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Inleiding 

 

“Zie mij hoor mij” 

Attent wil Zorg & 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 wijkverpleegkundigen 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.  

In 2019 zetten we de lijn van 2018 voort. In 2018 was ons eerste focuspunt het zorg-leef-plan-

gesprek. Met die methode hebben we onze cliënten beter leren begrijpen. Enerzijds zetten we die 

methode voort anderzijds snappen we nu nóg beter wat cliënten en hun naasten willen. En dus zetten 

we in 2019 de volgende stap en willen we beter inspelen op de leefstijl van onze cliënten. Om die 

reden gaan we door op de weg om ander personeel aan te trekken, besteden we nog meer aandacht 

aan gastvrijheid en investeren we in technologie die cliënten in hún leefstijl ondersteunt. “Zie mij, hoor 

mij” is focuspunt 1. 

In de tweede plaats willen we blijven focussen op “leren en ontwikkelen”. We worden in dat leren 

steeds beter ondersteund door dashboards, methodes, nieuwe audit- en prisma-technieken en 

opleidingsfunctionarissen. Ook in 2019 blijft “leren in teams” belangrijk. Ter inspiratie organiseren we 

in het voorjaar een Attent Parade om aan elkaar te laten zien hoe we leren. Bij ons is één op de vijf 

medewerkers in opleiding. Nieuwe medewerkers komen graag op ons “leer- en ontwikkelprofiel af”. 

Ook hiermee geven we invulling aan “goed werkgeverschap”. Met als doel dat onze mensen fluitend 

naar het werk gaan.  

In 2018 was ons derde focuspunt: “het nieuwe ECD” en “het management dashboard”. Als kernpunten 

voor de manier waarop “bedrijfsvoering” de zorg zou kunnen helpen. Daar zijn we goed mee 

opgeschoten. De dashboards zijn klaar en we staan aan de vooravond van het werken met een nieuw 

ECD. In 2019 kan de opdracht voor de ondersteuning verbreed worden engeldt “Service mét en vóór 

elkaar”. De zorg zal gaan merken dat het Facilitair Bedrijf anders gaat werken: meer gericht op 

gastvrijheid en er zal meer ingespeeld worden op de behoeften en leefstijl van cliënten.  

Dit zijn onze speerpunten voor 2019. Natuurlijk moeten we ook blijven werken aan andere 

ontwikkelpunten (die voortkomen uit onze mix van kwaliteitsinstrumenten). Maar veel daarvan zijn 

inmiddels “routine” en behoeven daarom geen extra focus. De kracht van het kwaliteitsplan voor 2018 

was juist dat we keuzes hebben gemaakt. Daar gaan we mee door, al was het maar dat de cliënten- 

en ondernemingsraad dit ook willen. Net zoals we bijsturen, als we merken dat dingen niet goed gaan. 

We zijn op de goede weg en we worden steeds beter. Het zou mooi zijn als dat in 2019 tot meer rust 

leidt en tot meer zelfvertrouwen dat we de goede dingen goed doen. Zodat het steeds meer routine 

wordt en dat we steeds minder dikke plannen nodig hebben om onze ontwikkeling in goed banen te 

leiden. Ik ben dan ook blij dat dit plan half zo dik is als die van vorig jaar. Ik zie ook dat als een 

bevestiging dat we lekker bezig zijn. 

Berend van der Ploeg, 

Bestuurder Attent Zorg en Behandeling. 
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1. Profiel zorgorganisatie 

 
Zorgvisie en kernwaarden 
 
Zorgvisie 
Hier geloven wij in! 
Attent Zorg en Behandeling (Attent Zorg en Behandeling wordt hierna Attent genoemd) wil de ouder 
wordende mensen ondersteunen het leven te leven zoals ze dat wensen. Attent biedt directe zorg 
en behandeling op een plek en manier die vertrouwd is. Dichtbij en altijd met de benodigde 
deskundigheid en ruimte om zelf keuzes te maken.  
 
Hoe gaan wij dit doen: Vertrouwd en dichtbij! 
Attent wil deskundige zorg en behandeling bieden die dichtbij en vertrouwd is. Dit doet zij door haar 
diensten sterk regionaal aan te bieden met medewerkers die lokaal georiënteerd zijn. Hierbij wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, 
omdat wij denken dat dit aansluit bij de wensen en de vertrouwde omgeving van de cliënt. Wij 
noemen dat community care of gemeenschapszin. Attent biedt de ondersteuning die nodig is om de 
zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen en neemt de zorg over als dat nodig is. Eenvoudig en 
specialistisch; thuis of in onze huizen. 
 
Kernwaarden 
Kernwaarden geven uitdrukking aan de basiswaarden van de organisatie en dienen als maatstaf 
voor ons handelen. Zij gaan over dat wat wij gezamenlijk willen, wat wij goed en juist vinden. 
Goede zorg veronderstelt professionaliteit, ruimte voor persoonlijke aandacht in de relatie tussen 
cliënt en medewerker en tussen medewerkers en vrijwilligers. Attent vindt het belangrijk dat cliënten 
gemakkelijk toegang hebben tot de diensten van de organisatie. Cliënten bepalen zelf, zover dit 
mogelijk is, 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 voldoet aan de hoge 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 en hulp bij huishouden 
• Revalidatie en kortdurend verblijf  
• Zorg met verblijf  
• Crisisopname  
• Palliatieve Zorg  
• Dagbesteding  
• Psychogeriatrie  
• Gerontopsychiatrie  
 
Zie voor aantal cliënten per doelgroep, leeftijdsverdeling, type zorgverlening, ZZP-verdeling en 
omzet per doelgroep bijlage 4. 
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Besturingsfilosofie 
 
Attent wil een zorgorganisatie zijn die activiteiten ondersteunt die door de cliënt en familie gevraagd 
worden én waar zij zoveel als mogelijk zelf regie over voeren. Op basis van kundig advies nemen 
ouderen en hun naasten beslissingen over handelen, behouden en accepteren. Inspiratie en 
leidraad wordt gevonden in het samenwerken aan “Attent voor de cliënt”. Onze “locaties” noemen 
we “onze huizen”; omdat je er woont en we er alles aan doen om je er thuis te laten 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 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 management bouwt aan betere zorg. Door te 
leren. 
 
Binnen de besturingsfilosofie van Attent gelden de volgende uitgangspunten: 

- Onze medewerkers maken het verschil;  
- We doen het niet alleen, maar werken samen met anderen; 
- We doen dit financieel verantwoord. 

 

Gebieden en zorgomgeving 
 
Attent levert zorg in vijf gebieden (of gemeenschappen): Doesburg, Dieren, Rheden/Velp, Arnhem-
Noord en Overbetuwe. In die gebieden maken we deel uit van netwerken, bestaande uit huisartsen, 
gemeenten, welzijnsorganisaties, collega-zorgaanbieders, ziekenhuizen en andere 
gespecialiseerde instellingen. Uiteraard zijn onze huizen de blikvangers van Attent. We hebben er 
elf. 
 
Voor een beschrijving van onze locaties zie onze website: 
https://www.attentzorgenbehandeling.nl/ 
 

 

2. Personeelssamenstelling 

 
Context 
 
Attent streeft naar gemotiveerd, voldoende en vakbekwaam personeel van het juiste niveau die 
‘fluitend’ naar het werk gaan. Attent heeft op dit vlak haar ambities geformuleerd in het programma 
“Goed Werkgeverschap”. Er wordt actief geworven op de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid 
(gezond, competent, gemotiveerd en met goede arbeidsomstandigheden en –arbeidsverhoudingen) 
wordt gestimuleerd.  
De speerpunten voor het komende jaar op het gebied van personeel komen terug bij de focus van 
Attent op leren en ontwikkelen. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de volgende 
onderwerpen: 

- Goede inwerking bij indiensttreding; 
- BBL-trajecten voor VIG en MZ; 
- Gerichte benadering en onderhouden van contacten met potentiële medewerkers. 
- Strategische personeelsplanning en als afgeleide hiervan het in kaart brengen hoeveel 

opleidingsplaatsen noodzakelijk zijn; 
- Verhoging van de flexibiliteit in roosters zodat zorgvraag en capaciteit goed bij elkaar 

passen. 

  

https://www.attentzorgenbehandeling.nl/
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Kwantitatieve personeelssamenstelling 

 
Medewerkers: 1.257 
Vrijwilligers: 709 
Stagiaires: 88 
 
Fte PNILD: gemiddeld 18,7 fte per maand  
 
* (periode jan t/m sept 2018) 
 

Kwalitatieve personeelssamenstelling 
Zie bijlage 4 Tabel diagram personeelssamenstelling.  
 
* Peildatum 1 oktober 2018 (conform geldende begroting) 

In- door- en uitstroom 
 
 
 
 
 
 

* Peildatum: 1 januari 2018 t/m 30 september 2018 

 

 Medewerkers stagiaires Vrijwilligers Totaal 
in dienst 265 169 7 441 
uit dienst 203 196 8 407 
doorstroom 130 3 0 133 
totaal 598 368 15 981 

Ratio personeelskosten/opbrengsten 
 
Ratio personeelskosten/opbrengsten: 74% 
 
* Peildatum: 1 januari 2018 t/m 30 september 2018 
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3. Focus Attent 2019 

Drie focuspunten 
Attent heeft voor 2019 drie focuspunten bepaald, te weten: 

1. Zie mij hoor mij 
2. Leren en ontwikkelen 
3. Service met en voor elkaar 

 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Kwaliteitskader Wijkverpleging 
De drie focuspunten van Attent voor 2019 zullen hieronder nader worden toegelicht. Hierbij zal tevens 
de koppeling worden gelegd met de acht thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (zie 
bijlage). De thema’s zoals genoemd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en door doorvertaling 
naar de focus van Attent geldt ook voor Attent Zorg Thuis en de Wijkverpleging. Waar nodig is ook 
een koppeling gemaakt met het Kwaliteitskader Wijkverpleging. 
 
 

1. Zie mij hoor mij  
Koppeling thema’s Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
 
Thema 1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Thema 2. Wonen en welzijn 
Thema 3. Veiligheid  
Thema 6. Personeelssamenstelling 
 

De bedoeling 

 
Attent wil de cliënt ondersteunen het leven te leven zoals hij/zij dat wenst, aansluitend bij de 
wensen, behoeftes en mogelijkheden. Wij ondersteunen cliënten en hun naasten bij het voeren van 
regie over hun zorg en behandeling bij Attent. Wij doen dat vertrouwd en dichtbij. Goed luisteren 
staat hierbij centraal. Complexe zorg verrijken met aangepast welzijn en welbevinden is de 
uitdaging zodat de cliënt bij ons een goede dag beleeft ondanks zijn of haar beperkingen. 
 

Focus 
 
1. Complexe zorg verrijken met aangepast welzijn en welbevinden*.  
2. Optimaliseren kwalitatieve kanten van het Zorgleefplangesprek met daarbij extra aandacht 

voor de mantelzorger.  
3. Wij werken veilig en leveren verantwoorde zorg op basis van het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg. 
 
*toelichting: 
 
We willen tegemoet komen aan het welzijn en de leefstijl van cliënten. Die focus op welzijn en 
leefstijl leidt tot minder nadruk op behandelen met medicatie of intensieve behandeling. We gaan 
substitueren naar begeleiding en expressieve therapieën (met bewezen betere effecten). Dit 
heeft een weerslag in wie welke werkzaamheden uitvoert en welke andere mensen je daarvoor 
nodig hebt (zie bijlage 1, Besteding Innovatiemiddelen). Hiermee spelen we ook in op de 
schaarste op de arbeidsmarkt. Minder zorgmensen vraagt om een andere manier van 
organiseren om de continuïteit van zorg te garanderen. Met deze beweging verlagen we de druk 
op ons zorgpersoneel en geven we uitvoering aan ons programma “Goed werkgeverschap”(zie 
mindmap, bijlage 2).  
 
Omdat begeleiding, woon-/leefsfeer en persoonlijke leefstijl meer en meer het uitgangspunt 
vormen in plaats van alleen (functionele) gezondheid en ziekte is herijken en verrijken van 
verpleegteams met woonbegeleiders, agogisch geschoolden en servicegerichte medewerkers 
nodig. Attent wil de personeelssamenstelling zo gaan opbouwen dat zij het hoofd kan bieden aan 
de arbeidsproblematiek en beter ondersteuning kan geven aan onze ingezette koers gericht op 
welzijn en leefstijl. 
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Wat doen we hier al in en zijn wij trots op? 

 
In 2018 we hebben we de structuur van het zorgleefplangesprek vastgelegd en ingevoerd. Bij elk 
zorgleefplangesprek met de cliënt zit de cliënt en of vertegenwoordiger aan tafel. Ook bij AZT/GRZ 
is het zorgproces van de cliënt beter in beeld. Gastvrijheid zit in onze genen door de moodmakers 
Gastvrijheid. We hebben een ruim aanbod aan dagbesteding, activiteiten en recreatie. En we 
betrekken mantelzorgers bij de zorg. Wij hebben in onze huiskamers huiskamerassistenten een 
plek gegeven zodat zij dichtbij de cliënt kunnen ondersteunen bij de gewenste invulling van de dag. 
We zijn alert op de tevredenheid van onze cliënten en monitoren dat kort cyclischer dan voorheen.  
 

Wat willen we bereiken? 

 

 De leefstijl van de cliënt versterken door zorg en behandelexpertise anders te richten, 
interventiezorg af te stemmen op leefstijlzorg, familieparticipatie en eigen keuzes in dagritme.  

 Een verdiepingsslag maken in het programma gastvrijheid. Gastvrijheid is meer dan alleen 
gedrag, het gaat ook over hoe wij bijvoorbeeld gebouwen inrichten. Inhoudelijke onderwerpen 
worden zowel vanuit facilitair- als vanuit een zorguitgangspunt benaderd.  

 Het optimaliseren van de uitvoering van het zorgleefplangesprek met elke cliënt met daarbij 
extra aandacht welke rol hierbij de mantelzorger heeft (en daar beter mee samenwerken).  

 

Wat gaan we nog doen? 
 
1. We zetten de lijn door om, naast zorgpersoneel, ook andere medewerkers aan te trekken die de 

leefstijl van cliënten helpen te ondersteunen (zie bijlage 1).(2019)* Hierbij wordt Gastvrijheid 
verder geïmplementeerd in nauwe samenwerking met Facilitaire Services (Q3 en Q4). 

2. Met de (ECD) methodiek van Mikzo krijgen we de wensen van de cliënt helderder én middels 
het verbeterd zorgleefplangesprek, betrekken we mantelzorg bij het leven en de zorg van de 
cliënt 

3. Met een ROC ontwikkelen (Q1 en Q2 2019) we een maatwerk in-service scholingstraject om 
nieuwe instromers en huiskamer medewerkers in te leiden in het domein van de verzorging en 
we voeren het vervolgens uit (Q3 en Q4 2019).  

4. Het herijken en verrijken van behandelteams met meer expressieve therapieën (muziek, 
creatief, pmt), leefstijlondersteuners en comfortexperts**. (Q1 en Q2 2019). 

5. Alle teams bespreken minimaal 1x per jaar de uitkomsten van indicatoren op het gebied van 

medicatieveiligheid, decubitus, inzet vrijheidsbeperkende maatregelen, advanced careplanning 

en maken op basis hiervan een verbeterplan(2019). 

* we blijven personeel aantrekken met een andere achtergrond dan de zorg (woonbegeleiders, 
agogisch geschoolden en servicegerichte medewerkers). Het “zij-instroomtraject” bereidt mensen 
voor op de dubbelkwalificatie VIG en MZ. Ook huiskamermedewerkers worden blijvend ingezet en 
geschoold in ADL-werkzaamheden. 
** Comfortmedewerkers geven de cliënt en mantelzorger in zijn laatste levensfase advies hoe zorg 
kan worden ingezet om zoveel mogelijk het comfort bij de cliënt te bewerkstelligen. 
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Hoe gaan we het resultaat meten? 
Individueel niveau 

- Verwanten zijn voorgelicht en worden begeleid bij het op verantwoorde wijze kunnen 
invullen van vertegenwoordiging.  

 
Teamniveau 

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

- Zorgmedewerkers evalueren periodiek samen met collega’s hun gespreksbekwaamheid in 
het voeren van gesprekken waarbij de gezamenlijke besluitvorming met cliënt en 
mantelzorger kenmerkend is.  

- Terugdringen gebruik psychofarmaca. 
- Borgen de basisveiligheid door het leren van uitkomsten van indicatoren basisveiligheid. 

 
Organisatieniveau 

- Eind 2019 nemen de hoeveelheid zijinstromers deel aan de inservice-opleiding die 
geïndiceerd wordt op basis van de strategische personeelsplanning.  

- De tevredenheid van cliënten in het CTO is ‘hoger dan 8’ op het gebied van 
persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, en veiligheid.  
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2. Leren en ontwikkelen  
Koppeling thema’s Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
 
Thema 4. Leren en werken aan kwaliteit 
Thema 5. Leiderschap, governance en management 
Thema 8. Gebruik van informatie  
 

De bedoeling 

 
De cultuur waarin wij werken maken we samen. Wij geloven dat als we cliënten en hun naasten 
willen ondersteunen bij het voeren van regie over hun zorg, wij zelf regie en verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor ons eigen werk. Of je nu in de huishouding werkt, fysiotherapeut bent of 
verzorgende: je draagt zelf verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van je werk. Ter bevordering van 
ons leren, werken wij aan een open cultuur waarin fouten worden gedeeld om ervan te leren. Zo 
kunnen wij continuïteit en kwaliteit van zorg leveren en zijn wij aantrekkelijk voor cliënten en als 
werkgever. Attent geeft leren en verbeteren een prominentere plaats binnen haar beleid en in haar 
organisatiecultuur. Met onze kwaliteitsinstrumenten en dashboards hebben we een schat aan 
informatie die handvatten bieden om in de dagelijkse praktijk - samen met collega’s - te reflecteren 
en te leren om steeds beter te worden. 
 

Focus 
 
1. Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen werk. 
2. Wij werken samen in ons eigen team en met andere teams binnen en buiten de organisatie. 
3. In teams reflecteren we op behaalde resultaten en leren we samen.  

 
Wij leren en ontwikkelen op organisatieniveau middels de periodieke directiebeoordeling van het 
kwaliteitsmanagementsysteem. In het uitvoeren van deze beoordeling stelt de directie vast in 
welke mate de breedte van onze kwaliteitsinstrumenten helpt om de doelen van de organisatie te 
bereiken. Wij leren en ontwikkelen samen met anderen. Dat doen we op individueel niveau voor 
cliënten en medewerkers en op organisatieniveau in ons lerend netwerk. 

 
 

Wat doen we hier al in en zijn wij trots op? 

 

 Dashboards en stoplichtenoverzichten ondersteunen het leren van behaalde resultaten. 
Voorbeelden zijn: Het IGJ-stoplichtenoverzicht, het ARBO-stoplicht waarmee we de voortgang 
monitoren van verbeterpunten die voortkomen uit de risico-inventarisaties. Ook ons Intranet 
ondersteunt leren. Met behulp van ons kwaliteitsplan en kwartaalverslag sturen we steeds 
beter. Niet voor niets hebben we het HKZ-certificaat gekregen. 

 Veel medewerkers en teams geven vorm aan hun eigen ontwikkeling. Voorbeelden zijn: Sterk 
in je Werk van WZW (duurzame inzetbaarheid), persoonlijke ontwikkelingsplannen, 
teamontwikkelingsplannen waarbij bv. wordt gewerkt met Disc-methode die de onderlinge 
samenwerking op gedragsniveau bevorderd. En in steeds meer teams lukt het om het 
werkrooster aan te laten sluiten bij het basis dienstrooster.  

 In 2018 hebben we veel pilots gedaan gericht op procesverbetering. Voorbeelden zijn: de pilot 
Hessengracht voor optimale personeelsopbouw heeft veel energie gegeven aan medewerkers; 
de VAZ om kwantitatief inzicht te krijgen in werkzaamheden; de Disc methode op afdeling 
Sonsbeek, waarmee meer zelfinzicht en teaminzicht is verkregen. Er is een pilot leren en 
reflecteren van indicatoren in de teams met de senior verpleegkundige in de lead. Tevens is 
een nieuwe prisma- en auditsystematiek geïmplementeerd. We hebben ook geëxperimenteerd 
met huiskamerassistenten om meer aandacht te hebben voor welzijnsactiviteiten en de 
dagelijkse zorg te ontlasten. 

 Binnen het lerend netwerk en ‘verbinden vanuit kwetsbaarheid’ leren en ontwikkelen wij met 
andere organisaties. 
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Wat willen we bereiken? 
 

 Een sterke en natuurlijke verbinding tussen eigen regie van medewerkers over hun werk als 
randvoorwaarde om regie bij cliënten en hun naasten te ondersteunen. Met accent op leren en 
verbeteren in teams (seniorverpleegkundige in de lead). Leidinggevende ondersteunen teams 
en individuele medewerkers bij het dragen van individuele verantwoordelijkheid en creëren 
randvoorwaarden voor reflectie, leren en ontwikkelen. Leiderschap wordt op alle niveaus 
verbonden met “Goed werkgeverschap”.  

 Verdere verbetering op basis van resultaten die voortkomen uit onze kwaliteitsinstrumenten 
(interne- en externe audits, klachten, incidenten, IGJ-veldnormen, indicatoren etc.) stoomlijnen, 
structureren, versimpelen en transparant maken. 

Wat gaan we doen? 
 
1. Ieder team staat stil bij de resultaten van het MTO dat eind 2018 wordt uitgevraagd (Q1 2019) 
2. Reeds ingezette pilots en experimenten worden geëvalueerd en – indien met positief resultaat 

uitgerold bij andere locaties aan de hand van een plan van aanpak (2019). 
3. Beleid met betrekking tot het “verbeteren van zorg” optimaliseren en stroomlijnen en borgen in 

ons kwaliteitsbeleid (Q2 2019) 
4. Het opstellen van een plan van aanpak en de implementatie daarvan om de bevindingen en 

observaties afkomstig uit de HKZ-audit najaar 2018 juist en volledig op te volgen (Q1 2019). 
5. Gezocht wordt naar een persoonlijke en makkelijke beschrijving van persoonlijk leiderschap. 

Hierbij wordt aangesloten op de competenties voor verpleegkundige en verzorgende 2020 
V&VN. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Sterk in je werk’ sessies van WZW. (Q2 2019) 

6. In het voorjaar van 2019 organiseren we de Attent Parade waarin “leren en inspireren” van 
elkaar(s) ( team) centraal staat. (Q1/Q2 2019) 

 

Hoe gaan we het resultaat meten? 
 
Individueel niveau  

- Medewerkers beoordelen zelf of in gesprek met hun leidinggevende hoe zij in hun werk 
staan en wat zijn nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. 

 
Teamniveau 

- Alle teams bespreken minimaal 1x per kwartaal de voortgang van hun team(plan) door te 
reflecteren op behaalde resultaten*. 

-  
Organisatieniveau 

- Feedback bij de 100-dagen bijeenkomsten van medewerkers is positief.  
- Het MTO is uitgevoerd met score van minimaal 7.  
- Ziekteverzuim is max. 6%. 
- Bij de exitgesprekken van uitstromende vrijwilligers geven zij aan tevreden te zijn geweest 

met hun werk binnen Attent. 
 
*Voor leren op de locaties en in de teams worden verschillende instrumenten gehanteerd. In bijlage 
3 worden deze instrumenten toegelicht en worden de belangrijkste verbeterpunten genoemd die 
van toepassing zijn op één of meer locaties. 
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3. Service met- en voorelkaar 
Koppeling thema’s Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
 
Thema 7. Gebruik van hulpbronnen 
 

De bedoeling 

 
Attent wil medewerkers goed toerusten, coachen en vaardig maken in het hanteren van (nieuwe en 
gewijzigde) systemen en applicaties, waaronder het ECD. Hiertoe zetten we mensen in die hierbij 
kunnen ondersteunen en inspireren, op de werkvloer. 
 
Door digitalisering van HR processen kunnen processen sneller, eenvoudiger en beter 
controleerbaar doorlopen worden. Deze verandering betekent onder andere dat de rol van de 
personeelsadministratie verandert van registrerend naar adviserend en signalerend. 
 
Met gastvrijheid maken we de overstap van taak- en procesgerichtheid naar het nemen van de 
beleving als uitgangspunt en daar richten we de activiteiten binnen Facilitaire Services en Voeding 
op in. Hiermee hebben we de bedoeling om cliënten, familieleden en medewerkers aangenaam te 
verrassen. 
 
We geloven dat we met technologie de zorg en ondersteunende processen eenvoudiger kunnen 
maken. We willen onderzoeken hoe we dit voor Attent het best mogelijk kunnen maken. 
 

Focus 
 
1. Verduurzamen van de ondersteuning in de uitvoering van onze zorgprocessen middels het 

ECD. 
2. Het eenvoudiger maken HR processen en dit digitaal ondersteunen. 

3. Gastvrijheid vanuit facilitaire services een gezicht geven. 
 
 

Wat doen we hier al in en zijn wij trots op? 

 

 De digitale toegankelijkheid van het ECD is gerealiseerd voor (familie van) cliënten. 

 We hebben ervaring met het inzetten van zorgtechnologie, met in ons vizier het versterken van 
comfort en veiligheid voor de cliënt (bv. zorgcentrale + nachtzorg) en maken het familie 
mogelijk om mee te beleven wat er dagelijks gebeurt (bv. cliëntenportaal). 

 We hebben de start gemaakt met de implementatie van het ontwerpkader van het facilitair 
bedrijf: Ster(k) in service. We hebben hierin aangegeven dat gastvrijheid een belangrijke drager 
is om het ontwerpkader succesvol te implementeren. 

 We maken het medewerkers makkelijker met onze applicaties: zo kunnen ze zelf inloggen in de 
HR omgeving (personeelsdossier), krijgen ze eenvoudig informatie via AttentNet en worden ze 
beter ondersteund door het nieuwe ECD (ONS, Omaha, Mikzo). 
 

Wat willen we bereiken? 
 De implementatie van ons nieuwe ECD verduurzamen, mede in relatie tot de andere 

zorgapplicaties. Zo borgen we kennis en gebruik op een structurele manier. De verduurzaming 
van de implementatie organiseren wij dichtbij onze medewerkers.  

 Naast ONS implementeert Attent de nieuwe HR-module van AFAS. Met behulp van deze 
nieuwe module kunnen huidige processen worden versimpeld en vereenvoudigd. Dat levert 
zowel bij de manager als de administratie veel op. 

 Zicht houden op de verscheidenheid aan (management)informatie behoeften waarbij continue 
aandacht nodig blijft voor een adequate vastlegging van gegevens aan de bron. De ontvanger 
van de informatie moet vaardig zijn hier adequaat mee te kunnen sturen. 

 Onderzoeken op welke manier wij meer werk kunnen maken van inzet van technologie binnen 
de verpleeghuiszorg die mogelijk als neveneffect heeft dat zij arbeidsbesparend of ontlastend is 
voor medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld middels samenwerking met externe partners (industrie, 
onderwijs en onderzoek). 
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 Service verlenen gaat over het maken van een beleving. Zeker binnen Facilitaire Services en 
Voeding wordt dat het speerpunt. Nu de basis van de nieuwe facilitaire organisatie is gelegd 
verschuift onze prioriteit. 

 

Wat gaan we doen? 
1. Vormgeven en beleggen van het functioneel beheer van het ECD en het werven en inzetten 

van deskundige ondersteuning die de zorgteams helpt de ECD implementatie te verduurzamen. 
(Q1 en Q2 2019) 

2. Plan van aanpak ontwikkelen hoe we technologie in de zorg effectief kunnen inzetten, 
bijvoorbeeld middels een techlab(Q1 2019). 

3. Bepalen welke HR processen worden gedigitaliseerd en het uitrollen van de gedigitaliseerde 
HR processen richting het management (Q1 bepalen en Q2 en later uitrollen). 

4. Samen met de zorg een kader ontwerpen voor de invulling van gastvrijheid vanuit facilitair 
services en onderzoeken hoe het beschreven concept gastvrijheid meetbaar gemaakt kan 
worden (Q1/Q2 maken van het kader en in Q3 meetplan maken).  

Hoe gaan we het resultaat meten? 
 
Teamniveau 
- Alle medewerkers van de teams hebben de basistraining van het nieuwe ECD succesvol 

afgerond, en waar nodig passen we maatwerk toe. 
 
Organisatieniveau 
- In Q2 beoordelen de managers de digitaliseerde werkprocessen als ondersteunend voor het 

uitvoeren van hun werk. 
- De organisatie voelt zich geholpen door de inzet van de ECD ondersteuner. Dit wordt aan 

verschillende mensen in de organisatie gevraagd. 
- De organisatie merkt dat belevingsgerichte ondersteuning in plaats van taak- en procesgerichte 

ondersteuning vanuit gastvrijheid. 
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Implementatie Kwaliteitsplan 2018 – 2019  
 
Het concept Kwaliteitsplan is in het najaar 2018 voorgelegd aan de CCR, OR, PAR en RvT ter 
bespreking en advies. In oktober 2018 is de definitieve versie van het Kwaliteitsplan in het DT 
vastgesteld. 
 
In het najaar 2018 zal een aantrekkelijke, visuele en beknopte weergave van het Kwaliteitsplan voor 
medewerkers en cliënten worden ontwikkeld in de vorm van een leaflet. Gedurende 2019 zal de 
interne communicatie rondom het Kwaliteitsplan thematisch worden ingestoken, gebaseerd op de 
drie focuspunten van Attent: 1.Zie mij hoor mij; 2. Leren en ontwikkelen; 3. Services met- en voor 
elkaar.  
 
In het najaar van 2018 zal een tournee langs de teams en de cliëntenraden worden georganiseerd 
om het Kwaliteitsplan organisatiebreed onder de aandacht te brengen van medewerkers en 
cliënten. Tijdens deze bijeenkomsten zal het Kwaliteitsplan inhoudelijk worden toegelicht en zullen 
de medewerkers en cliënten worden uitgedaagd om het Kwaliteitsplan te vertalen naar concrete 
acties en aandachtspunten voor de eigen locatie in hun eigen teamplannen. 
 
De voortgang en borging van de implementatie van het Kwaliteitsplan zal gedurende het jaar 
gemonitord worden via de gebruikelijke overleg- en besluitvormingskanalen, waaronder de DT-
overleggen, de individuele werkoverleggen met de teams/het management en de LES. De te 
ondernemen acties zoals deze in het Kwaliteitsplan over de kwartalen van 2018 zijn weggezet (Wat 
willen we bereiken, Wat gaan we doen, Hoe gaan we het resultaat meten?), zullen hiervoor de 
basis zijn. 
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Bijlage 1 Besteding Innovatiemiddelen 2019 

Leefstijl centraal (met andere personeelsmix en toepassing technologie) 

Het Zorgkantoor heeft Attent uitgenodigd om een voorstel in te dienen rondom de extra financiële 

middelen die vanaf 2019 kunnen worden ingezet om de kwaliteit van verpleeghuiszorg verder te 

verbeteren en te innoveren. 

De voorwaarden zijn dat 85% besteed dient te worden aan het personele vraagstuk en de overige 

15% voor andere doeleinden beschikbaar wordt gesteld.  

Huidige koers van Attent 

De huidige koers van Attent houdt er reeds rekening mee dat het personeelsvraagstuk voor de 

intramurale verpleeghuiszorg eerder een groter dan een kleiner probleem zal worden. Daarom is de 

inzet van huiskamerassistenten in 2017 gestart en is een zij-instroomtraject in het leven geroepen. We 

moeten weerbaarder zijn in een alsmaar dunner wordende arbeidsmarkt; maar ook bezien of, nu 

cliënten nog maar heel kort (ca. 7 maanden) in de huizen van Attent wonen, ook de zorg inhoudelijk 

moet meebewegen. 

Versnellen - Verbeteren - Vergemakkelijken 

Het onderstaande verhaal is opgebouwd uit drie delen die ingaan op (a) het verder VERSNELLEN 

van onze ingezette koers, (b) deze koers te VERBETEREN en waar het kan onze cliënten en 

medewerkers te (c) VERGEMAKKELIJKEN bij het realiseren van goede verantwoorde en 

persoonsgerichte zorg en services. 

(85% van de middelen) 

A - VERSNELLEN 

a. Verpleging en Verzorging: 
 
Attent trekt personeel aan met een andere dan een reguliere zorgachtergrond. Het “zij-
instroomtraject” bereidt mensen voor op een zorgfunctie op niveau 1, 2 of 3. Daarnaast 
versterken huiskamermedewerkers het huiskamertoezicht en zorgen zij voor aandacht en 
gezelligheid. Het aanstellen van deze huiskamerassistenten is een beweging die wij reeds in 
gang hebben gezet zonder dat daar volledige financiering voor beschikbaar was. Hoewel dit 
helpt in de personeelsbezetting is het niet voldoende om de berekende uitstroom in de 
verzorgende functies van Attent op peil te houden. Een dunne arbeidsmarkt maakt verder 
anticiperen noodzakelijk. 
 
Door gevarieerder te kijken naar de inhoudelijke kant van de intramurale verpleeghuiszorg 
ontstaat ruimte om ook mensen met een andere opleiding te integreren in de tot nu toe 
klassiek opgebouwde verpleegteams. Het appèl van de samenleving op het emanciperen van 
de cliëntenpositie enerzijds en anderzijds de zeer korte tijd die de cliënt doorgaans nog bij ons 
verblijft (tot 7 maanden), noopt tot het (deels) herformuleren van onze zorgopdracht. Omdat 
begeleiding, woon-/leefsfeer en persoonlijke leefstijl meer en meer het uitgangspunt vormen in 
plaats van alleen (functionele) gezondheid en ziekte, is herijken en verrijken van 
verpleegteams met woonbegeleiders, agogisch geschoolden en servicegerichte medewerkers 
nodig. Het ingezette beleid van alternatieve instroom zal versneld worden met deze nieuwe 
instroom die - naast inzet op welzijn en welbevinden, en dat is nieuw - ook ingezet zullen 
worden in de persoonlijke verzorging. Dit vraagt ook een steeds betere afstemming tussen 
zorg en facilitaire services om de dag van onze cliënten, en onze collega’s, zo goed als gaat 
te laten verlopen. Om deze verbinding te ondersteunen en het verder ontwikkelen van 
gastvrijheid wordt een manager facilitair en services ingezet. Maar ook door de inzet van 
servicegerichte medewerkers die kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld het opmaken van 
bedden kunnen de zorgfuncties worden ontlast zodat er meer aandacht is voor de leefstijl en 
welbevinden van de cliënt.  
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Een certificatentraject (vergelijkbaar met een in service-opleiding) zetten we op (en voeren we 
uit) met een ROC. ‘Attent bed-side educaters’ helpen deze nieuwe instromers gedurende één 
vol jaar in te leiden in het domein van de verzorging.  
 
We verwachten dat uiteindelijk tot 50% van de verpleegteams in de langdurige zorg en 
behandeling samengesteld zal zijn uit medewerkers die een alternatieve instroomroute achter 
de rug hebben. 
 
 
b. Behandeling: 

 
De afdeling behandeling is traditioneel samengesteld. Hoewel de arbeidsmarkt voor 
paramedici geen bijzonderheden vertoond, is herijken en verrijken ook hier aan de orde. De 
beweging die we voorzien is die van het investeren in expressieve therapieën (muziek, 
creatief, pmt), leefstijlondersteuners (denk hierbij aan de inzet van beweegcoaches) en 
comfortexperts. Expertise willen we richten om de laatste periode van het leven goed, 
deugdelijk en comfortabel door te kunnen brengen. 

 

 B - VERBETEREN 

Complexe zorg verrijken met aangepast welzijn en welbevinden is de uitdaging en de 
maatschappelijke opdracht. We zijn steeds professioneler in gesprek met de cliënt en/of zijn 
vertegenwoordiger. De gezamenlijke besluitvorming wordt vanaf de allereerste ontmoeting 
nagestreefd (met het (zorg)leefplangesprek).  
Niet de mogelijke interventies staan centraal bij het inventariseren van de cliëntentoestand 
maar veeleer de bezinning van de cliënt en/of diens vertegenwoordiger hoe de laatste periode 
van het leven geleefd kan worden.  
 
Te maken keuzes in hoe de dag doorgemaakt wordt, familieparticipatie, tijdverdrijf, eten, leven 
in en met een groep medecliënten en de nieuwe maar onbekende leefomgeving staat daarbij 
centraal. Medische zorg i.c. gezondheidsissues blijven onverminderd onder de aandacht en 
maken eveneens deel uit van het gezamenlijk besluitvormingsproces met de cliënt en diens 
vertegenwoordiger. 
 
Omdat cliëntvertegenwoordigers en verwanten regelmatig niet zonder specifieke coaching 
vanuit het perspectief van de cliënt die zij vertegenwoordigen kunnen acteren zullen 
familiecoaches worden toegevoegd aan de zorgverlening.  
 
Transitiemanagers, met een veranderkundige achtergrond met kennis van de zorg helpen het 
huidig management bij het realiseren van de bovenstaande veranderingen en het effectief 
inzetten van de nieuwe functies. Het planbureau ondersteunt hierbij eveneens..  
 
Door verpleegkundig praktijkopleiders in te zetten vindt het lerendichtbij de medewerker en de 
cliënt plaats. Dit is eveneens een steunpilaar om de bovenstaande verandering en werkwijze 
te realiseren.  
 
Attent implementeert een ECD dat het gesprek tussen cliënt en zorgverlener optimaal 
faciliteert. Om dit ECD het zorgproces optimaal te laten ondersteunen zetten we extra 
medewerkers in om cliënten/cliëntvertegenwoordigers en medewerkers hierbij te helpen. 

 

(15% van de middelen) 
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 C - VERGEMAKKELIJKEN 
 

Hulpmiddelen: 
 
We zijn de weg ingeslagen van het toepassen van zorgtechnologie met in ons vizier het 
versterken van comfort en veiligheid voor de cliënt (bv. zorgcentrale + nachtzorg) en we willen 
het de familie makkelijker maken mee te beleven wat er dagelijks gebeurd (bv. 
cliëntenportaal). We willen hierop voortborduren om de nachtzorg ook op andere locaties uit te 
rollen zodat cliënten ook daar van een aangenamere nacht kunnen genieten. 
We gaan meer werk maken van minder gebruikelijke technologieën voor verpleeghuiszorg. 
Innovatie wordt met externe partners (industrie, onderwijs en onderzoek) gezocht om de 
dagelijkse zorg te ondersteunen met bijvoorbeeld sensorgestuurde incontinentie-alarmering, 
social-interaction versterkers middels bv. de CRDL, braintrainers met een therapeutic-touch, 
selftreatment en zelfmanagement-versterkers middels IPad-app’s en primair-
procesondersteuners voor m.n. medicatie, medische diagnostiek en overdracht.  

 
We leren hiermee als Attent eveneens te anticiperen en ons te verhouden tot (technologische) 
innovaties en zullen moeten leren onze werkgewoonten en onze opvattingen over gemak, 
veiligheid en goede zorg hieraan onderhevig te laten zijn. Zo zal bv. een sensor in een 
incontinentie-beschermer bepalen of een cliënt verzorgd moet worden en niet onze 
‘verschoningsronde’ en/of gewoonte om voor of na het eten cliënten naar-en-van het toilet te 
helpen. Technologie helpt hier de organisatie zich aan te passen aan wat nodig is én 
voorkomt tevens vanuit efficiency-perspectief onnodige c.q. ongevraagde verzorgende 
handelingen. 
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Bijlage 2 Mindmap Beste werkgever 
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Bijlage 3 Leren op de locaties en in de teams 

Leren op locaties 
Instrumenten die worden ingezet voor kwaliteitsverbetering op de locatie 
 
Dit is een greep van instrumenten die Attent in zet om het leren op de locaties te bevorderen. 
Vanuit die bedoeling zetten we instrumenten in.  
 
Een aantal van onze huizen betreffen oud-verzorgingshuizen die overgaan naar zorgaanbieders 
van verpleeghuiszorg. Het risicoprofiel van het huis en van het werk verandert hierdoor wezenlijk. 
Omdat de bedoeling en het professioneel veld van verpleeghuiszorg wezenlijk anders is dan van de 
voormalige bejaarden- en verzorgingshuizen, zijn leertrajecten aan betreffende teams aangeboden. 
Maar ook de huizen die al meer geoefend zijn in het aanbieden van verpleeghuiszorg en de 
wijkverpleging leren en verbeteren continu met een combinatie van de onderstaande trajecten: 
a. Waardensessies: in besloten samenkomsten van teams wordt gesproken over elkaars kijk 

op de zorg. In de Waardensessies verbindt het team zich persoonlijk en als groep opnieuw 
aan de vernieuwde (en vaak intensievere) zorgopdracht. 

b. Wekelijkse evaluatie: in onder andere Keek-op-de-Week-half uurtjes wordt door teamleden 
uitgesproken of het goed ging in de (a) samenwerking, (b) in de zorg en (c) met de 
organisatie en ondersteuning. Beoordeeld wordt of er issues zijn waar iets mee moet; waar 
van geleerd moet worden. 

c. Cockpits / Transitieoverleggen: eens per maand bekijkt een vaste multidisciplinaire groep 
inclusief een lid van de cliëntenraad per huis/team of het op de diverse risico-indicatoren 
goed gaat en of er geleerd moet worden. Incidenten, prisma’s en ontstaan gedoe tijdens het 
werk wordt geagendeerd, geëvalueerd en waar nodig in een verbeteractie gezet.  

d. Een belangrijk evaluatie-/kwaliteitsinstrument vormen de stoplichten voor IGJ-veldnormen 
en normen gesteld aan de ARBO. Voor de wijkverpleging zijn deze IGJ-veldnormen 
toegespitst op het toetsingskader wijkverpleging. Deze vormen de basis van hetgeen op 
orde moet zijn, middels een systematiek die in elk team hetzelfde is. Hierdoor is het 
gesprek over kwaliteit elk kwartaal een terugkomend agendapunt. 

 

Resultaten IGJ-stoplichten 
De IGJ heeft een aantal veldnormen vastgesteld waaraan zorgorganisaties als Attent moeten 
voldoen. Aan de hand van deze veldnormen heeft Attent in het zogenaamde ‘Stoplichtenoverzicht’ 
voor al haar 11 locaties in kaart gebracht in hoeverre de betreffende locatie aan de veldnormen 
voldoet.  
 
Per veldnorm is de score per locatie aangeduid met een ‘kleur’ van het stoplicht: 
Groen = Voldoet 
Oranje = Voldoet nog niet; verbeteracties zijn gestart 
Rood = Voldoet niet; verbeteracties worden ingezet 
 
Attent komt per kwartaal steeds meer in-control ten aanzien van het voldoen aan de veldnormen 
zoals de IGJ deze geformuleerd heeft. Zover zelfs dat er geen normen meer op rood staan en 
globaal genomen minstens 50% op groen. Bij het ARBO stoplicht staan nog enkele zaken op rood. 
Maar door bewustwording en de gerichte aandacht per kwartaal wordt dit actief geëvalueerd en 
waar mogelijk bijgesteld.  
Hieronder zijn de belangrijkste organisatiebrede verbeterpunten (score oranje) en bijbehorende 
acties weergegeven die op één of meerder locaties van toepassing zijn. Indien wenselijk zijn 
specifieke transitieplannen opvraagbaar van de desbetreffende locatie. 
 
Veldnorm 1.1  
Iedere cliënt heeft inspraak in en afspraken over de doelen van de zorg, behandeling en 
ondersteuning. 
Actie: Per juli 2019 zijn alle cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers van Attent verzekerd van directe 
invloedop hetgeen afgesproken wordt aan zorg- en dienstverlening. Er is al groot draagvlak 
gerealiseerd om met de cliënt zelf aan tafel te zitten en te bespreken, op relationeel gelijkwaardige 
wijze, welke zorg gewenst of nodig is. Het Medisch Team heeft deze werkwijze omarmd evenals 
alle zorgteams van Attent. Inmiddels is de werkwijze volledig ingevoerd. 
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In een volgend project, dat eind 2018 start en tot medio 2020 zal lopen, worden de inhoudelijke 
competenties per team aangescherpt en getraind. Ook de context waarin het zorgleefplangesprek 
plaatsvindt, zal in in dit project betrokken worden. 
 
Veldnorm 1.2  
Zorgverleners kennen de cliënt en zijn wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen.  
Actie 1: In 2018 zijn de zorgleefplannen grotendeels herzien en hergeformuleerd met de cliënt. 
Nieuwe cliënten, opgenomen na juni 2018, krijgen allen te maken met deze nieuwe werkwijze. In 
heel wat teams zijn participerende observaties uitgevoerd tijdens het zorgleefplangesprek. Duidelijk 
is dat sommige teams het prima doen en de kneepjes van het shared decision model goed 
beheersen. Andere teams kennen hier leerdoelen. In enkele teams is een zorgcoach ingezet om 
individuele teamleden te helpen het goede gesprek te verkrijgen. De meeste afdelingsteams 
hebben input geleverd in wat zij nodig hebben om te leren het goede gesprek in de juiste methodiek 
te kunnen voeren. Ook het Medisch Team heeft uiting eraan gegeven nog beter getraind dit 
zorgleefplangesprek in te willen gaan.  
Inmiddels zijn trainers aangewezen om vaardigheid te vergroten en wordt het projectplan om het 
zorgleefplan goed onder de knie te krijgen als methode momenteel geschreven en ter 
besluitvorming aan het DT in november ’18 aangeboden. 
 
Veldnorm 2.3 
De zorgaanbieder zorgt dat zorgverleners ruimte krijgen om systematisch te reflecteren op 
goede, veilige en persoonsgerichte zorg voor de cliënt. Van daaruit kunnen zij verbeteringen 
toepassen. 
In meer dan de helft van de teams van Attent zijn inmiddels kort-cyclische evaluaties ingevoerd. Min 
of meer op weekbasis wordt met de dan aanwezige verplegenden tezamen besproken of men 
‘goed’ en ‘prettig’ gewerkt heeft, of de zorg goed verlopen is, de organisatie hierbij behulpzaam was 
of dat er zaken zijn ter verbetering. Deze Keek-op-de-Weeks krijgen een individuele score op drie 
belangrijkste onderwerpen (zorg, samenwerking, organisatie). Middels smiley’s kan in één 
oogopslag gezien worden of er ‘gedoe’ ervaren wordt door een team of niet. Afhankelijk van de 
urgentie reageert de zorgmanager op de scores. Soms direct, meestal per 6 weken in een 
gebiedsoverleg of huisoverleg (bij ontbreken van een gedefinieerd gebied). Multidisciplinair wordt 
dan besproken of de zorg dat doet wat beoogd werd. Zijn cliënten tevreden? Doen we de goede 
dingen? Doen we de dingen goed? Hoe zitten we erbij? Deze reflectiemomenten worden door de 
zorgmanager geregeld en geven gelegenheid tot zelfcontrole aan het team. Data worden 
toegevoegd aan deze reflectie. Met name incidentendata uit de MIC, %-arbeidsuitval en 
basisveiligheidsindicatoren. Standpuntenonderzoek en elkaar opnieuw verbinden wordt gezocht in 
de Waardensessies. Ook deze sessies zijn in bijna de helft van de teams van Attent uitgevoerd en 
van waarde gebleken. Het effect van een Waardensessie is dat medewerkers aan zelfonderzoek 
doen. En dit kan lijden tot autoselectie, jobrotation, doelgroep veranderen, nieuw team wensen, 
andere functie wensen, enzovoort. In elk geval verloopt dit uit het zicht van leidinggevenden zodat 
maximale ruimte gevoeld kan worden. En of de nieuwe werkwijzen die hieruit ontstaan prettig(er) 
zijn toetsen we via een externe audit op teamniveau. In St. Elisabeth waar we bovenstaande 
hebben ingevoerd zien we dat tot 45% van het team start met loopbaanontwikkeling. Sommigen 
buiten Attent, de meesten binnen Attent. 
 
Veldnorm 2.6  
Zorgverleners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in protocollen, richtlijnen en 
handreikingen. Zij weten wanneer zij wel en niet kunnen afwijken om goede, veilige en 
persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. 
Actie 1: aanstellen van senior verpleegkundigen verbetert de inhoudelijke sturing op de 
persoonsgerichte zorg.  
Attent verwachtte dat het lastig was om senior verpleegkundigen aan te stellen. Maar het blijkt een 
uitdagend profiel te zijn. Alle afdelingen kennen inmiddels een senior en geëxperimenteerd wordt 
nu met de span-of-care (aantal cliënten per senior). We zitten op een 1/3 van de implementatietijd 
en de senior verpleegkundigen en de organisatie is redelijk gewend aan deze nieuwe inhoudelijke 
stuur- en zorgfunctie. Op enkele plekken in Attent zien we zeer goede voorbeelden ontstaan van 
het samenspel tussen de arts, de verzorgenden en de manager in relatie tot de senior 
verpleegkundige. In alle gevallen zien we dat de senior verpleegkundige zorgt voor nadere analyse, 
evaluatie en verbeteringen wanneer de zorg of het samenwerken daar om vraagt. Het leren van 
incidenten wordt eveneens vergemakkelijkt wanneer senior verpleegkundigen invloed hebben op 
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inhoudelijke evaluaties en verbeteringen. Daarom hebben we de incidentenmeldingsprocedure 
verplaatst van de manager zorg naar de senior verpleegkundige waarbij we er ook van uit gaan dat 
de terugkoppeling naar het team van incidenten verkort wordt en maatregelen sneller afgesproken 
worden. 
De komende periode gaan de senior verpleegkundigen werken aan standaardiseren waarop 
gestuurd wordt: risico-indicatoren verpleeghuiszorg. Het reflectieve gesprek hierover wordt om de 
zes weken collectief gevoerd – van elkaar leren – waarna met adviezen, herkenning, leerpunten en 
goeie spirit vooral verder gewerkt wordt aan de professionalisering van de zorg op afdelingsniveau.  
 
Veldnorm 2.7 
Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en specifieke 
expertise in van binnen of buiten de organisatie. In deze samenwerking worden duidelijke 
afspraken gemaakt wie, waarvoor, verantwoordelijk is. 
Actie: De gebiedsmanager stelt in elk gebied gebiedsoverleg in dat specifiek in gaat op de 
multidisciplinaire inzet en samenwerking op basis van de cliëntbehoefte. 
 
Eind oktober 2018 wordt door het zorgmanagement geëvalueerd hoe men dit vorm gegeven heeft, 
hoe de agenda samengesteld werd, hoe de bespreekpunten verliepen en welk rendement men 
heeft kunnen behalen uit dit nieuwe overleg. Vooruitlopend op deze evaluatie zien we dat in Attent 
goede voorbeelden bestaan waarin het multidisciplinaire werken wordt ingevuld en plekken die nog 
niet zover zijn, bijvoorbeeld door mutaties in het management (Rheden/Velp).  
Eind oktober zullen we naar verwachting het geschetste overlegmodel bestempelen als van 
meerwaarde en ondersteuningsacties afspreken ter versteviging van de invoering. 
 
In de werkwijze is volledig gerealiseerd dat de inzet van behandelaren en begeleiders door de 
manager Behandeling & Begeleiding periodiek wordt geëvalueerd met de leden van het 
gebiedsoverleg. Dit leidt tot een jaarlijks te begrote hoeveelheid soort behandeling, per huis. 

 

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

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

vormen van leren ingezet, zoals e-learning; 
- Leren kan overal en op elk moment, in het klaslokaal, op de werkplek, in het team, thuis; 
- Het Attent opleidingsaanbod is VenVN geaccrediteerd; 
- Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de eigen deskundigheid en ontwikkeling en 

Attent faciliteert het leren en opleiden; 

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

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

met onderwijsinstellingen en kennisinstituten vormgegeven. 
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Gewenste situatie en acties 2019 
 
In 2019 zetten we deze lijn voort. Belangrijk aandachtspunt is hoe leren onderdeel kan worden van 
het normale werk, zonder dat het de werkdruk verhoogt. Enerzijds betekent dat aandacht voor de 
cultuur van leren (on the job, aandacht voor feedback geven en ontvangen, week- en dagstarts). 
Anderzijds moeten we als organisatie ook de randvoorwaarden op orde brengen om te kunnen 
leren. 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 wíl worden in teams wordt in eerste instantie bepaald door de teams zelf. 
De gewenste situatie wordt afgezet tegen de huidige situatie van het team. Hieruit volgt o.a. de leer- 
en ontwikkelingsbehoefte van het team. Ook de organisatie-strategische doelstellingen kunnen los 
van de team- en ontwikkelingsbehoefte leiden tot leer- en ontwikkelingsdoelen voor het team. Het 
team staat een breed instrumentarium en (interne en externe) deskundigen ter beschikking om 
individuele- en team-ontwikkeldoelen te realiseren. Doelen en interventies worden vertaald naar 
team-ontwikkelplannen. 
 
Onderdeel van het instrumentarium is het leer- en opleidingsaanbod van Attent. Belangrijke pijlers 
in het opleidingsaanbod zijn: 

- De individuele scholingen, al dan niet in groepen gevolgd; 
- Teamleren, waarin naast individueel leren het teamleerresultaat voorop staat; 
- Versterken leerklimaat, leren leren en leren laten leren. 

 
Zie bijlage 5 ‘Samen leren en verbeteren’: Grafische weergave ‘Professioneel zelfstandige teams’ 
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Bijlage 4 Profiel Zorgorganisatie 

Aantal cliënten per doelgroep Verblijfszorg 

 

 

*) Alle productie van het type ‘Verblijfszorg’, gegroepeerd per product. Peildatum 30 september 

2018. 

 

Omzet per doelgroep Verblijfszorg 

 

 

 

*) Alle productie van het type ‘Verblijfszorg’, gegroepeerd per product. Periode september 2018. 
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Verdeling producten cliënten Verblijfszorg 

 

 

*) Alle productie van het type ‘Verblijfszorg’, gegroepeerd per product. Peildatum 30 september 

2018. 

 

Leeftijdsopbouw cliënten Verblijfszorg 

 

*) Alle productie van het type ‘Verblijfszorg’, gegroepeerd per product. Peildatum 30 september 

2018. 
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2. Personeelssamenstelling in FTE per functiegroep 

 

 

toelichting functiegroepen 

Niveau 1 assistent zorg, thuishulp, medewerker huiskamer 

Niveau 2 helpende 

Niveau 3 verzorgende IG, EVV'er, coach leerafdeling 

Niveau 4 senior-verpleegkundige, verpleegkundigen (gespecialiseerd, ambulant, wondzorg) 

Niveau 5 wijkverpleegkundige, verpleegkundig specialist 

Behandeling behandelaren en artsen 

Dagbesteding medewerker dagbesteding/dagbehandeling, coördinator recreatie en evenementen 

Leerlingen leerling VIG 1e-, 2e- en 3e-jaars 
Overige 
zorgfuncties gebiedsmanager/manager zorg, productmanager, programmaleider, cliëntadviseur  

Overig facilitaire services, keuken, bedrijfsvoering, secretariaat, raad van bestuur 
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Bijlage 5 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
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Bijlage 6 Professionele zelfstandige teams 

 


