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Overhandiging Tovertafels
Op maandag 30 oktober vond de  officiële overhandiging plaats van vijf Tovertafels aan Valkenhof, uit handen van de 
Stichting ter Bevordering van de Gezondheidszorg Valkenswaard (SBGV). 
Tovertafels zijn een instrument om de levensvitaliteit van - met name - mensen met dementie te verbeteren. SBGV heeft voor 
ieder zorgcentrum van Valkenhof een Tovertafel ter beschikking gesteld. Het was een feestelijke middag waarbij de aanwezigen 
uiteraard ook zelf de Tovertafel konden ervaren. Van die gelegenheid maakten veel mensen enthousiast gebruik!
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De Opening  

Onderzoeksruimtes 
Kempenhof 
officieel geopend  
Op donderdag 26 januari opende wethouder Tindemans van de gemeente 
Valkenswaard de nieuwe onderzoeks- en praktijkruimtes van Diagnostiek voor 
U, De Bloedafname en huisartsenpost ShoKo in zorgcentrum Kempenhof. 

Klein ziekenhuis
De wethouder benadrukte in haar speech de maatschappelijke functie van 
zorgcentrum  Kempenhof. “De locatie is veel meer dan een verpleeghuis, het 
is een ruimte waar mensen elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen.” 
Valkenhof-bestuurder Annemieke Blokker en bestuurder Jules Keijzer van 
Diagnostiek voor U zien met de komst van de nieuwe diensten naar Kempenhof 
“een klein ziekenhuis in de regio ontstaan.”
De prikpost en onderzoeksruimtes zijn gerealiseerd op de begane grond van 
Kempenhof. Inwoners uit Valkenswaard kunnen er o.a. terecht voor bloedafname 
en diverse onderzoeken zoals hartfilmpjes, radiologische echo’s en longfunctie-
onderzoek. In het weekend biedt huisartsenpost ShoKo haar diensten aan. 

Annemieke Blokker (links), Jules Keijzer en Hetty Tindemans proosten   > 
op de opening  (foto: Jurgen van Hoof)
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 Voorwoord

In dit jaarbericht over 2017 leest u 
wat we ons hadden voorgenomen, 
wat we hebben gedaan, welke 
resultaten dat heeft opgeleverd, wat 
onze cliënten daarvan hebben ge-

merkt en wat dit betekent voor hoe we 
vooruitkijken naar de toekomst. Evenals 
voorgaande jaren maken we daarbij 
een indeling naar onze vier strategische 
thema’s:
1. Cliëntgerichtheid en Veiligheid en de 

bijzondere expertise van Valkenhof
2. De medewerkers als het belangrijkste 

kapitaal van Valkenhof
3. De kwaliteit in termen van de externe 

omgeving en financiering
4. Slimme bedrijfsvoering, efficiënt en 

cliëntvriendelijk.

Aan de hand van deze vier thema’s leggen 
we in dit jaarbericht verantwoording af 

aan onze cliënten, hun omgeving, onze 
medewerkers en leerlingen, onze 
samenwerkingspartners, onze 
financiers en andere direct bij ons 
werk betrokkenen. We schrijven het 
jaarbericht ook ter verantwoording aan 
de samenleving in bredere zin, mede 
vertegenwoordigd door toezichthoudende 
en controlerende instanties. 

2017 in vogelvlucht
Zoals alle zorginstellingen werd ook 
Valkenhof geconfronteerd met grote 
beroering in de samenleving en de 
daarmee gepaard gaande beeldvor-
ming over wat kwalitatief goede zorg 
verondersteld is te zijn. Beeldvorming 
die eigenlijk niet van toepassing is op 
Valkenhof. Bij Valkenhof heeft welzijn 
van bewoners al vanaf 2009 hoog op de 
agenda gestaan. 

Kwalitatief goede zorg maar wel ‘zorg met een zachte g’ 
is en blijft voor Valkenhof de belangrijkste opdracht. 
Zoals in ons meerjarenplan wordt beschreven willen we dat 
wat we goed doen, nog beter doen. Deze ambitie was ook in 
2017 onverminderd de leidraad in ons handelen. 

Dat wat we 
goed doen, 
nog beter doen

In 2017, en ook al in de jaren 
daarvoor, hebben wij ons ingezet om 
onze welzijnsagenda te borgen binnen 
de continuïteit van onze zorgverlening. 
En dat is, in ieder geval voor een heel 
belangrijk deel gelukt. Samen met 
medewerkers (OR) en Cliëntenraad 
werd iedere keer opnieuw naar 
mogelijkheden gezocht om onze ambitie 
te realiseren. 

Roerige tijden dus waarin medewerkers 
en cliënten keer-op-keer moesten 
getuigen van het feit dat het misschien 
wel op heel veel plaatsen de kwaliteit 
beter zou kunnen maar dat het bij 
Valkenhof in orde is. Wij zijn er dan ook 
erg trots op dat Valkenhof ook op 
Zorgkaart Nederland hoge ogen gooit. 
En dat is natuurlijk goed nieuws voor 
onze cliënten en bewoners. 

‘Wij zijn er erg trots op dat 
Valkenhof ook op Zorgkaart 
Nederland hoge ogen gooit. 
En dat is natuurlijk goed 
nieuws voor onze cliënten 
en bewoners.’ 

Tekst Annemieke Blokker, bestuurder Valkenhof

Beeldvorming over de zorg heeft ook 
invloed gehad op instroom van 
medewerkers. De arbeidsmarkt verkrapt 
maar ondanks dat is niet voor iedereen  
een plek in het arbeidsproces vanzelf-
sprekend. Om de instroom te verwezen-
lijken zijn er al een paar mooie initiatie-
ven en projecten gestart. Zo hebben wij 
meer leerlingen laten instromen en ons 
gericht op meer mannen enthousiast 
te maken voor de zorg. Volwassenen 
helpen aan een baan en het aantal 
Valkenhof-medewerkers vergroten; een 
wens die breed binnen Valkenhof leeft. 

Bevlogen en betrokken
Dat we in 2017 veel hebben bereikt 
komt vooral door onze professionals. 
Zij laten zich overwegend van hun beste 
kant zien door te doen waar ze goed en 
kundig in zijn. Onze medewerkers tonen 

bevlogenheid en betrokkenheid. Ook 
de vele vrijwilligers danken we voor hun 
inzet en warme betrokkenheid. 
Verder zijn we veel dank verschuldigd 
aan de leden van de medezeggen-
schapsorganen die met hun kritische 
bewogenheid steeds laten blijken zich 
in te willen spannen voor een goede 
organisatie. 

Dat geldt ook voor de klachtencommis-
sies, de vele samenwerkingspartners, 
de steunstichtingen, collega-instellingen 
en alle andere betrokkenen bij onze 
organisatie, niet in de laatste plaats de 
cliënten en bewoners en hun verwanten 
die vertrouwen hebben in Valkenhof, 
door een beroep te doen op onze 
dienstverlening en expertise. 
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 Rolstoel Wandelvierdaags

Rolstoel 
Wandelvierdaagse

Impressie van één van wandeldagen

In het kader van de Wandelweek Valkenswaard zetten onze cliënten, 
hun familie en een keur aan vrijwilligers hun beste beentje voor tijdens 
de Rolstoel Wandelvierdaagse van Valkenhof.

De gemeente Valkenswaard werd in mei 2016         
uitgeroepen tot mooiste wandelgemeente van 
Nederland. In het kader daarvan is van 15 tot 
en met 23 april 2017 de ‘WandelWeek Valkens-
waard’ georganiseerd. Een week waarin allerlei 

Valkenswaardse verenigingen, instellingen en bedrijven 
leuke wandel-evenementen voor jong en oud organiseerden. 
Valkenhof mocht in dat rijtje natuurlijk niet ontbreken! Daarom 
organiseerden wij de Rolstoel Wandelvierdaagse. Een gezellig 
evenement, dat ook de mensen die niet (goed) meer zelf kun-
nen wandelen de gelegenheid geeft om erop uit te gaan.

Gastvrij onthaal
Na een feestelijke opening op Tweede Paasdag, ging de 
Rolstoel Wandelvierdaagse van Valkenhof op 18 april officieel 

van start. Iedere dag vertrok een groep rolstoelers met hun 
begeleiders vanaf één van onze Valkenswaardse locaties 
voor een bijzondere route: een historische wandeling, een 
natuurwandeling, een Dommelwandeling en op de laatste 
dag de centrumwandeling. 

Op de pauzelocaties werden de groepen iedere dag 
gastvrij onthaald. De week werd afgesloten met een middag 
vol muziek en zang in zaal Maenen. Hierbij waren ook de 
Valkenswaardse wethouders Mart Wijnen en Hetty Tindemans 
aanwezig om alle wandelaars te eren met een medaille. 
Het was een zeer geslaagd wandelfeest! 
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Meer mannen in de zorg In de kijker

Opening Alzheimer Café 
Valkenswaard/Waalre 
Op 26 september 2017 opende het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre officieel 
haar deuren. Inwoners van Aalst, Waalre, Borkel en Schaft, Dommelen en 
Valkenswaard kunnen nu voortaan iedere laatste dinsdag van de maand terecht in 
café/zaal ‘Dommelstroom’ in Dommelen, voor een informele bijeenkomst over 
dementie. Mensen uit de omliggende gemeenten zijn ook van harte welkom.

Iedere avond kent een vast patroon, zodat het vertrouwd aanvoelt voor mensen met 
dementie. De eerste bijeenkomst had een feestelijk karakter. Men kon kennismaken 
met de locatie en de medewerkers. De gespreksleiders hielden - op de wijze van 
het Alzheimer Café - interviews met de wethouders Hanneke Balk (Waalre) en Hetty 
Tindemans (Valkenswaard). Ook werd Gerda van Ginneken van Alzheimer Nederland 
bevraagd. Na de pauze trad de band ‘This side up’ op. 

Vanuit Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre is de regie in handen van drie gespreks-
leiders die afwisselend de rol van gastvrouw/heer vervullen. Dat zijn Ellen Stevens 
(zelfstandig toegepast gerontoloog), Carla Bergh (helpende in zorgcentrum 
Leenderhof) en Soliman Hussein (maatschappelijk werker Valkenhof).

De gespreksleiders van het nieuwe Alzheimer Café (vlnr): Carla Bergh, Ellen Stevens en 
Soliman Hussein (foto: Geert Van Den Eijnden)

In polonaise tijdens reünie De Bogen 
(foto: Jurgen van Hoof) Opnamen voor Nieuwsuur in Taxandria

Jubileum: 
25 jaar 
De Bogen
Op vrijdag 17 november bestond 
zorgcentrum De Bogen in Valkenswaard 
25 jaar. Dat betekende een hele dag 
feest! ’s Ochtends konden de cliënten 
van De Bogen al meteen genieten van 
een smakelijke jubileumtaart. 
Vervolgens gingen bewoners, mantel-
zorgers, vrijwilligers en medewerkers 
in een stoet naar Zaal Lavrijssen, waar 
een uitgebreide koffietafel klaarstond.

In de middag was het feesten geblazen 
met live-optredens van Rob van Daal 
en smartlappenkoor Efkes Schruwwe. 
De voetjes gingen van de vloer!
’s Avonds was er voor de medewerkers 
nog een gezellige reünie met oud-
medewerkers. Het was een zeer 
geslaagde dag waar alle betrokkenen 
enorm van hebben genoten.

Het Alzheimer Café kent iedere avond een vast patroon, 
zodat het vertrouwd aanvoelt voor mensen met dementie.

Nieuwe 
campagne: 
meer 
mannen 
in de zorg

Valkenhof startte in juli 2017 een spraakmakende 
campagne om mannen te interesseren voor de 
zorg. Aanleiding was het nijpende tekort aan goed 
personeel, en het feit dat personeel in de ouderen-
zorg voor bijna 90% uit vrouwen bestaat. 

Annemieke Blokker: “De campagne moest zorgen voor een 
stukje bewustwording. Het komt bij heel veel mannen immers 
niet op om in de zorg te gaan werken, terwijl het zo’n mooi 
beroep is waar je veel voldoening uit haalt. We richtten ons 
daarom bijvoorbeeld ook op mannen die door bezuinigingen 
of automatisering werkloos zijn geraakt. Een betere man-vrouw 
verdeling kan er ook voor zorgen dat er binnen de zorgteams 
meer balans ontstaat. Ook voor cliënten is het prettig als zij wat 
vaker een mannelijk gezicht in huis zien.”

Landelijke aandacht 
De campagne startte op 12 juli en kreeg direct heel veel 
aandacht. Niet alleen van lokale media, maar ook landelijke 
nieuws- en zorgsites maakten er melding van. Als klap op de 
vuurpijl kwamen we ook nog met een item in Nieuwsuur op NL2. 

Sfeerproefmiddagen
Om mannen kennis te laten maken met onze organisatie 
organiseerden we twee - goedbezochte - sfeerproefmiddagen. 
Hier kwamen veel enthousiaste reacties op en uiteindelijk 
hebben meerdere van de aanwezige mannen zich aangemeld 
voor onze interne opleiding tot Verzorgende IG/MZ. 
Een hele mooie start!
 

Heb je op dit moment een baan die niet meer goed bij je past, of heb je helemaal geen werk? Wil je misschien iets anders? Denk dan ook eens aan werken in de zorg. 
Werken in de zorg is echt niet alleen voor vrouwen. Het is net zo goed iets voor mannen. Dat vinden onze medewerkers niet alleen; dat vinden onze cliënten ook.Valkenhof is dus op zoek naar mannen!

Denk jij dat je je mannetje kunt staan in de zorg? Dan leren we je graag kennen. Of je nu ervaring hebt of niet. 

O, en dames: jullie zijn uiteraard ook nog steeds van harte welkom. Want de behoefte aan enthousiaste talenten blijft onverminderd groot.

Meer weten? Ga snel naar www.valkenhof.com/mannenindezorg voor meer informatie. 

Sta jij je 
mannetje?
Kom dan werken in de zorg!

Dieter Thys
Verzorgende IG
Zorgcentrum Taxandria 
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Interview: man in de zorg

Wim van Daal was één  van de mannen 
die als medewerker figureerde in onze 
´mannencampagne´. Hij vertelt ons hoe 
hij zelf in de zorg terecht kwam.

Wim van Daal (42) is ruim 13 jaar in dienst 
van Valkenhof. Voordat hij voor de zorg 
koos, werkte hij fulltime als monteur bij 
een verhuurbedrijf voor hoogwerkers en 
hijskranen. Toch wel totaal iets anders! 

Wim: “Ik deed inderdaad heel ander werk, maar ik had altijd 
al affiniteit met zorg voor mensen. Zo ging ik als vrijwilliger 
mee met de Zonnebloem. En ook toen mijn moeder - en later 
ook mijn oma - ziek werd, stond ik klaar om voor ze te zorgen. 
Mijn oma werd opgenomen in zorgcentrum Taxandria. Daar 
hielp ik haar vaak met de dagelijkse verzorging, zoals omkle-
den en wassen. De medewerkers zeiden: ‘Wim, jij moet in de 
zorg gaan werken! Dit is echt iets voor jou.’ Dat zette me aan 
het denken en uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt.”

Opleiding
Wim startte de BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende 
Leerweg) tot Verzorgende IG. Hij werkte 3 dagen in de week 

en ging 1 dag per week naar school. Na de opleiding startte 
hij als verzorgende en vervolgens werkte hij een tijd als 
zorgcoördinator. Inmiddels is hij doorgegroeid tot verpleeg-
kundige. In die functie werkt hij op het hospice van Kem-
penhof en deels als ‘zwerfwacht’. Dat is een nachtdienst 
waarbij hij als verpleegkundige voor alle locaties en voor de 
thuiszorgcliënten werkt. Hij is dan oproepbaar in geval van 
calamiteiten. 
Wim: “Het werken in de zorg voelde meteen goed. Ik heb 
nooit gedacht: ‘Waar ben ik aan begonnen?’. Wat ik een 
groot voordeel vind, is dat het werk zo flexibel is. Ik kan zo 
veel of zo weinig werken als ik wil.”

Mannenzaken
En wat vinden zijn - vooral vrouwelijke - collega’s van een 
man in hun team? Wim: “Ik denk dat mannen vaak iets meer 
zijn van ‘niet teveel praten, maar gewoon aan de slag gaan’. 
Dat geeft wat meer balans. Ik word ook wel gevraagd voor 
de wat zwaardere klussen, zoals iemand optillen. En 
mannelijke cliënten vinden het wel leuk dat ze met mij over 
‘mannenzaken’ als voetbal kunnen praten.” Lachend: 
“Andersom gebeurt het ook wel dat ik wat teveel met 
mannenogen naar zaken kijk. Zo heb ik een vrouwelijke cliënt 
wel eens ooit een compleet verkeerde kledingcombinatie 
aangetrokken. De familie was er niet zo blij mee, maar ze 
konden er wel om lachen.”

Verpleegkundige 
Wim van Daal

Het werken in 
de zorg voelde 
meteen goed.”

“



Valkenhof Jaarbericht 201714 15

 Ontwikkelingen binnen onze zorg

Naar een betere conditie met Total Fit

Nieuwe 
trainingsprogramma’s 
Gezondheidscentrum 
Valkenhof
De ontwikkelingen binnen Gezondheidscentrum Valkenhof 
staan niet stil. Onze behandelaars zoeken regelmatig de 
samenwerking met elkaar op om tot vernieuwende 
programma’s of trainingen te komen. Dit doen ze op basis 
van behoeften die ze signaleren bij hun cliënten, of in de 
maatschappij. In 2017 ontstonden er op deze manier drie 
nieuwe trainingsprogramma’s. In het voorjaar werd de 
training Valpreventie geïntroduceerd. Deze cursus is bedoeld 
voor mensen die door fysieke klachten niet meer naar buiten 
durven uit angst om het evenwicht te verliezen en te vallen. 
Met behulp van tips en door het doen van oefeningen leren 
mensen hun angst te overwinnen.

In augustus voegde het Gezondheidscentrum medische 
fitness toe aan het aanbod. Dit is een fitnessvorm waarbij 
men traint onder begeleiding van de fysiotherapeut.
Tenslotte werd in het najaar de training Total Fit geïntrodu-
ceerd. Een programma waarbij deelnemers 8 weken lang 
door de fysiotherapeut en diëtist worden begeleid om tot een 
betere conditie of een lager gewicht te komen. 
 

Beweegproject 
met Sportief 
Valkenswaard 
Valkenhof vindt het belangrijk dat haar cliënten voldoende wor-
den gestimuleerd om te bewegen, binnen de mogelijkheden 
die zij hebben. Bewegen, op welke manier dan ook, verhoogt 
de kwaliteit van leven. Vanuit deze visie startte Valkenhof in 
samenwerking met Sportief Valkenswaard (een initiatief van de 
gemeente Valkenswaard en Fontys Sporthogescholen), binnen 
al haar zorgcentra een project met als doel om het bewegen 
van cliënten te stimuleren. In de beginperiode van de stage 
liepen de studenten mee en observeerden ze hoe het er op 
een afdeling aan toe gaat. In latere fasen gingen de studenten 
meehelpen. 

Het project heeft al verschillende positieve verbeteringen 
opgeleverd, die zelfs de pers haalden. Zo was er bij De 
Vlasgaard het voorbeeld van meneer Jan Worm en stagiaire 
Jordy van der Heijden, die samen regelmatig samen gingen 
wandelen. Meneer Worm fleurde hier enorm van op.
Ook in Leenderhof werden mooie initiatieven ontplooid. Hier 
werd een wandelgroep opgericht. Onder de naam ‘Leenderhof 
Vitaal’ gaan studenten Jorn van Grunsven en Jordy van der Aa 
en enkele vrijwilligers tegenwoordig wekelijks wandelen met 
een groep bewoners.

Start programma 
‘Voel je thuis bij Valkenhof’
Hoe weten we wat er echt toe doet voor onze cliënten en hun 
familie? Hoe kunnen we hierover het gesprek aan gaan? Op 
dit soort belangrijke vragen zoeken we een antwoord in het 
programma ‘Voel je thuis bij Valkenhof’. Dit programma werd in 
het najaar van 2017 onder medewerkers gelanceerd.  

Thuis, veilig en gehoord
Het doel van het programma ‘Voel je thuis bij Valkenhof’ is 
dat onze cliënten (en hun mantelzorgers) zich thuis, veilig en 
gehoord voelen bij ons. Dit gaan we bereiken door periodiek 
de tevredenheid te meten met behulp van onze zelf ontwik-
kelde Tevredenheidsmeter, maar ook door regelmatig een goed 
gesprek aan te gaan en door mantelzorgers in het gesprek te 

betrekken via bijvoorbeeld huiskamerbijeenkomsten. Zo weten 
we straks allemaal wat er écht toe doet voor onze cliënten en 
hun naasten en hoe we hun thuisgevoel kunnen vergroten.

Kick-off
Om het programma spectaculair te starten, organiseerden 
we drie kick-off bijeenkomsten in zaal Inspiration Point in 
Valkenswaard. Tijdens deze prikkelende voorstellingen hield  
toneelgroep Corrie Broks en Co onze medewerkers daar een 
spiegel voor die de tongen goed los maakte. De interactieve 
bijeenkomst zette medewerkers aan het denken over hun eigen 
gedrag en er werd stevig gediscussieerd. Deelnemers vonden 
het erg zinvol en de reacties na afloop waren zeer positief!

Jordy van der Heijden (l) met cliënt Jan Worm wandelend in de 
beleeftuin van De Vlasgaard. De heer Worm is helaas op 30 januari 
2018 overleden.

Corrie Broks (rechts) en haar dochter tijdens de voorstelling (foto: Jurgen van Hoof)
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Kwaliteit: continu verbeteren

Bij Valkenhof bieden we ‘Zorg met ’n zachte g’; zorg in een gastvrije, 
gemoedelijke en typisch Brabantse sfeer. Om deze ‘zachte’ kant 

goed tot zijn recht te laten komen, zijn we ieder jaar opnieuw bezig 
met het verbeteren van onze kwaliteit. 

2017 1716

HKZ-audits: 
mooie uitkomsten
Op dinsdag 6 en woensdag 7 juni vond er een tussentijdse 
HKZ-audit plaats. Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame 
kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. De audit van juni was 
gericht op HKZ fase 2. Hiervoor werden gesprekken gevoerd 
en rondleidingen gedaan binnen ontmoetingscentrum de 
Zoete Inval en in zorgcentrum Leenderhof.
De auditor stelde vast dat de klanttevredenheid (op Zorgkaart 
Nederland) hoog is, dat er veel aandacht is voor welzijn, dat 
de vaardigheden van de zorgmedewerkers goed geborgd zijn 
en de dossiers op orde; inclusief de adviezen en opvolging 
van de behandelaars. 
Natuurlijk kan het altijd beter en tijdens de audit werden er drie 
tekortkomingen geconstateerd waarmee we aan de slag zijn 
gegaan. 

De tekortkomingen betroffen:
• Het ontbreken van interne audits in 2016. Er zijn wel verschil-

lende lean-analyses gedaan en evaluaties en controles 
uitgevoerd, maar er hebben geen formele interne audits vol-
gens een vastgesteld auditprogramma plaatsgevonden. Er 
is al wel een geactualiseerd beleid Interne audits opgesteld.

• De HACCP-controles, gericht op hygiëne, waren onvoldoen-
de conform onze eigen procedures uitgevoerd. Hier zijn 
verbeteracties op uitgezet.

• De dubbele controle op risicovolle medicatie in de thuiszorg 
werd onvoldoende geïmplementeerd. De werkprocessen 
voor de wijkzorg zijn daarom geactualiseerd. Ook wordt 
het medicatieproces voor de thuiszorg opgenomen in het 
medicatiebeleid. 

Audit op afstand
In december vond op de bovengenoemde punten een audit 
op afstand plaats en hierbij behaalden we een mooi resultaat: 
alle tekortkomingen werden afgesloten. 

Gastvrijheidszorg met 
sterren 2017
Op donderdag 16 november werd de uitslag bekend gemaakt 
van Gastvrijheidszorg met sterren 2017. Alle Valkenhoflocaties 
met een grand café werden beoordeeld en daar is een mooie 
score uitgekomen.
Leenderhof is, net als in 2015, beoordeeld met 4 sterren. Deze 
4 sterren staan voor ‘zeer goed’. In het rapport kreeg Leender-
hof met name complimenten voor de zeer gastvrije ontvangst, 
het bijzonder gebouw, de open sfeer, persoonlijke aandacht 
en de vele activiteiten. 
Kempenhof, De Bogen en Taxandria behaalden 3 sterren. 
Kempenhof kreeg complimenten voor het prachtige gebouw, 
de flexibiliteit, de beleeftuin, openheid naar de buitenwereld 
en de vele activiteiten. Bij Taxandria vielen vooral de gepassio-
neerde medewerkers, het grote aantal vrijwilligers, de gezel-
lige sfeer en de mooie tuin op. De Bogen werd gecomplimen-
teerd om haar gemoedelijkheid, het kleinschalige karakter, de 
bijzondere activiteiten en goede teamwerk. 
Kortom geweldige resultaten voor onze locaties. We zijn goed 
bezig, chapeau voor iedereen!

Kwaliteitsvenster 
op de site
Omdat we transparant willen zijn over de kwaliteit van onze 
zorg, lanceerden we in december 2017 een nieuw onderdeel 
op onze website: het Kwaliteitsvenster. Iedereen die wil weten 
hoe wij omgaan met de kwaliteit van onze zorg en hoe we 
erop scoren in de ogen van onze medewerkers en cliënten 
kan dat hier op een overzichtelijke manier vinden. Het venster 
toont informatie over de onderwerpen: waardering cliënten 
en mantelzorgers, waardering medewerkers en vrijwilligers, 
keurmerken, zorginhoudelijke indicatoren, toezicht en verant-
woording, medezeggenschap, personeelssamenstelling en 
samenwerking en innovatie.

Vrijwilligers

Op woensdag 20 december werden in zorgcentrum 
Kempenhof vrijwilligers van Valkenhof gehuldigd in 
verband met hun jubileum bij de zorgorganisatie. 
Wethouder Tindemans huldigde de jubilarissen 
namens de gemeente Valkenswaard die al 10 jaar hun 
vrijwilligerswerk verrichten. Verder waren er jubilarissen 
die 12½, 20, 25 en 35 jaar in dienst zijn. Zij zijn 
gehuldigd door bestuurder Annemieke Blokker van 
Valkenhof. 

Dit jaar zijn de volgende mensen gehuldigd:

10-jarig jubileum
Noor Broekx, Christine van Veldhoven, Henny Jacobs, 
Marie-Therese de Vocht, Tonnie Dommels, 
Marga Verhaagen
12,5-jarig jubileum
Glenda Janssen, Jayant Makwana, Tonnie Emmers, 
Nelly Hoogers, Frits Verhees
20-jarig jubileum
Marijke Pieters, Aldie van Kuijk, Mia van Mierlo
25-jarig jubileum
Henja Wouters
35-jarig jubileum
Corrie Wilbers, Nolda Hoeks van Poppel

Vrijwilligerscafé
Op vrijdag 17 maart vond het eerste vrijwilligerscafé 
Valkenhof plaats in het Auditorium van Kempenhof. 
Het vrijwilligerscafé is een nieuw initiatief van Valkenhof 
om vrijwilligers naast hun reguliere werkzaamheden de 
gelegenheid te geven contact met elkaar te leggen en 
kennis en ervaringen uit te wisselen. 

Er waren 25 geïnteresseerden; een mooi aantal voor een 
eerste bijeenkomst. De aanwezigen werden geïnformeerd 
over het nieuwe vrijwilligersportal waarmee Valkenhof 
bezig is. 
Ook werd het onderwerp ‘communicatie’ besproken 
aan de hand van een strip die op de tafels lag. De 
verschillende ervaringen met dit onderwerp werden 
onderling besproken. Voor de volgende vrijwilligers-
cafés is afgesproken dat vrijwilligers zelf onderwerpen 
aandragen die zij interessant vinden. Dit kunnen zaken 
zijn die zij tegenkomen in hun vrijwilligerswerk, maar 
het kan ook zijn dat er een spreker wordt uitgenodigd 
voor een bepaald onderwerp. 

Jubilarissen 
gehuldigd

De gehuldigde jubilarissen van Valkenhof                                                                                                                     
foto: Jurgen van Hoof

In het vrijwilligerscafé kunnen vrijwilligers 
contact met elkaar leggen om kennis en 
ervaringen uit te wisselen. 
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InterviewVrijwilligers

Vrijwilligerswerk: 
elke dag 
de moeite waard

“Een van de hoogte-
punten van 2017 
was wat mij betreft 
de ‘paspoppenac-
tie’. Dat was zo bij-

zonder, vooral door het verhaal erachter. 
Jeroen, de initiatiefnemer, kwam hier 
wekelijks op familiebezoek. Hij zag onze 
vrijwilligers aan het werk en bedacht een 
manier om iets extra’s te doen, speciaal 
voor hen. Dat iemand van buitenaf ziet 
hoe onze vrijwilligers zich met hart en 
ziel inzetten voor de bewoners, maakt 
dat je je extra gewaardeerd voelt.” 

Zonnige wandelweek
Een ander hoogtepunt was de rolstoel-
wandelvierdaagse in juni 2017. Vier 
dagen lang ging vanuit iedere locatie 
een legertje vrijwilligers met bewoners 
op pad. Elke dag een andere route met 
activiteiten en traktaties. Een evenement 
waar veel tijd en energie in is gestoken, 
uiteraard door de vele vrijwilligers maar 
ook door de gemeente Valkenswaard. 

De bewoners hebben ontzettend geno-
ten van de gezelligheid, het mooie weer 
en de leuke tussenstops. De laatste 
wandeldag werd feestelijk afgesloten bij 
Zaal Maenen. 

Extra aandacht
Maryse, zelf vrijwilliger, praat met veel 
waardering over haar collega’s. “Ze zijn 
echt niet meer weg te denken bij Valken-
hof. Natuurlijk is de zorg hier subliem, 
maar zorgmedewerkers hebben veel op 
hun bordje. Het ontbreekt ze aan tijd om 
even uitgebreid met iemand te praten, 
of samen iets te ondernemen. Onze 
vrijwilligers zorgen ervoor dat bewoners 
regelmatig wat extra aandacht krijgen.”

Vrijwilligers van nu
Maryse merkt duidelijk dat er een ver-
schuiving plaatsvindt in het vrijwilligers-
bestand. “Veel mensen doen dit werk al 
tientallen jaren met veel bezieling. Ook 
jongere vrijwilligers zetten zich met hart 
en ziel in, maar leggen zich liever niet 

Bewoners en medewerkers van Valkenhof worden ondersteund 
door maar liefst 500 vrijwilligers; een gevarieerde groep 
enthousiaste mensen die van een gewone dag iets bijzonders weet te 
maken. Contactvrijwilliger Maryse Thiels kent deze harde werkers. 
Samen met haar blikken we terug op 2017.

Contactvrijwilliger 
Maryse Thiels
 (foto: Anja de Groof)

voor al te lange tijd vast. Daarnaast is er 
een groeiende groep vrijwilligers die om 
één of andere reden niet voor betaald 
werk in aanmerking komt. Bijvoorbeeld 
omdat ze de Nederlandse taal niet 
beheersen, of omdat er geen geschikte 
werkervaringsplek voorhanden is.” 
Deze laatste groep vormt de grootste 
uitdaging voor Maryse. “We zijn blij met 
alle extra handen, maar we werken met 
een kwetsbare groep mensen. Bij elke 
‘match’ proberen we in te schatten of het 
ook goed is voor de bewoners. Soms 
is het even zoeken naar een geschikte 
plek en heel soms blijkt dat die plek er 
gewoon niet is.” 
Voor de toekomst hoopt Maryse dat er 
zich nieuwe vrijwilligers aanmelden, zo-
dat bewoners verzekerd blijven van die 
extra zorg en aandacht. “Het is een uit-
daging om de juiste mensen te bereiken, 
maar het werk is zo de moeite waard. 
Als mens maakt het je veel rijker.”

Tekst Anja de Groof
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Activiteiten

Bewoners Vlasgaard 
op pad met MG’s

Muziekmiddag 
Leenderhof, 
met DJ Emilio!
In het Grand Café van Leenderhof vindt iedere vrijdagnamiddag 
de weekafsluiting plaats, de vrijdagnamiddag party. Deze 
middag staat in het teken van de muziek. Veel bewoners zijn 
op deze middag van de partij, waardoor het Grand Café zeer 
goed bezet is. Zij worden getrakteerd op een lekker drankje 
waarbij zij kunnen luisteren naar en meezingen met 
Evergreens en Gouwe Ouwe plaatjes. Ook wordt de 
mogelijkheid geboden om een verzoeknummer in te dienen. 

De presentatie van de muziek wordt verzorgd door een 
vrijwilliger, die als DJ optreedt. De vaste DJ was ditmaal op 
vakantie en de vaste Activiteitenbegeleidster Sheonagh van 
der Horst strikte een andere vrijwilliger om deze middag te 
verzorgen. Onder de naam DJ Emilio (de oplettende kijker 
herkent hierin Emile Kieboom, contactpersoon van de 
Cliëntenraad van Leenderhof) presenteerde hij in een 
aangepaste vermomming de muziek, die hij speciaal voor 
deze gelegenheid had samengesteld. De reacties waren 
uitermate positief en daardoor heeft menigeen een zeer 
plezierige afsluiting van de week ervaren. 

Taxandria: 
een uitje naar Tops
Eén van de bewoners van Drijver 5 is vroeger jockey geweest 
en heeft verschillende springwedstrijden gewonnen. Hij is nog 
steeds gek op paarden en zijn wens was om nog een keertje 
een bezoek te brengen aan een manege. Twee medewerkers 
(Nina en Janny) van de afdeling trokken de stoute schoenen 
aan en stuurden een mailtje naar stal Tops in Valkenswaard 
met de vraag of het mogelijk was om een keer te mogen 
komen kijken. Dat mocht en samen met de heer bezochten ze 
het springconcours voor jonge paarden op maandag 17 juli.

Het weer was geweldig, blauwe lucht en een zonnetje. Na een 
hartelijke ontvangst werden de springwedstrijden op het gras 
bekeken. De heer heeft volop genoten van het springen en 
de omgeving en vertelde de ‘leken op paardengebied’ allerlei 
wetenswaardigheden. Om 18.15 uur, na een drankje en hapje, 
keerde het gezelschap weer terug op Taxandria. De bewoner 
met een grote glimlach van oor tot oor! Niet alleen de bewoner 
had genoten van deze dag maar ook de medewerkers. Zij 
vonden het erg fijn een wens van iemand te kunnen vervullen, 
het geeft een voldaan gevoel.

Op een dinsdagmiddag begin september hadden we een 
bijzonder uitje geregeld voor een tiental bewoners van de 
Vlasgaard 2. Iedereen ging in een MG (een prachtige open 
auto) een heerlijk ritje maken. Elke bewoner had dus een 
privé chauffeur of chauffeuse. Het ritje duurde ruim een uur, 
met een onderbreking op het marktplein van Borkel waar we 
wat gedronken hebben. Veel van onze bewoners herkenden 

plaatsen waar we langs kwamen tijdens deze toeristische 
route. De bewoners hebben ontzettend genoten. Dit bleek wel 
toen we vroegen of we misschien al terug moesten gaan. Hier 
kregen we een volmondig “nee” op terug! We hebben maar 
één foto toegevoegd maar we kunnen iedereen verzekeren dat 
er op ieders gezicht een grote glimlach te zien was. Iedereen 
bedankt voor de inzet! 

(foto: Cees van de Ven)

(foto: Noelle Floyd)
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Activiteiten

Het jaar in cijfers

Ziekteverzuim
Gedurende een aantal jaren had 
Valkenhof een relatief laag ziekte-
verzuim. In 2017 werd het verschil 
tussen Valkenhof en de branche kleiner. 
Het verzuim in de branche steeg maar 
het verzuim bij Valkenhof steeg nog 
harder. Doordat uitval van personeel in 
de zorg en in een aantal andere functies 
moet worden herbezet heeft deze stij-
ging in het verzuim geleid tot aanzienlijk 
hogere kosten. Valkenhof hanteert een 
norm van 5%, het gemiddelde verzuim 
in 2017 lag op 5,5% en in december 
van dat jaar op ruim 7%. Eén procent 
verzuim kost Valkenhof ca. € 250.000.

Nieuwe CAO
Eind 2016 is een nieuwe cao voor de VVT 
sector afgesproken. De begroting voor 
2017 was op dat moment al vastgesteld 
waardoor de financiële consequenties 
zoals ORT betaling over vakantietoe-
slag, salaris- en eindejaarsuitkering 
verhoging als extra kosten niet in de 
begroting waren voorzien.
Door krapte op de arbeidsmarkt voor 
verzorgend personeel waardoor 
vacatures moeilijker invulbaar waren en 
daardoor langer openstonden heeft 

Financiële positie 
Valkenhof
Valkenhof heeft het jaar 2017 afgesloten met een 
positief resultaat van ruim € 200.000. Er was voor 
2017 een hoger overschot begroot. Door verschillende 
oorzaken wijken de werkelijke kosten en opbrengsten 
af van de begroting. 

Valkenhof voor de tijdelijke invulling 
hiervan vaker dan verwacht moeten 
terugvallen op de inzet van flexkrachten. 

Extra middelen
Vanuit het kwaliteitskader heeft Valken-
hof ca. € 300.000 aan extra middelen 
gekregen. Deze middelen zijn bestemd 
voor de inzet van extra personeel of voor 
middelen die de zorg op slimme wijze 
ondersteunen zoals domotica. Valkenhof 
heeft in 2017 een 10-tal extra leerlingen 
aangesteld, op verschillende plaatsen 
extra personeel ingezet en fors geïn-
vesteerd in communicatiemiddelen en 
infrastructuur  ten behoeve van de uitrol 
van domotica. Valkenhof heeft hieraan in 
2017 een bedrag uitgegeven van meer 
dan € 1 miljoen en zo een voorschot 
genomen op de extra kwaliteitsgelden 
die zij in 2018 zal verkrijgen. De uitrol van 
domotica wordt in 2018 geëffectueerd.

Zorgverzwaring
De druk op de zorg neemt toe. Dit 
vraagt in veel gevallen om intensieve 
ondersteuning door de wijkzorg in de 
thuissituatie van de cliënt. Ook verzwaart 
de zorg in onze huizen doordat de lichte 

Financiën

De Bogen: bezoek 
Vogelverschrikkersfestival 
met DELA
 
Op zaterdag 21 oktober organiseerden medewerkers van DELA een teamdag om 
vrijwilligerswerk te doen. Deze dag wilden zij samen met een aantal van onze 
bewoners beleven. Dit was precies in de week van het Vogelverschrikkersfestival dus 
dat was een hele mooi evenement om naartoe te gaan! Uiteindelijk ging het team 
met negen op pad om op het festival de artistieke vogelverschrikkers te bewonderen. 
Hierna werd een bezoek gebracht aan Brownies en Downies waar de groep werd 
getrakteerd op koffie/thee met gebak. Een heel gezellige en geslaagde dag!

Culturele 
smaakbeleving 
in Kempenhof
Op Kempenhof werd in maart een grote 
activiteit georganiseerd met het thema  
‘Culturele smaakbeleving in een 
muzikaal jasje’. Een middag waarbij 
deelnemers uit allerlei landen - o.a. 
Duitsland, Italië, Polen en Indonesië 
-  lekkere hapjes presenteerden en 
aanwezigen konden genieten van een 
gezellig optreden. Het was een groot 
succes!

Een muzikale middag met 
hapjes uit allerlei landen

zorg van verzorgingshuiscliënten is 
weggevallen en alleen de cliënten 
met een intensieve zorgvraag worden 
opgenomen. Door de demografische 
ontwikkeling die in onze regio 
nadrukkelijk aanwezig is nemen door 
de vergrijzing de wachtlijsten in 2017 
significant toe. Eind 2016 stonden 36 
personen voor opname op de wachtlijst. 
Eind 2017 was dit aantal gegroeid naar 
78 personen. In één jaar tijd een 
toename van 42 personen die wachten 
op een plaatsje in een van onze huizen.
Vanwege het grote aantal wachtenden in 
deze regio is in 2017 een overeenkomst 
gesloten met Woonbedrijf om in gebouw 
Den Haagacker aan de Carolusdreef  
35 appartementen op een tweetal 
etages te huren en geschikt te maken 
voor verpleeghuiszorg. Het gebouw 
Den Haagacker wordt momenteel door 
Woonbedrijf gerenoveerd en zal naar 
verwachting in de zomer van 2018 
worden opgeleverd.

Ondanks allerhande factoren die we ten 
tijde van het opstellen de begroting voor 
2017 niet konden voorzien is er toch een 
gezond financieel beleid gevoerd. We 
sluiten het jaar met een mooi positief 
resultaat af. Ook voor 2018 denken we 
ca. € 40 miljoen in te kunnen zetten voor 
goede zorg voor onze cliënten en dit 
jaar ook positief te kunnen afsluiten.  
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De Raad van Toezicht van Val-
kenhof bestaat uit vijf leden 
met verschillende kerncom-
petenties, deskundigheden 
en ervaring. Het toezicht is 

gebaseerd op de onafhankelijke positie 
van de individuele leden en van de Raad 
als geheel. 

Vergaderingen en themasessies 
Tijdens het verslagjaar vergaderde de 
Raad van Toezicht op reguliere basis vijf 
maal met de Raad van Bestuur. Diverse 
uiteenlopende onderwerpen zijn bespro-
ken. Verder is het toezichtthema veiligheid 
verbreed naar veilige zorg en veilige 
werk- en leefomgeving. 
Daarnaast besprak de Raad van 
Toezicht met de cliëntenraad en de 
ondernemingsraad actuele ontwikkelingen 
en ervaringen. Een themasessie in juni, op 
verzoek van de Raad van Toezicht bood 
gelegenheid tot verdere verdieping over 
het vastgoed van Valkenhof. In november 
organiseerde de Raad van Bestuur een 
diner pensant met als hoofdthema 
domotica en technologische ontwikkelin-
gen in de zorg.  Aan dit diner pensant 
namen de cliëntenraad, de onderne-
mingsraad, stafleden, het MT en de 
directie deel, naast Raad van Toezicht.

Accountant en WNT
In verslagjaar 2017 ontstond discussie 
met de accountant over de uitvoering van 
de controle WNT2. Naar inzicht van de 
Raad van Toezicht pakte de accountant 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht beoordeelt het maatschappelijk ondernemerschap 
van Valkenhof, waaronder inbegrepen het integer en transparant handelen. 

Daarnaast geeft de Raad van Toezicht gevraagd en 
ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. 

dit thema op een verkeerde manier aan 
wat leidde tot een grote tijdsinvestering 
van de organisatie en de accountant zelf. 
Hiervoor presenteerde de accountant 
een bijzonder hoge rekening zonder 
waarschuwing vooraf. Over deze rekening 
heeft de Raad van Toezicht een klacht 
ingediend bij E&Y. Daarnaast is de 
overstap gemaakt naar een ander 
accountantsbureau.

Cultuuraspecten
De Raad van Toezicht heeft vanuit haar 
toezichthoudende rol ook gekeken naar 
cultuuraspecten. Cultuur is lastig te 
pakken. Cultuur moet je voelen en 
ervaren. Om die reden lopen de toe-
zichthouders ‘stage’ binnen Valkenhof. 
Door het bezoeken van afdelingen en het 
spreken met medewerkers ontstaat meer 
van dat gevoel. Ook is een van de leden 

gaan kaarten met bewoners. Tijdens die 
avonden kan op een makkelijke manier 
contact gelegd worden met bewoners, 
vrijwilligers en medewerkers.  

NVTZ-programma’s
Naast deze interne kennis- en informatie-
ontwikkeling heeft de Raad deelgenomen 
aan de NVTZ-regiobijeenkomst over 
‘Toezichtdynamica’. Verder heeft de 
voorzitter van de Raad het meerdaagse 
programma ‘Leergang voor de Voorzitter 
van de Raad van Toezicht’ van de NVTZ-
academie gevolgd. En twee andere leden 
vervolgden hun meerdaagse programma 
‘De nieuwe Toezichthouder in Zorg & 
Welzijn’. 
Begin 2017 evalueerde de Raad haar 
eigen functioneren onder leiding van een 
externe (NVTZ) adviseur. 

Vlnr Niek Weesie, Coos de Vries, Sylvia Meulensteen, Johan Baken en Mark de Natris

In- en uitstroom personeel 2017
Peildatum 31 december 2017

Verzuim 2017
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In 2017 bedroeg het verzuim gemiddeld 5,63%. Dit is ten 
opzichte van 2016 een daling van 0,2%. Landelijk is het 
verzuim van de branche iets meer dan een procent hoger, 
namelijk 6,67%. De verzuimfrequentie binnen Valkenhof is 
exact gelijk aan het landelijk gemiddelde: 0,91 ziekmeldingen 
per medewerker per jaar. 

Personeelsontwikkelingen Inspraakorganen

Het kortdurende verzuim is licht afgenomen, daarentegen 
is het verzuim in de klasse 15 tot 91 dagen toegenomen ten 
opzichte van het voorgaande jaar. In 2017 hebben diverse 
succesvolle re-integratietrajecten geleid naar een passende 
herplaatsing. Daarmee is langdurige uitval voorkomen en 
kan de medewerker een goed vervolg geven aan zijn of haar 
loopbaan.
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Inspraakorganen

De CR in 2017: vlnr Emile Kieboom, Piet van Werde, Casper Böhme, Gaatze de Vries, Jeanne 
Raaphorst, Piet Werson. Deze foto is genomen op 14 maart 2017. De heer Rerimassie is helaas 
op 5 februari 2017 overleden.

Samenstelling Cliëntenraad
In de Cliëntenraad (CR) zijn alle locaties 
van Valkenhof vertegenwoordigd met een 
afgevaardigde of contactpersoon. Eind 
2017 was de samenstelling als volgt:

• Mevrouw Jeanne Raaphorst, voorzitter
• De heer Casper Böhme,                 

contactpersoon Wijk en Dagcentra
• De heer Emile Kieboom,                  

contactpersoon Leenderhof 
• De heer Piet van Werde,                  

contactpersoon Kempenhof
• De heer Piet Werson,                      

contactpersoon Taxandria
• De heer Gaatze de Vries,                  

contactpersoon De Vlasgaard

In het vroege voorjaar van 2017 heeft de 
CR wegens overlijden afscheid moeten 
nemen van de heer Giovanni Rerimassie, 
die afgevaardigde was voor de cliënten-
commissie Kempenhof. De CR bewaart 
goede herinneringen aan hem door zijn 
betrokken en deskundige inzet voor de 
cliëntenbehartiging. Vanaf april  heeft 
De Bogen geen afgevaardigde meer 
in de Cliëntenraad. Mevrouw Gijsbers 
zorgt als lid van de cliëntencommissie in 
samenspraak met de voorzitter, mevrouw 
Raaphorst, voor de cliëntenbehartiging. 

Nieuwe werkwijze
Omdat het in de praktijk steeds moei-
lijker wordt mensen te interesseren lid 
te worden van de cliëntencommissie, 
heeft de CR besloten op een andere 
manier het contact met de achterban te 
onderhouden. Op iedere locatie, behalve 
Taxandria, is een zogenaamde cliënt-
contactgroep gevormd. Eens per twee of 
drie maanden komt deze groep bij elkaar 
en worden allerlei relevante zaken wat 
betreft de locatie besproken. Regelmatig 
sluit de manager van de locatie bij deze 
bespreking aan. De contactpersoon van 

Cliëntenraad

de locatie speelt de informatie vervolgens 
door naar de Cliëntenraad. 
De extramurale cliënten hebben een 
afgevaardigde in de cliëntenraad. De voe-
ling met deze groep is nog niet optimaal. 
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om 
de stem van deze groep beter te laten 
doorklinken in de Cliëntenraad. 

Bijeenkomsten 2017
Ook dit jaar heeft de Cliëntenraad weer 
deelgenomen aan de gezamenlijke thema-
bijeenkomst met Raad van Toezicht, 
bestuurder, directie, managers, 
Ondernemingsraad en Cliëntenraad. 
In het afgelopen jaar heeft de Cliënten-
raad ook gesproken met het Zorgkantoor. 
Voorafgaand aan het bestuurlijk overleg 
met de directie, sprak het Zorgkantoor 
de Cliëntenraad o.a. over de voortgang 
van de ontwikkelplannen in het kader van 
Waardigheid en Trots. 

Belangrijke onderwerpen 
In de vergaderingen van de CR komen 
veel onderwerpen aan de orde in relatie 
tot de kwaliteit van zorg voor de cliënten. 
Veel aandacht is gegaan naar het 

voedingsproject, waarbij de uiteindelijke 
keuze is gevallen op het zogenaamde 
sous-vide systeem. Groot voordeel van 
dit systeem voor de cliënten is de ruimere 
keuzemogelijkheden voor de cliënt en 
grotere flexibiliteit. Veel aandacht wordt 
gevraagd voor de ambiance rondom de 
maaltijden. Andere onderwerpen waar-
mee de CR zich het afgelopen jaar heeft 
bezig gehouden zijn medicatieverstrek-
king, het project sundowning, welzijn 
cliënten en veiligheid. 
De ontwikkelingen in de zorg zijn stee-
vast agendapunt in het overleg met de 
bestuurder. De bestuurder informeert de 
CR over de actuele wijzigingen in de wet-
en regelgeving in de zorg. De CR gaat na 
of deze wijzigingen invloed hebben op de 
zorg-en levenskwaliteit van onze cliënten. 

De Cliëntenraad kijkt positief terug op 
het afgelopen jaar. Er is veel gedaan in 
een prettige sfeer, zowel onderling als in 
samenwerking met de bestuurder. Een 
compleet jaarverslag van de CR over het 
jaar 2017 is te lezen op de website van 
Valkenhof www.valkenhof.com.

Inspraakorganen

Het logo van de Ondernemingsraad 
symboliseert de plek, die we graag 
willen innemen binnen de organisatie. 
Vanaf deze plek kunnen we kritisch mee 
denken en kijken in de ontwikkeling van 
zaken die spelen binnen de organisatie 
en deze communiceren met zowel onze 
achterban als met de bestuurder. De 
bestuurder houdt ons op de hoogte van 
de ontwikkelingen in de samenleving 
betreffende  de zorg, die voor Valkenhof 
van belang is.

Belangrijke thema’s 
Een terugkerend thema in ons jaarlijks 
gesprek met de Raad van Toezicht is met 
name  de financiële positie van Valken-
hof. Wij vertrouwen op hun expertise 
m.b.t. het financieel beleid.
Wat betreft regelingen voor de mede-

Ondernemingsraad
werkers hebben we o.a. gesproken over 
en instemming gegeven aan; bereik-
baarheidsdienst zorg in het weekend; 
opleidingsbeleid; de MIM meldingen, 
inzet van VTT team,  het toekomstplan 
van de artsen, de sous-videmaaltijden en 
het behouden van het keukenpersoneel 
voor onze organisatie.

Onderwerpen op organisatieniveau 
waren: plan van eisen Domotica, beleid 
melden datalekken, ECD, Waardigheid 
en Trots en hoe deze middelen wor-
den ingezet, rapport BHV, aangepaste 
HACCP richtlijnen
Het laatste kwartaal van 2017  heeft in 
het teken gestaan van een vast basis-
rooster. De basisbezetting, planning en 
roosterproblematiek waren een terug-
kerend thema op onze OR agenda. Na 

Achterste rij vlnr: Gerrie Rooijakkers, Mariette van de Ven-Ansems, 
Ilse van Eijk, Marianne van der Laak, Mira van Gompel, Yvonne 
Vlierman Voorste rij vlnr: Tineke Raemaekers, Marina Bogers, Ine 
van Zutphen.
Links het logo van de Ondernemingsraad. 

de zomerperiode van 2018 zal dit in sa-
menwerking met  de ondernemingsraad 
geëvalueerd worden.  

De klachtencommissie, onder voorzitter-
schap van de Ondernemingsraad heeft 
in 2017 geen enkele klacht ontvangen 
van de individuele medewerker. Jaarlijks 
nodigen wij beide directeuren uit in een 
vergadering om met hen te spreken over 
de kaderbrief, begroting en jaarplannen. 
Wij vragen om nadere uitleg zodat we 
duidelijkheid krijgen wat deze plannen 
betekenen voor de medewerkers en de 
toekomst van onze organisatie.

Verzuim
Het afgelopen jaar heeft het verzuim 
veelvuldig op de agenda van de Onder-
nemingsraad en de bestuurder gestaan. 
Het verzuim was hoger dan gehoopt en 
verwacht. De maatregelen die getroffen 
zijn waren aanleiding tot discussies. Het 
is een uitdaging om een compromis te 
vinden waarin beide partijen zich kunnen 
vinden. Het aanstellen van een verzuim 
coördinator en de afspraken met Synthra 
werden zorgvuldig besproken. Valken-
hof bereidt zich voor op de toekomst 
als er veranderingen gaan komen op 
directieniveau en heeft een management 
development programma opgezet voor 
de managers. In het jaar 2018 staat het 
ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid 
van onze medewerkers hoog op onze 
agenda. 

De invloed van de Ondernemingsraad is 
niet altijd direct zichtbaar en meetbaar. 
In de documenten die de organisatie in 
worden gebracht zien wij echter vaak de 
visie van de Ondernemingsraad ver-
werkt. Wij zijn trots op Valkenhof omdat 
deze als organisatie in ontwikkeling blijft 
en zijn blij met onze missie. Zorg(en) met 
een zachte g doen we immers samen!
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Alvast een blik vooruit

Wat staat er voor 2018 nog allemaal op onze activiteitenagenda? 
U ziet het in het overzicht hieronder. Noteert u de data vast in uw agenda? 
Gezellig als u erbij bent!

Evenementenkalender 2018

23 mei

9 juni

14 + 16 juni

27 juni

30 juni

31 augustus

1 september

3-9 september

22 september

28 september

3 oktober

5 oktober

19 december

Beleefdag Kempenhof ‘Young meets old’.
Een gezellige spel- en muziekmiddag in de tuin bij Valkenhof

Valkenhof Beweegt! ‘Op de thee in de Molenstraat’
Wandeldag voor bewoners van al onze zorgcentra

Samen onderweg
Activiteiten rond de jaarlijkse bedevaart naar Handel

Vrijwilligersfeest
Gezellige middag voor al onze vrijwilligers bij zorgcentrum Kempenhof.

Openluchtviering 
Viering in de buitenlucht i.s.m. CDA Valkenswaard bij zorgcentrum Kempenhof.

Zomerfeest Leenderhof
Samen genieten van een zomerse feestmiddag. 

Keuringsdag Kleindiervereniging Valkenswaard
Iedereen is welkom om o.a. duiven, kippen of konijnen te bewonderen bij zorgcentrum 
Taxandria.

Bloemencorso Valkenswaard
Allerlei leuke activiteiten in aanloop naar het Bloemencorso, o.a. bezoek aan de tenten, 
hulp bij het bloemprikken of gewoon sfeer snuiven.

Nationale Burendag
Een gezellig ontmoetingsmoment voor iedereen uit de buurt van onze zorgcentra.

Exotische dierenshow
Tentoonstelling van exotische dieren als slangen en spinnen in zorgcentrum Taxandria.

Theaterbezoek voor Kempenhof 
Een verrassende theatermiddag voor de bewoners van Kempenhof i.s.m. Inspiration Point.

Knuffeldierendag Leenderhof
In het kader van Dierendag komen er gezellige knuffeldieren op bezoek in Leenderhof.

Kerst-Inn vrijwilligers
Feestelijke kerstviering voor onze vrijwilligers met huldiging van de jubilarissen.

Wanneer? Wat?


