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1. ORGANISATIE  

 

1.1. Inleiding  

 

Valkenhof is een professionele zorgorganisatie met het hart op de juiste plek. Of het 
nu bij mensen thuis is of bij ons in huis: 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. 
Men kan bij ons terecht voor verpleging, verzorging, thuiszorg, huishoudelijke zorg, 
dagopvang en revalidatietherapie op diverse locaties in de regio Valkenswaard en 
Heeze-Leende. Ook bieden we onder de naam Gezondheidscentrum Valkenhof 
behandeling en begeleiding op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, 
logopedie, neuromusculaire triggerpointtherapie, 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. We bieden een 
groot scala aan activiteiten op sociaal-cultureel gebied, zoals zang-, schilder- en 
kooklessen. Vanuit ons culinair centrum verzorgen we maaltijden voor onze eigen 
grand cafés, eetpunten in de regio en tafeltje-dekje bij de mensen thuis. 
 
Valkenhof wil met deze verslaggeving haar belanghebbenden, zoals cliënten, 
samenwerkingsrelaties, toezichthouders en andere betrokkenen inzicht geven in de 
wijze waarop zij de zorg- en dienstverlening aan haar cliënten realiseert. Valkenhof 
vindt het van groot belang om de corporate governance goed vorm te geven en 
streeft naar doelmatig en goed bestuur en toezicht.  
 
De jaarrekening inclusief directieverslag zijn samen met de ingevulde vragenlijsten 
van DigiMV aangeleverd bij het CIBG. Hiermee heeft Valkenhof voldaan aan haar 
formele verantwoordingsverplichting. 
 

1.2 Organisatie 

 
Algemene identificatiegegevens 

Rechtspersoon Stichting Valkenhof 

Adres John F. Kennedylaan 3 

Postcode 5555 XC 

Plaats Valkenswaard 

Telefoon 040-2014035 

e-mail info@valkenhof.org 

Internet www.valkenhof.com 

KVK-nummer 41090962 

NZA-nummer 300-0934 

 

http://www.valkenhof.com/
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Werkgebied 
Het werkgebied van Valkenhof is Zuidoost-Brabant en de gemeenten Valkenswaard, 
Heeze-Leende in het bijzonder. Met bijna 900 medewerkers en cica 500 vrijwilligers 
wordt de zorg op onder meer de volgende manieren geboden: verpleging, 
verzorging, all-inclusive, revalidatie, poliklinische behandeling, dagactiviteiten, 
zorgtrajectbegeleiding en zorg thuis.  
De zorg- en dienstverlening wordt geboden vanuit locaties in Valkenswaard  en 
Heeze-Leende1. 

1.3 Bestuur en Toezicht 

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder, die wordt ondersteund door twee 
sectordirecteuren. De Raad van Toezicht houdt, zoals verwoord in de Governance 
code, toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Valkenhof. 
Valkenhof kent één Ondernemingsraad en één Cliëntenraad. Beide gremia hebben 
regelmatig overleg met de bestuurder. 
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Vanwege haar maatschappelijke rol hanteert Valkenhof de Zorgbrede Governance 

Code. Daarnaast gelden de statuten van de Stichting Valkenhof en de reglementen 

voor: Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Remuneratiecommissie, Commissie 

Kwaliteit en de Auditcommissie Financiën. De statuten zijn in overeenstemming met 

de Zorgbrede Governance Code. 

 

                                            
1
 Voor een actueel overzicht wordt verwezen naar www.valkenhof.com 



Jaarverslag 2017    3  

Raad van Bestuur 
 

Naam Functie Nevenfunctie 

Drs. A.E.M. Blokker Voorzitter Raad van 
Bestuur 

Voorzitter Raad van 
Commissarissen 
Woningbouwvereniging 
Bergopwaarts 

 
De bestuurder is werkzaam volgens een bestuursreglement dat is gebaseerd op een 
door de NVZD opgestelde gedragscode. 
Valkenhof is ingedeeld in klasse 3 met betrekking tot de Wet Normering 
Topinkomens. Op het salaris van mevrouw Blokker is het overgangsrecht van 
toepassing.  
 
Samenstelling Directie 
 

Drs. A.E.M. Blokker Bestuurder 

Dr. M.A.G. Schlösser Directeur Specialistische Zorg 

Drs. A.G.J. Vermaase Directeur Woonzorg & Bedrijfsvoering 

 
Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht heeft een reglement dat gebaseerd is op de gedragscode 
voor de toezichthouder zoals vastgesteld door de NVTZ. De samenstelling van de 
Raad van Toezicht is zodanig dat de leden over de vereiste competenties 
beschikken om te kunnen oordelen over beleid en strategie, zorgverlening en 
bedrijfsvoering. Tevens vervult de Raad van Toezicht de rol van sparringpartner voor 
de bestuurder. 
 
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2017, hun rol en expertise 
 

Naam Rol Expertise 

Drs. J.G. de Vries, arts niet praktiserend Voorzitter Zorg 

Mr Drs. D.W.M. Weesie Vice voorzitter Juridisch 

Drs. S. Meulensteen-van Esseveld, arts 
niet praktiserend 

Secretaris Zorg 

Ing. J.G.A.M. Baken Lid Bouwkundig 

Drs. M.J.B. de Natris RA Lid Financieel 

 
 
Werkzaamheden Raad van Toezicht 
De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorbereid door de 
agendacommissie. Deze commissie bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en 
secretaris van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Daarnaast heeft de Raad van 
Toezicht nog een drietal andere commissies, te weten een remuneratiecommissie, 
een commissie kwaliteit en een auditcommissie financiën. 
Voor de uitvoering van haar toezichthoudende rol kon de Raad van Toezicht 
beschikken over alle relevante informatie. Hiermee kon zij een beeld vormen over het 
gevoerde beleid en de daarmee verband houdende risico’s voor de organisatie. 
Jaarlijks heeft de Raad van Toezicht een overleg met de Cliëntenraad en 
Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht benoemt de controlerend accountant. 
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Er hebben geen wisselingen in de Raad van Toezicht in het verslagjaar 
plaatsgevonden. De omvang van de Raad van Toezicht is vastgesteld op vijf leden. 
Een evaluatie in eigen geleding heeft in 2017 plaatsgevonden. 
 
Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid  
De commissie heeft als opdracht om de Raad van Toezicht te ondersteunen in de 
uitvoering van haar verantwoordelijkheden met betrekking tot het kwaliteitsbeleid van 
Valkenhof. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement. De 
commissie is vijf maal bijeengekomen. De onderwerpen die worden besproken zijn: 
Inspectiezaken, het veiligheidsbeleid en kwaliteitsrapportages. 
 
Auditcommissie Financiën 
De Auditcommissie Financiën heeft tot taak om de Raad van Toezicht te 
ondersteunen op het gebied van financiële zaken en bedrijfsvoering binnen 
Valkenhof. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement. De 
commissie is vijf maal bijeen geweest. Besproken onderwerpen zijn onder meer de 
kwartaalrapportages, het jaardocument en de begroting. Met de controlerend 
accountant is de managementletter besproken. 
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1.4 Cliëntenraad 
Cliënten hebben inspraak op het beleid gericht op het verlenen van goede zorg aan 
hen die hiervoor aan Valkenhof zijn toevertrouwd. De medezeggenschap van 
cliënten is zowel decentraal als centraal ingericht. Decentraal middels per locatie en 
voor de wijkzorg ingerichte Cliëntencommissies of Cliëntencontactpersoon. 
Afgevaardigden hieruit vormen de Centrale Cliëntenraad. Het formele overleg vindt 
plaats tussen de bestuurder van Valkenhof en de Centrale Cliëntenraad. Decentraal 
vindt er op locatieniveau overleg plaats tussen de locatiemanager/manager wijkzorg 
en de Cliëntencommissie/Cliëntencontactpersoon. De medezeggenschap vanuit 
cliëntperspectief is vastgelegd in een reglement. 
 
Overzicht van instemmings- en adviesaanvragen 
 

Onderwerp Advies / 
instemming 

Uitkomst 

Beleidsnota klachtenregeling cliënten 10-1-2017 Positief 

Mantelzorgbeleid 31-1-2017 Positief 

Beleidsnota zorg rondom levenseinde 15-2-2017 Positief 

Deelname wetenschappelijk 
onderzoek 

2-3-2017 Positief 

Implementatieplan sous vide    

 
 
 
Overzicht leden van de Centrale Cliëntenraad per 31 december 2017 
 

Naam Rol 

Mw. J. Raaphorst Voorzitter  

Dhr. P. van Werde Lid, afgevaardigde De Bogen / 
Kempenhof 

Dhr. G. Rerimassie Lid, afgevaardigde Kempenhof  
(tot 5-2-2017) 
 

Dhr. E. Kieboom Lid, afgevaardigde Leenderhof 

Dhr. P. Werson Lid, afgevaardigde Taxandria 

Dhr. C. Böhme Lid, afgevaardigde Wijk en Dagcentra 

Dhr . G. de Vries Lid, afgevaardigde De Vlasgaard 

 
Op 5 februari 2017 is de heer G. Rerimassie ons ontvallen. De heer Rerimassie nam 
deel aan de Cliëntenraad als afgevaardigde van Kempenhof.  
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 1.5 Ondernemingsraad 
De medezeggenschap van medewerkers is binnen Valkenhof geregeld in 
overeenstemming met de Wet op de ondernemingsraden. Valkenhof kent als één 
organisatie één Ondernemingsraad. Het formele overleg met de bestuurder vindt 
periodiek plaats. 
 
Overzicht van instemmings- en adviesaanvragen 
 

Onderwerp Advies / 
instemming 

Uitkomst 

Kanteling werktijden 31-1-2017 Positief 

Maatregelen verzuim 31-1-2017 Positief 

Angepast in, door- en uitstroombeleid 31-1-2017 Positief 

Addendum kaderarts 14-3-2017 Positief 

Verzuimbeleid en verzuimprotocol  14-3-2017 Positief 

Opleidingsbeleid 23-5-2017 Positief  

Functiebeschrijving medische 
pedicure 

23-5-2017 Positief 

Functiebeschrijving huisarts 20-6-2017 Positief 

Geactualiseerd roosterbeleid 20-6-2017 Positief 

Functiebeschrijving 
informatiemanager 

8-8-2017 Positief 

Beleidsnota sundowning 8-8-2017 Positief 

Functiebeschrijving medewerker 
verzuimbegeleiding 

31-10-2017 Positief 

Aanvraag extra middelen 
Waardigheid & Trots 

19-9-2017 Positief 

Implementatieplan sous vide   

 
 
 
Overzicht leden van de Ondernemingsraad per 31 december 2017 
 

Naam Rol 

Mw. I. van Eijk Voorzitter 

Mw. M. van de Ven Vice-voorzitter 

Mw. G. Rooijakkers Secretaris 

Mw. M. Bogers Lid 

Mw. M. van Gompel Lid 

Mw. M. van der Laak Lid 

Mw. T. Raemakers Lid 

Mw. Y. Vlierman Lid 

Mw. I. van Zutphen Lid 
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2. BELEID 
 

2 .1 Bedrijfsvoering 

Valkenhof staat voor ‘Zorg met een zachte g’. Kwalitatief goede zorgverlening op een 
gemoedelijke Brabantse wijze. De inspiratie hiervoor halen wij uit onze kernwaarden, 
te weten: betrouwbaar, respectvol, gepassioneerd, vakmanschap en ondernemend.  
Ofwel de “g” van gastvrij, gemoedelijke en gedreven. 
Valkenhof stelt de cliënt centraal en voegt toe aan zorg en dienstverlening waar het 
de cliënt aan ontbeert. Er wordt gewerkt vanuit een professionele beroepshouding; 
niet alleen gericht op zorg maar ook gericht op het welzijn en de ambiance. Onze 
zorgmedewerkers willen dagelijks “geluksmomenten” creëren voor onze bewoners 
en voor elkaar. 
Tevens is Valkenhof een traject gestart om de verschillende processen in de zorg en 
ondersteunende functies zo efficiënt mogelijk in te richten. Hiertoe is in het 
verslagjaar gestart met onderzoek naar efficiëntere werkprocessen binnen het 
Facilitair Bedrijf, het CliëntServicebureau en administraties. Een aantal 
ondersteunende processen, zoals de maaltijdbereiding, zullen niet langer centraal 
maar decentraal per locatie worden georganiseerd. Daarnaast zal door de in gebruik 
name van Domotica de zorgtaken ondersteund worden waardoor er meer tijd en 
aandacht beschikbaar komt voor de bewoner met als resultaat  een kwalitatief nog 
betere zorg en de kwaliteit van leven voor de bewoners wordt vergroot. 
 

2.2 Beleidscyclus 

De beleidscyclus start met een meerjarenbeleidsplan. In 2016 is een nieuw 
beleidsplan vastgesteld voor de periode 2016-2020. De doelen in het 
meerjarenbeleidsplan worden jaarlijks beschreven in een kaderbrief. In de kaderbrief 
worden tevens de financiële en andere kaders aangegeven. De nadere uitwerking 
van de kaderbrief vindt plaats in jaarplannen. Het jaarplan wordt uitgezet in 
actieplannen ter realisatie van de geformuleerde doelen. 
Gedurende het jaar vindt uitvoering en monitoring plaats van de resultaten. Analyse 
van de afwijkingen kan leiden tot bijsturing. Valkenhof  beschikt inmiddels over een 
Business intelligent systeem (BI-tool) waardoor managers dagelijks middels een 
dashboard geïnformeerd zijn over een aantal kritische prestatie indicatoren zoals 
bezettingsgraad, zorgzwaarte, personele inzet en financiën. Daarnaast worden per 
kwartaal managementrapportages beschikbaar gesteld aan de Raad van Toezicht. 
Ook deze rapportages zijn opgebouwd uit verschillende perspectieven zoals 
personeel, cliënten en financiën.  
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2.3 Kwaliteit 

Valkenhof heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en voldoet aan de eisen en 
normen van verschillende standaarden die leiden tot een keurmerk. Valkenhof is 
gecertificeerd voor Prezo en HKZ.  
Valkenhof wil continu haar zorg- en dienstverlening verbeteren en aanpassen aan de 
behoefte van zorgvragers. Hiertoe neemt Valkenhof als koploper deel aan het 
programma “Waardigheid en Trots” van het ministerie van VWS.  
Het landelijk kwaliteitskader is vertaald naar Valkenhof. In dit document zijn op de 
verschillende thema’s  uit het kwaliteitskader acties benoemd. De acties zijn ontleend 
aan de volgende thema’s: 
- persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

- wonen en welzijn 

- veiligheid 

- leren en verbeteren van kwaliteit 

- leiderschap, governance en management 

- personeelssamenstelling 

- gebruik van hulpbronnen 

- gebruik van informatie 

 

2.4 Klachten 

Tot februari 2018 had Valkenhof een eigen onafhankelijke externe  klachten-
commissie en bestond uit onderstaande leden: 
Dhr. mr ir. J.M. van Eck, voorzitter 
Mw. dr. ing. C. Verkeste, lid 
Dhr. drs. S. Roufs, lid 
Dhr. drs. L. Wijnen, secretaris  
 
Wegens gebrek aan klachten is deze klachtencommissie opgeheven. Valkenhof is 
aangesloten bij een landelijke organisatie voor klachtbehandeling. 
in het verslagjaar 2017 zijn geen klachten bij de klachtencommissie gemeld. 
 

2.5 Personeel 

In het verslagjaar kon voor het leren en toetsen van vaardigheden gebruik worden 
gemaakt van e-learning. Middels e-learning kan personeel studeren in eigen tempo 
en zelf het passende studiemoment kiezen. In het verslagjaar is naast de jaarlijks 
terugkerende items zoals BHV en beroepsvaardigheden verder ingezet op het 
scholen van personeel rond indicatiestelling, lean, omgaan met agressief gedrag en 
verzuimmanagement.  
Verder zijn in het verslagjaar tien extra leerlingen in dienst getreden om de 
toekomstige behoefte aan verzorgende IG te dekken.  
Het ziekteverzuim lag in 2017 gemiddeld op 5,63% (2016: 5,84%). Er was dus 
sprake van een verzuim op min of meer het zelfde voor Valkenhof hoge niveau als 
voor 2016. Het verzuim binnen Valkenhof ligt ca. 1% lager dan het niveau in de 
branche. In het verleden was het verschil met de branche minimaal 2%.  
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Door leidinggevenden wordt nadrukkelijk gestuurd op reductie van onnodig verzuim 
door vooral te sturen op de (rest)mogelijkheden van het personeel dat even niet in 
zijn/haar eigen functie werkzaam kan zijn. Valkenhof probeert zo veel als mogelijk de 
handen aan het bed te houden. 
Het verloop onder personeel bedraagt in het verslagjaar 12,6% (2016: 8,5%). Het 
benodigde personeel kan voor het merendeel uit Valkenswaard en directe omgeving 
worden geworven.  
 

2.6 Vrijwilligers 

Per ultimo verslagjaar waren bij Valkenhof 467 vrijwilligers werkzaam. Dankzij de 
inzet van de vele vrijwilligers kan net dat stukje extra aan het welzijn van de 
bewoners worden toegevoegd dat niet vanuit de reguliere zorg kan worden geboden.  
In 2017 is gestart met de implementatie van een nieuw systeem voor registratie van 
vrijwilligers als ook met dit systeem de match te maken tussen vraag naar en aanbod 
van vrijwilligers. Op deze wijze kan gerichter worden gezocht naar vrijwilligers om de 
bewoners en de zorg goed te ondersteunen. 
 

2.7 Huisvesting  

Woningbouwcorporatie Woonbedrijf is eigenaar van het complex Den Haagacker aan 
de Carolusdreef in Valkenswaard. Den Haagacker is gekoppeld aan ons 
verpleeghuis De Bogen. Het Woonbedrijf is in 2017 gestart met de renovatie van hun 
complex. In het complex Den Haagacker worden de eerste en tweede etage ingericht 
als verpleeghuis. De zorgverlening hierin wordt gecombineerd met die van 
verpleeghuis De Bogen. Naar verwachting zal het verpleeghuis in complex Den 
Haagacker in de zomer van 2018 in gebruik kunnen worden genomen.  
 
 
3. FINANCIEEL BELEID  

 
Uitgangspunt voor Valkenhof is een positief sluitende exploitatie. Vanaf 2017 heeft 
het management en directie de mogelijkheid om te sturen doormiddel van onze BI-
tool. De rapportages die beschikbaar zijn gaan onder andere over de inzet van 
personeel, het ziekteverzuim, productiegegevens per locaties en zorgsoort, financiële 
realisatie per locatie. Het resultaat over 2017 komt uit op € 520.000.  
De opbrengsten stegen met € 760.000 zijnde 1,98% ten opzichte van 2016. De 
belangrijkste toename zit in de Wlz gelden. Hier zijn in 2017 extra middelen 
toegekend om invulling te geven aan het kwaliteitskader. 
 
Onze totale bedrijfslasten dalen in 2017 ten opzichte van 2016 met in totaal 
€274.000. Dit komt doordat onze bedrijfslasten in 2016 extra hoog waren als gevolg 
van de nabetaling ORT die in 2016 geheel ten laste van ons resultaat kwam. Onze 
personele kosten zijn in 2017 gestegen met € 1.125.000 als gevolg van meer inzet 
van personeel vanwege de eerste stappen richting het nieuwe kwaliteitskader en als 
gevolg van een hoog ziekteverzuim. Gezien de krappe arbeidsmark hebben wij niet 
alle extra inzet via eigen personeel kunnen realiseren hierdoor zijn de kosten voor 
personeel niet in loondienst € 250.000 hoger dan in 2016.  
De materiele kosten vielen in het verslagjaar € 1.330.000 lager uit ten opzichte van 
2016. De belangrijkste oorzaken zijn een dotatie aan de voorzieningen ten bedrage 
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van € 893.000 vanwege de genoemde ORT nabetaling en € 243.000 lagere dotatie 
aan onze onderhoudsvoorziening. De kapitaalslasten vielen ten opzichte van 2016   
€ 94.000 lager uit door onder meer lagere afschrijvingskosten € 68.000 en minder 
rentekosten € 26.000. 
 
Resultaat 
 

In duizenden euro’s 2017 2016 

Resultaat voor incidentele posten 1.342 1.392 

Correcties wettelijk budget voorgaande jaren 0 -/-20 

Dotatie voorziening groot onderhoud / infrastructuur 326 569 

Mutatie overige voorzieningen  496 490 

Overige incidentele lasten resp. baten (nabetaling ORT) 0 893 

   

Resultaat als gerapporteerd in de jaarrekening 520 -/- 540 

 

3.1 Ratio’s 
 

Ratio 2017 2016 

Resultaatratio (resultaat / opbrengsten) 1,33 -/- 1,41 

Liquiditeit   

 Quick-ratio (liquide middelen / kortlopende schulden) 1,84 1,77  

 Current-ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) 2,18 2,12  

Solvabiliteit   

 Eigen vermogen / balanstotaal 29,11 26,63  

 Eigen vermogen / opbrengsten 30,82 30,08  

Weerstandsniveau   

 Eigen vermogen + voorzieningen / opbrengsten 39,11 40,49  
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3.2 Kengetallen 
 

 2017 2016 

Aantal intramurale cliënten einde verslagjaar 

(WLZ,DBC en ELV) 

409 415 

Aantal cliënten dagactiviteiten einde verslagjaar Wlz 

/ Wmo 

65 

 

55 

Aantal cliënten extramurale zorg einde verslagjaar 

Wlz / Zvw / Wmo 

328 184 

Aantal beschikbare intramurale plaatsen einde 

verslagjaar 

469 469 

Aantal dagen verblijf zonder behandeling incl. ELV 4.393 10.268 

Aantal dagen verblijf met behandeling incl. ELV 137.721 133.792 

Aantal dagdelen dagactiviteiten 10.234 10.728 

Aantal uren extramurale zorg 

 Wlz (overbruggingszorg) 

 Wmo (huishoudelijke zorg) 

 Zvw (wijkzorg) 

 

6.008 

7.064 

30.785 

 

3.233 

5.004 

30.382 

Aantal verblijfsdagen DBC’s 6.984 8.135 

Aantal personeelsleden in loondienst einde 

verslagjaar 

849 822 

 

Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde 

verslagjaar 

540,8 531,0  

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar €39.083.300 € 38.323.179 

Waarvan WLZ budget  € 31.939.785 € 30.981.056 

Waarvan DBC / Zvw / Wmo € 5.551.773 € 5.713.123 

Waarvan overige opbrengsten € 1.591.743 € 1.649.319 

 
 
Valkenswaard, maart 2018 
 
 
Drs. A.E.M. Blokker 

Bestuurder  

 


