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1 Profiel Valkenhof 
 
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 (onze 
missie) en daarnaast ‘Kwaliteit met ’n harde k’. 
 
Men kan bij ons terecht voor verpleging, verzorging, thuiszorg, huishoudelijke zorg, 
dagopvang en geriatrische revalidatiezorg op zes locaties in de regio Valkenswaard 
en Heeze-Leende. Ook bieden we onder de naam Behandelcentrum 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 dit plan 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. 

1.1 Zorgvisie 
 
Onze visie is: Compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. 
 
Iedereen wil graag zo lang mogelijk grip houden op het eigen leven en zelfstandig 
keuzes maken. Soms is er echter (tijdelijk) ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld bij 
ziekte, na een operatie of wanneer iemand lijdt aan een chronische aandoening. 
Iedereen kan in alle gevallen een beroep doen op onze zorg. Wij kijken samen met 
de cliënt en zijn netwerk naar de beste oplossing. Daarbij denken we altijd in 
mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Valkenhof is compleet in haar 
zorgaanbod en onze zorg is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. 

1.2 Kernwaarden 
 
Medewerkers van Valkenhof handelen 
vanuit dezelfde kernwaarden: 
Gepassioneerd, Respectvol, Betrouwbaar, 
Vakmanschap en Ondernemend. Deze 
kernwaarden binden ons en maken onze 
organisatie tot wat ze is. 

 
Gepassioneerd 
We kennen en nemen onze verantwoordelijkheid in het gezamenlijk proces. We zijn 
open, enthousiast en flexibel en we voelen ons verantwoordelijk voor elkaar. Maar al 
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met al handelen we vanuit bevlogenheid; vanuit passie voor onze cliënt en ons vak. 
 
Respectvol 
We communiceren duidelijk en komen afspraken na. We stellen ons open en 
uitnodigend op, we nemen u serieus en gaan uit van uw mogelijkheden in plaats van 
onmogelijkheden. Want we houden rekening met uw eigen identiteit en behoefte aan 
zingeving. 
 
Betrouwbaar 
We zijn eerlijk en komen onze afspraken na. Daarbij streven wij naar een maximale 
tevredenheid van u als cliënt. 
 
Vakmanschap 
Bij vakmanschap denken we gelijk aan de combinatie meesterschap. We werken op 
professionele wijze in een voor u veilige omgeving, vanuit een diepere betekenis dan 
alleen kennis en inhoud. 
 
Ondernemend 
We zijn begaan met u als cliënt, de organisatie en onze omgeving. We werken 
volgens de state of the art en willen dat graag onder uw aandacht brengen. Daarom 
zijn wij proactief en werken wij vanuit zelfstandigheid, initiatief en creativiteit. Want 
dat is wat wij verstaan onder ondernemerschap. Alleen zo ontstaan ruimte en 
mogelijkheden om ideeën om te zetten in concrete vernieuwingen. Het gaat niet 
alleen over innovaties in ons aanbod van producten en diensten, maar ook om 
slimmer organiseren en/of meer gezelligheid in de woonkamers. 

1.3 Locaties 
 
Valkenhof is een stichting heeft één KvK-nummer voor haar locaties. Het werkgebied 
van Valkenhof is Zuidoost-Brabant en de gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende 
in het bijzonder. Met ruim 800 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers wordt de zorg 
op onder meer de volgende manieren geboden: verpleging, verzorging, revalidatie, 
eerstelijns behandeling, dagactiviteiten en zorg thuis. De zorg- en dienstverlening 
wordt geboden vanuit vijf locaties in Valkenswaard, en Heeze-Leende1. 
 
In onderstaande tabel staan de algemene identificatiegegevens van Valkenhof. 

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 

Locaties2 Kempenhof, Taxandria, Vlasgaard, de Bogen, den 
Haagacker, Leenderhof 

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

2
 Voor een actueel overzicht wordt verwezen naar www.valkenhof.com 

http://www.valkenhof.com/
http://www.valkenhof.com/
http://www.valkenhof.com/
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1.4 Doelgroepen en zorgverlening 
Valkenhof levert verpleging, verzorging, geriatrische revalidatiezorg, eerstelijns 
behandeling, palliatieve zorg, dagactiviteiten en zorg thuis vanuit somatische of 
psychogeriatrische grondslag.  
 
In de locaties van Valkenhof zijn deze twee grondslagen herkenbaar: 

 Somatiek: een lichamelijke ziekte of aandoening is de aanleiding voor de zorg- en 
dienstverlening van Valkenhof 

 Psychogeriatrie: een ziekte, aandoening of stoornis in of van de hersenen, 
waardoor geheugen, leervermogen en begrip achteruitgaat,  is aanleiding voor de 
zorg- en dienstverlening van Valkenhof. De meest voorkomende aandoening die 
leidt tot deze grondslag is dementie 

 
Hieronder zijn voor de locaties van Valkenhof in  tabellen de doelgroepen met 
aantallen, ZZP en leeftijdsverdeling cliënten weergegeven. Het aantal cliënten per 
ZZP is een momentopname op de aangegeven peildatum.  
 
Kempenhof 
Naam locatie:  Kempenhof stand per: 30-09-2018 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Somatiek ZZP 3 VV  1 

Somatiek ZZP 4 VV 27 

Somatiek ZZP 5 VV 6 

Somatiek ZZP 6 VV  54 

Somatiek ZZP 7 VV 4 

Somatiek ZZP 8 VV 7 

Somatiek ZZP 9 VV 1 

Somatiek ZZP10 VV 1 

Totaal van de locatie   101 

Capaciteit   114 

 
Taxandria 
Naam locatie:  Taxandria stand per: 30-09-2018 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 64 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 41 

Psychogeriatrie ZZP 8 VV 2 

Totaal van de locatie   107 

Capaciteit   105 

 
Leenderhof 
Naam locatie:  Leenderhof stand per: 30-09-2018 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 8 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 39 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 5 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 8 

Totaal van de locatie   60 

Capaciteit   58 
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De Bogen 
Naam locatie:  De Bogen stand per: 30-09-2018 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 12 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 16 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 11 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 6 

Psychogeriatrie ZZP 9 VV 1 

Totaal van de locatie   46 

Capaciteit   48 

 
Vlasgaard 
Naam locatie:  De Vlasgaard stand per: 30-09-2018 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie VPT 4 VV 1 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 6 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 41 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 7 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 4 

Psychogeriatrie ZZP 9b VV 1 

Psychogeriatrie ZZP 0  5 

Totaal van de locatie   65 

Capaciteit *   66 

Toelichting     
* kamers die zijn verhuurd waar geen Wlz zorg wordt geleverd, 
zijn niet meegenomen.   

 
    

 

 
 
Uit de leeftijdsverdeling per doelgroep van Valkenhof is duidelijk te zien dat het 
grootste aantal cliënten die zijn met grondslag psychogeriatrie. 
 
Binnen Valkenhof is voor alle doelgroepen onderstaande leeftijdsverdeling te zien.  
De gemiddelde leeftijd van alle cliënten van Valkenhof op 30 september 2018 is 
83,3 jaar. 
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De verwachte omzet intramuraal voor Valkenhof  in 2018 is weergegeven per ZZP. 
Het betreft een omzet verwachting voor intramurale zorg (Wlz).  
 
Omzet 2018 per ZZP (prognose)   

ZZP Omzet 

ZZP 4 VV  €     3.500.000  

ZZP 5 VV  €   13.900.000  

ZZP 6 VV   €     6.710.000  

ZZP 7 VV  €     6.500.000  

ZZP 8 VV  €     1.035.000  

ZZP 9 VV  €        255.000  

ZZP 10 VV   €         14.500  

    

VPT 4 VV  €         45.000  

Totaal omzet Wlz  €   31.959.500  

 

  

Kempenhof Taxandria Vlasgaard Leenderhof De Bogen

Jonger dan 60 4 6 1

60 - 69 10 10 1 1

70 - 79 25 24 7 12 5

80 - 89 67 45 31 29 20

90 - 99 21 22 23 18 20

Ouder dan 100 1 1
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2 Profiel personeelssamenstelling Valkenhof  
 
De personeelssamenstelling van Valkenhof is neergezet in onderstaande tabellen. 
 
 
Omvang personeelsbestand 
Naam locatie: Valkenhof - WLZ stand per: 30 september 2018 

        

Omvang personeelsbestand Inzet aantal FTE      

        

Aantal medewerkers 743 
 

  

  
  

  

Inzet FTE clientgebonden functies 340,27 
 

  

Inzet FTE niet-clientgebonden functies 85,32 
 

  

Totaal van Valkenhof 425,59 
 

  

        

 
 
Aard dienstverband 
Naam locatie: Valkenhof stand per: 30 september 2018 

        

Aard dienstverband 
Aantal 

medewerkers   Contract grootte 

Vast dienstverband 746   449,76 

Tijdelijk dienstverband 216 
 

82,81 

Medewerkers 0-urencontract 85 
 

- 

Totaal 962 
 

532,56 

        

 
 
Omvang cliëntgebonden functies 
 

Naam locatie: 
Valkenhof - 
WLZ 

stand 
per: 30 september 2018 

        

Omvang clientgebonden functies Inzet aantal FTE      

Niveau 1: Medewerker huishoudelijke verzorging 27,93     

Niveau 1: Zorghulp 46,31 
 

  

Niveau 2: Helpende Zorg & Welzijn 61,62 
 

  

Niveau 3: Verzorgende IG 102,93 
 

  

Niveau 3: Zorgcoordinator 32,50 
 

  

Niveau 3: Leerling verzorgende IG 20,88 
 

  

Niveau 4: Verpleegkundige 6,78 
 

  
Niveau 5: Verpleegkundige HBO & 
Wijkverpleegkundige 0,78 

 
  

Behandelaars: (para)medisch 28,61 
 

  

Activiteitenbegeleider & ass. activiteitenbegeleider 11,94 
 

  

Thuiscoach 0,00 
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Verzuimpercentage 
Naam locatie: Valkenhof stand per: 30 september 2018 

        

Verzuim arbeidsongeschiktheid       

Verzuimpercentage Valkenhof 7,6%     

Verzuimfrequentie Valkenhof 0,65     

        

 
Instroom, doorstroom en uitstroom 

Naam locatie: Valkenhof 
stand 
per: 30 september 2018 

        

Instroom, doorstroom, uitstroom       

        

Instroompercentage 16,3% 
 

  

Uitstroompercentage 9,9% 
 

  

Doorstroom   
 

  

Gediplomeerde helpenden 6 
 

  

Gediplomeerde verzorgenden IG 4 
 

  

        

 
Deelname leerlingen per locatie 

Naam locatie: Valkenhof - WLZ stand per: 
30 september 

2018 

        

Deelname leerlingen Aantal leerlingen Percentage   

De Bogen 5 8,3%   

Kempenhof 19 15,8%   

Leenderhof 7 8,1%   

Taxandria 17 12,4%   

Vlasgaard 8 10,8%   

        

 
Ratio personele kosten / opbrengsten 
 Naam locatie: Valkenhof stand per: 30 september 2018 

        

Ratio personele 
kosten/opbrengsten       

Totaal personeelskosten / 
Totaal baten 68,7%     

Overhead 7,1% 
 

  

        

 
Vrijwilligers 
Naam locatie: Valkenhof stand per: 30 september 2018 

        

Vrijwilligers       

Aantal vrijwilligers 462     

  
 

    
Hoe worden vrijwilligers 
ingezet? Voeding: ontbijt, lunch, diner   50% 

  Recreatie en activiteiten   50% 
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Leeftijdsverdeling 
functies rondom cliënt             

Leeftijdscategorie ≤25 26≤35 36≤45 46≤55 56≤65 ≥66 

Aantal medewerkers 101 143 98 217 210 5 
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3 Situatie, plannen en voornemens Valkenhof  
 
Valkenhof heeft een Strategisch meerjarenbeleidsplan, onze visie op 2017-2020. 
Van dit meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks een kaderbrief afgeleid en een jaarplan. 
Het Kwaliteitsplan 2019 van Valkenhof is een onderdeel van het jaarplan 2019. 
 
Met het uitkomen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in januari 2017, heeft 
Valkenhof zorgvuldig alle waarden en vereisten doorgenomen. Veel zaken gaan 
goed en conform het Kwaliteitskader. Er is een uitgebreid actieplan Kwaliteitskader 
opgesteld met verantwoordelijken om alle vereisten te kunnen monitoren. Een groot 
deel is inmiddels afgerond. Het actieplan Kwaliteitskader is voorgelegd en besproken 
met de verantwoordelijken via de MT-overleggen en ook met de cliëntenraad, 
ondernemingsraad en raad van toezicht. 
 
In april 2018 is het ‘Progamma Kwaliteit Verpleeghuiszorg: Kwaliteit in het 
Verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie’ gepubliceerd en is gebaseerd op 
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In deze publicatie staat in 3 thema’s verwoord 
wat de doelstellingen van dit programma zijn: 

 Meer tijd en aandacht voor de cliënten  (persoonsgerichte zorg, wonen en 
welzijn, veiligheid) 

 meten met: cliënttevredenheid (Voel je thuis bij Valkenhof en 
ZorgkaartNederland) 

 Voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners 

 meten met: medewerkertevredenheid, inzet zorgverleners, verhouding 
cliënten en zorgverleners 

 Leren, verbeteren en innoveren 

 meten met: deelname lerend netwerk, gebruik van innovatieve technologie 
(zie kwaliteitsverslag) 

 
Van de cirkel Werk maken van het Kwaliteitskader is de bovenste helft van de cirkel  
(inhoud) herkenbaar in deze 3 thema’s. 
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In juli 2018 verschijnt ‘Samen waarde toevoegen voor klanten. Aanvulling 2019 
inkoopkader Wlz 2018-2020 voor bestaande zorgaanbieders’ van Zorgverzekeraars 
Nederland. Hierin zijn de contouren voor het contracteringsbeleid zorgkantoren Wlz 
verwoord, o.a. hoe de verbeterparagraaf per locatie eruit gaat zien. Dit format is 
gebruikt bij het opstellen van het Kwaliteitsplan 2019 van Valkenhof. 
 
In de regio Zuidoost Brabant zijn bestuurders van VVT-instellingen verenigd in het 
VVT platform Zuidoost-Brabant. Bestuurders van het VVT-platform committeren zich 
met het Convenant Zuidoost-Brabant aan een gezamenlijke krachtige aanpak om de 
inzet van de transitiemiddelen tot 2021 zó in te zetten om op middellange termijn tot 
gedegen oplossingsrichtingen te komen. In dit Kwaliteitsplan wordt verwezen naar de 
gezamenlijk gedragen visie en de regionale plannen voor deze transitiemiddelen. 
 
Dit Kwaliteitsplan 2019 van Valkenhof omvat: 

 visie en richting tot 2021 

 àlle kwaliteitsacties van Valkenhof voor het jaar 2019 

 een verbeterparagraaf per locatie 

 kwaliteitsbudget 85% (extra zorgpersoneel) 

 kwaliteitsbudget 15% (verhogen productiviteit en deskundigheid, nieuwe 
technologie en welbevinden) 

 
 

3.1 De Stip op de Horizon: ‘Samen staan en maken we ons sterk’ (2021) 
 
In de regio Zuidoost-Brabant zijn bestuurders verenigd in het zogenaamde VVT 
platform Zuidoost-Brabant. In open sfeer worden in meetings de belangrijkste 
knelpunten en zorgen uit de regio gedeeld. Vanuit dit platform zijn lerende netwerken 
ontstaan die verdiepen in samen leren en van elkaar leren. (Klavertje Vier, Helmond 
en de Peel, Zorg en Techniek). Dementie is in 2040 de grootste ziekte en het is een 
uitdaging om de regio voor te bereiden op deze uitdaging. Het is vooral zaak om 
samen te werken in de regio. Dit doet het platform vanuit de onderstaande visie: 

‘De VVT branche ZO Brabant zet zich in voor het toekomstbestendig maken 
van de zorg aan de meest kwetsbare ouderen. Samenwerken om de zorg op 
de juiste plek te kunnen geven, om nieuwe ingewikkelde vragen aan te 
kunnen pakken en om werknemers te blijven binden is hiervoor nodig.    
We willen dat de VVT zorg aantrekkelijk is en blijft voor medewerkers 
werkzaam in zorg en welzijn. Speciaal de jonge generatie willen we zowel 
behouden als op andere wijzen met ons verbinden. We creëren ruimte voor 
anders opgeleiden en medewerkers met andere culturele achtergronden.  

 
We zijn sterk in samenwerking met de andere sectoren en branches in ZO 
Brabant en weten van daaruit tot effectievere en minder bureaucratische inzet 
te komen voor onze cliënten en doelgroepen. Dit doen we bijvoorbeeld door 
krachten te bundelen op specialistischere terreinen en verbindingen te leggen 
in de programma’s kwetsbare ouderen en dementie. 
We geloven erin dat de toekomstige cliënt benaderd kan worden vanuit een 
positieve gezondheidsvisie en brengen dit breed in de regio ZO Brabant tot 
stand. Dit betekent tevens dat we ons inspannen het voorliggend veld goed 
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voor te lichten en mee te nemen in nieuwe opvattingen. Hiermee trachten wij 
zo lang mogelijk thuis te ondersteunen.  
Technologie in de Zorg heeft onze specifieke aandacht. Vanuit de slimste 
regio van Nederland (Brainport) zijn we in staat om onderwijs en onderzoek 
nauw te verbinden met de zorg. Technologie in verbinding met zorg leidt tot 
nieuwe oplossingen op de middellange termijn. Onderzoek hierop is nodig. Dit 
kan vanuit diverse andere achtergronden ondersteund en mee ontwikkeld 
worden. Dit betekent ook dat we hier onze arbeidsmarkt bril mee verruimen’. 

 
De plannen  waarmee het VVT-platform de transitiemiddelen inzet, zijn: 

- Regionaal Zorginnovatieplatform 
- Voorliggend veld 
- Hoog complex, intensieve, somatische zorg 
- Bredere inzet van proactieve ouderenzorg 
- Projectplan Langer veilig thuis 

3.2 Terugblik Kwaliteitsplan 2018 en vooruitblik Kwaliteitsplan 2019 
Om een passend Kwaliteitsplan 2019 Valkenhof te kunnen maken, is ook uitgegaan 
van het Kwaliteitsplan 2018 van Valkenhof. Alle 16 onderwerpen zijn geëvalueerd en 
er is bekeken wat overblijft voor 2019. Deze onderwerpen zijn ondergebracht bij de 3 
thema’s uit het programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg: cliënten – zorgverleners – 
leren, verbeteren, innoveren. Deze onderwerpen vormen het Valkenhofbrede deel 
van het Kwaliteitsplan 2019. 

3.3 Cliënten 
 Definitief zorgleefplan binnen 6 weken na opname 

 Meten cliënttevredenheid via ZorgkaartNederland en Voel je thuis bij 
Valkenhof 

 Nieuwe indicatoren basisveiligheid aanleveren (uitvraag IGJ) 

 Kwaliteitsvenster vullen 

 Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag aanleveren 

 Valpreventiebeleid uitrollen 

3.4 Zorgverleners 
 Extra personeel inzetten op de locaties om meer tijd en aandacht aan cliënten 

te geven (meerjarenplan en kwaliteitsbudget 85%) 

 Inzet van verpleegkundigen in de basisteams en verpleegkundige 
ondersteuners  via VTT-team (kwaliteitsbudget 85%) 

 Scholing voor medewerkers onbegrepen gedrag en omscholen 
(kwaliteitsbudget 15%) 

 Verbeteracties n.a.v. Medewerkerraadpleging 2018 

3.5 Leren, verbeteren en innoveren 
 Roefelen en leren binnen Valkenhof tussen en van locaties 

 Domoticabeleid uitrollen n.a.v. pilot Leenderhof (kwaliteitsbudget 15%) 

 Implementeren plan ‘Toegankelijkheid medicatie 2015’ inclusief aanschaffen 
elektronisch systeem (kwaliteitsbudget 15%) 

 ECD implementeren (kwaliteitsbudget 15%) 

 HKZ- en PREZO-audit 

 Zorgtechnologie bv. toiletpotten met was- en droogfunctie (kwaliteitsbudget 
15%) 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Valkenhof Kwaliteitsplan 2019, december 2018 VV  Pagina 14 van 47 

 
 

4 Kwaliteitsplan 2019 van Valkenhof uitgewerkt 
 
Het Kwaliteitsplan 2019 van Valkenhof is gedeeld en geëvalueerd met: 

 medewerkers via het locatieoverleg, teamoverleg en de nieuwsbrief  

 leidinggevenden via het directie-overleg 

 leden van de raad van toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad via de 
geplande overlegmomenten / vergaderingen 

 deelnemers lerend netwerk van Valkenhof: Joris Zorg, Vitalis, Annaklooster 
 
In onderstaande tabel staan de kwaliteitsverbeteringen voor Valkenhof voor 2019 
volgens het format van Zorgverzekeraars Nederland. De verbeterparagraaf per 
locatie staat in paragraaf 4.1. 
 
KWALITEITSPLAN Wlz Valkenhof 2019 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 
2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 
3.Wat is hiervoor nodig? 
4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne
er klaar 

Cliënten 

1. Definitief 
zorgleefplan 
binnen 6 
weken na 
opname 

1.Regelmatig checken op definitief zorgleefplan. 
Evt. onderzoeken wat de reden is van een nog 
niet definitief zorgleefplan binnen 6 weken na 
opname. 
 
2.Alle zorgleefplannen van nieuwe cliënten zijn 
definitief binnen 6 weken na opname. Daar waar 
het niet zo is, is de oorzaak geanalyseerd en actie 
ondernomen. 
 
3.Inplannen van interne audits op definitief 
zorgleefplan, indien nodig oorzaak onderzoeken 
en evt. verbeterplan 
 
4. In de tweemaandelijkse overleggen kwaliteit 
wordt opvolging interne audits gemonitord. 
 

Controller 
checkt, 
managers 
onderzoek
en 
oorzaak 

Juni 
2019 

2. Meten 
cliënttevre-
denheid via 
Zorgkaart 
Nederland 
en Voel je 
thuis bij 
Valkenhof 

1.Betrokkenen stimuleren om hun waarderingen 
over en ervaringen met de zorg- en 
dienstverlening op locaties van Valkenhof 
kenbaar te maken via ZorgkaartNederland of in 
de Voel je thuis bij Valkenhof-gesprekken 
 
2.In 2019 is er bijna een verdubbeling van de 
waarderingen: 516 (okt 2018: 270) op 
ZorgkaartNederland en input voor het Voel je 
thuis bij Valkenhof-gevoel: wat maakt het verschil 
voor u? (uitvoeren van de gesprekken in duo’s of 
rondetafelgesprekken) 
 
3. Waarderingen bekijken en hiervan leren. 
Gesprekken in duo’s en in de huiskamers blijven 
voeren met cliënten en / of mantelzorgers en 
uitkomsten omzetten in een actieplan. De 
methode ‘het verhaal als kwaliteitsinstrument’ van 

(Locatie) 
managers, 
communic
atie-
adviseur 

Juni 
2019 
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KWALITEITSPLAN Wlz Valkenhof 2019 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 
2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 
3.Wat is hiervoor nodig? 
4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne
er klaar 

TRANZO wordt toegepast 
 
4.  

 In de tweemaandelijkse overleggen kwaliteit 
wordt opvolging van cliënttevredenheid 
gemonitord. 

 Via communicatie is inzichtelijk hoeveel 
waarderingen op ZorgkaartNederland zijn 
gegeven 

 

3. Nieuwe 
indicatoren 
basisveilig-
heid 
aanleveren 
(onderdeel 
van de 
totale 
uitvraag IGJ 
en 
kwaliteits-
kader) 

1.Indicatoren basisveiligheid, toezicht IGJ en 
Kwaliteitskader aanleveren 
 
2.Indicatoren basisveiligheid, toezicht IGJ en 
Kwaliteitskader zijn op tijd aangeleverd. De input 
hiervoor is op tijd verzameld met 
verantwoordelijken. Op basis van de indicatoren 
worden: 

 beleidsafspraken rond levenseinde cliënt nog 
extra onder de aandacht van artsen gebracht 

 medicatiereview per cliënt met apotheek, SO 
en zorgmedewerker gedocumenteerd in 
dossier 

 resultaten indicatoren middelen en 
maatregelen rond vrijheid vergeleken met die 
van vorige jaren.  

 
Bekeken wordt hoe tevreden Valkenhof met de 
resultaten indicatoren basisveiligheid, IGJ en 
Kwaliteitskader is. Met een plan wordt 
afgesproken hoe de indicatoren een basis vormen  
voor het gesprek in de teams over o.a. de 
kwaliteit van decubitus, advanced care planning, 
vrijheidsbeperkende maatregelen en medicatie 
 
3.Uitvraag-vragen zijn bekend zodat informatie 
verzameld kan worden. Verantwoordelijken op tijd 
informeren 
 
4.Via werkoverleg beleidsadviseur en gesprekken 
in de teams 
 

Beleidsad
viseur, 
eerste 
geneesku
ndige, 
BOPZ-
arts, 
wond-
verpleegk
undige 

Oktober 
2019 

4. Kwaliteits-
venster 
vullen 

1.Kwaliteitsvenster actualiseren 
 
2.Er staat een volledig ingevuld en actueel 
kwaliteitsvenster voor Valkenhof op de website 
van Valkenhof 
 
3.Resultaat van de Medewerker Monitor 2018 is 
weergegeven in het Kwaliteits-venster, andere 

Communic
atie-
adviseur 

Maart 
2019 
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KWALITEITSPLAN Wlz Valkenhof 2019 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 
2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 
3.Wat is hiervoor nodig? 
4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne
er klaar 

tegels zijn geupdated (o.a. personeelsgegevens, 
zorginhoudelijke indicatoren). 
 
4.Via werkoverleg communicatie-adviseur 
 

5. Kwaliteits-
plan en 
kwaliteits-
verslag  

1.Evalueren kwaliteitsplan 2019, opstellen 
kwaliteitsverslag 2018 en opstellen kwaliteitsplan 
2020 
 
2.Kwaliteitsplan en –verslag zijn tijdig 
aangeleverd (30 juni en 1 november) 

 Het kwaliteitsplan is twee keer geëvalueerd 
met een voortgangsrapportage waarin is af te 
leiden of de doelen zijn behaald. 

 Er wordt gekeken naar een andere vorm van 
het kwaliteitsplan om werken aan kwaliteit 
levend te houden 

 
3.Voortgangsrapportage kwaliteitsplan in voor- en 
najaar, opstellen formats voor verslag en plan 
Contact leggen met instellingen en best practices 
voor een vernieuwde vorm van het kwaliteitsplan 
 
4.  

 In de tweemaandelijkse overleggen kwaliteit 
wordt opvolging van kwaliteitsplan locatie 
besproken. 

 In werkoverleg beleidsadviseur wordt 
kwaliteitsplan en –verslag besproken 

 

(Locatie) 
managers, 
stafleden 
op 
onderdele
n 

Kwalitei
tsversla
g juni 
2019 
 
 
Kwalitei
tsplan 
novemb
er 2019 

6. Valpreventie
beleid 
uitrollen 

1.Evalueren / checken of valpreventiebeleid is 
uitgerold binnen de locaties 
 
2. 

 Op alle locaties is het valpreventiebeleid 
bekend en wordt uitgevoerd conform 
afspraken. 

 De implementatie is geëvalueerd 

 Valkenhof is tevreden (proces wordt goed 
gevolgd) over het uitgevoerde 
valpreventiebeleid 

 
3.Implementatieplannen valpreventiebeleid voor 
de locaties zijn opgesteld om vervolgens een 
check (audit) in de praktijk te doen 
 
4. In de tweemaandelijkse overleggen kwaliteit 
wordt de opvolging implementatieplannen 
valpreventiebeleid gemonitord. 
 

(Locatie) 
managers, 
behandela
ars 
 
Beleidsad
viseur 
voor 
evaluatie 

Maart 
2019 
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KWALITEITSPLAN Wlz Valkenhof 2019 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 
2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 
3.Wat is hiervoor nodig? 
4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne
er klaar 

Zorgverleners 

7. Extra 
personeel 
inzetten op 
de locaties  
om meer tijd 
en aandacht 
aan cliënten 
te geven 
(meerjaren-
plan en 
kwaliteits-
budget 
85%) 

1. Inventariseren op basis van de huidige roosters 
waar extra inzet van personeel nodig is en welke 
kwaliteit, rekening houdend met haalbare 
interventies en beschikbare doelgroepen op de 
arbeidsmarkt 
Met behulp van de Advisaris Scenarioplanner 

Zorgformatie is stapsgewijs tot aan 2021 de inzet 

van extra personeel ingevoerd met als doel dat 

Valkenhof eind 2021 voldoet aan de bezetting op 

alle locaties conform de Impactanalyse 

Verpleeghuiszorg 2017. Voor 2019 betekent dit: 

 verpleegkundige ondersteuners toevoegen 
aan de basisteams 

 meer handen aan het bed op alle niveaus 
binnen Valkenhof (1 t/m 5/6), conform het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Samen 
leren en verbeteren (Zorginstituut Nederland) 
en de Impactanalyse Verpleeghuiszorg 2017 
(Nederlandse Zorgautoriteit). Dit zijn: sous-
vide medewerker, verpleegkundige, geestelijk 
verzorger, assistent AB-er, zorghulp en 
verzorgende. 

 
2. Twee doelen die bijdragen aan een hoge 
cliënttevredenheid in het wonen en welzijn: 

 De medewerkers ervaren een hogere 
werktevredenheid, de onderlinge 
samenwerking en teamsfeer is positief en er is 
minder dan 10% uitstroom van medewerkers 
naar andere organisaties. 

 Eind 2019 zijn basisteams samengesteld om 
de continuïteit van zorg te borgen, waarin 
medewerkers minder werkdruk ervaren zodat 
zij gemotiveerd zijn om hun deskundigheid te 
bevorderen. 

 
3. Kwaliteitsbudget 85% voor extra inzet 
personeel worden hiervoor ingezet. De Advisaris 
Scenarioplanner Zorgformatie en het onderzoek 
dat Advisaris uitvoert op de huidige formatie van 
Valkenhof, dienen als basis om het roosterpalet 
met de functieniveaus en ureninzet zo in te 
richten zodat de inzet van kwalitatief deskundig 
personeel is afgestemd op desbetreffende 
doelgroepen. 

 Valkenhofbreed wordt extra een geestelijk 
verzorger ingezet 16 uur per week voor  
€30.339,79.  

Locatie 
managers, 
samen 
met HRM 

Decem
ber 
2019 
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KWALITEITSPLAN Wlz Valkenhof 2019 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 
2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 
3.Wat is hiervoor nodig? 
4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne
er klaar 

 Voor de locaties wordt voor €1.613.660,21 
extra personeel ingezet: in de locatieplannen 
staat beschreven met welke functionarissen 
de uitbreiding wordt gerealiseerd 

 
4.  
In de tweemaandelijkse overleggen kwaliteit en 
bedrijfsvoering / HRM worden de plannen 
gemonitord en evt.bijgesteld. 
 

8. Inzet van 
verpleeg-
kundigen in 
de basis-
teams en 
verpleeg-
kundige 
ondersteu-
ners  via 
VTT-team 
(kwaliteits-
budget 
85%) 

1. Valkenhof wil kwalitatief hoogwaardige zorg 
leveren door toevoeging van verpleegkundige 
functies aan de organisatie en de teams. 
 
2. Het toevoegen van verpleegkundigen niveau 4 
aan de basisteams: 

 er zijn zoco’s aangenomen met een 
verpleegkundige achtergrond, conform 
‘Strategische visie inzet verpleegkundigen 
binnen Valkenhof’ 

 het VTT-team is uitgebreid met 
verpleegkundigen voor een 24 / 7 
aanwezigheid conform ‘Strategische visie 
inzet verpleegkundigen binnen Valkenhof’ 

 
3.  
 Kwaliteitsbudget 85%. In de locatieplannen 

staat de uitbreiding van verpleegkundigen 
beschreven 

 Verpleegkundigen worden ingeroosterd 
binnen de basisteams, rekening houdend met 
de uitgangspunten zoals vastgelegd in de 
functiebeschrijving. 

 De verpleegkundige inzet is 1 FTE op 50 
cliënten. Dat betekent 17,5 fte bruto 

 Verpleegkundigen zijn geschoold in kennis en 
inzicht om op effectieve wijze veranderingen 
binnen de afdelingen te implementeren en 
kennis, 

 inzicht en vaardigheden om de eigen rol op 
een effectieve en efficiënte manier vorm te 
geven. Te denken valt aan de opleiding 
praktijkondersteuner in het verpleeghuis van 
Avans. 

 de verpleegkundige draagt bij aan de 
verpleegkundige bereikbaarheid in de 24 uur. 

 
4. In de tweemaandelijkse overleggen kwaliteit en 
bedrijfsvoering / HRM wordt de inzet van de 
verpleegkundige in de basisteams gemonitord 

Manager 
behandela
ren 

Decem
ber 
2019 
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KWALITEITSPLAN Wlz Valkenhof 2019 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 
2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 
3.Wat is hiervoor nodig? 
4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne
er klaar 

 
 

9. Scholing 
voor 
medewer-
kers 
onbegrepen 
gedrag en 
omscholen 
(kwaliteits-
budget 
15%) 

1.Het scholingsprogramma onbegrepen gedrag 
wordt verder ontwikkeld en ingepland voor de 
betrokken medewerkers: 

 Scholing dementie voor alle medewerkers 

 ABC-training voor zorgmedewerker en 
behandelaren 

 Scholing Onbegrepen gedrag voor 
zorgmedewerker en behandelaren 

 
2.Het omgaan met onbegrepen gedrag / 
probleemgedrag wordt op zo’n manier gedaan dat 
de kwaliteit van de zorgverlening / geleverde zorg 
door cliënten, naasten en medewerkers wordt 
gewaardeerd: 

 Bij onbegrepen gedrag is gewerkt volgens het 
stappenplan aanpak onbegrepen gedrag met 
betrokkenheid van zoco, arts en psycholoog 

 Het onbegrepen gedrag bij cliënten van 
Valkenhof is tijdig gesignaleerd zodat 
escalatie wordt voorkomen 

 
3.Kwaliteitsbudget 15% en scholingsplan conform 
implementatie- en scholingsplan onbegrepen 
gedrag 
 
4. In het tweemaandelijkse overleg kwaliteit wordt 
de implementatie van onbegrepen gedrag 
gemonitord 
 

Locatie 
manager, 
zoco, arts, 
pscholoog 
en 
betrokken 
medewerk
ers 

Decem
ber 
2019 

10. Verbeter-
acties n.a.v. 
Medewer-
kerraadple-
ging 2018 

1. De medewerkerraadpleging 2018 is uitgevoerd. 
De resultaten hiervan worden geanalyseerd en 
samen met de managers, teams en directie 
worden verbeteracties geformuleerd en 
vastgesteld. 
 
2. De uit te voeren verbeteracties verhogen de 
medewerkertevredenheid. Hierdoor is er behoud 
van medewerkers en een lage uitstroom minder 
dan 10% 
 
3.Actieplan opstellen n.a.v. de resultaten van de 
Medewerkerraadpleging 2018. Vervolgens 
uitvoeren van het verbeterplan 
 
4. Via werkoverleg verantwoordelijken en 
tweemaandelijks overleg kwaliteit 
 

Communic
atieadvise
ur, HRM-
adviseur, 
locatie-
managers 

Decem
ber 
2019 

Leren, verbeteren en innoveren 
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KWALITEITSPLAN Wlz Valkenhof 2019 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 
2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 
3.Wat is hiervoor nodig? 
4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne
er klaar 

11. Roefelen en 
leren binnen 
Valkenhof 
tussen en 
van locaties 

1.Roefelaanvragen honoreren en leerervaringen 
ophalen nadat er is geroefeld 
 
2. 

 Er is meer kennis en inzicht opgedaan bij 
roefelende medewerkers van Valkenhof zodat 
het werkplezier is verhoogd 

 Leerervaringen van de roefelaars zijn 
bijgehouden 

 gekeken wordt of best practices kunnen 
worden doorgevoerd nav het roefelen 

 
3.Er is in 2018 aandacht besteed aan de 
mogelijkheid tot roefelen. Als een roefelverzoek 
binnenkomt, wordt gekeken naar een passende 
locatie uit het Klavertje 4-netwerk 
 
4.Via werkoverleg en kwaliteitsjaarverslag 
 

Beleidsad
viseur met 
locatie 
managers 
en 
medewerk
ers 

Decem
ber 
2019 

12. Domotica-
beleid 
uitrollen 
n.a.v. pilot 
Leenderhof 
(kwaliteits-
budget 
15%) 

1.Inventariseren welke domotica nodig is voor de 
uitrol van het Domotica-beleid 
 
2. Medewerkers zijn minder tijd kwijt met op en 
neer lopen omdat na alarmering op afstand 
gekeken wordt welke interventie passend is. 
Hierdoor ervaren medewerkers meer gemak en 
werkplezier. Er is meer tijd en aandacht voor de 
cliënten. En cliënten worden minder gestoord in 
hun nachtrust omdat de kamer niet onnodig wordt 
betreden. 
 
3. Kwaliteitsbudget 15% voor domotica. 
Implementeren van de best practices van 
Leenderhof 
 
4. Via werkoverleg verantwoordelijken en 
tweemaandelijks overleg kwaliteit 
 

Facilitair 
manager, 
ICT, 
locatie-
manager, 
betrokken 
medewerk
ers 

Decem
ber 
2019 

13. Toeganke-
lijkheid 
medicatie 
(kwaliteits-
budget 
15%) 

1. Op alle locaties van Valkenhof is een 
elektronisch systeem / slot geplaatst op de deur 
van de medicijnkamer waarmee de toegang per 
functionaris automatisch is geregeld (of niet is 
geregeld). 
 
2. Medewerkers zijn geen tijd kwijt met registreren 
van tijdstip sleuteluitgave. Veiligheid van zorg is 
hiermee gewaarborgd omdat onbevoegden geen 
toegang hebben tot (delen van) de 
medicijnkamer. Hierdoor ervaren medewerkers 
meer gemak en werkplezier. Er is meer tijd en 

Facilitair 
manager 
en 
locatie-
manager 

April 
2019 
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KWALITEITSPLAN Wlz Valkenhof 2019 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 
2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 
3.Wat is hiervoor nodig? 
4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne
er klaar 

aandacht voor de cliënten. 
 
3. Kwaliteitsbudget om het systeem aan te 
schaffen. Instructie aan medewerkers om nieuw 
systeem te implementeren 
 
4. Via werkoverleg van de verantwoordelijken en 
directieoverleg 
 

14. ECD imple-
menteren 
(kwaliteits-
budget 
15%) 

1.De voorbereidingen voor het inrichten van de 
Mikzo-applicatie (ECD) voor Valkenhof zijn in 
2018 gestart en worden in december 2018 
opgeleverd. Het ECD-implementatieplan is 
opgesteld en wordt uitgevoerd 
 
2.Medewerkers werken planmatig en 
persoonsgericht volgens de Mikzo-methode met 
als doel dat de cliënt een zorgplan op maat heeft 
met zoveel mogelijk zelfredzaamheid van de 
cliënt als uitgangspunt. De Mikzo-applicatie zorgt 
voor een verbeterde werkwijze met minder 
administratie waardoor de medewerkers meer 
werkplezier ervaren. 
 
3.Kwaliteitsbudget 15%. Een trainings- en 
scholingsplan is onderdeel van de implementatie 
en wordt in februari 2019 gegeven. In maart 2019 
is de livegang van de Mikzo-applicatie voor 
Valkenhof. De materiële investeringen zijn in 
totaal  €350.000,00 
 
4.Via de stuurgroep bewaakt de voortgang van 
het project. In het tweemaandelijks overleg 
kwaliteit en het werkoverleg van de managers 
wordt de implementatie van het ECD gemonitord  
 

Locatie 
manager 
met 
ondersteu
ning van 
TTS 

Decem
ber 
2019 

15. HKZ- en 
PREZO-
audit 

1.Voorbereiden en uitvoeren van audits, 
verbeteren n.a.v. de HKZ- en PREZO-audits 
 
2.De kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van 
Valkenhof is goed en voldoet aan de HKZ- en / of 
PREZO-normen. Binnen Valkenhof is het leren en 
verbeteren aantoonbaar doordat verbeteracties 
n.a.v audits worden opgepakt en uitgevoerd 
 
3.Auditrapportages en audit-verbeterplannen zijn 
bekend bij de betrokkenen 
 
4. Via werkoverleg verantwoordelijken en 
tweemaandelijks overleg kwaliteit 

Locatie 
managers, 
beleidsadv
iseur, 
betrokken 
medewerk
ers 

Decem
ber 
2019 
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KWALITEITSPLAN Wlz Valkenhof 2019 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 
2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 
3.Wat is hiervoor nodig? 
4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne
er klaar 

 

16. Zorgtechno-
logie bv. 
toiletpotten 
met was- en 
droogfunctie 
(kwaliteits-
budget 
15%) 

1.Inventariseren van innovatieve en 
ondersteunende zorgtechnologie op de markt 
 
2.Medewerkers voelen zich gesteund / 
gefaciliteerd in technologie die het werk fysiek 
lichter maakt. Hierdoor is er minder ziekteverzuim 
lager dan 5% 
 
3.Er is bekendheid waar innovatieve en 
ondersteunende zorgtechnologie te vinden is. 
Binnen de bestaande overleggen wordt besloten 
wat gedaan wordt met de zorgtechnologie: 
afwijzen, pilot of invoeren 
 
4.via directieoverleg en tweemaandelijks overleg 
kwaliteit 
 

Locatie 
managers, 
directie en 
medewerk
ers, 
ondersteu
nd door 
HRM 
(verzuim-
gegevens) 

Decem
ber 
2019 

 

4.1 Verbeterparagraaf per locatie 
 
De managers zijn aan de slag gegaan met het opstellen van de verbeterparagraaf 
2019 van hun Wlz-locatie en gaan ook uit van deze 3 thema’s (cliënt – zorgverlener – 
leren, verbeteren, innoveren). De verbeterparagraaf 2018 van de locatie 2018 is 
geëvalueerd en wat (deels) open staat is meegenomen naar 2019. Bijzondere 
aandacht krijgt het thema ‘zorgverleners’ per locatie. Hierin is toegelicht hoe de 
huidige formatie 2018 met de voor de locatie relevante functionarissen wordt 
uitgebreid. Het bijbehorende kwaliteitsbudget voor extra zorgpersoneel is per locatie 
ingevuld met de Advisaris scenarioplanner. In paragraaf  
 

4.1.1 de Bogen 
 
VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie DE BOGEN 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Verantwoor-

delijke 

Wanneer 

klaar 

Cliënten 

 

1. Cliënt-

familie-

avonden 

1.Organiseren van cliënt-familie-avonden zodat 

het implementeren van Voel je thuis bij Valkenhof 

wordt geïntegreerd in het dagelijkse werk en 

omgang 

 

2.Cliënten en naasten zijn tevreden over de 

Locatiema

nager, 

zorgcoördi

natoren 

Decem

ber 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie DE BOGEN 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Verantwoor-

delijke 

Wanneer 

klaar 

geleverde zorg en welzijn en bejegening door de 

medewerkers van de Bogen. in 2019 voelt 

minimaal 80% van cliënten / naasten zich thuis bij 

Valkenhof 

 

3.Input uit de duo-gesprekken en familieavonden. 

En er is een afname van ontevredenheid in de 

wandelgangen 

 

4.Terugkoppeling uit duo-gesprekken, familie-

avonden, CB’s en sparmomenten met de 

Cliëntenraad. 

Zorgverleners 

Momenteel heerst er krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel.  

2. Inzet extra 

personeel 

(Kwaliteits-

budget 

85%) 

1. Inventariseren op basis van de huidige roosters 

waar extra inzet van personeel nodig is en welke 

kwaliteit, rekening houdend met haalbare 

interventies en beschikbare doelgroepen op de 

arbeidsmarkt.  

Met behulp van de Advisaris Scenarioplanner 

Zorgformatie is stapsgewijs tot aan 2021 de inzet 

van extra personeel ingevoerd met als doel dat 

Valkenhof eind 2021 voldoet aan de bezetting op 

alle locaties conform de Impactanalyse 

Verpleeghuiszorg 2017. Voor 2019 betekent dit:: 

 verpleegkundige ondersteuners 

toevoegen aan de basisteams 

 meer handen aan het bed op alle niveaus 

binnen Valkenhof (1 t/m 5/6), conform het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Samen 

leren en verbeteren (Zorginstituut 

Nederland) en de Impactanalyse 

Verpleeghuiszorg 2017 (Nederlandse 

Zorgautoriteit) 

 

2. Minimaal 80% van de medewerkers geeft aan 

tevreden te zijn over hun werk en de sfeer. (meer 

(werk)tevredenheid) 

Er is minder uitstroom medewerkers: de uitstroom 

ligt lager dan 10% 

De manager is aanwezig bij alle teamoverleggen 

 

3. De kwaliteitsgelden voor extra inzet personeel 

Locatie-

manager 

HRM-

adviseur 

Decem

ber 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie DE BOGEN 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Verantwoor-

delijke 

Wanneer 

klaar 

worden hiervoor ingezet. 

Op de Bogen wordt in 2019 € 183.521,93 extra 

ingezet op de volgende wijze: 

 5,62 uur niveau 1 per dag -> € 56.346,75. De 

zorghulp ondersteunt de verzorgende in ADL 

taken op de kamers van de cliënten en in de 

huiskamer tijdens de sous-vide maaltijden 

 5,66 uur niveau 2 per dag -> € 64.348,02. De 

helpende ondersteunt de verzorgende in de 

verzorgende taken. Assistent AB-ers dragen 

bij aan zinvolle daginvulling 

 1,40 uur niveau 3 per dag -> € 17.647,46. 

Behoud formatie verzorgenden 3IG 

 3,28 uur niveau 4 per dag -> € 45.179,69. Op 

de verpleegkundige kan worden teruggevallen 

voor professioneel advies en om kwaliteit van 

zorg te behouden 

 

4. Via de tweemaandelijkse overleg 

bedrijfsvoering / HRM en kwaliteit 

 

Leren, verbeteren en innoveren 

3. Teamvor-

ming 

1.Tijd en aandacht besteden aan teambuilding 

(samenwerken) binnen de Bogen en Haagacker,  

met uitbreiding van kennis en vaardigheden 

 

2.Het huidige team is taakvolwassen: (1) 

methodisch werken, (2) de transformatie van 

onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam en 

(3) aanspreekcultuur waarbij medewerkers elkaar 

aanspreken op bv. werkuitvoering, bejegening 

naar cliënten en collega’s en naasten, rapportage  

 

3. Teamvorming: Tijd en aandacht besteden aan 

teambuilding (samenwerken) binnen de Bogen en 

Haagacker,  met uitbreiding van kennis en 

vaardigheden door training / teambijeenkomsten 

 

4. Via de tweemaandelijkse overleg 

bedrijfsvoering / HRM en kwaliteit 

 

Locatiema

nager 

Decem

ber 

2019 

4. ECD 1.Het nieuwe ECD verder uitrollen binnen de 

afdelingen 

Locatiema

nager 

Decem

ber 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie DE BOGEN 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Verantwoor-

delijke 

Wanneer 

klaar 

 

2.Alle medewerkers werken met het nieuwe ECD 

en ervaren minder administratieve lasten 

 

3. Het nieuwe ECD verder uitrollen binnen de 

afdelingen volgens implementatieplan. Een goede 

training ECD voorafgaand aan implementatie en 

opvolging / bijstelling tijdens de implementatie 

4.Op basis van de evaluatiemomenten tijdens het 

implementatietraject. Op basis van de 

evaluatieresultaten vindt evt. bijstelling plaats 

 

2019 

 

4.1.2 den Haagacker 
 
VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie DEN HAAGACKER 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

Cliënten 

Cliënten blijven steeds langer thuis waardoor ze met een clompexere zorgvraag (hogere 

ZZP) binnen den Haagacker opgenomen worden / komen wonen. De meeste cliënten staan 

al enige tijd op de wachtlijst waardoor hun indicatie verouderd is. 

1. Passende 

indicaties 

1.Voor opname worden de indicaties 

gecontroleerd op de actuele cliëntsituatie zodat 

de indicatie vóór opname of direct na opname 

passend is.  

 

2.Cliënten krijgen passende zorg bij hun indicatie 

en hierbij is uitgegaan van hun behoefte aan 

welzijn en zorg. 100% van de cliënten die in den 

Haagacker komt wonen heeft een passende 

indicatie. De geleverde zorg past bij de ZZP en is 

gericht op een tevreden cliënt en een tevreden 

zorgverlener. Dit resulteert in een op maat 

afgestemd zorg- en welzijnsplan, waarbij het 

wonen als uitgangspunt is genomen. 

 

3. Voor opname worden de indicaties 

gecontroleerd op de actuele cliëntsituatie zodat 

de indicatie vóór opname of direct na opname 

Locatiema

nager, 

samen 

met CSB 

en 

zorgcoördi

natoren en 

wijkverple

egkundige 

Juli 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie DEN HAAGACKER 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

passend is. Een op de actualiteit afgestemde 

indicatie, de behoefte aan welzijn en welbevinden 

is in beeld.  

 

4. 

 Cliënttevredenheid meten we met Voel je 

thuis bij Valkenhof, zorgkaarNederland en 

tijdens Cliënbesprekingen. 

 Medewerkertevredenheid meten we met 

medewerkerraadpleging, via werkoverleg, 

mail en evaluatiemomenten 

 

Zorgverleners 

Momenteel heerst er krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. 

2. Inzet extra 

personeel 

(Kwaliteits-

budget 

85%) 

1. Inventariseren op basis van de huidige roosters 

waar extra inzet van personeel nodig is en welke 

kwaliteit, rekening houdend met haalbare 

interventies en beschikbare doelgroepen op de 

arbeidsmarkt. 

Den Haagacker werkt met een nieuw team 

waardoor tijd en aandacht besteed wordt aan 

teambuilding en stimuleren tot elkaar aanspreken 

 verpleegkundige ondersteuners 

toevoegen aan de basisteams 

 meer handen aan het bed op alle niveaus 

binnen Valkenhof (1 t/m 5/6), conform het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Samen 

leren en verbeteren (Zorginstituut 

Nederland) en de Impactanalyse 

Verpleeghuiszorg 2017 (Nederlandse 

Zorgautoriteit) 

 

2. Minimaal 80% van de medewerkers geven aan 

tevreden te zijn over hun werk en de sfeer: er is 

meer (werk)tevredenheid 

Er is minder dan 10% uitstroom van medewerkers 

 

3. De kwaliteitsgelden voor extra inzet personeel 

worden hiervoor ingezet.  

Op den Haagacker wordt in 2019 € 117.896,76 

extra ingezet op de volgende wijze: 

 3,61 uur niveau 1 per dag -> € 36.197,85. De 

zorghulp ondersteunt de verzorgende in ADL 

Locatie-

manager 

HRM-

adviseur 

Decem

ber 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie DEN HAAGACKER 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

taken op de kamers van de cliënten en in de 

huiskamer tijdens de sous-vide maaltijden 

 3,63 uur niveau 2 per dag -> € 41.337,97. De 

helpende ondersteunt de verzorgende in de 

verzorgende taken. Assistent AB-ers dragen 

bij aan zinvolle daginvulling 

 1,40 uur niveau 3 per dag -> € 11.336,95. 

Behoud van formatie verzorgenden 3IG 

 3,28 uur niveau 4 per dag -> € 29.023,99. Op 

de verpleegkundige kan worden teruggevallen 

voor professioneel advies en om kwaliteit van 

zorg te behouden 

 

4. Via de tweemaandelijkse overleg 

bedrijfsvoering / HRM en kwaliteit 

 

Leren, verbeteren en innoveren 

3. Domotica 1.De training voor de geïnstalleerde domotica is 

in 2018 gegeven. In 2019 gaan medewerkers de 

domotica gebruiken 

 

2. De geïnstalleerde domotica in den Haagacker 

is ingezet: Medewerkers vertrouwen op de 

geïnstalleerde domotica en geven aan dat de 

domotica hun werk verlicht / gemakkelijker maakt 

/ ondersteunt. Cliënten voelen zich veilig in hun 

eigen huis 

 

3. De training voor de geïnstalleerde domotica is 

in 2018 gegeven. In 2019 gaan medewerkers de 

domotica gebruiken. Ieder team heeft een 

medewerker die extra aandacht heeft voor de 

nieuwe technieken. Deze medewerkers 

enthousiasmeren hun collega’s hiermee 

 

4.Via het werkoverleg wordt gemonitord of de 

ingezette domotica het beoogde doel haalt, 

samen met de medewerkers 

 

Locatiema

nager 

Decem

ber 

2019 

4. ECD 1.Het nieuwe ECD verder uitrollen binnen de 

afdelingen 

 

2.Alle medewerkers werken met het nieuwe ECD 

Locatiema

nager 

Decem

ber 

2019 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Valkenhof Kwaliteitsplan 2019, december 2018 VV  Pagina 28 van 47 

 
 

VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie DEN HAAGACKER 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

en ervaren minder administratieve lasten 

 

3. Het nieuwe ECD verder uitrollen binnen de 

afdelingen. Een goede training ECD voorafgaand 

aan implementatie en opvolging / bijstelling 

tijdens de implementatie 

 

4.Op basis van de evaluatiemomenten tijdens het 

implementatietraject. Op basis van de 

evaluatieresultaten vindt evt. bijstelling plaats 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 Kempenhof 
 
VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie KEMPENHOF 2 en 3 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

Cliënten Op locatie Kempenhof wonen somatische cliënten en cliënten met NAH. Deze 

cliënten kunnen hun wensen en behoeften vaak nog heel goed aangeven. De 

zorgmedewerkers van Kempenhof voelen zich betrokken bij de cliënten en leveren hierdoor 

vaak meer zorg dan strikt vanuit de ZZP gefinancierd wordt, bijvoorbeeld hotelzorg. In 2018 

zijn al acties ingezet om zorgmedewerkers te begeleiden om de vanuit de ZZP passende 

zorg te leveren. 

1. Tevreden 

cliënten en 

mantelzor-

gers 

1. Meer aanwezigheid in de huiskamer realiseren 

om de aandacht voor het welzijn van de cliënt en 

het thuis voelen bij Valkenhof te vergroten.  

 

2. Er zijn overdag en vroeg in de avond meer 

medewerkers aanwezig in de huiskamer 

waardoor de aandacht voor het welzijn van de 

cliënt en het thuis voelen bij Valkenhof is 

vergroot. Minimaal 80% van de cliënten voelt 

zicht thuis bij Valkenhof. Clienten zien de 

medewerkers niet meer “rennen”. Ze ervaren 

meer tijd en aandacht voor hun zorgvraag en 

zorgverlening. 

Locatiema

nager 

Decem

ber 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie KEMPENHOF 2 en 3 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

 

3A. Meer medewerkers niveau 1 (zorghulpen), 

m.a.w. 1 zorghulp op 15-17 cliënten.  

3B. Verlengen van de kortere diensten zodat 

medewerkers de rust uit kunnen dragen naar de 

cliënten en mantelzorgers. 

 

4. Ervaringen ophalen bij cliënten en 

mantelzorgers door met hen in gesprek te gaan 

(individueel en in huiskamergesprekken). 

 

Zorgverleners 

2. Inzet extra 

personeel 

(Kwaliteits-

budget 

85%) 

1. Inventariseren op basis van de huidige roosters 

waar extra inzet van personeel nodig is en welke 

kwaliteit, rekening houdend met haalbare 

interventies en beschikbare doelgroepen op de 

arbeidsmarkt. 

 verpleegkundige ondersteuners 

toevoegen aan de basisteams 

 meer handen aan het bed op alle niveaus 

binnen Valkenhof (1 t/m 5/6), conform het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Samen 

leren en verbeteren (Zorginstituut 

Nederland) en de Impactanalyse 

Verpleeghuiszorg 2017 (Nederlandse 

Zorgautoriteit) 

 

2. De medewerkers ervaren minder fysieke 

belasting en werkdruk doordat zij hulpmiddelen 

gebruiken tijdens de zorgverlening (til / transfer 

etc.). Ze voelen waardering en meer ruimte om de 

volledige zorg te bieden inclusief aandacht en 

welzijn. We krijgen hierdoor een hogere 

werktevredenheid, minder uitstroom lager dan 

10%, afname van overbelaste medewerkers en er 

ontstaat weer ruimte voor Zorg met een zacht “g”! 

 

3. Inventariseren welke medewerkers een groter 

contract willen en daarna de vacature ruimte 

bepalen en gericht werven. Hierbij ook denkend 

aan andere mogelijkheden, zoals bijv. mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

buitenlandse medewerkers, oriëntatie banen. De 

Locatie-

manager 

HRM-

adviseur 

Decem

ber 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie KEMPENHOF 2 en 3 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

kwaliteitsgelden voor extra inzet personeel 

worden hiervoor ingezet. 

Op Kempenhof wordt in 2019 € 386.244,82 extra 

ingezet op de volgende wijze: 

 11,82 uur niveau 1 per dag -> € 118.588,78. 

De zorghulp ondersteunt de verzorgende in 

ADL taken op de kamers van de cliënten en in 

de huiskamer tijdens de sous-vide maaltijden 

 11,91 uur niveau 2 per dag -> € 135.428,46. 

De helpende ondersteunt de verzorgende in 

de verzorgende taken. Assistent AB-ers 

dragen bij aan zinvolle daginvulling 

 2,95 uur niveau 3 per dag -> € 37.141,28. 

Behoud van formatie verzorgenden 3IG 

 6,89 uur niveau 4 per dag -> € 95.086,30. De 

verpleegkundige wordt ingezet om het klinisch 

redeneren te bevorderen zodat de zorgvraag 

van de cliënt gerichter wordt beantwoord en er 

meer aandacht uitgaat naar welzijn van de 

cliënt 

 

4. Via de tweemaandelijkse overleg 

bedrijfsvoering / HRM en kwaliteit 

 

Leren, verbeteren en innoveren 

3. leren van 

cliënterva-

ringen 

1. Doorlopend in gesprek blijven met cliënten en 

medewerkers om te bepalen of we de juiste 

invulling geven van de zorgvragen. ( b.v. willen 

cliënten uitgebreid gewassen worden of eens een 

keer lekker naar buiten) 

 

2. Medewerkers luisteren naar de cliënt om zo te 

leren van cliëntervaringen. Het resultaat is dat 

cliënten zich gehoord voelen en passende 

zorgverlening ervaren. 

 

3. Doorlopend in gesprek blijven met cliënten en 

medewerkers om te bepalen of we de juiste 

invulling geven van de zorgvragen. ( b.v. willen 

cliënten uitgebreid gewassen worden of eens een 

keer lekker naar buiten) Bewustwording van de 

wensen van de cliënten en dat goede zorg ook 

welzijn omvat. Ervaringen ophalen bij cliënten en 

Locatiema

nager  

Decem

ber 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie KEMPENHOF 2 en 3 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

mantelzorgers door met hen in gesprek te gaan 

(individueel en in huiskamergesprekken). 

 

4. Cliënten en medewerkers bevragen over de 

ervaringen, mogelijke verbeteringen etc. en 

daarin willen faciliteren. Via de tweemaandelijkse 

overleg bedrijfsvoering / HRM en kwaliteit 

 

 

4.1.4 Leenderhof 
 
VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie LEENDERHOF 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

Cliënten 

1. Meer tijd en 

aandacht 

voor 

cliënten 

1.Wat ga je doen? 

Ihkv het thema ‘meer tijd en aandacht voor 

cliënten’ ligt het accent in 2019 op wonen en 

welzijn. Het kwaliteitsplan van 2018 focust op 3 

elementen, namelijk familie participatie, zinvolle 

dagbesteding en het thuisgevoel. Mooie 

resultaten zijn behaald in 2018, maar er is altijd 

ruimte voor verbetering. Deze verbeteringen 

worden meegenomen naar 2019 (zie hiervoor 

voortgangsrapportage kwaliteitsplan 2018). Dit 

betekent dat deze 3 elementen ook voor 2019 de 

basis vormen: in de huiskamers (en Grand Café) 

bestaat een activiteitenprogramma, men voelt 

zich thuis en er wordt samengewerkt met familie/ 

mantelzorger en vrijwilliger.   

 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

Per afdeling wordt er een programma ontwikkeld 

waarin we aangeven op welke manier er dagelijks 

aandacht is voor bewoners en er vorm gegeven 

wordt aan activiteiten aan huiselijke kring. Dit 

programma wordt vastgesteld door afgevaardigde 

van familie, medewerkers, vrijwilligers. 

 Eind 2019 geeft cliënt/familie/mantelzorger 

aan dat cliënt voldoende aandacht krijgt en 

Locatiema

nager 

Dec 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie LEENDERHOF 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

dat er een gevarieerd activiteitenprogramma 

is opgesteld. Daarnaast voelt 85 -90%, van 

zowel de bewoners als mantelzorgers, zich 

thuis.  

 Tot slot is er een intensieve samenwerking 

met familie/mantelzorger, vrijwilligers en de 

professional ontstaan. Dit houdt in dat 

familie/mantelzorger en vrijwilliger denken, 

praten en/of mee doen in het dagelijkse leven 

van onze cliënten.  

 

3. Wat is hiervoor nodig? 

 Om in kaart te brengen wat een waardevol 

activiteiten programma is, wanneer men zich 

thuis voelt (en hoe we daarvoor zorgen) en 

hoe we de samenwerking tussen 

familie/mantelzorger, vrijwilliger en 

professional verder ontwikkelen is er een 

goed gesprek nodig, ook wel: ‘het ronde tafel 

gesprek’. Om dit gesprek in goede banen te 

leiden zijn bekwame medewerkers nodig, die 

de dialoog op die manier kunnen voeren zodat 

er waardevolle resultaten opgehaald worden. 

Het ronde tafel gesprek bestaat o.a. uit: 3 a 4 

medewerkers per tafel (assistent AB, zoco 

welzijn, evt. geïnteresseerde), 

familie/mantelzorg, vrijwilliger en evt. 

bewoner.  

 Daarnaast is de tevredenheidsmeter nodig die 

2x per jaar de kwantitatieve input ophaalt voor 

het gesprek. Belangrijk is vervolgens de 

terugkoppeling naar team, 

familie/mantelzorger en vrijwilliger en de 

opvolging van resultaten.     

 

4.Interne monitoring  

N.a.v. het ronde tafelgesprek is de terugkoppeling 

aan alle betrokkene en de opvolging van 

resultaten van groot belang. In 2019 worden 

verschillende bijeenkomsten georganiseerd om 

dit te bespreken.  

Op locatieniveau wordt er gemonitord a.h.v. de 2 

maandelijkse overleggen over kwaliteit. 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie LEENDERHOF 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

Zorgverleners 

2. Inzet extra 

personeel 

(Kwaliteits-

budget 

85%) 

1.Wat ga je doen? 

Inventariseren op basis van de huidige roosters 

waar extra inzet van personeel nodig is en welke 

kwaliteit, rekening houdend met haalbare 

interventies en beschikbare doelgroepen op de 

arbeidsmarkt. 

 verpleegkundige ondersteuners 

toevoegen aan de basisteams 

 meer handen aan het bed op alle niveaus 

binnen Valkenhof (1 t/m 5/6), conform het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Samen 

leren en verbeteren (Zorginstituut 

Nederland) en de Impactanalyse 

Verpleeghuiszorg 2017 (Nederlandse 

Zorgautoriteit) 

 

1. knelpunten oplossen.  

2. medewerkers inspireren, motiveren en 

coachen. Allereerst worden de knelpunten in het 

rooster aangepakt. Hierdoor ontstaat ‘lucht en 

ruimte’. Medewerkers voelen zich gehoord en 

ervaren daadwerkelijk dat de extra inzet naar 

knelpunten gaat. 

Na het creëren van lucht en ruimte wordt 

doorgepakt naar het verhogen van werkplezier. 

Coaching bijeenkomsten met de focus op 

inspireren, motiveren en bijscholen. De ruimte die 

gecreëerd wordt door knelpunten op te lossen 

komt hierdoor ten goede van thema 1: het wonen 

en welzijn van de cliënt.     

 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

Zie 1.  

 

3. Wat is hiervoor nodig? 

De kwaliteitsgelden voor extra inzet personeel 

worden hiervoor ingezet.  

Op Leenderhof wordt in 2019 € 230.235,75 extra 

ingezet op de volgende wijze: 

 7,04 uur niveau 1 per dag -> € 70.689,30. De 
zorghulp ondersteunt de verzorgende in ADL 
taken op de kamers van de cliënten en in de 

Locatiema

nager met 

HRM 

Dec 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie LEENDERHOF 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

huiskamer tijdens de sous-vide maaltijden. De 
focus is op ambiance en rust tijdens het eten 

 7,10 uur niveau 2 per dag -> € 80.727,22. 

Helpende erbij in de ochtend(zorg) en 

assistent AB-er rondom de maaltijd 

 1,76 uur niveau 3 per dag -> € 22.139,46. 

Behoud van formatie verzorgende 3IG 

 4,11 uur niveau 4 per dag -> € 18.893,26 

Zoco-uren worden uitgebreid voor taken MIC / 

Risicosignalering. Verpleegkundige wordt 

ingezet als ABC-coach en coach onbegrepen 

gedrag 

 

4.Interne monitoring  

Via de tweemaandelijkse overleggen 

bedrijfsvoering / HRM en kwaliteit 

Leren, verbeteren en innoveren 

3. Netwerk 

organisatie 

en open 

huis voor 

iedereen 

1.Wat ga je doen? 

– de ‘netwerk organisatie’ verder vormgeven.  

- Locatie geschikt maken als openhuis voor 

iedereen.  

 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

- Medewerkers/teams weten elkaar te vinden, 

staan open om van elkaar te leren en weten hoe 

ze continue verbeteren.  

- Cliënt kan binnen beschermde beweging vrij 

bewegen.   

 

3. Wat is hiervoor nodig? 

 Opstellen van een Coachingsprogramma en 

aanstellen van een coach (evt. collega 

manager)   

 Een plan opstellen dat beschrijft welke 

bouwtechnisch voorzieningen in het gebouw 

nodig zijn (cirkels). Vervolgens een 

implementatie plan opstellen zodat de cliënt 

binnen een beschermde omgeving vrij 

bewegen 

 

4.Interne monitoring  

PDCA zoals beschreven in implementatieplan. 
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4.1.5 Taxandria 
 
VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie TAXANDRIA Hoogbouw 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

Cliënten 

De oudere cliënten van nu  worden steeds meer zelfredzaam en actief waarbij zij willen 

kiezen voor zorg onder handbereik en zorg die is afgestemd op de eigen individuele 

behoefte. Rekening houdend met de wensen van cliënten resulteert dit in meer tevreden 

cliënten en mantelzorgers. 

Momenteel hebben we te maken met een krapte van zorgpersoneel waardoor we steeds 

moeilijker kunnen voldoen aan de huidige en toenemende zorgvraag van cliënten. 

1. Meer tijd en 

aandacht 

voor de 

cliënten  

(persoonsge

richte zorg, 

wonen en 

welzijn, 

veiligheid) 

 

1.Samen met de teams: 

 inventariseren welke behoeften aanwezige 

cliënten nodig hebben om hun welbevinden te 

vergroten.  

 ervoor zorgen dat cliënten een zinvolle 

dagbesteding krijgen afgestemd op hun 

behoeften. 

 de werkprocessen aanpassen en vervatten in 

het roosterpalet. 

 

2. Eind 2019 zijn de werkprocessen zodanig 

ingericht dat de cliënten ervaren dat zij meer tijd 

en aandacht krijgen met de nadruk op kwaliteit 

van leven / welbevinden. Minimaal 80% van de 

cliënten / naasten voelt zich thuis bij Valkenhof 

 

3.  

Samen met de teams: 

 inventariseren welke behoeften aanwezige 

cliënten nodig hebben om hun welbevinden te 

vergroten.  

 ervoor zorgen dat cliënten een zinvolle 

dagbesteding krijgen afgestemd op hun 

behoeften. 

 de werkprocessen aanpassen en vervatten in 

het roosterpalet 

 De kwaliteitsgelden worden ingezet om meer 

ondersteuning te bieden voor de dagelijkse 

zorg, welbevinden en zingeving. 

 

4.  

 Uit het cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat 

(Locatie) 

managers 

Dece

mber 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie TAXANDRIA Hoogbouw 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

cliënten een grotere tevredenheid scoren 

betreft hun welbevinden en tegemoetkoming 

in hun behoeften. 

 Het zorgpersoneel voelt zich ondersteund in 

hun dagelijkse werkzaamheden betreft 

afname takenpakket en ervaren werkdruk. 

 In de maandelijkse overleggen kwaliteit en 

bedrijfsvoering / HRM worden de plannen 

gemonitord en evt. bijgesteld 

 

Zorgverleners 

Momenteel hebben we te maken met een krapte van zorgpersoneel waardoor we steeds 

moeilijker de continuïteit van zorg kunnen borgen. Het medewerkersbestand vergrijst, 

langdurig verzuim neemt toe en de arbeidsmarkt is zeer gespannen. De toenemende 

werkdruk heeft invloed op de motivatie van het huidige personeel. Voor het personeel wordt 

het steeds moeilijker om hun deskundigheid bij te houden en te vergroten. 

2. Inzet extra 

personeel 

(Kwaliteits-

budget 

85%) 

 

Voldoende, 

gemotiveerd 

en 

deskundig 

personeel 

passend bij 

de 

diversiteit 

van de 

bewonersgr

oepen. 

1. Samen met de teams inventariseren op basis 

van de huidige roosters waar extra inzet van 

personeel nodig is en welke kwaliteit, rekening 

houdend met haalbare interventies en 

beschikbare doelgroepen op de arbeidsmarkt: 

 verpleegkundige ondersteuners 

toevoegen aan de basisteams 

 meer handen aan het bed op alle niveaus 

binnen Valkenhof (1 t/m 5/6), conform het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Samen 

leren en verbeteren (Zorginstituut 

Nederland) en de Impactanalyse 

Verpleeghuiszorg 2017 (Nederlandse 

Zorgautoriteit) 

 de ervaren knelpunten bespreken zoals 

administratie, bedden opmaken, linnengoed, 

etc. om werkdruk van medewerkers te 

verlagen (LEAN). 

 aan de slag om diverse taken van 

zorgmedewerkers niveau 3 en niveau 2  onder 

te brengen in andere ondersteunende 

functies. 

 het roosterpalet zodanig inrichten dat de 

zorgmedewerkers en ondersteunende functies 

elkaars kwaliteiten benutten. 

 

2. Twee doelen: 

(Locatie) 

manager 

ondersteu

nd door 

HRM-

adviseur 

en 

planners 

Decem

ber 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie TAXANDRIA Hoogbouw 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

 De medewerkers zijn tevreden over de 

onderlinge samenwerking en teamsfeer is 

positief en er is minder uitstroom (lager dan 

10%) van medewerkers naar andere 

organisaties. 

 Eind 2019 zijn basisteams zo samengesteld 
dat medewerkers minder werkdruk ervaren en 
hun deskundigheid bevorderen. 

 

3. De kwaliteitsgelden voor extra inzet personeel 

worden hiervoor ingezet.  

Op Taxandria Hoogbouw wordt in 2019 € 

271.187,70 extra ingezet op de volgende wijze: 

 8,30 uur niveau 1 per dag -> € 83.262,78. De 

zorghulp ondersteunt de verzorgende in ADL 

taken op de kamers van de cliënten en in de 

huiskamer tijdens de sous-vide maaltijden 

 8,36 uur niveau 2 per dag -> € 95.086,14. De 

helpende ondersteunt de verzorgende in de 

verzorgende taken. Assistent AB-ers dragen 

bij aan zinvolle daginvulling 

 2,07 uur niveau 3 per dag -> € 26.077,39. 

Behouden van de formatie verzorgende 3IG 

 4,84 uur niveau 4 per dag -> € 66.761,37. De 

verpleegkundige richt zich op het begeleiden 

van het team èn cliënt in de 

gedragsproblemen van cliënten. Daarnaast 

ondersteunt de verpleegkundige bij 

verpleegtechnische handelingen en in de 

kwaliteit van zorg 

  

4.  

 De uitkomsten van het medewerkers 

tevredenheidsonderzoek 2018 geeft duidelijk 

aan welke aandachtsgebieden voor de teams 

prioriteit hebben.   

 Het zorgpersoneel voelt zich ondersteund in 

hun dagelijkse werkzaamheden betreft 

afname takenpakket en ervaren werkdruk. 

 In de maandelijkse overleggen kwaliteit en 

bedrijfsvoering / HRM worden de plannen 

gemonitord en evt. bijgesteld  

Leren, verbeteren en innoveren 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie TAXANDRIA Hoogbouw 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

Digitale informatietechnologie dringt steeds sneller en dieper door in de maatschappij. De 

hedendaagse innovatieve technologie kan steeds meer bijdragen aan een betere kwaliteit 

van zorg en van efficiëntere bedrijfsprocessen (bijv. Domotica, Telemonitoring gericht op 

medicatieveiligheid, E-health, etc.). 

3. Leren, 

verbeteren 

en 

innoveren / 

innovatieve 

technologie. 

1.Samen met de teams: 

 de inzet van de gekozen Domotica systemen 

binnen de afdelingen implementeren 

 het nieuwe ECD binnen de afdelingen 

implementeren 

 oriëntatie op nieuwe technologieën die voor 

de zorgprocessen en bedrijfsvoering een 

meerwaarde hebben 

 

2. Eind 2019 zijn de teams toegerust om met de 

digitale ontwikkelingen in de zorg om te gaan, 

waardoor medewerkers efficiënter kunnen werken 

en meer tijd voor de cliënt overhouden. 

 

3. De kwaliteitsgelden voor extra inzet van 

personeel worden hiervoor ingezet. De Advisaris 

Scenarioplanner Zorgformatie dient als basis om 

ruimte in het roosterpalet te creëren voor scholing 

en kennisverbreding betreft implementatie van het 

ECD, Domotica systemen en andere nieuwe 

technologieën. 

Samen met de teams: 

 de inzet van de gekozen Domotica systemen 

binnen de afdelingen implementeren 

 het nieuwe ECD binnen de afdelingen 

implementeren 

 oriëntatie op nieuwe technologieën die voor 

de zorgprocessen en bedrijfsvoering een 

meerwaarde hebben 

 

4.  

 De medewerkers ervaren dat de 

geïmplementeerde digitale ontwikkelingen hun 

dagelijkse werkzaamheden ondersteunen en 

verlichten. 

 In het  maandelijks overleg kwaliteit en 

bedrijfsvoering / HRM worden de plannen 

gemonitord en evt. bijgesteld. 

(Locatie) 

managers 

ondersteu

nd door 

ICT 

Decem

ber 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie TAXANDRIA Laagbouw 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

Cliënten 

De oudere cliënten van nu  worden steeds meer zelfredzaam en actief waarbij zij willen 

kiezen voor zorg onder handbereik en zorg die is afgestemd op de eigen individuele 

behoefte. Rekening houdend met de wensen van cliënten resulteert dit in meer tevreden 

cliënten en mantelzorgers. 

Momenteel hebben we te maken met een krapte van zorgpersoneel waardoor we steeds 

moeilijker kunnen voldoen aan de huidige en toenemende zorgvraag van cliënten. 

1. Meer tijd en 

aandacht 

voor de 

cliënten  

(persoonsge

richte zorg, 

wonen en 

welzijn, 

veiligheid) 

 

1.Samen met de teams: 

 inventariseren welke behoeften aanwezige 

cliënten nodig hebben om hun welbevinden te 

vergroten.  

 ervoor zorgen dat cliënten een zinvolle 

dagbesteding krijgen afgestemd op hun 

behoeften. 

 de werkprocessen aanpassen en vervatten in 

het roosterpalet. 

 

2. Eind 2019 zijn de werkprocessen zodanig 

ingericht dat de cliënten ervaren dat zij meer tijd 

en aandacht krijgen met de nadruk op kwaliteit 

van leven / welbevinden. Minimaal 80% van de 

cliënten / naasten voelt zich thuis bij Valkenhof 

 

3.  

Samen met de teams: 

 inventariseren welke behoeften aanwezige 

cliënten nodig hebben om hun welbevinden te 

vergroten.  

 ervoor zorgen dat cliënten een zinvolle 

dagbesteding krijgen afgestemd op hun 

behoeften. 

 de werkprocessen aanpassen en vervatten in 

het roosterpalet 

 

4.  

 Uit het cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat 

cliënten een grotere tevredenheid scoren 

betreft hun welbevinden en tegemoetkoming 

in hun behoeften. 

 Het zorgpersoneel voelt zich ondersteund in 

hun dagelijkse werkzaamheden betreft 

afname takenpakket en ervaren werkdruk. 

(Locatie) 

managers 

Decem

ber 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie TAXANDRIA Laagbouw 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

 In de maandelijkse overleggen kwaliteit en 

bedrijfsvoering / HRM worden de plannen 

gemonitord en evt. bijgesteld 

 

Zorgverleners 

Momenteel hebben we te maken met een krapte van zorgpersoneel waardoor we steeds 

moeilijker de continuïteit van zorg kunnen borgen. Het medewerkersbestand vergrijst, 

langdurig verzuim neemt toe en de arbeidsmarkt is zeer gespannen. De toenemende 

werkdruk heeft invloed op de motivatie van het huidige personeel. Voor het personeel wordt 

het steeds moeilijker om hun deskundigheid bij te houden en te vergroten. 

2. Inzet extra 

personeel 

(Kwaliteits-

budget 

85%) 

 

Voldoende, 

gemotiveerd 

en 

deskundig 

personeel 

passend bij 

de 

diversiteit 

van de 

bewoners-

groepen. 

1. Samen met de teams inventariseren op basis 

van de huidige roosters waar extra inzet van 

personeel nodig is en welke kwaliteit, rekening 

houdend met haalbare interventies en 

beschikbare doelgroepen op de arbeidsmarkt: 

 verpleegkundige ondersteuners 

toevoegen aan de basisteams 

 meer handen aan het bed op alle niveaus 

binnen Valkenhof (1 t/m 5/6), conform het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Samen 

leren en verbeteren (Zorginstituut 

Nederland) en de Impactanalyse 

Verpleeghuiszorg 2017 (Nederlandse 

Zorgautoriteit) 

 de ervaren knelpunten bespreken zoals 

administratie, bedden opmaken, linnengoed, 

etc. om werkdruk van medewerkers te 

verlagen (LEAN). 

 aan de slag om diverse taken van 

zorgmedewerkers niveau 3 en niveau 2  onder 

te brengen in andere ondersteunende 

functies. 

 het roosterpalet zodanig inrichten dat de 

zorgmedewerkers en ondersteunende functies 

elkaars kwaliteiten benutten. 

 

2. Twee doelen: 

 De medewerkers zijn tevreden over de 

onderlinge samenwerking en teamsfeer is 

positief en er is minder uitstroom (lager dan 

10%) van medewerkers naar andere 

organisaties. 

 Eind 2019 zijn basisteams zo samengesteld 

(Locatie) 

manager 

ondersteu

nd door 

HRM-

adviseur 

en 

planners 

Decem

ber 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie TAXANDRIA Laagbouw 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

dat medewerkers minder werkdruk ervaren en 
hun deskundigheid bevorderen. 

 

3. . De kwaliteitsgelden voor extra inzet personeel 

worden hiervoor ingezet.  

Op Taxandria laagbouw wordt in 2019 € 

196.957,48 extra ingezet op de volgende wijze: 

 6,03 uur niveau 1 per dag -> € 60.471,87. De 

zorghulp ondersteunt de verzorgende in ADL 

taken op de kamers van de cliënten en in de 

huiskamer tijdens de sous-vide maaltijden 

 6,07 uur niveau 2 per dag -> € 69.058,91. De 

helpende ondersteunt de verzorgende in de 

verzorgende taken. Assistent AB-ers dragen 

bij aan zinvolle daginvulling 

 1,51 uur niveau 3 per dag -> € 18.939,42. 

Behoud van formatie verzorgende 3IG 

 3,52 uur niveau 4 per dag -> € 48.487,27. De 

verpleegkundige begeleidt de verzorgenden 

om op een innovatieve manier de begeleiding 

/ dagstructuur van de Korsakow-cliënten een 

boost te geven en op peil te houden 

 

4.  

 De uitkomsten van het medewerkers 

tevredenheidsonderzoek 2018 geeft duidelijk 

aan welke aandachtsgebieden voor de teams 

prioriteit hebben.   

 Het zorgpersoneel voelt zich ondersteund in 

hun dagelijkse werkzaamheden betreft 

afname takenpakket en ervaren werkdruk. 

 In de maandelijkse overleggen kwaliteit en 

bedrijfsvoering / HRM worden de plannen 

gemonitord en evt. bijgesteld  

Leren, verbeteren en innoveren 

Digitale informatietechnologie dringt steeds sneller en dieper door in de maatschappij. De 

hedendaagse innovatieve technologie kan steeds meer bijdragen aan een betere kwaliteit 

van zorg en van efficiëntere bedrijfsprocessen (bijv. Domotica, Telemonitoring gericht op 

medicatieveiligheid, E-health, etc.). 

3. Leren, 

verbeteren 

en 

innoveren / 

1.Samen met de teams: 

 de inzet van de gekozen Domotica systemen 

binnen de afdelingen implementeren 

 het nieuwe ECD binnen de afdelingen 

(Locatie) 

managers 

ondersteu

nd door 

Decem

ber 

2019 
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VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie TAXANDRIA Laagbouw 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 

2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 

3.Wat is hiervoor nodig? 

4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne

er klaar 

innovatieve 

technologie. 

implementeren 

 oriëntatie op nieuwe technologieën die voor 

de zorgprocessen en bedrijfsvoering een 

meerwaarde hebben 

 

2. Eind 2019 zijn de teams toegerust om met de 

digitale ontwikkelingen in de zorg om te gaan, 

waardoor medewerkers efficiënter kunnen werken 

en meer tijd voor de cliënt overhouden. 

 

3. De kwaliteitsgelden worden ingezet 

Samen met de teams: 

 de inzet van de gekozen Domotica systemen 

binnen de afdelingen implementeren 

 het nieuwe ECD binnen de afdelingen 

implementeren 

 oriëntatie op nieuwe technologieën die voor 

de zorgprocessen en bedrijfsvoering een 

meerwaarde hebben 

 

4.  

 De medewerkers ervaren dat de 

geïmplementeerde digitale ontwikkelingen hun 

dagelijkse werkzaamheden ondersteunen en 

verlichten. 

 In de maandelijkse overleggen kwaliteit en 

bedrijfsvoering / HRM worden de plannen 

gemonitord en evt. bijgesteld 

 

ICT 

 

4.1.6 Vlasgaard 
 
VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie VLASGAARD 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 
2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 
3.Wat is hiervoor nodig? 
4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne
er klaar 

Cliënten 
De oudere cliënten van nu  worden steeds meer zelfredzaam en actief waarbij zij willen 
kiezen voor zorg onder handbereik en zorg die is afgestemd op de eigen individuele 
behoefte. Rekening houdend met de wensen van cliënten resulteert dit in meer tevreden 
cliënten en mantelzorgers. 
Momenteel hebben we te maken met een krapte van zorgpersoneel waardoor we steeds 
moeilijker kunnen voldoen aan de huidige en toenemende zorgvraag van cliënten. 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Valkenhof Kwaliteitsplan 2019, december 2018 VV  Pagina 43 van 47 

 
 

VERBETERPARAGRAAF 2019 Wlz-locatie VLASGAARD 

Onderwerp 1.Wat ga je doen? 
2.Wat is ‘t resultaat? Wat wil je bereiken? 
3.Wat is hiervoor nodig? 
4.Hoe vindt interne monitoring plaats? 

Wie Wanne
er klaar 

1. Meer tijd en 
aandacht 
voor de 
cliënten  
(persoonsge
richte zorg, 
wonen en 
welzijn, 
veiligheid) 

 

1.Samen met de teams: 

 inventariseren welke behoeften aanwezige 
cliënten nodig hebben om hun welbevinden te 
vergroten.  

 ervoor zorgen dat cliënten een zinvolle 
dagbesteding krijgen afgestemd op hun 
behoeften. 

 de werkprocessen aanpassen en vervatten in 
het roosterpalet. 

 
2. Eind 2019 zijn de werkprocessen zodanig 

ingericht dat de cliënten ervaren dat zij meer tijd 

en aandacht krijgen met de nadruk op kwaliteit 

van leven / welbevinden. Minimaal 80% van de 

cliënten / naasten voelt zich thuis bij Valkenhof 

 

3.  

Samen met de teams: 

 inventariseren welke behoeften aanwezige 

cliënten nodig hebben om hun welbevinden te 

vergroten.  

 ervoor zorgen dat cliënten een zinvolle 

dagbesteding krijgen afgestemd op hun 

behoeften. 

 de werkprocessen aanpassen en vervatten in 

het roosterpalet 

 
4.  

 Uit het cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat 
cliënten een grotere tevredenheid scoren 
betreft hun welbevinden en tegemoetkoming 
in hun behoeften. 

 Het zorgpersoneel voelt zich ondersteund in 
hun dagelijkse werkzaamheden betreft 
afname takenpakket en ervaren werkdruk. 

 In maandelijkse overleggen kwaliteit en 
bedrijfsvoering / HRM worden de plannen 
gemonitord en evt.bijgesteld 

 

(Locatie) 
managers 

Decem
ber 
2019 

Zorgverleners 
Momenteel hebben we te maken met een krapte van zorgpersoneel waardoor we steeds 
moeilijker de continuïteit van zorg kunnen borgen. Het medewerkersbestand vergrijst, 
langdurig verzuim neemt toe en de arbeidsmarkt is zeer gespannen. De toenemende 
werkdruk heeft invloed op de motivatie van het huidige personeel. Voor het personeel wordt 
het steeds moeilijker om hun deskundigheid bij te houden en te vergroten. 

2. Inzet extra 
personeel 

1. Samen met de teams inventariseren op basis 
van de huidige roosters waar extra inzet van 

(Locatie) 
manager 

Decem
ber 
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(Kwaliteits-
budget 
85%) 

 
Voldoende, 
gemotiveerd 
en 
deskundig 
personeel 
passend bij 
de 
diversiteit 
van de 
bewonersgr
oepen. 

personeel nodig is en welke kwaliteit, rekening 
houdend met haalbare interventies en 
beschikbare doelgroepen op de arbeidsmarkt: 

 verpleegkundige ondersteuners 

toevoegen aan de basisteams 

 meer handen aan het bed op alle niveaus 

binnen Valkenhof (1 t/m 5/6), conform het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Samen 

leren en verbeteren (Zorginstituut 

Nederland) en de Impactanalyse 

Verpleeghuiszorg 2017 (Nederlandse 

Zorgautoriteit) 

 

 de ervaren knelpunten bespreken zoals 
administratie, bedden opmaken, linnengoed, 
etc. om werkdruk van medewerkers te 
verlagen (LEAN). 

 aan de slag om diverse taken van 
zorgmedewerkers niveau 3 en niveau 2  onder 
te brengen in andere ondersteunende 
functies. 

 het roosterpalet zodanig inrichten dat de 
zorgmedewerkers en ondersteunende functies 
elkaars kwaliteiten benutten. 

 
2. Twee doelen: 

 De medewerkers zijn tevreden over de 

onderlinge samenwerking en teamsfeer is 

positief en er is minder uitstroom (lager dan 

10%) van medewerkers naar andere 

organisaties. 

 Eind 2019 zijn basisteams zo samengesteld 
dat medewerkers minder werkdruk ervaren en 
hun deskundigheid bevorderen. 

 
 
3. De kwaliteitsgelden voor extra inzet personeel 

worden hiervoor ingezet.  

Op de Vlasgaard wordt in 2019 € 227.615,78 

extra ingezet op de volgende wijze: 

 6,96 uur niveau 1 per dag -> € 69.884,90. De 

zorghulp ondersteunt de verzorgende in ADL 

taken op de kamers van de cliënten en in de 

huiskamer tijdens de sous-vide maaltijden 

 7,02 uur niveau 2 per dag -> € 79.808,59 De 

helpende ondersteunt de verzorgende in de 

ondersteu
nd door 
HRM-
adviseur 
en 
planners 

2019 
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verzorgende taken. Assistent AB-ers dragen 

bij aan zinvolle daginvulling 

 1,74 uur niveau 3 per dag -> € 21.887,52 

Behoud van formatie verzorgende 3IG 

 4,06 uur niveau 4 per dag -> € 56.034,78. De 

verpleegkundige ondersteunt in de 

professionele deskundigheid van de 

zorgmedewerkers op de afdelingen 

 
4.  

 De uitkomsten van het medewerkers 
tevredenheidsonderzoek 2018 geeft duidelijk 
aan welke aandachtsgebieden voor de teams 
prioriteit hebben.   

 Het zorgpersoneel voelt zich ondersteund in 
hun dagelijkse werkzaamheden betreft 
afname takenpakket en ervaren werkdruk. 

 In maandelijkse overleggen kwaliteit en 
bedrijfsvoering / HRM worden de plannen 
gemonitord en evt.bijgesteld 

 

Leren, verbeteren en innoveren 
Digitale informatietechnologie dringt steeds sneller en dieper door in de maatschappij. De 
hedendaagse innovatieve technologie kan steeds meer bijdragen aan een betere kwaliteit 
van zorg en van efficiëntere bedrijfsprocessen (bijv. Domotica, Telemonitoring gericht op 
medicatieveiligheid, E-health, etc.). 

3. Leren, 
verbeteren 
en 
innoveren / 
innovatieve 
technologie. 

1.Samen met de teams: 

 de inzet van de gekozen Domotica systemen 
binnen de afdelingen implementeren 

 het nieuwe ECD binnen de afdelingen 
implementeren 

 oriëntatie op nieuwe technologieën die voor 
de zorgprocessen en bedrijfsvoering een 
meerwaarde hebben 

 
2. Eind 2019 zijn de teams toegerust om met de 
digitale ontwikkelingen in de zorg om te gaan, 
waardoor medewerkers efficiënter kunnen werken 
en meer tijd voor de cliënt overhouden. 
 
4. De kwaliteitsgelden voor extra inzet personeel 

worden hiervoor ingezet.  
Samen met de teams: 

 de inzet van de gekozen Domotica systemen 

binnen de afdelingen implementeren 

 het nieuwe ECD binnen de afdelingen 

implementeren 

(Locatie) 
managers 
ondersteu
nd door 
ICT 

Decem
ber 
2019 
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 oriëntatie op nieuwe technologieën die voor 

de zorgprocessen en bedrijfsvoering een 

meerwaarde hebben 

 
 
4.  

 De medewerkers ervaren dat de 
geïmplementeerde digitale ontwikkelingen hun 
dagelijkse werkzaamheden ondersteunen en 
verlichten. 

 In maandelijkse overleggen kwaliteit en 
bedrijfsvoering / HRM worden de plannen 
gemonitord en evt.bijgesteld 

 

4.2 Samen leren en verbeteren 
 
Tijdens het bespreken van het kwaliteitsplan Kwaliteitskader met leidinggevenden, 
ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht zijn aanvullingen van 
deelnemers op het plan geformuleerd en verwerkt. Het Kwaliteitsplan 2019 van 
Valkenhof is besproken met de collega-instellingen van het lerend netwerk.  
 
Het Kwaliteitsplan 2019 van Valkenhof is eind 2019 geplaatst op de website van 
Valkenhof en verzonden naar het Zorgkantoor. Op deze wijze wil Valkenhof 
transparant zijn voor alle medewerkers, raden en stakeholders en inzichtelijk maken 
waar het goed gaat en welke kwaliteitsverbeteringen de stichting op gaat pakken. 
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5 Bronnen 
 
Geraadpleegde bronnen voor het Kwaliteitsplan 2019 van Valkenhof zijn: 
 

 Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, samen leren en verbeteren, jan 2017 
(Publicatie Zorginstituut Nederland) 

 Programma  Kwaliteit Verpleeghuiszorg: Thuis in het verpleeghuis, 
waardigheid en trots op elke locatie, april 2018 (Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 

 Samen waarde toevoegen voor klanten. Aanvulling 2019 inkoopkader Wlz 
2018-2020 voor bestaande zorgaanbieders, juni 2018 (Zorgverzekeraars 
Nederland) 


