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1. Inleiding

Razendsnelle 
ontwikkelingen
Valkenhof is een zorginstelling die werkzaam is 
binnen een maatschappelijke context. De tijd van 
eerst goed studeren, volledig uitgewerkte plannen 
maken, die bespreken met stakeholders en 
daarna implementeren, is voorbij. Ontwikkelingen 
gaan razendsnel en lijken steeds complexer en 
minder eenduidig. In het proces van strategie-
vorming moet recht worden gedaan aan de 
snelheid en complexiteit van ontwikkelingen. 
Strategievorming moet leiden tot snellere 
successen en meer wendbaarheid, dus tot 
tijdverdichting tussen formuleren en realiseren: 
formulering en implementatie schuiven steeds 
meer in elkaar.

Van buiten naar binnen
Als instelling hebben wij veel stakeholders met 
uiteenlopende belangen en visies op de 
omgeving, vanuit een andere context dan 
Valkenhof eigen is. Daarom is het belangrijk om 
kennis te nemen van de wijze waarop de 
buitenwereld (stakeholders) naar Valkenhof kijkt. 
Samen met onze toezichthouders (Raad van 
Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraad) 
hebben wij onze stakeholders (cliënten, 
huisartsen, gemeenten, collega-zorginstellingen, 
maatschappelijke partners en overige partijen 
zoals de bank en leveranciers) gevraagd om mee 
te denken over de toekomst van de zorg en met 
name de strategische koers die Valkenhof 
hierbinnen zou kunnen varen. 

Voor u ligt een nieuw 
meerjarenbeleidsplan 2017-2020. 
Een nieuw plan, omdat er in 
de afgelopen vijf jaar veel 
veranderd is. De organisatie 
is door een diepe crisis heen 
geloodst. De samenleving 
vraagt meer zelfredzaamheid 
van haar burgers en haar 
maatschappelijke organisaties 
(participatiemaatschappij). 
Daarmee is de aanspraak op 
zorg veranderd waardoor de 
toegankelijkheid van zorg voor 
veel ouderen en hun mantel-
zorgers steeds lastiger is 
geworden. 
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Met de gedeelde inzichten is de strategie van 
Valkenhof herijkt en de continuïteit van de 
organisatie gediend. Door dit venster ‘van buiten 
naar binnen’ weten we zeker dat Valkenhof 
voldoende in verbinding staat met haar omgeving. 

De verkregen inzichten vinden hun weerslag in dit 
meerjarenbeleidsplan. Valkenhof gaat versterkt 
door op de al eerder ingeslagen weg. Groei vindt 
langs een organische weg plaats, door in te 
spelen op de zorgvraag die in Valkenswaard/
Leende en omgeving aanwezig zal zijn. 

Stakeholders in gesprek tijdens het 
stakeholdersdiner 2016

Foto: Jurgen van Hoof

Valkenhof wil met deze verslaggeving haar 
belanghebbenden, zoals cliënten, vrijwilligers, 
medewerkers, samenwerkingsrelaties, toezicht-
houders en andere betrokkenen niet alleen inzicht 
geven in de wijze waarop zij de zorg- en dienst-
verlening aan haar cliënten realiseert, maar ook 
betrekken bij onze doelstelling. Valkenhof vindt 
het belangrijk om de corporate governance goed 
vorm te geven en streeft continu naar doelmatig 
goed bestuur en toezicht. 
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2. Valkenhof vandaag 

Valkenhof is een professionele zorgorganisatie met 
het hart op de juiste plek. Of het nu bij mensen 
thuis is of bij ons: onze medewerkers staan 24 uur 
per dag, 7 dagen per week voor cliënten klaar. 
Om goede zorg te leveren, op een gastvrije, 
gemoedelijke, typisch Brabantse wijze. ‘Zorg met ’n 
zachte g’ noemen we dat.

Welzijn centraal 
Bij ons staat niet de zorg zelf centraal maar het 
welzijn en het welbevinden van de bewoners. Daar 
omheen wordt op professionele wijze goede zorg 
georganiseerd. Iedere dag zijn er activiteiten in de 
huiskamers, bij ons treft u geen bewoners aan met 
preventief een luier om en met een blik op oneindig. 

Men kan bij ons terecht voor verpleging, verzorging, 
wijkzorg, thuiszorg, huishoudelijke zorg, dagopvang, 
revalidatie op diverse locaties in de regio 
Valkenswaard en Heeze-Leende. Ook bieden onze 
behandelaars onder de naam Gezondheids-
centrum Valkenhof behandeling en begeleiding op 
het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, 
diëtetiek, logopedie, neuromusculaire triggerpoint-
therapie, psychologie, maatschappelijk werk en 
behandeling door specialisten ouderengeneeskunde.

Daarnaast draagt Valkenhof bij aan het verhogen 
van het welzijn van ouderen in de regio, zowel voor 
bewoners als omwonenden van onze locaties. 
Bij Valkenhof staat welzijn en het welbevinden 
centraal. Cliënten met behoud van eigen regie 
ontmoeten professionele medewerkers. In samen-
spraak wordt vorm gegeven aan de gewenste zorg 
en de daginvulling. We bieden een groot scala aan 
activiteiten op sociaal-cultureel gebied, zoals zang-, 
schilder- en kooklessen tot in de woonkamers. 
Vanuit ons culinair centrum verzorgen we maaltijden 
voor onze eigen grand cafés, eetpunten in de regio 
en tafeltje-dekje bij de mensen thuis.

Het leveren van kwalitatief goede zorg, met name 
intramuraal en extramuraal, op onze specifieke 
Brabantse wijze: ‘zorg met een zachte g’ blijft 
onverminderd centraal staan. Gaat het om onze 
specialistische kennis en ervaring op het gebied 
van ouderenzorg, dan kunnen wij dit primair op 
eigen kracht met onze: 

• geriatrische revalidatie 
• eerstelijns behandelaars
• specialisten ouderengeneeskunde 
• hospice
• extramurale wijk- en thuiszorg
• dagcentra
• positief gewaardeerde zorginstellingen      

Taxandria, De Vlasgaard, De Bogen, Leenderhof 
en Kempenhof (Zorgkaart Nederland)

• appartementen met zorg en ontmoetings-     
centrum aan de Nieuwe Waalreseweg

De doorontwikkeling van het bestaande zorgportfolio 
loopt langs de lijn van de financieringsbronnen. 
Daarbij zijn zeven aandachtsgebieden gedefini-
eerd waarin Valkenhof blijft opereren, versterkt gaat 
opereren dan wel gaat opereren. Voor ieder van 
deze gebieden zijn de verwachtingen en ambities 
benoemd. 

Blijven verbeteren 
Als maatschappelijke organisatie wil Valkenhof zich 
(blijven) profileren als de zorgorganisatie in 
Valkenswaard/Leende en directe omgeving die een 
zo compleet mogelijk zorgaanbod biedt. De ambities 
liggen daarbij met name in het (blijven) verbeteren 
van de kwaliteit van zorg en het zo goed mogelijk 
aansluiten bij de wens van de cliënt. Op de kansen 
die ontstaan binnen haar werkgebied wil Valkenhof, 
daar waar dit past binnen de ambities en mogelijk-
heden, kunnen inspelen. Een reëel sluitende 
meerjarenbegroting vormt het kader voor de wijze 
waarop Valkenhof de komende jaren acteert. 

Welzijn en welbevinden van de cliënt 
staat centraal 

Foto: Jurgen van Hoof
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3. Ontwikkelingen in 
strategisch perspectief

De maatschappij
In de komende decennia zal de bevolking in 
Nederland verder toenemen, maar de aard en 
de snelheid hiervan zullen per regio verschillen. 
Wat vooral in het oog springt, zijn de toenemende 
vergrijzing en ontgroening van de bevolking en de 
toenemende verschillen tussen stedelijke regio’s 
en krimpregio’s. Verder is zichtbaar dat de samen-
stelling van huishoudens verandert: vooral door een 
stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens.
Los van de vergrijzing als maatschappelijke
uitdaging krijgen wij te maken met een 
combinatie van bezuinigingen en een vergrijzing 
van het personeelsbestand. Deze vergrijzing vindt 
vooral plaats op het platteland, waarmee het 
contrast met de dynamische en zich sterk 
ontwikkelende stedelijke regio’s groter wordt.
De verwachtingen van burgers ten opzichte van 
onze prestaties zijn groter geworden, maar burgers 
willen tegelijkertijd minder overheidsbemoeienis. 
De relatie tussen overheid en burger is in transitie, 
waarbij thema’s als doe-democratie, ruimte voor 
maatschappelijk initiatief en sociale innovatie vragen 
oproepen over de wijze waarop ook Valkenhof zich 
zal moeten presenteren. Tegelijkertijd is er 
onmiskenbaar de behoefte en noodzaak voor de 
overheid en de zorgverzekeraars om deze 
bewegingen te faciliteren en te legitimeren. Deze 
veranderingen vergen veel van de vaardigheden 
en competenties van professionals binnen de zorg, 
niet alleen in de wijze waarop zij hun werk 
uitvoeren, maar ook in de wijze waarop zij worden 
aangestuurd. Een complicerend element daarbij is 
de steeds verdergaande maatschappelijke tendens 
te differentiëren en te segmenteren; het resultaat 
van de zoektocht naar big data in combinatie met 
oude en nieuwe scheidslijnen in onze samenleving.

Dat de ouderenzorg inmiddels in rustiger vaarwater 
is beland kan niet worden gesteld. Groei en 
voorspelbaarheid hebben plaats gemaakt voor 
krimp en turbulentie. Een zorgaanbieder als 
Valkenhof moet afspraken maken met een groot 
aantal gemeenten (Wmo), alle zorgverzekeraars 
(Zvw) en het Zorgkantoor (Wlz). 
Tegelijkertijd zijn de verwachtingen van 
maatschappij en cliënt veranderd. Al met al een 
enorme uitdaging voor alle medewerkers die bij ons 
werken. Door het betrekken van stakeholders en 
de cliënt zelf (via onze Cliëntenraad) willen we ons 
laten inspireren om de uitdagingen in het heden 
aan te gaan en op deze wijze de noodzakelijke 
voorbereiding voor de dag van morgen op tijd te 
kunnen treffen. De volgende omgevingsanalyse is 
gedaan vanuit drie ‘omgevingen’: 

• de maatschappij
• de cliënt
• de medewerkers

Waarbij de organisatie zelf een context biedt 
waarmee Valkenhof tussen 2016 en 2020 haar 
doelen wil verwezenlijken 

Dubbel vergrijzingsvraagstuk
Uit tabel 1 (pag. 12) is niet alleen de toename van 
het aantal ouderen uit onze doelgroep af te lezen 
maar ook dat de groep 30-50 jarigen significant 
afneemt, terwijl de categorie 50-60 jarigen 
onvoldoende in aantal groeit om voldoende 
compensatie te bieden voor het vergrijzingsvraag-
stuk. Het zijn vooral deze leeftijdscategorieën die 
heel actief bevraagd worden als het gaat om de rol 
van mantelzorger en/of vrijwilliger. In feite doet zich 
hiermee een dubbel vergrijzingsvraagstuk voor. 
Zetten wij daar ons personeelsbestand tegenover 
dan kunnen we zelfs spreken over een drie-dub-
bel-vergrijzingsvraagstuk.

Prognose dementie
Inzoomend op de prognose van het aantal 
mensen met dementie in onze regio, zien we in 
tabel 2 op pagina 12 de groei van het aantal 
potentiële klanten. 

Thuis blijven wonen
De groei van het aantal dementerenden in onze 
regio betekent niet dat er voor deze toekomstige 
groei meer woonvoorzieningen nodig zullen zijn en 
wij met onze capaciteit niet uit zullen komen. 
Gelukkig kunnen veel mensen met dementie 
met - goede extramurale wijk- en thuiszorg en 
aanvullende dagopvang – prima thuis blijven 
wonen. Niet in de laatste plaats omdat volgens het 
SCP 90% van de ouderen graag  in eigen huis zou 
willen blijven, ook als het over de laatste fase van 
het leven gaat. De uitdaging voor de toekomst is 
dan ook hoe Valkenhof faciliterend kan zijn. 

De zorgsector
De zorgsector staat in Nederland op een hoog peil 
in vergelijking met andere EU-landen. De kosten 
van de zorg zijn echter ook hoog. Nederland komt 
na de VS en heeft daarmee het een na duurste 
zorgsysteem ter wereld.
De overheid heeft de handschoen opgepakt en 
heeft beleid ingezet om tot hervorming te komen 
van de (langdurige) zorg. Deze hervorming moet 
leiden tot lagere en beheersbare zorgkosten. 
Concrete maatregelen tot nu toe zijn: 

Eigen risico zorgconsumenten
• Bewustwording eigen verantwoordelijkheid
• Integraal beleid door gemeenten in het kader 

van de Wmo
• Doelmatigheid vanuit de Zvw
• Thuis wonen waar dat kan 
 
Versteviging van de eerste lijn
Kleinere traditionele ziekenhuizen worden 
omgevormd tot behandelcentra met weinig of 
geen mogelijkheden tot verblijf. Grote ziekenhuizen 
worden toegerust om binnen een sterke concen-
tratie met name de zeer complexe, specialistische 
ziekenhuiszorg te leveren. Maar of het nu om grote 
of kleine ziekenhuizen gaat of om complexe of geen 
complexe zorg: steeds sneller na een behandeling 
worden patiënten terug naar huis gestuurd voor de 
noodzakelijke voor- of nazorg, waarbij de kwaliteit 
van de overdracht naar de huisarts, de wijk- en 
thuiszorg en de verpleeghuiszorg van belang is. 
Daarmee vindt er een versteviging van de eerste 
lijn plaats. Hiervoor gebruikt men, naast mondelinge 
afspraken, digitale systemen die gebruik maken van 
beveiligde verbindingen om de dossiergegevens 
over te dragen. 
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Maar er is meer nodig, niet in de laatste plaats 
omdat de overgang naar huis of naar een verpleeg-
huis groot is. De opkomst van huisartsenhospitalen 
binnen verpleeghuizen zou daar als intermediaire 
voorziening in kunnen voorzien. Op deze wijze 
kan de zorg voor minder complexe aandoeningen 
op één locatie, dicht bij de cliënt en in onderlinge 
afstemming 24 uur per dag plaatsvinden.

Participatiemaatschappij
Participatie - meedoen - is het motto voor de 
komende jaren. Bijvoorbeeld in de vorm van 
doe-het-zelf-zorgprogramma’s die de cliënt in staat 
stellen gezond te blijven, de zorg zelf te doen of 
het netwerk in staat stellen om zorg te bieden. 
Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen een structu-
reel onderdeel van het zorgproces zijn. Valkenhof 
ontvangt ze met open armen en is van mening dat 
de inzet van vrijwilligers professioneel begeleid 
moet worden om de kwaliteit van zorg te kunnen 
blijven borgen. 

Veiligheid en aansprakelijkheidsrisico
De afbouw van de verzorgingsstaat brengt mensen 
terug naar eigen regie, zelfredzaamheid, gericht 
zijn op en verantwoordelijk zijn voor eigen 
gezondheid en eigen welbevinden. Een menselijke 
vergissing heet al snel een fout. 
Het aansprakelijkheidsrisico stijgt met het mondiger 
worden van de cliënten. Veel sneller dan voorheen 
wordt een klacht ingediend en of gedreigd met 
claims. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) is onder politieke druk bezig met intensivering 
van hun controles.  Daarmee groeit ook de behoefte 
aan externe focus op governance.
Hedendaags bestuur vindt plaats in een sterk 
veranderende omgeving. Middelen worden schaarser, 
de nadruk op participatie zorgt voor een verande-
rende relatie tussen cliënt en professionele zorg. 

Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en leiding-
gevenden moeten hun verantwoordelijkheden in 
toenemende mate delen met andere organisaties 
en tevens verantwoording over de daden afleggen 
aan de samenleving als geheel: we zijn opgeschoven 
van ‘government’ naar ‘governance’. Governance 
gericht op waardecreatie voor de lange termijn:

• versteviging van risicomanagement
• andere accenten als het gaat om effectief       

bestuur en toezicht
• introductie van cultuur als expliciet onderdeel 

van corporate governance
• eisen aan de kwaliteit van de uitleg

Privacywetgeving
Zorginstellingen in Nederland zijn grootverwerkers 
van privacygevoelige gegevens. Ook lopen 
zorg-organisaties risico’s omdat informatiebeveili-
ging tot op heden niet als kerntaak is gewogen. De 
borging van informatiebeveiliging, de toenemende 
regeldruk vanuit de overheid en de geringe 
voorbereidingstijd op de nieuwe wet- en 
regelgeving baren zorgen. De privacywetgeving is 
aangepast en zal door de Autoriteit Persoonsgege-
vens strenger worden gehandhaafd. Als voorbeeld 
noemen wij de Wet meldplicht datalekken. Het 
aantal mobiele apparaten en communicatie naar 
buiten (mantelzorgers etc.) neemt toe en daarmee 
het risico dat persoonsgegevens onbeschermd 
zijn. Het digitale verkeer met andere zorgverleners 
(multidisciplinair) met mantelzorgers en andere 
stakeholders verhoogt het risico op datalekken. 
Tegelijkertijd groeit de wens vanuit de maatschappij, 
vanuit de mantelzorgers maar ook verzekeraars om 
meer informatie en communicatie en meer 
toepassingen vanuit e-health systemen. 

 
0-10 1.958 1.916 -42 -2,2%
10-20 2.070 2.122   53 2,5%
20-30 2.022 2.133 112 5,5%
30-40 2.162 1.988 -174 -8,0%
40-50 2.497 2.359 -138 -5,5%
50-60 2.220 2.354 133 6,0%
60-70 1.920 1.989   68 3,6%
70-80 1.218 1.473 256 21,0%
80-90   716     781   65 9,0%
90-100   116    134   18 15,6%

totaal 16.899 17.249 350 2,1%

286 +8% 386 +46%
309 +2% 391 +29%
268 +6% 372 +38%
579 +4% 724 +30%
328 +1% 386 +19%

Tabel 1. 
Demografische ontwikkeling 2015-2020 
in Nederland

Tabel 2. 
Prognose dementie 
(zorgketen Dementie Eindhoven 3-2-2016)

Leeftijd 2015 2020 Mutatie %

2014 % 2020 %

Bron: CBS

(% van 2014 is afgezet t.o.v. 2013. Bron Alzheimer Nederland)

 x 1000 x 1000 x 1000

Bergeijk 
Cranendonck 
Heeze-Leende 
Valkenswaard 
Waalre 
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Mensen blijven langer thuis 
wonen met zorg 

Foto: Eva Sars  

Economische ontwikkelingen 
De economie kruipt uit het dal. Daarnaast stimuleert 
de lagere rente de particuliere consumptie, de 
bedrijfsinvesteringen en de investeringen in woningen. 
Daar staat tegenover dat het reëel beschikbaar 
inkomen zich minder gunstig zal ontwikkelen door 
de hogere inflatie en hogere pensioenpremies (in 
reactie op de lagere rente), wat de particuliere 
consumptie neerwaarts beïnvloedt. Afgezet tegen 
het krachtige economische herstel blijft de daling 
van de werkloosheid gematigd. (bron: Economische 
Ontwikkelingen en Vooruitzichten De Nederlandsche 
Bank, 3 juni 2015).

Zorgfinanciering
De zorgsector staat in Nederland op een hoog peil 
in vergelijking met andere EU-landen. De kosten 
van de zorg zijn echter ook het hoogst: 11,8% van 
het bruto binnenlands product. Dit is € 3.829,- per 
hoofd van de bevolking. 
Gemiddeld in Europa bedraagt dit € 2.535,-. De 
stijging van de kosten wordt als onhoudbaar 
gezien: in 2012 werd er hiervoor een Taskforce Be-
heersing Zorguitgaven in het leven geroepen. De 
bezuinigingen volgen elkaar in rap tempo op. Ook 
in 2015 is er fors bezuinigd op de zorg. De ingezette 
bezuinigingen brengen grote onzekerheden voor de 
zorg met zich mee.  De AWBZ wordt omgezet naar 
de Wlz en er wordt beoogd om de langdurige zorg 
terug te brengen naar de kern van waar zij oor-
spronkelijk voor was bedoeld. Hoewel de overheid 
wijk- en thuiszorg tot speerpunt van het transitie-
beleid heeft verklaard, ontkwam ook deze zorg niet 
aan (prijs x volume-)daling. Dit resulteerde in een 
budgetdaling van 20% over 2015, terwijl het aantal 
cliënten toenam. Daarnaast wordt er een grotere 
verantwoordelijkheid bij de gemeenten neergelegd.

Hervorming langdurige zorg
De langdurige zorg zal budgettair onder druk 
blijven staan. Hoewel de financiering via de Wet 
langdurige zorg (Wlz) ons grootste deel van het 
budget bepaalt, is ook de Zorgverzekeringswet 
(Zvw) voor Valkenhof van primair belang. Binnen de 
werking van deze wet valt de reguliere thuiszorg, 
poliklinische behandeling, geriatrische revalidatie, 
maar ook meer specifiek de intensieve palliatief 
terminale zorg (PTZ). Er wordt nog steeds gepleit 
om PTZ als afzonderlijk product aan te wijzen (nu 
nog een samenstelling van persoonlijke verzorging 
en verpleging). 
Eerstelijnsverblijf en extramurale behandeling maken 
nu nog deel uit van een subsidieregeling Wlz, maar 
zullen vanaf 2017 ook onder de Zvw gaan vallen. 
Daarnaast groeit onze positie binnen de Wmo. 
Deze activiteit is echter een speelbal binnen de 
politieke arena en dat zal nog wel enige jaren zo 
blijven.  

Doelmatigheid
Doelmatigheid is het speerpunt van verzekeraars 
die de Zvw uitvoeren, met als motivatie: lagere 
kosten. Reeds voor 2015 geldt een gecontracteerde 
taakstelling van tenminste 10%. Dit betreft een 
reductie van de zorgkosten per cliënt. Verwacht 
wordt dat deze taakstelling ook voor volgende 
jaren gaat gelden. Ook zal er gestart worden met 
meer financiering op outcome, dat wil zeggen het 
betalen voor het resultaat in plaats van voor de 
aanwezigheid.
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Mogelijkheden voor monitoring en 
zorg op afstand nemen toe.

Technologische ontwikkelingen 
De wijze waarop zorg aangeboden of tot stand 
komt verandert de komende jaren ingrijpend, zowel 
voor de cliënt als de professionele medewerker. 
Denk hierbij aan toenemende internetpenetratie, 
toenemende mogelijkheden van big data, grotere 
invloed van sociale media etc. In toenemende mate 
zullen technologische ontwikkelingen bepalend zijn 
voor de wijze waarop maatschappelijke vraag-
stukken maar ook vraagstukken op het vlak van 
beheersing van de kosten en de kwaliteit van de 
zorg benaderd en gerealiseerd kunnen worden. 
De informatie- en communicatietechnologieën 
hebben in de afgelopen decennia voor de overheid 
een beweging in gang gezet, die heeft geleid tot 
de ontsluiting en koppeling van een groot aantal 
(persoons)gegevens. In de komende jaren zullen 
verdere stappen in de koppeling van deze gegevens 
gezet worden, waarbij de vraag aan de orde komt 
op welke wijze de overheid/verzekeraars deze 
mogelijkheden kan, mag en wil gebruiken voor het 
realiseren van maatschappelijke vraagstukken in 
relatie tot de scheiding tussen de publieke en de 
private sfeer. 

Daarnaast zorgt de voortschrijdende technologie 
ervoor dat de mogelijkheden voor monitoring en 
zorg op afstand toenemen. Dit bevordert de eigen 
regie van cliënten. Ontwikkelingen op het gebied 
van ICT gaan snel en de inzet ervan verandert de 
wijze van werken binnen de organisatie. Voorbeelden 
zijn: elektronische dossiers die eigendom zijn van 
de cliënt, zorgrobotica en e-health, zoals zorg op 
afstand via ICT. 

Ecologische ontwikkelingen 
Het door de overheid – in internationaal verband - 
getekende klimaatverdrag  verandert in Nederland. 
Dit heeft gevolgen voor de duurzaamheidsagenda 
in Nederland in het algemeen en voor Valkenhof in 
het bijzonder. De komende jaren zullen milieumaat-
regelen en het denken over duurzaamheid een 
belangrijk facet van onze beleidsagenda worden. 
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De cliënt
De cliënt is niet meer de cliënt zoals hij of zij was. 
De ouderen van vandaag en morgen zijn niet alleen 
zelfredzaam en actief, zij blijven ook veel langer 
gezond, door betere verzorging en hygiëne vanaf 
de vroege jeugd. En vanwege de grotere aandacht 
voor bewegen en welzijn. Zij kunnen en willen veel 
langer thuisblijven. De cliënt van morgen is veel 
individueler, hun levensgezel heeft vaak hetzelfde 
opleidingsniveau of sociale milieu en daarmee 
nemen sociale verschillen tussen de bevolkings-
categorieën toe. Eén van de vraagtekens in de 
toekomst zal zijn of daarmee ook het solidariteits-
beginsel – waarmee Nederland zich onderscheidt 
van veel andere landen – passé  is. 

De concentratie van werkgelegenheid in en rondom 
de steden trekt de jongeren uit hun leefomgeving 
weg. Inmiddels is er een tendens dat ouderen (al 
dan niet hun kroost volgend) ook in de stad willen 
gaan wonen. Niet in de laatste plaats vanwege de 
voorzieningen die daarmee bereikbaar zijn. 
De cliënt zal willen kiezen voor alle zorg onder 
handbereik en zorg die is afgestemd op de eigen 
individuele behoefte. Vanuit zelfstandigheid en 
eigen regie neemt de autonome cliënt een eigen 
regierol in, binnen het eigen zorgproces. Die 
autonomie staat nu nog onder druk. De cliënt 
wordt gemangeld tussen een wirwar aan systemen. 
Kiezen voor particuliere zorg, alternatieve woon-
vormen of het wonen in coöperatieverband kan 
daarmee een aantrekkelijk alternatief worden. 

Goed personeel vinden 
wordt lastiger 

Foto: Eva Sars

Belangrijke ontwikkelingen op cliëntniveau:
• Extramurale zorg: het beleid om ZZP 1 t/m 3 niet 

meer toe te leiden naar intramurale zorg leidt  
naar verwachting van Buurtzorg Nederland tot 
15.000 meer cliënten extramurale zorg per jaar 
(bron: NRC 1-6-2015, brief van Buurtzorg aan 
VWS)

• Vermogens ouderen: volgens het CBS bedraagt 
het gemiddeld vermogen van 65+ huishoudens  
€ 107.000 en een derde deel van de 65-plus 
huishoudens heeft een vermogen van ten minste 
€ 250.000, maar:
• Het belangrijkste deel van het vermogen zit in 

het eigen huizenbezit waarbij de hypotheek is 
afgelost. Daarmee is het vermogen niet direct 
beschikbaar.

• De overheid gaat uit van vermogende ouderen. 
Toch zijn er door dezelfde  overheid moge-
lijkheden gecreëerd om tijdens het leven 
geld over te hevelen naar de kinderen. Er 
is een zichtbare tendens dat veel ouderen 
tijdens het leven deze weg bewandelen.                                          
(bron: CBS publicatie Welvaart in Nederland 
2014)

• Zelfredzaamheid: van cliënten wordt meer     
zelfredzaamheid verwacht. Onder druk van ver-
zekeraars wordt van zorgaanbieders verwacht 
dat de doelmatigheid wordt verhoogd (lees: 
10% minder zorgkosten). Burgers worden al 
gewezen op het feit dat men moet nadenken 
over de eigen toekomst van het ouder worden. 
Inzet van mantelzorg en vrijwilligers is daarbij 
noodzakelijk. Bij het vaststellen van het zorgplan 
kijkt Valkenhof expliciet naar het aandeel in 
zorg en ondersteuning dat door vrijwilligers en/
of mantelzorgers kan worden uitgevoerd. Toch 
is de vaardigheid om zelfredzaamheid vorm te 
geven met name bij niet hoogopgeleide burgers 
beperkt. (bron: Rapport overall rapportage rond-
om de transitie 2015, SCP 18 mei 2016). 
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Vrijwilligers en mantelzorgers
Inzet van vrijwilligers en mantelzorgers ervaart 
Valkenhof  niet als een extern opgelegde verplichting, 
maar als een goede maatschappelijke ontwikkeling 
die aansluit bij de visie van Valkenhof.
• Het vinden van voldoende mantelzorgers en  

vrijwilligers en het begeleiden van hun werk 
wordt een taak van de zorgprofessional.

• Vermogende zorgvragers zullen versoberde 
zorginzet op basis van de Zvw aanvullen met 
particulier ingekochte zorg. Een combinatie 
van zorghotel (herstelhotel/vertroetelhotel) kan     
aanvullend zijn op het bestaande programma. 

• Het aantal cliënten met dementie zal toenemen 
in gelijke tred met de toename van 70-plussers.

• De cliënt en zijn vertegenwoordiger(s) worden 
steeds mondiger.

We blijven graag in gesprek met onze cliënten en 
hun directe betrokkenen, zodat we onze zorg- en 
dienstverlening up-to-date kunnen houden. 

De Cliëntenraad
De Cliëntenraad is ons belangrijkste formele 
adviesorgaan en informeel onze vraagbaak en 
sparringpartner als het gaat om onze cliënt. Zij 
brengt formeel advies uit over zaken als wijzigingen 
in de organisatie en de klachtenprocedure en ziet 
toe op de systematische bewaking van de kwaliteit 
van onze zorg. Daarnaast adviseert de Cliënten-
raad de directie van Valkenhof gevraagd en   
ongevraagd over allerlei zaken die met onze 
zorg- en dienstverlening te maken hebben en 
functioneert de Cliëntenraad als een groep van 
panelleden aan wie vragen worden voorgelegd 
over de kwaliteit van zorg. Het is jammer dat 
diverse locaties moeite hebben om commissies te 
vormen. 
Maar omdat alle cliënten actieve gesprekspartners 
kunnen zijn, ook als zij geen lid van onze Cliënten-
raad willen worden, heeft de Cliëntenraad daar 
één of meer cliëntcontactpersonen.  Op deze wijze 
geeft Valkenhof samen met haar Cliëntenraad de 
cliëntmedezeggenschap vorm.

De medewerkers
Niet alleen de inzet van nieuwe technologie en 
overheidsbezuinigingen trekken hun spoor door de 
organisatie, ook potentiële personeelstekorten (minder 
jongeren en vergrijzing personeelsbestand) en de 
groei van het aantal kwetsbare ouderen dragen 
hieraan bij. 
Deze veranderingen hebben gevolgen voor 
(toekomstige) medewerkers, de wijze van werken 
maar ook voor de manier van leidinggeven. Niet 
alleen door de genoemde ontwikkelingen in de 
zorg, maar ook omdat ‘nieuwe werknemers’ andere 
verwachtingen en belangen hebben. Daarnaast 
ontstaat – in verband met  schaarste aan personeel 
op de arbeidsmarkt - een grotere variatie in 
organisatievormen, waaronder een toename van 
solo-ondernemerschap (ZZP-ers) op het moment 
dat de sector weer zal gaan groeien.

Arbeidsmarkt 
Gaat het om het aantal arbeidsplaatsen, dan zijn 
de problemen groter dan verwacht. De cijfers uit 
het rapport Arbeidsmarkt (ActiZ, 11 februari 2016) 
maken duidelijk dat de werkgelegenheid voor 
medewerkers huishoudelijke hulp en helpenden is 
afgenomen en verder zal afnemen bij ongewijzigd 
beleid. Beide groepen hebben nauwelijks tot geen 
kans op ander werk in de zorgsector. Zij hebben 
enerzijds hun baan verloren door de sluiting van 
verzorgingshuizen en anderzijds door de vraag 
naar hoger opgeleid personeel, als gevolg van de 
toenemende zwaarte van de zorg in verpleeghuizen. 
Gaat het om verzorgenden en verpleegkundigen 
dan ziet de arbeidsmarkt er heel anders uit. Dit 
blijkt uit het rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn, 
Jeugdzorg en Kinderopvang 2015’. Volgens de 
berekeningen is er in 2019 sprake van een 

aanbodtekort bij verzorgenden (niveau 3) en 
verpleegkundigen (niveau 4 en 5). De instroom 
van deze groep neemt  af en de uitstroom zal 
toenemen omdat veel verzorgenden de komende 
jaren met pensioen gaan. Gaat het om ondersteu-
nende staffuncties zoals controllers of ict-ers, dan 
is de arbeidsmarkt niet minder problematisch. Met 
name de salarisverschillen ten opzichte van het 
beter betalende bedrijfsleven zijn een bron van zorg. 

Cliëntrelatie
Gaat het om de steeds mondiger cliënt en de 
mantelzorger, dan zien we de verschuiving van 
‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat de regie terug gaat 
naar de cliënt’. Cliënten zullen in samenspraak met 
de medewerker bepalen wat goede zorg is en op 
welke wijze het welbevinden van de cliënt kan 
worden versterkt. Daarnaast wil de cliënt van 
morgen 24 uur x 7 dagen advies kunnen inwinnen. 
Deze andere vraag van potentiele cliënten aan 
ons zal betekenen dat onze wijze van werken en 
reageren verandert. Visie van medewerkers op 
het te voeren beleid, regie bij hen neerleggen, hen 
betrekken en betrokken houden bij het te voeren 
beleid wordt steeds belangrijker. Zeker in het licht 
van een kleine overhead en het beperkt aantal 
managers.
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4. Valkenhof 
tussen 2017 en 2020

In de komende beleidsperiode kiezen wij voor 
een belangrijke verdieping van onze relaties 
in- en extern. Valkenhof werkt actief samen met 
stakeholders als huisartsen, diagnostische centra, 
ziekenhuizen etc. Het oprichten en participeren 
in een zogeheten anderhalvelijnscentrum, waar 
zowel medisch specialisten als de specialisten van 
Valkenhof (waaronder SO-ers, behandelaars en 
medewerkers in de zorg etc.) samenwerken, past 
bij onze ambitie. Deze aanvullende combinatie zal 
Valkenhof onderscheidend maken ten opzichte van 
concurrenten. 

Levert Valkenhof dan geen traditionele zorg meer? 
Zeker wel. Nieuw is alleen dat er de komende jaren 
zoveel meer mogelijk is. Bij complicaties of bij een 
in aanvang zwaardere indicatie kan sneller en 
zonder rompslomp worden doorgeschakeld naar zorg 
thuis en/of zorg op eerstelijns-verpleeghuisniveau. 
Zo’n brug tussen thuiszorg, verpleeghuiszorg en 
ziekenhuis is nieuw. Het is een in Nederland nog 
niet tot wasdom gekomen terrein dat zowel cliënten, 
gemeenschap als verzekeraars voordelen kan bieden. 
Thuiszorg en verpleeghuiszorg zijn aanzienlijk 
goedkoper dan ziekenhuiszorg en ontlasten 
bovendien de mantelzorger. Wat ons beweegt, is 
de wil om mensen door effectieve innovaties te 
ontzorgen. Continuïteit van bedrijfsvoering is 
daarbij vanzelfsprekend een voorwaarde.

Om de cliënt van morgen niet uit het oog te 
verliezen zal de opgave van de organisatie, continu 
moeten worden bijgebogen. Valkenhof biedt zorg 
met een zachte g. Dat biedt garantie voor de 
dialoog met de cliënt, maar zegt ook iets over ons 
cliëntbeeld. Iedere cliënt wil op een goede wijze 
bejegend worden, maar wil iedere cliënt eenzelfde 
leefomgeving? De locaties kennen een eigen 
wachtlijst van cliënten die bewust voor die specifieke 
locatie kiezen. Deze impliciete trend kan nadruk-
kelijker benut worden ten behoeve van alternatieve 
woonvormen. 
Ook de wens van de cliënt om alle vormen van 
zorg onder handbereik te hebben biedt voldoende 
aanknopingspunten om naar een vervolg op de 
huidige organisatievorm te zoeken. Een vorm waar-
mee wij enerzijds faciliterend en anderzijds een 
paraplufunctie kunnen bieden aan ketenpartners. 
Het betrekken van ketenpartners die complementair 
zijn aan het innovatieve portfolio van Valkenhof 
biedt kansen om met elkaar en daarmee in 
gemeenschappelijkheid een zorgaanbod te bieden 
dat past bij de geformuleerde behoefte, ook als het 
gaat om inzet van nieuwe technologieën en sociaal 
maatschappelijke ontwikkelingen. Een dergelijk 
aanbod kan de complexiteit van de systemen voor 
de cliënt reduceren terwijl het de afhankelijkheid 
van mantelzorger niet nodeloos vergroot, vanuit het 
gegeven dat de zelfredzaamheid van de cliënt in 
tact blijft.
Niet iedereen heeft zorg nodig. Soms is het 
voldoende om een arm om iemand heen te slaan. 
Samenwerking en ketenzorg kunnen ook vanuit de 
behoefte aan welzijn vorm krijgen. Valkenhof heeft 
ruimten die zich er voor lenen om de buitenwereld 
– in samenspraak met organisaties van en voor 
ouderen -  toe te laten. 

De overheid bepleit betere zorg te leveren voor 
minder geld. Valkenhof deelt dat uitgangspunt, juist 
ook vanuit het perspectief van de cliënt. Mensen 
voelen zich vaak gelukkiger als zij zoveel mogelijk zelf 
kunnen doen. We blijven vernieuwen. Zo zullen we 
tussen nu en 2020 het Valkenhof-concept van de 
gerichte ondersteuning van mensen met dementie-
klachten thuis in een beschermende woon-
omgeving uitbreiden. We pamperen niet, zoals in 
de klassieke ouderenzorg gebeurde, maar 
stimuleren mensen zo lang mogelijk actief te blijven 
met inspirerende activiteiten en sociale contacten.

Over inspiratie gesproken: Valkenhof is voor 
vakmensen een uitdagende plek om te werken en 
te leren. Ons opleidingsprogramma verdiept zich 
en biedt kennis die op geen andere plek zo is te 
verwerven. De reden is simpel: Valkenhof heeft 
welzijn en zorg een nieuwe dimensie gegeven en 
verwijdert bestaande scheidingsmuren tussen
zorgdisciplines. Werken in de zorg was nog nooit 
zo inspirerend.
In de achter ons liggende jaren heeft Valkenhof 
laten zien dat rekening houden met de cliënt in een 
tijd van financiële schaarste wel degelijk mogelijk 
is. Met deze ervaring rijker is de inzet om in 2020 
normgevend te zijn voor een nieuwe generatie van 
zorgconcepten onderbouwd en haalbaar.

Duurzamer personeelsbeleid
Onze medewerkers zijn professioneel en hebben 
een gewaardeerde expertise. Deze expertise is 
breder inzetbaar. Gelukkig gaan steeds meer cliënten 
terug naar de thuissituatie (bijvoorbeeld vanuit de 
GRZ), maar vaak is er nog ondersteuning nodig. 
Medewerkers willen graag hierin mee bewegen 
en met de eigen expertise een rol in de wijkteams 
innemen. Medewerkers ervaren aan den lijve de 
veranderingen die zich bij Valkenhof voltrekken bij 
het specialisme van het werk, bij het zelf indiceren, 
de versterkte aandacht voor doelmatigheid en bij 
de veranderingen in de organisatiestructuur. Dit 
alles leidt tot een hoger medewerkers welbevinden. 
Het resultaat van een onderzoek onder Valkenhof 
medewerkers in relatie tot het landelijk beeld levert 
een positieve hogere gemiddelde score op maar 
het kan altijd beter. Leidinggevenden en mede-
werkers worden actief uitgenodigd om continu met 
elkaar in gesprek te gaan. 

High Performance
Naast gerichte opleidingen voor de zorgverleners 
zal ook het management worden geschoold. Er 
komt een Management Development programma 
voor managers die -op termijn - in het MT zullen 
worden opgenomen. Een programma gericht op 
de creatie van een ‘High Performance’-organisatie. 
Een organisatie die significant betere resultaten 
behaalt dan vergelijkbare organisaties gedurende 
een periode van ten minste vijf jaar door zich op 
een gedisciplineerde manier te concentreren op 
datgene wat echt belangrijk is voor de organisatie.
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Vraag naar 
specialistische zorg
De groei van de extramurale zorg zoals hospice zorg, 
wondzorg en specialistische zorg thuis vraagt om 
extra verpleegkundigen op basis van de 
verwachte ontwikkeling, binnen de beschikbare 
financiële kaders. Een specifiek wervings- en 
opleidingsbeleid wordt ingezet. Het creëren van 
een eigen kweekvijver en het aan Valkenhof weten 
te binden van de goede medewerkers is van groot 
belang naast het aangaan van overige relaties 
zoals verbindingen met expertise vanuit ziekenhuizen 
en andere expertisecentra

De Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad vertegenwoordigt de 
medewerkers van Valkenhof en is daarmee ook 
het platform in de contacten met de directie. In 
het handelen van de raad staat het belang van de 
medewerkers centraal. De Ondernemingsraad
wordt betrokken bij ontwikkelingen binnen Valkenhof 
die de medewerkers direct en organisatiebreed 
aangaan. De Ondernemingsraad is een belangrijk 
formeel adviesorgaan en informeel onze vraagbaak 
en sparringpartner als het gaat om onze mede-
werkers binnen onze organisatie. Zij brengt formeel 
advies uit over zaken als wijzigingen in de 
organisatie en ziet toe op de systematische 
bewaking van de duurzame inzetbaarheid van 
onze medewerkers. Daarnaast adviseert de 
Ondernemingsraad de directie van Valkenhof 
gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die 
met de inzetbaarheid van medewerkers te maken 
hebben en functioneert de Cliëntenraad als een 
groep van panelleden aan wie vragen worden 
voorgelegd over medewerkers aangelegenheden.

Een nieuwe organisatie-
structuur in 2020
De organisatie is gebaseerd op locatiemanagement. 
Elke locatie kan in een zekere mate van zelfstandig-
heid eigen keuzes maken. Dat is in 2020 niet 
veranderd, wat wel? Om te kunnen anticiperen op 
veranderingen moet een organisatie wendbaar zijn 
en dichtbij zicht op de cliëntbehoefte blijven. Een 
beperkt aantal managers maakt onderdeel uit van 
het Valkenhof management. Met de eenhoofdige 
Raad van Bestuur zijn zij gemeenschappelijk 
verantwoordelijk voor het geheel en lokaal verant-
woordelijk voor hun locatie of domein. Dit leidt tot 
een passende span of control voor één bestuurder 
vanuit een andere visie op ontwikkeling en groei 
van onze organisatie. Door locatie- en domein-
management centraal aan te sturen, kunnen we 
beter handen en voeten geven aan het leveren van 
een topprestatie. Niet de prestatie van de locatie 
of het domein is daarbij doorslaggevend, maar ook 
expertise ten behoeve van het reilen en zeilen van 
Valkenhof als geheel. Betrokkenheid op Valkenhof 
als geheel omvat niet alleen een organisatie-
wijziging maar ook een cultuuromslag. 

Kern van het verhaal is dat niet alleen het succes in 
de locatie of het domein de norm is, maar Valkenhofs 
portfolio van producten, diensten en innovaties. Met 
deze perspectiefverandering en schaalvergroting 
op het gebied van aansturing verwacht Valkenhof 
in 2020 beter in te kunnen spelen op de uitdagingen: 
meer en integraal samenwerken met andere 
aanbieders, beter in staat zijn tot kruisbestuiving 
tussen de eigen geledingen en ketens. Goede 
voorbeelden op de ene locatie kunnen direct 
worden vertaald naar de diverse zorgdisciplines. 
En een innovatie bij de een kan ook van belang zijn 
voor de ander. Kortom, onze nieuwe organisatie 
zal er op gericht zijn om in gemeenschappelijkheid 
op transparante wijze van elkaars verbeteringen te 
profiteren. 

De kernwaarden van Valkenhof 
• betrouwbaar
• respectvol
• gepassioneerd
• vakmanschap 
• ondernemend
zijn en blijven kenmerkend voor de wijze waarop 
wij werken. Werken op basis van aandacht voor 
het welzijn van onze cliënten, passend binnen 
een groter geheel, zal eveneens gekoesterd blijven 
worden. Zorgverlening vanuit persoonlijke aandacht 
is wezenlijk voor Valkenhof.  Meer topzorg in de 
komende jaren is daarmee een verrijking waardoor 
het zorgaanbod kan worden gecombineerd met 
aanzienlijk meer mogelijkheden.

In de ‘social business’ die Valkenhof is, is er naast 
de zorg ook steeds meer behoefte aan creativiteit 
en innovatie. Daarbinnen neemt het belang van 
sociale cohesie en interactie alleen maar toe. Willen 
we het werk nieuw en ‘social’ organiseren en zo min 
mogelijk inboeten aan productiviteit, dan moeten 
we rekening houden met de menselijke maat. 



27Valkenhof Strategisch meerjarenbeleidsplan 2017-202026

5. (Door)ontwikkeling 
portfolio 2017-2020

De strategische keuze impliceert het volgende:

• het uitbreiden van cliënt- en productgroepen 
gericht op laagcomplexe zorg, zoals huishoude-
lijke hulp en op zichzelf staande laagcomplexe 
persoonlijke verzorging

• het uitbreiden van cliënt- en productgroepen 
gericht op complexe zorg en behandeling thuis 
zoals revalidatiezorg en hospice zorg

• capabel management dat leiding geeft aan de 
processen

• professioneel personeel dat berekend is op de 
taken

• kwaliteit en veiligheidsbeleid op hoog niveau
• actieve bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek 
• robotisering en digitalisering van de processen 

vindt haar intrede (denk aan toepassen van 
domotica zoals pleisters voor cardio/monitoring 
op afstand, sensor techniek naast e-health en 
telemedicine)

• versterking van onze visie op ‘zorg met een 
zachte g’

Daarnaast wil Valkenhof zich in deze strategie 
manifesteren als productleider. Het beeld van 
Valkenhof moet dat van een topvakkundige 
productspecialist zijn, waarmee we ons 
onderscheiden van collega zorgorganisaties.
Tegelijkertijd dient onze cliënttevredenheid te 
stijgen naar een gemiddelde van 8,2 en moeten 
onze processen lean zijn. 

De missie en visie van Valkenhof blijven onveranderd. 
Tegelijkertijd gaan we nog beter inspelen op de 
mogelijkheden die de praktische vertaling van onze 
missie meer slagkracht kunnen geven. Een 
wezenlijke kans hierbij ligt in het ontzorgen en
ontschotten van de zorg, waardoor de zorg een 
nieuwe dimensie krijgt.

Productgroepen, consequenties en eisen
Valkenhof voert een strategie die in drie 
zorgproductgroepen wordt verwezenlijkt:
1. Specialistische zorg 
2. Woonzorg(combinaties)
3. Extramurale wijk- en thuiszorg 

Zorg gewoon bij ons 
of thuis 
Valkenhof zal in 2020 niet alleen specialist in zorg 
zijn, maar ook in het ontzorgen. Een voorbeeld van 
wat we nu al op kleine schaal doen, maar wat in 
2020 op een breed terrein mogelijk zal zijn.

 Wlz algemeen
• Voor de (bestaande) locaties streeft Valkenhof 

naar meer diversiteit in woonsferen en behoud 
van c.q. een lichte groei in zorguren binnen een 
activerend leefklimaat.

• De al ingezette trend van verzwaring van zorg 
zal verder doorgaan; cliënten maken in een   
latere fase van hun leven gebruik van intramurale 
zorg. De zorgvraag is daarbij zwaarder, de 
verblijfsduur wordt korter:
• momenteel worden nog cliënten met een 

ZZP-4 indicatie opgenomen, dit zal in komende 
jaren afnemen

• er worden meer mensen met een ZZP-5 of 
7 indicatie opgenomen, het maximum wordt 
naar verwachting in 2030 bereikt

• de doelgroep wijzigt, daarmee zal ook het 
zorgaanbod moeten meegaan. Onze woon-
voorzieningen moeten niet alleen een thuis 
zijn voor de cliënt maar ook voor familie en 
mantelzorger 

• afbouw conform overheidsbeleid van de 
lichte intramurale zorg, maar een toename 
van logeercapaciteit ter ontlasting van de 
mantelzorger

• De mogelijkheden om ICT in te zetten voor de 
zorgverlening zullen steeds meer toenemen. 
Valkenhof wil daar actief op inspelen door daar 
waar mogelijk gebruik te maken van beproefde 
ICT-oplossingen; een speerpunt voor Valkenhof.

Wlz: ontwikkelingen in PG regulier 
en PG onbegrepen gedrag
• Bij een afbouw van de verzorgingshuiscapaciteit, 

wordt een lichte groei binnen de bestaande 
capaciteit voor PG- zorg voorzien. Deze wil  
Valkenhof ten volle realiseren. Er zijn behoorlijke 
wachtlijsten in het werkgebied en daarmee ligt 
er een druk op opname. De doorlooptijd wordt 
bekort. Valkenhof spant zich in om de wacht-
tijd voor opname binnen de Treek-normen te 
brengen.

• De reguliere PG-zorg zal zich naast zorg ook 
moeten gaan richten op welzijn en een zo lang 
mogelijke actieve participatie van de cliënt binnen 
de leefomgeving.

• De verwachting is dat de signalering van pijn 
verder wordt verbeterd, wat zal resulteren in 
afname van onbegrepen gedrag. En daarmee 
leiden tot adequatere zorgverlening.

• Er vindt in toenemende mate een vermenging 
plaats van GGZ/VVT-zorg. Dit betekent niet dat 
de concurrentie groter wordt, maar wel dat de 
cliënten en de zorgverlening wijzigen. Enerzijds         
zien wij een verschuiving van duurdere GGZ-
zorg naar goedkopere verpleeghuiszorg, an-
derzijds betekent deze beleidswijziging een toe-
stroom van nieuwe cliënten met complex gedrag. 
Er zullen samenwerkingsrelaties ontstaan tussen 
de ambulante GGZ en de verpleeghuiszorg.
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Wlz Somatische zorg
• Valkenhof streeft naar een behoud van de    

zorg-uren en zo mogelijk een lichte groei.
• De somatische zorg in de regio zal naar         

verwachting stabiliseren en mogelijk afnemen. 
Voorzien wordt een verschuiving in zorgvraag 
(afname NAH).

• Zorg wordt georganiseerd vanuit ketens waarbij 
de revalidatieprogramma’s langer moeten   
doorlopen tot in de thuissituatie. 

• In toenemende mate zal een samenwerking 
plaatsvinden met eerstelijnszorg en wijkzorg. 

• Bewoners revalideren in toenemende mate     
gericht op minimaal behoud en als het kan meer.

Zvw: geriatrische revalidatie 
en herstelgerichte zorg
• Valkenhof wil de aanbieder zijn in de regio voor 

deze zorg; behoud van tenminste het huidige 
volume van zorguren is de doelstelling. Deze 
doelstelling wordt mede ingegeven omdat deze 
zorg een spin-off kent voor de Wlz-zorg in het 
algemeen.

• De turnover zal verder omlaag gaan door een 
kortere ligduur, het aanbod moet toenemen om 
op hetzelfde productieniveau te blijven.

• Omvangrijke concurrentie; alle gericht op 
volumebehoud waarbij de keuzevrijheid van de 
cliënt voorop dient te blijven staan.

• De doelstelling vraagt mede om een aanpassing 
van de zorgverlening; Het werken binnen de 
kliniek vindt nog plaats op basis van Wlz-denk-
lijnen en is daarmee niet gericht op de individuele 
cliëntbeleving. Dit vergt aanpassing van de 
bedrijfsvoering en de wijze waarop de zorg-  
verlening en de bejegening plaatsvindt.

• Kwaliteit: doelstelling is om excellente zorg te 
verlenen.

ZVW Wijkzorg
• Valkenhof ziet wijkzorg als een essentieel zorg-

product binnen haar  portfolio. Juist in deze ‘tak 
van sport’ wordt een stijging verwacht. Als dit 
mogelijk is wil Valkenhof groei realiseren, echter 
binnen haar  kwaliteitsstandaard. Krimp vindt 
plaats vanuit doorverwijzing vanuit geriatrische 
overbruggingszorg en ziekenhuiszorg. 

• Bij afbouw wachtlijst (zie punt 2 Wlz) is er sprake 
van minder overbruggingszorg en vindt er naast 
krimp bij afname Wlz ook groei plaats door de 
regionale  ontwikkelingen van de transmurale 
zorgbruggen, waarbij patiënten zo snel mogelijk 
weer thuis hun verdere (wijk)zorg krijgen. 

• Voorwaarde voor groei is het kunnen voorzien in 
voldoende personeel. Er is sprake van personeels- 
krapte op de arbeidsmarkt, deze wordt ook voor 
de komende jaren voorzien. 

• Om te komen tot het gewenste zorgaanbod 
wordt een samenwerking met andere zorgaan-
bieders voorzien.

• Voorwaarde voor het bieden van wijkzorg is dat 
Valkenhof de beschikking heeft over voldoende            
aanbod van medewerkers met voldoende 
kwaliteit. Wordt hieraan niet voldaan dan zal 
Valkenhof niet insteken op een verdere groei. 
Het afbreukrisico wordt anders te groot.

• Voorwaarde voor groei is verder de invoering en 
hantering van ICT-hulpmiddelen. Dit in verband 
met gegevensoverdracht tussen de zorgverleners 
en de uitvoering van het zorgplan. ICT is nood-
zakelijk om de snelheid van handelen te kunnen 
garanderen. Ook telemedicine en e-health zijn 
ontwikkelingen die meegenomen worden voor 
de toekomst.

Gezondheidscentrum Valkenhof 
breidt haar doelgroep uit
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Zvw huisartsenzorg en 
laagcomplexe ziekenhuiszorg
• Valkenhof voorziet een groei in de crisisopvang/

het kortdurend verblijf. Daarnaast streeft Valkenhof      
naar het aanbieden van zorg tussen eerste en 
tweede lijn. Beide soorten zorgverlening zal   
Valkenhof de komende periode verder ontwikkelen 
en in de markt zetten.

• Deze zorgverlening zal plaatsvinden binnen de 
bestaande locaties. Ook hier zal zo adequaat 
mogelijk gebruik worden gemaakt van ICT. 

Wmo, dagopvang en 
huishoudelijke hulp
Valkenhof levert Wmo-zorg aan een tweetal 
gemeentes. Dit wil zij in de komende jaren blijven 
doen. Deze dienstverlening richt zich op twee 
onderdelen: dagopvang en huishoudelijke hulp 

Dagopvang: Valkenhof heeft de capaciteit voor 
dagopvang verkleind. Valkenhof wil (faciliteiten voor) 
dagopvang de komende jaren blijven aanbieden. 
Daarbij wordt met name gebruik gemaakt van 
vrijwilligers. Reden om in te zetten op dagbesteding 
is dat deze doelgroep veelal ook de doelgroep 
is die uiteindelijk in zorg wordt opgenomen door 
Valkenhof (dementie). Vanuit haar maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid zal Valkenhof lokaal een 
bijdrage leveren aan voorliggende voorzieningen, 
in samenspraak met andere organisaties en de 
gemeentes Valkenswaard en Heeze-Leende.

Huishoudelijke hulp: Valkenhof biedt huishoude-
lijke hulp aan in Heeze-Leende en Valkenswaard. 
Er wordt de komende jaren een toename van de 
vraag naar huishoudelijke hulp verwacht, waarop 
Valkenhof wil kunnen inspelen.

Zvw Gezondheidscentrum
• Valkenhof heeft voor 2020 de ambitie om 

het volume van het Gezondheidscentrum te             
verdubbelen, zowel in multidisciplinaire als    
monodisciplinaire trajecten.

• Belangrijk zijn de verwijzende huisartsen     
waarmee samen voor een gezonde instroom kan 
worden gezorgd.

Bij de zorgverlening zal een uitbreiding plaatsvinden 
van de doelgroep. Behandelaars zijn opgeleid om 
mensen vanaf 12 jaar te behandelen. Dit betekent 
dat een deel van de competenties onbenut zijn. 
Daarom richt Valkenhof zich als het gaat om 
behandeling niet alleen op de  doelgroep ouderen, 
maar biedt zorgverlening voor alle zorgvragers 
vanaf 12 jaar.

Dienstenaanbod zoals tafeltje-dek-je
• Deze dienst zal de komende jaren ongewijzigd 

worden aangeboden. 
• Voor geïsoleerde ouderen die vereenzamen, 

bieden wij een arm om de schouder en willen wij 
de ‘zoete inval’ zijn. 

Vernieuwende technologie 
(beter) benutten
De weg naar 2020 is voor ons onlosmakelijk 
verbonden met de inzet van vernieuwende 
technologie. De dagelijkse zorg kan er lichter en 
doelmatiger mee worden. Valkenhof wil het gebruik 
van ICT versnellen en verbeteren. Cliënten, familie 
en/of mantelzorgers willen 24x7 informatie kunnen 
opvragen over alle aspecten van de zorg of zich 
kunnen inschrijven. Valkenhof neemt waar mogelijk 
het voortouw in de toepassing van technologie in 
haar zorgprocessen. Dit past bij de strategie om 
productleider te worden. In dit kader zal Valkenhof 
ook zorg- en technologievisie binnen het meerjarig 
personeelsplan ontwikkelen. Attitudes en 
vaardigheden met betrekking tot ICT worden hierin 
meegenomen.

Robotica gericht op welzijn van cliënten zal in de 
toekomst ook emoties herkennen, Valkenhof zal 
haar steentje bijdragen als het om de vraag om een 
testomgeving gaat. Even zo belangrijk is dat onze 
cliënten en zorgverleners aan deze ontwikkeling 
willen bijdragen vanuit de overtuiging dat zorg 
verlenen met technologie leidt tot betere zorg. Van 
belang is dat de softwareontwikkeling niet leidend 
is. De technologische mogelijkheden staan in 
dienst van onze innovatiewensen en niet andersom.
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