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Inleiding  

 
Met genoegen presenteer ik hierbij het kwaliteitsverslag van Attent Zorg en Behandeling. Met dit 

verslag, dat ook dient als ons jaarverslag, leggen we verantwoording af over de kwaliteit van zorg en 

behandeling en de voornemens die wij hadden in ons kwaliteitsplan.  

2020 is een jaar geweest zoals we dat nog nooit eerder hebben meegemaakt. Vanaf maart zijn wij 

druk binnen Attent met Covid-19. Het werk is voor iedereen veranderd dit jaar. Pionierend in de eerste 

golf met bijna dagelijks aangepaste maatregelen. Met veel energie en creativiteit zorgen voor 

voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen is daarbij ook een belangrijke uitdaging gebleken. 

Vervolgens de openstelling van de huizen in juni, na de sluiting een paar maanden eerder, met een 

bloedhete maand in augustus. Tegelijkertijd moeten wennen aan en vaardig worden in de steeds 

meer aangescherpte maatregelen. Denk hierbij aan de 1,5 meter afstand, het vanaf oktober dragen 

van mondneusmaskers en voor sommige medewerkers thuiswerken.  

Toch heeft Attent het voor elkaar gekregen om met relatief weinig besmettingen 2020 door te komen. 

We kunnen spreken van geluk maar ik wijd een belangrijk deel van dit succes aan de inzet van het 

uitbraakteam en onze professionals. Ik dank Wil Zajdenband als voorzitter en alle leden van het 

uitbraakteam in het bijzonder. Met het uitbraakteam in de lead, werd steeds gezocht en gereflecteerd, 

waarbij met de lessen van vandaag werd geanticipeerd op de laatste ontwikkelingen. Ook had Attent 

nog de ruimte om in de regio een helpende hand te bieden, o.a. tijdens de kerstperiode bij collega 

zorginstellingen waar de bezetting van zorgpersoneel op dat moment spannend was.  

De coronacrisis heeft gemaakt dat we de activiteiten van het kwaliteitsplan soms anders hebben 

opgepakt zoals bedacht. Het is goed te merken dat de thema’s in het huidige kwaliteitsplan ook 

overeind zijn gebleven tijdens de coronacrisis. Het zijn stuk voor stuk krachtige thema’s die ons 

helpen koers te houden op het gebied van kwaliteit in deze tijd. Het kwaliteitsplan 2020–2021 is met 

een aantal aanpassingen gebleven voor volgend jaar.  

De coronacrisis stuurt het handelen van Attent als organisatie op alle fronten. Ondanks de ernst van 

de huidige crisis zijn er ook positieve effecten die wij vasthouden. In hoofdstuk 3 van dit 

kwaliteitsverslag wordt meer verteld over de wijze waarop wij de coronacrisis het hoofd hebben 

geboden.  

En ondanks de grote uitdagingen van afgelopen jaar heeft Attent hard gewerkt aan haar doelen in het 

kwaliteitsplan en zijn er mooie mijlpalen behaald. Er is bijvoorbeeld hard gewerkt aan het behalen van 

het Topcare certificaat. Op de GRZ zijn ze volop in voorbereiding voor de audit van Topcare en in de 

langdurige zorg, bij de gerontopsychiatrie heeft de audit al plaatsgevonden.  

Midden in Coronatijd, in september, heeft ook de Inspectie een bezoek gebracht bij de locatie 

Beverode van Attent (uiteraard binnen de coronaregels). Het rapport hebben we in december 

ontvangen. Hieruit bleek de waardering van de inspecteurs voor hoe Attent met enthousiasme en 

ambitie werkt aan de verduurzaming van de verpleeghuiszorg en de weg die we daarbij, met grote 

betrokkenheid van iedereen in de organisatie, afleggen.  

 

We leren van het IGJ bezoek. Komend half jaar werken wij aan het nog beter methodisch werken (o.a. 

in het zorgdossier) in hoofden en gedrag. Het continu blijven leren van bijvoorbeeld incidenten is hier 

onderdeel van. Attent investeert hierin door het methodisch werken maximaal te ondersteunen, zodat 

kennis en kunde zicht ontwikkelt tot kunst.  

Ik ben meer dan tevreden met de activiteiten en resultaten over 2020. Dat kunt u lezen in dit 

jaarverslag. Na enkele cijfers en kaders van Attent als organisatie wordt de focus van het jaar 2020 

beschreven aan de hand van de punten in het jaarplan. Vervolgens worden de resultaten inzichtelijk 

gemaakt met behulp van indicatoren.  
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Het tweede deel (H4, 5 en 6) beschrijft de activiteiten vanuit de verschillende onderdelen; het leren en 

verbeteren en het samen werken binnen en vanuit Attent Zorg en Behandeling.  

Ik vind het mooi om te vermelden dat vanaf de zomer hard is gewerkt aan het updaten van de 

strategie. We hebben alle ontwikkelingen die we in gang hebben gezet bij elkaar gebracht en van een 

integraal perspectief voorzien. Naast de kwaliteit van zorg is de arbeidsmarkt een van onze 

belangrijke speerpunten. Met alle creativiteit die we aan de dag hebben gelegd, heb ik er alle 

vertrouwen in dat dit een waardevol kompas gaat zijn voor de komende jaren. Van de raden hebben 

we unaniem commitment gekregen op deze koers. Met behulp van een branding traject gaan wij onze 

interne en externe communicatie zorgvuldig onder de loep nemen zodat we onze waardevolle 

verhalen beter kunnen delen. Een identity paper gaat ons daarbij helpen. In het verlengde hiervan 

gaan ook onze publieke voertuigen (ons jaarplan en jaarverslag) in een nieuw jasje steken zodat wij 

hier nog beter invulling aan kunnen geven.  

Afsluitend deel ik een groot compliment uit aan alle collega’s van Attent. Met elkaar werken we aan 

een organisatie waar we hoge kwaliteit van zorg maken met warme, adequaat toegeruste teams We 

hebben het hoofd koel gehouden en alles overziend, kijken we met vertrouwen naar de toekomst. 

Veel leesplezier, 

 

Wiko Vlasblom  

Raad van Bestuur 
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1. Dit zijn wij  
 

Missie en Visie Attent  

Attent Zorg en Behandeling wil de ouder wordende mens ondersteunen het leven te leiden zoals zij of 

hij dat wenst. 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 biedt deskundige zorg en behandeling die dichtbij en vertrouwd zijn. Dit doet zij door haar 

diensten sterk regionaal aan te bieden met medewerkers die lokaal georiënteerd zijn. Om aan te 

sluiten bij de wensen en vertrouwde omgeving van de cliënt, wordt nauw samen gewerkt met de 

lokale gemeenschap. We 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. 

 

Feiten en Cijfers 

Deze worden getoond in hoofdstuk 7  
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2. Corona bij Attent 
 
Hierbij geven we een reflectie op de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op de organisatie, 

hoe daarop is ingespeeld en wat we uit onze reflectie mee nemen. 

Op 9 maart is in een extra directieteamoverleg besloten tot de start van een uitbraakteam Corona en 

is een continuïteitsplan vastgesteld met als doel de uitbraak van Corona binnen Attent te beperken. In 

dezelfde week kondigde premier Rutte de eerste verdergaande maatregelen af, vroegen wij 

familieleden af te zien van het bezoeken van onze cliënten, gevolgd door de algehele landelijke 

(af)sluiting van de verpleeghuizen. Een ongekende situatie die zeer ingrijpend is en was voor cliënten, 

familie en medewerkers. 

Het Uitbraakteam werd door het DT ingezet met fors mandaat om ”te doen wat gedaan moest 

worden”. Uiteraard met vlot contact tussen voorzitter en de bestuurder. Het kernteam/uitbraakteam 

vergaderde in de eerste lockdown periode driemaal per week en werd DT-vervangend ingezet. Het 

uitbraakteam heeft nauwgezet de verruimingsfasen 0, 1, 2 en 3 voor de maatregelen opgevolgd die 

werden aangereikt door het RIVM en het ministerie van VWS. In de zomerperiode periode vergaderde 

het uitbraakteam om de week en in het najaar bij het opnieuw aanscherpen van de maatregelen weer 

wekelijks. 

 
Speerpunten Uitbraakteam 

Belangrijke speerpunten van het uitbraakteam waren onder andere: 
1. Ondersteuning van medewerkers door het organiseren van benodigde beschermende materialen, 

de bijbehorende logistiek, het voorraadbeheer en het voorkomen van materiaalverspilling. 
2. Het begrijpen en het toepassen van de richtlijnen op de organisatie. En het enten van medisch 

beleid hierop. 
3. Ontlasten van de regio: Er is o.a. veel samengewerkt met de GHOR en de GGD’s. De GHOR 

heeft geïnventariseerd bij alle VVT instellingen in de regio welke inspanningen zij kunnen plegen 
om het ziekenhuis te ontlasten.  

4. Het voorzien van risico’s. 
5. En bovenal het inregelen van heldere communicatie, vroeg en vraagt nog steeds de volledige 

aandacht.  
 
Communicatie en alternatieve manieren van contact en bezoek 

De communicatie naar cliënten, familie en medewerkers werd serieus opgepakt. Door middel van 

informatiebrieven zijn cliënten/bewoners en cliëntvertegenwoordigers frequent op de hoogte 

gehouden. De cliëntenraden wekelijks via update-verslagen. Wat het communiceren extra complex 

maakte is het feit dat de expert-inzichten tot op de dag van vandaag veranderen en dat informatie 

over hetzelfde onderwerp ons telkens bereikt in andere formats en ‘taal’ vanuit de verschillende 

instanties. 

Alle informatie over Corona, haar protocollen en richtlijnen, worden op AttentNet gepubliceerd. 

Onlangs heeft dit weer een grote schoonmaak gekregen en is een logische indeling aan alle 

publicaties aangebracht. De wijzigingen zijn echter niet van de lucht. Meer dan 300 protocollaire 

wijzigingen hebben plaatsgevonden (vanuit het RIVM, GHOR, GGD, Verenso en ActiZ) deze hebben 

allen, na vertaling door het Uitbraakteam een plaatsje gekregen in de instructies van Attent.  

De zorg heeft op allerlei manieren cliënten gefaciliteerd om op alternatieve methoden contact te 

onderhouden met familieleden. Beeldbellen, raambezoeken met telefoon, zwaaimomenten en 

nieuwsbrieven met foto’s. Ook waren er creatieve initiatieven met ontmoetingen buiten onder een 

partytent of de mogelijkheid om familie te bezoeken in een Pipo-trolley.  

Bewoners en cliënten konden meerdere keren per week genieten van optredens. Dit werd op zeker 

moment belastend voor de omwonenden van een aantal van onze huizen. Ook intern werd hier en 

daar een verzadigingspunt opgemerkt. Kortom, aan aandacht en vertier was geen gebrek. De 
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alternatieve wegen voor bezoek zijn in kaart gebracht door bedrijfsvoering; zodat men tijdens 

bezoekbeperking kan terugvallen op lessons learned. 

De lockdown leidde nationaal tot veel ongerustheid en leidde tot protest bij families. In Attent is dat 

gelukkig beperkt gebleven ondanks dat de families wel moeite hadden met de bezoekbeperkingen. In 

een aantal gevallen is de coördinator mantelzorg in combinatie met de familiebegeleiders actief 

geweest om hierin te begeleiden. Een enkeling ging vanwege de beperkingen over tot antisociaal 

gedrag. De dranghekken van Oude Plataan haalden de nationale pers, ook al was dit het 

geadviseerde middel door politie en gemeente. Het onbegrip voor de bezoekbeperkingen nam in de 

maand mei in het land én bij ons forser toe.  

 
Openstelling huizen in de zomer 

Nadat het kabinet had besloten dat alle verpleeghuizen, onder strikte voorwaarden en op basis van 

een goede voorbereiding, een start mochten maken met een gedeeltelijke openstelling voor bezoek 

aan de cliënten, werd op 1 juni de openstelling gefaseerd en gecontroleerd doorgevoerd.  

Vanaf 1 juli kon de bewoner/cliënt zelf bepalen wie er op bezoek kwam. Met het openen van de 

huizen verdween de stress aan de voordeur. Blijdschap vanwege de openstelling van de huizen maar 

ook spanning. Het vergde discipline van eenieder om de 1,5-meter samenleving te waarborgen en 

continu handen te desinfecteren. Posters wijzen een ieder op de belangrijkste maatregelen en gaven 

een instructie voor gedragsverandering. Op de werkplekken werd duidelijk met hoeveel mensen je er 

kon werken en we hielpen elkaar te houden aan de maatregelen.  

Aandacht voor de medewerkers 

Om medewerkers te bedanken voor de inzet tijdens de coronacrisis en hen te laten weten dat wij hen 

zien en horen heeft het DT verschillende malen alle medewerkers een persoonlijke attentie gestuurd. 

Zo lagen er bij iedere medewerker chocolade, thuisbioscoopbonnen en bij de start van de zomer een 

bon voor de plaatselijke bloemist op de deurmat. Ook de regering wilde de inzet van 

zorgmedewerkers niet ongemerkt voorbij laten gaan en maakte bekend dat zorgmedewerkers 

eenmalig €1.000,- bonus kregen. In december heeft de salarisadministratie aan een ieder binnen 

Attent, die tijdens de coronacrisis heeft gewerkt een welverdiende zorgbonus uitbetaald. Als blijk van 

waardering en dankbaarheid voor al het harde werk dat tijdens de coronacrisis is verricht. 

 
Waar staan we nu 

Het licht aan het eind van de tunnel eind vorig jaar toch wat verder weg dan gedacht. Zorgen waren 

aan het eind van 2020: of we voldoende vaccinatiegraad bij medewerkers konden bereiken, of wij 

voldoende ontspanning konden organiseren in dienstlijsten en of onze ondersteuning en begeleiding 

naar medewerkers voldoende waren ter voorkoming van het stijgen van het verzuim. Voor het 

verhogen van de vaccinatiegraad zijn eind december voorlichtingsactiviteiten georganiseerd zoals 

onder andere: life-gesprekken, videogesprek onder deskundigen, folders en vragenuurtjes.  

 
Veel overleggen/bijeenkomsten zijn alternatief georganiseerd, uitgesteld of gingen niet door. Dit heeft 

er ook toe geleid dat de activiteiten van het kwaliteitsplan niet of anders zijn opgepakt dan bedacht. 

Uitgangspunt was voorrang te geven aan de zorgverlening en nabij te blijven van het management bij 

cliënten/bewoners en medewerkers.  

Omdat we niet aan alles zijn toegekomen hebben we eind 2020 ons jaarplan aangepast. Er is onder 

andere meer tijd uitgetrokken voor het implementeren van Persoonsgerichte zorg. De combinatie van 

het inspectiebezoek en feedback van de Externe klachtencommissie heeft ons doen besluiten nog 

meer aandacht te besteden aan het verbeteren van methodisch werken. Focus kwaliteitsplan 2020 

In het kwaliteitsplan 2020 zijn vier thema’s beschreven  

1. Persoonsgericht met aandacht;  
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2. Bekaam en gefaciliteerd  

3. Eigenaarschap & innovatie  

Communiceren = halen en brengen  

 

Het centrale thema is Ik zie je, ik hoor je. Dit geldt zowel voor de cliënten, uitgewerkt in thema 1 als 

voor de medewerkers uitgewerkt in thema 2. En dit ondersteunen wij met de twee ondersteunende 

thema’s: 3 Eigenaarschap en innovatie en 4. Communiceren = halen en brengen. Op de infographic 

van ons kwaliteitsplan staat helder beschreven wat we dit jaar doen. In ons kwaliteitsverslag wordt 

verslag gedaan over de verschillende onderdelen.  

3. Focus kwaliteitsplan 2020 
 

1.  Cliënt – persoonsgericht met aandacht  

1.1 Uitbreiden van de mogelijkheden voor persoonlijke aandacht, zorg en niet-    

medicamenteuze behandeling 

Ingezet is ingezet op het verbeteren van de samenwerking. De regie-behandelaren van de muziek-, 

creatieve-, psychomotorische- en dramatherapeuten hebben in november onderwijs verzorgd aan het 

medisch team waarbij gedemonstreerd werd waar de meerwaarde ligt van expressieve interventies. 

Zodat de regie-behandelaren meer zicht krijgen wanneer een specifieke interventie bij een cliënt kan 

worden ingezet.  

 

1.2 Vervolg project persoonsgerichte zorg met o.a. aandacht voor familieparticipatie  

Implementatie persoonsgerichte zorg binnen de zorgproducten  

Elk team binnen de huizen van Attent omarmt Persoonsgericht werken. Persoonsgerichte zorg is 

opgenomen in de verschillende transitieplannen van verschillende transitielocaties, zodat men kan 

werken met een integraal plan. 

Het project heeft door de corona-crisis een creatievere invulling gekregen. Zowel in opstarten op 

locaties als bijbehorende scholingen. De inschatting is dat medewerkers Wonen, Helpende en senior 

verpleegkundige op het einde van periode 1/21, voor het grootste gedeelte getraind zijn. We 

bestendigen persoonsgerichte zorg door het te integreren in onze werkcultuur en ondersteunings- en 

leerstructuur waardoor persoonsgerichte zorg een standaard onderdeel is van ons aanbod 

Ook binnen de productgroepen die vallen onder de directeur kortverblijf en thuiszorg is gezocht hoe 

specifieke invulling wordt gegeven aan de bedoeling van persoonsgerichte zorg. Door alle teams is 

daaraan gewerkt, soms nog wat verkennend, andere al wat meer voortvarend en vanuit visie. Op de 

kortdurende zorg afdelingen is besloten om het thema persoonsgerichte zorg inhoudelijk te laden 

vanuit de werkgroep Revalidatieklimaat. Een voorbeeld daarvan is de inzet van het Psychosociaal 

team, op Intermezzo is gestart met een wekelijkse bijeenkomst voor de GRZ cliënten. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt gewerkt met stoelyoga, beelden, muziek, mindfulness en verhalen. 

 

Familieparticipatie 

Attent is anders naar bezoek en familieparticipatie gaan kijken voor met name de PG-afdelingen. Een 

belangrijk deel van onze cliënten heeft de Lockdownperiode niet als negatief beleefd. Zij ervoeren 

meer rust door de beperkingen van bezoek, hiernaar doet het UKON inmiddels ook onderzoek. 

Verwacht wordt dat dit in de eerste helft van 2021 afgerond wordt. Het focus-team bereidt een advies 

voor hoe het bezoekbeleid aangepast kan worden met de geleerde lessen, dat tevens wordt gezien 

door de PAR. 
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Implementatie Wet Zorg en Dwang (Wzd)  

 

 

Bij de implementatie van de Wzd hebben we – naast de coronaperikelen - in 2020 vooral aandacht 

gehad voor de bedoeling van de Wzd. Het afwegingskader en het multidisciplinaire gesprek over deze 

afwegingen.  Daarnaast heeft de bijbehorende registratie zich binnen het ECD ontwikkeld en is er een 

verpleegkundige speciaal aangesteld voor het wegwijs en vaardig maken van de 

zorgverantwoordelijken, artsen en andere betrokkenen in deze applicatie. Zodat de registratie aan de 

bron – bij de cliënt – klopt.  Het is in 2020 nog niet gelukt om een adequate rapportage van de inzet 

van onvrijwillige zorg op organisatieniveau. Tenminste niet op die manier zoals IGJ dat in 2021 van 

ons verwacht. Op afdelingsniveau is het overzicht van onvrijwillige zorg zeker wel beschikbaar en op 

organisatieniveau is het wel mogelijk om bepaalde trends te signalen en bespreken.  

Dit is onderwerp van gesprek in de Wzd-commissie – met daarin vertegenwoordiging van 

(seniorverpleegkundigen van) alle afdelingen.  Ook is met de Centrale Cliënten Raad gesproken over 

de inzet van maatregelen  ter informatie en ter voorbereiding op hun rol bij de analyse en reflectie 

conform de Wzd.  

 

7
37 1

30

8153

13 6

Maatregelen 
( onvrijwillige zorg/vrijwillige zorg met stappenplan/alle domotica)

Beperking inrichting eigen leven
beperking bewegingsvrijheid
beperking rechten ontvangen bezoek
Farmacologische interventie - niet vlgs richtlijn
Insluiten
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1

2
1

Onvrijwillige zorg 2020

Dwangmedicatie

Gedrag beïnvloedende
medicatie met verzet
Plaatsing op gesloten
afdeling
Insluiting

Dwangzorg

detectieband

rolstoel op de rem

kast op slot
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Samenwerking Pro Persona  

De ontwikkelingen WZD en verplichte GGZ heeft ertoe geleid dat Attent een plan heeft gemaakt voor 

een unit waarin de crisis IBS cliënt opgenomen kunnen worden. De plaatsing heeft een supra-

regionale functie voor de brede regio Arnhem/Ede. Het realiseren van deze capaciteit doen we in 

nauw overleg met de overige VVT aanbieders, Menzis en de GGZ (Pro Persona). Hiervoor is eind 

2020 een kleine werkgroep gestart om deze crisisbedden te plaatsen. Het plan hiervoor is begin 2021 

gereed en de realisatie van dit plan zou halverwege 2021 plaatsvinden. 

 

1.3 Verbeteren woonklimaat en therapeutisch klimaat door o.a. meer aanbod en keuze t.b.v.  

eten en welzijn 

 

Onder begeleiding van een externe partij wordt een nieuwe visie op het gebied van eten en drinken 

geformuleerd. De huidige visie is vastgesteld voor 2015-2020 en moet daarom worden herzien zodat 

deze nog beter aansluit bij huidige speerpunten van Attent, waaronder persoonsgerichte zorg. De 

onderdelen uit het kwaliteitsplan worden als kapstok meegenomen in de nieuw Visie op eten en 

drinken voor de periode 2021-2025. De visie geeft een kapstok waaraan we verschillende elementen 

kunnen ophangen zoals bij voorbeeld het productiemodel en de inkoop. Naar verwachting wordt de 

visie in het tweede kwartaal 2021 ter goedkeuring aangeboden aan het DT. 

 

2.  Medewerker – bekwaam & gefaciliteerd  

 

2.1  De medewerker voelt zich gezien, gesteund en gefaciliteerd door zijn/haar     

leidinggevende  

 

Tijdens het heetst van de crisis was het zorgmanagement nadrukkelijk aanwezig op de afdelingen. 

Doordat de agenda voor minstens de helft van de tijd “leeg” was omdat veel overleggen niet door 

gingen. Medewerkers voelde veel steun door de aanwezigheid van het management. 

 

Na de zomer zijn veel agenda’s, bijeenkomsten en activiteiten – hetzij aangepast – weer opgestart. 

Het nieuwe midden moeten we nog vinden. Als organisatie staan we stil bij nieuwe manieren van 

werken. Beeldbellen (Zoom) zien als een van de mogelijkheden om te overleggen, onnodige 

beweging voorkomen en onze overlegcultuur sowieso op de korrel nemen. Kan het efficiënter en 

wordt er voldoende ondersteuning/instructie/afstemming/synchronisatie gehaald uit een overleg? Maar 

ook hoe organiseren we besluiten, moet iedereen daar wat van vinden of vertrouwen wij elkaar en 

evalueren wij effectief.  

 

Dit onderwerp van het kwaliteitsplan heeft een directe relatie met onze inspanningen om de 

indicatoren betreffende in-, door en uitstroom te beïnvloeden. Zie deze specifieke paragrafen voor 

meer informatie. 

 

2.2 Samenstelling van zorgteams beter afstemmen op mogelijkheden (arbeidsmarkt) en      

behoeften (cliëntgroepen)  

Met ondersteuning van Waardigheid en Trots (W&T) is afgelopen jaar modelmatig geïndiceerd wat 

een optimale functieopbouw (teamsamenstelling) en formatie is, afgestemd op cliëntgroepen en de 

(on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Onderzoek vond plaats bij Regina Pacis, afdeling Park 

Angerenstein. In het najaar was er een nieuw instrument gereed. Hiermee kan kwalitatief en 
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kwantitatief voorruit worden gekeken op basis van te leveren zorg, aanwezig personeel, bekostiging 

en planning. Ook is in het instrument een plaats gegeven aan inhoudelijke beoordeling/bekwaamheid 

en fitheid van medewerkers. Kortom, de benodigde en aanwezige capaciteit is in beeld te brengen. 

Hierdoor kan ook beter met elkaar beoordeeld worden welke kwalificaties iemand moet hebben. Dat 

dit niet altijd automatisch iemand is die verzorgende is wordt duidelijk. Dat helpt Attent om optimaal 

om te gaan met schaarse kwalificaties in de verzorging en verpleging de komende jaren. Verwacht 

wordt dat in de eerste periode 2021 omschreven wordt welke herdefiniëring gegeven kan worden aan 

functies in de verpleeghuiszorg. 

 

Waardigheid en Trots in de Hessegracht  

Eind augustus zal in De Hessegracht ook een scan van Waardigheid en Trots (W&T) plaatsvinden, dit 

aan de hand van het kwaliteitskader en is bedoeld om te kijken wat er goed gaat, wat heeft aandacht 

nodig en wat voor een ontwikkelingsgang zou je daarop kunnen zetten. 

 

2.3 Ontwikkeling medewerkers en management  

WZW management development  

In 2.1 werd het belang van aanwezigheid van managers genoemd. Attent wil hen met een op maat 

gemaakt programma inspireren en op creatieve wijze ondersteunen.. In regionaal verband is tussen 

verschillende VVT-organisaties met ondersteuning van WZW gewerkt aan een gemeenschappelijk 

leertraject voor het middenmanagement.  

 

Binnen de langdurige zorg wordt door de managers zorg 1 x per drie weken gedurende het Leer- en 

Supportoverleg (L.E.S.) met elkaar gesproken over kwaliteitsissues. Daartoe is een dataformat 

ontwikkeld dat inzicht en gespreksstof oplevert voor het verbeteren van kwaliteitsindicatoren. De 

coronacrisis heeft geen vertraging gegeven op de ontwikkeling van dit dataformat, maar wel de 

ingebruikname verlaat. Geïnvesteerd is in leergesprekken in subgroepen. Casuïstiek wordt met elkaar 

besproken. De leeropbrengst wordt door managers zorg gewaardeerd. In 2020 is elke 6 weken een 

gesprek gepland. In 2021 is dit teruggebracht tot minstens 3 leergesprekken per subgroep per jaar. 

 

Verduurzaming verpleeghuiszorg  

De vraagstelling aan het verpleeghuis is de laatste jaren rap aan het veranderen. Van een afgeleide 

van het ziekenhuis naar een plaatsvervanging van de eigen thuis. “Gewoon doen, in een ongewone 

situatie” komt misschien het dichtst bij wat we beogen. Deze verandering in de functie van het 

verpleeghuis met een gewijzigde kwaliteitsappèl op de zorg en behandeling proberen we de afgelopen 

jaren het hoofd de bieden door het verduurzamen van de verpleeghuiszorg.  

 

Dit uit zich onder meer in het inzetten van transitieplannen. Waar nodig werken wij aan een optimale 

teamsamenstelling met inzet van Waardigheid en trots (lees 2.2), verbeteren we de positionering van 

de seniorverpleegkundige en werken wij aan een andere positionering van het management. Wat 

daarnaast een flinke boost geeft is een andere inzet van medici en verpleegkundig specialisten.  

 

We worden al een tijd geconfronteerd met een rauw feit: onvoldoende specialisten op het gebied van 

ouderengeneeskunde en dit zonder perspectief dat het de komende jaren verbetert. Attent heeft 

hierbij de ambitie om de formatie van de verpleegkundig specialist uit te breiden (en de inzet van de 

basisartsen te verminderen) en het werkmodel te oriënteren naar wat in de literatuur “nurse lead 



Bestuursverslag 2020 - publieksversie 
   

 

 

13 

clinics”* genoemd wordt. Kortom, het voeren van de juiste mix specialisten ouderengeneeskunde en 

verpleegkundig specialisten blijft de komende jaren van belang. De activiteiten die hebben 

plaatsgevonden ter verduurzaming van de verpleeghuiszorg gaan we de komende jaren bestendigen 

en zijn tevens aan elkaar verbonden in de strategie zodat er een consequent geheel ontstaat. 

 

Bevoegd en bekwame medewerkers 

Ons beleid risicovolle en voorbehouden handelingen is aan een actualisatieslag toe. De afgelopen 

jaren is veel ingezet op het aantoonbaar vaardig maken van medewerkers. Hiertoe waren de touwtjes 

behoorlijk strak aangetrokken. We willen nu toe groeien naar meer verantwoordelijkheid bij de 

medewerker hierin. Een verantwoord beleid met zo min mogelijke ballast voor zowel: cliënten, 

medewerkers als managers en daarbij optimaal; gefaciliteerd door ons Attent Leer Web. 

 

2.4 Leren in de praktijk  

De Summerschool is na het succes van vorig jaar weer opgestart en we zijn begonnen met de 

oriëntatiebaan (zie 5.2). 

 

Maatwerktrajecten  

Niet specifiek zorgopgeleide medewerkers worden momenteel opgeleid door hen de volledige 

reguliere opleiding te laten volgen. Onderzocht wordt om het opleiden middels maatwerkprogramma’s 

te laten plaatsvinden. Daarmee zou opleidingstijd bespaard kunnen worden.  

 

Topcare  

Attent heeft recent een audit gehad voor het krijgen van erkenning voor de uitstekende zorg en 

behandeling die geboden wordt voor gerontopsychiatrie cliënten. Ook voor de revalidatie wordt 

komend jaar gestart met dit traject. Het is een proces dat zorgmedewerkers veel energie geeft en 

zorgt voor verbinding op de inhoud. De evaluatie van Topcare heeft de gerontopsychiatrie geleerd dat 

de praktijk van alledag bovenmodaal is. Men kan trots zijn op wat er dagelijks aan zorg geleverd wordt 

aan de cliënten. Om het Topcare certificaat te behalen zijn acties geformuleerd onder de noemer van 

wetenschappelijke activiteiten. Zoals het aanstellen van een senior onderzoeker in combinatie met 

een lector en samen met het multidisciplinaire team vormgeven van de wetenschappelijke agenda. Bij 

het kiezen van onderzoekthema’s kiezen we thema’s die cliënten aanspreken en waar medewerkers 

van de gerontopsychiatrie dagelijks mee bezig zijn: welzijns- en begeleidingsklimaat, participatie aan 

en met de omgeving, ontspanning en sociale gezondheid. Oftewel, “gewoon doen, in een ongewone 

situatie”.  

 

Verkenning Regionale Expertisecentra Gerontopsychiatrie  

Attent heeft zich georiënteerd op de mogelijkheden om aan te sluiten bij de “Vereniging Transitie 

Gerontopsychiatrie i.o.” . Attent denkt op basis van de ruim 80 bedden  een waardevolle bijdrage te 

kunnen leveren aan deze Vereniging omdat wij jarenlange ervaringen hebben met Gerontopsychiatrie. 

Inmiddels kunnen we delen dat Attent één van de 9 Regionale Expertise Centra is geworden. Een 

mooie prestatie! 

 

Onderzoeksbehoeften matchen met studieopdrachten  

Vanwege Covid19 is geen energie gezet op het maken van een dergelijk overzicht vanuit de 

langdurige zorg.  
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Moodmakers  

Door de corona-crisis was het niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren en het netwerk van 

moodmakers actief te houden. Daarnaast is ook de projectleider uitgestroomd uit Attent waardoor we 

het risico liepen dat de moodmakers onvoldoende appèl en ondersteuning voelden. Vanwege de 

overlap met persoonlijke zorg is een afstemming georganiseerd met dit project zodat activiteiten 

afgesproken kunnen worden die persoonlijke zorg en gastvrijheid kunnen versterken. 

 

2.5 Vernieuwen Medewerkers Tevredenheid Onderzoek  

Geen anonieme lijvige enquête maar volgens een zelf ontwikkelde methode goed met elkaar in 

gesprek komen per team over tevredenheid is als pilot uitgeprobeerd en na deze succesvolle pilot 

afgelopen jaar in de gehele organisatie uitgerold. De kapstok voor “Het goede gesprek” is het Huis 

van Werkvermogen. Dat bestaat uit vier verdiepingen. Per verdieping zal het team een score 

aangeven en in zijn totaliteit. Medewerkers en managers zorg hebben zeer vruchtbare bijeenkomsten 

met elkaar en bespreken thema’s die er toe doen. Dit geeft veel onderling zicht op hoe we ervoor 

staan. Belangrijke conclusie is al wel dat de uitslagen van het MTO van 2 jaar geleden qua positieve 

waardering hier (soms ver) boven zitten. De scores van de teams worden in januari 2021 door P&O 

verzameld en geclusterd 

 

3. Eigenaarschap en innovatie  

 

3.1 Optimaliseren inzet personeel m.b.v. capaciteitsplanning  

Vanuit dit onderdeel wordt nu de link gelegd met de resultaten uit het project waardigheid en trots; zie 

ook het onderdeel: Functiemix & project Waardigheid en Trots op locatie (WOL) in de rapportage, 

zodat de inrichting van de tool aansluit bij de behoefte van de zorgmanagers nu en in de toekomst. 

Omdat deze doelstelling minder van toepassing is in het aangepaste kwaliteitsplan beschreven dat 

wordt onderzocht of de werkprocessen van de facilitaire en de technische dienst beter kunnen worden 

gepland om zo de rust en het comfort van onze cliënten zo min mogelijk te verstoren. In het najaar 

2021 wordt een gesprek gepland met de inspraakorganen om met hen verder te praten hoe hier beter 

invulling aan te geven. Daarnaast komt eind april 2021 de directie met een plan hoe dit wordt 

ingericht.  

 

Het traject om tot een verbetering te komen de bevoorrading van de verpleegartikelen neemt meer tijd 

in beslag mede door Corona. Er wordt continue gekeken naar een veilige voorraad persoonlijke 

beschermingsmiddelen en of deze tegen de juiste kwaliteit en prijs steeds opnieuw verworven kunnen 

worden. 

 

3.2 Ondersteunende systemen uitbreiden en gebruiksvriendelijker maken  

Applicatielandschap 

In de afgelopen jaren is in een relatieve korte tijd het applicatielandschap veranderd van Attent. Hierin 

zijn destijds inrichtingskeuzes gemaakt die in de praktijk niet altijd versnellend en of 

gebruiksvriendelijk uitpakken. In het najaar en in 2021 oriënteert Attent zich hoe de inrichting 

geoptimaliseerd kan worden zodat de systemen nog gebruiksvriendelijker zijn aan zowel de voor- als 

de achterkant. 

Attent is na de zomer gestopt met iDoc als documentenbeheersysteem. Het beleid en de protocollen 

van Attent waren vanaf het najaar te vinden in de documentenmodule binnen AttentNet. Op deze 
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manier staan alle documenten op één plek door middel van een zoekmachine in Attentnet kan men de 

documenten vinden. Wel zo gebruiksvriendelijk. 

In samenspraak met de collega’s van de personeelsadministratie is onderzocht op welke wijze het 

recruitmentsysteem Emply gekoppeld kon worden aan Afas zodat de administratieve afwikkeling van 

een indiensttreding volledig digitaal en sneller kan plaatsvinden.  

Er is een evaluatie gedaan van het Attentserviceportaal (topdesk) en het Attentnet. Hieruit volgend 

worden nu verbetervoorstellen opgesteld. Ook geloven we dat een goede werkomgeving het 

methodische werken zou moeten stimuleren, gemakkelijk maken en ondersteunen. In 2021 wordt dit 

verder versterkt.  

 

Inwerkbuddy’s  

We hebben geworven voor inwerkbuddy om een pilot uit te voeren. Er bleek geen belangstelling te 

bestaan voor deze functie en een deel van de managers hebben aangegeven dat ze een inwerkbuddy 

verwarrend zouden vinden in relatie tot anderen die een bijdrage leveren aan het inwerken. Daarom is 

de pilot afgeblazen. De managers zijn verzocht om de nieuwe medewerkers goed op te vangen en 

hen met goede begeleiding in te werken.  

 

Vernieuwd zorgcommunicatiesysteem  

Op 1 december is in Rhederhof een nieuwe zorgcommunicatiesysteem gelanceerd. Vanaf dat 

moment ontvangen de medewerkers daar alarmoproepen op de smartphone. De zorgmedewerkers 

van Rhederhof kunnen hiermee adequater en sneller reageren bij een melding omdat het systeem 

inzicht geeft in de locatie van de cliënt en omdat cliënten overal kunnen slaan. Ook geeft het systeem 

de mogelijkheid om slimme sensoren in te zetten. Voornamelijk voor cliënten die niet zelf actief alarm 

kunnen slaan. 

 

3.3 Sturingsinformatie optimaliseren  

Om management van de verschillende productgroepen beter te ondersteunen in de sturing van 

processen is gewerkt aan een dashboard voor zowel thuiszorg als GRZ. Het optimaliseren van de 

sturingsinformatie is een continue proces waar de adviseurs over in gesprek zijn met de managers.  

In het najaar heeft Attent deelgenomen aan het KIKV project vanuit VWS. Het ging hier om de 

vergemakkelijking van uitwisseling van gegevens tussen de verschillende partijen in de zorgketen. Dit 

project heeft voor Attent als 0-meting gediend voor de data. Hierop volgend heeft Attent een tool 

aangeschaft om een datawarehouse mee te bouwen. Dit geeft de mogelijkheid om (gevalideerde) 

data beter te ontsluiten en beter te gebruiken. In 2021 wordt dit verder ingericht. Daarnaast is er een 

slag gemaakt met kostprijsberekeningen om zo betere afwegingen te kunnen maken in het 

zorgverkoop proces. 

 

3.4 Verhelderen van de manier van besluitvorming  

Ten behoeve van een goed onderbouwde besluitvorming en de inbedding daarvan richting 

medezeggenschap en een adequate communicatie werkte het DT in 2020 voor het eerst met een 

besluitvormingsformat. Het format maakt inzichtelijk wat de bedoeling is van- en wat de consequenties 

zijn van besluiten. 

In de laatste periode van 2020 is de vernieuwde plan en controlcyclus vastgesteld in het DT. In deze 

cyclus heeft het DT afgesproken met elkaar welke instrumenten zij wanneer inzetten om de PDCA ook 

op directieniveau goed te doorlopen.  
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De PDCA-cyclus start met een vernieuwd strategisch kader waaraan in de laatste maanden van 2020 

is gewerkt. In de lente van 2021 gaan de directeuren en de ondersteuning aan de slag met de 

kaderbrieven. Dit is de startpunt voor het begrotingsproces en het maken van de jaarplanning met de 

directiebeoordeling als laatste toets. Het driemaal terugkijken op het jaar met periodeverslagen 

houden wij vast en is tevens geïntegreerd in de plan- en controlcyclus.  

In het terugkijken met behulp van de perioderverslagen blijft het DT en het MT zich ontwikkelen en dit 

begint inmiddels zijn vruchten af te werpen. De periodegesprekken zijn nu ook onderdeel van de 

PDCA cyclus op MT niveau en zorgen voor input voor het gesprek in het DT met de RvB. Door meer 

met elkaar in gesprek te zijn kan ook worden gekalibreerd, “is mijn opvatting over kwaliteit hetzelfde 

als die van jou?”. Maar ook kan met input, het gesprek gevoerd worden over risico’s en of Attent op 

koers ligt. 

3.5 Met zorgtechnologie het werk leuker, lichter en makkelijker maken  

Corona heeft enorme snelheid gegeven aan de inzet van audiovisuele middelen. Beeld- en 

raambellen, Ipad-toepassingen met allerlei app’s voor spelletjes of ten behoeve van training en het 

gebruik van CarenZorgt door familie is niet meer weg te denken. Veel bewoners/cliënten vonden het 

in het begin onwennig en ingewikkeld. Ook hier werd ondersteuning gevonden door dementie-

vriendelijke software. Voor AZT en de GRZ wordt een ICT en innovatie ontwikkelagenda gemaakt en 

deze zal onderdeel uit gaan maken van het activiteitenplan 2021. Met het team MT Thuiszorg en de 

Manager ICT & IV is gesproken over de wens en noodzaak om inhoudelijk en praktisch meer invulling 

te geven aan EHealth Thuis.  

Daarnaast zijn er grote stappen gemaakt in het MDM (Mobile Device Management) Dat omvat het 

beheer van mobiele apparaten, zoals smartphones, tablets en laptops. Afgelopen jaar heeft er een 

wissel van de mobile provider plaatsgevonden, is het printerpark vervangen en is de inlogbeveiliging 

(2FA) ingevoerd. De middelen om de werkplekken te vervangen op locatie zijn aangeschaft, maar is 

vanwege Corona nog niet uitgerold. Tevens moest de centralisatie van telefonie hierdoor worden 

geparkeerd.  

 

4. Communiceren = halen & brengen  

4.1 Elkaar beter verstaan door vaste werkwijze & communicatie via 1 portaal  

Vanwege Corona is deze ambitie in een versnelling gekomen. Tijdens Corona is gewerkt met een 

vaste structuur en spelregels voor communicatie. In 2021 wordt de methode die hiervoor is 

gehanteerd geëvalueerd en bij positieve bevindingen bepaald of dit ook voor andere 

beleidsonderwerpen wordt toegepast.  

Eind 2020 is een eerste start gemaakt met een communicatiestructuurplan met het doel verbeteren 

van informatie en communicatie met cliënten die intramuraal komen wonen/revalideren. Zij krijgen de 

juiste informatie op het juiste moment. Een structuurplan zit vooral in de hoek van informatiebeheer en 

geeft inzicht in de reden van het bestaan van de informatie en geeft inzicht in wie de ‘eigenaar’ is van 

de informatie. Het gaat om een integraal plan dat zowel zorg, behandeling als facilitaire- en algemene 

informatie biedt. Opdrachtgevers zijn de zorgdirectie en manager bedrijfsvoering. De projectleiding 

wordt uitgevoerd door de afdeling communicatie.  

4.2 Informatie op maat; Juiste informatie op de juiste plek  

In de scoop van de 2FA implementatie werkgroep is ook verbinding gemaakt met de afdeling PR en 

Communicatie voor een goede digitale werkplek (bureaublad/AttentNet). Een belangrijk startpunt voor 

de tailormade communicatie is de ontwikkeling van een digitaal startscherm. Daarbij wordt gekeken of 

deze ingericht kan worden naar de behoeften van de verschillende functiegroepen binnen Attent. 
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4. Indicatoren kwaliteitsplan 
 

Zie mij hoor mij  

Cliënttevredenheid  

Ambitie in het jaarplan was om hoger dan een 8 te scoren bij de vragen die specifiek gaan over “Zie 

mij hoor mij”. 

 

WLZ 

Vorig jaar zijn we gestart met het uitvragen van de cliënt ervaringen middels een korte vragenlijst in 

ONS (het nieuwe ECD). Deze lijst bestaat sinds juli 2019 en bevat een tweetal vragen die na het 

halfjaarlijkse zorgleefplan gesprek aan de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger gesteld worden.  

 

 

Afgelopen jaar hebben 371 cliënttevredenheidsmetingen plaatsgevonden bij 284 cliënten. We zien dit 

jaar een flinke stijging van het aantal uitvragen. Het cijfer 4,8 impliceert dat onze zorg wordt 

beoordeeld als goed, als het wordt vertaald van een cijfer tussen de 1 en 10, is dit te interpreteren als 

een ruime 9,5. 

De tweede vraag die we stellen: “Wat kunnen we doen om uw beoordeling te verbeteren?” levert veel 

tips op. Managers en zorgteams kunnen deze informatie via een dashboard inzien en hierin kort 

cyclisch verbeteracties oppakken. Gezien de Corona-crisis is afgelopen jaar nog niet de ambitie 

opgepakt om verdiepend te leren van de verbetersuggesties op Attent of locatieniveau met de 

focusinterviews die Attent van plan was om in te zetten. In 2021 wordt dit nadere uitwerking 
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Attent Zorg Thuis 

Binnen de thuiszorg heeft een onderzoek naar de tevredenheid plaats gevonden volgens PREM. Facit 

was de uitvoerende partij. De resultaten zijn besproken in de centrale cliëntenraad en opgenomen in 

Mediquest. Over-all kan geconcludeerd worden dat er in deze cliëntenraadpleging positieve 

antwoorden gegeven zijn en dat de cliënten wijkverpleging over het algemeen tevreden zijn over de 

zorg die ze van Attent ontvangen. 

 

 

 

GRZ 

Binnen de GRZ wordt standaard bij ontslag gevraagd naar cliënt ervaringen. Hieronder worden de 

resultaten en vragen gepresenteerd in relatie met het thema: Zie mij hoor mij. 

 

 

Vragen cliëntervaringen onderzoek GRZ gerelateerd aan hoor mij 

zie mij 

Zypendaal  Intermezzo  

 GRZ GRZ en ELV 

kwartalen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Had u het gevoel dat er voldoende naar u werd geluisterd? 8,6 - 8,8 8,3 8,7 8,3 8,2 8,2 

Heeft u zich over het algemeen gehoord gevoeld? 8,6 - 8,8 8,2 8,8 7,1 7,8 8,2 

Kwamen medewerkers hun afspraken na die er met u gemaakt waren? 8,5 - 8,3 8,5 8,9 8,3 8,3 8,6 

Kreeg u verzorging op de manier zoals u dat wenste? 8,5 - 8,8 8,5 8,4 8,3 8,2 8,2 

Totalen hoor mij, zie mij  8,6 - 8,7 8,4 8,7 8,0 8,1 8,3 
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ZorgkaartNederland 

Attent scoort op de meeste fronten iets beter in vergelijking met de sector. een 8.3 is een cijfer om 

trots op te zijn! We hebben extra aandacht voor de hoeveelheid waarderingen. Ten opzichte van vorig 

jaar is het Attent gelukt om op alle onderliggende onderdelen van het cijfers op Zorgkaart een 

verbetering te realiseren 

 

 

 

Procentuele inzet psychofarmaca bij cliënten met dementie 
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We constateren dat het percentage psychofarmaca, ondanks de sterke stijging aan psychiatrische 

problematiek, op de 10% blijft liggen. Binnen dit percentage wordt grotendeels psycho-medicatie 

gegeven voor aandoeningen met een diagnose. Het lijkt erop dat het deel onbegrepen gedrag-

situaties daarmee beperkt is. En dat zou weer kunnen duiden op een situatie dat we voldoen aan de 

psychosociale richtlijn van Verenso. Met behulp van een statistische analyse proberen we hier meer 

grip op te krijgen. Hierbij wordt onderzocht of het onderzoeksmodel waarbij Attent vergeleken wordt in 

de benchmark voldoende valide en betrouwbaar is. Attent wil de medische zorg vanuit een breed 

perspectief bezien. Hiertoe willen we de psychosociale richtlijn van Verenso verder breed 

implementeren zodat wanneer er toch medicatie wordt gegeven, wij dit altijd onderbouwd doen. 

 
Leren van uitkomsten indicatoren basisveiligheid  

Vanuit het Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg is Attent verplicht zich extern te 

verantwoorden over een aantal kwaliteitsindicatoren.  

Er zijn tien indicatoren 'Basisveiligheid'. 

Drie daarvan zijn verplicht ingevuld, namelijk de indicatoren: 

2 – Advance Care Planning 

3.1 – Medicatieveiligheid: Bespreken medicatiefouten in het team 

6 – Aandacht voor eten en drinken 

 
Van de overige zeven indicatoren heeft Attent gekozen voor de volgende indicatoren: 

1.1 Decubituspreventie: Aantal cliënten op de afdeling met decubitus categorie 2 of hoger  

4.1 - Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking: Percentage cliënten op de afdeling waarbij 

vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen zijn toegepast 

4.3 – gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking: Wijze waarop de organisatie nadenkt over 

vrijheidsbevordering van cliënten 

 
Het merendeel van deze gegevens kan geautomatiseerd worden verzameld. Hiervoor is het van 

belang dat de gevraagde informatie in het ECD gerapporteerd wordt. De kwaliteitsindicatoren zijn voor 

bijna alle thema’s onderdeel van de processen en werkwijzen van Attent, m.u.v. eten en drinken, die 

informatie is handmatig nagekeken. Hier zal volgend jaar geautomatiseerd aan worden gewerkt. Voor 

4.3 gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking, geldt dat dit niet geautomatiseerd plaats kan vinden. 

De kaderbrief van 2022 zal op dit punt extra aandacht vragen om dit goed te implementeren. 

De managers hebben een ieder de metingen van hun afdeling/locatie beoordeeld en gaan daar waar 

de resultaten afwijken van het gewenste resultaat met verbeteringen aan de slag. Er wordt momenteel 

gewerkt aan een kwaliteitsdashboard waarmee deze gegevens op elk gewenst moment door de 

managers zelf opgevraagd kunnen worden.  

  

Leren van de 100-dagen bijeenkomsten 

De 100 dagen bijeenkomsten is een instrument dat ingezet wordt om maximaal te leren van nieuw 

instromende medewerkers, zodat de kans op het behouden van hen toeneemt. Begin afgelopen jaar 

is de frequentie van de 100 dagen gesprekken opgevoerd in kleine groepen vanwege Corona, maar 

ook om maximaal te leren van ervaringen van nieuwe medewerkers juist in deze tijd. Sinds de zomer 

zijn i.v.m. corona de 100 dagenbijeenkomst gecanceld. Nieuwe collega’s die uitgenodigd zouden 

worden voor de 100-dagenbijeenkomsten na de zomer zijn gevraagd om een korte enquête in te 

https://www.google.com/search?q=handboek+actiz+indicatoren&rlz=1C1KMZB_enNL527NL559&oq=handboek+actiz+indicatoren&aqs=chrome..69i57.5747j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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vullen. Een beperkt deel heeft deelgenomen. De insteek van Attent “zie mij, hoor mij” richting 

medewerkers past prima bij de resultaten uit deze beperkte enquête.  

Het is goed te merken dat het beeld van nieuwe medewerkers na 100 dagen bij Attent veelal positief 

is. Er wordt namelijk genoemd dat we binnen de organisatie van elkaar leren, er fijne communicatie is, 

een leuke werksfeer en fijne collega’s met een hart voor de zorg. Opvallend is dat veel van de nieuwe 

medewerkers benoemen dat de collega’s en de saamhorigheid sterk zijn aan Attent en dus behouden 

moeten blijven. De samenwerking onderling en de sfeer wordt dus als sterk gezien. Ook zijn er een 

aantal punten genoemd die beter kunnen, namelijk de samenwerking tussen bepaalde locaties, het 

luisteren naar de medewerkers en meer aandacht, tijd en hulp bij het inwerken. Deze verbeterpunten 

pakt Attent op. Het is van belang om te blijven investeren in ons ‘on-boarding’-programma.  

 

Aantrekkelijke werkgever analyse instroom, uitstroom en doorstroom 

Attent wil een leuke aantrekkelijke werkgever zijn ook in de toenemende arbeidsmarktkrapte. Attent 

denkt na met een optelsom van allerlei interventies om dit te bewerkstelligen en daarmee het 

gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbestand op gewenst niveau te houden. Attent vindt 

het hierbij van belang om aandacht te blijven houden voor zowel de instroom als de ongewenste 

uitstroom. Hieronder een greep uit de belangrijkste activiteiten van 2020 met deze doelstellingen;  

 

Attent een aantrekkelijke werkgever bij in dienst 

- Referentiecheck wordt standaard uitgevoerd bij het indiensttredingsproces; zo werk je met 

 fijne en betrouwbare medewerkers. 

- We leiden zoveel als mogelijk mensen op via een traject BBL-VIG en BBL-VIG/MZ voor 

verzorgende functies. Het afgelopen jaar hebben we het aantal BBL-ers kunnen uitbreiden.  

- In 2020 is een pilot gestart met de functie van woonbegeleider naast die van verzorgende. In 

deze functie ligt de nadruk op begeleiding. Voor de uitoefening van de functie zijn met name 

agogische kwaliteiten van belang. 

- Aandacht voor advertentieteksten zodat zij een goede en realistische indruk geven van de 

praktijk van Attent.  

- Gemakkelijk en goed geïnformeerd in dienst; het digitale proces van werving en selectie is 

verder geprofessionaliseerd. Aan de slag met inrichtingsvraagstuk t.a.v. pre inwerken / 

indiensttredingproces. En digitaliseren van de personeelsinformatiemap. 

- Attent breed aandacht voor zorgvuldige W&S, verwachtingsmanagement van nieuwe 

medewerkers, inzet in inwerkperiode en goede begeleiding (link met uitkomsten 100 dagen 

bijeenkomsten) 

Attent een aantrekkelijke werkgever bij uit dienst 

- Attent neemt deel aan een landelijk onderzoek naar vertrekredenen van medewerkers in de 

zorg. We hebben een analyse gemaakt over de respons over Q 3 en 4 van 2019 en Q 1 van 

2020. Begin 2021 wordt de analyse gemaakt over 2020. Advies vanuit inzicht in 

uitstroomanalyse is door het DT overgenomen. 

 

- Attent blijft investeren in managers. De uitstroomanalyses laten zien dat de leidinggevende rol 

(manier van aansturen en communiceren) van wezenlijk belang is en daar willen wij in 

investeren. 

 

- De samenwerking tussen verschillende functies, waaronder de Seniorverpleegkundige blijven 

verbeteren, passend bij het interdisciplinair werken vanuit ons strategisch kader.  
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5 Globaal overzicht activiteiten en zorgontwikkelingen binnen Attent 
De ontwikkelingen onder de verschillende producten die Attent biedt komen aan bod onder de 

kwaliteitsdoelen waarop wordt gereflecteerd in hoofdstuk 3. Echter voor het bedrijfsonderdeel Zorg, 

thuis en kort verblijf is nog wat aanvullende informatie te vermelden. 

5.1 Zorg thuis en kort verblijf  
De organisatie-eenheid Thuis en Kortdurende Zorg levert thuiszorg, geriatrische revalidatie, 

eerstelijnsverblijf en dagbehandeling. Daarnaast maken de cliëntadviseurs en het verpleegkundig 

ambulante zorg team (VAZ) deel uit van deze eenheid. 

Cliëntadviseurs  

 Ten behoeve van de coördinatie van uitstroom van cliënten uit het ziekenhuis en de instroom 

richting de VVT-organisaties zijn vijf zorgaanbieders - waaronder Attent - gestart met een 

centraal coördinatiepunt verblijf. De cliëntadviseurs van Attent draaien mee in de bezetting 

van dit meldpunt en werken mee aan het afstemmen van de onderlinge werkprocessen.  

 Afgelopen jaar zijn de cliëntadviseurs aan de slag gegaan met de implementatie van Entrace. 

De nieuwe applicatie voor het bijhouden van wachtlijsten en het plannen van opnames.  

AZT  

 Voor de thuiszorg binnen Attent geldt dat het perspectief van vorig jaar om te gaan 

samenwerken is verdwenen door het afblazen van de fusieplannen. Op eigen kracht lukt het 

Attent goede zorg thuis te leveren en hiervoor goede medewerkers aan ons te binden. Het lukt 

Attent om zich als relatieve kleine speler met een goede kwaliteit van bijvoorbeeld regiefunctie 

wondzorg soepel te bewegen in de markt. In het strategietraject eind 2020 is afgewogen hoe 

of de (complexe) thuiszorg naadloos past bij het aanbod van complexe verpleeghuiszorg en 

daarom hoort bij Attent als geheel. 

 Door de kwaliteit van ons aanbod (onze wondconsulenten) biedt Attent de regiefunctie ten 

aanzien van wondzorg in de regio. Afgelopen jaar is hierin gewerkt aan een inhoudelijke 

samenwerking met STMG.  

 Gesproken over de wens en noodzaak om inhoudelijk en praktisch meer invulling te geven 

aan EHealth Thuis. 

 Palliatieve zorg thuis (inkoopvoorwaarden)  

 Verbinding managementrapportage AZT met perioderapportages Attent in relatie tot 

inkoopvoorwaarden verzekeraars. 

 Samen met de CCR is onderzocht hoe de vertegenwoordiging van thuiszorgcliënten beter 

geborgd wordt.  

 Door Corona was het aantal cliënten in mei en juni duidelijk lager dan normaal later in het jaar 

stegen de aantallen weer. 

 
Kortdurende zorg  

 Begin 2020 was gestart met het project DBC registratie. De 

werkgroep heeft uitgezocht welke tijd geschreven kan worden op 

een DBC en heeft managementinformatie gemaakt voor het 

beheersen van trajectduur en borgen tijdsregistratie. Alle 

verpleegkundige, paramedici en cliëntadviseurs kregen instructie 

over welke werkzaamheden op een DBC geschreven moeten 

worden. We zien een significante toename in de tijd die 

geschreven wordt. Voor de implementatie eind van het jaar was een “stomme” film gemaakt.  
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 Momenteel is (landelijk) niet helder welk toetsingskader van de IGJ van toepassing zijn op de 

GRZ/ELV. Afgelopen jaar is een nieuwe werkgroep gestart om deze vraag te beantwoorden. 

In de tussentijd in 2021wordt binnen Attent richtinggevend beleid gemaakt. Het ziet er naar uit 

dat we een combinatie gaan gebruiken van het toetsingskader voor de thuiszorg en die voor 

de WLZ. 

 GRZ start met een proefaudit Topcare begin 2021. In 2020 hebben de voorbereidingen 

plaatsgevonden met onder andere de werkgroep revalidatieklimaat. 

 Nieuwe medewerkers zijn in 2020 met behulp van een inwerkprogramma aan de slag gegaan 

op de GRZ afdelingen. Onderdeel van het inwerkprogramma is meelopen met paramedici. Zo 

ondersteunen we multidisciplinaire samenwerking en wordt het therapeutisch klimaat 

ondersteund. 

 Transmurale zorgpad quick-hip. In 2020 werden de eerste cliënten opgenomen en gingen ook 

weer met ontslag. Dit project heeft de verwachte logistieke voordelen laten zien. 

Zorginhoudelijk moet het proces nog verder worden afgestemd en geëvalueerd. In december 

vond de evaluatie plaats Rijnstate en ander samenwerkende zorgaanbieders. 

 In 2020 vond een verdiepende analyse plaats in het verzuim van de GRZ in 2021 wordt op 

deze analyse verder voortgeborduurd. 

 Clienttevredenheid en Zorgkaart (proces uitvraag en beoordeling) 

 Er heeft een verkenning plaatsgevonden betreffende de meerwaarde van de functie GRZ 

verzorgende. 

 

VAZ 

 De VAZ werkt met expertise gebieden. Deze gebieden zijn gebaseerd op de ALW 

scholingsportefeuille. Door individuele VAZ leden verantwoordelijk te laten zijn voor een 

specifiek onderwerp en zich hierin de ruimte geven zich dit eigen te maken en de verdieping 

op dit onderwerp te zoeken d.m.v. Evidance Based studies hierbij te betrekken is het VAZ 

beter in staat tot het geven van op maat gemaakte scholingen aan collega’s binnen Attent. 

Hierin dragen zij bij aan het doel om meer gekwalificeerde medewerkers binnen Attent te 

bewerkstelligen. 

 Tijdens Corona is de VAZ actief geweest in het beheer van verpleegtechnische materialen 

naar veel tevredenheid. Tijdens de proefaudit HKZ en bij de facilitaire dienst kwam naar voren 

dat het werkproces hieromtrent voor verbetering vatbaar is dit is meegenomen in de 

aanpassing van het kwaliteitsplan van 2021. 

 

Dagbehandeling/Dagbesteding  

 Project Zorgpad Langer Thuis 

 De afgelopen maanden is de dagbehandeling helemaal over gegaan op WLZ financiering. 

Voor nu geeft dat een meer continu en beter voorspelbaar zicht op de zorgvragen en 

bijbehorende personeelssamenstelling.  

 Ook bij het product Dagbehandeling en dagbesteding. Wel is er nog wat de doen ten aanzien 

van de formele kwaliteit (IGJ). Welke IGJ normen wil/kan Attent het best van toepassing laten 

zijn voor de zorg op de dagbehandeling? We zien dit als ontwikkelvraag die meegenomen 

wordt naar het stafbureau voor 2021. 

 Start nieuw management  

 Project Zorgpad Langer Thuis 

 De dagbehandelingen worden nu volledig bekostigd uit WLZ. We merken dat dit een 

aanzuigende functie heeft. Wel is er nog wat de doen ten aanzien van de formele kwaliteit 

(IGJ). Welke IGJ normen wil/kan Attent het best van toepassing laten zijn voor de zorg op de 

dagbehandeling? We zien dit als ontwikkelvraag die meegenomen wordt naar het stafbureau 

voor 2021. 
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5.2 Services 
 

Summerschool vakantiekrachten 

Voor de tweede keer in successie heeft in de zomer de Summerschool plaatsgevonden voor jongeren 

vanaf 15 jaar om kennis te maken met het werken in de ouderenzorg en de verschillende functies 

binnen Attent. Vorig jaar heeft Attent hiervoor de publieksprijs van de HR care Award te winnen.  

 

 
 

Oriëntatiebaan 

In het afgelopen jaar is de oriëntatiebaan gecreëerd. Deze baan heeft als doel om potentiele 

medewerkers voor de zorg een eerste kennismaking te laten maken met verzorgende beroepen om 

op basis daarvan een goede afweging te kunnen maken of een BBL-traject naar een verzorgende 

functie passend is.  

Vastgoed  

In voorbereiding naar het begin van 2021 is de vastgoedkoers voor de kern Dieren opgesteld. Deze 

draagt bij aan een duurzame vastgoed koers voor heel Attent. Attent is in gesprek met de verhuurders 

in Dieren evenals met de gemeente om hen tijdig te betrekken bij onze koers. Daarnaast is gekeken 

naar mogelijke partners voor de verdere ontwikkeling. 

 

Duurzaamheid  

Er is een adviseur gebouwveiligheid en technisch beheer aangenomen, de Greendeal 2.0 is 

ondertekend. De voorbereidingen zijn gedaan voor het projectmatig vervangen van de verlichting door 

LED verlichting, dit heeft door Corona helaas vertraging opgelopen. Het project om het afval beter te 

scheiden, om zo bij te dragen aan de circulaire keten, loopt.
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6. Samen leren en verbeteren 

Naast de indicatoren van het kwaliteitsplan – zoals beschreven in hoofdstuk 3 - gebruiken we binnen 

Attent verschillende tools om te analyseren, leren en verbeteren.  

 

PRISMA- analyse 

Er hebben dit jaar 8 prisma-analyses plaatsgevonden.  

Sturen op indicatoren kwaliteit en Veiligheid Wlz 

Er wordt steeds meer gestructureerd en gestandaardiseerd gewerkt aan de PDCA in de teams. 

Hier wordt sinds kort gewerkt met een dataformat, dat helpt om overzicht, inzicht en sturing te hebben 

op de belangrijkste afspraken die gemaakt worden vanuit actuele onderwerpen in projecten, 

kwaliteitsindicatoren en het kwaliteitsplan. In het dataoverzicht wordt verantwoording afgelegd op alle 

niveaus. Het wordt door de manager dagelijks bijgehouden. De afspraak is dat alle teams in de 

langdurige zorg, hetzelfde data-overzicht gebruiken. We nemen dit data-overzicht vanaf medio eerste 

kwartaal ’21 op deze wijze in gebruik. De IGJ veldnormen en de ARBO normen, conclusies n.a.v. 

analyses in trend in incidenten en kwaliteitsindicatoren zijn tevens onderdeel van dit overzicht 

voorheen waren deze verwerkt in het IGJ stoplichtoverzicht. 

Interne audits  

In de eerste Lock down periode heeft het auditen stilgelegen. Net voor de eerste Lock down is er een 

audit geweest op opiaten. Managers hebben aan de hand van deze audit verbeteracties opgepakt. In 

de Lockdown is de planning voor 2020 herzien. De scholing voor waarderend auditen die gepland was 

is uitgesteld naar 2021. 

In november is met behulp van het interne auditteam geaudit in hoeverre uitdrukking is gegevens aan 

de transitieplannen op verschillende locaties, op weg naar verpleeghuiszorg. Verbeteracties die hieruit 

naar voren kwam zijn opgepakt. 

Audits Lerend netwerk 

De geplande audits zijn dit jaar niet uitgevoerd vanwege Corona.  

Externe klachtencommissie 

Afgelopen jaar is 1 klacht behandeld in de extern klachtencommies. Na aanleiding van de reflectie op 

de uitspraak van de externe klachtencommissie is gebleken dat we het op dit gebied nog beter 

kunnen doen. Nog te vaak gaan we te lang door met het proberen familie naar de zin te maken terwijl 

dit niet in het belang van een cliënt is en over de incasseringsgrens dreigt te gaan van een zorgteam. 

Inzicht geven in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de zorg. Formele en informele 

familiecontacten op een goede wijze een plek geven in het dossier. De dialoog verbeteren met familie 

en op tijd opschalen naar andere disciplines en in de lijnverantwoordelijkheid sneller opschalen naar 

directie zijn verbeteringen waar Attent het komend jaar aan gaat werken. En mogelijk in sommige 

gevallen ook sneller, als het echt niet meer gaat, de zorg beëindigen. Hiertoe heeft het DT het 

afgelopen jaar de procedure zorgbeëindiging vastgesteld. Het geeft een stappenplan voor preventie 

en de daadwerkelijke uitvoering voor het eenzijdig beëindigen van de zorg. Familieparticipatie is mede 

om deze reden voor volgend jaar extra opgenomen in ons kwaliteitsjaarplan. Het bestaande 

mantelzorgbeleid wordt onder de loep genomen en er wordt beoordeeld of Attent voldoende richting 

en inrichting biedt om bovenstaande uitgangspunten te verwezenlijken.  

Melding Calamiteit IGJ Beverode  

Op 5 februari heeft Attent een melding gedaan van een calamiteit bij Beverode. Er is met behulp van 

de PRISMA methodiek geleerd van deze calamiteit en verbeteracties zijn opgepakt. 
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Incidenten  

De verantwoordelijkheid voor het afhandelen van meldingen van incidenten is vorig jaar lager in de 

organisatie belegd. De senior verpleegkundige heeft een centrale rol gekregen en spreekt hierover in 

de teams en rapporteert aan de manager zorg. Periodieke rapportages en gesprekken over de 

incidenten ondersteunen deze ontwikkeling. Deze zijn onderdeel van het dataformat dat wordt 

gehanteerd in de MT’s  

Een belangrijk conclusie die na het Covid jaar getrokken kan worden is dat dit niet ten koste is gegaan 

van de bereidheid om te melden.  

Attent gaat volgend jaar de PDCA in leren van incidenten verder versterken. Hiertoe wordt in 2021 het 

analyseren van het afhandelen van meldingen kwalitatief onder de loep genomen. Wordt een pilot 

gestart met kwalitatief goed melden, waarbij de nadruk op de analyse en de nut en noodzaak van het 

melden is gelegd. Dit maakt dat de afhandeling van de melding meer waarde heeft omdat er aan de 

voorkant al goed geanalyseerd is. Tevens zal worden gewerkt aan het optimaliseren van de periode 

rapportages, op zowel team niveau als op Attent ( directeurs ) niveau. Daarnaast zal de 

verbetermodule verder worden geoptimaliseerd.  

 
Klachten  

Het totaal aantal klachten in 2020 is 17 (2019: 7 klachten). Dit is een opvallende toename, maar 

vooralsnog geen trend. De indruk is dat ontevredenheid in 2020 in de samenleving is toegenomen 

onder invloed van de Corona-pandemie. Door de beperkende maatregelen, die in de VVT-sector 

bijzonder merkbaar en voelbaar zijn voor cliënten en verwanten, roept dit algemene, brede gevoelens 

van onmacht en onvrede op en heeft dit mogelijk bijgedragen aan extra klachten bij Attent Zorg en 

Behandeling.  

In een groot deel van de klachten was een luisterend oor en begrip tonen voor de situatie en 

gevoelens helpend. 

Opmerking: De klachten zijn informele klachten (= uiting van onvrede). Bij informele klachten kan de 

klachtenfunctionaris: aanhoren, informeren, bemiddelen, verwijzen. De klachtenfunctionaris draagt bij 

aan het oplossen van onvrede door betrokkenen en het herstel van vertrouwen tussen betrokkenen. 

De basis voor het klachtbehandeling is de Wet kwaliteit, klachten geschillen in de zorg (Wkkgz). Bij de 

klachten in deze rapportage is geen onderzoek gedaan naar de gegrondheid van de klacht. 

Directiebeoordeling  

In onze directiebeoordeling zijn interne en externe ontwikkelingen gekoppeld aan mogelijk risico’s. 

Op basis van deze risico’s zijn maatregelen opgesteld. De maatregelen zijn waar noodzakelijk 

geïntegreerd in de acties van het vernieuwde kwaliteitsplan 2020-2021.  
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7.  Meedenken en meedoen 
 

7.1 Intern toezicht  

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en op de 

algemene gang van zaken in de organisatie vanuit maatschappelijk belang en heeft naast toezicht ook 

een werkgevers- en adviesfunctie. De Raad ziet er in het bijzonder op toe dat het bestuursbeleid past 

bij de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en uitgangspunten. 

Voor meer inzicht in de activiteiten van de RvT in 2020 zie voor meer informatie zie het jaarverslag 

van de RvT op de website van Attent. 

 

7.2 Medezeggenschap en advies 

De Coronacrisis heeft ook v.w.b. de medezeggenschapsraden veel impact gehad. Er is zeer frequent 

overlegd met Bestuurder en Directieleden, om zaken af te stemmen. Ook werden vrijwel wekelijks 

bulletins verstrekt t.a.v. de actualiteit en te treffen maatregelen. Daardoor zijn de 

medezeggenschapsraden van meet af aan goed geïnformeerd en vooral ook geconsulteerd geweest, 

tijdens de verschillende fases van de uitbraak. De goede onderlinge communicatie heeft het snel 

schakelen in beleid en maatregelen mogelijk gemaakt. 

 
Ondernemingsraad 

De OR heeft ingestemd met: 

 Opleidingsfaciliteitenregeling  

 Investering Zorgcommunicatiesysteem 

 Wijzigingen Camerabeleid 

 Procedure Werving en Selectie 

 Kaderregeling Roosteren en Werktijden 

De OR heeft geadviseerd over: 

 Investeringsbegroting 2020 

 Klachtenregeling Cliënten 

Centrale Cliëntenraad 

De CCR heeft ingestemd met: 

 Procedure eenzijdige beëindiging zorgovereenkomst 

 Klachtenregeling Cliënten 

 

De CCR heeft geadviseerd over : 

 Procedure Zorg en Dwang 

 Gewijzigd Camerabeleid 

 Jaarrekening 2019 

 Begroting 2021 
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De Professionele Adviesraad 

De PAR bestond in 2020 uit een VIG-ger, 2 senior verpleegkundigen, 2 verpleegkundigen uit de VAZ, 

een wijkverpleegkundige, een fysiotherapeut, een verpleegkundig specialist, een specialist 

ouderengeneeskunde en een psycholoog. Dit is een redelijke afspiegeling van de medewerkers zorg 

en behandeling van Attent. 

De PAR heeft in overleg met de bestuurder een reglement opgesteld waarin de werkwijze en 

faciliteiten zijn vastgelegd. De bedoeling hiervan is dat voor alle partijen de organisatie, de werkwijze 

en de faciliteiten van het orgaan helder en transparant zijn. 

Ook de PAR heeft door corona een bijzonder jaar gehad. De raad heeft tijdens de eerste lockdown 

nagenoeg stil gelegen. Vanaf eind mei zijn de activiteiten weer opgepakt en is er o.a. diverse keren 

overleg geweest met het uitbraakteam over de bezoekregeling (met hulp van de handreiking voor 

bezoekbeleid in verpleeghuizen in corona-tijd). 

De adviesraad beoordeelt alle beleidsstukken rondom de primaire zorg op inhoud en uitvoerbaarheid. 

Dit jaar kwamen er onder andere vragen over de inhoud en implementatie van het nieuwe 

huidletselbeleid, de werkwijze bij ouderenmishandeling en het beleid seksualiteit en intimiteit. 

Naar aanleiding van het rapport van het inspectiebezoek aan locatie Beverode (september 2020) 

heeft de PAR met het DT gesproken over verbetering van het methodisch werken en de 

verslaglegging daarvan in het ECD. Eerste conclusie was dat de verbetering voor heel Attent moet 

plaatsvinden. Dit heeft geleid tot de formatie van een expertgroep (met de procesbeheerders ONS als 

spil) en leden van de PAR in 2021. 

Daarnaast is er iedere 6 weken overleg met (een delegatie van) het DT waarbij diverse onderwerpen 

over kwaliteitszorg besproken zijn. 

 

7.3 Extern toezicht 

HKZ 

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame 

kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen 

organisaties laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de 

eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders.  

Voor de maand november stond voor heel Attent de externe HKZ audit op de planning. Vanwege de 

Coronamaatregelen is besloten om het anders aan te pakken dit jaar. De audit is opgeknipt in twee 

delen. In november zijn de thuiszorg en de ondersteunende teams digitaal geaudit. Het tweede deel 

van de audit vindt plaats in het voorjaar van 2021 in april. Bij de terugkoppeling van de auditoren 

kreeg Attent complimenten over het invoeren van OZO verbindzorg1* en Ncare2**. Bij de 

huishoudelijke hulp viel op dat er een sterk oog is voor de risico’s die spelen en hoe ze daarmee om 

gaan. Ook viel op met hoeveel goede dingen de afdeling P&O bezig is, zoals het roosterproject en het 

monitoren van de in- en doorstroom van (nieuwe) medewerkers. De auditoren zagen dat de minor en 

observatiepunten van vorig jaar goed waren opgepakt. Er waren ook een aantal observaties. Deze 

gaan o.a. over de leveranciersbeoordeling, hoe zichtbaar risico’s gewogen worden en hoe concreet 

resultaten en doelen geformuleerd worden in bijvoorbeeld teamplannen.  

                                                      
1 OZO verbindzorg is een communicatieplatform waarmee cliënten ondersteund worden in het voeren 

van regie en onderlinge afstemming van medebehandelaars 

2 Ncare is een applicatie voor digitaal aftekenen van medicatie in de thuiszorg. 
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IGJ bezoek 

Midden in Coronatijd, in september heeft de Inspectie een bezoek gebracht bij de locatie Beverode 

van Attent (uiteraard binnen de coronaregels). Het rapport ontvingen Attent in december. Hieruit bleek 

de waardering van de inspecteurs voor hoe Attent met enthousiasme en ambitie werkt aan de 

verduurzaming van de verpleeghuiszorg en de weg die we daarbij, met grote betrokkenheid van de 

organisatie, afleggen. We zijn hard op weg om een leerstructuur en cultuur te creëren die helpt bij het 

gemakkelijk en toegankelijk leren. Het was mooi te zien dat de ingrediënten van het kwaliteitskader 

die de IGJ toetst, werden gevoeld en gezien door de inspecteurs. Trots zijn we op alle collega’s die 

met grote betrokkenheid en veel energie hebben gewerkt tijdens Coronatijd en daarbij steeds 

ruimschoots aandacht hadden voor de kwaliteit van zorg. Wat Attent o.a. van dit bezoek heeft geleerd 

en waar in 2021 aan wordt gewerkt is het nog beter methodisch werken (o.a. het zorgdossier), 

hoofden en gedrag. Het continu blijven leren van bijvoorbeeld incidenten is hier onderdeel van. Attent 

investeert hierin door het methodisch werken maximaal te ondersteunen, zodat kennis en kunde zicht 

ontwikkelt tot kunst. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in het kwaliteitsplan van 2020-2021. 

 

7.4 Netwerken en partners 

Waardigheid en Trots 

Met ondersteuning van Waardigheid en Trots (W&T) is modelmatig geïndiceerd wat een optimale 

functieopbouw (teamsamenstelling) en formatie is, afgestemd op cliëntgroepen en de 

(on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hierover kunt u meer lezen in paragraaf 2.2 van dit 

bestuursverslag. 

Eind augustus zal in de Hessegracht ook een scan van Waardigheid en Trots (W&T) plaatsvinden, 

aan de hand van het kwaliteitskader en is bedoeld om te kijken wat er goed gaat, wat heeft aandacht 

nodig en wat voor een ontwikkelingsgang zou je daarop kunnen zetten. 

UKON  

Aanvankelijk had Corona veel invloed op de activiteiten in het UKON-netwerk. Veel bijeenkomsten 

werden geschrapt omdat de organisaties gefocust waren op de eigen de organisatie en prioriteiten. 

Veel onderzoeken werden uitgesteld of getemporiseerd. 

Het jaarlijkse UKON symposium werd uitgesteld van april naar september maar ging in hele kleine 

setting en vooral online wel door. Dit was een zeer inspirerende bijeenkomst en voor de liefhebber is 

de oratie van professor Debby Gerritsen als hoogleraar Welbevinden hier terug te kijken. Gaandeweg 

kregen we als UKON – organisaties ruimte en handigheid in het online netwerken. De expertgroepen, 

stuurgroep en werkgroepen gingen enthousiast weer aan de gang. De impact van Corona en vooral 

de maatregelen werd vanuit UKON gevolgd o.a. in samenwerking met de Open Universiteit en 

Amsterdam UMC. Kennis en inzichten ten aanzien van omgang met Corona werd via de website van 

UKON gedeeld. Naast dit alles zijn we binnen Attent gestart met het Evidence 2.0 onderzoek en is 

vanuit de (UKON)wetenschapscommissie meegewerkt aan de voorbereiding van de proefvisitatie 

binnen de afdeling Klarenbeek voor het TOPcare-label.   

WZW 

Ontdek de zorg Week 

Van 16 t/m 21 maart 2020 vond de Week van Zorg en Welzijn 2020 plaats. In 2020 heeft Attent voor 

het eerst een andere invulling aan deze week ten opzichte van voorgaande jaren. De Week van Zorg 

en Welzijn is aangegrepen om onszelf te presenteren door middel van een Attent Informatiekrant. 

Deze krant is huis-aan-huis verspreid binnen het werkgebied van Attent, met een oplage rond de 

55.000. De krant was gevuld met informatieve en interessante verhalen binnen het werkgebied van 

Attent.  

 

https://www.ukonnetwerk.nl/actueel/oratie-debby-gerritsen/
https://www.ukonnetwerk.nl/actueel/warme-zorg-in-coronatijden/


Bestuursverslag 2020 - publieksversie 
   

 

 

30 

Imagocampagne Ontdek de ouderenzorg 

Attent heeft weer deelgenomen aan het jaarlijkse evenement Ontdekdezorg Week (voorheen Week 

van Zorg en Welzijn). Tijdens deze week zijn scholen gevraagd om een programma te maken met en 

voor cliënten van Attent. Scholieren hebben allerlei activiteiten ondernomen in locaties van Attent om 

op die manier jongeren in een vroeg stadium in contact te brengen met de zorgsector. Tijdens deze 

week heeft Attent ook deelgenomen aan de Meet & Greet Zorg en Welzijn om kennis te maken met 

belangstellende zij-instromers en herintreders voor zorgfuncties.  

Sterk in je werk 

In 2018 hebben we inspiratiebijeenkomsten georganiseerd voor groepen medewerkers van Attent met 

begeleiders en coaches van WZW. In 2019 hebben individuele medewerkers de gelegenheid gehad 

om op individuele basis loopbaancoaching te krijgen van coaches van WZW. Dit geldt ook voor 2020. 

Leiderschapstraject middenmanagement 

Er is een regionaal initiatief voor een leiderschapstraject voor middenmanagement. Een aantal 

regionale zorgaanbieders is met ondersteuning van WZW een MD-traject in ontwikkeling. Dit zal t.z.t. 

à la carte worden aangeboden. Door de coronacrisis is vertraging gekomen op ontwikkeling en 

invoering. We staan echter niet stil. De planning is dat het traject in het najaar van 2021 van start kan 

gaan. 

Extra handen voor de zorg 

Tijdens de eerste Corona-golf fungeerde WZW als Regionaal Contactpunt Extra Handen voor de Zorg 

waar vanuit (oud)zorgprofessionals zijn gematcht met zorgorganisaties die daar behoefte aan hadden. 

Attent heeft hiervan gebruik gemaakt.  

Uitstroomonderzoek 

In 2019 is een landelijk doorlopend uitstroomonderzoek gestart. Doel: meer inzicht in ongewenst 

verloop, zodat er gerichte acties voor behoud van personeel genomen kunnen worden, zowel op 

organisatie als op samenwerkingsniveau. WZW heeft dit vanuit haar bestemmingsreserves kosteloos 

aan haar leden aangeboden. Attent neemt deel aan dit onderzoek. Lees meer over het resultaat van 

dit onderzoeken in hoofdstuk 4 bij het onderdeel uitstroom. 

Bestuurlijk netwerk VVT en sector overstijgend overleg 

Het bestuurlijk netwerk binnen de VVT krijgt steeds meer kleur. De wens om samen dingen te 

ondernemen die voor ons in gezamenlijkheid waarde toevoegen is gegroeid. Een mooi voorbeeld is 

het Coördinatiepunt Verblijf waar hard aan is gewerkt. De pandemie heeft hierbij geholpen. We zijn 

met elkaar koers aan het bepalen hoe we dit willen vervolgen. Attent vindt het belangrijk om betrokken 

en laagdrempelig deze samenwerking mee vorm te geven zoals in onze koers is verwoord. 

Daarnaast is er een start gemaakt met een sectoroverstijgende samenwerking in de regio op de 

terreinen waarbij de vraagstukken ook sectoroverstijgende aanpak vragen. We onderkennen dat we 

met elkaar werk te doen hebben om de zorgvraag die op ons afkomt ten goede te keren. We denken 

ook dat we in het behoud van mensen in de zorgsector op creatieve wijzen met elkaar kunnen 

optrekken 

Lerend Netwerk 

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. In de loop van de tijd zijn er contacten vanuit diverse teams en/ of vragen 
ontstaan dan wel geïntensiveerd. Dit jaar zijn de contacten beperkter geweest dan gewenst in verband 
met de pandemie. Een aantal contacten tussen gremia hebben digitaal plaatsgevonden. Zoals 
bijvoorbeeld in het leren van elkaar in Nieuwbouwprojecten, over inzet maatregelen Corona en 
Kwaliteitsgelden. Het minisymposium en de collegiale audits zijn bijvoorbeeld niet doorgegaan.  
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8. Financiële paragraaf – facts and figures  
 

 

 

Kengetallen  

Op basis van de vastgestelde jaarrekening zijn de kengetallen en verdere gegevens in DigiMV 

ingevuld.  

 

 

Attent Zorg en Behandeling

0 31-dec-20 31-dec-19

Ratio's € €

solvabiliteit

eigen vermogen 16.538.421 12.991.792

balanstotaal 61.667.660 57.341.271

26,8% 22,7%

DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

kasstroom: bedrijfsresultaat + afschrijvingen 8.113.965 6.608.349

kasstroom: rente + aflossing 3.009.779 3.375.714

2,70 1,96

ICR (Interest Coverage Ratio)

bedrijfsresultaat 4.992.243 3.254.854

rentelasten 1.391.699 1.539.028

3,59 2,11

netto weerstandsvermogen

eigen vermogen 16.538.421 12.991.792

bedrijfsopbrengsten 78.108.426 71.664.945

21,2% 18,1%

liquiditeit

kortlopende activa 19.376.107 13.721.523

kortlopende passiva 14.726.603 12.753.119

1,32 1,08


