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Beste lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag van Attent over 2017.  

Dit jaarverslag geeft uiteraard een overzicht van wat er het afgelopen jaar in de organisatie is 

gebeurd, met daarbij een financiële verantwoording. Daarnaast biedt het verslag inzage in 

hoe de organisatie functioneert. Het kwaliteitsmanagementsysteem is hier onderdeel van. Op 

basis hiervan is vastgesteld of er noodzaak is tot of dat er kansen zijn om te verbeteren en te 

leren.  

Door terug te blikken op wat goed en minder goed ging, kijken we vooruit om beter te 

worden. Het jaarverslag fungeert op deze wijze als directiebeoordeling en als 

kwaliteitsverslag zoals dit wordt beoogd in het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Met dit 

verslag laten we ons als lerende organisatie zien. We zijn transparant; we laten veel zien en 

zijn trots op de leerweg die we afleggen. 

Dit jaar is een overgangsjaar voor de kwaliteitsverslaglegging. Een beschrijvend overzicht 

van uitkomsten op de plannen en acties zoals geformuleerd in het kwaliteitsplan 2018 kan 

pas het volgende verslagjaar plaatsvinden. Maar we anticiperen natuurlijk wel: zodra de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) veldnormen bekend waren hebben we dit 

vertaald naar een meetinstrument: het stoplichtenoverzicht. Alle locaties zijn hiermee aan de 

slag gegaan. Op die manier geven we vorm aan leren en ontwikkelen. 

Wij hopen dat het verslag u afdoende informeert over de wijze waarop Attent leert en 

verbetert. 

Berend van der Ploeg 

Raad van Bestuur  
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Hoofdstuk 1. Context en beoordeling 
 
1.1 Context  

In 2017 is het druk geweest in Attent. Wij moesten veel huizen van ‘verzorgingshuis-niveau‘ 
op ‘verpleeghuis-niveau’ krijgen. Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt nieuwe 
eisen. We hebben onze inrichting en werkprocessen aangepast om meer één Attent te 
worden. Er blijft een groeiende vraag naar kortdurend verblijf. Daarnaast hadden we ook te 
maken met toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Kortom: het was een druk jaar. 
 
1.2 Strategie en koers 

Ondertussen hebben we uitvoering gegeven aan onze strategische koers: “vertrouwd en 
dichtbij”. Om die reden hebben we begin 2017 de regio’s opgeheven en zijn we gaan werken 
in gebieden, met gebiedsmanagers. In de huizen zijn of worden senior verpleegkundigen 
aangesteld, die als eerste (vertrouwde en nabije) aanspreekpunten functioneren. We hebben 
twee productlijnen beter neergezet: Geriatrische revalidatie zorg (GRZ) en thuiszorg, waarbij 
veel energie is gestoken in de verbetering van netwerken rond kwetsbare ouderen en er is 
een programmalijn opgezet rond intensieve PG. De hele bedrijfsvoering is op een andere 
leest geschoeid om (dichtbij) de zorg te ontlasten. Kort samengevat: we hebben onze 
infrastructuur aan laten sluiten op “vertrouwd en dichtbij”. 
 
Met het opheffen van de regio’s zijn we ook veel werkprocessen gaan harmoniseren. In die 
operatie hebben we opnieuw bepaald wat voor ons kwaliteit is. Dat heeft uiteindelijk geleid 
tot een beter kwaliteitsbewustzijn, wat onder meer vorm heeft gekregen in een doorleefd 
kwaliteitsplan 2018. 
 
1.3 Kernprestaties 

Aantal cliënten per doelgroep 
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Omzet per doelgroep 

 

 

ZZP-verdeling cliënten 

 

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

Aantal cliënten per doelgroep 
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Leeftijdsverdeling cliënten 

 

* Alle unieke cliënten met de status ‘In Zorg’. Peildatum: december 2017. 

 

Verzuim Verzuimpercentage in de maand, geheel Attent 
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Waardering zorgkaart Nederland 

 

 
Waardering op zorgkaart.nl (zie pagina 21) 
 
Voor de kwantitatieve en meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar DIGIMV. 
 
1.3 Beoordeling – Intern 

Hoge werkdruk 

In 2017 hebben we het tempo van de verandering aangepast. De koers (Vertrouwd en 
dichtbij) is dezelfde gebleven, maar we hebben ons iets meer tijd gegund. Eerst de basis 
verder op orde brengen was het devies (directiebesluit mei 2017).  
Alle drukte heeft zich op sommige plekken vertaald in oplopende werkdruk en dus ook in 
hoger verzuim. Dat is geen goed teken. Het afgelopen jaar zijn verschillende acties uitgezet 
om de werkdruk in de zorg te verminderen: We huren in wat we kunnen, we zijn blij met 
huiskamer-assistenten en het facilitair bedrijf dat taken van de zorg overneemt. We hebben 
geïnvesteerd in een betere roosterplanning, zodat teams beter grip krijgen op de pieken in 
de werkbelasting. Daarnaast hebben we op drie plekken praktijk-leerroutes opgezet, 
waarmee we leerlingen opleiden en er meer personeel rondloopt. Verder is er meer leiding 
dichter op de werkvloer gezet om het (tegengaan van) verzuim beter te begeleiden. Daar 
gaan we mee door. Net zo goed als we opnieuw aandacht besteden aan het voeren van 
verzuimgesprekken, onder regie van onze nieuwe Arbodienst. 
 
Attent is heel actief op de wervingsmarkt en we hebben bij P&O iemand binnen gehaald die 
specifiek op dat terrein deskundig is.  
 
Met andere woorden: We doen wat we kunnen, maar we realiseren ons ook dat de sfeer in 
het team (“We laten elkaar niet in de steek!”) het allerbelangrijkste is om het verzuim laag te 
houden. Dus stralen we één hoofdboodschap uit: Zorg voor elkaar!  

 

Zorg voor elkaar  

Met man en macht is gewerkt aan ons kwaliteitsplan voor 2018, dat de titel "Zorg voor 
elkaar" heeft gekregen. We hebben kwaliteitssessies belegd, alle raden hebben zich er over 
gebogen en in december heeft het Directieteam (DT) het plan vastgesteld. De belangrijkste 
opgave bij het plan was: Wat maken we - bij alles wat we doen - volgend jaar écht 
belangrijk? Zie voor meer informatie hierover en andere activiteiten op het gebied van 
kwaliteit paragraaf 2.7 & paragraaf 3.2. 
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1.4 Benodigde beslissingen en acties 

Kansen voor verbetering 

-Arbeidsproblematiek verbeteren- De activiteiten die zijn opgezet om de 
arbeidsproblematiek te verbeteren in 2017 (zie § 1.3) worden voortgezet in 2018. Samen met 
studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) hebben we onze eigen 
arbeidsmarkt-campagne ontwikkeld: “Ik doe ertoe...” Op social media zijn die filmpjes 
duizenden keren bekeken. Attent is actief in WZW-verband: de werkgeversvereniging voor 
de Zorg in Gelderland. Ook die is actief om mensen voor de zorg te interesseren (zie de 
WZW site “Waard om voor te werken”). De verdere uitrol van deze activiteiten krijgen vervolg 
in 2018. 
 
-Temporiseren en prioriteren van activiteiten- Afgelopen jaar wilden we te snel en te veel. 
Terwijl reflectie ons leerde dat “de basis op orde” meer aandacht van ons vroeg. Daarom is 
het jaarplan 2017 getemporiseerd met focus op de basis op orde. Deze les wordt ook 
meegenomen in 2018. In het kwaliteitsplan (het nieuwe jaarplan 2018) zijn 3 focuspunten 
beschreven om blijvend meer focus en richting te geven aan de activiteiten binnen Attent. 
 
-Nieuw ECD- Het Elektronisch cliëntendossier (ECD) wat vooralsnog wordt gebruikt voldoet 
niet meer aan de verwachtingen van de gebruikers (zie ook advies PAR juli 2017). 
Daarnaast is ons ECD “end of life” en hierdoor kan in de toekomst ons primaire proces niet 
meer goed worden ondersteund. Deze redenen tonen voor Attent het belang voor een 
zorgvuldige ECD selectie waarbij aan de voorkant voldoende aandacht wordt besteed aan de 
eisen en wensen van de gebruikers. 
 
-Basis op orde- Met behulp van het hulpmiddelen IGJ-stoplichten overzichten is in beeld 
gebracht hoe de verschillende locaties er voor stonden en zijn de gebiedsmanagers samen 
met de senior verpleegkundigen aan de slag gegaan in hun teams met verbeteracties. Dit 
hulpmiddel wordt nu cyclisch ingezet en geeft een impuls aan het leren en verbeteren in de 
teams. Komend jaar zal deze tool in pilotvorm worden geoptimaliseerd en elk kwartaal 
ingezet worden om te meten hoe we er voor staan.  
 
-Continu leren en verbeteren door stuurinformatie te verbeteren- Op dit moment is 
kwaliteit gefragmenteerd over diverse beleidsstukken en plannen in iDoc op het gebied van 
continu verbeteren, waaronder: risico’s, klachten en incidenten. Mede hierdoor is er 
onvoldoende zicht op (stuur)informatie over wat Attent allemaal al doet, wat goed gaat en 
wat beter kan. 
 
Noodzaak wijzigingen kwaliteitsmanagementsysteem 

-Klachten voor cliënten- De wijze waarop wordt omgegaan met klachten van cliënten ziet 
Attent als een belangrijk goed. Komend jaar wil Attent hierin investeren door met nieuwe 
klachtenfunctionarissen het leren en verbeteren van klachten een nieuw impuls te geven in 
een vernieuwd klachtenbeleid.  
 
-Auditen- Het auditen wordt zowel intern als binnen het lerend netwerk onder de loep 
genomen. In lijn van de huidige ontwikkelingen binnen Attent op het gebied van kwaliteit en 
het volledig doorlopen van de PDCA-cyclus, wil Attent het intern auditsysteem passend, 
motiverend en toekomstbestendig maken. Attent wil een lerende organisatie zijn en zet een 
efficiënte en effectieve mix in van audits die input aan de leercyclus geven op operationeel, 
tactisch en strategisch niveau. Op die manier leren we van de praktijk en nemen we 
verbetermaatregelen. 
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-Kwaliteitsbeleid- De wijze waarop Attent van haar activiteiten en resultaten uit het verleden 
leert, nieuwe activiteiten plant, verantwoording aflegt over deze activiteiten en stuurt op 
kwaliteit is in 2017 bijgesteld. Het nieuwe kwaliteitsplan 2018, deze (vernieuwde) 
jaarverslaglegging, het kwaliteitsdashboard als onderdeel van de vernieuwde 
kwartaalrapportages zijn initiatieven die in 2018 in het nieuwe kwaliteitsbeleid worden 
vastgelegd. Daarnaast krijgen management en teams handvatten en structuur bij het 
realiseren van kwaliteit. Het Kwaliteitsplan 2018 is hiervoor het voertuig. 
 
-Incidentenbeleid- Met de structuurwijziging binnen Attent zijn de 
(gebieds/product)managers verder van het primaire proces af komen te staan. In 2018 gaan 
de senior verpleegkundigen vanuit het primaire proces de incidentenzorg afhandelen. Zij 
kunnen direct in overleg met het team de melding afhandelen en verbeteracties inzetten.  
 
-Het Attentzorgproces- Het nieuwe systeem vergt aandacht voor een andere, methodische 
manier van werken. Het attent zorgproces en bijbehorende werkwijzen worden waar nodig in 
lijn gebracht met het werkproces in het nieuwe ECD. 
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Hoofdstuk 2. Profiel Attent Zorg en Behandeling 
 
2.1 Zorgvisie 

Zorgvisie 

Attent Zorg en Behandeling (hierna Attent genoemd) wil de ouder wordende mensen 
ondersteunen het leven te leven zoals ze dat wensen. Attent biedt directe zorg en 
behandeling op een plek en manier die vertrouwd is. Dichtbij en altijd met de benodigde 
deskundigheid en ruimte om zelf keuzes te maken.  
 
Attent wil deskundige zorg en behandeling bieden die dichtbij en vertrouwd is. Dit doet zij 
door diensten sterk regionaal aan te bieden met medewerkers die lokaal georiënteerd zijn. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een nauwe samenwerking met de lokale 
gemeenschap, omdat wij denken dat dit aansluit bij de wensen en de vertrouwde omgeving 
van de cliënt. Wij noemen dat community care of gemeenschapszin. Attent biedt de 
ondersteuning die nodig is om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen en neemt de 
zorg over als dat nodig is. Eenvoudig en specialistisch; thuis of in onze huizen. 
 
In bijlage 1 zijn de kernwaarden, besturingsfilosofie, gebieden en zorgomgeving en de 
doelgroepen van Attent beschreven 
 
2.2 Intern Toezicht  

 

Raad van Toezicht (RvT) 

Trust is the glue of life. 

It’s the most essential ingredient in effective communication. 

It’s the foundational principle that holds all relationships. 
Stephen Covey 

 

Introductie 

Met een mix van serieusheid, plezier en betrokkenheid zijn wij Raad van Toezicht van Attent. 
Dit komt tot uiting in de manier waarop we toezicht willen houden. We kunnen dit ook doen 
omdat we gezegend zijn met een goede bestuurder die nu ruim anderhalf jaar zijn rol in de 
organisatie met verve vorm en inhoud geeft. Ook geeft het vertrouwen dat de bestuurder 
wordt ondersteund door een goed directieteam en heel veel enthousiaste en bekwame 
medewerkers. Zij allen doen er toe!  
 
Binnen de Raad zijn we blij met de komst van collega Jan Meems. Hij is lid van de 
Auditcommissie en aandachtsfunctionaris voor alles op het gebied van Governance Code, 
statuten en reglementen. Met plezier heeft hij zich afgelopen jaar op diverse terreinen 
ingewerkt. 
 
Het jaarverslag van Raad van Toezicht is gevoegd in bijlage 2. In dit jaarverslag leest u eerst 
iets over onze toezichtsvisie en onze taken en bevoegdheden als Raad van Toezicht van 
Attent Zorg & Behandeling. Daarna ziet u een drietal korte stukken over de drie commissies 
van onze Raad. Vervolgd door een korte weergave over onze contacten met de diverse 
mensen uit de organisatie en de brede bijeenkomst die dit jaar plaatsvond inclusief de 
(zelf)evaluatie. Met tot slot een weergave van de highlights uit de vergaderingen en een 
overzicht met namen, functies en bezoldiging. 
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2.3 Lerend netwerk en samenwerkingsverbanden  

Algemeen 

Attent, Liemerije, Vilente en Zinzia vormden in 2017 een lerend netwerk. Op bestuurlijk 
niveau vond al jaren uitwisseling plaats. Het contact ontstond vanuit een inhoudelijke 
behoefte en gedeelde waarden met betrekking tot kwaliteit en een visie op zorg. In de 
samenwerking zit: goede energie, openheid en vertrouwen wordt gevoeld.  
 
Vanuit deze basis wordt sinds 2016 ook op andere niveaus kennis gedeeld en 
samengewerkt tussen de verschillende organisaties. Steeds vormde het kwaliteitskader de 
context van waaruit met elkaar gesproken werd. In de loop van de tijd zijn er contacten 
vanuit diverse teams en/of vragen ontstaan dan wel geïntensiveerd: 
 

Bestuurlijk overleg 

Thema's o.a.: Kwaliteitskader, arbeidsmarktproblematiek en optimale 
personeelssamenstelling, voortgang samenwerking diverse bedrijfsonderdelen. 
 

Bedrijfsvoering 

Thema's o.a.: Inkoop, ICT, HR, hospitality, voeding, AVG. 
 

Kwaliteit 

Thema's o.a.: opzet en uitvoering van collegiale audits delen van het kwaliteitsplan 2018 en 
het kwaliteitsverslag, omgaan met klachten, samenwerking op het gebied van 
incidentonderzoek door onafhankelijke voorzitters te leveren en het opzetten en uitvoeren 
van collegiale audits. In 2017 hebben we in de vorm van een pilot bij elkaar een aantal audits 
uitgevoerd op het gebied van medicatieveiligheid en hygiëne/infectiepreventie. De ervaring 
was dusdanig positief, dat besloten is deze vorm van auditen te continueren in 2018. In het 
voorjaar van 2018 zal een gezamenlijke scholing waarderend auditen georganiseerd worden 
voor de auditoren.  
 
Overig 

De professionals van de verschillende organisaties weten elkaar steeds beter te vinden en er 
vindt inmiddels op allerhande niveau uitwisseling van kennis en inzichten plaats. Onder 
andere verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde weten elkaar te vinden als 
het gaat om zorginhoudelijke vragen. Maar ook op het gebied van verschillende 
veiligheidsthema's en vraagstukken rondom opleidingen zijn contacten ontstaan tussen 
professionals.  
 
Bijzondere activiteiten 

Om het kwaliteitskader en de daaruit voortkomende opgaven voor het lerend netwerk te 
bespreken vond in juni een eerste miniconferentie plaats. Klik hier voor een impressie van de 
eerste miniconferentie 'lerend netwerk' in juni 2017. Tijdens deze bijeenkomst is met elkaar 
gesproken over het kwaliteitskader en de opgaven voor het lerend netwerk. Met een mix van: 
stafmedewerkers, behandelaars, leden van cliëntenraden, management en bestuur is 
gediscussieerd over samenwerking rondom het: kwaliteitsplan 2018 en -verslag, onderlinge 
kennisuitwisseling, uitwisseling van personeel en de vier veiligheidsthema's. Als externe 
gasten waren vertegenwoordigers van de IGJ en het zorgkantoor aanwezig.  
Deze conferentie leverde veel input om het bestuurlijk contact verder te verdiepen en 
samenwerking op het gebied van o.a. bedrijfsvoering en kwaliteit concreter te maken.  
 
In 2018 zal wederom een conferentie georganiseerd gaan worden, waarbij nadrukkelijk ook 
zorgprofessionals worden uitgenodigd.  
 

https://www.attentzorgenbehandeling.nl/uploads/2017-08-2017_Impressie_miniconferentie_lerend_netwerk.pdf
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Een mooi voorbeeld van binnen de context van het lerend netwerk opdoen van gezamenlijke 
ervaringen, is het bezoek aan de ParticipatieKliniek. In 2017 is het initiatief genomen om een 
groep zorgmedewerkers van alle vier de organisaties deel te laten nemen aan dit 
leerprogramma. In februari 2018 zal de groep een hele dag opgenomen worden in de 
ParticipatieKliniek. Hier zullen zij ervaren hoe het is om oud te zijn en met beperkingen te 
moeten leven in een verpleeghuis. Naast de ervaring is er veel ruimte voor reflectie en 
terugkoppeling ervan in het eigen team. 
 
Ontwikkelingen 

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet met betrekking tot het uitwisselen van medewerkers. 
Op geleide van ervaring en werkende weg zal dit geïntensiveerd worden. Ook is het initiatief 
ontstaan voor ontmoetingen tussen de Ondernemingsraad (OR), Centrale Cliëntenraad 
(CCR) en de Raad van Toezicht (RvT) van de organisaties in het lerend netwerk.  
  
UKON 

Daarnaast maakt Attent onderdeel uit van het UKON. Het UKON-netwerk is een 
samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Ouderengeneeskunde van het 
Radboud UMC en vijftien zorgorganisaties. Het doel van het UKON is het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van én de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, 
die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm. 
Attent neemt deel aan diverse werkgroepen waarin thema’s worden verdiept, levert bijdragen 
aan wetenschappelijk onderzoek en is (net als alle andere aangesloten organisaties) in 2017 
gevisiteerd door een collega-organisatie. 
 
2.4 Extern toezicht 

 

Stichting harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector (HKZ) 

In oktober 2017 heeft DNV (certificerende organisatie) een documentenbeoordeling 

uitgevoerd. In november 2017 is de een initiële audit uitgevoerd door DNV. Deze externe 

audit is nodig om voor verzekeraars aan te kunnen tonen dat onze kwaliteit op orde is. DNV 

heeft tijdens de initiële audit geconstateerd dat de kwaliteit, op een paar verbeterpunten na, 

op orde was. Dit resulteerde in één major op leveranciersbeoordeling en enkele minors en 

observatiepunten. Tijdens de her-audit in februari 2018 heeft DNV geconstateerd dat we 

hard hebben gewerkt om de verbeterpunten op te pakken en is er vertrouwen in de zaken 

die we oppakken en in de plannen van aanpakken die zijn opgesteld1.  

 
IGJ & SWZ 

Begin 2017 heeft onze locatie St. Elisabeth bezoek gehad van de inspecties 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zij waren 
nieuwsgierig naar de manier waarop wij omgaan met de verhouding werkdruk-kwaliteit. En 
passant hebben die inspecties nogal wat dingen gevonden die daar niet op orde waren. Voor 

                                                
1 De major op het gebied van leveranciersbeoordeling is afgesloten. Hiervoor zijn de volgende acties uitgezet: de procedure 

leveranciersbeoordeling van inkoop en/of uitbesteedadressen is herzien, aangepast en vervangen in iDoc; De lijst met kritische 
leveranciers is actueel; De lijst met beoordelingscriteria voor het selecteren en beoordelen van (kritische) leveranciers is 
opgesteld; De beoordeling van de kritische leveranciers is uitgevoerd a.d.h.v. de lijst met beoordelingscriteria; Er zijn 
vervolgacties uitgezet naar aanleiding van de beoordeling van de kritische leveranciers. 
 
Een aantal minors en observaties blijven open om de komende tijd verder te volgen. De onderwerpen die tijdens de volgende 
audit opnieuw gemonitord zullen worden zijn: de directiebeoordeling in samenhang met de beleidscyclus, het 
documentenbeheer, de klachtenprocedure van cliënten, het intern auditsysteem, de cruciale zorgprocessen, de dossiervoering 
en de medicatieveiligheid.  
 
Ons dossier is na de her-audit ingediend en goedgekeurd voor accreditatie. In maart 2018 is het driejarig kwaliteitscertificaat 
door DNV feestelijk aan ons uitgereikt. Het behalen van het certificaat is niet onbelangrijk. Want onze cliënten moeten kunnen 
rekenen op kwalitatief goede zorg. 
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ons niet heel verrassend. Immers St. Elisabeth was net herbouwd én één van de huizen die 
nog middenin de omslag van "verzorgingshuis" naar verpleeghuis zat. Het is natuurlijk nooit 
leuk als je door de inspecties op tekortkomingen wordt gewezen, maar we hebben van de 
nood een deugd gemaakt en de bevindingen aangegrepen om mét: cliëntenraad, familie en 
vooral medewerkers een intensief verbetertraject in te gaan en die verbeterslag hebben we 
meteen toegepast in al onze andere locaties, met een nieuw ontworpen methodiek: het 
stoplichtenoverzicht. Inmiddels hebben we (eind december 2017 en in januari 2018) opnieuw 
bezoek gehad van de inspectie van SZW, respectievelijk IGJ. Met name die laatste was 
onder de indruk van de voortgang die op St. Elisabeth is geboekt. Inmiddels staan alle 
lichten daar op groen. 
 
2.5 Medezeggenschap en advies  

Centrale Cliëntenraad (CCR) 

De CCR heeft geadviseerd over: 

 Het voornemen om op twee punten af te wijken van de voor de branche VVT geldende 
“Algemene Voorwaarden voor Zorg en Diensten”. 

 De Begroting 2018. 
 
Belangrijkste onderwerpen van gesprek met de CCR: 

 Stand van zaken herinrichting organisatie. 

 Cliëntvertegenwoordiging AZT en GRZ. 

 Seksualiteit en intimiteit. 

 Inspectiebezoek Elisabeth en verbeterplannen Attent-breed (veldnormen IGZ). 

 Kwaliteitskader en “Attent voor de cliënt”. 

 Maaltijdconcept Attent. 
 
Ondernemingsraad (OR) 

De OR heeft ingestemd met: 

 Wijzigingen in de “procedure Werving en Selectie”. 

 Het contract met Arbodienstverlener “Rendement”. 

 Aanpassingen van het “Verlofbeleid”. 

 Een wijziging van de managementstructuur bij P&O. 

 De benoeming van twee Preventiemedewerkers. 

 Aanpassingen van de “Klokkenluidersregeling”. 

 Aanpassingen van de “Klachtenregeling voor Medewerkers”. 
 
De OR heeft geadviseerd over: 

 Het Implementatieplan, behorend bij de herontwerpen “Zorg en Behandeling” en “Thuis 
en Kortdurende zorg”. 

 De Investeringsbegroting 2018. 

 De invoering van een digitale loonstrook en digitalisering van het personeelsdossier. 
 
Belangrijkste onderwerpen van gesprek met de OR: 

 Stand van zaken herinrichting organisatie. 

 Attent als aantrekkelijke werkgever. 

 Kwaliteitskader en “Attent voor de cliënt”. 

 Verzuim. 

 Verlofstuwmeer . 

 Roostering en Planning. 

 Personeelswerving in relatie tot arbeidsmarkt. 

 Inspectiebezoek Elisabeth en verbeterplannen Attent-breed (veldnormen IGZ). 

 MTO. 
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PAR 

De Professionele Adviesraad (PAR) is in mei 2017 opgericht en wordt gevormd door 
medewerkers met verschillende professionele achtergronden.  
 
De PAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Dit gebeurt op 
onderwerpen die betrekking hebben op cliëntenzorg vanuit een beroepsinhoudelijke optiek. 
Daarnaast heeft de PAR een rol in de beleidscyclus. Men toetst nieuw en gewijzigd beleid op 
de betekenis die dit heeft voor de cliënt en op de uitvoerbaarheid in de praktijk. 
 
In 2017 heeft de PAR tweemaal ongevraagd advies gegeven aan de Raad van Bestuur: 

 Juli 2017: het huidige ECD voldoet niet aan de eisen die er gesteld worden, met name 
een goede behandelmodule wordt gemist. Het advies is om een werkgroep in te stellen 
die zich gaat oriënteren op de aanschaf van een nieuw systeem. 
Inmiddels heeft het DT het besluit genomen om een nieuw ECD aan te schaffen en is er 
een projectgroep actief die met een voorstel komt welk systeem gewenst is. 

 September 2017: een aantal organisatiewijzigingen zoals de keuze voor 
gebiedsmanagement en het invoeren van de functie van senior verpleegkundige leidt tot 
onhelderheid omtrent functies en rollen. De PAR pleit voor een voortdurend en 
zorgvuldige communicatie naar zowel medewerkers als cliënten. 
De PAR heeft hierover een gesprek gehad met de directeuren.  

 
In 2017 heeft de Raad van Bestuur eenmaal advies gevraagd: 

 November 2017: De PAR heeft het concept kwaliteitsplan 2018 ontvangen en de 
bestuurder is in de vergadering geweest om het plan toe te lichten en de mening van de 
PAR hierover te horen. 
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Hoofdstuk 3. Kwaliteitsbeleid 
 
3.1 Visie op kwaliteit 

Attent wil zorg en behandeling bieden die cliënten als “vertrouwd en dichtbij” ervaren. Het is 
namelijk nogal wat, als je de zorg voor jezelf of voor iemand van wie je houdt aan iemand 
anders moet toevertrouwen. Daarvoor moet je ons kunnen vertrouwen. Attent wil dat 
vertrouwen winnen door vakmanschap van onze medewerkers én door onze bewoners en 
cliënten te begrijpen. “Zie mij, hoor mij”, dát is wat onze cliënten willen. Attent wil dan ook 
uitblinken in het onderhouden van een goede relatie tussen cliënten en medewerkers.  
 
Dat doen we door zorg zo dichtbij mogelijk te organiseren. Thuis via de wijkverpleging en 
binnen onze huizen door senior verpleegkundigen het eerste aanspreekpunt te laten zijn. Dat 
vinden wij “dichtbij”. Onze senior verpleegkundigen maken deel uit van een heel team dat 
zorg verleent. Binnen dat team helpen we elkaar. We geven elkaar advies en zorgen voor 
elkaar. We doen dat vanuit onze waarden: gastvrij, met respect, integer en professioneel, Zo 
komt bij Attent de zorg voor elkaar. 
 
We realiseren ons dat we nog veel te leren hebben. Er komen namelijk telkens nieuwe 
cliënten, die andere dingen van ons vragen. Ondertussen is de werkdruk hoog, al was het 
maar omdat er te weinig goed geschoold personeel voor handen is. Ook daar moeten we 
mee leren omgaan. Attent wil niet alleen uitblinken in goede omgangsvormen, maar ook in 
leren. Leren van cliënten en hun familie, van elkaar, als team, van rolmodellen. Dát is voor 
ons kwaliteit. Dit met als doel om cliënten de best mogelijke zorg te bieden. 
 
3.2 Kwaliteitsbeleid 

Kwaliteit en de implementatie van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staan zowel 
in 2017 als in 2018 hoog op de agenda. Het afgelopen jaar is Vilans om advies gevraagd 
over hoe Attent er nu voor staat. In november 2017 heeft een HKZ-audit en een UKON-
visitatie plaatsgevonden. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de: CCR, OR en RvT 
over wat kwaliteit voor eenieder betekent en hoe we het kwaliteitsbeleid kunnen toepassen 
op de nieuwe wijze van werken en de externe kwaliteitseisen. Het huidige kwaliteitsbeleid 
staat reeds beschreven, maar dient nog aangepast te worden aan de nieuwe ontwikkelingen.  
 
Enkele belangrijke tekortkomingen van het huidige kwaliteitsbeleid op dit gebied zijn:  

 het niet volledig doorlopen van de Plan, do, check, act-cyclus (PDCA-cyclus). 

 onvoldoende risico gebaseerd denken. 

 onvoldoende benutten van het verbeterpotentieel. 

 kwaliteit wordt op de werkvloer nog onvoldoende intrinsiek opgepakt. 
 
Zie ook 1.4 
 
3.3 Risicomanagement 

Onderdeel van het streven naar succes is alertheid op de mogelijke risico’s die de 
organisatie onderweg tegen kan komen. Een opsomming van risicobeheersing op 
strategisch, operationeel, financieel en op het gebied van wet- en regelgeving wordt als volgt 
gemaakt. 
 
Strategie 
 
-Ondernemingsplan- In de zomer van 2016 is de strategische koers voor Attent Zorg en 
Behandeling vastgesteld. Het vigerende ondernemingsplan (2014-2018) is ongemoeid 
gelaten. Met de nieuwe koers en het herontwerp wordt onder meer beoogd de organisatie 
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klaar te maken voor de langere termijn. Het herinrichten van de organisatie vergt veel intern 
gerichte energie. 2017 en de eerste helft 2018 zijn “overgangsjaren”, waarin de basis beter 
op orde moet worden gebracht (inrichtingsplannen, kwaliteit-, transitieplannen). Deze interne 
gerichtheid brengt het risico met zich mee dat dit ten koste gaat van de externe oriëntatie op 
de omgeving en de markt. Om dit risico in te perken wordt ondertussen gewerkt aan een 
strategisch vastgoedplan, waarin veel elementen zitten die terug zullen komen in het 
ondernemingsplan. In 2018 wordt de strategische koers vertaald naar een meerjarig 
ondernemings-implementatieplan in samenwerking met RvB, DT, RvT, CCR en OR.  
 
-Vastgoed- Attent hanteert ter beoordeling van de risico’s met betrekking tot het huidige 
vastgoed een model voor de berekening van de huidige en toekomstige bedrijfswaarden. 
Hierbij wordt verwezen naar de bedrijfswaarde berekeningen en de daarbij gehanteerde 
waarderingsgrondslagen. In het kader van de jaarrekening wordt ten behoeve van de 
accountantscontrole een uitgebreide position paper geschreven. 
 
-Externe stakeholders- De organisatie heeft te maken met een toenemend aantal externe 
stakeholders. Zo moet de zorg worden ingekocht bij meerdere partijen (zorgkantoor, 
verzekeraars, gemeenten) die allen binnen zekere marges hun eigen voorwaarden 
formuleren en eisen stellen. Niet voldoen aan de voorwaarden kan effect hebben op de 
overeenkomsten in een volgend jaar. De organisatie streeft ernaar optimaal gebruik te 
maken van iedere mogelijkheid om meerjarige overeenkomsten te sluiten met partijen. 
Prioriteit wordt daarbij gegeven aan die partijen die een relatief grote invloed hebben op het 
productievolume en de productieprijs.  
 
Operationeel 
 
-Het doorlopen van de PDCA cyclus en leren van incidenten- Incidenten laten zien dat 
verbeteringen nodig zijn. Onvoldoende incidentmeldingen geven het risico dat onvoldoende 
verbeteringen worden geïmplementeerd. Hoewel geen sprake is van structurele tekorten in 
de zorg en behandeling bij Attent hechten we er aan dat geleerd wordt van fouten en near-
accidents. Daarom wordt binnen elk huis besproken of de werksfeer mee helpt aan een 
laagdrempelig meldgedrag en wordt geoefend in het kort cyclisch terugkoppelen aan de 
incidentmelder. In de “Keek-op-de-Week’” bijeenkomsten; zogenaamde 
evaluatiebijeenkomsten, krijgt het bespreken en leren van incidenten eveneens een plek.  
 
-Agressie en Onbegrepen gedrag- Omdat de cliënten van Attent meervoudige multi 
problematiek laten zien waarbij: cognitie-, persoonlijkheid-, emotie- en/of gedragsstoornissen 
in meer dan 80% van de opgenomen cliënten in meer of mindere mate een rol speelt, is het 
risico van onderzorg op deze gebieden groot, evenals het risico van overvraging en gevaar 
voor de medewerkers. Attent anticipeert hierop met hierop toegespitst beleid en is daarom 
begonnen om haar BOPZ-beleid bij te stellen naar de Wet Zorg en Dwang welke in 2020 in 
werking is. De anticipering wordt gezien op de volgende items: 

 De instelling van een Platform PG/Rehabilitatie de zorglijnen voor PG ontwikkelen. 

 Vormgeven van een op de PG en Rehabilitatie gerichte stepped-care werkwijze. 

 Vergroten van de weerbaarheid van medewerkers tegen geweld en agressie van cliënten 
en/of familie. 

 Informatievoorziening en psycho-educatie voor cliëntsystemen. 

 Facilitaire medewerkers laten participeren aan agressie- en geweldstrainingen. Eind 
2018 is iedere medewerker geschoold. 

 
-Onvoldoende kwaliteit van zorg- Een risico is het niet realiseren van de gewenste 
kwaliteit van zorg. Dit risico wordt beperkt door het hanteren van procedures voor: meldingen 
van incidenten, calamiteit en arbeidsongevallen, het meten van cliënttevredenheid, interne 
audits. Deze worden per kwartaal gemeten en verbeterd. De voortgang van verbeterpunten 
wordt bijgehouden op een verbeterlijst per productgroep. Ook het beleid voor BHV en 
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brandveiligheid zijn onderdeel van de maatregelen om dit risico te beperken. In 2017 is een 
RI&E uitgevoerd. 
 
-Onvoldoende continuïteit van zorg- Een risico is onvoldoende continuïteit van zorg door 
onvoldoende en of onbekwame medewerkers. Dit risico wordt verminderd door twee keer per 
jaar een kwalitatieve en kwantitatieve personeelsschouw uit te voeren, individuele en 
gezamenlijke scholingsplannen en het ontwikkelplan professionele zelfstandigheid welke 
zich richt op het versterken van een lerende organisatiecultuur. Attent faciliteert de 
inschrijving in het Kwaliteitsregister, het continueren en het vergroten van de 
vakbekwaamheid van haar verpleegkundigen en verzorgenden door zelf intern 
(geaccrediteerde en gecertificeerde) scholing aan te bieden voor (her)registratie in het 
kwaliteitsregister. Ook het zorgvuldige verzuimbeleid draagt bij aan het reduceren van dit 
risico, zie risico: hoog ziekteverzuim. Om de medische continuïteit te blijven garanderen is 
geïnvesteerd in de beleidsmatige positie van de specialisten ouderengeneeskunde. In een 
prettig werkklimaat ervaart men voldoende ruimte om samen te werken aan de ontwikkeling 
van de zorg en behandeling en te bouwen aan het team. Heldere samenwerkingsafspraken 
zijn vastgelegd in een Medisch Statuut met de organisatie. 
 
-Bevoegde en bekwame medewerkers- Voor het uitvoeren van risicovolle en 
voorbehouden handelingen is het risico dat deze worden uitgevoerd door niet bevoegde 
en/of bekwame medewerkers. In het Attent Leerweb worden de bevoegdheden en 
bekwaamheden geborgd middels het toewijzen van verplichte scholing en aftoetsing met 
bijpassend stoplichtenoverzicht. Medewerkers houden op een makkelijke manier zicht op 
hun situatie. Managers hebben in het ALW overzicht op al hun medewerkers en op 
handelingsniveau. 
 
-Hoog ziekteverzuim- Ten gevolge van toegenomen zwaarte en complexiteit van zorg in 
combinatie met een tekort aan geschikte medewerkers op de arbeidsmarkt, is het werk van 
medewerkers in de zorg zwaarder geworden. Het bijbehorende risico is toename van het 
arbeidsverzuim. Onder andere door het aanbieden van agressietrainingen, tilcursussen en 
inhoudelijke scholing wordt getracht het arbeidsverzuim te beheersen. Om zo optimaal 
mogelijk gefaciliteerd te worden bij de begeleiding van het arbeidsverzuim, is gekozen voor 
een andere werkwijze van arbodienstverlening en een andere arbodienst. 
 
-Tekort medewerkers in zorgfuncties- Het tekort aan medewerkers in zorgfuncties is 
toegenomen. Attent probeert vanuit het ‘Goed werkgeverschap’ het ongewenste verloop zo 
min mogelijk te houden en door gerichte arbeidsmarktcommunicatie zoals de campagne “Ik 
doe ertoe” zo aantrekkelijk mogelijk te zijn op de arbeidsmarkt. Attent heeft zoveel mogelijk 
medewerkers geschoold van helpende naar VIG, van VIG naar verpleegkundige niveau 4 en 
van verpleegkundige niveau 4 naar niveau 5. Naast de verzorgende functie is de functie van 
medewerker huiskamer gecreëerd. Voor deze functie is er minder schaarste op de 
arbeidsmarkt. 
 
-ECD- Ons ECD is end of life. Indien deze niet tijdig wordt vervangen door nieuwe applicatie 
is het risico dat het primaire zorgproces onvoldoende wordt ondersteund. Daarom wordt dit 
jaar een nieuw ECD gekozen en geïmplementeerd in nauwe samenwerking met 
zorgverleners en behandelaren. Het risico bestaat dat indien de implementatie niet 
geruisloos plaatsvindt, dit te veel tijd van het primaire proces vraagt, waardoor de activiteiten 
in het primaire proces in gevaar kunnen komen. Attent kiest daarom dit samen te doen met 
ervaren partners in het selecteren en implementeren van het ECD. 
 
Financiële positie 
 
-Overproductie- Voor de producten die gefinancierd worden uit de zorgverzekeringswet 
bestaat er een risico dat overproductie niet gefinancierd wordt. Dit risico werd beperkt door in 
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de productie maandelijks inzichtelijk te maken wat eventuele overproductie is in relatie tot het 
productieplafond. Bij overschrijding vindt melding plaats bij de betreffende verzekeraars.  
 
-Het niet behalen van de productie- Een ander risico is het niet behalen van de begrote 
productie. Om dit risico te verkleinen wordt binnen AZT wekelijks bijgestuurd op productiviteit 
en binnen de GRZ op bedbezetting, productmix en DBC duur.  
 
-Integrale tarieven- 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. Hetgeen voor alle locaties voor d korte en lange termijn is 
gebeurd. De jaarlijkse vastgoednotitie is geactualiseerd, evenals het kasstroomoverzicht. 
Daarnaast is in “concept” het strategisch vastgoedbeleid 2018-2028 ontwikkeld, waarbij 
vanuit het perspectief van de strategische ontwikkelingen in zorg en de (verwachte) 
ontwikkelingen in de financiering naar een duurzame positie van het vastgoed wordt 
gekeken. 
 
Financiën  

De voornaamste onzekerheden voor de bedrijfsvoering hebben betrekking op: 

 (Structurele) financiering van volumes in de verschillende financieringsstromen en de 
daarbij behorende tarieven. 

 De omvang van het jaarlijks terugkerend inkoopproces. 

 De diversiteit van beleid tussen verzekeraars rondom een zelfde product. 

 De verdere invoering van de Normatieve Huisvesting Component (NHC), waarbij de 
organisatie de risico’s voor het vastgoed draagt. 

 De steeds hogere eisen die worden gesteld met betrekking tot het benodigde 
weerstandsvermogen. 

 De mate waarin de organisatie structureel beschikt over de liquide middelen om aan de 
verplichtingen te voldoen. 

 De kans dat sprake is op frauduleus handelen. 
 
Bovenstaande risico’s en de daaruit voortvloeiende acties zijn nader toegelicht in paragraaf 
5.2. Financieel beleid. 
 
Wet- en regelgeving 
 
-Europese verordening gegevensbescherming- Vanaf 25 mei 2018 moet de verordening 
zijn ingevoerd. Indien Attent hier niet aan voldoet kan de Autoriteit Persoonsgevens hoge 
boetes opleggen die een risico geven voor de bedrijfsvoering en voor imagoschade zorgen. 
Attent vindt het belangrijk om zorgvuldig met gegevens om te gaan. Om dit risico af te 
wenden is Attent samen met BDO al enige tijd actief om voor 25 mei 2018 AVG klaar te zijn.  
 
-Aan de gestelde kwaliteitseisen blijven voldoen i.c.m. toenemende zorgzwaarte- Alle 
huizen van Attent zien een toename van de complexiteit van zorg bij cliënten. Er worden 
geen cliënten meer opgenomen zonder behandelingsindicatie en met een zzp lichter dan 4. 
Verzorgingshuizen zijn in transitie tot verpleeghuis en de verpleeghuizen zien een toename 
in de ernst van lichamelijke en psychosociale multi problematiek bij cliënten. Om aan de 
gestelde kwaliteitseisen te kunnen blijven voldoen heeft elk huis een transitieplan dat 
gestoeld is op de veldnormen van de IGJ. Deze veldnormen zijn voor de multidisciplinaire 
teams ijkpunten waarlangs op overzichtelijke wijze ontwikkelingen worden vormgegeven en 
ingevoerd in het dagelijkse werk. Meer maandelijkse evaluaties binnen de locatie en een 
kwartaalevaluatie op Attent-niveau, met rapportage aan het eindverantwoordelijke 
bestuursorgaan, voorkomt dat de zorg en behandeling onvoldoende zicht zou kunnen 
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ontwikkelen als een persoonsgerichte zorgaanbieder die voldoet aan de veldnormen van 
haar branche en andere professionele richtlijnen. 
 
3.4 Focus Attent 

Met man en macht is gewerkt aan ons Kwaliteitsplan voor 2018, dat de titel "Zorg voor 
elkaar" heeft gekregen. We hebben kwaliteitssessies belegd, alle raden hebben zich er over 
gebogen en in december heeft het DT het plan vastgesteld. De belangrijkste opgave bij het 
plan was: Wat maken we - bij alles wat we doen - volgend jaar écht belangrijk? Als Attent 
kiezen we een focus die dichtbij onze visie ligt: zorg bieden die vertrouwd en dichtbij is. 
 
In de eerste plaats willen we nóg beter worden in persoonsgerichte zorg. In 2018 zetten wij 
“het voeren (en vastleggen) van het goede gesprek met de cliënt” centraal. Achter de 
verbetering van de cliëntgesprekken gaat een wereld van methodisch werken schuil. 
Cliënten en medewerkers zullen daarin ondersteund worden door de selectie en invoering 
van een nieuw systeem voor het elektronisch cliënten dossier (ECD), dat voor cliënten en 
familie digitaal is in te zien. Ook het nieuwe systeem vergt aandacht voor een andere, 
methodische manier van werken. 
 
In de tweede plaats willen we dat onze teams nóg beter worden. Door te leren en te werken 

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

werken aan de motivatie van de afzonderlijke medewerkers. Ons doel is dat onze mensen 

fluitend naar het werk gaan.  

 
Attent zorgt voor een goed gevulde gereedschapskist met allerlei tools die de teams kunnen 
ondersteunen: variërend van lean-instrumenten tot drijfveer-testen en coaches. Beter worden 
in “het goede gesprek” voeren én beter worden als team. Dát zijn onze speerpunten voor 
2018. Natuurlijk werken we ondertussen ook aan de andere ontwikkelpunten uit het 
Kwaliteitskader, maar in “het goede gesprek” en “leren en ontwikkelen” komt onze identiteit 
tot uiting. Dit resulteert in een drietal focuspunten voor Attent voor het komende jaar, 
namelijk: 1. Het gesprek met de cliënt; 2. Leren en ontwikkelen; 3. ECD en management 
dashboard. 
 
In het Kwaliteitsplan 2018, wat tevens dient als jaarplan, staan deze punten en de 
ontwikkeling die we hierin door willen maken naar een lerende organisatie, nader 
beschreven. 
 
3.5 Overige aandachtspunten Attent - Goed Werkgeverschap  

De kern van goed werkgeverschap is weergegeven in de mindmap ‘Beste werkgever’ 
(bijlage 3). De mind map is tot stand gekomen in 2017 en breed besproken in de organisatie. 
De mind map geeft schematisch weer welke onderwerpen Attent van belang vindt om haar 
werkgeverschap zo goed mogelijk vorm te geven. De volgende onderwerpen zijn in 2017 
uitgewerkt en/of opgestart: 
 
Roosteren 

Op twee locaties heeft er een pilot plaatsgevonden om de wijze waarop het roosterproces 
wordt vormgegeven en de inhoud van het roosteren te verbeteren. Dit project is van 
essentieel belang in het kader van: medewerkerstevredenheid, bevordering duurzame 
inzetbaarheid, cliënttevredenheid en beheersing van personeelskosten. Medewerkers 
efficiënt kunnen inplannen en naar ieders tevredenheid en invloed, is een groot goed. De 
pilot is positief geëvalueerd en besloten is om de ontwikkelde werkwijze in de hele 
organisatie te implementeren en de begeleiding van het roosterproces te beleggen bij 
coördinatoren roosteren en plannen. 
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Arbeidsmarktcommunicatie 

Arbeidsmarktcommunicatie is gericht op de huidige medewerkers en op de externe 
arbeidsmarkt. Attent wil graag zoveel mogelijk ongewenst verloop tegengaan en bekend en 
aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt. Om dit te versterken is de social media campagne “Ik 
doe ertoe” gestart.  
 
Duurzame inzetbaarheid 

Een aantal jaren geleden is Attent gestart om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te 
maken en waar nodig te verbeteren. In dat kader hebben ongeveer 100 medewerkers 
deelgenomen aan een workshop “Sterk in je werk”. Deze workshop was gericht op het 
uitgebreider stilstaan bij ieders loopbaan en duurzame inzetbaarheid. Deelnemers hebben 
voor zichzelf onderzocht of ze hun huidige werk nog met plezier doen en of ze dat ook willen 
en kunnen blijven doen op (lange) termijn. 
 
Veilige en gezonde werkomgeving 

Voor bijna alle locaties zijn de risico inventarisatie en evaluaties (RI&E) bijgesteld of is een 
nieuwe RI&E opgesteld met bijbehorend plan van aanpak. 
 
Aanpassing functiehuis 

Naast de verzorgende en verpleegkundige functies, is de functie van medewerker huiskamer 
gecreëerd. Het doel is om cliënten meer aandacht te geven en om verzorgenden te ontlasten 
in de uitvoering van hun werkzaamheden. 
 
In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt gesproken over het indiceren van het optimale 
personeelsbestand in de zorg. Attent heeft zich aangemeld om in de pilotfase mee te doen. 
De pilot zou starten in 2017 en wordt nu gestart in 2018. 
 
Leiderschap 

Aan elke leidinggevende van Attent wordt gevraagd om een persoonlijk ontwikkelplan te 
maken. Als hulpmiddel wordt door elke leidinggevende een 360 graden feedback uitgezet. 
De leidinggevende bespreekt zijn/haar ontwikkelplan met zijn/haar leidinggevende. Het gaat 
om “het goede gesprek”. Dit traject is opgestart en zal in 2018 verder uitgevoerd worden. 
 
3.6 Kwaliteitsinstrumenten en meetmomenten 

Interne audits 

Themagerichte audits 
De volgende thema’s zijn het afgelopen jaar ge-audit: mondzorg, decubitus, vocht/voeding 
en onbegrepen gedrag/BOPZ. Voor ieder thema stonden 10 gesprekken gepland. Dit is niet 
bij alle thema’s gelukt. Bij de eerste 3 thema’s zijn 9 gesprekken gevoerd en bij het laatste 
thema hebben 8 gesprekken plaatsgevonden. Redenen hiervoor waren onder andere: 
werkdruk, ziekte, functionaris nog niet in functie op de locatie.  
 
Per thema’s is er een verslag uitgebracht met adviezen. De adviezen zijn gegeven op 
hoofdlijnen van het beleid en waar mogelijk gerelateerd aan de indicatoren uit het beleid. De 
verslagen zijn in het DT besproken en de adviezen zijn overgenomen en overgedragen aan 
de werkcommissie betreffende het thema. Terugkoppeling uit de werkcommissie heeft niet 
plaatsgevonden. 
 
De adviezen die bij alle thema’s terugkeren zijn: het beleid herzien en het implementeren van 
beleid. Indien gewenst zij de adviezen opvraagbaar. 
 
IGJ interne audits 
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Naar aanleiding van het inspectierapport binnen St. Elisabeth na het bezoek van de IGJ en 
SWZ is besloten om de voortgang te monitoren door middel van interne audits. Er hebben 
twee IGJ interne audits plaatsgevonden, met een tussenpozen van een half jaar. Als spiegel 
zijn dezelfde audits binnen andere locaties uitgevoerd, te weten Regina Pacis en Rhederhof. 
 
Pilot audits lerend netwerk 
Twee auditoren uit het lerend netwerk zijn bij Regina Pacis en Intermezzo geweest voor het 
afnemen van audits op het gebied van infectiepreventie en medicatieveiligheid. Daarnaast 
hebben twee auditoren van Attent bij Zinzia de bovenstaande onderwerpen geaudit. De 
resultaten waren erg positief: bij elkaar in de keuken kijken, leren en delen met elkaar. Naar 
aanleiding van de audits is het besluit genomen om jaarlijks twee audits in samenwerking 
met het lerend netwerk in de organisatie uit te voeren. 
 
Meldingen Incidenten 

Doelstelling is dat de registratie van: aantal, aard, trends, oorzaken en acties leidt tot inzicht 
in incidenten en mogelijk structurele oorzaken wegnemen.  
 
Er zijn in 2017 2369 incidenten zorg gemeld. Hieronder is de meldstatus opgenomen: 
 

 
 
De melding met status ‘ingediend’ zou afgehandeld moeten zijn. De manager is hiervan op 
de hoogte gebracht. Alle andere meldingen zijn afgehandeld. 
 
Per kwartaal is er een rapport opgemaakt en besproken in het MT. Deze rapportage gaat 
vervolgens ter kennisgeving naar het DT. Gebieds/productmanagers bespreken de 
rapportages binnen de locatie/het team en pakken waar nodig verbeteracties op. Binnen een 
enkele locatie wordt al periodiek op incidenten geanalyseerd. 
  
 

 1e kwart 2e kwart 3e kwart 4e kwart Totaal 2017 

Incidenten zorg 641 612 549 567 2369 

Vallen 365 309 257 264 1195 

Medicatie 198 225 210 203 836 

Agressie 52 43 36 36 167 
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Maatregelen 

Opvallend is dat de meldingsbereidheid hoog is. In 2017 is actief gestuurd op het creëren 
van een veilig meldklimaat. 
 
Belangrijke maatregelen die zijn genomen ten aan zien van de meldingen voor agressie is de 
inzet van een gedragscoach op alle afdelingen PG van Attent, uitbreiding met 0,8 fte van 
gedragscoach, uitvoering van agressie-trainingen, starten van weekevaluaties en tools 
geven aan verpleegteams om stressvolle situaties te kunnen bespreken (keek op de week, 
smiley-bord). 
 
Ten aanzien van de meldingen vallen is Attent op zoek naar een kwaliteitsverbetering. In de 

NL-verpleeghuizen is de gewoonte om het repeterende vallen van een cliënt waarbij niet 

direct het gevoel bestaat of het inzicht er is dat hier nog iets aan te doen is, dit te labelen als 

‘geaccepteerd risico’. In het Medisch Team is dit ‘geaccepteerd risico’-label besproken 

waarbij gevonden wordt dat dit eigenlijk een onaanvaardbare term is omdat het risico is dat 

dit medewerkers teveel ‘pacificeert’. Enkele SO’s zijn daarom aan het bekijken, onder leiding 

van de kaderarts PG, wat een beter interventiebeleid zou kunnen zijn bij ‘repeterend vallen’.  

 
PRISMA-Light analyse 

Er zijn 10 PRISMA-Light analyses uitgevoerd: 5 analyses op vallen, 3 analyses op agressie, 

1 analyse bij een ziekenhuisopname en 1 analyse m.b.t seksuele intimidatie. Op één analyse 

na zijn de analyses afgehandeld. Dit wil niet zeggen dat alles is afgesloten, want de 

verbeterpunten uit de analyses zijn nog niet allemaal verwerkt. 

Cliëntoordelen 

Intern Cliënttevredenheidsonderzoek 

 Score: PG: 8.3; Somatiek: 7.9; AZT: 8.1; Revalidatie: 8.2. 

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

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

*Bron: Resultaten Intern Cliënttevredenheidsonderzoek 2017  
 
Extern Cliënt tevredenheidsonderzoek 

 Score: Psychogeriatrie: 7.7; Verpleging en verzorging: 7.9; Zorg Thuis 8. 

 Meest positief: Omgang met elkaar. 

 Grootste verbeterpunt: Beschikbaarheid personeel. 
*Bron: Extern Cliënttevredenheidsonderzoek december 2017. 
 
Externe NPS-score 

 Het gemiddelde aanbevelingscijfer: 8.0. 
*Bron: Extern Cliënttevredenheidsonderzoek december 2017.  
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Zorgkaart Nederland 

 Aantal nieuwe waarderingen in 2017: 126. 

 Gem. waarderingscijfer: 7.5 (2014), 7.6 (2015), 7.9 (2016), 8.2 (2017). 

 Percentage dat Attent aanbeveelt: 92%. 

 Per locatie: Terzio: 91%, Hessegracht: 100%, Kastanjehof: 89%, St.Elisabeth 100%, 
Oude Plataan 100%, Beverode 100%,Hofstaete 100%, Regina Pacis: 100%, De 
Boomgaard: 100%,Intermezzo: 91%, Rhederhof 91%, Attent Zorg Thuis 100% 

*Bron: Zorgkaart Nederland; Peildatum: 31 december 2017. 
 
Medewerkerstevredenheid 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 Respons: 31%. 

 Score werkbeleving: 7.2. 

 Meest positief: Cliëntgerichtheid: Inspraak van en overleg met cliënten (8.7). 

 Grootste verbeterpunt: Communicatie over en borgen van veranderingen (6.3). 
*Bron: MedewerkerMonitor 2016 
 
Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 

 Respons: 32%. 

 Score tevredenheid: 3.9 (5-puntsschaal). 

 Meest positief: Voldoening/plezier van vrijwilligerswerk (4.7 5-puntsschaal). 

 Grootste verbeterpunt: Regelingen reis- en onkostenvergoeding (3.6 5-puntsschaal). 
 
*Bron: Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 2016 
 
Klachten 

Aantal klachten: 13 klachten op het gebied van bejegening, afspraken over en uitvoering van 
zorgverlening, informatievoorziening en vervoer dagbehandeling. 
 
Peildatum: 1 december 2017. 
 
Calamiteiten en incidenten 

Calamiteiten gemeld IGJ: 2. 
Er is het afgelopen jaar melding gedaan van vier valincidenten bij de IGJ. 
 
Peildatum: 1 december 2017. 
 
Zorginhoudelijke indicatoren basisveiligheid 

Indicatoren basisveiligheid 2017 
 Thema Vraag % 

Decubitus Decubitus Percentage cliënten in 
zorgorganisatie met 
decubitus categorie 2 of 
hoger 

1,9% van de cliënten heeft decubitus categorie 2 of 
hoger. (12 van de 642 WLZ cliënten) volgens het 
ECD. Onzeker is of dit gezien de hogere inzet van 
AD-matrassen een juist getal is. Bij de inzet van het 
nieuwe ECD wordt ingezet op een betere structurele 
registratie van decubitus.  

Casuïstiekbespr
eking decubitus 
op de afdeling  

Percentage afdelingen waar 
een casuïstiekbespreking 
over decubitus dit jaar heeft 
plaatsgevonden.  

0% in 2017 hebben er geen casuïstiekbesprekingen 
over decubitus plaatsgevonden. In 2018 gaan de 
wondzorgverpleegkundigen dit op de afdelingen 
organiseren dit wordt ook als zodanig in beleid 
vastgelegd. Hoe dit wordt geregistreerd in het ECD 
is in ontwikkeling. 
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Advance 
Care 
Planning 

Gezamenlijke 
afspraken over 
behandeling 
rond het 
levenseinde 

Percentage cliënten in de 
zorgorganisatie waarbij 
beleidsafspraken rondom het 
levenseinde zijn vastgelegd 
in het zorgdossier 

In 2017 is bij 96,2 % van de cliënten 
beleidsafspraken rondom het levenseinde 
vastgelegd in het zorgdossier.  
De volgende vragen zijn geregistreerd en uit het 
systeem te halen: 
- Wel of niet reanimeren. 
Overige vragen die onder deze indicator vallen 
worden deels wel geïnventariseerd bij het in zorg 
komen maar de gegevens zijn nog niet als zodanig 
op te vragen in het dossier. In het nieuwe ECD is 
hier aandacht voor en beleidsmatig wordt dit beter 
geborgd.  

Medicatie- 
veiligheid 

Bespreken 
medicatiefouten 
in het team 

Percentage afdelingen waar 
medicatiefouten tenminste 
een keer per kwartaal 
multidisciplinair worden 
besproken met medewerkers 
van de afdeling op basis van 
meldingen die zijn gedaan 

100% . Bij alle afdelingen worden medicatiefouten 
besproken.  

 Medicatiereview Percentage cliënten waarbij 
de afgelopen zes maanden 
een formele medicatiereview 
heeft plaatsgevonden in het 
bijzijn van een 
zorgmedewerker die 
medicijnen aan de cliënt 
verstrekt 

Bij 100% van de cliënten heeft in 2017 een 
medicatiereview plaatsgevonden.  

Gemotiveerd 
omgaan met 
vrijheidsbeper
king 

Middelen en 
maatregelen rond 
vrijheid 

Percentage cliënten in de 
zorgorganisatie waarbij de 
volgende middelen en 
maatregelen zijn toegepast 
(onderverdeling naar 
categorieën) 

Bij 86,6 % van de cliënten middelen en maatregelen 
toegepast. Onderverdeeld naar categorieën: 

 
(gaat over december 2017, bij 233 van de 269 
cliënten zijn middelen en/of maatregelen ingezet) 

Terugdringen 
vrijheidsbeperki
ng 

Wijze waarop op de afdeling 
wordt gewerkt aan het 
terugdringen van 
vrijheidsbeperkende 
maatregelen  

Attent hanteert het uitgangspunt dat het gebruik van 
vrijheidsbeperkende maatregelen in het algemeen 
en het gebruik van vormen van fixatie in het 
bijzonder alleen bij hoge uitzondering wordt toepast. 
Het is te omschrijven als: Nee, tenzij. Als er toch 
goede redenen zijn om vrijheidsbeperkende 
maatregelen in te zetten zal altijd gezocht worden 
naar maatregelen met het minste risico en de 
minste impact voor de betrokkene. Inzet van 
onrustbanden is alleen mogelijk als alternatieven 
meer schade opleveren voor de cliënt en de 
omgeving dan fixatie met de onrustband.  
Om aan het ‘nee, tenzij’ principe te voldoen dienen 
de medewerker van Attent zicht te houden aan de 
volgende voorwaarden:  
o Het management en behandelaars kennen en 
onderschrijven deze afspraak.  
o Er worden, waar mogelijk en nodig, alternatieve 
middelen zoals domotica ingezet. 
o Het besluit tot inzet van een vrijheidsbeperkende 
of een alternatieve maatregel wordt multidisciplinair 
genomen. De specialist ouderengeneeskunde is 
eindverantwoordelijk. 
o De inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen 
wordt geregistreerd. Er wordt regelmatig 
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geëvalueerd in het Attentbrede overleg van 
specialisten ouderengeneeskunde en in de PAR. 

Werken aan 
vrijheidsbevorde
ring  

Wijze waarop de organisatie 
nadenkt over 
vrijheidsbevordering van 
cliënten  

Dit is aangepast sinds januari 2018.  
Aandacht voor onbegrepen gedrag kan onvrijwillige 
zorg vaak voorkomen of beperken. Attent hecht 
daarom veel waarde aan een zorgvuldige en 
methodische werkwijze bij onbegrepen gedrag.  
 Attent hanteert verschillende uitgangspunten 
(kernelementen) t.a.v. het omgaan met onbegrepen 
gedrag. Uiteenlopend van tijdig signaleren, het 
maken van een analyse, multidisciplinair 
samenwerken tot evaluatie. Deze uitgangspunten 
zijn in ons beleid vrijwillige zorg opgenomen.  
 
In lijn met deze uitgangspunten is het van belang de 
eerste signalen van onbegrepen (probleem)gedrag 
serieus te nemen en multidisciplinair te bespreken.  
Om multidisciplinair werken rondom 
probleemgedrag te faciliteren is op alle afdelingen 
tenminste eenmaal per maand een gedragsspreek 
uur gerealiseerd. Tijdens dit spreekuur is er ruimte 
voor overleg rondom voorkomen en aanpak 
probleemgedrag, maar ook voor besluitvorming 
rondom inzet en evaluatie onvrijwillige zorg.  
Binnen Attent wordt een vaste werkwijze 
gehanteerd indien er sprake is van (vermoeden) 
onbegrepen gedrag.Tijdens de verschillende fasen 
wordt de vertegenwoordiger en de cliënt in de 
besluitvorming meegenomen. Na een afgesproken 
periode wordt het doel geëvalueerd en wordt zo 
nodig het plan bijgesteld. Vooraf aan een evaluatie 
kan er ook weer een meting of observatie periode 
afgesproken worden.  
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Hoofdstuk 4 Samen leren en verbeteren 
 
4.1 Teamplannen 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg leert ons dat er nog veel te doen is. Belangrijk 
aandachtspunt is hoe leren onderdeel kan worden van het normale werk, zonder dat het de 
werkdruk verhoogt. Enerzijds betekent dat aandacht voor de cultuur van leren (on the job, 
aandacht voor feedback geven en ontvangen, week- en dagstarts). Anderzijds moeten we 
als organisatie ook de randvoorwaarden op orde brengen om te kunnen leren, bijvoorbeeld 
door meer tijd (aan verlet-uren) beschikbaar te stellen voor e-learning. Er is in de begroting 
budget vrij gemaakt voor de teams om op basis van hun eigen teamplan hun leerbehoefte te 
vervullen (in tijd en/of middelen).  
 
Wat geleerd moet of juist wil worden in teams wordt in eerste instantie bepaald door de 
teams zelf. Kwaliteit wordt vaker onderwerp van gesprek binnen de teams en binnen de 
teams wordt het normaal om elkaar aan te spreken op de geleverde kwaliteit. Of, zoals één 
van onze verzorgenden het tijdens een kwaliteitssessie zei: “Soms zie ik dat een collega een 
bewoner beter begrijpt dan ik. En omgekeerd is dat ook wel eens zo. En daar hebben we het 
dan over in het team.” Als je zo ver kunt komen als organisatie, dan hebben we echte 
kwaliteit in huis en zorgen we echt voor elkaar. 
 
4.2 Verbeteren per locatie 

Zorg en Behandeling 

Transitieplannen per locatie 
Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het inspectiebezoek heeft geleid tot 
intensieve transitietrajecten. De gebiedsmanagers en programmaleider hebben dat samen 
gedaan en aan elkaar laten zien hoe zij de transitie aanvliegen. In een open sfeer naar 
elkaar luisteren en tips geven of een compliment werkt onderling bemoedigend. De 
transitieplannen zijn gestoeld op zelfevaluaties op basis van de IGJ veldnormen. Binnen 
Attent wordt dit het stoplichtenoverzicht genoemd. Deze veldnormen zijn voor de 
multidisciplinaire teams ijkpunten waarlangs op overzichtelijke wijze ontwikkelingen worden 
vormgegeven en ingevoerd in het dagelijkse werk.  
 

 
 
Figuur 1 geeft een weergave hoe de organisatie ervoor stond eind 2017.  
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Figuur 2 geeft een weergave hoe de organisatie per gebied ervoor staat. Rood houdt in dat 
niet is voldaan en dat een verbeteractie is ingezet. Oranje betekent dat nog niet is voldaan, 
maar dat verbeteracties reeds zijn gestart. En groen geeft aan dat wordt voldaan. Alle 
locaties hebben op basis van de evaluaties van de veldnormen een transitieplan geschreven. 
Bij locaties met relatief veel oranje2 is een specifieke transitiestructuur aangebracht. In deze 
structuur worden leermethoden gebruikt zoals: Keek op de week, weekkrant, enz.), sturen op 
werk- en zorgcultuur (toegepaste waardensessies, driegesprekken) etc. 
 
Activiteiten ondersteunend aan het leren en verbeteren op de locaties 
 
Leer en Support overleg (LES) 
Het volgen, bespreekbaar houden, leren en bewaken dat we de goede kant blijven uitgaan, 
is belegd in het Leer en Support overleg. Zo is afgesproken om vanaf januari maandelijks de 
stoplichtoverzichten van de verschillende huizen en afdelingen gezamenlijk te evalueren. 
Welke kleuren geven de stoplichten? Wat werkt, wat werkt niet? Waar is meer support 
nodig? Waar ontstaat ruimte? Maar ook: is er vertrouwen? Hoe beoordeelt/duidt men de 
voortgang van de transitie in het gebied of programma? Naast het oordeel van de 
gebiedsmanagers en de programmaleider, wordt hierin ook het oordeel van gebiedsartsen 
en seniorverpleegkundigen en verzorgenden meegenomen. Eens per kwartaal voegen we 
alle voortgang samen tot een intramuraal stoplichtenoverzicht van Attent. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld over of je aandacht geeft aan het dagritme van cliënten, of je dan andere 
werkroosters krijgt, hoe het netwerk van een cliënt betrokken blijft na de opname en wat 
daarvoor nodig is. 
 
Cliëntbespreking 
In 2017 is het project Cliëntbespreking (veldnorm 1-IGJ) gestart. Dit project richt zich erop 
dat de cliënt en/of diens vertegenwoordiger daadwerkelijk aan tafel zit en ruimte heeft om 
‘het goede gesprek’ aan te gaan met zijn of haar zorgverleners. De kunst is om te verstaan 
wat de cliënt bedoelt en dit te kunnen vastleggen als richtsnoer/doelstelling van handelen 

                                                
2 Rp-Rehab, RP-PG, RPSom, Tertzio, Rhederhof, Boomgaard, Oude Plataan, Hofsteate psych, 
Hofstaete PG. 
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voor het - bij de cliënt betrokken - multidisciplinaire team. Op 1 juli 2018 wordt dit project 
afgerond. Vanaf dan is zo goed als 100% van de cliënten in alle huizen en in alle teams, 
directe gesprekspartner in het maken van zorgafspraken of wordt bijgestaan voor zover dit 
relevant is door een vertegenwoordiger om de wil van de cliënt te helpen reconstrueren. 
 
Cliëntenportaal 
Versterkend op bovenstaand project is het cliëntenportaal, waarmee in een pilot gestart is in 
Tertzio. Familie kan in het portaal inloggen/meelezen in het ECD van de cliënt en zo real 
time op de hoogte zijn. Het geeft veel inzicht voor familie over hoe het nu precies gaat met 
hun naasten. Daarnaast is het voor verzorgers en behandelaren ook leren hoe alles goed 
opgeschreven wordt zodat het voor iedereen te begrijpen is. Na enkele weken is de 
leerschool doorlopen en zijn medewerkers correcter in het goed registreren van observaties, 
bevindingen en/of afspraken.  
 
Senior verpleegkundige 
In 2017 is de structuur van Zorg en Behandeling aangepast. Binnen die structuur is een 
belangrijke rol weggelegd voor de senior verpleegkundige. Inmiddels hebben 30 senior 
verpleegkundigen hun weg naar de chronische zorg van Attent gevonden. Het blijkt, in 
tegenstelling tot het werven van verzorgenden, redelijk te doen om verpleegkundigen te 
interesseren voor deze functie. Met name twintigers en dertigers bezetten deze nieuwe 
functie. Deze discipline is dus steeds zichtbaarder aan het worden voor andere disciplines. 
De 24-uurs regie op afdelingen krijgt daardoor meer body, het cliënten- en familiecontact 
wordt beter geadresseerd, werk- en zorgverstoringen worden beter het hoofd geboden. Maar 
ook instructie, coaching geven en overnemen van moeilijke taken van veel verzorgenden 
gebeurt steeds meer. Doordat de senior verpleegkundigen elkaar om de maand ontmoeten 
en dan met elkaar en managers/directie bespreken hoe de inzet en inrichting van deze  
nieuwe functie verder gebracht kan worden, is een constructief leerklimaat aan het ontstaan.  
 
Voorts doen we er veel aan om de werving van verzorgenden te verbeteren. Op niveau 1 en 
2 loopt dit al best goed. Op bijna alle huiskamers zijn huiskamerassistenten aangesteld. Het 
toezicht is hierdoor verbeterd, maar bovenal wordt een belangrijke zorg op de huiskamer uit 
handen genomen van de verzorgenden en krijgen eten, drinken en allerlei andere dagelijkse 
bezigheden meer aandacht. We zetten deze lijn door tot 27 fte huiskamerassistenten in 
Attent. 
 
Gastvrijheid 
Het programma Gastvrijheid is van start gegaan. Diverse teams melden dat ze er door 
geïnspireerd raken en dat dit programma de onderlinge samenwerking verder helpt. 
Gastvrijheid naar elkaar en van daaruit naar de cliënt en familie. Een van onze 
opleidingsadviseurs introduceert dit als programmaleider Gastvrijheid in alle huizen, bij alle 
teams. Echt enthousiaste interne trainers (verzorgenden) helpen hierbij. In elk team of huis 
zit inmiddels wel een zogenaamde moodmaker Gastvrijheid. 
 
Planningsbureau 
Het beoogde planningsbureau is inmiddels gehuisvest en de drie Coördinatoren Planning en 
Roosters zijn aangesteld. Twee interne kandidaten en één externe. Een veelbelovend team 
dat lef toont om deze nieuwe functie in Attent vorm te geven. Ondertussen gaat het invoeren 
van het beter roosteren gewoon door. Inmiddels zijn enkele werkplekken in Arnhem en 
Rheden begonnen en afgerond. De overige teams en managers staan te trappelen. Op het 
einde van Q2 moet de invoering zijn afgerond. 
 
Attent Thuis en Kortdurende Zorg 

Attent Thuis en Kortdurende Zorg (TKZ) kijkt terug op een jaar waarin belangrijke stappen 
gezet zijn. Wijkverpleegkundigen werkte vanuit 'de Bedoeling' aan een kader om te komen 
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tot professionele zelfstandigheid. De multidisciplinaire teams van de GRZ afdelingen in 
Arnhem en Dieren werkten met Team aan Zet aan een gedragen visie op revalidatieklimaat 
en interdisciplinair samenwerken. Ook de managementstructuur veranderde. AZT en de 
GRZ worden geleid door productmanagers met ondersteuning van een teammanager en een 
WMO coördinator voor huishoudelijk hulp. In de GRZ teams kregen seniorverpleegkundigen 
een vaste plaats. Door de teams van de dagbehandeling in Arnhem en Dieren werd een 
voorstel uitgewerkt om hun werkwijze en organisatiestructuur aan te laten sluiten bij de 
nieuwe organisatorische indeling van Attent. In de aansturing richten de teams zicht steeds 
meer op leren en ontwikkelen op basis van behaalde resultaten.  
 
Hoge kwaliteit van zorg in het bestaansrecht van Attent.  
Dag in dag uit is dat wat alle medewerkers van AZT, GRZ, ELV en dagbehandeling drijft. In 
2017 werd dit beloond met mooie cijfers. Steeds beter lukt het om deze resultaten ook terug 
te geven aan de teams. Ruimte voor vakmanschap en leren geeft nieuwe energie. Als 
professional kijk je over de grenzen van je eigen werk en je eigen kunnen heen. Zo blijf je 
groeien. Met scholing bouwen we voortdurend. Attent stimuleert medewerkers om te groeien 
en we zijn er dan ook trots op dat een groot aantal medewerkers in 2016 een HBO- of MBO-
opleiding volgden om de volgende stap in hun loopbaan te zetten. Niemand weet beter hoe 
onze zorg ervaren wordt, dan onze cliënten. Daarom meten we binnen TKZ kort cyclische 
cliënttevredenheid via zowel de vragenlijsten als via Zorgkaart Nederland. We willen graag in 
gesprek met onze cliënten om telkens onze zorg te verbeteren. Een pilot met 
koffiebijeenkomsten voor cliënten van AZT is succesvol geëvalueerd en zal in de toekomst 
een vaste plek krijgen in onze manier van werken.  
 
Community care en samenwerken 
Al vroeg in het jaar werd duidelijk dat er regionaal behoefte was om meer werkafspraken te 
maken over het Eerstelijns Verblijf (ELV). Samen met veldpartijen, Ziekenhuis Rijnstate en 
Onze Huisartsen werd een samenwerkingsovereenkomst ELV ondertekend in het voorjaar. 
In het najaar gevolgd door een plan om in januari 2018 te starten met een centraal 
aanmeldpunt voor ELV vanuit transferbureau Rijnstate. Ter ondersteuning van de verdere 
verbetering van de spoedketen in de regio werd de ondertekende Attent een 
intentieovereenkomst om met netwerkpartners STMG en Groot Gelre 24/7 verpleegkundige 
zorg voor thuiswonende cliënten te gaan regelen. 
 
Bedrijfsvoering 

Onder bedrijfsvoering scharen we binnen Attent alles wat ‘niet zorg’ is. Omdat diverse 

personele vraagstukken op andere plekken in dit verslag aan de orde komen, wordt daar 

hieronder niet op ingegaan. 

Een nieuw ontwerp 
Ook binnen bedrijfsvoering is de structuur aangepast en zijn werkprocessen herordend. Na 
goedkeuring van het kader ‘Attent Community Services’ zijn we gaan inrichten met als doel 
een modernisering door te voeren binnen bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door meer focus aan 
te brengen op het gebied van informatievoorziening. Dit om het primair proces en onze 
externe omgeving beter van dienst te kunnen zijn. Per 1 september zijn de nieuwe teams 
aan de slag gegaan. 
 
Ook voor het facilitair bedrijf, wat onderdeel is van bedrijfsvoering, zijn we gestart met het 
formuleren van de bedoeling en toegevoegde waarden van een goed georganiseerd facilitair 
bedrijf. Dit heeft geleid tot een breed gedragen kader ‘Ster(k) in Service’. We willen een 
nieuw bedrijf bouwen met een hoogwaardig serviceniveau, vertaald naar een ‘beleving’ voor 
cliënt, familie én collega. Ook binnen de structuur passen we dingen aan onder meer door 
het positioneren van teamleiders. Zij zijn samen met hun teams het gezicht van het facilitaire 
bedrijf op de locaties voor cliënt, medewerker, gast. 
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Financieel platform  
In 2017 is een financieel platform in het leven geroepen waarin we alle verandering rondom 
dit expertisegebied monitoren. We staan onder meer stil bij de implementatie van een nieuw 
financieel pakket (Afas) en de bouw van onze managementrapportages middels een 
business Intelligence tool. De eerste resultaten zijn begin 2018 zichtbaar geworden. Nieuwe 
dashboards waarmee we actiever kunnen sturen en coachen. 
 
Meerjarenstrategie 
Met Finance Ideas is contact gelegd om vorm te geven aan een bedrijfskundig 
meerjarenplan. De uitgangspunten voor dat traject zijn gewisseld en vanaf februari volgend 
jaar wordt dit traject meer vormgegeven. De business controller speelt hierin een belangrijke 
rol. 
 
Gebruik en beveiliging van gegevens 
Met BDO hebben we gesproken over hoe we de maatregelen die nodig zijn om de 
gesignaleerde risico’s rondom gegevensbeveiliging en het gebruik van informatie, kunnen 
gaan implementeren. Hierbij zullen we, naar verwachting samen met Liemerije, in eerste 
instantie gebruik maken van de expertise van BDO middels de inzet van een van hun privacy 
officers. Daarnaast zullen we de bewustwording in de organisatie moeten vergroten om het 
risico van datalekken en de gevolgen daarvan, als onderdeel van ons dagelijks werk te gaan 
zien. 
 
Intranet 
Het DT heeft ingestemd met het implementatieplan voor Intranet. De voorbereidingen zijn in 
volle gang en de verwachting is dat we in april 2018 een werkende intranet omgeving mogen 
verwelkomen. 
 
Digitalisering 
Op meerdere plekken binnen bedrijfsvoering wordt nagedacht over een verdere digitalisering 
van onze gegevensverwerking. Er is support gegeven aan de invoering van digitale 
loonstroken. Aan de medewerkers is individueel de vraag voorgelegd of we hen vanaf begin 
2018 kunnen voorzien van een digitale loonstrook. Gelukkig willen veel collega’s in deze 
beweging mee.  
 
Ook in de verwerking van facturen wordt een verdere digitalisering voorbereid. We koppelen 
een modernere versie van ons factuurverwerkingssysteem aan de implementatie van Afas 
en daarmee gaan we vanaf begin 2018 werken. Dit wordt adequaat in de organisatie 
geïntroduceerd. De administratieve verwerking van facturen vereenvoudigen wij hiermee. 
 
Technologie en innovatie 
De wens om meer van technologische ontwikkelingen gebruik te maken, groeit. Dit enerzijds 
om zorgprocessen makkelijker en efficiënter te maken en anderzijds ook als deel van het 
antwoord op de (verwachte) personeelskrapte. Daarnaast, en misschien wel als 
belangrijkste, kan het leven van de cliënten die bij ons wonen en waar wij zorg aan mogen 
verlenen ook van betere kwaliteit worden door inzet van technologie bijvoorbeeld door 
telezorg of door de inzet van technologie in de nacht. 
Het oude ICT schuift op van beheerder naar innoveerder samen met de zorg. Voor Attent is 
dit een grote verandering waarbij we ook kijken naar partners die met ons kunnen optrekken. 
Op dit thema ontwikkelen we een visie zodat er een heldere koers ontstaat rondom dit 
belangrijke thema. 
 
Vastgoed 
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Attent werkt hard aan haar strategische visie op vastgoed. Vanuit een grondige observatie 
van onze omgeving en de keuzes die we op basis daarvan maken, stippelen we een lijn uit 
rondom ons vastgoed. Dit is belangrijk omdat aan vastgoed grote strategische risico’s zijn 
gekoppeld. Attent heeft tijdig geanticipeerd op de veranderingen in de langdurige zorg 
waardoor er van relatief weinig leegstand sprake was. 
 
Binnen deze context vraagt de ontwikkeling van Gelders Hof aandacht. We hebben 
uitgebreid gesproken met de gemeente over de mogelijkheden die we zien om daar een 
nieuwe locatie te ontwikkelen. De gemeente kijkt positief naar de ontwikkelingen. Daarnaast 
zijn we twee beleggers op het spoor die geïnteresseerd zijn om actief te participeren in de 
ontwikkeling van deze locatie met een beoogd eigenaarschap van het toekomstige vastgoed. 
 
De gesprekken met twee woningcorporaties zijn gestart rondom de visie ontwikkeling op de 
locaties waarvan de huurcontracten over een paar jaar aflopen.  
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Hoofdstuk 5. Financieel jaarverslag 
 
5.1 Financiële kengetallen 

Het financiële resultaat 2017 uit gewone bedrijfsvoering was beter dan verwacht. Het 
boekjaar werd met een positief resultaat van € 1.102.208 afgesloten. De resultaten in 2017 
zijn tot stand gekomen in een spanningsveld van hogere productie en zorgen voor voldoende 
arbeid wat gezien het ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt geen makkelijke opgave 
was. 
 
In 2017 werden de bouw van het nieuwe St. Elisabeth volledig afgerond. De bouw had 
oorspronkelijk een budget van € 6,5 mln. De feitelijke kosten zijn uitgekomen op een bedrag 
van circa € 6,1 mln. Er zijn in het verslagjaar geen belangrijke besluiten genomen met 
betrekking tot omvangrijke investeringen. 
 
De liquiditeitspositie werd strak bewaakt in 2017. Uitgangspunt hiervoor waren de begroting 
2017 en de feitelijke mutaties van onze bankrekening. Het banksaldo is dan ook toegenomen 
met circa € 1,3 mln ten opzichte van voorgaand jaar. 
 
Attent kent een vanuit de historie opgebouwde, externe, financieringsstructuur van een 
behoorlijke omvang. Deze financiering is voornamelijk voor de ontwikkeling van vastgoed 
aangetrokken. In 2017 zijn een aantal kleine leningen versneld afgelost. Er wordt onderzoek 
gedaan naar een herstructurering van de lening portefeuille.  
 
Voor een specificatie van de behaalde omzet en resultaten, de stand van zaken op 
balansdatum, een overzicht van lopende korte en lange termijnleningen en overige 
kengetallen wordt verwezen naar de jaarrekening.  
 
De gerealiseerde solvabiliteit voor 2017 bedraagt 18,7% ( was 16,6% in 2016).  
Het gerealiseerde weerstandsvermogen bedraagt voor 2017 16,5% ( was 15,6% in 2016).  
 
De bezoldiging van de bestuurder is conform WNT 2017 en weergegeven in de jaarrekening. 
 
5.2 Financieel beleid 

Scheiding van wonen en zorg 

De scheiding van wonen en zorg brengt een risico met zich mee. Het betreft hier de 
financiële risico’s van mogelijke leegstand, alsmede het risico van het leveren van productie 
en/of producten die niet door het zorgkantoor worden betaald. Dit risico kan voor 2017 en 
2018 naar beneden worden bijgesteld omdat er een proeftraject loopt voor cliënt volgende 
bekostiging. Het zorgkantoor vergoedt de bij ons verblijvende cliënten maar kan in theorie 
een afslag op de prijs toepassen bij overschrijding van de regionale budgetten. De zorgvraag 
van cliënten wordt nauwlettend gevolgd en getoetst aan de indicatie en worden waar nodig, 
en mogelijk, lagere zzp’s omgezet in hogere zzp’s. Attent heeft tijdig ingespeeld op de 
toename van plaatsen met zwaardere zorgvraag door het aantal beschikbare plaatsen met 
behandeling in lijn te brengen met de zorgvraag. 
 
Overproductie 

Er bestaat in het kader van de zorgplicht een risico dat Attent meer produceert dan waarvoor 
zij wordt betaald. Deze “overproductie”, die kan voor komen bij alle zorgvormen, wordt 
nauwkeurig gemonitord. Hier is in 2016 een systeem voor ingericht. Dit heeft een tijdige 
bijstelling van een aantal budgetplafonds mogelijk gemaakt in 2017 met name bij de ELV. De 
overproductie in de WLZ van 2016 is in 2017 alsnog vergoed. Voor 2017 bestaat het risico 
van overproductie in de WLZ niet voor Attent gezien het proeftraject van de cliënt volgende 
bekostiging, ook blijft de prijscorrectie voor 2017 achterwege. 
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Onder meer In Actiz verband zal de onwenselijkheid van de zorgplicht zoals verzekeraars 
dat in hun contracten formuleren opnieuw aan de orde worden gesteld. 
 
Inkoopproces 

De omvang en complexiteit van het jaarlijks terugkerende inkoopproces vormt een risico. 
Inmiddels worden voor de GRZ, de ELV als de wijkverpleging met 7 verschillende 
verzekeraars onderhandelingen gevoerd. Attent monitort het inkoopproces gedetailleerd en 
rapporteert periodiek aan het DT. 
 
Diversiteit beleid verzekeraars 

Daarnaast stellen verzekeraars rond eenzelfde product verschillende vragen aan 
zorgaanbieders waarop gestuurd moet worden. Attent analyseert het beleid nauwgezet en 
heeft de ambitie om de P&C cyclus op dit punt nog verder te verbeteren. Dit onderwerp 
wordt in ketenverband én met de branchevereniging onderwerp van gesprek gemaakt. 
Ontschotting, eenduidigheid en transparantie zijn hierbij de sleutelwoorden. 
 
Weerstandvermogen 

Banken en waarborgfonds stellen steeds hogere eisen aan het weerstandvermogen. De 
banken beschouwen een weerstandsvermogen van 15% als een absoluut minimum. Deze 
norm werd in 2016 ruim gehaald, voor 2017 is deze verder verbeterd. Hiermee 
beantwoorden we aan de normering die de bank ons vraagt. 
 
Het risico en het effect van een hogere eis is onder meer dat er minder geld over blijft voor 
directe zorgverlening, innovatie en uitbreiding. 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 (goedkoper) lenen van geld minder tot niet 
meer mogelijk is. De raad van toezicht heeft een doelpercentage vastgesteld van 17,5% per 
eind 2018. In 2017 is ons weerstandsvermogen uitgekomen op 16,5 %. De banken 
verwachten op langere termijn minimaal 20%. 
 
Financiële stabiliteit 

De vorig jaar ingezette lijn om Attent financieel stabieler te maken is in 2017 verder zichtbaar 
geworden. Jaarlijks vinden gesprekken plaats met het waarborgfonds die een meer 
faciliterende rol gaan bekleden voor ondernemers in de zorg.  
 
Een heldere focus op resultaat, weerstandsvermogen en liquiditeit dragen bij het creëren van 
een financiële stabiele positie. 
 
Onze lening portefeuille is kritisch beoordeeld. Waar er mogelijkheden waren om de 
rentekosten naar beneden bij te stellen, is dat gedaan. De risico opslagen op de leningen 
worden door de banken naar beneden bijgesteld vanwege een verbetering van de prestaties. 
 
Frauduleus handelen 

Twee jaarlijks wordt er een frauderisico analyse gemaakt en besproken in het DT en de RvT. 
Geïnventariseerde 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 eerdere 
frauderisicoanalyse is gebleken dat de restrisico’s minimaal zijn.  
 

Voedingsdienst 

Een risico ligt bij de huidige capaciteit voedingsdienst vanwege de snelle, externe 
mogelijkheid voor kwalitatief hoogwaardige voeding en het afnemen van het aantal externe 
klanten van maaltijden. Binnen Attent is de transitie in gang gezet om te gaan koken op 
afdelingen en niet meer vanuit één keuken. Waarbij er continue een focus aanwezig is op de 
efficiency van bedrijfsprocessen. De formatie zal centraal dan ook naar beneden worden 
bijgesteld. De in eerdere jaren gemaakte keus rondom de afbouw van de eigen capaciteit 
wordt uitgevoerd.  
 
Bedrijfsprocessen 

Indien de resultaatontwikkeling van Attent als geheel of op onderdelen onder het gewenste 
niveau blijft, wordt financieel 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).  
 
Formatie en zorgzwaarte 

Attent onderkent het risico dat er meer personeel wordt ingezet dan er vanuit de 
geïndiceerde zorgzwaarte mogelijk is. Er is continue aandacht voor de optimale zorgzwaarte 
mix en de daarbij behorende kwantitatieve en kwalitatieve formatie is een instrument om te 
sturen. De begrotingskaders zijn afgelopen jaar opnieuw getoetst en herijkt aan de normen 
vanuit de NzA. Attent heeft het onderwerp roosteren hoog op de agenda gezet en vertaald in 
het opzetten van centraal roosteren. In 2017 zijn er sollicitatie rondes geweest en zijn er 3 
kandidaten benoemd. Vanaf 2018 moet het planningsbureau gaan starten met als 
belangrijkste taak het optimaal afstemmen van de zorg vraag met inzet van de benodigde 
arbeid.  
 
Er kunnen risico’s liggen ten aanzien van onrechtmatige indicaties en declaraties bij de 
zorgverzekeraar. De administratieve systemen en toeleidings-processen zijn zo ingericht, dat 
dit zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
 
Treasury Statuut 

Het continu bewaken van bepaalde financiële stromen en marktontwikkelingen met 
betrekking tot rente is van belang. 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 keer 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. In juni 2018 staat een herijking gepland van het Treasury Statuut in de AC 
vergadering.  
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Attent Zorg en Behandeling

6.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 48.688.746 50.131.721

Financiële vaste activa 2 0 329.409

Totaal vaste activa 48.688.746 50.461.130

Vlottende activa

Voorraden 3 300.000 651.000

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 697.119 540.886

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 1.895.237 1.474.737

Debiteuren en overige vorderingen 6 2.493.847 2.943.650

Liquide middelen 7 2.245.319 888.523

Totaal vlottende activa 7.631.522 6.498.796

Totaal activa 56.320.268 56.959.926

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 8

Kapitaal 52.758 52.758

Bestemmingsreserves 592.318 592.318

Bestemmingsfondsen 8.952.356 7.850.147

Algemene en overige reserves 951.085 951.085

Totaal eigen vermogen 10.548.516 9.446.308

Voorzieningen 9 1.828.038 1.844.577

Langlopende schulden (nog voor meer 10 33.828.592 35.005.013

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 5 0 0

Overige kortlopende schulden 11 10.115.122 10.664.028

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 10.115.122 10.664.028

Totaal passiva 56.320.268 56.959.926
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6.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 16 61.558.859 58.055.185

Subsidies 17 221.548 204.964

Overige bedrijfsopbrengsten 18 2.253.453 2.366.698

Som der bedrijfsopbrengsten 64.033.860 60.626.847

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 44.325.124 42.356.014

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 3.820.231 3.736.552

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 80.910 120.366

Overige bedrijfskosten 22 12.854.023 12.192.278

Som der bedrijfslasten 61.080.288 58.405.210

BEDRIJFSRESULTAAT 2.953.572 2.221.637

Financiële baten en lasten 23 -1.851.363 -1.959.935

RESULTAAT BOEKJAAR 1.102.208 261.702

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 1.102.208 261.702

Algemene / overige reserves 0 0
1.102.208 261.702
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6.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.953.572 2.221.637

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 3.820.231 3.736.552

- mutaties voorzieningen -16.539 0

- boekresultaten afstoting vaste activa 80.910 500.885

3.884.602 4.237.437

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 270.090 120.366

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's -156.233 139.115

- vorderingen 449.803 -366.283

- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging -420.500 -1.395.111

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) -548.906 476.159

-405.746 -1.025.754

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.432.428 5.433.320

Ontvangen interest 0 0

Betaalde interest -17.285 -167.309

Ontvangen dividenden 0 0

-17.285 -167.309

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 6.415.143 5.266.011

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -2.114.397 -3.689.985

Desinvesteringen materiële vaste activa 66.550 13.400

Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.047.847 -3.676.585

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 1.149.444 1.911.054

Nieuw opgenomen lease 129.499 0

Aflossing langlopende schulden -2.389.070 -1.616.256

Aflossing leaseverplichtingen -66.294 0

Betaalde rente leningen -1.834.078 -1.792.626

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.010.500 -1.497.828

Mutatie geldmiddelen 1.356.796 91.598

Stand geldmiddelen per 1 januari 888.523 796.925

Stand geldmiddelen per 31 december 2.245.319 888.523

Mutatie geldmiddelen 1.356.796 91.598

Toelichting:

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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6.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

6.1.4.1 Algemeen

Wijziging raad van toezicht

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de heer B. Kuitert afscheid genomen  en is de heer J. Meems aangetreden als lid 

van de raad van toezicht.

Activiteiten

De stichting Attent Zorg en Behandeling, Hoofdstraat 8, 6994 AE De Steeg, stelt zich tot doel het leveren van optimale 

en verantwoorde kwaliteit van zorg en dienstverlening aan haar cliënten. De stichting heeft geen winstoogmerk en staat 

ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 09143072. 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige

uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

Continuïteit van de activiteiten

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Verbonden rechtspersonen

Attent is niet bestuurlijk of financieel verbonden met andere rechtspersonen.

6.1.4.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de bepalingen 

van de Regeling Verslaggeving WTZi en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, waaronder Richtlijn 

655.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 

Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva 

gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking 

hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stelsel- of schattingswijzigingen

Er zijn in het boekjaar geen stelsel- of schattingswijzigingen doorgevoerd.
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Pensioenen

Attent heeft voor haar werknemers de pensioenregeling ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn 

(de pensioenuitvoerder). De pensioenregeling kwalificeert als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder” benadering. 

Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat 

afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren op basis van een middelloonregeling. De stichting betaalt hiervoor 

premies waarvan de helft door de werkgever en de helft door de werknemer wordt betaald. Indexering vindt plaats 

afhankelijk van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad bedraagt per februari 2018 101,6% (bron: www.pfzw.nl). Attent 

heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Zorg en Welzijn, anders dan 

het effect van hogere toekomstige premies. Attent heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan 

de pensioenuitvoerder”. Dit houdt in dat in de resultatenrekening een pensioenlast is opgenomen gelijk aan de over het 

boekjaar verschuldigde premies. In de balans zijn de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar 

verantwoord. Op balansdatum bestaat geen verplichting waarvoor een voorziening noodzakelijk wordt geacht. 

Segmentering

Segmentering is aangebracht op het niveau van de omzet.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als 

financiële derivaten verstaan. 

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument 

toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de 

informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen’. 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Financiële derivaten

Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is worden tegen kostprijs opgenomen. Indien 

per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel negatief is, wordt het derivaat ten laste van de winst-

en-verliesrekening afgewaardeerd naar de lagere reële waarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt toegepast. Bij de 

bepaling van de lagere reële waarde wordt het effect van lopende rente buiten beschouwing gelaten.

De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst-en-

verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en hedge 

accounting wordt toegepast is de verwerking van deze winst of verlies afhankelijk van de aard van de afdekking. 

Attent past hedge accounting toe op basis van individuele documentatie per individuele hedgerelatie.

Attent documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen in de doelstellingen van het risicobeheer, de 

hedgestrategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge. 

Attent past hedge-accounting toe: zij dekt haar renterisico’s voornamelijk af door renteswaps. Het effectieve deel van 

financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd. Voor het 

ineffectieve deel wordt het verschil tussen de kostprijs en de lagere reële waarde in de winst- en verliesrekening 

verwerkt. 
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Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en, 

indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 

houdend met eventuele residuwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op grond wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en, indien van toepassing, verminderd 

met bijzondere waardeverminderingen.

De vaste activa zijn beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij 

wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. 

De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te 

vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto‐kasstromen die het actief naar verwachting zal 

genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte 

contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere 

waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Attent beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. 

Voor dit vastgoed zijn met ingang van 2011 de bekostigingsregels ingrijpend gewijzigd.

Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. 

Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als 

gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de 

hervorming van de langdurige zorg is geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke 

duurzame waardevermindering.

Als gevolg hiervan heeft Attent overeenkomstig RJ 121 getoetst of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de 

toekomstige opbrengsten.

Attent heeft de directe opbrengstwaarde bij verkoop, en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit 

zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheid van de stichting, en vergeleken met de 

boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2017. In 

lijn met 2016 is voor 2017 is een position paper Vastgoed opgesteld.
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Belangrijke uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige 

kasstromen zijn als volgt.

1. Een exploitatiehorizon van 20 jaar. 

Een uitzondering  is Gelders Hof (Intermezzo en Hofstaete). De besluitvorming inzake de toekomst van de locaties in 

Dieren is nog niet afgerond. Gezien de ontwikkelingen is rekening gehouden met een exploitatie in de huidige vorm tot 

ultimo 2022.

Een tweede uitzondering is Sint Elisabeth. Hier is een exploitatiehorizon van 14 jaar (in 2016: 15 jaar) gehanteerd, in 

verband met de mogelijkheid tot verbouw en verkoop van de appartementen na levering van zorg gedurende een 

periode van 15 jaar.

2. De restwaarden zijn gebaseerd op schattingen van de waarde van het betreffende gebouw en grond per ultimo 2037.

3. Een gemiddelde bezettingsgraad conform begroting 2018.

4. Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2018 tot en met 2037 tot aan einde exploitatiehorizon. 

Bij de berekening hiervan is volledige NHC-tarief toegepast en een inflatie van 1,50 % per jaar.

5. Vervangingsinvesteringen tot het niveau dat noodzakelijk wordt geacht om het betreffende vastgoed tot aan einde 

gebruiksduur in gebruik te houden. 

6. Een disconteringsvoet van 5 % zijnde de gewogen gemiddelde discontovoet.

De gehanteerde afschrijvingspercentages betreffen:

Terreinvoorzieningen: 5% en 10%;

Gebouwen : 2%;

Verbouwingen: 5%;

Installaties: 5% en 10%;

Inventaris 10%;

Vervoermiddelen: 20%;

Automatisering: 20%.

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa die gesloopt zijn terwijl deze nog boekwaarde vertegenwoordigen, worden onder financiële vaste 

activa gepresenteerd, voor zover toekomstige bekostiging voorziet in dekking van het boekwaardeverlies.

Voorraden

Dit betreft een pand in verkoop dat niet ingezet is voor levering van zorg. 

De verwachte opbrengstwaarde is in 2017 bijgesteld.

De waardering van bedrijfsvoorraden is, onder meer vanwege het beperkte materieel belang, op nihil gesteld.

Leasing 

De financial lease verplichtingen zijn opgenomen tegen de waarde van de toekomstige betalingsverplichtingen. 

Voor de aangegane leaseverplichtingen geldt een interestpercentage van 0 %. 
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Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare 

wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen met een langlopend karakter worden 

gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af 

te wikkelen. De periodieke verhoging in geval van contante waarde is gepresenteerd als een dotatie aan de voorziening. 

De overige voorzieningen worden nominaal gewaardeerd. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde 

zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat 

deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening uitgestelde beloningen

De voorziening voor uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor jubileumuitkeringen bij 12,5, 25 en 40-jarig 

dienstverband en bij pensioen (bij 67 jaar), uit hoofde van cao-bepalingen en gebaseerd op gedane toezeggingen, 

blijfkans en leeftijd. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde met een disconteringsvoet van 3% en een 

index voor loonontwikkeling van 1,5%.

Voorziening loondoorbetaling langdurig zieken

Deze voorziening is opgenomen ter dekking van de kosten van medewerkers die langdurig ziek zijn en

naar verwachting zullen instromen in de WIA. De voorziening is bepaald rekening houdend met de kans

van instroom in de WIA, berekend tegen 100% salariskosten in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar,

verhoogd met sociale lasten. Aan arbeidsongeschikte medewerkers betaalde bedragen worden ten laste van deze 

voorziening gebracht. De voorziening is nominaal gewaardeerd.

Voorziening nabetaling ORT

In het onderhandelaarsakkoord cao VVT is onder meer opgenomen dat medewerkers ook ORT uitbetaald 

krijgen over hun vakantie- en verlofdagen. Medewerkers die in de afgelopen 5 jaar ORT hebben gekregen,

ontvangen een nabetaling over mogelijk te weinig ontvangen ORT.

De voorziening is bepaald met behulp van een rekentool van Actiz. Het ORT-bedrag per uur is bepaald op

basis van referteperiode 2015, rekening houdend met het aantal gewerkte uren en de uitbetaalde ORT.

Bovenstaande is per medewerker uitgewerkt tot een schikkingsvoorstel.

De hieruit voortvloeiende langlopende verplichting is verantwoord als voorziening en het kortlopende deel als

verplichting op de balans onder overige kortlopende schulden.

Langlopende schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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6.1.4.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar met inachtneming van de 

reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 

hebben uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn. Baten worden 

verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren waaronder budgetaanpassingen, die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden 

aan dit boekjaar toegerekend.

Bedrijfsopbrengsten

Onder bedrijfsopbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten.

Onderhanden werk DBC’s GRZ

Het onderhanden werk DBC’s GRZ wordt gewaardeerd op de opbrengsten voor de reeds uitgevoerde activiteiten en 

verrichtingen aan de DBC’s. De doorlooptijden van de DBC’s zijn korter dan één jaar. Het resultaat van elke DBC wordt 

verantwoord in het boekjaar van gereedkomen.

Belastingen

Vennootschapsbelasting

Attent maakt gebruik van de vrijstelling van artikel 5 lid 1 onderdeel c, ten tweede, van de Wet vennootschapsbelasting 

1969. Er vindt derhalve geen vennootschapsbelastingheffing plaats.
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 32.214.317 33.081.752

Machines en installaties 12.712.442 13.106.988

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3.761.987 3.884.904

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 58.077

Totaal materiële vaste activa 48.688.746 50.131.721

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 50.131.721 49.862.275

Bij: investeringen 2.114.397 3.689.985

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 3.494.150 3.407.139

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 63.222 13.400

Boekwaarde per 31 december 48.688.746 50.131.721

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Vordering op grond van compensatieregeling 0 329.409

Totaal financiële vaste activa 0 329.409

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 329.409 658.822

Afschrijving activa i.h.k.v. compensatieregeling invoering NHC -329.409 -329.413

Boekwaarde per 31 december 0 329.409

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.7.

Deze is gestart in 2012 en geëindigd in 2017.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar de 

mutatieoverzichten onder 5.1.6.

De boekwaarde van de activa in het kader van de compensatieregeling invoering NHC wordt in 6 jaar afgeschreven. 

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 

overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.8.
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Panden in verkoop 300.000 651.000

Totaal voorraden 300.000 651.000

Toelichting:

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Onderhanden werk DBC's GRZ 1.052.659 857.437

Af: overschrijding schadelast voorgaande jaren -355.540 -316.551

Totaal onderhanden werk 697.119 540.886

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

2016 2017 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 1.474.737 1.474.737

Financieringsverschil boekjaar 1.895.237 1.895.237

Correcties voorgaande jaren 396.694 396.694

Betalingen/ontvangsten -1.871.431 -1.871.431

Subtotaal mutatie boekjaar -1.474.737 1.895.237 420.500

Saldo per 31 december 0 1.895.237 1.895.237

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.895.237 1.474.737

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

1.895.237 1.474.737

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 47.299.157 44.658.871

Subsidies Extramurale behandeling en Zorginfrastructuur 195.730 2.557.136

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 45.429.286 44.267.881

Af: ontvangen voorschotten Subsidies 170.364 1.473.389

Totaal financieringsverschil 1.895.237 1.474.737

het leveren van zorg.

De waardevermindering wordt veroorzaakt door de verkoop van 1 van de 2 panden die beide niet gebruikt worden voor
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

6. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Vorderingen op debiteuren 477.306 877.086

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 377.778 590.070

Overige vorderingen: 95.918 95.782

Vooruitbetaalde bedragen 289.545 357.939

Nog te ontvangen DBC's GRZ 470.078 574.158

Nog te ontvangen zorgverzekeraars / wijkverpleging / ELV 635.159 348.961

Overige nog te ontvangen bedragen en overlopende activa 148.063 99.654

Totaal debiteuren en overige vorderingen 2.493.847 2.943.650

Toelichting:

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bankrekeningen 2.231.315 868.848

Kassen 14.004 19.675

Totaal liquide middelen 2.245.319 888.523

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt € 12.500.

financiering naar de ziektekostenverzekeraars.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de organisatie.

Het nog te ontvangen bedrag zorgverzekeraars is fors gestegen omdat in 2017 de ELV productie overgegaan is van de WLZ 
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6.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Kapitaal 52.758 52.758

Bestemmingsreserves 592.318 592.318

Bestemmingsfondsen 8.952.356 7.850.147

Algemene en overige reserves 951.085 951.085

Totaal eigen vermogen 10.548.516 9.446.308

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Kapitaal 52.758 0 0 52.758

Totaal kapitaal 52.758 0 0 52.758

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Bestemmingsreserve ingroei NHC 592.318 0 0 592.318

Totaal bestemmingsreserves 592.318 0 0 592.318

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Reserve Aanvaardbare Kosten 7.850.147 1.102.208 0 8.952.356

Totaal bestemmingsfondsen 7.850.147 1.102.208 0 8.952.356

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 951.085 0 0 951.085

Totaal algemene en overige reserves 951.085 0 0 951.085

Toelichting:

De Reserve Aanvaardbare Kosten is als bestemmingsfonds gepresenteerd vanwege de beperking in bestedingsmogelijkheden, 

aangebracht door een externe partij (de NZa).

De bestemmingsreserve ingroei NHC  is gevormd uit het positieve verschil tussen de aanvaardbare rentekosten in het extern 

budget en de werkelijke rentekosten plus het positieve effect van de ingroei in de NHC-financiering; de reserve zal in de komende 

jaren worden aangewend ter (mede)financiering van negatieve verschillen tussen werkelijke kapitaallasten en inkomsten uit NHC's. 

De bestuurder heeft deze beperking van de bestemming aangebracht.

Het niet collectief gefinancierd vrij vermogen is ontstaan uit resultaten tot en met 2013 van de voormalige aanleunwoningen. 

Daarna zijn de aanleunwoningen overgedragen aan een externe partij.  
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PASSIVA

9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

€ € € € €

- Uitgestelde beloningen 904.600 122.593 82.874 23.018 921.301

- loondoorbetaling langdurig zieken 365.109 538.483 182.577 92.370 628.645

- Nabetaling ORT 2012-2016 574.868 0 296.776 0 278.092

Totaal voorzieningen 1.844.577 661.076 562.227 115.388 1.828.038

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 446.197

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.381.841

hiervan > 5 jaar 685.738

Toelichting per categorie voorziening:

10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan banken 33.724.032 35.005.013

Overige langlopende schulden 104.560 0

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 33.828.592 35.005.013

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 36.674.269 36.372.402

Bij: nieuwe leningen 1.149.444 1.911.054

Bij: Leaseverplichtingen ICT / Vervoersmiddelen 129.499 0

Af: aflossingen 2.125.115 1.609.187

Af: aflossingen lease 24.939 0

Stand per 31 december  35.803.158 36.674.269

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.933.211 1.669.256

Af: aflossingsverplichting lease contracten komend boekjaar 41.355 0

Stand langlopende schulden per 31 december 33.828.592 35.005.013

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.974.566 1.669.256

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 33.828.592 35.005.013

hiervan > 5 jaar 26.851.632 23.212.437

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar 5.1.8. Overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

De voorziening Uitgestelde beloningen dient ter dekking van toekomstige betalingen aan medewerkers uit hoofde van dienstjubilea 

en uitdiensttreding als gevolg van pensionering. De omvang van de voorziening is bepaald op basis van inschattingen met 

betrekking tot de blijfkans van medewerkers, een rentevoet van 3% en een index voor loonontwikkeling van 1,5%.

De voorziening Nabetaling ORT betreft de verplichtingen voortvloeiend uit de schikkingsvoorstellen die naar aanleiding van het 

onderhandelaarsakkoord cao VVT zijn uitgewerkt. In de voorziening per 31-12-2017 staat het bedrag wat uitbetaald zal worden in 

2019.

De voorziening Loondoorbetaling langdurig zieken is gevormd ter dekking van de loondoorbetalingsverplichting gedurende de 

eerste twee ziektejaren.
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11. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Crediteuren 2.217.152 1.896.931

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.933.211 1.669.256

Aflossingsverplichtingen lease contracten 41.355 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 836.372 1.815.471

Schulden terzake pensioenen 135.773 639.188

Nog te betalen salarissen (inclusief nabetaling ORT 2012-2016 / kortlopend deel) 570.424 590.158

Vakantiegeld 1.371.027 1.296.598

Verlofrechten 1.746.647 1.651.665

Overige schulden: 104.641 112.989

Nog te betalen kosten:

Rentekosten 390.884 449.939

Terug  te betalen DBC's GRZ 298.736 298.736

Overige nog te betalen kosten 468.900 241.444

Overige vooruitontvangen opbrengsten 0 1.653

Totaal overige kortlopende schulden 10.115.122 10.664.028

Toelichting:

12. Financiële instrumenten

Attent heeft als beleid om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Daartoe is op twee leningen met een variabel rentepercentage een renteswap afgesloten. De korte rente is,

gedurende een periode van 10 jaar, geruild voor een vaste rente.

In de raamovereenkomst tussen Attent en de ING Bank NV is terzake het volgende opgenomen:

"Voor transacties in renteproducten, waaronder uitdrukkelijk begrepen, maar niet limitatief, bedoeld wordt een interest rate swap 

("rentetransacties") is de Bank bevoegd deze rentetransacties geheel dan wel gedeeltelijk te beëindigen in de navolgende 

gevallen: 

Indien een kredietfaciliteit van een kredietgever behorende tot de ING Groep NV waarvoor één of meer rentetransacties met de 

Bank zijn gesloten geheel of gedeeltelijk vervroegd wordt afgelost; of

indien een kredietfaciliteit van enige kredietgever behorende tot de ING Groep BV waarvoor één of meer rentetransacties met de 

Bank zijn afgesloten niet (geheel) worden opgenomen, geannuleerd, dan wel de looptijd en/of het aflossingsschema van de 

kredietfaciliteit anderszins wijzigt.

Indien zich één van deze omstandigheden voordoet heeft de Bank het recht, maar niet de plicht, een vervroegde beëindigingsdag 

vast te stellen voor de rentetransacties."

Attent heeft twee renteswaps met een negatieve marktwaarde per ultimo 2017 van € 294.357 respectievelijk 

€ 2.514.808. Tussentijdse afwikkeling van een rentetransactie met een negatieve marktwaarde zou leiden tot een

betaling aan de Bank van een afrekeningsbedrag gebaseerd op de negatieve marktwaarde.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de ING Bank bedraagt € 4 miljoen (2016: € 4 miljoen); per balansdatum is er geen

gebruik gemaakt van deze faciliteit.

De verstrekte zekerheden betreffen de hypothecaire zekerheden op bedrijfsgebouwen en -terreinen.
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13. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Attent heeft ten behoeve van de huisvesting van cliënten diverse huurovereenkomsten afgesloten.

In het onderstaande overzicht zijn de per ultimo 2017 gehuurde locaties vermeld.

locatie

verhuurder looptijd

huur- 

verplichting 

2018

€

De Oude Plataan, Dieren; woonzorgcentrum Habion 1-jul-2023 261.000

Beverode, Dieren; woonzorgcentrum Vivare onbepaald 448.000

Rhederhof, Rheden; woonzorgcentrum Habion 31-mei-2023 1.032.000

IJsselzicht, Doesburg; zorginfrastructuur Woonservice IJsselland 30-sep-2034 67.000

De Hessegracht, Doesburg; woonzorgcentrum Woonservice IJsselland 30-nov-2029 151.000

Tertzio, Elst; woonzorgcentrum Vivare 1-jan-2035 539.000

Kastanjehof, Velp; woonzorgcentrum Triodos Vastgoedfonds NV 30-jun-2027 206.000

De huurovereenkomst inzake de locatie Beverode kent een opzegtermijn van 12 maanden.

Attent heeft ten behoeve van Triodos Vastgoedfonds B.V. een bankgarantie afgegeven van € 48.125.

Dit bedrag is vastgesteld op basis van de verschuldigde huur en bijkomende leveringen en diensten over een periode van

drie maanden, betreffende het pand Kastanjehof in Velp.
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Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

gebouwen en installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2017

- aanschafwaarde 48.049.279 18.309.164 7.989.759 58.077 74.406.279

- cumulatieve herwaarderingen 990.000 990.000

- cumulatieve afschrijvingen 13.977.527 5.202.176 4.104.855 23.284.558

 

Boekwaarde per 1 januari 2017 33.081.752 13.106.988 3.884.904 58.077 0 50.131.721

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 667.098 544.071 961.305 -58.077 2.114.397

- herwaarderingen 0

- afschrijvingen 1.471.311 938.617 1.084.222 3.494.150

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 434.487 1.458.750 1.893.237

  .cumulatieve herwaarderingen 0

  .cumulatieve afschrijvingen 434.487 1.458.750 1.893.237

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 66.550 66.550

  cumulatieve herwaarderingen 0

  cumulatieve afschrijvingen 3.328 3.328

  per saldo 63.222 0 0 0 0 63.222

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -867.435 -394.546 -122.917 -58.077 0 -1.442.975

Stand per 31 december 2017

- aanschafwaarde 48.215.340 18.853.235 7.492.314 0 0 74.560.889

- cumulatieve herwaarderingen 990.000 0 0 0 0 990.000

- cumulatieve afschrijvingen 15.011.023 6.140.793 3.730.327 0 0 24.882.143

Boekwaarde per 31 december 2017 32.214.317 12.712.442 3.761.987 0 0 48.688.746

Afschrijvingspercentage 2 - 10 % 5 - 10 % 10 - 20 % 0,0% 0,0%
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Deelnemingen in 

groeps-

maatschappijen

Deelnemingen in 

overige 

verbonden 

maatschappijen

Vorderingen op 

groeps-

maatschappijen

Vorderingen op 

overige 

verbonden 

maatschappijen

Andere 

deelnemingen

Vorderingen op 

participanten en 

op 

maatschappijen 

waarin wordt 

deelgenomen

Overige 

effecten

Vordering op 

grond van 

compensatie-

regeling

Overige 

vorderingen Totaal

€ € € € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2017 329.409 329.409

Kapitaalstortingen 0

Resultaat deelnemingen 0

Ontvangen dividend 0

Acquisities van deelnemingen 0

Nieuwe/vervallen consolidaties 0

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0

(Terugname) waardeverminderingen -329.409 -329.409

Amortisatie (dis)agio 0

0

Boekwaarde per 31 december 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Som waardeverminderingen 0

3490822

329409

3820231
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Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing 

in 2017

Restschuld 

31 december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2018

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 18-dec-72 982.725 50 onderhands 7,00% 425.205 0 41.444 383.761 128.746 7 Annuïteit 44.345 overheid

APG Alg. Pensioen. 1-apr-74 487.886 50 onderhands 7,00% 211.098 0 20.575 190.523 63.917 7 Annuïteit 22.016 overheid

Bedr.Koopvaardij 1-okt-74 737.030 50 onderhands 7,00% 318.897 0 31.082 287.815 96.557 7 Annuïteit 33.258 overheid

SPH st bpf HA 1-aug-78 3.620.242 42 onderhands 7,75% 363.023 0 363.023 0 0 0 Lineair 0 rijksgarantie

F&C Netherlands 1-feb-79 2.268.901 40 onderhands 7,88% 170.168 0 56.723 113.445 0 2 Lineair 113.445 rijksgarantie

Par.Charitas 1-jan-82 226.890 43 onderhands 10,00% 125.662 0 10.763 114.899 42.616 7 Annuïteit 11.840 n.v.t

ING middellang 1-okt-93 4.628.558 40 onderhands 2,86% 1.844.616 0 115.714 1.728.902 1.150.333 15 Lineair 115.714 hypotheek

Vivare 1-jul-00 180.605 20 onderhands 5,75% 36.121 0 36.121 0 0 0 Lineair 0 n.v.t

ING rentevast 7-feb-02 3.200.000 40 onderhands 2,83% 2.040.000 0 80.000 1.960.000 1.560.000 25 Lineair 80.000 hypotheek

ING rentevast 1-nov-02 800.000 25 onderhands 3,95% 352.000 0 32.000 320.000 160.000 10 Lineair 32.000 hypotheek

BNG 16-jun-08 1.630.000 12 onderhands 4,62% 543.334 0 135.833 407.501 0 3 Lineair 135.833 rijksgarantie

ING Euroflex 20-jul-10 5.300.000 25 onderhands 5,06% 4.028.000 0 212.000 3.816.000 2.756.000 18 Lineair 212.000 hypotheek

ING Euroflex 1-apr-11 25.000.000 31 onderhands 5,94% 20.833.320 0 833.336 19.999.984 15.833.304 24 Lineair 833.336 hypotheek

ING rentevast 1-jan-17 6.260.000 8 onderhands 2,48% 5.382.823 877.177 156.501 6.103.499 5.060.159 7 Lineair 208.668 hypotheek

NWB Bank rentevast 1-aug-17 272.267 3 onderhands 0,21% 0 272.267 0 272.267 0 3 Lineair 90.756 rijksgarantie

Totaal 36.674.267 1.149.444 2.125.115 35.698.596 26.851.632 1.933.211

Bij de ING Euroflexleningen is sprake van een variabel rentepercentage gedurende de totale looptijd van 25 respectievelijk 31 jaar. Attent heeft als beleid om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Ten aanzien van de ING Euroflexlening met een hoofdsom van € 5.300.000 en een looptijd van 25 jaar is een renteswap afgesloten van een gelijk bedrag met een looptijd van 10 jaar. De waarde van de swap bedraagt 

per 31-12-2017 € 294.357 negatief.

Ten aanzien van de ING Euroflexlening met een hoofdsom van € 25.000.000 en een looptijd van 31 jaar is eveneens een renteswap afgesloten van een gelijk bedrag met een looptijd van 10 jaar. De waarde van de 

swap bedraagt per 31-12-2017 € 2.514.808 negatief.

Gezien de koppeling tussen de lening en de swap zijn deze waarden niet in de resultatenrekening verwerkt.
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BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

2017 2016

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten WLZ-zorg:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 47.299.157 44.658.871

Correcties nacalculaties voorgaande jaren 396.694 400.344

Subsidie Eerste Lijns Verblijf, Extramurale behandeling, Zorginfrastructuur 196.401 2.519.915

Opbrengsten Zorgverzekeringswet:

Opbrengst DBC's GRZ 4.862.535 5.093.773

Opbrengst wijkverpleging 2.958.965 2.828.984

Opbrengst Eerste Lijns Verblijf 3.114.335

Opbrengsten WMO en overige zorgprestaties:

Opbrengsten Wmo 2.618.655 2.372.214

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 112.117 181.084

Totaal 61.558.859 58.055.185

Toelichting:

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies. 221.548 204.964

Totaal 221.548 204.964

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige dienstverlening:

Maaltijden aan derden 648.230 733.931

Aanvullende dienstverlening aan clienten 464.432 499.823

Overige opbrengsten:

Verhuur ruimten en woningen, servicekosten 548.891 546.916

Levering functie behandeling aan collega-instellingen 370.659 368.389

Bonussen, externe doorbelastingen en overige opbrengsten 221.241 217.639

Totaal 2.253.453 2.366.698

Aangezien het Eerste Lijns Verblijf is overgeheveld van het Zorgkantoor naar de ziektekostenverzekeraars is voor het verhogen van   

de vergelijkbaarheid de omzet 2016 verschoven.
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LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 32.465.636 30.936.416

Sociale lasten 4.800.060 4.628.424

Pensioenpremies 2.618.781 2.510.073

Andere personeelskosten:

Overige personeelskosten 1.442.942 1.662.281

Dotaties voorzieningen personeelskosten 661.076 969.352

Subtotaal 41.988.495 40.706.546

Personeel niet in loondienst 2.336.629 1.649.468

Totaal personeelskosten 44.325.124 42.356.014

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 783 752

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 3.490.822 3.407.139

- financiële vaste activa 329.409 329.413

Totaal afschrijvingen 3.820.231 3.736.552

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa

Afwaardering panden in verkoop 56.000 120.366

Afwaardering verkocht pand 24.910 0

Totaal 80.910 120.366

Door een hoger ziekteverzuim en arbeidsmarkt problematiek is de inhuur via uitzendbureau's fors gestegen.

In de post andere personeelskosten in 2016, is de afkoop van ORT over de jaren 2012 tot en met 2016 opgenomen van € 960.159.
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LASTEN

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.111.140 3.948.254

Algemene kosten 2.033.267 1.640.667

Cliëntgebonden kosten 2.195.736 2.040.636

Onderhoud en energiekosten 1.848.388 1.892.937

Huur en leasing 2.665.349 2.652.261

Dotaties en vrijval voorzieningen 143 17.523

Totaal overige bedrijfskosten 12.854.023 12.192.278

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 0 0

Subtotaal financiële baten 0 0

Rentelasten -1.851.363 -1.959.935

Subtotaal financiële lasten -1.851.363 -1.959.935

Totaal financiële baten en lasten -1.851.363 -1.959.935
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6.1.10 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Beloningen betaalbaar op termijn 8.997

Totaal bezoldiging 2016 * 120.196

* De gegevens hebben betrekking op een deel van het jaar omdat de huidige bestuurder per 1 maart 2016 in dienst is gekomen. 

Beloning 110.726

Belastbare onkostenvergoedingen 473

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,0

Gegevens 2016 *

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/3-31/12

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0

Totaal bezoldiging 2017 145.656

Beloningen betaalbaar op termijn 11.032

subtotaal 145.656

Beloning 134.312

Belastbare onkostenvergoedingen 312

(Fictieve) dienstbetrekking? nee

Individueel WNT-maximum 166.000

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Attent Zorg en Behandeling van toepassing zijnde 

regelgeving: Regeling Verslaggeving WTZi.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Attent Zorg en Behandeling is op 01-11-2017 door de RvT vastgesteld op klasse IV 

zijnde € 166.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel 

voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 

bedragen x € 1 Dhr.drs. B. van der Ploeg
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Dit is niet van toepassing in 2017.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Totaal bezoldiging 2016 9.500 9.500 9.500

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Beloning 9.500 9.500 9.500

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Totaal bezoldiging 2017 9.500 9.500

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.

subtotaal 9.500 9.500

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0

Individueel WNT-maximum 16.600 16.600

Beloning 9.500 9.500

Functiegegevens lid lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

bedragen x € 1 dhr. W.F.A. Remkesmevr. M.A.J. van Diepen - van Schaijik dhr. B.M.  Kuitert

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0

Totaal bezoldiging 2015 14.500 11.167

Beloning 14.500 11.167

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 n.v.t.

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0

Totaal bezoldiging 2017 14.500 11.500 9.500

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

subtotaal 14.500 11.500 9.500

Beloning 14.500 11.500 9.500

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 24.900 16.600 16.600

bedragen x € 1
mevr. B.H. Annot - 

Mekelenkamp
dhr. T.J. van Dalen dhr. J. Meems

Functiegegevens voorzitter vice-voorzitter lid

b. Toezichthoudende topfunctionarissen
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6.1.11 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Attent Zorg en Behandeling heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld op

18 mei 2018.

De raad van toezicht van de Stichting Attent Zorg en Behandeling heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd

in de vergadering van 18 mei 2018.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 18 mei 2018

dhr. drs. B. van der Ploeg

mevr. B.H. Annot - Mekelenkamp dhr. T.J. van Dalen

dhr. W.F.A. Remkes mevr. M.A.J. van Diepen - van Schaijik

dhr. J. Meems
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Hoofdstuk 7 Overige gegevens
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7. Overige gegevens

7.1.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

De raad van bestuur van Attent Zorg en Behandeling heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld op

18 mei 2018.

De raad van toezicht van de Stichting Attent Zorg en Behandeling heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd

in de vergadering van 18 mei 2018.

7.1.2 Resultaatbestemming

7.1.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina's.

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 6.1.2.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van toezicht van Stichting Zorg en Behandeling te De Steeg 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2017 

Ons oordeel 

Wij hebben de in dit jaarverslag in hoofdstuk 6 opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting  

Zorg en Behandeling te De Steeg gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag in hoofdstuk 6 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zorg en Behandeling. op 31 december 2017 

en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RVW).  

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2017. 

2. De resultatenrekening over 2017. 

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zorg en Behandeling. zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

 Het voorwoord van de raad van bestuur 

 Jaarverslag (bestaande uit hoofdstuk 1 tot en met 5 van het jaarverslag) 

 Hoofdstuk 7: Overige gegevens 

 Bijlagen 1 t/m 3 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

 Alle informatie bevat die op grond van de RVW en de in Nederland geldende Richtlijn 655 van de Raad 

voor de Jaarverslaggeving (RJ 655) is vereist.  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RVW, RJ 655 en de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het voor-

woord, het jaarverslag (bestaande uit hoofdstuk 1 tot en met 5 van het jaarverslag), de overige gegevens 

en de bijlagen 1 t/m 3, in overeenstemming met de RVW en RJ 655. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 

JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de RVW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige 

interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk 

te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad 

van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van 

bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is.  

De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant profes-

sionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 

 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 

bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 

interne beheersing. 

 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de stichting. 

 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan. 

 Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 

aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 

onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen.  

 Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 

hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties en andere zaken die 

redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maat-

regelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.   

 

 

 

Arnhem, 30 mei 2018  

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: drs. M. Knip RA 
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Bijlage 1 Attent zorg en behandeling  
 
Kernwaarden 

Kernwaarden geven uitdrukking aan de basiswaarden van de organisatie en dienen als 
maatstaf voor ons handelen. Zij gaan over dat wat wij gezamenlijk willen, wat wij goed en 
juist vinden. Goede zorg veronderstelt professionaliteit, ruimte voor persoonlijke aandacht in 
de relatie tussen cliënt en medewerker en tussen medewerkers en vrijwilligers. Attent vindt 
het belangrijk dat cliënten gemakkelijk toegang hebben tot de diensten van de organisatie. 
Cliënten bepalen zelf in welke vorm, op welk moment, waar en hoe zij zich willen laten 
ondersteunen. 
 
Attent drukt een en ander uit in kernwaarden, die aangeven wat Attent belangrijk vindt: 
Gastvrij: Een open houding en welkom voelen. 
Respect: Zorg verlenen is een relationeel proces. 
Integer: Open, eerlijk en betrouwbaar.  
Professioneel: Zorg, begeleiding en behandeling die voldoend aan de hoogte professionele 
eisen. 
 
GRIP krijgen, hebben en houden is een opdracht voor alle medewerkers en vrijwilligers van 
Attent. 
 
Doelgroepen en zorgverlening  

Attent levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan vooral ouderen in de 
brede regio van: Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe. Attent levert die 
diensten daar waar de cliënt verblijft. Dat kan in één van haar huizen zijn, maar ook bij de 
cliënt thuis. 
  
Attent biedt hierbij de volgende zorgvormen aan: 
• Eerstelijnsbehandeling • Thuiszorg • Revalidatie en kortdurend verblijf • Zorg met verblijf • 
Crisisopname • Palliatieve Zorg • Dagbesteding • Psychogeriatrie • Gerontopsychiatrie • 
Huishoudelijke hulp 
 
Besturingsfilosofie  

Attent wil een zorgorganisatie zijn die activiteiten ondersteunt die door de cliënt en familie 
gevraagd worden én waarover zij zelf mee hebben besloten. Op basis van kundig advies 
nemen ouderen en hun naasten beslissingen over behandelen, behouden en accepteren. 
Inspiratie en leidraad wordt gevonden in het samenwerken aan "Attent voor de cliënt". Onze 
“locaties” noemen we onze “huizen”; omdat je je in je huis goed kunt voelen.  
 
Attent kiest voor een professionele ruimte die door medewerkers vergaand kan worden 
ingevuld. Dit vraagt van de vakmensen van Attent een goed gevoel voor het kunnen omgaan 
met kaders, met vrijheid in gebondenheid en het kunnen omgaan met de ruimte en eisen van 
het vak dat men uitoefent. Dit noemen we 'nieuw professionalisme'; een vakmens die andere 
vakmensen opzoekt, samenwerkt, aanvult en samen met de organisatie en het management 
- door te leren - bouwt aan betere zorg. 
  
Binnen de besturingsfilosofie van Attent gelden de volgende uitgangspunten: 

 Onze medewerkers maken het verschil;  

 We doen het niet alleen, maar werken samen met anderen; 

 We doen dit financieel verantwoord. 
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Gebieden en zorgomgeving  

Attent levert zorg in vijf gebieden (of gemeenschappen): Doesburg, Dieren, Rheden/Velp, 
Arnhem-Noord en Overbetuwe. In die gebieden maken we deel uit van netwerken en werken 
we samen met huisartsen, gemeenten, welzijnsorganisaties, collega-zorgaanbieders, 
ziekenhuizen en andere gespecialiseerde instellingen. Uiteraard zijn onze huizen de 
blikvangers van Attent. We hebben er elf (exclusief het Attent Servicecentrum in De Steeg, 
hier vindt geen cliëntzorg plaats), namelijk: 

 De Hessegracht – Doesburg 

 St. Elisabeth – Doesburg 

 Voormalig Gelders Hof: Hofstaete – Dieren 

 Voormalig Gelders Hof: Intermezzo – Dieren 

 De Oude Plataan – Dieren  

 Beverode – Dieren 

 De Boomgaard – Rheden 

 Rhederhof – Rheden 

 Kastanjehof – Velp 

 Regina Pacis – Arnhem 

 Tertzio – Elst  
 
Op onze website zijn de verschillende locaties en hun zorgomgeving nader toegelicht. 
https://www.attentzorgenbehandeling.nl/zorg-en-behandeling/wonen/huizen  
 

  

https://www.attentzorgenbehandeling.nl/zorg-en-behandeling/wonen/huizen
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Bijlage 2 Raad van Toezicht  
 
Toezichtsvisie 
Als Raad van Toezicht willen wij vanuit onze verantwoordelijkheid een positieve bijdrage 
leveren aan de maatschappelijke opdracht van Attent Zorg en Behandeling. Daarbij willen we 
een strategische en kritische gesprekspartner zijn voor de bestuurder en goed in verbinding 
staan met andere belangrijke stakeholders, zoals de Ondernemingsraad (OR), de Centrale 
Cliëntenraad (CCR), het Directieteam (DT) en anderen. Tegelijkertijd is dit een goede manier 
om als Raad breder in gesprek te zijn en veelzijdig geïnformeerd te worden. Wat voor ons 
ook belangrijk is, is dat we als Raad zelf zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk zijn. 
Een Raad van Toezicht stelt met regelmaat de vraag: “Doen we de goede dingen en doen 
we de dingen goed?” Vanuit deze vraag houden wij bijvoorbeeld jaarlijks een zelfevaluatie. 
Wij onderschrijven van harte de Governance Code zorg. Deze code heeft zeven principes:  
a. Goede zorg - De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is 

het bieden van goede zorg aan cliënten. 
b. Waarden en normen - De Raad van bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en 

normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. 
c. Invloed belanghebbenden - De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen 

voor een adequate invloed van belanghebbenden. 
d. Inrichting governance - De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun 

eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie. 
e. Goed bestuur - De Raad van Bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar 

maatschappelijke doelstelling. 
f. Verantwoord toezicht - De Raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke 

doelstelling van de zorgorganisatie. 
g. Continue ontwikkeling - De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen 

permanent hun professionaliteit en deskundigheid. (www.waardigheidentrots.nl) 
 
 
Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht 
De Governance Code zorg is daarmee een instrument om de governance, goed bestuur en 
goed toezicht, zo in te richten dat dit bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het 
realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Attent en aan het maatschappelijk 
vertrouwen. 
De genoemde principes worden omarmd en verankerd in zowel de Reglementen van het 
Bestuur en de Raad van Toezicht als in de Statuten. 
Attent wil een waarden gedreven organisatie zijn, zichtbaar in cultuur en gedrag. Daarbij 
horen het organiseren en benutten van tegenspraak, advisering door Cliëntenraden en de 
OR evenals een kritische toetsing door de Raad van Toezicht. Als Raad zijn wij herhaaldelijk 
in gesprek met de bestuurder, het DT, de CCR en de OR over allerhande onderwerpen en 
thema’s inclusief ieders rol. We benutten graag ieders kennis en kunde.  
Als leden van de Raad van Toezicht zorgen wij er samen voor dat ieder van ons zijn/haar 
functie als toezichthouder, werkgever en klankbord zorgvuldig en conform de wettelijke en 
statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling vervult.  
 
Auditcommissie 
Per 1 maart 2016 heeft de Raad van Toezicht van Attent een Auditcommissie ingesteld. In 
2017 werd de commissie gevormd door Jan Meems en Tjapko van Dalen (voorzitter). De 
Auditcommissie heeft tot doel de Raad van Toezicht te ondersteunen bij de besluitvorming 
en het uitvoeren van het toezicht. Conform het reglement van de commissie doet deze 
commissie dit op de thema’s financiën, interne risicobeheersing en vastgoed.  
De bestuurder laat zich in de vergaderingen ondersteunen door de directeur Bedrijfsvoering, 
de controller en de manager Bedrijfsinformatie en advies.  

 
Belangrijkste bespreekpunten en resultaten 
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In 2017 waren er zes vergaderingen met een groot aantal thema’s: 
a. Resultaatontwikkeling: De financiële resultaten kregen veel aandacht. Scherpere 

analyses en tijdige bijsturing, met een nieuwe opzet van de rapportages. Daarnaast 
wordt de exploitatie, mede vanuit de ontwikkeling van de strategische vastgoedvisie, 
uitgewerkt naar een zorg- en vastgoedexploitatie. 

b. Managementletter 2017 
c. Jaarrekening en –verslag 2016: ondanks (verplichte) nabetaling van de 

onregelmatigheidstoeslag lukte het om een positief resultaat te presenteren. Een 
ontwikkeling die nodig is voor een betere solvabiliteit.  

d. Liquiditeiten: er is veel aandacht geweest voor liquiditeitsontwikkeling. Dankzij de 
resultaatontwikkeling verbeterde de liquiditeitspositie. Dit blijft aandacht vragen. Ook is 
aandacht voor de solvabiliteit en de verhouding leningenbedrag en waarde van de activa. 

e. Treasury: Bij gestaan door Thésor, zijn de kansen in de leningenportefeuille 
doorgenomen. En wordt gewerkt aan een strategie omtrent risico’s van lopende 
renteruilcontracten. 

f. Meerjarenbegroting: Finance Ideas ondersteunt vanaf eind 2017 in de doorontwikkeling 
van de integrale meerjarenbegroting. 

g. Begroting 2018: Besproken met extra aandacht voor de risicoparagraaf. 
h. Frauderisicoanalyse: Blijft onder de aandacht.  
i. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): BDO deed een nulmeting 

waarmee toegewerkt wordt naar het compliant zijn aan de nieuwe wetgeving. 
j. Vastgoed: Analyses en visie op de strategische vastgoedontwikkeling. Parallel een 

verkenning met marktpartijen naar ontwikkeling nieuwbouw in Dieren.  
k. Zorginkoop: Verloop van de zorginkoop en de risico’s.  
l. Accountantsselectie: In 2017 zijn de voorbereidingen opgestart voor de selectie van een 

andere externe accountant. 
 

Commissie kwaliteit en veiligheid 
Als Raad van Toezicht vinden we de kwaliteit van zorg, de huisvesting, de dienstverlening en 
de veiligheid van de cliënten een belangrijk aandachtspunt. Samen met de organisatie zijn 
we ons aan het oriënteren op welke wijze wij vanuit onze rol en verantwoordelijkheid een 
goede bijdrage kunnen leveren. Om deze reden hebben we als Raad besloten om per 2017 
een commissie kwaliteit en veiligheid op te richten. De commissie wordt gevormd door 
Wienand Remkes en Maria van Schaijick (voorzitter).  
 
Daarnaast speelt een rol dat met het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, 
kwaliteitsverbetering op een nieuwe leest wordt geschoeid. Dit stelt nieuwe eisen aan de 
manier waarop de RvT zicht houdt op de veranderende eisen die aan kwaliteit worden 
gesteld. Binnen de commissie zullen we dieper ingaan op verschillende kwaliteits- en 
veiligheidsaspecten van Attent en met deze commissie willen we Attent als lerende 
organisatie ondersteunen. 
 
Remuneratiecommissie 
Per 2016 hebben we als Raad van Toezicht een Remuneratiecommissie ingesteld. In 2017 
werd de commissie gevormd door Bea Annot en Tjapko van Dalen (voorzitter).  
De Remuneratiecommissie heeft tot doel de Raad van Toezicht te ondersteunen in de 
uitvoering van haar werkgeversrol.  
Belangrijkste bespreekpunten 
De Remuneratiecommissie heeft begin 2017 een beoordelingsgesprek gevoerd met de 
bestuurder. In 2016 was in overleg met de bestuurder al een beoordelingskader opgesteld 
dat als onderlegger heeft gediend voor dit gesprek. Alle leden van de RvT hebben input 
geleverd. Ook is de beloning van de bestuurder voor het jaar 2017 vastgesteld. 
Van het beoordelingsgesprek is een verslag opgesteld dat is ondertekend door de 
bestuurder en de leden van de Remuneratiecommissie.  
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Eind 2017 heeft vervolgens een voortgangsgesprek plaatsgevonden. Voorafgaand aan dit 
gesprek is input gevraagd van de overige leden van de Raad van Toezicht, de CCR, de OR 
en de DT-leden. De Remuneratiecommissie heeft met genoegen vastgesteld dat er bij alle 
gremia grote waardering is voor de inzet, leidinggevende kwaliteiten en de visie van de 
bestuurder. Tegelijkertijd is de beloning voor 2018 vastgesteld. 
 
Contacten met CCR, OR, DT en andere belanghebbenden 
Als Raad van Toezicht vinden we contacten met alle betrokkenen van Attent erg belangrijk 
om goed op de hoogte te zijn en samen af te stemmen hoe we in deze mooie tijd van 
veranderingen beleven.  
Maria van Schaijik (op voordracht van de CCR) en Wienand Remkes (op voordracht van de 
OR) zijn samen met de voorzitter van de Raad 2x per jaar bij reguliere CCR- en OR-
vergaderingen aanwezig. Tal van onderwerpen zoals kwaliteit, flexibilisering van roosters, 
scholing/ontwikkeling van medewerkers worden dan besproken.  
Naast de reguliere vergaderingen met CCR en OR onderhouden wij veel contacten op 
formele en informele momenten. Zo zijn we regelmatig in gesprek met individuele cliënten, 
DT-leden en zorg- en stafmedewerkers.  
Ook zijn we graag aanwezig bij zaken zoals de opening van St. Elisabeth en het afscheid 
van Ruud Lambregts en Paul van Velp.  
Als Raad oriënteren wij ons nog op welke wijze wij, passend bij onze rol, ook nabijheid en 
betrokkenheid kunnen realiseren naar onze externe belanghebbenden zoals bijvoorbeeld het 
zorgkantoor en de gemeente(n). 
 
Brede bijeenkomst en zelfevaluatie 

Brede bijeenkomst 

Als Raad van Toezicht hebben we in het najaar 2017 het initiatief genomen tot de organisatie 

van een brede ontmoeting met zowel leden van de CCR en de OR als het DT. We hebben 

ons daarbij door een onafhankelijke en deskundige partij laten begeleiden. 

Het thema van deze bijeenkomst was: de onderlinge samenwerking. Tijdens deze 
ontmoeting stonden vragen centraal als ‘Wat gaat goed en moeten we vooral vasthouden?’, 
‘Waar moeten we mee stoppen?’ en ‘Wat willen we ontwikkelen?’.  
We stelden met elkaar vast dat we goed zijn in het voeren van een constructieve dialoog, 
maar dat we elkaar ook nog wel scherper mogen houden door het stellen van de juiste 
vragen en het kritischer durven zijn op de realisatie van de hoofdopgaven waar Attent voor 
staat: 
a. de kwaliteit van zorg 
b. de invloed van de cliënt op het zorgproces 
c. de goede werkomstandigheden. 

 
Zelfevaluatie 
De uitkomsten van deze brede ontmoeting vormden mede de basis voor onze jaarlijkse 
zelfevaluatie. Hierbij hebben wij ons ook laten begeleiden door de partij die betrokken was bij 
de brede ontmoeting. 
Naast een terugblik op de uitkomsten van de brede ontwikkeling is uitvoerig van gedachten 
gewisseld over het effect hiervan op ons handelen als collectief en voor elk van ons 
individueel.  
Samen tekenden we op dat we een Raad van Toezicht (willen) zijn op betrokken afstand van 
het primaire proces. We vinden het belangrijk om nog bewuster uitwerking te geven aan 
onze voorbeeldrol en ook om meer (in)zicht te krijgen in de wijze waarop de ‘buitenwereld’ 
naar Attent kijkt c.q. hoe onze externe belanghebbenden Attent beleven. 
Qua deskundigheidsbevordering hebben we als leden van de Raad van Toezicht diverse 
bijeenkomsten, workshops en studiedagen gevolgd en wisselen wij opgedane kennis en 
informatie aan elkaar uit.  
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Raadsvergaderingen 
Raadsvergaderingen 
Als Raad van Toezicht zijn we in 2017 zes keer in vergadering bijeen geweest. Daarnaast 
waren er regelmatig overleggen en bijeenkomsten ter verdieping en voorbereiding van de 
vergaderingen. 
De voorzitter heeft ongeveer twee weken voorafgaand aan iedere vergadering werkoverleg 
met de bestuurder. 
 
Wij vergaderen bij voorkeur op de verschillende locaties van Attent en daarnaast ook 
regelmatig op het hoofdkantoor, waarbij op ons verzoek dan wel op voorstel van de 
bestuurder ook op gezette tijden DT-leden en/of materiedeskundige medewerkers als gast 
aansluiten. Hierdoor zorgen we er samen voor dat ook in 2017 in de Raad weer de goede 
gesprekken konden plaats vinden. Gesprekken die een bijdrage leveren aan de 
ontwikkelingen binnen Attent. 
 
Belangrijkste bespreek- en besluitpunten 

 De begroting 2017 is vastgesteld. De bestuurder heeft een begrotingsopzet 
gepresenteerd, die wij als Raad hebben geaccordeerd.  

 De jaarstukken 2016 met daarin opgenomen het bestuursverslag, het financieel 
jaarverslag en de controleverklaring van de accountant zijn goedgekeurd 

 Een commissie ´Kwaliteit en Veiligheid´ is ingesteld. 

 De inspectie, rapport en de plannen van aanpak zijn regelmatig besproken.  

 Herbenoeming van Bea Annot als voorzitter van de Raad van Toezicht. 

 De procedure herbenoeming leden Raad van Toezicht is geactualiseerd 

 De reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn aangepast in het kader van 
de nieuwe Governance code en toegespitst op de conflicthanteringsregeling. 

 Diverse besluiten zijn genomen ten aanzien van vastgoedverkoop. 

 Het kwaliteitsjaarplan 2018 is besproken. 

 De begroting 2018 is goedgekeurd. 

 De frauderisicoanalyse is besproken.  

 Reflectie op het samenspel tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de 
verschillende Raadscommissies. 

 Het (concept) strategisch vastgoedplan kwam regelmatig aan de orde.  

 Het personeelstekort en de ontwikkeling van het ziekteverzuim, incl. de aanpak van beide 
onderwerpen.  

 Opleiding en ontwikkeling van de medewerker o.a. in kader van de 
arbeidsmarktcampagne “Ik doe ertoe”. 

 De voortgang van de herontwikkeling en koersbepaling worden gevolgd en zijn 
regelmatig met diverse mensen besproken. 

 
Samenstelling Raad van Toezicht, hoofd- en nevenfuncties, rooster van aftreden en 
bezoldiging per 31 december 2017 

 
Naam Functie in RvT Hoofd- en nevenfuncties Herb. / 

aftr. 

Bezol-

diging  

Mw. B. (Bea) Annot-

Mekelenkamp MCM 

Voorzitter Hoofdfunctie:  

Veranderkundige, (bege)leider verander- en 

ontwikkeltrajecten. 

Nevenfuncties: 

 

 

juni 

2021 

 

 

14.500 
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Voorzitter Raad van Commissarissen - IJsseldal Wonen 

Lid Programmaraad - VTW 

Coach Topclass - Erasmus Centrum Zorgbestuur  

Begeleider Intervisie bestuurders - NVZD 

Redacteur - ManagementSite  

Dhr. J. (Jan) Meems 

MMO RA 

 

Lid 

auditcommissie 

Hoofdfunctie:  

Zelfstandig adviseur, interim- en projectmanager 

Nevenfuncties 

Lid Raad van Toezicht - Stichting De Parabool 

Lid Raad van Toezicht - Stichting MEE Gelderse Poort 

Lid Raad van Commissarissen - Woningstichting 

Veluwonen 

Lid Districtsbestuur Noord- en Oost-Gelderland 

Nederlandse Rode Kruis (onbezoldigd) 

Lid Bestuur VVD Netwerk Apeldoorn-Brummen 

(onbezoldigd) 

 

 jan. 

2021 

 

9.500 

Dhr. W.F.A. 

(Wienand) Remkes 

MPM 

Op voordracht 

Ondernemings-

raad 

Hoofdfunctie: 

Programma-manager Gezondheid/Welzijn/Economie -

=Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Nevenfunctie: 

Accreditaties BaMa Nederlands Vlaamse Accreditatie 

Organisatie 

 

jan. 

2019 

 

 9.500 

Mw. Ir. M.A.J. (Maria) 

van Schaijik 

Op voordracht  

Centrale 

Cliëntenraad 

Lid Raad van Commissarissen op voordracht huurders 

en voorzitter remuneratiecommissie de 

Woningstichting Wageningen. 

Secretaris/bestuurslid - Stichting Sobrietas en St. Anth. 

Pijperfonds, begeleider van uitvaarten en crematies. 

 

 juni 

2022 

 

 9.500 

Dhr. T.J. (Tjapko)  

van Dalen 

Voorzitter 

audit- en 

remuneratie- 

commissie en 

vicevoorzitter  

Hoofdfunctie 

Lid Raad van Bestuur - KleurrijkWonen 

 

 

april 

2019 

 

11.500 

 
 
Vooruitblik en dankwoord 
Het concept ondernemingsplan 2018 – 2020 zal in 2018 zijn weerslag krijgen in de 
Strategische koers van Attent voor de komende jaren. Afgelopen jaar kwamen diverse zaken 
op het terrein van financiën en vastgoed goed in beeld en beter op orde. Andere zaken op 
het terrein van personeel (tekort en verzuim) en de uitvoering van de doorgaande 
veranderingen werden duidelijk. Alle terreinen vragen aandacht, zoals dit in iedere 
organisatie blijvend aandacht vraagt. Dat hoort bij het werk. Daarbij is het nu tijd voor heldere 
strategische keuzes die uitmonden in de strategische koers.  
Als Raad van Toezicht zijn we sparringspartner in dezen en kijken uit naar de nieuwe koers.  
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Wij zijn erkentelijk voor al het werk dat door een ieder met toewijding en verve is verricht.  
We constateren dat de bestuurder en de betrokken collega’s op een constructieve en 
plezierige manier hebben bijgedragen aan het invullen van de verantwoordelijkheid van de 
Raad en haar commissies. Dankzij hun voorbereidingen kon op een gefundeerde wijze 
worden gesproken en besluiten worden genomen over de relevante onderwerpen.  
 
Met dezelfde mix van serieusheid, plezier en betrokkenheid gaan we als Raad graag verder 
in 2018 en zien we de ontwikkelingen van Attent met vertrouwen tegemoet. 
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Bijlage 3 Mind map ‘Goed werkgeverschap’ 
 

 
 

 


