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1 Uitgangspunten van de verslaggeving  
 

Voor u ligt het bestuursverslag over het jaar 2015 van Attent Zorg en Behandeling, in het vervolg 
Attent genoemd. 
 
Het jaar 2015 is het eerste jaar waarin de transities in de zorg goed voelbaar zijn geweest, voor 
cliënten, medewerkers en in inhoudelijk en financieel opzicht voor de organisatie als geheel. Op alle 
inkooptrajecten in de WLZ, Wmo, Wijkverpleging en GRZ is er beduidend minder volume ingekocht 
dan in 2014 en daarnaast zijn ook in alle inkooptrajecten behalve GRZ, de tarieven die gehanteerd 
werden fors gedaald. Dit heeft gemaakt dat de zorg aan cliënten op de locaties en thuis onder druk is 
komen te staan voor alle zorg en behandeling. Tevens is het gevolg geweest dat de werkdruk voor 
medewerkers is toegenomen. Hierdoor is het bedrijfsmatig een jaar is geworden waarin wij voor het 
eerst sinds lange tijd een verlies hebben moeten lijden en ons weerstandsvermogen niet hebben 
kunnen versterken. 
 
De reikwijdte van dit bestuursverslag betreft alle activiteiten in 2015 waarover de organisatie zich 
moet en graag wil verantwoorden, conform de governance code. 
Het afleggen van verantwoording over de (kwaliteit en inhoud van de) zorg en de besteding van de 
publieke middelen acht Attent een goede zaak. Attent doet dit op een uitgebreide wijze en vertrouwt 
er op dat hiermee inzichtelijk wordt, dat de publieke middelen in 2015 op een doelmatige en 
verantwoorde wijze zijn besteed aan de zorg en dienstverlening voor alle cliënten. 
 
In het verslagjaar is uitwerking gegeven aan de doelstellingen die geformuleerd zijn in het 
ondernemingsplan 2014-2018. 
In het bestuursverslag wordt beschreven welke activiteiten in het kader van het ondernemingsplan 
hebben plaatsgevonden.  
U kunt lezen hoe Attent haar doelstellingen heeft gerealiseerd op het gebied van de zorg, kwaliteit, 
personeel en organisatie, externe samenwerking en financieel beleid en beheer. Een apart hoofdstuk 
is opgenomen over de wijze waarop Attent invulling geeft aan het risicomanagement op de genoemde 
gebieden. Tevens is een verslag opgenomen van de activiteiten van de raad van toezicht en een 
overzicht van de behandelde zaken in het overleg met de ondernemingsraad en de centrale 
cliëntenraad. 
 
Ik wens u veel leesplezier bij het bestuursverslag over 2015. 
 
Dhr. Drs. B. van der Ploeg 
Raad van Bestuur Attent Zorg en Behandeling 
 
26 april 2016 
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2 Profiel van de organisatie 
 
2.1 Algemene gegevens 
Attent is een organisatie met een maatschappelijke doelstelling. Het beleid is gericht op het bieden 
van optimale en verantwoorde kwaliteit van zorg en dienstverlening aan de cliënten en het op 
verantwoorde wijze omgaan met de ter beschikking gestelde middelen.  
De vraag van de cliënt is daarbij leidend. Attent levert integrale dienstverlening op de gebieden zorg 
en behandeling, ongeacht waar mensen wonen, thuis of op één van de locaties.  
De missie van Attent is de volgende. 
 
Attent wil ouderen helpen succesvol ouder te worden. Succesvol, door tijdig en adequaat om te 
kunnen gaan met de onherroepelijke veranderingen die met het ouder worden voor iedereen 
samenhangen. Succesvol ouder worden is met andere woorden succesvol anticiperen op verandering 
en verlies.  
Attent helpt mensen tijdig te anticiperen op veranderingen in hun welzijn en gezondheid. 
Optimaliseren van de kwaliteit van leven is daarbij steeds het uitgangspunt. Dat gebeurt op een 
professionele en betrokken manier, met oog en respect voor individuele wensen, mogelijkheden en 
behoeften. 
Attent levert verblijf, persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleging, begeleiding en 
behandeling.  
 
De gezondheidszorgregio’s waarbinnen Attent functioneert, zijn de regio’s Midden IJssel, Overbetuwe 
en Groot Arnhem. Deze laatste regio is verdeeld in 5 sub regio’s: Renkum, Rijn en Waal, De Liemers, 
Rheden en Arnhem. In alle regio’s functioneert hetzelfde Zorgkantoor als zorginkoper voor de WLZ 
(Wet Langdurige Zorg). Voor 2015 kocht dezelfde verzekeraar namens alle verzekeraars de 
Wijkverpleging in als representant. De geriatrische revalidatiezorg werd in 2015 door alle 
verzekeraars apart ingekocht. Zorg in het kader van de Wmo werd ingekocht door de gemeenten 
Arnhem, Overbetuwe, Rheden. Roozendaal, Doesburg en Renkum, onder regie van de gemeente 
Arnhem. 
 
De zorg en behandeling met verblijf is in het verslagjaar geleverd binnen 10 locaties. De zorg zonder 
verblijf (thuiszorg en overige extramurale zorg) wordt geleverd door Attent Zorg Thuis in het hele 
werkgebied en rondom alle locaties in de thuissituatie. Met verzekeraars zijn er afspraken voor zorg 
en behandeling in de eerste lijn (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en medisch specialistische 
thuisverpleging). 
 
Het aanbod van Attent valt te betitelen als een aanbod dat loopt van de ‘lichte’ kant van het 
zorgspectrum tot en met de ‘zware’ kant van een omvangrijke, specialistische somatische of 
psychogeriatrische zorgvraag. Op een aantal locaties worden wijkgerichte functies aangeboden (o.a. 
restaurantvoorziening). Attent kent een aantal specifieke doelgroepen en daarmee samenhangende 
zorgdifferentiaties, binnen twee locaties voor zorg en behandeling in Dieren en Arnhem: palliatieve 
zorg, geriatrische revalidatie, zorg voor cliënten met een Niet Aangeboren Hersenletsel, 
gerontopsychiatrie en de zorgdifferentiatie voor cliënten met een Korsakov syndroom. Verder zijn er 
mogelijkheden voor dagopvang en dagbehandeling voor verschillende groepen cliënten en voor 
crisisopnames, vakantieopnames, herstelopnames, weekendopnames en intervalopnames. 
 
Bovenstaand pakket zal de komende jaren worden uitgebreid, ingekrompen en/of gedifferentieerd op 
basis van de vraag(ontwikkeling) van de cliënt, de ontwikkelingen in wetgeving en op basis van de 
ontwikkelingen in het inkoopbeleid van het zorgkantoor, gemeenten en zorgverzekeraars.  
Attent heeft in het verslagjaar geen private activiteiten ontplooid.  
 
2.2 Structuur 
De Stichting Attent Zorg en Behandeling wordt bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur en 
een raad van toezicht. 
De organisatie wordt bestuurd op basis van de principes van de zorgbrede governance code. Voor 
een uitwerking van het interne toezicht wordt verwezen naar paragraaf 2.3.  
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De organisatie is opgebouwd rondom het primaire zorgproces en kent een indeling in twee regio’s: 
regio Arnhem Overbetuwe en regio Rheden Dieren Doesburg. Aan deze regio’s wordt leidinggegeven 
door een regiodirecteur. Binnen deze regio’s wordt voor alle cliënten het hierboven beschreven 
aanbod aan zorg en dienstverlening geïntegreerd geleverd, thuis en in de locaties. Aan de thuiszorg 
en binnen de locaties wordt leidinggeven door het middenkader. 
De regio’s worden op concern niveau ondersteund door twee ondersteunende diensten. Het betreft 
de diensten Bedrijfsvoering en Personeel en Organisatie. De twee regiodirecteuren vormen het 
directieteam van Attent, samen met de twee managers van de ondersteunende diensten. Het 
directieteam wordt voorgezeten door de raad van bestuur. Alle managers in de organisatie 
(regiodirecteuren, managers ondersteunende diensten en middenkader) zijn integrale managers en 
aldus op hun eigen niveau integraal verantwoordelijk voor zowel zorg en kwaliteit, als personeel en 
organisatie, financiën en facilitaire zaken. 
 
In de organisatie is een ondernemingsraad actief en tevens een centrale cliëntenraad, naast de lokale 
cliëntenraden, die aan locaties en de thuiszorg zijn verbonden. 
  

2.1.1 Cliëntenraad 
Binnen Attent functioneren vijf lokale cliëntenraden. De lokale raden behartigen de belangen van alle 
cliënten in een bepaald gebied (intramuraal en extramuraal). 
De raden worden voorgezeten door een onafhankelijke, niet aan Attent gebonden, voorzitter. De 
centrale cliëntenraad wordt gevormd door de voorzitters van deze raden. De centrale raad wordt 
ondersteund door een ambtelijk secretaris (dit geldt ook voor de lokale raden). De centrale 
cliëntenraad en de lokale raden beschikken over vergaderfaciliteiten en vergoedingen voor reiskosten 
en vacatiegelden, eventuele symposia, kosten van deelname aan externe vergaderingen en 
eventueel benodigde vakliteratuur. Alle cliëntenraden zijn lid van het LOC Zeggenschap in de Zorg, 
de kosten van het lidmaatschap worden door de organisatie vergoed. De meeste adviesvragen 
worden voorgelegd aan de lokale raden. Attent heeft geen eigen commissie van 
vertrouwenspersonen, maar is aangesloten bij de landelijke commissie van vertrouwenspersonen, die 
voor de sector functioneert. Verder is Attent aangesloten bij een externe klachtencommissie. 
 
De centrale cliëntenraad wordt geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen en activiteiten die 
gevolgen kunnen hebben voor cliënten. De raad wordt hierover geïnformeerd door middel van 
bestuursverslagen, notulen directieteam, besluitenlijst en jaarplanning raad van toezicht, notulen 
overleg zorgkantoor en brieven en nota’s van de bestuurder. Zo is de raad in het verslagjaar 
geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 

 alle ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot nieuwbouw en verbouwplannen 
zoals geformuleerd in het strategisch vastgoedbeleid en planontwikkeling Dieren; 

 de voortgang van de implementatie van TeleZorg en de eindevaluatie; 

 nota’s en informatie over (de gevolgen van) de zorg(inkoop); 

 de resultaten van de externe audits in het kader van de certificering; 

 de kwartaalrapportages met betrekking tot meldingen incidenten cliënten; 

 de directiebeoordeling, het bestuursverslag en jaarrekening, het Attent jaarplan 2016; 

 de viermaands rapportages en de jaarrapportage van de begeleidingscommissie interne 
klachtenregeling; 

 de resultaten van het Cliënttevredenheidonderzoek (CTO) en de nieuwe plannen daarmee;  

 het geactualiseerde Ondernemingsplan 2014-2018; 

 de werving- en selectieprocedure voor een nieuwe bestuurder; 

 uitwerking GRIP in richtlijnen (moreel kompas); 

 indexering tarieven aanvullende dienstverlening 2015; 

 mondzorgbeleid; 

 reacties cliënten en contactpersonen op de nieuwe cliëntinformatiemap; 

 samenvatting van de nieuwe Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg; 

 de uitwerking van het implementatieplan ‘Eten en Drinken’ op alle locaties. 
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In het verslagjaar is de centrale cliëntenraad advies gevraagd en heeft positief geadviseerd over: 

 geactualiseerde reanimatiebeleid;  

 het bestuurdersprofiel; 

 de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht; 

 de benoeming van een nieuwe bestuurder;  

 de begroting 2016; 

 functiebeschrijving ambtelijk secretaris; 

 implementatie beweegbeleid; 

 beleid zelfredzaamheid en mantelzorg; 

 de cliëntinformatiemap. 

 
Met alle cliëntenraden, bestuurder en regiodirecteuren, heeft in het verslagjaar een bijeenkomst 
plaatsgevonden over dementie.  
 

2.2.2 Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad bestond einde verslagjaar uit 10 leden. De raad wordt ondersteund door een 
ambtelijk secretaris. De raad beschikt over vergaderfaciliteiten en vergoedingen voor reiskosten, 
eventuele symposia en cursussen, kosten van deelname aan de vergaderingen en eventueel 
benodigde vakliteratuur. Daarnaast is er een faciliteitenregeling voor de inzet van uren van de OR 
leden.  
De ondernemingsraad wordt geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen en activiteiten die 
gevolgen kunnen hebben voor medewerkers. De raad wordt hierover geïnformeerd door middel van 
bestuursverslagen, verslagen van het directieteam en brieven en nota’s van de bestuurder. Zo is de 
raad in het verslagjaar geïnformeerd over: 

 alle ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot nieuwbouw en verbouwplannen 
zoals geformuleerd in het strategisch vastgoedbeleid en planontwikkeling Dieren; 

 de stand van zaken van de implementatie van TeleZorg en de eindevaluatie; 

 nota’s en informatie over (de gevolgen van) de ontwikkelingen in de zorg (inkoop); 

 de resultaten van de externe audits in het kader van de certificering; 

 de kwartaalrapportages met betrekking tot meldingen incidenten medewerkers; 

 jaarrapportage en 4 maandsrapportages begeleidingscommissie interne klachtenregeling; 

 de jaarplannen 2015 en viermaandelijkse evaluaties daarvan, de directiebeoordeling, het 
bestuursverslag en jaarrekening, het Attent jaarplan en de jaarplannen 2016, alsmede 
maandelijkse financiële rapportages en rapportage ziekteverzuim; 

 jaarrapportage gezondheidsmanagement (P&O en bedrijfsarts); 

 CAO ontwikkelingen;  

 brief aan medewerkers over de ORT claim; 

 gedragscode; 

 resultaat her-inspectie SZW over arbeidsomstandigheden en werktijden; 

 nota ‘opleiden en leren’; 

 de uitwerking van het implementatieplan ‘Eten en Drinken’ op alle locaties; 

 de uitkomsten en de vervolgaanpak van ‘de ballast voorbij’; 

 evaluatie 100-dagen gesprek voor nieuwe medewerkers; 

 actualisatie verlofbeleid; 

 implementatie LMS en e-learning; 

 onderzoekje bereikbaarheid Servicecentrum; 

 acties naar aanleiding van onrust op twee locaties; 

 het geactualiseerde Ondernemingsplan 2014-2018; 

 de werving –en selectieprocedure voor een nieuwe bestuurder; 

 uitwerking GRIP in richtlijnen (moreel kompas); 

 WGA eigen risicodragerschap 
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De ondernemingsraad is in het verslagjaar instemming gevraagd en heeft instemming verleend met: 

 Attent opleidingsactiviteitenplan 2016; 

 actualisatie studiefaciliteitenregeling; 

 instemming afwijking werving/selectieprocedure manager voeding; 

 kaderregeling roosteren en werktijden; 

 camerabeleid; 

 tijdelijk afwijken arbeidstijdenbesluit (dit punt wordt volgend jaar afgehandeld) 

 actualisatie Ondernemingsovereenkomst; 

 tijdelijke afwijking van studiefaciliteitenregeling voor niveau 4,5 en 6; 

 

De ondernemingsraad is advies gevraagd en heeft positief geadviseerd over: 

 investeringsbegroting 2016; 

 het bestuurdersprofiel; 

 de benoeming van een nieuwe lid van de raad van toezicht; 

 de formatieve gevolgen van het uitgewerkte implementatieplan ‘Eten en Drinken’; 

 de benoeming van een nieuwe bestuurder. 

 functiebeschrijving ambtelijk secretaris. 

Daarnaast is in het verslagjaar besloten het onderwerp communicatie binnen de organisatie 
standaard op de agenda te zetten en heeft een brainstorm plaatsgevonden over het werven en 
behouden van jongeren en over het systeem van de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken. 
 
2.3 Organogram 
 
Op de volgende bladzijde treft u het organigram van de organisatie aan. 
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2.4   Governance en verslag van de raad van toezicht  
 
2.4.1 Governance 
Attent Zorg en Behandeling hanteert de Zorgbrede Governance Code. De principes van de 
governance code worden integraal toegepast. De conform deze code vastgelegde verdeling van 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting, in de 
reglementen raad van toezicht en raad van bestuur, in de profielen van raad van toezicht en raad van 
bestuur en in het informatieprotocol. Attent beschikt over een klokkenluidersregeling. In de 
reglementen van de raad van toezicht en raad van bestuur zijn o.a. geregeld de vergaderfrequentie, 
wijze van vervulling van vacatures en de informatie van de raad van bestuur naar de raad van 
toezicht.  

De bezoldiging van de raad van bestuur is conform het maximale normbedrag 2015 van de Wet 
Normering Topinkomens (WNT-1). In het vorige verslagjaar is de aanpassing op de Wet Normering 
Topinkomens ingegaan, waarbij bestuurdersfuncties in klassen zijn ingedeeld. De zittende bestuurder 
maakt met betrekking tot deze klassenindeling gebruik van het in de wet geregelde overgangsrecht. 
De bezoldiging van de raad van toezicht is conform de richtlijnen van de NVTZ.  
In het reglement voor de raad van bestuur zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de raad van bestuur mede in relatie tot die van de raad van toezicht beschreven. Tevens zijn in 
het reglement de inhoud en wijze van informatievoorziening aan de raad van toezicht beschreven. 
Daarnaast is een informatieprotocol aanwezig, waarin de informatievoorziening tussen raad van 
bestuur en raad van toezicht is vastgelegd.  
 
De raad van toezicht bestaat uit maximaal zeven personen. In het verslagjaar bestond de raad van 
toezicht uit zes personen. Per volgend verslagjaar zal de raad permanent bestaan uit vijf personen.  

Voor de benoeming van leden van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een vastgestelde 
profielschets, waarin de onafhankelijkheid is gewaarborgd en mogelijke belangenverstrengeling is 
uitgesloten. De huidige samenstelling van de raad van toezicht voldoet aan deze profielschets. Indien 
herbenoeming aan de orde is vindt vooraf een beoordeling plaats. Voor deskundigheidsbevordering is 
een budget beschikbaar.  

De raad van toezicht vergadert in ieder geval zes keer per jaar, in aanwezigheid van de raad van 
bestuur. Er wordt gesproken over strategische zaken, zorg, financiën, personeel & organisatie en 
vastgoed. Risicomanagement op alle genoemde terreinen heeft nadrukkelijk de aandacht van de raad 
van toezicht. Een overzicht van in het verslagjaar besproken onderwerpen treft u in de volgende 
paragraaf aan. 

De raad van toezicht vergadert eenmaal per jaar, zonder de raad van bestuur, over haar eigen 
functioneren en dat van de raad van bestuur. Met de raad van bestuur vindt, door een delegatie van 
de raad van toezicht, eenmaal per jaar een functioneringsgesprek plaats. Met de accountant vindt 
jaarlijks, in de vergadering van de raad van toezicht, een gesprek plaats over de jaarrekening en het 
verslag van de accountant.  

Een delegatie van de raad van toezicht overlegt tweemaal per jaar met de ondernemingsraad en de 
centrale cliëntenraad over zaken die de organisatie betreffen. 

In de vergaderingen van de raad van toezicht worden indien nodig, rond bepaalde onderwerpen, 
leden van het directieteam, managers van de ondersteunde diensten, overige medewerkers of 
externe deskundigen uitgenodigd. Met (een deel van) het directieteam en de raad van toezicht vindt 
twee keer per jaar een overleg plaats rond bepaalde thema’s in aanwezigheid van de raad van 
bestuur en overige medewerkers (afhankelijk van het onderwerp wordt bepaald welke 
directieteamleden en medewerkers daarbij aanwezig zijn). In het verslagjaar gingen de twee 
themabijeenkomsten over de onderwerpen: ‘HRM ontwikkelingen’ en ‘TeleZorg’. 

De raad van toezicht functioneert en geeft invulling aan al zijn taken conform de statuten en het 
opgestelde profiel. De informatievoorziening door de raad van bestuur aan de raad van toezicht 
geschiedt conform de afspraken die beschreven zijn in het informatieprotocol. De raad van toezicht 
heeft, gevraagd en ongevraagd, de beschikking over alle informatie teneinde de toezichthoudende 
taken te kunnen vervullen en geeft ook inhoud aan al zijn taken.  
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Voor het overzicht van namen, data indiensttreding, rooster van aftreden van de leden van de raad 
van toezicht en de gegevens van de bestuurder wordt verwezen naar elders in de jaarrekening. 
 

2.4.2 Verslag raad van toezicht  
De raad van toezicht brengt tevens verslag uit in onderhavig bestuursverslag. De raad van toezicht is 
in de verslagperiode zes maal bijeengekomen voor de reguliere vergaderingen, in aanwezigheid van 
de raad van bestuur. Daarnaast heeft de raad van toezicht eenmaal extra vergaderd, zonder de raad 
van bestuur, in het kader van de evaluatie van het eigen functioneren en het functioneren van de raad 
van bestuur. Met de raad van bestuur heeft in het verslagjaar een functioneringsgesprek 
plaatsgevonden. In verband met het vertrek van de zittende bestuurder in 2016, had dit laatste 
functioneringsgesprek het karakter van een exitgesprek. De raad van toezicht is in het verslagjaar 
vele keren extra bij elkaar gekomen, in het kader van de werving van de nieuwe bestuurder vanwege 
het vertrek van de zittende bestuurder (zie bestuurlijke aangelegenheden). 
 
Ook tussen de vergaderingen door is de raad van toezicht schriftelijk, via bestuursverslagen en 
notities, geïnformeerd over belangrijke zaken door de raad van bestuur. Actuele belangrijke zaken 
zijn direct per mail gecommuniceerd. 
Onderwerpen van bespreking en/of goedkeuring in de vergadering van de raad van toezicht, in 
aanwezigheid van de raad van bestuur, waren in het verslagjaar onder andere de volgende.  
 

 Voortgang ondernemingsplan en risicobeheersing 

De raad van toezicht wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het ondernemingsplan via de 
daaraan gekoppelde directiebeoordeling over het afgelopen jaar en per half jaar door het bespreken 
van het opgestelde dashboard. De raad van toezicht heeft in het verslagjaar het Attent jaarplan 2016 
ontvangen, alsmede de jaarplannen van de regio’s en wordt geïnformeerd over de voortgang (van 
relevante onderdelen uit) de jaarplannen.  

De raad van toezicht heeft de geactualiseerde versie van het Ondernemingsplan en de verlenging 
daarvan met 1 jaar goedgekeurd. 

De raad van toezicht heeft in het verslagjaar de geactualiseerde notitie risicomanagement 
goedgekeurd. In de notitie zijn de belangrijkste risico’s op alle gebieden beschreven, alsmede de 
wijze waarop de risico’s worden beheerst. Tevens is er een weging en prioritering van de genoemde 
risico’s vastgesteld en zijn de vijf belangrijkste risico’s beschreven wat betreft de mogelijke financiële 
gevolgen in relatie tot het benodigde weerstandsvermogen. De raad had eerder al besloten het 
benodigde weerstandsvermogen te stellen op minimaal 15%, uiterlijk te bereiken per eind 2015. Per 
eind 2014 was dit al ruimschoots bereikt (16.2%). De raad heeft op basis van de geïnventariseerde 
vijf belangrijkste risico’s besloten het weerstandsvermogen te laten doorgroeien naar 17.5%, te 
bereiken uiterlijk per eind 2018. Een eventueel extra positief resultaat wordt gebruikt om een fonds te 
vormen voor innovatie, projecten en productontwikkeling. 

De raad heeft ook de geactualiseerde frauderisicoanalyse besproken (dit vindt jaarlijks plaats). 

De raad heeft extra aandacht besteed aan de liquiditeitspositie; een notitie daarover is besproken en 
er zijn doelstellingen voor de komende jaren benoemd. 

De raad is geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot en gevolgen van de WLZ, Wmo, 
GRZ en Wijkverpleging (extramurale verpleging/verzorging). Eveneens over de ontwikkelingen met 
betrekking tot de inkoop van zorg op de verschillende gebieden. De impact van het bovenstaande 
voor de organisatie en de daarmee mogelijk gepaard gaande risico’s zijn in het verslagjaar uitgebreid 
aan de orde geweest en besproken, ook in relatie tot het vastgoed. 

 Kwaliteit en cliënttevredenheid 

De raad van toezicht is geïnformeerd over klachten die bij de inspectie voor de Volksgezondheid zijn 
ingediend en klachten die bij de externe klachtencommissie zijn ingediend. Tevens wordt de raad 
geïnformeerd over resultaten van inspectiebezoeken en op basis daarvan opgestelde plannen van 
aanpak. Over een aantal specifieke cliënt -en familiezaken is de raad ook geïnformeerd. 
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De raad is geïnformeerd over de resultaten van het CTO (cliënttevredenheidsonderzoek) en heeft 
deze besproken, ook met de CCR. 

Per kwartaal ontvangt de raad van toezicht de rapportages van de meldingen incidenten cliënten en 
medewerkers. De raad is in het verslagjaar ook geïnformeerd over de resultaten van de externe 
audits die door het certificeringsbureau ten behoeve van verlengen van het kwaliteitscertificaat zijn 
uitgevoerd. 

De raad is geïnformeerd over de voortgang van het project: zorg op afstand (TeleZorg) voor cliënten 
in de thuissituatie. Tevens over de resultaten van de audit ‘gastvrij met sterren’ op twee locaties en 
over de nieuwe organisatie van de mondzorg voor cliënten. 

 Vastgoed en bouwprojecten 

De raad van toezicht wordt jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het 
vastgoed. Het geactualiseerde vastgoedbeleid is door de raad goedgekeurd. Op verzoek van de raad 
is een nadere analyse gemaakt van de vastgoedrisico’s bij huursituaties en deze is met de raad 
besproken. De raad is geïnformeerd over het vernieuwde en verlaagde huurcontract bij IJsselzicht per 
1 juli van het verslagjaar. 

Bijna maandelijks krijgt de raad informatie over de stand van zaken van lopende bouw- en 
verbouwprojecten. In het verslagjaar heeft de raad van toezicht de berekening van de 
bedrijfswaarden van de gebouwen ontvangen. Tevens het kasstroomoverzicht dat een keer per jaar 
wordt geactualiseerd, waarbij de financiële korte en lange termijn gevolgen van de Normatieve 
Huisvestingscomponent voor alle locaties zijn berekend.  

De raad is geïnformeerd over de voortgang van een nieuwbouwproject. Ten behoeve van het volgen 
van dit nieuwbouwproject heeft de raad een bouwcommissie ingesteld, bestaande uit de voorzitter en 
de vice-voorzitter. De raad heeft de planvorming voor de ontwikkeling van de toekomstige huisvesting 
in Dieren goedgekeurd. Een go/no go besluit voor de eerste fase van de bouw wordt volgend 
verslagjaar genomen. 

De raad is geïnformeerd over de risico opslag die verhoogd is op een aflopende lening.  

 Bedrijfseconomische resultaten 

De raad van toezicht wordt maandelijks geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de 
exploitatie en in de laatste maanden van het jaar ook over de prognose van het exploitatieresultaat. 
De interim controle van de accountant en de jaarcontrole van de accountant en de bijbehorende 
accountantsverslagen worden met de raad van toezicht jaarlijks besproken. De raad wordt jaarlijks 
geïnformeerd over de resultaten van de inkoop door het zorgkantoor (WLZ) en de zorgverzekeraars 
(DBC, wijkverpleging, extramurale behandeling) en de gemeenten (Wmo) voor het komende jaar. 

In het verslagjaar heeft de raad van toezicht de begroting voor het volgend verslagjaar goedgekeurd, 
evenals het bestuursverslag en de jaarrekening over het voorafgaande jaar.  

 Personeel en Organisatie  

De raad wordt maandelijks geïnformeerd over de ziekteverzuimcijfers. De raad is ook geïnformeerd 
over de stand van zaken met betrekking tot HRM ontwikkelingen. 

De raad is tevens op de hoogte gesteld van het positieve resultaat van het inspectiebezoek SZW over 
het beleid en de uitvoering van de wetgeving met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting. 

De raad heeft ook de uitwerking van de kernwaarden (Gastvrij, Respect, Integer en Professioneel) in 
een moreel kompas ontvangen. 

 Externe samenwerking 

De raad van toezicht wordt geïnformeerd over alle externe contacten van de bestuurder en alle 
externe samenwerkingsovereenkomsten. 
In het verslagjaar is de raad geïnformeerd over de voortgang van de wetenschappelijke onderzoeken 
die binnen Attent plaatsvinden in het kader van het UKON lidmaatschap. 
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 Bestuurlijke aangelegenheden 

Per april is een nieuw lid van de raad van toezicht aangetreden. Per einde verslagjaar is conform 
rooster van aftreden de voorzitter afgetreden. Een ander lid is per volgend verslagjaar benoemd tot 
voorzitter.  

In het verslagjaar zijn de reglementen van de raad van toezicht en de raad van bestuur 
geactualiseerd. 

In het verslagjaar is de raad van toezicht vele malen extra bij elkaar gekomen in verband met het 
vertrek van de huidige bestuurder, die in de loop van 2016 gebruik gaat maken van de 
levensloopregeling en aansluitend met pré-pensioen gaat. Teneinde de juiste opvolger aan te trekken 
en het gewenste bestuurdersprofiel voor de toekomst vast te stellen, zijn er gesprekken gevoerd door 
de raad van toezicht met de OR, de CCR en het directieteam en met een selectie van medewerkers. 
De raad heeft tevens gesprekken gevoerd met een externe adviseur over de toekomst van Attent in 
relatie tot de opvolging. Tevens heeft de raad via een selectieprocedure een bureau uitgekozen dat 
de raad heeft ondersteund bij de werving- en selectieprocedure. Ook is een geactualiseerd 
bestuurdersprofiel vastgesteld, alsmede de definitieve werving- en selectieprocedure. De procedure is 
met goed gevolg afgerond en een opvolger is benoemd per maart 2016. 
 

3 Beleid, inspanningen en prestatie 
 
3.1 Meerjarenbeleid: missie, visie en doelstellingen 
De informatie in deze paragraaf is ontleend aan het Ondernemingsplan 2014-2018. Attent heeft een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor de zorg en dienstverlening aan 
de cliënten op de gebieden van wonen, welzijn en zorg. Daarnaast is er in dat kader ook de 
verantwoordelijkheid voor een permanente verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, voor 
voldoende en kwalitatief geschikt personeel, voor een gezonde bedrijfsvoering, voor een verantwoord 
inzetten van de publieke middelen en in het algemeen voor de continuïteit van zorg en van de eigen 
organisatie. 
 
De missie van Attent is het ondersteunen van ouderen bij het succesvol ouder worden. Succesvol, 
door tijdig en adequaat om te kunnen gaan met de onherroepelijke veranderingen die met het ouder 
worden voor iedereen samenhangen. Succesvol ouder worden is met andere woorden succesvol 
anticiperen op verandering en verlies. 
 
De visie is dat Attent wil focussen op hetgeen wij voor ouderen kunnen betekenen. Het gaat hierbij 
om het verbeteren van kwaliteit van leven, het helpen met het nemen van de juiste preventieve 
maatregelen om kwetsbaarheid te voorkomen en het begeleiden of behandelen. Belangrijk is het 
telkens vinden van de juiste context zowel thuis, bij onze deeltijdvoorzieningen of in onze locaties.  
De meeste ouderen die een beroep doen op zorg, behandeling en/of begeleiding willen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het liefst in hun eigen huis. Attent speelt flexibel in op hun wensen 
en behoeften. Daarbij wordt steeds gezocht naar oplossingen op maat. Waar mogelijk worden nieuwe 
vormen van zorg en dienstverlening ontwikkeld. Op locaties worden de voordelen van groot- en 
kleinschaligheid gecombineerd. In het organiseren van zorg gaan efficiency en effectiviteit hand in 
hand. Door samen te werken in de keten, met wooncorporaties, andere zorgorganisaties, gemeenten 
en verwijzers, levert Attent een bijdrage aan een drempelloos, compleet en waar nodig wijkgericht, 
zorgaanbod voor cliënten.  
De verwachte toename van de vraag naar zorg én de opdracht aan zorgorganisaties om de zorg 
betaalbaar te houden, alsmede de teruggang van de inkoop van zorg door zorgkantoor, 
zorgverzekeraars en gemeenten, biedt een permanente uitdaging voor de organisatie om de 
dienstverlening kwalitatief en kwantitatief minstens op peil te houden en te specialiseren waar dit 
moet. Medewerkers spelen hierin de voornaamste rol. Attent wil medewerkers een prettig en 
stimulerend werkklimaat bieden, waarin zij zich als professional optimaal ondersteund en gefaciliteerd 
voelen. Zodat zij zelfstandig, cliëntgericht en servicegericht kunnen werken en zich ook persoonlijk 
kunnen ontwikkelen. 
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Attent staat de komende jaren voor een niet eenvoudige uitdaging. Door de groei van het aandeel 
ouderen in de samenleving is er een groeiende vraag naar zorg en dienstverlening. Door de 
bezuinigingen op zorg en de ingezette transities wordt er minder zorg ingekocht door gemeenten, 
zorgverzekeraars en zorgkantoor en vaak ook nog tegen lagere tarieven. Het aandeel van jongeren in 
de samenleving zal afnemen met als gevolg dat er minder mensen beschikbaar zullen zijn om aan de 
groeiende zorgvraag te kunnen beantwoorden. 
Daarbij zal de druk op de beschikbare (collectieve) financiële middelen onverminderd voortduren 
terwijl de complexiteit en intensiteit van de zorgvraag toeneemt. Zo dreigt een groeiende kloof tussen 
vraag en aanbod, tussen meer en complexere zorgvragen enerzijds en minder beschikbare personele 
en financiële middelen anderzijds. De uitdaging is een ander perspectief te ontwikkelen om deze kloof 
te overbruggen, uitgaande van de sterke punten van de organisatie. 
 
Om te beginnen beschikt Attent over een uitgebreid netwerk van lokale voorzieningen.  
Bekend en vertrouwd voor cliënten. Daarnaast zijn er competente medewerkers en vele betrokken 
vrijwilligers, die een belangrijke voorwaarde zijn voor de komende uitdaging. Vanuit deze basis 
ontwikkelt Attent een nieuw perspectief, zoals dat in het ondernemingsplan tot uiting komt.  
Daarbij wordt gewerkt aan nieuwe concepten, andere manieren van het benaderen van de groeiende 
zorgvraag dan wij tot nu toe gewend zijn. Concepten waarbij een toenemend beroep wordt gedaan op 
zelfredzaamheid van cliënten, in combinatie met de inzet van andere, soms mogelijk minder 
professionele, vormen van ondersteuning en op andere momenten gespecialiseerde professionele 
vormen van ondersteuning. De relatie tussen informele en formele zorg verdient in die concepten 
specifiek aandacht. De leidraad is, naast het individu, het dorp, de wijk of de buurt waar mensen 
elkaar kennen, ontmoeten en ondersteunen. Deze benadering, het aangaan van een individuele 
zorgrelatie enerzijds en anderzijds dit doen met de groep of de wijk, sluit aan bij de bestaande 
infrastructuur van Attent. 
Ook de inzet van nieuwe zorg ondersteunende en/of arbeidskracht besparende technologie biedt 
kansen voor effectieve zorg op afstand, voor sociaal contact en toezicht en service voor grote 
groepen cliënten in combinatie met een efficiënte inzet van de professionele medewerker. Attent 
levert dan ook TeleZorg aan een groeiende groep cliënten. 
Attent zal zich in deze fase versterken door de eigen organisatie verder op orde te brengen door de 
manier waarop de werkprocessen verlopen kritisch onder de loep te nemen. De integratie van intra- 
en extramurale zorgprocessen is daarbij een belangrijk thema. Attent zal zich daarbij voortdurend de 
vraag (blijven) stellen in welke mate de cliënt er beter van wordt, of één en ander effectiever kan 
worden georganiseerd en hoe de medewerkers kunnen worden ontlast.  
 
De doelstellingen van Attent vloeien voort uit de missie en visie van de organisatie, de huidige en 
toekomstige plaats in het zorgstelsel, de externe en interne ontwikkelingen en de financiële en 
wettelijke kaders waarbinnen de organisatie zich nu en in de nabije toekomst moet bewegen. 
Via prestatiesturing wordt het behalen van de doelstellingen geborgd en via risicomanagement de 
risico’s, die kunnen leiden tot het niet behalen van de doelstellingen, beheerst. Prestatiesturing (met 
de daarbij behorende prestatie-indicatoren) en risicobeheersing (met de daarbij behorende risico-
indicatoren) zijn in samenhang met elkaar noodzakelijk voor een optimale realisatie van de 
doelstellingen. In het ondernemingsplan 2014-2018 zijn doelstellingen geformuleerd voor cliënten, 
mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers en externe partijen. 
 
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, 
Respect, Integer en Professioneel (GRIP). GRIP krijgen, hebben en houden is een opdracht voor alle 
medewerkers en vrijwilligers van Attent. 
 
3.2 Beleid en activiteiten verslagjaar 
De hoofdlijnen van het meerjarenbeleid en de daarin gemaakte keuzes zijn in de vorige paragraaf 
beschreven. De inspanningen in het verslagjaar zijn er op gericht geweest uitvoering te geven aan 
deze beleidslijnen en keuzes. Dit betekent dat gewerkt is aan de verdere ontwikkeling van 
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zorgproducten en dienstverlening, de kwaliteit daarvan, de ontwikkeling van de positie in de regio, de 
kwaliteit van de huisvesting en de doelmatige en efficiënte inrichting van de organisatie en het 
personeelsbeleid. De belangrijkste activiteiten op deze gebieden die in dit verslagjaar hebben 
plaatsgevonden worden hieronder kort weergegeven. Het algemene kwaliteitsbeleid treft u aan in 
paragraaf 3.3. De verschillende activiteiten op het gebied van de kwaliteit van zorg en het personeel- 
en organisatiebeleid worden beschreven respectievelijk in paragraaf 3.4 (kwaliteitsbeleid ten aanzien 
van cliënten) en 3.5 (kwaliteit ten aanzien van medewerkers). 
 
Het meerjaren ondernemingsplan is een rode draad naar de toekomst toe. De jaarlijkse concretisering 
van onderdelen vindt plaats in het jaarplan per locatie, regio en ondersteunende dienst, (deel)notities 
waarin strategische onderdelen worden uitgewerkt, geïmplementeerd en geborgd alsmede 
projectgroepen. De voortgang van de jaarplannen wordt per kwartaal gevolgd. Voor alle regio’s zijn 
de (demografische) ontwikkelingen in kaart gebracht, de positie van Attent in de regio’s in relatie tot 
de concurrenten en de effecten van de ontwikkelingen op het productaanbod. Op basis van deze 
Attent brede regioanalyse, zijn per regio strategische plannen beschreven.  
De effecten op het vastgoedbeleid van Attent zijn beschreven in de geactualiseerde notitie vastgoed. 
In het verslagjaar heeft wederom een berekening van de bedrijfswaarden van de locaties 
plaatsgevonden. Tevens is de notitie risicomanagement vastgesteld en zijn de financiële gevolgen 
van de belangrijkste risico’s in kaart gebracht. Het te bereiken weerstandsvermogen is op basis 
hiervan door de raad van toezicht vastgesteld. Met de belastingdienst is een ondertekend convenant 
in het kader van horizontaal toezicht. Ook het compliancebeleid (voldoen aan wet -en regelgeving) is 
vastgesteld.  
 
In het verslagjaar is verder uitvoering gegeven aan de nieuwbouw op een bestaande locatie, St. 
Elisabeth in Doesburg. De eerste fase van de nieuwbouw is in het verslagjaar afgerond. In Elst is 
gestart met de verbouwing van de locatie Tertzio, in verband met het omvormen van de locatie naar 
een locatie voor alleen zware zorg. In Dieren is in het verslagjaar gewerkt aan de splitsing van twee 
gebouwen Intermezzo en Hofstaete. Tevens is een analyse gemaakt van de benodigde toekomstige 
intramurale capaciteit voor zware zorg in Dieren en de gevolgen daarvan voor de (toekomstige) 
huisvesting. Op basis hiervan is een businesscase gemaakt om de financiële gevolgen in kaart te 
brengen. De strategische visie voor Dieren is door de raad van toezicht goedgekeurd en zal in de 
komende jaren gefaseerd worden uitgewerkt. Hiertoe is een stappenplan opgesteld. De 
besluitvorming zal gefaseerd plaatsvinden en per fase worden voorgelegd aan de raad van toezicht. 
 
Met gemeentes, zorgkantoor en zorgverzekeraars zijn gesprekken gevoerd over de (monitoring van 
de) inkoop WLZ, de Wmo, de geriatrische revalidatie en de Wijkverpleging. Op de gevolgen daarvan 
is actief geanticipeerd. Met ruim tien zorgverzekeraars zijn contracten gesloten om 1e-lijns 
paramedische zorg te verlenen (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek). In het kader van de 
WLZ is een zelfanalyse gemaakt en zijn ontwikkelplannen ingediend die met kwaliteit van zorg, 
versterken eigen regie en cliënttevredenheid te maken hebben. Hierdoor is de maximaal mogelijke 
opslag op het basistarief in de WLZ toegekend voor 2016. Tevens is Attent voor 2016 in het kader 
van de inkoop Wijkverpleging ingekocht door Menzis als een van de drie pluscontractanten in de 
regio. 
 
Met verschillende ziekenhuizen is gesproken over doorstromingsmogelijkheden naar de 
verpleeghuizen.  
Attent levert geriatrische revalidatie in de DBC keten. In het verslagjaar is het CVA convenant 
opnieuw getekend en is gewerkt aan de ontwikkeling van een convenant voor de gehele GRZ-keten. 
Dit zal volgend verslagjaar getekend worden. Tevens zijn de zorgproducten GRZ uniform door de 
ketenpartners beschreven en zijn kwaliteittoetsingscriteria geformuleerd. Actief is gewerkt aan de 
nazorg module voor revalidanten. 
 
In de gemeentes Rheden, Arnhem en Overbetuwe participeert Attent in de ketenzorg dementie. In de 
gemeente Rheden levert Attent de (sub)projectleider van de dementieketen en in alle regio’s zijn 
casemanagers dementie van Attent werkzaam. Met gemeenten en zorgverzekeraar is gesproken 
over de benodigde transitiegelden om de keten overeind te houden.  
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Er is verder uitvoering gegeven aan de samenwerking in de transmurale ketenzorg voor dementie 
cliënten, voor GRZ cliënten en cliënten palliatieve zorg. Dit geldt ook voor de samenwerking met 
collega aanbieder Vreedenhoff (en RIBW) en de samenwerking met de SWOA (welzijnsorganisatie) 
in Arnhem. Ook is het leveren van behandeling en begeleiding voor een collega zorgaanbieder 
gecontinueerd en is gestart dit te leveren voor Vreedenhoff. 
 
In het verslagjaar is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het expertisecentrum 
specialistische verpleging Arnhem e.o. (Wondzorg Arnhem).  
 
Tevens zijn onderzoeken uitgevoerd in het kader van het universitair samenwerkingsverband UKON, 
waar Attent lid van is.  
 
Bij Attent Zorg Thuis is in het verslagjaar ondersteunende TeleZorg ingevoerd bij alle thuiszorgteams. 
De projectstatus is opgeheven. Het daarmee samenhangende ‘In voor Zorg’ traject is per einde 
verslagjaar geëindigd. Er is een 24-uurs bereikbare zorgcentrale ingericht op een locatie. Daarbij 
wordt ook de link gelegd naar welzijn op afstand. Daartoe wordt samengewerkt met de SWOA en met 
organisaties voor informele zorg. Een projectgroep is bezig geweest de intramurale en extramurale 
zorgprocessen te integreren in relatie tot een goede ondersteunende ICT infrastructuur. In het 
verslagjaar is besloten de medewerkers van de thuiszorg uit te rust met een tablet, zodat zij bij de 
cliënt thuis het zorgdossier kunnen laten zien en bijwerken. Dit wordt volgend verslagjaar 
gerealiseerd, waarna ook intramuraal hiermee gewerkt zal gaan worden. Tevens heeft een 
experiment plaatsgevonden voor de toepassing van zorgtechnologie in de intramurale setting én bij 
de revalidanten.  
 
Het implementatieplan, waarin de visie op maaltijdvoorziening verder is uitgewerkt, heeft een positief 
advies gekregen van de raden. In 2015 is het verder uitgevoerd. 
 
In het verslagjaar hebben in het kader van het HKZ kwaliteitscertificaat meerdere interne audits en 
een externe audit plaatsgevonden. De externe audits zijn met een positief resultaat afgesloten. 
  
In het verslagjaar is ook een nieuwe versie verschenen van de cliëntinformatiemap, de algemene 
Attent brochure en zijn ook door de nieuwe naamgeving overige productfolders, vlaggen en zuilen en 
relatiegeschenken vernieuwd.  
 
3.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 
In het kwaliteitsbeleid wordt beschreven op welke wijze het kwaliteitsbeleid vorm krijgt en bijdraagt 
aan het verwezenlijken van de missie, visie en doelstellingen van Attent. Het kwaliteitsbeleid beschrijft 
vanuit het perspectief van kwaliteit de samenhang en organisatie van de verschillende processen 
binnen Attent. Kwaliteit wordt voor een organisatie als Attent beïnvloed door de verwachtingen van de 
cliënten. Maar het organiseren van kwaliteit is meer dan het organiseren van klantgerichtheid. 
Kwaliteit is een veelomvattend begrip, vele facetten van de organisatie hebben een relatie met 
kwaliteit. In het kwaliteitsbeleid is beschreven op welke wijze is geregeld dat Attent een professionele 
en betrouwbare organisatie is en gericht is op verbetering. Het kwaliteitsbeleid is een geïntegreerd 
deel van het totale beleid van de organisatie. Deze integratie is vervat in de visie op zorg en werken 
en het ondernemingsplan. 
Het kwaliteitsbeleid geeft richting aan de dienstverlening van Attent: voor de cliënten, de 
medewerkers, de organisatie en de overige belanghebbenden.  
Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid richt zich op vertaling van de verwachtingen in 
normen. De verwachtingen van de cliënt zijn voor de sector VVT door diverse betrokken organisaties 
beschreven in het kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Deze normen verantwoorde zorg geven 
concreet vorm en inhoud aan de verwachtingen van de cliënt en zijn daarom leidend voor het 
kwaliteitsbeleid van Attent. Tevens heeft Attent gekozen te voldoen aan de normen van het model 
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Daarnaast zijn er normen vanuit wet- en 
regelgeving. Ook het realiseren van deze verwachtingen maakt deel van het kwaliteitsbeleid.  
 
De doelstelling van het kwaliteitsbeleid is een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor cliënten 
en een kwalitatief hoogwaardige organisatie voor medewerkers en andere belanghebbenden te zijn.  



 

15 
 

Deze doelstelling van het kwaliteitsbeleid is uitgewerkt in een aantal afzonderlijke doelen:  

 Cliënten 
Garantie van een bepaald kwalitatief niveau van aanbod van zorg en behandeling voor cliënten 
van Attent. Om dit te concretiseren en te realiseren wordt gebruik gemaakt van de Normen 
Verantwoorde Zorg (cliënt heeft de regie). 

 Medewerkers 
Creëren van kwaliteitsbewustzijn onder de medewerker. Dat wil zeggen ondersteunen van de 
medewerker om te voldoen aan de verwachtingen en normen, maar ook stimuleren om te meten 
en te verbeteren. Dit is in feite het stimuleren van kwaliteitsdenken.  

 Organisatie en beheer 
Inrichten van de organisatie zodat de bovenstaande doelstelling gerealiseerd kan worden en 
voldaan wordt aan wet – en regelgeving. We zeggen wat we doen, doen wat we zeggen. Door te 
meten en evalueren krijgen we inzicht in onze resultaten en kunnen we onszelf verbeteren. Om dit 
te concretiseren en te realiseren wordt gebruik gemaakt van de HKZ- systematiek en is behoud 
van het HKZ-certificaat een van de doelstellingen.  

 Overige belanghebbenden  
Garantie van een bepaald niveau van dienstverlening voor overige belanghebbenden.  

 
Op welke manier deze doelstellingen in samenhang door Attent uitgevoerd en gerealiseerd worden, is 
in een notitie kwaliteitsbeleid verder uitgewerkt. 
Het kwaliteitsbeleid wordt uitgevoerd via de PDCA cyclus (plan, do, check, act). Het plannen, 
uitvoeren, meten en verbeteren van processen gebeurt door de hele organisatie Attent. Van belang is 
dat dit in samenhang gebeurt, waardoor zaken niet dubbel gebeuren of vergeten worden. Het 
planmatig beschrijven, uitvoeren, meten en verbeteren vindt plaats binnen de beleidscyclus en allerlei 
deelprocessen en activiteiten. De PDCA- cyclus staat voor het kwaliteitsdenken binnen Attent. 
In de plan-fase worden doelen geformuleerd. Voor de beleidscyclus van Attent houdt dat in dat in 
deze fase de strategische beleidsdoelen geformuleerd worden. Deze worden benoemd in het 
ondernemingsplan. Het betreft doelen in relatie tot de cliënt, de medewerker, de organisatie en 
overige belanghebbenden. In deze fase zijn ook prestatie-indicatoren benoemd met betrekking tot de 
kritische bedrijfsprocessen. De doelen worden bij de planfase van de begrotingscyclus vertaald naar 
een beleidskader voor de begroting voor een volgend jaar. Op basis daarvan worden jaarlijks 
activiteitenplannen opgesteld en de daarbij behorende begrotingen. 
In de do-fase worden de doelen omgezet in activiteiten. Voor de beleidscyclus van Attent houdt dat in 
dat de strategische doelen omgezet worden naar uitgevoerde activiteiten. Dit leidt tot uitgevoerde 
jaarplannen en exploitaties door alle organisatieonderdelen en voor Attent als geheel. 
In de check-fase wordt de voortgang van de activiteiten gecontroleerd. Binnen de beleidscyclus van 
Attent wordt op de verschillenden gebieden en met verschillende instrumenten de voortgang gemeten 
en (cliënt, medewerker, organisatie en overige belanghebbenden) en afgezet tegen de prestatie-
indicatoren. 
In de act-fase vindt verbetering plaats. Binnen de beleidscyclus leidt het continu sturen en monitoren 
van de resultaten op deze wijze, in een cyclisch proces, tot continue verbetering. 
De beleidscyclus geeft vorm, inhoud en verbinding tussen de processen binnen Attent.  
 
In het verslagjaar is onder meer aandacht besteed aan de certificering, de registratie en facturering 
van alle zorg en behandeling, de administratieve en logistieke gevolgen van de invoering van de WLZ 
en de overheveling van de wijkverpleging naar zorgverzekeraars en de begeleiding naar de 
gemeenten. Verder is gewerkt aan de verdere invoering van het elektronisch cliëntendossier voor de 
thuiszorg, TeleZorg, de kwaliteitsverbetering van zorgdifferentiaties, de ontwikkeling van zorgpaden, 
de verbetering van verblijfsvoorzieningen, het veiligheidsbeleid, het brandveiligheidsbeleid, het 
verbeteren van het systeem van meldingen incidenten en risicovolle situaties voor cliënten en 
medewerkers en het personeels- en het financiële- en ICT beleid.  
 
Attent hanteert een intern kwaliteitssysteem, I-doc, waarin alle documenten (beleid, regelingen, 
procedures, protocollen, organisatie- en overlegstructuren) zijn opgenomen. Het documentenbeheer 
is een continu proces. Dit, voor alle medewerkers toegankelijke, systeem is een belangrijke pijler in 
het kader van het kwaliteitsbeleid en het HKZ kwaliteitscertificaat. In het verslagjaar is verdere 
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invulling gegeven aan de synchronisatie en invulling van de benodigde beleidsstukken, regelingen, 
protocollen en procedures.  
 
In het kader van het HKZ kwaliteitscertificaat vinden er externe audits plaats. In het verslagjaar was 
dit een keer, alsmede een schriftelijke opvolging van een tweetal acties. Tevens is er een aanvullend, 
continu, systeem van interne auditing, door interne auditors, die hiertoe worden getraind. Binnen de 
regio’s zijn verschillende uitvoeringscommissies voor bepaalde kwaliteitsonderwerpen actief. Tevens 
is er een overkoepelende beleidscommissie. Over alle audits wordt gerapporteerd, verbeterplannen 
opgesteld en alles wordt gepubliceerd op I-doc. De kwartaalrapportages hierover worden besproken 
in het directieteam. De interne audits zijn thematisch opgezet. Het thema voor 2015 was 
medicatieveiligheid en medewerkersveiligheid. 
 
Het zorgplan wordt in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger vastgesteld en periodiek 
geëvalueerd. Deze meer formele evaluatiemomenten vinden minimaal twee maal per jaar plaats en 
zoveel vaker als nodig of wenselijk wordt geacht. De zorg wordt overeenkomstig het zorgplan 
geboden, waarbij de cliënt in staat wordt gesteld andere keuzes te maken. Bij een aantal aspecten 
van het verblijf kan de keuzemogelijkheid beperkter zijn, afhankelijk van de woonomgeving. Het gaat 
dan met name om de mogelijkheden tot privacy.  
 
Intern worden alle bij de zorg betrokken medewerkers geacht een rol te spelen door het serieus 
nemen van klachten. Aandacht en tijd voor de vraag van de cliënt zijn van groot belang in de wijze 
waarop de cliënt ervaart dat er naar hem of haar geluisterd wordt. Het aantal klachten waarin een 
‘goed gesprek’ en een nadere uitleg hebben geleid tot een oplossing van de klacht is hiervan het 
bewijs. Communicatie over het zorg- en dienstverleningsaanbod met mogelijkheden en 
onmogelijkheden in relatie tot de financieringskaders, blijft cruciaal. 
Daarnaast is er een interne klachtenprocedure waarin een klachtencontactpersoon een centrale rol 
speelt. De interne klachtenregeling heeft tot doel klachten van individuele cliënten of hun 
vertegenwoordigers op een dusdanige wijze op te lossen dat er een voor alle partijen bevredigende 
oplossing komt. Daarbij wordt gezocht naar een evenwicht tussen de wens van de cliënt en de 
mogelijkheden die Attent kan bieden. Over de inrichting van de klachtenregeling wordt de cliënt 
voordat hij in zorg komt geïnformeerd middels een brochure waarin verwezen wordt naar de plaatsen 
waar de gehele regeling ter inzage ligt. Voor de eerste opvang van en bemiddeling bij klachten van 
cliënten zijn voor alle locaties en voor Attent Zorg Thuis, twee klachtencontactpersonen aangesteld. 
Indien de bemiddeling niet tot een oplossing leidt kan de klachtencontactpersoon de cliënt ook 
ondersteunen bij het indienen van een klacht bij een externe onafhankelijke commissie. De cliënt kan 
ook rechtstreeks een klacht indienen bij deze commissie.  
De klachtencontactpersonen worden bij hun werk ondersteund door een begeleidingscommissie, 
waarmee ze een aantal malen per jaar bij elkaar komen. Per vier maanden wordt een verslag over de 
klachten besproken in het directieteam. De klachten worden naar aantal en de aard weergegeven. 
Over 2015 betrof het vier klachten vooral betrekking hebbend op de communicatie. De klachten zijn 
naar tevredenheid opgelost. 
 
Attent is aangesloten bij de externe klachtencommissie regio Arnhem e.o. In de informatiemap voor 
cliënten is de kern van de regelingen opgenomen en de regeling is op alle locaties beschikbaar, 
evenals in het intern kwaliteitssysteem I-doc.  
De externe klachtencommissie is een onafhankelijke, volledig los van Attent opererende, commissie, 
die voor verschillende zorgorganisaties in de VVT sector werkzaamheden verricht. De commissie is 
tevens de commissie die BOPZ klachten kan behandelen. Het reglement en de samenstelling van de 
commissie is conform het voorbeeld reglement van Actiz en conform wet- en regelgeving en wordt, 
indien nodig, geactualiseerd. In het verslagjaar is een symposium voor de participerende organi-
saties, samen met de leden van de klachtencommissie, georganiseerd. Het symposium ging over de 
aanstaande veranderende wetgeving en de opvang en behandeling van klachten, in- en extern. 
Het beleid van Attent is er op gericht dat er geen klachten bij de externe commissie (hoeven te) 
worden ingediend en dat de registratie van de interne klachten door de klachtencontactpersonen en 
de daarop ondernomen maatregelen, aantoonbaar leiden tot verbeteringen (in aantallen en/of aard 
van de klachten). In het verslagjaar zijn 2 klachten door eenzelfde persoon ingediend. Het merendeel 
van de deelklachten is ongegrond verklaard door de commissie. 
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In het kader van de algemene leveringsvoorwaarden heeft Attent zich aangesloten bij de landelijke 
geschillencommissie, die naast de externe klachtencommissie bestaat. 
In het verslagjaar zijn er door eenzelfde persoon over Attent twee klachten ingediend bij de externe 
klachtencommissie. De adviezen van de commissie zijn met betrekking tot de gegrond verklaarde 
klachten opgevolgd.  
Per einde verslagjaar is de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg aangenomen door de eerste 
kamer. Dit betekent dat volgend verslagjaar de interne klachtenregeling conform de wet zal worden 
aangepast. 
 
Er zijn, voor medewerkers, tevens twee interne contactpersonen voor klachten met betrekking tot 
psychosociale arbeidsbelasting en een externe contactpersoon voor klachten met betrekking tot 
seksuele intimidatie. In het verslagjaar zijn daar geen klachten ingediend. 
 
De registratie van cliëntgegevens en personele gegevens vindt plaats met inachtneming van de 
wettelijke eisen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.  
 
Attent werkte in het verslagjaar ten behoeve van de registratie en melding van incidenten en 
risicovolle situaties, met de geautomatiseerde gegevensverwerking volgens het TRIAS-web systeem, 
dat alle meldingen van cliënten en medewerkers registreert. 
De incidentenregistratie wordt gebruikt als onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Veiligheid in de zorg en 
begeleiding van cliënten maakt daar deel van uit en indien de registratie daartoe aanleiding geeft 
worden adviezen ter verbetering geformuleerd en uitgevoerd. Attent beschikt tevens over een 
functionaris ouderenmishandeling. In het verslagjaar hebben zich geen voorvallen voorgedaan. 
 In het verslagjaar is een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicijnen ingevoerd. 
In het verslagjaar is het registratiesysteem van de resultaten en stand van zaken met betrekking tot 
alle externe en interne kwaliteitsmetingen verbeterd.  
 
Attent beschikt over een procedure voor het omgaan met Middelen en Maatregelen en over een 
protocol voor de toepassing van met name fixatie in de zorg. Attent voert een non-fixatie beleid. Bij de 
toepassing van Middelen en Maatregelen hanteert de instelling het uitgangspunt: “Nee, tenzij”.  
 
De kwaliteit van medewerkers wordt bewaakt door het werving- en selectiebeleid, het beleid 
duurzame inzetbaarheid, het arbobeleid, de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken en door middel van 
de opleidingsactiviteiten die beschreven staan in de opleidingsactiviteitenplannen.  
Er is sprake van verplichte registratie van medewerkers in het kwaliteitsregister en de daarbij 
behorende opleidingen bevorderen de kwaliteit van medewerkers.  
 
De kwaliteit van de gebouwen heeft continu aandacht. Nieuwbouw en renovaties van een aantal 
locaties getuigen daarvan en waar nodig vinden andere renovaties en lopend onderhoud plaats. De 
risico inventarisaties geven hierover ook veel informatie. In het verslagjaar is op basis van het 
brandveiligheidsbeleid verder uitvoering gegeven aan het plan van aanpak voor brandveilige zorg en 
het veiligheidsbeleid. 
 
Op het gebied van veiligheid zijn er ook bedrijfshulpverleningsplannen, bedrijfshulpverleners en 
arbojaarplannen voor de verschillende organisatie onderdelen. Tevens zijn er (artsen, techniek, ICT 
en management) bereikbaarheidsdiensten. Er is voor alle locaties een lange termijn onderhoudsplan. 
Per eind 2015 beschikten alle locaties over een vergunning voor brandveilig gebruik 
(gebruikersvergunning). 
 
Attent streeft duurzaamheid na en heeft in de afgelopen jaren tal van maatregelen getroffen teneinde 
het energieverbruik terug te dringen (o.a. standaard LED verlichting, bij twee locaties wordt gebruik 
gemaakt van benutting van aardwarmte voor verwarmen en koelen, er is onderzoek gedaan bij de 
locaties en een kantoorgebouw naar energiebesparende maatregelen en bij een tweetal locaties is 
betonkernactivering toegepast; door dit systeem wordt het energieverbruik teruggebracht en bij een 
andere locatie zijn zonnepanelen geïnstalleerd). 
Vanaf 1-1-’14 neemt Attent alleen nog groene stroom af.  
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Ook wordt op alle locaties milieubewust gewerkt, o.a. door scheiding van afvalstromen. De 
bedrijfswagens vallen in de meest zuinige CO2 uitstoot categorie. Een en ander wordt volgend jaar 
verwoord in een milieubeleid. 
 
3.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 
De kwaliteit van zorg voor cliënten wordt o.a. in kaart gebracht door een meting van zorginhoudelijke 
indicatoren en op basis van het meten van de ervaringen van de cliënten zelf (het 
cliënttevredenheidonderzoek op basis van de CQ-index). De zorginhoudelijke indicatoren zijn 
gebaseerd op de vastgestelde normen in het kwaliteitskader Verantwoorde Zorg.  
De verbetering van de kwaliteit van zorg is een cyclisch proces van meten en verbeteren. 
 
In 2015 heeft het cliënttevredenheidonderzoek (CTO) plaatsgevonden. De resultaten zijn op alle 
fronten aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van 2013 en liggen nu veelal gelijk of boven de landelijke 
scores (boven de 8.5 op een 10 puntsschaal). Op basis van het onderzoek zijn in overleg met de 
cliëntenraden, plannen van aanpak ter verdere verbetering opgesteld. Tevens is er een start gemaakt 
met het zelf ontwikkelen van een instrument dat de cliënttevredenheid frequent toetst. Dit instrument 
wordt volgend verslagjaar ingevoerd. 
 
In het verslagjaar heeft er geen bezoek van de inspectie plaatsgevonden, behalve om een BOPZ 
aanvraag voor twee locaties te toetsen en de opvolging van de toepassing van middelen en 
maatregelen bij een cliënt. 
 
De cliënten zijn betrokken bij de relevante onderdelen van het kwaliteitsbeleid (medezeggenschap via 
de lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad, bijeenkomsten met familie, huiskamergesprekken 
met cliënten, tevredenheidonderzoek, gesprekken rondom zorgplannen, enz.).  
 
In het verslagjaar heeft de implementatie van het vocht- en voedingsbeleid op alle locaties 
plaatsgevonden.  
 
In het ondernemingsplan staat vermeld dat Attent de cliënttevredenheid wil verhogen en de relatie 
met de cliënten wil versterken. Dit gebeurt door verdere verbetering van de kwaliteit van zorg en 
dienstverlening met name op het gebied van adequate informatievoorziening, bejegening en goede 
communicatie met de medewerkers en aandacht voor het welzijn van de cliënt. In het kader van de 
informatievoorziening is de inhoud van de cliëntinformatiemap geactualiseerd in overleg met de 
centrale cliëntenraad. Tevens gebeurt dit door een continue verbetering in en ontwikkeling van ons 
productaanbod, aansluitend op de behoeften van de huidige en toekomstige cliënt(doelgroepen). 
 
In het verslagjaar is verder uitvoering gegeven aan de verdere invoering van zorg op afstand 
(TeleZorg) voor cliënten in de thuissituatie. Tevens hebben pilots plaatsgevonden met toepassing van 
zorgtechnologie bij revalidanten en in de nachtzorg binnen een locatie. Attent probeert op deze wijze 
innovatief te anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen in de (thuis)zorg en een effectieve 
personeelsinzet te behouden. De invoering maakte duidelijk dat een herstructurering van alle 
zorgprocessen (intramuraal en extramuraal) noodzakelijk is, alsmede de relatie met de 
ondersteunende ICT infrastructuur. Hierover is in het verslagjaar door een projectgroep geadviseerd 
en dat wordt volgend verslagjaar verder uitgewerkt. 
 
In het verslagjaar is het reanimatiebeleid geactualiseerd en het ‘Beweegbeleid’ voor cliënten 
vastgesteld. Dat geldt ook voor het beleid met betrekking tot zelfredzaamheid en mantelzorg en het 
mondzorgbeleid. In het kader van het mondzorgbeleid wordt gewerkt met een mobiele 
tandartspraktijk. 
 
Met alle cliëntenraden, lokaal en centraal, heeft een bijeenkomst plaatsgevonden rond het thema 
dementie.  
 
3.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers  
Kwaliteit van zorg is niet mogelijk zonder te investeren in de kwaliteit van (de arbeidsomstandigheden 
van) medewerkers (veiligheid, gezondheid en welzijn). In het verslagjaar zijn er veel activiteiten 
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uitgevoerd op deze gebieden. Het personeelsbeleid is gericht op het verwerven van voldoende 
medewerkers van voldoende kwaliteit, teneinde de doelstellingen van de organisatie te realiseren. 
Het personeelsbeleid is verder gericht op het bewaken en verbeteren van de arbeidsomstandigheden 
van de medewerkers (gezondheid, veiligheid, welzijn en milieu), het creëren en behouden van een 
aangename werksfeer en de ontplooiing van de medewerkers in hun functie.  
 
Door de ontgroening van de maatschappij voert Attent een actief arbeidsmarktbeleid. Attent doet dit 
door zich proactief op te stellen op de arbeidsmarkt (werven bij scholen e.d.) om enerzijds nieuwe 
medewerkers te werven en anderzijds de huidige medewerkers aan zich te binden door goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden te scheppen, te zorgen voor goede opleidingsmogelijkheden, 
ontwikkelingskansen en een goed arbeidsklimaat. Vrijwel alle medewerkers staan ingeschreven in het 
kwaliteitsregister en volgen de benodigde scholingen. Per 2016 wordt dit bewaakt door een digitaal 
leermanagementsysteem. In het verslagjaar is verder gesproken, ook met de ondernemingsraad, 
over de mogelijkheden de aantrekkelijkheid als werkgever voor jongeren te vergroten. 
Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat alle medewerkers gelijk worden behandeld. Attent is een goede 
werkgever. De aantrekkelijkheid als werkgever voor de werknemers en potentiële sollicitanten is een 
continu punt van aandacht.  
De website van Attent wordt ook gebruikt voor plaatsing van de vacatures. In het verslagjaar is 
besloten een aparte website te maken voor de vacatures (Werken bij Attent), opdat er nog gerichter 
aandacht kan worden besteed aan de aantrekkelijkheid van Attent als werkgever. Deze website is 
begin volgend verslagjaar gerealiseerd. Er wordt ook geadverteerd in plaatselijke kranten. Door de 
werving en selectie wordt getracht de kwantitatieve, maar uiteraard ook de kwalitatieve opbouw van 
het medewerkersbestand in stand te houden. Attent doet ook mee met de Open Dag van de Zorg en 
staat op beurzen. 
 
In het verslagjaar is het ontwikkelingsprogramma voor het middenmanagement vastgesteld. Gestart 
is met het in kleine groepen met de managers spreken over de inhoud en gevolgen van de transities 
en wat dat voor hun eigen rol en functie en voor cliënten en medewerkers betekent. Volgend jaar 
wordt hier verder uitvoering aan gegeven. 
Tevens is de nieuwe opzet van de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers (100 dagen 
gesprekken) positief geëvalueerd en dit wordt dan ook gecontinueerd. Over een nieuwe opzet van de 
POG gesprekken (persoonlijke ontwikkeling gesprekken), heeft een brainstorm plaatsgevonden. Dit 
wordt volgend jaar verder uitgewerkt. 
Tevens zijn het opleidingsbeleid en de studiefaciliteitenregeling geactualiseerd. 
  
De strategische personeelsplanning betreft het beleid met betrekking tot instroom, doorstroom en 
uitstroom van (vaste en flex) medewerkers, zodat een doeltreffende en doelmatige allocatie van 
arbeid tot stand wordt gebracht. Hieraan is verder gewerkt in relatie tot de verwachte ontwikkeling met 
betrekking tot de WLZ, de Wmo, de GRZ en de extramurale verpleging en verzorging in de komende 
jaren. Op het gebied van effectief roosteren in relatie tot de cliëntkenmerken is een onderzoek 
gedaan en daaruit vloeien een aantal verbeterslagen door die volgend jaar in gang gezet moeten 
worden. 
Op het gebied van personeel en organisatie is verder uitvoering gegeven aan het gezondheids-
management en het beleid duurzame inzetbaarheid. Tevens is besloten na positieve pilots, om de 
monitor duurzame inzetbaarheid door de hele organisatie uit te rollen binnen de komende twee jaar. 
Gestart is met alle managers, waarna alle afdelingen binnen Attent volgen. 
Er zijn verschillende bedrijfshulpverlenings-oefeningen voor medewerkers gehouden en instructie 
gegeven over de bedrijfshulpverlenings-plannen. Risico inventarisaties zijn conform planning 
uitgevoerd.  
Tevens is een kaderregeling roosteren en werktijden in het kader van de nieuwe CAO samen met de 
OR vastgesteld en voorgelegd aan de vakbonden. 
 
De cliënt vraagt om individueel maatwerk. Medewerkers willen hier graag aan bijdragen. Deskundig 
en gemotiveerd personeel is van vitaal belang voor de organisatie. Het is van groot belang om de 
omvang van de organisatie af te stemmen op de vragen en de zorgzwaarte van de (toekomstige) 
cliënt. Het gevolg is dat er in toenemende mate behoefte bestaat aan flexibiliteit. Bovendien zijn 
medewerkers steeds nadrukkelijker op zoek naar een evenwichtige balans tussen werk en hun 
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individuele wensen. De in CAO vastgelegde flexibele arbeidsvoorwaarden of afspraken over 0-
urencontracten, staan vaak op gespannen voet met de noodzakelijke continuïteit van de 
bedrijfsprocessen. Voor Attent betekent dit dat de organisatiestructuur en de bedrijfsprocessen zo 
ingericht zullen worden dat tegemoet wordt gekomen aan de principes van vraaggerichtheid en 
flexibiliteit. De verwachting is dat dit omvormingsproces enige jaren zal duren. In het verslagjaar is de 
personele formatie (vast en flexibel) verder aangepast aan de formatie die op basis van de 
zorgzwaarte, de cliëntvraag(ontwikkeling) en het inkoopbeleid van het zorgkantoor, gemeenten en de 
zorgverzekeraars, kan worden ingezet. 
 
Gezien de ontwikkelingen in de zorg, waaronder het scheiden van wonen en zorg en het verhogen 
van de zorgzwaarte van de intramurale cliënten, zal Attent de komende jaren vooral insteken op het 
verhogen van de kwaliteitsniveaus van de verschillende medewerkers. Er zal dan ook nog meer geld 
worden uitgetrokken voor alle benodigde (vaktechnische en andersoortige) scholingen. Op basis van 
het ondernemingsplan zijn de gewenste competenties en organisatiewaarden geformuleerd. Leidend 
zijn de waarden: gastvrij, respect, integer en professioneel (GRIP). Deze waarden zijn in het 
verslagjaar praktisch uitgewerkt in een ‘moreel kompas’, dat leidend is voor alle medewerkers en 
vrijwilligers. Iedere medewerker en vrijwilliger heeft het moreel kompas ontvangen op de Dag van de 
Zorg. Ook is er een gedragscode vastgesteld in het verslagjaar. 
In het verslagjaar waren binnen Attent zowel BBL leerlingen (beroepsbegeleidende leerweg) ofwel de 
’leren en werken-route’, als BOL leerlingen (beroepsopleidende leerweg) in opleiding, op drie 
verschillende kwalificatieniveaus. Er is een leerlingenbeleid en een formatieplan voor leerlingen. Ook 
is op verschillende locaties een stageplaats geboden. Vele medewerkers zijn geschoold teneinde de 
eigen taken goed te blijven uitvoeren. Iedere afdeling binnen de organisatie beschikt over een 
formatieplaatsenplan en een opleidingsactiviteitenplan. 
 
Attent beschikt over een gedragscode (moreel kompas) en een klokkenluidersregeling en een 
meldcode ouderenmishandeling. Op beide gebieden zijn geen meldingen binnengekomen. 
Bij de klachtencommissie personeel zijn in 2015 geen klachten binnengekomen.  
 
Met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van medewerkers kan het volgende worden gezegd.  
De psychische en fysieke belasting voor medewerkers is hoog. Voor medewerkers is het heel lastig 
om de verwachtingen ten aanzien van het werk, eigen professionele maatstaven, de ervaren 
werkdruk en de dagelijkse realiteit van de (verzakelijking en ervaren verschraling van) kwaliteit van 
zorg en de druk van de continu wijzigende regelgeving, met elkaar in evenwicht te brengen.  
Daarnaast is gestart met het uitwerken van het project ‘de ballast voorbij’, waarbij medewerkers 
voorstellen hebben gedaan om overbodige procedures, regels, systemen te veranderen, waardoor 
het primaire proces en zijzelf kunnen worden ontlast. Het project wordt volgend verslagjaar voortgezet 
om tot concrete uitwerking van de voorstellen te komen.  
De inspectie SZW heeft een bezoek afgelegd in het kader van de psychosociale arbeidsbelasting en 
heeft Attent complimenten gegeven over het beleid en de uitvoering en borging daarvan. Een 
uitvoeringsregeling voorbehouden en risicovolle handelingen is ook vastgesteld in het verslagjaar. 
 
Eind 2015 is besloten over te gaan tot verdere digitalisering van de werkplekken, opdat medewerkers 
ondersteund worden in hun werkprocessen en ook de interne communicatie effectiever kan verlopen 
(sociaal internet). 
 
Er zijn veel inspanningen verricht door de integrale managers en de bedrijfsarts om het ziekteverzuim 
en de arbeidsongeschiktheid te verminderen. De inspanningen om het ziekteverzuim, de verzuimduur 
en de meldingsfrequentie verder omlaag te brengen, blijven ook volgend jaar van belang. Het 
ziekteverzuimpercentage (5.59%) ligt een half procent boven het niveau van het vorig jaar en boven 
het beoogde niveau en dat mag, gezien alle ontwikkelingen in dit eerste transitiejaar, bezuinigingen 
en de werkdruk, een goede prestatie worden genoemd. Voor 2015 was dat helemaal een goede 
prestatie omdat het Noro virus begin 2015 maandenlang heeft doorgewoekerd en in die maanden een 
hoog ziekteverzuim tot gevolg had. 
Teneinde één van de grote veroorzakers van ziekteverzuim aan te pakken, te weten klachten aan het 
bewegingsapparaat, worden er verschillende activiteiten ondernomen. Een aantal malen per jaar zijn 
er op verschillende locaties ‘tiltrainingen’ voor verzorgend personeel. Hulpmiddelen die fysiek 
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ontlastend zijn worden gedemonstreerd en er wordt mee geoefend. Daarnaast wordt veel tijd, geld en 
energie gestopt in veilig gebruik van hulpmiddelen. Innovaties, uitbreiding en vervanging hebben tot 
de aanschaf van verschillende nieuwe hulpmiddelen geleid. Belangrijk instrument bij het voorkomen 
van fysieke belasting blijft het gebruik van het tilprotocol. Er is een beleid met betrekking tot fysieke 
belasting en een traumaprotocol.  
Attent heeft ook een regeling met betrekking tot alcohol-, drugs- en medicijngebruik, alsmede een 
beleid met betrekking tot het inzetten van taakgestraften. 
 
Op het gebied van de bedrijfshulpverlening zijn weer oefeningen geweest. De bedrijfshulpverleners 
zijn (bij)geschoold en zijn gecertificeerd. Voor alle locaties is er een AED. Aandacht is er voor het 
melden van ongevallen, bijna ongevallen en beroepsziekten van medewerkers. Tevens zijn 
werkplekonderzoeken uitgevoerd en op alle locaties, de wettelijk verplichte risico –inventarisatie 
(RIE). Op basis van de RIE’s zijn plannen van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Ook is een centraal 
plan van aanpak voor heel Attent op basis van de locatiegebonden RIE’s. Ten behoeve van de 
veiligheid is ook een beleid met betrekking tot cameratoezicht vastgesteld in het verslagjaar. Gewerkt 
wordt aan een integraal agressiebeleid (omgaan met agressie in de zorg en van anderen). 
 
Er is een personeelsvereniging voor heel Attent en nog één op een locatie. De 
personeelsverenigingen organiseren ontspannende en teamvormende activiteiten voor medewerkers. 
Daarnaast doen vrijwel alle afdelingen jaarlijks ‘iets’ samen. 
 
In 2016 vindt het volgende medewerkerstevredenheid onderzoek plaats. Hetzelfde geldt voor het 
vrijwilliger tevredenheidonderzoek. Er blijft voortdurend aandacht nodig voor de informatievoorziening 
en de communicatie met betrekking tot ontwikkelingen en (borgen van) veranderingen. De 
tevredenheid van medewerkers komt ook aan de orde in de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken en 
in het werkoverleg. Ook de gehouden (ziekte)verzuimgesprekken leveren informatie op.  
De komende jaren blijft het realiseren van adequate arbeidsomstandigheden, waardoor de 
gezondheid en veiligheid van de medewerkers worden gewaarborgd en hun welzijn wordt bevorderd, 
van groot belang. In het verslagjaar is het vrijwilligersbeleid geactualiseerd. 
 
3.6 Samenwerkingsrelaties en beleid belanghebbenden  
 
3.6.1 Samenwerkingsrelaties  
Samenwerking en onderlinge afstemming tussen de diverse aanbieders in zorg en welzijn, 
ziekenhuizen en andere belanghebbenden, zoals de gemeenten, huisartsen, woningcorporaties, 
zorgkantoor en zorgverzekeraar, wordt als zeer belangrijk gezien, om aan de toenemende vraag én 
aan de wensen van de cliënt te kunnen (blijven) voldoen en tijdig in te spelen op alle ontwikkelingen.  
Een samenvattend schema met de belangrijkste samenwerkingsrelaties treft u hieronder aan. 
 

Samenwerking met: Op het gebied van 

Rijnstate, Hospice, STMR, Liemerije, IK/NL netwerk palliatieve zorg regio Arnhem e.o. 

Vele zorgorganisaties 
ketenzorg dementie in Overbetuwe, Rheden, Arnhem en 
Renkum  

Rijnstate, Pleyade, Zinzia, Liemerije, Opella, 
ziekenhuizen Nijmegen, Zutphen, Doetinchem 

Geriatrische revalidatie  

Lid UKON, samenwerking met Radboud Universiteit en 
de HAN 

Deelname aan (wetenschappelijk en praktijkgericht) onderzoek 
gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg 

Stichting Wondzorg Arnhem e.o 
Expertise ontwikkeling en inzet rond wondzorg in de eerste lijn; 
vervroegde overplaatsing mogelijk maken van cliënten 
ziekenhuis 

Zorginstellingen en Tafeltje Dekje Catering maaltijden aan zorginstellingen en cliënten thuis 

Insula Dei Leveren WLZ-product behandeling 

Zorg van Morgen en In voor Zorg/Vilans Implementatie TeleZorg voor thuiswonende cliënten 

Pro Persona gerontopsychiatrie, korsakov 

Gemeente Rheden en Doesburg Visie ontwikkeling wonen, welzijn, zorg 

Netwerk Ouderenzorg Rheden: Innoforte, Vivare, STMR, 
patiëntenorganisaties,  

overleg m.b.t. wonen, welzijn en zorg 
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Samenwerking met: Op het gebied van 

Vivare, Habion Verbouw verschillende locaties  

Vreedenhoff en RIBW 
Samenwerking met betrekking tot verschillende doelgroepen, 
levering 24-uurs zorg en behandeling en begeleiding 

Zorgverzekeraars en zorgkantoor Menzis Kwaliteit, inkoop en financiering van zorg 

SWOA 
samenwerking in de eerste lijn: relatie zorg en welzijn (drie 
projecten) 

Associatie High Care Hospices Palliatieve zorg, hospice Regina Pacis 

Eerste lijn Dieren  samenwerking in Dieren eerste lijn 

WZW Werkgeversvereniging zorg en welzijn 

 
 

3.6.2 Beleid belanghebbenden 
Attent heeft een beleid voor belanghebbenden vastgesteld. De activiteiten van Attent in het kader van 
maatschappelijk ondernemen zijn gericht op verschillende interne en externe belanghebbenden. 
Belanghebbenden zijn in de eerste plaats de huidige en toekomstige cliënten en 
familie/vertegenwoordiging.  
Overige belanghebbenden zijn de centrale en lokale cliëntenraden, ondernemingsraad, het 
zorgkantoor, de zorgverzekeraars, de inspectie, patiënten/consumentenorganisaties, gemeenten, 
ministerie, NZa, woningcorporaties, banken en andere zorgaanbieders.  
Attent is een organisatie met een maatschappelijke doelstelling. Het beleid ten aanzien van de 
belanghebbenden is er op gericht om verantwoorde zorg te bieden, het met de ter beschikking 
gestelde middelen verantwoordelijk om te gaan en het afleggen van verantwoording hierover. Dit 
betekent dat in alle gemaakte en nog te maken keuzes, de kwaliteit van zorg en dienstverlening en de 
doeltreffende en efficiënte besteding van de middelen daartoe voorop staan. 
Het gaat daarbij om het belang van alle intramurale en extramurale huidige en toekomstige cliënten, 
de medewerkers, vrijwilligers en de bewoners van de wijken die de locaties omringen en de overige 
hierboven genoemde belanghebbenden. 
Alle beschreven activiteiten uit de vorige hoofdstukken leveren daartoe een bijdrage.  
Bovenstaande uit zich op vele gebieden en in vele activiteiten, zoals de invulling van de externe 
samenwerkingsverbanden, het gevoerde kwaliteitsbeleid, de bedrijfsvoering, de huisvesting en het 
beleid op het gebied van personeel en organisatie.  
Voor de inhoud daarvan en de aard en inhoud van de contacten met de belanghebbenden wordt 
verwezen naar de betreffende paragrafen in dit bestuursverslag.  
 
Attent sponsort in principe geen maatschappelijke doelen, aangezien het beleid is zoveel mogelijk 
geld te besteden aan de primaire doelstelling, namelijk het verlenen van zorg en dienstverlening aan 
de cliënten. Daar waar mogelijk en relevant gezien de maatschappelijke doelstelling wordt ad hoc 
deelgenomen aan activiteiten in de omgeving. Wel wordt jaarlijks deelgenomen aan de 
Zorgmarathon, waarin gelopen wordt door vele zorgorganisaties voor een goed doel (sport voor 
gehandicapten). 
De economische meerwaarde voor de samenleving van een zorgorganisatie als Attent is groot: tijdige 
en goede zorg thuis en in de locaties, voorkomt dat te vroeg moet worden teruggevallen op 
zwaardere en duurdere vormen van zorg. Daarnaast is Attent een van de grootste werkgevers in de 
VVT branche in de regio en wordt aldus werkgelegenheid geschapen voor veel medewerkers en een 
zinvolle tijdbesteding voor vele vrijwilligers. 
 
4 Bedrijfsvoering 
 
4.1 Financiële informatie 
Voor de financiële ontwikkelingen gedurende het boekjaar wordt verwezen naar de genoemde 
activiteiten in het verslagjaar. In algemene zin kan gezegd worden dat de behaalde resultaten 
slechter waren dan begroot en dat de doelstelling om wederom een dotatie te kunnen doen aan het 
weerstandsvermogen niet is behaald. Voor een specificatie van de behaalde omzet en resultaten, de 
stand van zaken op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit), overige kengetallen en het overzicht van 
de kasstromen wordt verwezen naar de jaarrekening. 
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In het verslagjaar heeft Attent geen extra financiering aangetrokken en is de liquiditeitspositie 
bewaakt en stabiel gebleven. 
 
De voornaamste risico's en onzekerheden in de bedrijfsvoering worden benoemd in de volgende 
paragraaf.  
 
Attent heeft een gezonde financieringsstructuur. Voor een overzicht van de lopende korte en lange 
termijnleningen wordt verwezen naar de jaarrekening. Eind volgend verslagjaar wordt een 
herstructurering van leningportefeuille voorzien. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag worden 
geen belangrijke investeringsprojecten voor de komende jaren voorzien.  
 
4.2 Risicomanagement: risico-inventarisatie, -waardering en -beheersing 
Risicomanagement is binnen de organisatie ingebed als een pro-actief en continu proces, waarbij op 
gestructureerde wijze wordt omgegaan met het beheersen van risico’s in relatie tot het behalen van 
de organisatiedoelstellingen.  
 
De doelstellingen van Attent vloeien voort uit de missie en visie van de organisatie, de huidige en 
toekomstige plaats in het zorgstelsel, de externe en interne ontwikkelingen en de financiële en 
wettelijke kaders waarbinnen de organisatie zich nu en in de nabije toekomst moet bewegen. 
Via prestatiesturing wordt het behalen van de doelstellingen geborgd en via risicomanagement de 
risico’s, die kunnen leiden tot het niet behalen van de doelstellingen, beheerst. Prestatiesturing (met 
de daarbij behorende prestatie-indicatoren) en risicobeheersing (met de daarbij behorende risico-
indicatoren) zijn in samenhang met elkaar noodzakelijk voor een zo optimaal mogelijke realisatie van 
de doelstellingen.  
 
In het kader van risicomanagement wordt vooral de focus gelegd op de factoren die Attent zelf wel of 
gedeeltelijk kan beïnvloeden. Het gaat daarbij om een samenhangend systeem van maatregelen en 
procedures gericht op de besturing en beheersing in relatie tot de doelstellingen van Attent en de 
externe verantwoording. In het kader van het risicobeleid kan gesteld worden dat Attent zeker bereid 
is enige risico’s te nemen (o.a. productontwikkeling, zorgdifferentiaties, samenwerking), maar dat 
deze bereidheid zal worden begrenst door de wettelijke, organisatorische en financiële kaders (o.a. 
minimaal benodigd weerstandsvermogen). 
 
Risicomanagement is procesmatig geïntegreerd in de planning- en controlcyclus. In de planning- en 
controlcyclus van het opstellen en uitvoeren van de verschillende beleidsvoornemens en activiteiten 
en het verantwoording afleggen en bijsturen op basis van analyse van de managementrapportages, 
worden de risico’s beoordeeld en beheers- en verbetermaatregelen benoemd en uitgevoerd. Daarbij 
gaat het niet alleen om het beheersen van bedreigingen, maar ook het missen van kansen wordt 
gezien als een risico. Gezien het laatste worden alle ontwikkelingen met betrekking tot de zorg 
nauwgezet gevolgd en waar mogelijk geanticipeerd op ontwikkelingen. 
 
In de plan-fase van de planning- en controlcyclus, zijn strategische beleidsdoelen geformuleerd. 
Deze worden benoemd in het ondernemingsplan. Het betreft doelen in relatie tot de cliënt, de 
medewerker, de organisatie en externe belanghebbenden. In deze fase zijn ook  prestatie-indicatoren 
en normen benoemd met betrekking tot de kritische bedrijfsprocessen (dashboard). Binnen het kader 
van het meerjaren ondernemingsplan worden er op het niveau van de diensten, locaties en regio’s 
jaarplannen opgesteld en daarvan afgeleide exploitatie- en investeringsbegrotingen.  
 
In de do-fase van de planning-en controlcyclus worden de strategische beleidsdoelen omgezet naar 
uitgevoerde activiteiten. Dit leidt tot uitgevoerde jaarplannen en exploitaties door alle 
organisatieonderdelen en voor Attent als geheel. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden in dit 
kader zijn binnen de organisatie duidelijk verdeeld en de besluitvormingslijnen zo kort mogelijk. Attent 
is een organisatie met drie managementlagen: raad van bestuur, regiodirecteuren/managers 
ondersteunende diensten en middenkader. Bij Attent wordt gewerkt op basis van integraal 
management. De besturingsvisie van Attent is gebaseerd op resultaatverantwoordelijkheid. De 
integrale managers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jaarplannen en de in dat kader 
toegewezen budgetten en de bewaking daarvan. 
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In de check-fase van de planning- en controlcyclus wordt op de verschillenden gebieden en met 
verschillende instrumenten de voortgang gemeten (cliënt, medewerker, organisatie en externe 
belanghebbenden) en afgezet tegen de prestatie-indicatoren. Organisatie breed zijn formats voor 
managementverantwoording en een format voor analyse en plannen van kwaliteitsinstrumenten 
ingevoerd. Via het format managementverantwoording leggen de managers verantwoording af over 
de belangrijkste processen van hun organisatie onderdeel. De voortgang van de jaarplannen wordt in 
het directieteam per kwartaal besproken. Maandelijks is er managementinformatie met betrekking tot 
de algehele exploitatie (productie, bezetting, opbrengsten, personele -en materiële kosten, 
investeringen, liquiditeit, formatie en ziekteverzuim). De tussentijdse en eindcontrole van de 
accountant geeft eveneens input voor de stroomlijning van bedrijfsprocessen en risicobeheersing. 
Jaarlijks vindt, ook in het kader van de HKZ certificering, de directiebeoordeling plaats over het 
afgelopen jaar, waarbij tevens een weging en evaluatie van gehanteerde kwaliteitsinstrumenten 
plaatsvindt.  
In de directiebeoordeling wordt de stand van zaken met betrekking tot het halen van de doelstellingen 
geëvalueerd. Belangrijk voor de bedrijfsvoering en risicobeheersing zijn ook de resultaten van de 
interne audits en de externe audits (certificeringsbureau, inspectie, zorgkantoor) en de resultaten van 
de meldingen incidenten cliënten en medewerkers. De meldingen worden per kwartaal in het 
directieteam besproken. Per kwartaal worden in het directieteam ook de klachten van cliënten 
besproken vanuit de interne klachtenregeling. Inspectierapporten worden eveneens besproken. 
 
In de act-fase leidt het continu sturen en monitoren van de resultaten op deze wijze, in een cyclisch 
proces, tot continue verbetering. 
 
Risicomanagement betreft niet alleen het managen van financiële risico’s, maar ook de risico’s met 
betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van zorg en werken, medewerkers- en cliënttevredenheid, 
imago- en marktrisico’s, (bouw)investerings- en samenwerkingsrisico’s. 
 
Attent beschikt over een notitie risicomanagement, waarin niet alleen de plek van risicomanagement 
in de beleidscyclus is beschreven, maar waarin ook de hierboven genoemde risico’s zijn uitgewerkt. 
Tevens is daarin beschreven hoe Attent deze risico’s het hoofd wil bieden.  
Alhoewel de benoemde risico’s veelal met elkaar samenhangen is tevens een prioritering van de 
risico’s gemaakt (naar kans van voordoen en impact). Tevens zijn de belangrijkste risico’s (hoge 
impact bij voordoen) geïnventariseerd en beschreven wat de mogelijke financiële gevolgen daarvan 
kunnen zijn. Op basis daarvan is het te bereiken weerstandsvermogen bepaald. 
Tot slot zijn in de notitie ook alle instrumenten die in het kader van risicomanagement worden 
gehanteerd in de verschillende fasen van de beleidscyclus, opgenomen (zie de schema’s in het 
vervolg van dit verslag). 
 
In het door Attent gehanteerde dashboard wordt op Attent niveau een aantal kritische prestatie-
indicatoren zichtbaar gemaakt en per kwartaal gevolgd en besproken in het directieteam. De 
indicatoren liggen op het gebied van cliëntenzorg, personeel en financiën en geven een snel inzicht in 
de staat van de organisatie. 
 
In het verslagjaar is tevens een notitie gemaakt met betrekking tot liquiditeit in relatie tot de 
verschillende financieringsvormen en ontwikkelingen in de zorg. De risico’s zijn ook hier in kaart 
gebracht en de noodzakelijke maatregelen worden in gang gezet. 
Tevens is er jaarlijks een frauderisico analyse gemaakt en besproken.  
Geïnventariseeerde mogelijke risico’s zijn: 

 Ongeautoriseerd aangaan van verplichtingen namens Attent. 

 Upcoding van indicatiestellingen.  

 Fictieve zorg declareren.  

 Diefstal van giraal geld.  

 Diefstal van contant geld.  

 Diefstal van goederen 

 Persoonlijke verrijking ten koste van cliënt of organisatie 
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Attent is zich bewust van frauderisico’s en heeft diverse maatregelen genomen om die frauduleuze 
handelingen te voorkomen, dan wel tijdig te ontdekken. Op grond van deze frauderisicoanalyse is 
gebleken dat de restrisico’s minimaal zijn.  
 
De interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn bedoeld om het risico dat de 
ondernemingsdoelstellingen niet worden gehaald, te managen. 
De raad van bestuur van Attent verklaart hierbij dat de interne risicobeheersings- en 
controlesystemen effectief zijn.  
 
Niet uitgesloten kan worden dat risico’s die nu niet onderkend worden, of nu niet als zwaarwegend 
worden beschouwd, in een later stadium wel een risico voor het vermogen en/of het realiseren van de 
doelstellingen zullen vormen. In die zin verschaffen de systemen geen absolute zekerheid. 
De interne rapporteringssystemen zijn wel mede gericht op tijdige identificatie van deze risico’s 
 
Over de belangrijkste risico’s en onzekerheden kan het volgende worden gezegd. 
Op ieder niveau in de organisatie wordt getoetst of het effect van ons handelen overeenkomt met 
beoogde resultaten. Met andere woorden: zowel op operationeel, tactisch als strategisch vlak vinden 
toetsingen plaats. Risicomanagement is een pro-actief en continu proces, waarbij op gestructureerde 
wijze wordt omgegaan met het identificeren, analyseren, monitoren en beheersen van risico’s in 
relatie tot het ondernemingsplan. Bij de identificatie en analyse van risico’s op strategisch niveau, 
wordt steeds uitgegaan van de gevolgen van een mogelijk risico voor de organisatie.  
Een voorval, incident of calamiteit heeft per definitie gevolgen voor direct betrokkenen, maar hoeft 
geen (ernstige) gevolgen te hebben voor de organisatie.  
 
Vanuit het perspectief van de organisatie kan onderscheid gemaakt worden in interne en externe 
risico’s. Het gaat dan om de risico’s die kunnen worden gemanaged middels uitvoering van het 
ondernemingsplan. Hieronder een greep uit mogelijke risico’s. 

Intern 

Strategie Onvoldoende inspelen op marktontwikkelingen 

 Onjuiste keuze bij aangaan samenwerkingsrelaties 

Organisatie Ontoereikende kwaliteit managementinformatie 

 Onvoldoende veranderingspotentieel medewerkers 

 Aantal complexe samenwerkingsverbanden 

Personeel Vergrijzing personeelsbestand 

 Krapte op de arbeidsmarkt 

 Inflexibiliteit personeel 

Processen en middelen Onvoldoende voorbereid op veranderende financieringsvormen 

 Continuïteit ICT-systemen 

Extern 

Economie Onvoldoende externe financieringsmogelijkheden 

 Stijging rentetarieven 

Politiek Bezuinigingen versus hogere (kwaliteits)eisen 

 Onvoorspelbaarheid overheid 

Markt Toename macht zorgkantoren/-verzekeraars 

 Toename concurrentie 

 Toename macht verwijzers bij afnemende schaarste aan aanbod 

Maatschappij Vergrijzing t.o.v. afname intra- en extramurale zorg 

 Toename claimcultuur 

 Beeldvorming media 

 
Naast de zogenaamde strategische risico’s is er uiteraard ook sprake van risico’s op operationeel en 
tactisch niveau. Het beperken van die risico’s dient ook op operationeel en tactisch niveau plaats te 
vinden. Veel van deze risico’s vloeien voort uit de processen van de organisatie en dan voornamelijk 
uit de wijze waarop processen worden uitgevoerd en gestuurd. Daarom worden het ook wel 
procesrisico’s genoemd. Indien op operationeel en tactisch niveau geen aandacht wordt besteed aan 
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procesrisico’s kan dat leiden tot nadelige gevolgen voor Attent als geheel. Dit betekent dat de 
organisatie steeds inzicht moet hebben omtrent de uitkomsten van deze (proces)risico-indicatoren. 
 
Hieronder worden de risico’s voor Attent in het licht van (de gevolgen voor het behalen van) de 
ondernemingsdoelen geïdentificeerd. 
 
Financiële risico’s 
Er is sprake van een gelijkluidend financieel beleid en kaders voor de hele Attent organisatie. Het 
beleid is er op gericht om, met de ter beschikking gestelde middelen, verantwoordelijk om te gaan. 
Dat laatste betekent dat in alle gemaakte en nog te maken keuzes, de kwaliteit van zorg en de 
doeltreffende, doelmatige en efficiënte besteding van de middelen daartoe voorop staan. Het 
financieel beleid is gericht op het in evenwicht laten zijn van de personele en materiële kosten met de 
inkomsten op basis van de WLZ, de Zorgverzekeringswet en de Wmo. Het beleid is er ook op gericht 
de eigen vermogenspositie nog verder te versterken. 
 
De voornaamste onzekerheden en risico’s voor de bedrijfsvoering zijn op dit moment gelegen in de 
onzekerheden met betrekking tot de (structurele) financiering van volumes in de verschillende 
financieringsstromen en de daarbij behorende tarieven en de verdere invoering van de Normatieve 
Huisvesting Component (NHC), waarbij de organisatie de risico’s voor het vastgoed draagt. 
Tevens is een risico gelegen in de (steeds hogere) eisen die worden gesteld met betrekking tot het 
benodigde weerstandsvermogen. Deze punten worden hieronder besproken. 
 
Het scheiden van wonen en zorg (zzp 1 en 2 per 1 januari 2013 en zzp 3 per 1 januari 2014) brengt 
eveneens risico’s met zich mee. Het betreft hier de financiële risico’s van mogelijke leegstand, 
alsmede het risico van niet door het zorgkantoor vergoede of ingekochte intramurale productie, door 
middel van substitutie van lagere naar hogere zzp’s. Dit risico wordt zoveel mogelijk beheerst door te 
anticiperen op deze ontwikkelingen. Sinds 2011 worden geen nieuwe cliënten met zzp 1 en 2 meer 
opgenomen en voor zzp 3 is dat gefaseerd per locatie ingevoerd. Dit laatste is gerealiseerd per 
oktober 2013. Tevens wordt de zorgvraag van cliënten nauwlettend gevolgd en getoetst aan de 
indicatie en worden waar nodig en mogelijk lagere zzp’s omgezet in hogere zzp’s. Aangezien het 
zorgkantoor de productie niet in zijn geheel (voor de bestaande intramurale capaciteit) zal inkopen, 
wordt dit risico beheerst door de intramurale capaciteit te verlagen. In verbouw- en 
nieuwbouwplannen wordt daar rekening mee gehouden. 
 
Het risico bij scheiden van wonen en zorg kan zijn dat de huurinkomsten veel lager zijn dan de 
daadwerkelijke kapitaalslasten of de huur die Attent zelf dient te betalen aan een woningcorporatie, 
conform (langlopende) huurcontracten. Dit risico dient geaccepteerd te worden, aangezien 
woningcorporaties aangeven dit geen reden te vinden bestaande huurcontracten open te breken. Wel 
is het zaak nieuw af te sluiten huurcontracten niet voor lange termijn te sluiten en daardoor is bepaald 
dat deze termijn niet langer dan 10, maximaal 15, jaar is. 
Tevens is er het risico dat de mensen wel bij Attent wonen, maar geen zorg van Attent willen 
afnemen. Dat betekent dan nog verdere inkomstenderving. Dit risico kan geminimaliseerd worden 
door bekend te staan als een goede en betrouwbare zorgaanbieder. In het ondernemingsplan is 
overigens uitgesproken dat Attent in principe geen verhuurder wil zijn. Dit betekent dat het beleid 
gericht is op het alleen hebben van plaatsen met zware zorg en behandeling en niet op plaatsen waar 
scheiden van wonen en zorg wordt toegepast. 
 
De eisen die worden gesteld aan het weerstandvermogen, door banken en waarborgfonds worden 
steeds hoger. Daar waar een aantal jaren geleden nog een weerstandsvermogen van 10% ruim 
voldoende was om bijvoorbeeld toe te treden tot het waarborgfonds, is dat nu al minimaal 15, maar 
veelal meer dan 20%. De banken beschouwen de 15% eveneens als een absoluut minimum. Ook de 
raad van toezicht heeft dit als minimum ondergrens bepaald. Het risico en het effect van steeds 
hogere vereisten is, dat er daadwerkelijk minder geld over blijft voor de directe zorgverlening en 
verdere productontwikkeling, innovatie en uitbreiding, die noodzakelijk is om in te spelen op alle 
ontwikkelingen. Dit risico dient geaccepteerd te worden, omdat het, in het licht van bovengenoemde 
ontwikkelingen, van belang is een substantieel weerstandvermogen te hebben én omdat anders 



 

27 
 

(goedkoper) lenen van geld minder tot niet meer mogelijk is. Het doelpercentage (17.5% per, uiterlijk 
per eind 2018 te bereiken), is vastgesteld door de raad van toezicht.  
 
Een risico ligt ook bij de ontwikkelingen in de voedingsdienst, met name het afnemen van het aantal 
externe klanten van maaltijden. Daarom is de laatste locatiekeuken op Tertzio begin 2014 gesloten, 
zijn de bedrijfsprocessen gereorganiseerd en de formatie naar beneden worden bijgesteld. Over is 
één Attent keuken, gehuisvest binnen een locatie.  
Dit alles ook in relatie tot frontcooking op de locaties. Daartoe is in 2013 een inventarisatie gestart 
naar de gewenste (vorm en organisatie van de) maaltijdvoorziening op alle locaties. In 2015 en 2016 
vindt de implementatie van dit traject plaats.  
 
Indien de resultaatontwikkeling van Attent als geheel of op onderdelen onder het gewenste niveau 
blijft zal financieel worden ingegrepen in die bedrijfsonderdelen die niet conform begroting kunnen 
opereren. 
 
 Daarnaast is er in dat kader continu aandacht voor het verbeteren van bedrijfsprocessen 
(bijvoorbeeld rondom de toeleiding, de afstemming en integratie van intramurale en extramurale 
zorgprocessen, ook in relatie tot de ondersteunende ICT infrastructuur, de invoering van het ECD en 
de inzet van domotica).  
 
Continue aandacht voor de optimale zorgzwaarte mix en de daarbij behorende kwantitatieve en 
kwalitatieve formatie is eveneens een instrument (zie de pilot strategische personeelsplanning).  
 
Attent heeft de administratieve systemen voor de registratie, het volgen en de facturering van zorg 
voor alle financieringsstromen adequaat ingericht.  
 
Het compliance beleid is vastgesteld en er is een compliance officer benoemd. 
 
Niet alleen in het kader van de financiën, maar ook in relatie tot kwaliteit en veiligheid van zorg en 
werken (zie volgende onderdeel) is een risico gelegen in de kwaliteit van de managementinformatie 
en de continuïteit van de ICT systemen. De interne A&O controle helpt bij het toetsen of de 
managementinformatie actueel en adequaat is. Er wordt met betrekking tot ICT, gewerkt aan het 
voldoen aan de NEN normering. Er is een protocol voor het geval kritieke ICT systemen uitvallen 
(ECD, voeding). Het vernieuwde ICT beleid is vastgesteld. 
ICT systemen en automatisering wordt ingezet ter ondersteuning van het primaire proces. 
 
Er kunnen risico’s liggen ten aanzien van onrechtmatige indicaties en declaraties bij de 
zorgverzekeraar. De administratieve systemen en toeleidingsprocessen zijn zo ingericht, dat dit 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
 
Het continu bewaken van bepaalde financiële stromen en marktontwikkelingen met betrekking tot 
rente is van belang. Het beleid met betrekking tot afdekking van prijs-, krediet-, liquiditeits- en 
kasstroomrisico’s is als volgt: 
De doelstelling en het daarmee samenhangende beleid inzake financiële risico’s is vastgelegd in het 
Treasury Statuut. Het Statuut bevat concrete richtlijnen en maatregelen ter beheersing van het rente- 
en herfinancieringsrisico, het debiteurenrisico en het intern liquiditeitsrisico. Daarnaast zijn in dit 
statuut de bevoegdheden van de diverse organen binnen de organisatie op het gebied van 
treasurybeleid, financiering en cashmanagement beschreven. Ter ondersteuning van de uitvoering 
van het beleid is een aantal instrumenten ontwikkeld. Maandelijks wordt een liquiditeitsbegroting met 
een horizon van 12 maanden opgesteld c.q. geactualiseerd. Eén maal per vier maanden worden 
relevante parameters, waaronder het verloop van het werkkapitaal en krediettermijnen van debiteuren 
en crediteuren beoordeeld. Naast de jaarlijkse exploitatie- en investeringsbegroting worden er 
meerjarenramingen inzake de te verwachten kasstromen opgesteld. 
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Risico’s met betrekking tot kwaliteit en veiligheid  
De kwaliteit en veiligheid van zorg en werken zijn belangrijke aandachtspunten. De risico’s hieraan 
verbonden dienen te worden beheerst. Er kan een onderscheid worden gemaakt in kwaliteit en 
veiligheid van zorg, gebouwen en arbeid. 
 
Kwaliteit en veiligheid van zorg 
Attent beschikt over een dashboard waarmee er per kwartaal een overzicht is van de belangrijkste 
indicatoren met betrekking tot kwaliteit van zorg, financiën, ziekteverzuim en productie. Daarnaast is 
de cliënttevredenheid over kwaliteit en veiligheid ook van belang. Dit wordt gemonitord door de 
cliënttevredenheid onderzoek (CTO).Tevens door een intern opgesteld cliënttevredenheid vragenlijst 
die twee maal per jaar aan alle cliënten wordt voorgelegd. Er wordt gewerkt aan een instrument 
waarmee meer frequent de cliënttevredenheid gemeten kan worden. 
 
Verschillende protocollen zijn gericht op de kwaliteit en veiligheid van zorg, onder meer met 
betrekking tot tillen, vocht en voeding, hitte, middelen en maatregelen. 
De risico’s met betrekking tot veiligheid worden zichtbaar door het meldingssysteem voor incidenten 
met betrekking tot cliënten. 
Attent doet mee aan de meetweken in het kader van de verantwoorde zorg. De meetweken geven 
input voor risicobeheersing op het gebied van kwaliteit van zorg. Hetzelfde geldt voor de informatie uit 
het cliënttevredenheid onderzoek.  

 
Kwaliteit en veiligheid van gebouwen 
In 2013 is het beleid met betrekking tot brandveiligheid vastgesteld. Tevens is met de regionale 
brandweer het convenant: ‘geen nood bij brand’ ondertekend. Samen met de brandweer worden de 
komende jaren voor alle locaties de risico’s geïnventariseerd en plannen van aanpak opgesteld. 
Tevens is in dit kader een preventiemedewerker brandveiligheid aangetrokken en werkt een 
projectgroep overige aspecten van veiligheid van gebouwen en terreinen uit (o.a. cameratoezicht). 
Veiligheid van installaties wordt geborgd door onderhoud, (onderhouds)controle en technische 
keuringen. 
De risico-inventarisaties die voor alle locaties worden gemaakt geven niet alleen informatie met 
betrekking tot gebouwen, maar ook over zorg en arbeid. 
De bedrijfshulpverleningsorganisatie levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid, maar ook 
allerlei protocollen (bijvoorbeeld legionellacontroles).  

 
Kwaliteit en veiligheid van arbeid 
De ervaring van de medewerkers met kwaliteit en veiligheid wordt gemeten in het driejaarlijks 
afgenomen medewerkertevredenheid onderzoek. Een zelf ontwikkeld tevredenheid onderzoek wordt 
ook driejaarlijks gehouden onder de vrijwilligers.  
Verschillende instrumenten worden ingezet bij de kwaliteit en veiligheid van werken: tilprotocol, beleid 
psychosociale arbeidsbelasting, bedrijfshulpverlening, gezond roosteren, beleid duurzame 
inzetbaarheid enz. 
Veiligheid van hulpmiddelen en materialen wordt geborgd door (onderhouds)controle en technische 
keuringen. 
De risico’s met betrekking tot veiligheid worden zichtbaar door het meldingssysteem voor incidenten 
met betrekking tot medewerkers. 
Een risico voor de kwaliteit van zorg (en een financieel risico) is ook gelegen in de kwaliteit van 
leiding en medewerkers. Dit risico wordt beheerst door de informatie uit POG gesprekken, door 
verplichte registratie van behandelaren, verzorgenden en verpleegkundigen in het kwaliteitsregister 
en het daardoor verplicht volgen van vaktechnische scholing, door alle interne en externe scholing in 
het kader van het opleidingsjaarplan, door gezamenlijke sessies met alle leidinggevenden, door het 
werkoverleg, door functie-eisen, door richtlijnen bejegening, formuleren van gewenste waarden en 
normen, door ontslag of herplaatsing van niet goed functionerende medewerkers of leidinggevenden 
enz. 
Tevens zijn de aansluiting bij het universitair kennisnetwerk UKON en de contacten en relaties met de 
HAN er op gericht de kwaliteit van medewerkers én de kwaliteit van zorg te verhogen. 
Ook de kwantiteit van het personeel is een risico. Er is meer personeel nodig van hogere 
kwalificatieniveaus, terwijl de komende jaren op de arbeidsmarkt een krapte wordt verwacht. Dit is nu 
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al voelbaar bij de verpleegkundigen en de SOG’s (specialisten ouderengeneeskunde). Dit risico moet 
worden beheerst door een actief arbeidsmarktbeleid, het profileren als goede een aantrekkelijke 
werkgever en een proactief wervingsbeleid, waarbij van verschillende communicatiemiddelen en 
ingangen (ook de scholen) gebruikt wordt gemaakt. 
Teneinde adequaat in te kunnen spelen op de wisselende (en soms onvoorspelbare) zorgvraag zal 
een hoge mate van flexibiliteit van medewerkers én een flexibel in te zetten formatie noodzakelijk zijn. 
Een risico wat betreft dit laatste is gelegen in de bestaande vaste contracten en in de afstemming 
tussen de organisatiebehoeften en de privéwensen van werknemers. Dit risico wordt enigszins 
beperkt doordat er op wordt gestuurd dat een deel van de formatie flexibel blijft. 
 
Risico’s met betrekking tot vastgoed 
De invoering van de integrale tarieven (Normatieve Huisvesting Component) betekent dat Attent met 
ingang van 2018 volledig risicodragend is voor de exploitatie van het vastgoed. De integrale tarieven 
zijn vastgesteld, inclusief een overgangsregime. Dit risico wordt zoveel mogelijk beheerst door de 
gevolgen hiervan in kaart te brengen en te analyseren. De gevolgen van de invoering van de NHC 
zijn voor alle locaties voor de korte en lange termijn in kaart gebracht. Het strategisch vastgoedbeleid 
is geactualiseerd, evenals het kasstroomoverzicht.  
Er is maandelijks een overzicht beschikbaar van de aanwezige zzp 1 tot en met 10 per locatie, 
alsmede de instroom, doorstroom en uitstroom per locatie.  
Attent hanteert ter beoordeling van de risico’s met betrekking tot vastgoed een model voor de 
berekening van de huidige en toekomstige bedrijfswaarden. Hierbij wordt verwezen naar deze 
bedrijfswaarde berekeningen en de daarbij gehanteerde waarderingsgrondslagen. 
 
Naast de hierboven benoemde financiële risico’s met betrekking tot vastgoed zijn er ook 
veiligheidsrisico’s, die te maken kunnen hebben met de staat van onderhoud, met de brandveiligheid, 
met de installaties (brand, oproepsystemen). Het lange termijn onderhoudsplan en de jaarlijkse 
begroting instandhoudingsinvesteringen, de RIE’s en de lopende onderhoudscontracten zijn 
instrumenten om deze risico’s te beheersen, evenals de bedrijfshulpverleningsorganisatie, het 
brandveiligheidsbeleid en het beleid met betrekking tot legionellabeheer. 
 
Risico’s met betrekking tot marktontwikkelingen en imago 
Wil Attent een goede positie in de (toekomstige) markt behouden en versterken, dan zal uitbouwen 
van de extramurale zorg, alsmede productontwikkeling vereist zijn. Een risico is dat het de 
gemeenten Attent niet willen contracteren voor de Wmo onderdelen en het zorgkantoor en/of de 
zorgverzekeraar niet alle extramurale en intramurale productie wil contracteren/vergoeden. Toch is 
verhoging van de extramurale productie van groot belang, gezien de ontwikkelingen in WLZ en Wmo. 
Het verder werken aan de bekendheid van Attent op dit vlak, het penetreren van deze markt, het 
verder ontwikkelen van producten en de versterking van de relatie intramuraal en extramuraal en 
eerste tot en met de derde lijn, zijn in dit kader noodzakelijk. Attent zal zichtbaar moeten zijn op 
wijkniveau en bekend zijn bij huisartsen en gemeenten. Hier wordt voortdurend aan gewerkt. 
 
In 2013 is, qua productontwikkeling, het projectplan voor zorg op afstand (TeleZorg) in de thuissituatie 
uitgevoerd. De Telezorg is over heel Attent uitgerold en zal ook zoveel mogelijk intramuraal worden 
ingezet. Met deze innovatieve ontwikkeling zal de zichtbaarheid van Attent in de thuissituatie groter 
kunnen worden en zal ook intramuraal effectiever en efficiënter gewerkt kunnen worden. 
 
Het overgeheveld zijn van de geriatrische revalidatiezorg vanuit de WLZ naar de zorgverzekeringswet 
is ook een risico. Dit omdat dat veel ‘bedden’ voor deze doelgroep beschikbaar zijn en dat zou 
leegstand betekenen indien Attent de productie niet gegund zou krijgen. Dit risico moet worden 
vermeden en dat gebeurt door de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de locaties die revalidatiezorg 
leveren continu te verbeteren.  
 
Alles wat met betrekking tot Attent in de publiciteit komt kan het imago versterken of schaden. Dit 
geldt voor artikelen van externe partijen die al dan niet Attent over het gepubliceerde hebben 
gehoord, maar ook voor bijvoorbeeld advertentieteksten bij vacatures en publicaties van Attent zelf in 
kranten en/of persberichten. De website van Attent is gemoderniseerd, naam en logo zijn veranderd 
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per 2015 en er is een filmpje over Attent op de website geplaatst. Het interne en externe 
communicatiebeleid wordt continu verder ontwikkeld.  
 
Risico’s met betrekking tot samenwerking en wetgeving 
Gezien alle ontwikkelingen in de WLZ, wijkverpleging, GRZ en de Wmo is het voor Attent zaak om de 
goede samenwerkingspartners te kiezen. Het zou een risico met zich meebrengen om noodzakelijke 
samenwerking niet formeel vast te leggen. In dat kader is ook  een convenant getekend met het 
ziekenhuis en andere partners rond de GRZ-keten en een samenwerkingsovereenkomst met de 
SWOA (relatie zorg en welzijn) en de Stichting Wondzorg Arnhem e.o..  
Het is ook een risico om samen te werken met een organisatie die een slechte naam heeft of krijgt en 
daarmee wellicht geassocieerd te worden. 
Risico’s met betrekking tot toekomstige wet- en regelgeving zijn niet altijd te voorzien, maar er dient 
wel tijdig op te worden ingespeeld. 
Maar gezien het bovenstaande worden de risico’s die daarmee gepaard kunnen gaan zoveel mogelijk 
beheerst door niet alleen de ontwikkelingen in WLZ, wijkverpleging, GRZ , Wmo en 
zorgverzekeringswet op de voet te volgen (zowel landelijk als gemeentelijk), maar worden ook de 
berichten over en ontwikkelingen van de collega zorgaanbieders in de regio nauwlettend gevolgd. 
 
Risico’s met betrekking tot samenwerking en wetgeving 
Risicomanagement betreft niet alleen het managen van financiële risico’s, maar ook de risico’s met 
betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van zorg en werken, medewerkers- en cliënttevredenheid, 
imago- en marktrisico’s, (bouw)investerings- en samenwerkingsrisico’s. Alhoewel de hieronder 
benoemde risico’s veelal met elkaar samenhangen is een prioritering van de risico’s gemaakt (naar 
kans van voordoen en impact). Dit is schematisch samengevat en treft u hierna aan. 
 
Het dashboard richt zich op het volgen en bewaken van de risico’s in de rode en gele vakken 
(inclusief vereisten uit wet- en regelgeving). 
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 Logistiek: niet tijdig 
beschikbaar zijn van 
materialen 

 Minder schoonmaak dan 
minimale norm 

 Schriftelijke informatie 
onjuist 

 Ontevreden cliënt met 
klachten 

 ICT-netwerk niet 
beschikbaar 

 leegstand 
 

 Medicatie voorschrijven 

 Medicatie leveren 

 Medicatie toedienen 

 Incidenten Cliënten Vallen 

 Dossier niet aanwezig of 
incompleet 

 Ontevreden personeel 

 Risicosignalering en 
preventie in de zorg 
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 Applicatie werkt niet correct 

 Onbevoegd gebruik ICT 

 Cliënt is langdurig zoek 

 Personeelsbezetting 
kwalitatief niet op orde 

 Personeelsbezetting 
kwantitatief niet op orde 

 Fraude en diefstal 

 Foutieve/vertraagde 
besluitvorming 

 MRSA 

 Salarissen verkeerd of niet 
op tijd betaald 

 Inschakelen externe 
klachtencommissie 

 Onrechtmatige indicaties en 
declaraties bij zorgkantoor 

 
 
 

 Uitstel diagnose en/of 
behandeling of minder 
maximale behandeling 
door specialist. 

 Wateroverlast; schade aan 
gebouw en inventaris 

 Calamiteiten divers 

 Uitval van medewerker: 
letsel 

 Opslagpercentages rente 
banken 

 Kwaliteit leidinggevenden 

 Onvoldoende kunnen 
vervullen verpleegkundige 
functies en SOG functies 

 Uitval oproepsysteem 

 Verslechterde marktpositie 

 Te weinig innovatief 
vermogen 

 Overtreding arbeidstijdenwet 

 Ontoereikende kwaliteit van 
personeel 

 Niet voldoen aan wet en 
regelgeving 

 Veranderende wet- en 
regelgeving (o.a. financiering: 
omzet en tarieven, wijziging in 
bevoorschotting) 

 Het niet meer ingekocht 
worden voor de DBC 
geriatrische revalidatie 

 Onbevoegde handeling door 
medewerker   

 Medische fouten 

 Imagoschade 

 Liquiditeitsprobleem 

 Vastgoedrisico’s 
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 Niet verzekerde cliënt 

 Te hoge arbeidskosten 

 Claims met niet gedekte 
kosten door verlies 

 Uitval 
hulpmiddelen(vaatwassers, 
koelkasten etc.) 

 Gebrekkige 
cliëntenidentificatie  

 

 Verstoorde verhouding 
met externe partij 

 Verkeerde keuze 
samenwerkingspartner 

 Verontreinigd 
instrumentarium 

 Uitval/storing elektriciteit 

 Uitval 
domotica/hulpmiddelen 

 Uitval medische 
apparatuur 

 Uitval koeling 

 Uitval brandmeldinstallatie 

 Uitval energievoorziening 
(korter dan 2 uur) 

 Uitval verwarming (korter 
dan 12 uur) 

 Uitval (drink)water (korter 
dan 4 uur) 

 Wateroverlast natuur 

 Oneigenlijke verplichtingen 
aangaan 

 Inschakelen 
Geschillencommissie 
Cliënten 

 

 

 Overmatig verzuim 

 Sterk afnemende 
cliënttevredenheid 

 Sterk afnemende 
medewerkertevredenheid 

 Verhoging minimale eis 
weerstandvermogen (hoger 
dan 15%) 

 Ontoereikende 
managementkwaliteit 

 Besturingsfouten 

 Niet tijdig voldoen aan 
voorschriften stakeholders 

 Ernstig 
(onoplosbaar)meningsverschil 
met inspraakorgaan 

 Verlies van data 

 Uitval energievoorziening 
(langer dan 2 uur) 

 Uitval verwarming (langer dan 
12 uur) 

 Uitval (drink)water (langer 
dan 4 uur) 

 Niet voorspelde omzetdaling 
door minder productie 

 Brand: Schade aan papieren 
zorgdossiers 

 Besmetting drinkwater 

 Aansprakelijkheidsclaim i.v.m. 
onrechtmatig 
bestuur/wanprestatie 

 
 

 Brand:  letsel 
cliënten,medewerkers 
en bezoek 

 Brand: verlies 
gebouw en inventaris 

 Besmetting 
voedingsmiddelen  

 Terrorisme 

 Instorting 
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4.3 Toekomstparagraaf 
 
Voor zover relevant zijn in de vorige paragrafen de verwachte ontwikkelingen voor de toekomst 
behandeld, met betrekking tot financiering van zorg, kwaliteit, personeel, investeringen, vastgoed en 
financiën. Daarvoor wordt dan ook verwezen naar de betreffende hoofdstukken uit dit 
bestuursverslag.  
Er worden op dit moment geen andere, dan genoemde, belangrijke ontwikkelingen verwacht op deze 
terreinen. 
 
De mogelijke omstandigheden en risico’s die op de verwachte ontwikkelingen van invloed kunnen 
zijn, zijn beschreven in het voorgaande hoofdstuk.  
 
 
  
 
 
 
 
Dhr. drs. B. van der Ploeg 
Raad van bestuur 
26 april 2016 
 


