   = Voldoet niet; Verbeteracties worden ingezet 
 
Op basis van de score is de huidige situatie gereflecteerd en zijn per norm één of meerdere 
organisatiebrede acties uitgezet voor de periode 2017/2018 om ervoor te zorgen dat eind 2018 alle 
locaties aan de gestelde veldnormen van de IGJ voldoen.  
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Verbeteren organisatiebreed 
 
Hieronder zijn de belangrijkste organisatiebrede verbeterpunten (score rood) en bijbehorende acties 
weergegeven die op één of meerder locaties van toepassing zijn. 
 
Veldnorm 1.1  
Iedere cliënt heeft inspraak in en afspraken over de doelen van de zorg, behandeling en 
ondersteuning. 
Actie: De MDO’s worden herzien en met o.a. het Medisch Team afgestemd. Per september 2017 is 
begonnen de teams te informeren/instrueren over hoe met het MDO om te gaan. De cliënt zal vanaf 
deze maand standaard worden uitgenodigd om af te spreken hoe men de zorg/behandeling wenst. 
 
Veldnorm 1.2  
Zorgverleners kennen de cliënt en zijn wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen.  
Actie 1: In 2018 worden de zorgleefplannen herzien en geherformuleerd met de cliënt (nieuwe 
cliënten Q1 en Q2 2018; huidige cliënten heel 2018). Medewerkers worden zo nodig bijgestaan 
door een zorgcoach om het methodisch karakter te versterken.  
Actie 2: In Q3 2018 wordt het nut van het ADL-plan nogmaals onder de aandacht gebracht bij alle 
medewerkers, daarnaast wordt de cyclus van verbetering van het ADL-plan onder de aandacht 
gebracht.  
Actie 3: Eind Q3 2018 wordt hierop getoetst, per locatie wordt een verbeterplan geschreven. 
 
Veldnorm 2.3 
De zorgaanbieder zorgt dat zorgverleners ruimte krijgen om systematisch te reflecteren op 
goede, veilige en persoonsgerichte zorg voor de cliënt. Van daar uit kunnen zij 
verbeteringen toepassen. 
Actie1: Binnen Attent is gestart op verschillende locaties met continu verbeteractiviteiten (lean): in 
de vorm van dagstarts, 'Keek op de Week' en op basis hiervan kort cyclisch verbeteren. Dit 
gereedschap is voor alle teams in Attent beschikbaar in 2018. Ook waardesessies (ingevoerd vanaf 
september 2017) maken deel uit van de gereedschapskist. Afhankelijk van de teamplannen kunnen 
deze instrumenten worden ingezet. 
 
Veldnorm 2.6  
Zorgverleners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in protocollen, richtlijnen en 
handreikingen. Zij weten wanneer zij wel en niet kunnen afwijken om goede, veilige en 
persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. 
Actie 1: aanstellen van senior verpleegkundigen verbetert de inhoudelijke sturing op de 
persoonsgerichte zorg.  
Actie 2: In 'Keek op de Week', intervisie, zorgcoaching en praktijktoetsing ruimte geven in de te 
maken zorgcultuur voor persoonlijk initiatief, afgestemd op belangen van de cliënt. 
 
Veldnorm 2.7 
Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en specifieke 
expertise van binnen of buiten de organisatie in. In deze samenwerking worden duidelijke 
afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Actie: De gebiedsmanager stelt in elk gebied gebiedsoverleg in dat specifiek in gaat op de 
multidisciplinaire inzet en samenwerking op basis van de cliëntbehoefte. 
 

Verbeteren per locatie 
 
Op basis van het stoplichtenoverzicht is per locatie een verbeterplan opgesteld, ook wel een 
transitieplan genoemd. De transitieplannen bevatten per locatie de te ondernemen acties met 
specifieke aandacht voor: 
- Kwalitatief profiel van het team 
- Begeleiding en scholing 
- Interventies 
- Verbetermanagement 
- Bejegening en professionele attitude 
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Per locatie zijn er transitieteams samengesteld die om de week bij elkaar komen onder leiding van 
de gebiedsmanager. Een transitieteam bestaat uit: een gebiedsmanager, senior verpleegkundige, 
afgevaardigde medewerker per unit, behandelaar en specialist oudergeneeskunde. Periodiek wordt 
per afdeling de stand van zaken (groen, oranje, rood) doorgesproken en vastgesteld. 

 
 

Implementatie Kwaliteitsplan 2017 – 2018  
 
Het Kwaliteitsplan is in het najaar 2017 voorgelegd aan de CCR, OR, PAR en RvT ter bespreking 
en advies. In december 2017 is de definitieve versie van het Kwaliteitsplan in het DT vastgesteld. 
 
In het voorjaar 2018 zal een tournee langs de teams en de cliëntenraden worden georganiseerd om 
het Kwaliteitsplan organisatiebreed onder de aandacht te brengen van medewerkers en cliënten. 
Tijdens deze bijeenkomsten zal het Kwaliteitsplan inhoudelijk worden toegelicht en de medewerkers 
en cliënten worden uitgedaagd om het Kwaliteitsplan te vertalen naar concrete acties en 
aandachtspunten voor de eigen locatie. 
 
In het voorjaar 2018 zal een aantrekkelijke, visuele en beknopte weergave van het Kwaliteitsplan 
voor medewerkers en cliënten worden ontwikkeld in de vorm van een leaflet. Gedurende 2018 zal 
de interne communicatie rondom het Kwaliteitsplan thematisch worden ingestoken, gebaseerd op 
de drie focuspunten van Attent: 1. Het gesprek met de cliënt; 2. Leren en ontwikkelen; 3. ECD en 
management dashboard.  
 
De voortgang en borging van de implementatie van het Kwaliteitsplan zal gedurende het jaar 
gemonitord worden via de gebruikelijke overleg- en besluitvormingskanalen, waaronder de DT-
overleggen, de individuele werkoverleggen met de teams/het management en de LES. De te 
ondernemen acties zoals deze in het Kwaliteitsplan over de kwartalen van 2018 zijn weggezet (Wat 
gaan we nog doen?/Hoe gaan we het resultaat meten?), zullen hiervoor de basis zijn.    
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Bijlagen 

1. Profiel zorgorganisatie 

Aantal cliënten per doelgroep 
 

 
 
Omzet per doelgroep 

 

  



25 
 

ZZP-verdeling cliënten 
 

 
 
 

* Alle productie van het type verblijfszorg is gegroepeerd per product. Peildatum: oktober 2017. 

Leeftijdsverdeling cliënten 

 

* Alle unieke cliënten met de status ‘In Zorg’. Peildatum: oktober 2017. 
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2. Personeelssamenstelling 

Intramuraal 

Functie Fte Niveau 

Aantal 
medewerkers 

assistent zorg 0,3   1 

cliëntadviseur 5,5   8 

coach leerafdeling 1,6   2 

consulent cliëntgerichte zorg 1,0   1 

coördinator recreatie & evenementen 1,1   2 

coördinerend verpleegkundige 0,8 4 1 

coördinerend verpleegkundige 2,0 5 2 

eerst verantwoordelijk begeleider dagbehandeling 

3,8 3 6 

eerst verantwoordelijk verzorgende 69,2 3 88 

gastvrouw/-heer 1,1   2 

gebiedsmanager 5,0   5 

gedragsconsulent 0,9   1 

gespecialiseerd verpleegkundige 1,0 4 1 

helpende 59,4 2 105 

huiskamerassistent 8,9 1 14 

kunstzinnig therapeut 
0,2   1 

manager zorg 4,0   4 

medewerker dagbehandeling 4,5 3 7 

medewerker dagbesteding 

22,1 3 37 

medewerker huiskamer 0,7   1 

productmanager 1,0   1 

programmaleider intensieve PG/rehabilitatie 1,0   1 

projectmanager zorg 0,9   1 

senior verpleegkundige 18,4 5 22 

sociaal cultureel werker 0,4   1 

teamleider 0,8   1 

verpleegkundige 34,5 4 43 

verpleegkundige 3,0 5 4 

verpleegkundige ambulante zorg 11,0 4 13 

verpleegkundige ambulante zorg 0,7 5 1 

verpleegkundige leerafdeling 0,7 4 1 

verpleegkundige VAD 2,3 4 4 

verzorgende 192,1 3 302 

verzorgende I.G. 0,6 3 1 

verzorgende niveau 3 2,2 3 5 

voedingsassistent 
2,9   5 

zorghulp niveau 1 0,7 1 1 

Eindtotaal 466,2   696,0 
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Extramuraal 

Functie Fte Niveau 

Aantal medewerkers 

casemanager ketenzorg dementie 1,9   3 
coördinator wmo 0,6   1 
eerst verantwoordelijk verzorgende 9,1   15 
planner 1,7   4 
productmanager 1,0   1 
sociaal begeleider 0,8   3 
teammanager AZT 0,7   1 
thuishulp A 

11,8 1 29 
thuishulp basis 5,5 1 31 
verpleegkundige 5,1 4 13 
verpleegkundige 2,7 5 5 
verpleegkundige in de wijk 0,7 4 1 
verzorgende 17,7 3 41 
wijkverpleegkundige 5,0 4 6 
wijkverpleegkundige 4,9 5 7 
Eindtotaal 69,0   161 

 

Behandelaren 

Functie Fte Niveau 

Aantal 
medewerkers 

basisarts 3,7   4 
bewegingsfunctionaris 0,6   1 
diëtist 3,0   5 
ergotherapeut 8,5   12 
fysiotherapeut 10,6   18 
geestelijk verzorger 2,4   5 
GZ-psycholoog 2,6   5 
logopedist 2,3   6 
kunstzinnig therapeut 0,4   1 
maatschappelijk werker 1,2   2 
manager behandeling & begeleiding 1,0   1 
oefentherapeut Cesar 1,4   2 
psycholoog 1,4   2 
psychomotorisch therapeut 0,8   1 
specialist ouderengeneeskunde 8,3   11 
verpleegkundig specialist 0,7 5 1 
Eindtotaal 48,9   77 

 

Indirect personeel 

Functie Fte Niveau 

Aantal 
medewerkers 

aandachtsfuncionaris ouderenmishandeling 0,0   1 

adviseur leren en ontwikkeling 0,9   1 

adviseur vastgoed 0,2   1 

allround medewerker facilitair 10,1   20 

allround medewerker technische dienst 5,0   6 
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ambtelijk secretaris 0,6   1 
ambtelijk secretaris regio-clientenraad/raden 0,7   1 
applicatiebeheerder 3,6   5 
arbo adviseur 1,0   1 
assistent medewerker onderhoud 1,0   1 
assistent winkel/restaurant 0,1   1 
bedrijfseconomisch medewerker 1,4   1 
beleidsmedewerker 2,7   3 
bestuurder 1,0   1 
bestuurssecretaris 

1,9   2 
coördinator technische dienst 2,0   2 
coördinator vrijwilligerswerk 0,9   1 
coupeuse 0,1   1 
directeur bedrijfsvoering 1,0   1 
directeur thuis en kortdurende zorg 1,0   1 
directeur zorg en behandeling 1,0   1 
directie secretaresse 2,5   3 
eerste medewerker linnenkamer 0,7   1 
eerste medewerker restaurant/winkel 1 2,2   3 
financieel controller 2,0   2 
hoofd Attent Flex 0,7   1 
inkoper 1,0   1 
intercedent 0,9   1 
klachtencontactpersoon 0,0   2 
management secretaresse 4,6   6 
manager facilitair 1 0,9   1 
manager financiële administratie 0,9   1 
manager ICT/informatievoorzieining 1,0   1 
manager P&O 1,0   1 
manager personeels- & salarisadministratie 0,9   1 
manager vastgoed en terreinen 0,9   1 
medewerker backoffice opleidingen 1,4   2 
medewerker cliëntenadministratie 2,1   3 
medewerker communicatie en PR 0,5   1 
medewerker communicatietechniek 1,0   1 
medewerker financiële administratie 3,6   6 
medewerker front office 1,3   3 
medewerker ICT 2,4   3 
medewerker interieurverzorging 23,9   43 
medewerker linnenkamer 0,9   1 
medewerker magazijn 0,1   1 
medewerker onderhoud 2,1   3 
medewerker personeelsadministratie 2,9   4 
medewerker receptie 7,1   12 
medewerker restaurant 6,9   11 
medewerker transport 1,6   2 
medewerker vervoersdienst 0,8   3 
medewerker winkel/restaurant 5,8   10 
medisch secretaresse 1,8   2 
opleidingsadviseur 0,9   1 
opleidingsfunctionaris 0,9   1 
P&O adviseur 3,4   5 
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projectmedewerker pilot roosteren 1,0   1 
salarisadministrateur 2,0   2 
secretaresse 3,1   6 
secretaresse behandeling & begeleiding 0,7   1 
secretaresse raad van bestuur 1,0   1 
senior medewerker clientenadministratie 1,1   2 
trainee beleidsmedewerker 0,9   1 
veiligheidskundige 1,0   1 
ZZZ-Assistent inkoop 1,0   1 
Eindtotaal 139,5   213 

 

Keuken 

Functie Fte Niveau 

Aantal medewerkers 

chauffeur voeding 1,6   2 
eerste kok 1,0   1 
keukenassistent 5,3   7 
keukenassistent A 0,9   1 
keukenhulp 6,5   11 
kok 7,1   8 
manager voeding 1,0   1 
medewerker algemene dienst voeding 2,8   4 
medewerker frontcooking 0,6   1 
medewerker servicebureau 2,7   3 
medewerker voedselverdeelband 1,3   2 
Eindtotaal 30,7   41 

 

Leerlingen 

Functie Fte Niveau 

Aantal medewerkers 

leerling verzorgende I.G. 1e jaars 12,0   16 
leerling verzorgende I.G. 1e jaars Extramuraal 0,8   1 
Eindtotaal 12,8   17 
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3. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
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4. Samen leren en verbeteren 
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