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De Opening  

Feestelijke opening 
Behandelcentrum Valkenhof 

Op zaterdag 27 oktober vierden we de feestelijke opening van de nieuwe 
praktijk- en oefenruimtes van Behandelcentrum Valkenhof in Valkenswaard. 
‘Behandelcentrum Valkenhof - van top tot teen voor iedereen’ is de nieuwe 
naam en positionering van wat voorheen Gezondheidscentrum Valkenhof heette. 
Het centrum biedt behandeling en advies op het gebied van fysiotherapie, 
ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie en neuromusculaire trigger-
pointtherapie.  

Spetterende middag
Naast informatie en inhoudelijke kennismaking was er volop ruimte voor 
ontspanning en gezelligheid. Zo werden bezoekers tijdens het welkomstwoord 
verrast met confetti uit de 12 meter hoge gevelbanner en keek iedereen onder 
het genot van een glaasje bubbels vol bewondering naar de openingsact van 
freestyle voetballer Maarten van Luit. Ook passanten konden niet om de 
opening heen, door de acrobatische ‘sign jugglers’ die hen verwelkomden op 
straat. Zichtbaar genoot iedereen van de sfeer, de entertainers en de heerlijke 
hapjes. Kortom: van begin tot eind was het een heus feestje.

Een impressie van de spetterende opening   (foto: Jurgen van Hoof)    >
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 Voorwoord

Dit doen wij omdat iedereen 
weet dat de mate van    
gezondheid het welzijn  
beïnvloedt en vice versa. 
Er zijn weinig plaatsen 

waar ouderen samen kunnen blijven 
wonen en dat was een veel gehoorde 
hartenkreet. Deze vraag hebben wij 
opgepakt en daarmee hebben we 
de nieuwe loot aan onze stam vorm-       
gegeven: verpleeghuisappartementen 
in het vernieuwde Den Haagacker in 
Valkenswaard. Een plaats waar ook 
echtparen – ondanks de zorgvraag - 
samenwonen. 

Menskracht
Kende de zorg jaren van bezuinigingen, 
inmiddels ligt dat achter ons. Extra   
middelen moeten de zorg een steun in 

de rug geven en dat ziet er deels   
rooskleurig uit. Niet zonder meer? 
Omdat het geld ontbreekt? Nee, het 
ontbreekt ons niet aan geld maar aan 
menskracht. Er zijn minder mensen die 
kiezen voor de zorg terwijl er steeds 
meer ouderen een beroep op ons doen. 
Dat Nederland vergrijst is geen nieuws. 
Cliënten worden ouder en vanwege 
demografische ontwikkelingen zijn er 
inmiddels verhoudingsgewijs ook veel 
meer ouderen. 
Het kenmerk van de toekomstige 
cliënt is dat er culturele diversiteit gaat 
ontstaan, mensen welvarender zijn en 
tot op hoge leeftijd nog een bijdrage 
kunnen leveren aan de maatschappij. 
De nieuwe cliënt wil zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen, waarbij maat-
schappelijke participatie en welzijn hoog 

Iedereen houdt graag zo lang mogelijk grip op zijn of haar 
eigen leven. Zeggenschap houden over het eigen leven en het 
kunnen inrichten daarvan naar eigen inzichten is van groot 
belang. Daarom zoeken wij samen met u naar de optimale 
zorg- of woonvorm. Steeds opnieuw gaan we uit van uw 
mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. 

Zorg voor 
vandaag 
en morgen  

worden gewaardeerd. Op steeds latere 
leeftijd gaat de cliënt een beroep doen 
op zorg. De zorg moet op de achter-
grond worden geborgd en zo nodig 
aanwezig zijn. Wanneer thuis wonen 
niet meer mogelijk is en verhuizen 
onvermijdelijk is, dan is de nood hoog 
en behoefte aan zorg acuut. Het feit dat 
er een wachtlijst bestaat wordt dan een 
bijna onneembare hindernis. Dit laatste 
geldt zowel voor thuiszorg als voor 
intramurale zorg.   

Toekomstgericht
Door de veranderde zorgvraag en 
de schaarste die het nu al  met zich 
meebrengt zullen de verpleeghuizen er 
in de toekomst zeker anders uit gaan 
zien. De eerste stappen op weg daar 
naar toe hebben wij in 2018 gezet. 

‘We zijn trots op de 
nieuwe loot aan onze stam: 
verpleeghuisappartementen 
voor echtparen in het 
nieuwe Den Haagacker’

Tekst Annemieke Blokker, bestuurder Valkenhof

Toekomstgerichte ICT, waaronder een 
nieuw elektronisch patiënten dossier 
(EPD), domotica en andere hulp-
middelen moeten enerzijds  de 
zorgzwaarte voor onze medewerkers 
omlaag brengen waardoor zij het 
langer kunnen volhouden en ander-
zijds voor regiebehoud zorgen bij de 
cliënten. 

Extraatje
Mantelzorg is ‘de zorg voor chronisch 
zieken, gehandicapten en hulpbehoe-
venden door naasten: familieleden, 
vrienden, kennissen en buren’. 
Kenmerkend is de reeds bestaande 
persoonlijke band tussen de mantel-

zorger en zijn of haar naaste. De 
meeste mantelzorgers vinden het 
vanzelfsprekend om voor hun naaste te 
zorgen. Ook Valkenhof doet een extra 
beroep op mantelzorgers. Wel willen 
wij graag dat de mantelzorger bij ons 
niet alleen mee zorgt maar zichzelf ook 
verzorgd weet. 
Gelukkig ziet Valkenhof het aantal 
vrijwilligers en mantelzorgers niet 
afnemen. Zonder deze mensen zou 
het steeds lastiger worden om net het 
verschil te kunnen maken. Samen 
voegen we dat extraatje toe aan ons 
dienstenpalet waardoor wij onder-
scheidend kunnen zijn aan alle andere 
zorgcentra. 

Veel vrijwilligers van nu, zijn kranige 
ouderen. Onze vrijwilligers (jong en 
oud) zijn mensen die uit vrije wil 
aandacht en warmte willen geven, 
werkzaamheden willen verrichten en 
tijd willen delen zonder dat hier een 
dienstverband tegenover staat. De rol 
die zij binnen Valkenhof hebben gaat 
veel verder dan het schenken van een 
kopje koffie. Hun inzet is in de loop van 
de tijd breder geworden en wordt nog 
breder doordat de professionele zorg 
een stapje terug doet vanwege de druk 
van de arbeidsmarkt. 
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is dat het naast individuele cliënten ook plaats biedt aan 
echtparen waarvan één van de partners verpleeghuiszorg 
nodig heeft. Door te verhuizen naar een echtparenapparte-
ment kunnen partners samen blijven wonen en hoeft er geen 
noodgedwongen scheiding plaats te vinden. 
 

 Ontwikkelingen binnen onze zorg

In oktober 2018 openden de deuren van het ‘vernieuw-
bouwde’ wooncomplex Den Haagacker in het centrum van 
Valkenswaard. Op twee verdiepingen van dit complex - dat 
eigendom is van woningcorporatie Woonbedrijf - biedt 
Valkenhof verpleeghuiszorg aan. Bijzonder aan Den Haagacker 

In januari van dit jaar startte op twee afdelingen binnen 
Valkenhof een pilot met het sous-vide maaltijdconcept.  
Sous-vide is Frans voor ‘onder vacuüm’ en betekent 
‘vacuümgaren’. Het is een bereidingsproces waarbij in 
vacuüm verpakte etenswaren in een waterbad op relatief 
lage en constante temperatuur worden verwarmd zodat ze 
geleidelijk en gelijkmatig gaar worden. Sous-vide is geschikt 
voor de bereiding van vlees, vis, groente, vruchten en zelfs 
desserts. 

De pilot werd na enkele weken geëvalueerd en de 
belangrijkste punten die daaruit naar voren kwamen, waren:
• de ruime maaltijdkeuze werd als positief ervaren
• er was minder verspilling van eten
• bewoners dineren samen aan tafel en blijven langer zitten 

omdat de sfeer als zeer gezellig wordt ervaren

Stapsgewijs
Het sous-vide voedingsconcept is in de maanden april en 
mei stapsgewijs uitgerold over de Valkenhoflocaties. 

Echtparenwoningen in Den Haagacker

Overgang naar sous-vide 
maaltijdconcept

Alle zorghulpen - de medewerkers die ondersteunen bij de 
maaltijden - werden voorafgaand aan de start getraind in 
zaken als het bestellen, portioneren, regenereren en proeven. 
Zij hebben een belangrijke rol gehad bij de introductie van 
het concept, maar uiteindelijk is het hele team uiteraard 
verantwoordelijk voor het creëren van een fijn en gezellig 
maaltijdmoment.

Personeel centrale keuken
Eén van de gedachten achter sous-vide is dat we op de 
afdelingen meer tijd en aandacht kunnen besteden aan de 
maaltijd. Het concept vroeg dan ook om extra capaciteit  
tijdens het maaltijdmoment. Omdat er met het sous-vide 
concept geen maaltijden meer hoeven te worden bereid in 
de centrale keuken, zijn we hierover in gesprek gegaan met 
het keukenpersoneel. Vrijwel iedereen gaf aan open te staan 
voor een nieuwe rol. De centrale keuken is uiteindelijk in juni 
gesloten en het grootste deel van de medewerkers is op de 
afdelingen aan de slag gegaan. 
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Kwaliteit: continu verbeterenOntwikkelingen binnen onze zorg

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

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

2017 1110

HKZ audit juni 2018 
In juni bezochten twee externe HKZ-auditoren van Lloyds Register de locaties 
Kempenhof en wijkzorg, Taxandria en de Bogen. Zij spraken openhartig met 
verschillende medewerkers over hun werkzaamheden en de afspraken die hierover 
gelden binnen Valkenhof. Tijdens de drie-daagse-audit, hebben de HKZ-auditoren 
een beeld gekregen over hoe wonen, welzijn en zorg binnen Valkenhof is vormgege-
ven. De auditoren gaven ons een aantal aandachtspunten terug waar we tot half juli 
aan konden werken om ze op te lossen. 

Tevreden-
heidsmeter
Eind januari en eind november 
ontvingen onze cliënten en/of hun 
mantelzorgers een uitnodiging om de 
‘Tevredenheidsmeter’ in te vullen. De 
Tevredenheidsmeter is een korte 
enquête over het wonen bij Valkenhof, 
als onderdeel van het programma ‘Voel 
je thuis bij Valkenhof’, dat we eind 2017 
introduceerden. Met de uitkomsten 
van de Tevredenheidsmeter konden 
managers en medewerkers het gesprek 
aangaan met cliënten en familie om het 
thuisgevoel nog verder te verbeteren. 

Aanleg domotica
De zorg is enorm in beweging en nieuwe technologieën volgen elkaar in snel tempo 
op. Valkenhof ziet een duidelijke meerwaarde voor de cliënt bij de toepassing van 
nieuwe zorgtechnologieën. Wij hebben daarom besloten om gefaseerd in al onze 
locaties domotica aan te leggen. Zorgcentrum Leenderhof beet daarbij het spits af. 
In de loop van het jaar volgden ook andere locaties en we verwachten dat in 2019 al 
onze zorgcentra zijn voorzien van nieuwe technieken.  

Slimme sensoren
We hebben ervoor gekozen te starten met het introduceren van slimme sensoren. 
Deze hangen in de plafonds van cliëntenkamers en in openbare ruimtes zoals 
gangen en huiskamers. De sensoren kunnen beeld, geluid en temperatuur 
registreren. Het zorgpersoneel kan het beeld of geluid direct op afstand beoordelen 
en daardoor adequater op situaties reageren. 
Het is de bedoeling dat in de loop van de tijd ook andere vormen van domotica hun 
weg vinden naar de werkvloer, zoals bijvoorbeeld nieuwe persoonsalarmering en 
dwaaldetectie.
Het werken met slimme technologie kent veel voordelen, zowel voor de cliënt als 
voor de medewerker. Denk bijvoorbeeld aan een ongestoorde nachtrust voor 
cliënten, sneller weten waar een cliënt zich bevindt en (op termijn) een situatie 
waarbij geen gesloten afdelingen meer nodig zijn. 

Nieuwe BHV 
organisatie 
In september introduceerde 
Valkenhof een nieuw BHV-beleid, 
met de introductie van een nieuwe 
BHV-organisatie. In het organogram 
is te zien hoe de verantwoordelijk-
heid over de veiligheid binnen 
Valkenhof nu is verdeeld. 

Albert Vermaase, directeur 
Woonzorg & Bedrijfsvoering, vervult 
de rol van Hoofd BHV. Hij wordt 
ondersteund door het team van 
BHV-coördinatoren, dat bestaat uit 
afgevaardigden van iedere locatie. 
Zij vormen voor de betreffende 
locatie het aanspreekpunt op het 
gebied van BHV. 

HOOFD BHV
(ass. hoofd BHV)

BHV 
TEAMS

MEDEWERKERS

CRISISMANAGEMENT-
TEAM

RECEPTIE-
MEDEWERKERS

Het crisismanagement-team is een 
team van functionarissen die worden 
opgeroepen als medewerkers/ BHV-ers 
op de werkvloer een calamiteit niet 
meer zelfstandig kunnen afhandelen. 
De locatiegebonden BHV-teams 
zijn uitgebreid met het zogenaamde 
BHV plus-team. Dit is een pool van 
medewerkers die, onafhankelijk van 
de locatie waar ze werkzaam zijn, 
oproepbaar zijn tijdens een calami-
teit. Na een interne campagne voor 
deze ‘BHV-helden’ hebben we flink 
wat enthousiastelingen voor dit team 
kunnen werven! 
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In de kijkerIn de kijker

Teatime bijeenkomsten 
over de jaarplannen 
2018 
Om de jaarplannen van 2018 ook goed bekend te maken bij 
onze medewerkers, organiseerden we in januari en februari 
speciale Teatime-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten 
konden medewerkers in gesprek met de directie over het 
beleid van Valkenhof. 
De acht verschillende sessies werden erg goed bezocht door 
medewerkers. Gemiddeld waren er per keer zo’n 25 mensen 
aanwezig, wat betekent dat bijna 200 medewerkers hun 
ideeën met ons hebben kunnen delen. Dat hebben we als zeer 
leerzaam ervaren! 
Er kwamen veel zinvolle punten naar voren waaraan we - nu 
of in de toekomst - aandacht willen besteden. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: het beter informeren en betrekken 
van flexmedewerkers, een betere begeleiding van cliënten 
tijdens het verhuisproces en het faciliteren van medewerkers 
om meer zelfstandig beslissingen te kunnen nemen. Al met
al kunnen we zeggen dat we onder de indruk waren van 
de betrokkenheid en bevlogenheid die we tijdens de bijeen-
komsten zagen. 

Nieuwe website 
Valkenhof
Op 1 november ging onze nieuwe website live. De oude 
website voldeed qua techniek en uitstraling niet meer aan de 
eisen van de tijd. De nieuwe website is meer vraaggestuurd 
ingericht en geeft de bezoeker betere mogelijkheden om te 
vinden waar hij of zij naar zoekt. Met de lancering van de 
nieuwe site kregen we ook een nieuw website-adres: voortaan 
zijn we te vinden op www.valkenhof.nl in plaats van het oude 
www.valkenhof.com.

Stakeholders-
bijeenkomst 2018 
In navolging van de succesvolle eerste editie van 2016, 
organiseerden we op 3 oktober 2018 opnieuw een stakehol-
dersbijeenkomst. We nodigden hiervoor vertegenwoordigers 
van al onze belanghebbenden uit, zowel intern als extern. 
Zo waren er bijvoorbeeld leden van de Raad van Toezicht, de 
OR, de CR en vertegenwoordigers van ons vrijwilligerswerk. 
Daarnaast waren er afgevaardigden van groepen in onze 
omgeving, zoals huisartsen, ziekenhuizen, gemeente, 
financiers, welzijnsorganisaties en woningbouwverenigingen. 

Gerenommeerde sprekers 
Onder leiding van twee gerenommeerde sprekers (cultuur-
historicus Herman Pleij en econoom Mathijs Bouman) namen 
we een kijkje in de toekomst van de zorg en de ontwikkelingen 
die op ons af komen. De beide sprekers schotelden de 
aanwezigen prikkelende stellingen voor waarover ze in 
discussie konden gaan. Dat leverde interessante inzichten 
op. We kijken terug op een inspirerende avond die een mooie  
basis heeft gelegd voor toekomstig beleid.  

Mathijs Bouman tijdens zijn presentatie over de toekomst 
van de zorg (foto’s: Jurgen van Hoof)
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 Werken in de zorg

Edith Evers (50) uit Valkenswaard 
werkte jarenlang naar volle tevredenheid
in een administratieve functie. Tot de 
economische crisis roet in het eten 
gooide. Haar zoektocht naar ander werk 
bracht haar uiteindelijk bij Valkenhof, 
waar ze via een oriëntatiebaan kennis 
maakte met de zorg.  

Edith: ‘Ik heb ruim twaalf jaar lang bij een relatief 
kleine organisatie gewerkt als administratief    
medewerker. Een hele leuke tijd was dat, en 
ik ging eigenlijk iedere dag met veel plezier 
naar mijn werk. Er hing bij die organisatie echt 

een sfeer van ons-kent-ons. Dat persoonlijke vond ik heel 
leuk. Maar toen de crisis kwam, gingen de zaken slechter 
en moesten er mensen uit. Ik kwam helaas ook op straat te 
staan.’ 

Eilandjes
Edith ging aan de slag bij een grotere organisatie, in een 
vergelijkbare functie. ‘Daar was de sfeer echt zó anders! 
Iedereen zat er op een soort eilandje. Er was weinig onder-
ling contact. En dat menselijke vind ik juist zo belangrijk. 
In de tussentijd bleef ik me breed oriënteren; ook op 
mogelijkheden in de zorg.’ Uiteindelijk stuitte Edith in oktober 
vorig jaar op de mogelijkheid van een oriëntatiebaan 

bij Valkenhof. ‘Dat was echt precies wat ik zocht: een manier 
om - zonder dat je al over de juiste papieren beschikt - 
kennis te maken met de zorg. Ik heb  meteen de telefoon 
gepakt en heb contact opgenomen. Daarna ging alles 
eigenlijk heel snel.’ 

Verschillende rollen
Edith heeft haar oriëntatiebaan er inmiddels opzitten. Ze 
werkte drie maanden lang in verschillende rollen op de 
nieuwe locatie Den Haagacker. Zo startte ze in de eerste 
maand als zorghulp; een functie waarin je verantwoordelijk 
bent voor de ondersteuning tijdens de maaltijden. De maand 
daarop liep ze mee met de activiteitenbegeleiders. Dat zijn 
de mensen die de dag- en avondactiviteiten organiseren voor 
de cliënten. In de laatste maand combineerde ze de twee 
eerdere functies: de ene dag werkte ze als zorghulp en de 
andere dag assisteerde ze bij activiteiten. Edith: ‘Toen ik een 
tussentijds gesprek had met de manager gaf ik aan dat de 
activiteitenbegeleiding me zo goed lag. Dus ik dacht 
misschien die richting op te kunnen. Het is in die opleiding 
en functie echter verplicht ook een stuk verzorging te doen, 
en ik had al gemerkt dat me dat wat minder goed lag. Ik ben 
iemand die vooral voldoening haalt uit de welzijnsactiviteiten. 
Fijne momenten met cliënten beleven, daar geniet ik van.’

Contract
De grote vraag is nu natuurlijk: komt er een vervolg? Daar 
kan Edith gelukkig volmondig ‘ja’ op antwoorden. Ze heeft 
een contract gekregen en gaat voor 20 uur per week aan de 
slag als zorghulp bij Den Haagacker. Ze heeft er heel veel 
zin in. ‘Ik voel me echt thuis daar. Het  is een fijne locatie, met 
een fijne groep cliënten en fijne collega’s.’

Edith Evers in één 
van de huiskamers van 

Den Haagacker

Ik miste in mijn 
laatste baan het 
menselijk contact”

“
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Valkenhof kiezen om de voldoening die het geeft om in de 
zorg te werken. Het gaat uiteindelijk om de kleine geluksmo-
menten die je met elkaar deelt; of dat nu met een cliënt is, 
met een familielid,  collega of één van de vele vrijwilligers die 
zich voor Valkenhof inzetten. Zo’n klein geluksmoment maakt 
het verschil. 

We vroegen eigen medewerkers letterlijk ‘model’ te staan 
voor de campagne en dat leverde een flinke verzameling 
hartverwarmende foto’s op.

Werken in de zorgWerken in de zorg

Nieuwe arbeidsmarkt-
campagne: Deel je geluk 
bij Valkenhof

ED-verslaggeefster 
loopt mee in de zorg

De uitdaging om goede medewerkers aan ons te 
binden wordt steeds groter. Als werkgever in de 
zorg vinden we het dan ook van belang om goed 
te kijken naar ons eigen werkgeversmerk en het 
onderscheidende vermogen daarvan. Daar-

voor zochten we antwoord op de vraag: ‘Waarom zouden 
potentiële medewerkers voor ons moeten kiezen?’. Dat heeft 
uiteindelijk geleid tot een nieuwe campagne: Deel je geluk bij 
Valkenhof.

Kleine geluksmomenten maken het verschil
De gedachte achter de campagne is dat mensen voor  

Begin november 2018 werden we benaderd 
door verslaggeefster Anneke Liebrand van het 
Eindhovens Dagblad. De krant wilde graag een 
reportage maken over het personeelstekort in de 
zorg en Anneke was benieuwd wat wij daar als 

Valkenhof allemaal aan doen. Ze had gezien dat wij oriënta-
tiebanen aanbieden en wilde hier graag meer over weten. En 
zo kwam het dat Anneke uiteindelijk zelf een dienst mee liep 
op afdeling De Valk BG, onder begeleiding van verzorgende 
Dieter Thys. Ook sprak ze met Ans Mansvelders, een ver-
zorgende in opleiding die eerst 20 jaar bij de HEMA werkte, 
maar onlangs voor de zorg koos.

Anneke deelde haar ervaringen in de krant van zaterdag 
24 november en het resultaat was een indrukwekkend beeld 
van hoe liefdevol wij met onze cliënten om gaan. 

Nieuwe aanmeldingen oriëntatiebaan
Het artikel werd door onze communicatie-adviseur gedeeld 
op verschillende social media, waar het veel losmaakte aan 
reacties, likes en deelacties. En wat helemaal mooi was: na 
het weekend waarin het stuk was verschenen, ontvingen we 
maar liefst acht aanmeldingen voor de oriëntatiebaan! 

Deel 
je geluk
bij
Valkenhof 
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Mooie momenten op onze locatiesVrijwilligers

Leenderhof was winnaar met het project 
‘Voed je Goed Markt’. Op woensdag 
14 november jl. werden de cliënten van 
Leenderhof heerlijk verwend. Met de 
‘Voed je Goed Markt’ hebben we de 
cliënt een beleving meegegeven van 
vroeger gezellig naar de markt. In 
vroeger tijden bestonden er geen super-
markten; inkopen werden gedaan op de 
markt. Bij de kraampjes waren heerlijke 
hapjes en drankjes te krijgen welke vers 
bereid waren. Een frisse en kleurrijke 
markt waar de heerlijke geuren van de 
hapjes je tegemoet komen. 

Passend bij de marktsfeer
Tevens waren er een keur aan oude 
materialen te bezichtigen. Zowel huis-
houdelijk als gereedschap, linnengoed 
en kleding. De ‘dienstmeid van het 
kasteel’ zorgde ervoor dat alles schoon 
en netjes bleef. Tonnie van Bree gaf een 
demonstratie stoelen matten. 

Wandeldag 
9 juni 2018
Geïnspireerd op de Rolstoel Wandel-
vierdaagse van afgelopen jaar, 
organiseerden we dit jaar ‘Valkenhof 
beweegt!’. Een dag waarop al onze 
bewoners, samen met vrijwilligers of 
familie-leden, een wandeling konden 
maken. 
In plaats van vier dagen gingen we dit 
jaar één dag op pad. Er kon vanuit ieder 
zorgcentrum van Valkenhof gestart 
worden. Onze medewerker Thea van 
Beek (o.a. bekend van haar Dommel-
routes) had weer verschillende mooie 
routes uitgestippeld. De wandelingen 
hadden tussenstops bij locaties die 
verbonden zijn aan Natuurpoort de 
Malpie, zoals ijshoeve De Stenen Brug, 
het boothuys van Rofra, het rijtuigen-
museum, smaakpaviljoen Sapor en 
het Theehuis met parktuin aan de 
Molenstraat.
Het was warm met veel zon en 
daarom kwamen de door de Rabobank 
gesponsorde petjes heel goed van pas! 
TWC Valkenswaard heeft ons veilig over 
de gevaarlijke kruispunten gezet. Bij 
afsluiting kreeg iedereen een mooi 
vaantje als aandenken van Valkenhof 
Beweegt 2018! 

Het hele jaar door vinden er fijne activiteiten plaats binnen 
onze zorgcentra. Kleine - en grote - geluksmomenten die het leven 

de moeite waard maken. De fijne momenten op deze en de 
volgende pagina’s geven daar een mooi beeld van.

Ieder jaar schrijft CZ zorgverzekeringen 
de Verwenzorgprijs uit. Instellingen 
kunnen, aan de hand van een door 
CZ vastgesteld thema, een projectplan 
indienen. Wordt het ingediende plan 
uitgekozen als winnaar, dan vergoedt CZ 
de kosten tot maximaal € 800,- om het 
projectplan uit te voeren. 
Dit jaar was het thema: 
‘Groentefris en Fruitig Leven onze 
(verwen) Zorg!’

Bakkerij van Weert stelde de oude bak-
kers fietskar ter beschikking, zodat de 
bakker heerlijk belegde broodjes uit 
kon delen aan ieder die het wilde. Zelfs 
een oude Amsterdamse straatorgel 
‘De Klenne’ van Stichting Draaiorgels 
Helmond mocht niet ontbreken en 
zorgde voor sfeervolle muziek. Hele-
maal passend bij de marktsfeer. Allerlei 
bekende nummers kwamen voorbij van 
Edelweiss tot de Klok van Arnemuiden; 
zelfs Sinterklaasliedje werden gedraaid. 
Het bloemenvrouwke deelde prach-
tige bloemen uit. Kortom het was pure 
verwennerij. De cliënten van Leenderhof 
keken hun ogen uit en hebben gesmuld 
van al dat lekkers. 

Wij willen iedereen bedanken die zich 
ingezet heeft om de ‘Voed je Goed 
Markt’ tot een succes te brengen.

Leenderhof 
winnaar CZ 
Verwenzorg-
prijs

Handen ineen op 
het Bloemencorso

Bewoners van Valkenhof aan het werk voor het Bloemencorso

Op zondag 9 september konden de 
toeschouwers tijdens het corso in 
Valkenswaard ook een wagen bewon-
deren waaraan bewoners van Valkenhof 
meewerkten. De wagen was een project 
van de samenwerkende organisaties 
Lunetzorg, GGZE en Valkenhof, onder 
de naam ‘Handen ineen’. 
Werkgroep Handen ineen heeft als doel: 
het bevorderen van participatie aan de 
samenleving; het ‘mee kunnen doen’ van 
(kwetsbare) burgers in Valkenswaard. Dit 
jaar hebben we zelf een wagen gebouwd. 
Corso maak je met elkaar en er is dan 
ook enorm veel hulp geweest van andere 
bouwgroepen uit Valkenswaard en 

vrijwilligers. Er zijn 75 kratten bloemen 
gebruikt voor de wagen en vanaf eind juni, 
juli en augustus zijn er veel vrijwilligers 
actief bezig geweest om deze wagen te 
bouwen met als thema: bloemetjes en 
bijtjes. De kers op de taart was dan ook 
het meelopen met de bloemencorso op 
zondag 9 september. 
Dank aan iedereen die mee heeft 
geholpen om dit project te kunnen 
realiseren. De bewoners van Valkenhof 
hebben actief meegedaan met het 
voorprikken van de dahlia’s en de 
wandelgroepen hebben allemaal de tent 
aan de Rapelenberg bezocht. 



Valkenhof Jaarbericht 2018 2120

Mooie momenten op onze locaties

Beleefmiddag 
old meets 
young op 
Kempenhof
Op woensdag 23 mei hadden we een 
gezellige middag in de beleeftuin van 
Kempenhof, onder het motto ‘Old meets 
young’. De middag was een initiatief van 
Cordaad Welzijn, Sportief Valkenswaard 
en Valkenhof. 

In de tuin waren zo’n 50 kinderen van 
twee buurtscholen op bezoek, waarvoor 
diverse activiteiten waren georgani-
seerd. Die konden ze samen met onze 
bewoners doen.
Er was van alles te beleven en te zien. 
Bij de EVKPV kleindier show waren 
bijvoorbeeld konijnen, kippen en duiven 
te bewonderen en te knuffelen. 

Onze bewoners hebben genoten van de 
accordeonmuziek, smoothies, lekkere 
hapjes en natuurlijk ook van het kijken 
naar de spelende kinderen en het 
heerlijke zonnetje! 

Veel moois op Taxandria
De activiteitenbegeleiding van Taxandria vond het lastig om één hoogtepunt 
aan te geven voor haar locatie dus heeft een kleine opsomming gemaakt van 
mooie momenten die plaatsvonden in 2018: 
De muzikale optredens in de Jagthoorn, die uiteenlopen van meezingers tot 
klassieke muziek, waarbij uitbundigheid zich afwisselt met ademloos luisteren.
De bezoeken van de aaihonden waarbij een hand die rust op een poot, de 
ontspanning geeft die op dat moment nodig is.
De bezoeken van de Care Clowns die bij de bewoners, maar ook bij ons, 
steeds een glimlach of een traan tevoorschijn toveren.
Het bezoek van de uitheemse dieren, waarbij er wel enige angsten overwon-
nen moeten worden, als er bijvoorbeeld een slang op je hand komt te liggen. 
Maar gelukkig kan er ook geknuffeld worden met konijnen.

Hoogtepunten zitten ook in de kleine dingen: een sfeer proberen te creë-
ren, waarin ieder zich prettig voelt. Dat betekent telkens wat anders: een 
lied, een verhaal, of zomaar, naast iemand zitten en een hand vasthouden. 
Elkaar werkelijk zien, aandacht voor elkaar hebben. Dat zijn de dagelijkse 
hoogtepunt(jes)en die ons allen een goed gevoel geven en vaak een glimlach 
én ontroering laat zien.

Vlasgaard: optreden 
Melati Singers
In januari hebben de bewoners van de Vlasgaard 
genoten van een optreden van de Melati Singers. Een 
optreden met Indische zang en dans. Het was een 
middag die anders was dan onze cliënten gewend 
waren, maar wat hebben ze ervan genoten! De artiesten 
hebben ook gezorgd voor Indische hapjes en lekkernijen 
en de bewoners hebben er heerlijk van gesmuld.
De middag vloog voorbij en de bewoners zien de Melati 
Singers graag nog een keertje terugkomen. Dagen 
later hadden werd er nog steeds gesproken over deze 
bijzondere middag.
 

Veel jeugdig bezoek 
bij De Bogen
Afgelopen jaar hebben we veel betrokken mensen gehad bij 
De Bogen en ook bij Den Haagacker. Een mooie ontwikkeling 
is dat we steeds vaker kinderen op bezoek krijgen. Dat vinden 
de bewoners altijd erg gezellig! Zo kwamen de kinderen 
van Kinderdagopvang Mira ijsjes en zelfgemaakte bloemen 
brengen in de zomer. Naar aanleiding van dit bezoek komen 
ze nu maandelijks aansluiten bij een activiteit.

Rond de kerst kregen alle bewoners een zelfgemaakte 
kerstkaart van kinderen van basisschool de Windroos. De 
kinderen kwamen deze persoonlijk overhandigen. Ook het 
ouderenfonds had kerstkaarten voor alle bewoners. Verder 
zijn verschillende cliënten getrakteerd op cupcakes gemaakt 
door scholengemeenschap Were Di.

Dit vindt natuurlijk plaats naast alle reguliere activiteiten en 
optredens die we wekelijks organiseren. We hopen komend 
jaar weer verrast te worden met mooie, spontane initiatieven.  

Leerlingen van 
basissschool 
De Windroos brachten 
kerstkaarten

Bezoek van 
de Care Clowns

Kleine en grote geluksmomenten op onze 
locaties maken het leven de moeite waard
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Personeelsontwikkelingen

Persoonlijke ontwikkeling is één van de 
belangrijkste zaken in het leven.

In- en uitstroom personeel 2018
Peildatum 31 december 2018

Verzuim 2018
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SECTOR

Specialistische Zorg

Woonzorg & Bedrijfsvoering

Directie en directiestaf

TOTAAL

FTE

290,3

231,8

8,4

530,6

MEDEWERKERS

475

482

11

968

INSTROOM

47,5

49,9

-

97,4

UITSTROOM

38,1

28,5

-

66,6

In 2018 bedroeg het verzuimpercentage gemiddeld 7,65%. 
Dit is ten opzichte van 2017 een stijging van 2%. Landelijk is 
het verzuim van de branche een half procent lager dan het 
verzuimpercentage van Valkenhof. De verzuimfrequentie 
binnen Valkenhof is lager dan het landelijk gemiddelde. 
Gemiddeld verzuimt een medewerker van Valkenhof 0,96 keer 
per jaar en landelijk is dat 1,01 keer per jaar. In de categorieën 

kort, middellang en langdurig verzuim is het verzuim ten 
opzichte van 2017 gestegen.
Net als in 2017 zijn er diverse succesvolle re-integratie-
trajecten door medewerkers doorlopen die hebben geleid naar 
een passende herplaatsing. Daarmee is voor en door deze 
medewerkers langdurige uitval voorkomen en kunnen zij een 
goed vervolg geven aan hun loopbaan.

Op zaterdag 17 maart organiseerden we de Valkenhof Sneak Preview; een middag 
voor mensen die interesse hebben in het werken in de zorg. Ondanks het nogal gure 
weer, wisten toch zo’n 50 mensen de weg naar Kempenhof te vinden. Zij konden 
zich laten informeren over het werken en leren in de zorg, het gesprek aangaan 
met diverse aanwezige zorgmedewerkers, een ‘serious game’ over de zorg spelen of 
deelnemen aan een schilderactiviteit met cliënten. De aanwezigen waren enthousiast, 
dus wij hoopten hier natuurlijk veel mensen van terug te zien! In dat kader is het wel 
leuk om te vermelden we een dag later al een eerste sollicitatie ontvingen!

Persoonlijke ontwikkeling is één van 
de belangrijkste zaken in het leven. 
Daarom kunnen alle medewerkers van 
Valkenhof sinds 1 november vrijblijvend 
gebruik maken van de trainingen van 
Goodhabitz. Dit zijn trainingen op allerlei 
verschillende gebieden, zoals persoon-
lijke effectiviteit, communicatie, taal, 
Office, social media, noem maar op! Ze 
staan allemaal online en kunnen worden 
gedaan waar, wanneer en hoe iemand 
dat zelf wil. De trainingen werden geïn-
troduceerd met de ludieke campagne 
‘Blijf nieuwsgierig, blijf leren!’

Aanbod 
trainingen 
Goodhabitz 
op het 
leerplein 

Valkenhof 
Sneak Preview

Wil jij beter 
Nederlands 
kunnen schrijven?
kijk dan snel op Leerplein 
voor de trainingen van Goodhabitz!

Blijf 
nieuwsgierig

blijf
leren!
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De Raad van Toezicht kent 
verschillende taken waaron-
der als eerste het werkgever-
schap van de bestuurder. 
Naast deze enige hiërarchi-

sche rol  werken we verder samen met de 
bestuurder op basis van gelijkwaardig-
heid. In dat proces geven wij vanuit het 
maatschappelijk perspectief, gevraagd 
en ongevraagd advies. De bestuurder 
blijft verantwoordelijk voor de uitvoering en 
kan ons advies meewegen. Wij streven er 
naar om met onze dialoog en bijdrage de 
bestuurder en daarmee de organisatie te 
versterken. In deze relatie zoeken we ba-
lans tussen nabijheid en gepaste afstand.

Organisatieverandering 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden 
met een verschillende achtergrond en ver-
schillende competenties. Elk lid heeft een 
onafhankelijke positie. Er zijn drie subcom-
missies ter ondersteuning van de gehele 
Raad: de auditcommissie financiën, de 
auditcommissie kwaliteit en veiligheid en 
de remuneratiecommissie.  In de subcom-
missies zoomen we meer in detail in op 
thema’s en nodigen met 
regelmaat mensen uit de organisatie uit 
om thema’s toe te lichten. Ook lopen we 
als toezichthouders jaarlijks mee in de 
organisatie zodat we meer gevoel krijgen 
bij de werkelijke praktijk binnen Valkenhof. 
Op deze manier ziet de Raad van Toezicht 
toe dat Valkenhof zorg van goede kwaliteit 
verleent. Valkenhof is bezig met een 
organisatieverandering. De Raad van 
Toezicht volgt dit proces met volle 
belangstelling. Jaarlijks hebben we 
overleg met de Cliëntenraad (CR) en de 

Raad van Toezicht

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

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

Ondernemingsraad (OR). In 2018 hebben 
we uitgesproken meer aandacht aan 
deze besprekingen te willen geven door 
bijvoorbeeld inhoudelijke thema’s wat 
meer met elkaar uit te diepen. Daarnaast 
ontmoeten we elkaar tijdens de jaarlijkse 
“Radendag”, waarin we rondom een 
thema onderling het gesprek gaan. Aan 
zo’n Radendag nemen onder andere de 
OR, de cliëntenraad, het MT en de RvT 
deel. In 2018 waren ook collega’s van 
andere zorgcentra uitgenodigd. 

Zelfevaluatie
Om onze blik verder te verbreden en 
kennis te maken met collega zorgcentra 
organiseerden de vier bestuurders van 
het Klavertje Vier een gezamenlijke 
kennismakingsavond met de vier Raden 
van Toezicht en Raden van Bestuur.
In 2018 heeft de Raad van Toezicht een 
andere accountant aangetrokken na een 
meningsverschil met de vorige accountant 

over de uitleg van de WNT en de daaruit 
voortvloeiende kosten. Eind 2018 is de 
klasse drie van Valkenhof  herbevestigd.
De Raad van Toezicht kijkt ook naar haar 
eigen ontwikkeling. Leden scholen bij de 
NVTZ-academie en bezoeken landelijke 
en regionale bijeenkomsten voor toezicht-
houders. In 2018 hebben we een interne 
zelfevaluatie gedaan. Dit na twee keer 
door een externe evaluator te zijn beoor-
deeld. Naast de verplichte accreditatie 
van de Raden van Bestuur (vanaf 2020) 
dienen ook de Raden van Toezicht zich te 
accrediteren. De NVTZ kent daarvoor 
bepaalde criteria. Landelijk staan alle 
raden in een overzicht en is zichtbaar wie 
wel of niet voldoet aan die criteria. 
Valkenhof staat in het groen en voldoet 
daarmee aan alle criteria.
Eind 2018 is dhr. N. Weesie gestopt na 
een periode van vier jaar lidmaatschap. 
Een vacature is open gesteld en wordt in 
het nieuwe jaar ingevuld.  

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

Inspraakorganen

Het jaar in cijfers

Griepgolf
In de eerste helft van 2018 was er een 
griepgolf die maanden lang aanhield. 
Behalve dat bewoners door de griep 
werden geplaagd gold dit ook voor het 
personeel. Financieel werd Valkenhof 
door de griep dubbel getroffen. Enerzijds 
de extra kosten voor herbezetting van-
wege het hoge ziekteverzuim  en ander-
zijds minder verpleeginkomsten doordat 
tijdelijk op verschillende afdelingen geen 
bewoners werden opgenomen vanwege 
de heersende griep.

Centrale keuken
Voor de maaltijdbereiding is een ander 
systeem in gebruik genomen. Voorheen 
werden centraal in een grote keuken de 
maaltijden bereid voor alle bewoners. In 
de nieuwe opzet worden op de verschil-
lende afdelingen binnen de locaties de 
maaltijden volgens het sous-vide concept 
bereid. Omdat bekend was dat er in 
2019 extra gelden beschikbaar zouden 
komen voor kwaliteitsverbetering van de 
zorg heeft Valkenhof besloten om geen 
afscheid te nemen van het keuken-

Financiële positie 
Valkenhof
Valkenhof zal naar verwachting het jaar 2018 
afsluiten met een positief resultaat van ca. € 300.000. 
Het financiële resultaat is door verschillende oorzaken 
enigszins lager dan het resultaat dat voorafgaand was 
begroot. De belangrijkste ontwikkelingen die 
van invloed zijn geweest op het resultaat worden 
onderstaand weergegeven.

personeel maar hen om te scholen tot 
hulp in de zorg. Om de keuken mede-
werkers te behouden voor de zorg heeft 
Valkenhof door voorfinanciering in 2018 
extra kosten gemaakt die vanaf 2019 
worden gedekt door de extra kwaliteits-
gelden.

Werving extra personeel
In de eerste helft van 2018 heeft er een 
wevingscampagne plaatsgevonden voor 
personeel voor de te openen locatie Den 
Haagacker. Het aangenomen personeel 
heeft in de zomermaanden tijdelijk op 
andere locaties zich kunnen inwerken 
om vervolgens vanaf oktober in Den 
Haagacker aan de slag te gaan. In het 
najaar hebben een groot aantal wervings-
campagnes geleid tot de instroom van 
veel nieuwe mensen die in de zorg aan 
de slag willen. Het gaat om mensen met 
een verschillende achtergrond zoals zij 
die voorheen in andere bedrijfstakken 
werkzaam waren of een bijbaan willen 
maar ook veel nieuwe leerlingen die de 
opleiding tot helpende, verzorgende of 
verpleegkundige willen volgen. 

Financiën

Iedereen die geïnteresseerd is om bij 
Valkenhof in de zorg te werken is welkom. 
Het is immers na hun opleiding het zorg-
personeel voor de komende jaren. Ook 
voor deze extra instroom heeft Valkenhof 
in 2018 extra middelen ingezet als 
voorfinanciering op de gelden die in 2019 
beschikbaar komen.

Zorgvraag
Valkenhof ziet een sterke ontwikkeling 
in 2018  in de vraag naar zorg. Medio 
2018 had Valkenhof een wachtlijst voor 
opname in de verpleeghuizen van 100 
personen. Door ingebruikname van Den 
Haagacker en een groter dan verwachte 
uitstroom in de laatste maanden van 
2018 slonk onze wachtlijst aan het einde 
van het jaar. 
De vraag naar thuiszorg nam flink toe. 
Steeds meer personen konden niet direct 
worden geholpen waardoor ook in de 
thuiszorg een flinke wachtlijst ontstond. 
De krapte in de verzorgende en ver-
pleegkundige functies bepaalt in welke 
mate mensen met een zorgvraag gehol-
pen kunnen worden. In november heeft 
Valkenhof tijdelijk haar capaciteit moeten 
afstemmen op de hoeveelheid personeel 
dat voor handen was. 
Valkenhof heeft in het verslagjaar te 
maken gekregen met extra noodzakelijke 
kosten en om een aantal momenten met 
terugvallende inkomsten. Ondanks dat 
is de bedrijfsvoering in het jaar gezond 
geweest en sluiten we naar verwachting 
af met een gunstig resultaat. Ook vooruit-
kijkend zal vanuit een gezonde bedrijfs-
voering het beschikbare budget van ca. 
€ 44 miljoen in 2019 aan goede zorg voor 
onze cliënten worden ingezet.
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Inspraakorganen

De CR in 2018: vlnr Emile Kieboom, Piet van Werde, Casper Böhme, Gaatze de Vries, 
Jeanne Raaphorst, Piet Werson.

Samenstelling Cliëntenraad
In de Cliëntenraad (CR) zijn alle locaties 
van Valkenhof vertegenwoordigd met een 
afgevaardigde of contactpersoon. Eind 
2018 was de samenstelling als volgt:

• Mevrouw Jeanne Raaphorst, voorzitter
• De heer Emile Kieboom, 

contactpersoon Leenderhof 
• De heer Piet van Werde, 

contactpersoon Kempenhof
• De heer Piet Werson, 

contactpersoon Taxandria

In november 2018 heeft de CR afscheid 
genomen van twee leden: de heer 
Gaatze de Vries, contactpersoon van de 
Vlasgaard en de heer Casper Böhme, 
contactpersoon wijk en dagcentra. Beide 
heren hebben zich op betrokken en 
deskundige wijze ingezet voor de belan-
genbehartiging van de cliënten. 
De CR stelt alles in het werk om de 
locaties de Bogen, de Vlasgaard en 
de wijk en dagcentra weer in de raad 
vertegenwoordigd te krijgen.  

Bijeenkomsten 2018
De Cliëntenraad adviseert de directie 
inzake het algemeen beleid en is een 
onmisbare schakel tussen cliënten en de 
directie. In 2018 heeft de Cliëntenraad 
20 keer vergaderd, waarvan 6 overleg-
vergaderingen met de bestuurder. Ook 
heeft de Cliëntenraad deelgenomen aan 
de gezamenlijke themabijeenkomst met 
Raad van Toezicht, bestuurder, directie, 
managers, Ondernemingsraad en 
Cliëntenraad. 
In het voor- en najaar heeft de Cliënten-
raad, voorafgaand aan het bestuurlijk 
overleg met de directie, gesproken met 
het Zorgkantoor over o.a. de voortgang 
van de ontwikkelplannen in het kader van 

Cliëntenraad

Waardigheid en Trots. Daarnaast heeft 
de Cliëntenraad dit jaar twee bijeenkom-
sten gehad met afgevaardigden van 
de Cliëntenraden van collega-zorginstel-
lingen Vitalis, St. Anna zorggroep en 
St. Jozefzorg. Tijdens deze bijeenkom-
sten werd gesproken over gezamenlijke 
onderwerpen zoals kwaliteitsplannen en 
de nieuwe wetgeving. 

Belangrijke onderwerpen 
In de vergaderingen van de CR komen 
veel onderwerpen aan de orde in relatie 
tot de kwaliteit van zorg voor de cliënten. 
De belangrijkste onderwerpen van 
bespreking waren de maaltijden en 
de ambiance daaromheen, domotica, 
het Elektronisch Patiënten Dossier en 
medicijndistributie. Daarnaast heeft de 
Cliëntenraad continu aandacht voor 
veiligheid. De heer Werson is binnen de 

CR de specialist op het gebied van 
veiligheid. Regelmatig bezoekt hij 
locaties en beoordeelt de veiligheid tijdens 
kledingverkopen, controleert vlucht-
wegen, nooddeuren, e.d. 
De CR blijft veel aandacht besteden aan 
het zoeken naar mogelijkheden om het 
contact met de achterban te verbeteren. 
De ontwikkelingen in de zorg zijn steevast 
agendapunt in het overleg met de 
bestuurder.  

De Cliëntenraad kijkt positief terug op 
het afgelopen jaar. Er is veel gedaan in 
een prettige sfeer, zowel onderling als in 
samenwerking met de bestuurder.

Een compleet jaarverslag van de CR over 
het jaar 2018 is te lezen op de website 
van Valkenhof www.valkenhof.nl

Inspraakorganen

Het jaar 2018 stond in het teken van de 
Kanteling werktijden. Hoe kunnen 
medewerkers een balans aanbrengen 
tussen privé en werken. En op een 
dusdanige manier dat ook de cliënt en 
de organisatie daar wel bij varen. De 
Ondernemingsraad heeft een enquête 
uitgeschreven. Veel medewerkers 
hebben gereageerd en daar zijn we heel 
blij mee. Over het geheel genomen is 
iedereen eigenlijk wel tevreden over het 
programma Intus. De verdere uitwerking 
komt in 2019.

Aandacht voor verzuim 
Het verzuim van medewerkers heeft ook 

Ondernemingsraad
continu de aandacht. Een hoog verzuim 
geeft onrust op de werkvloer. Bovendien 
kost dit de organisatie veel geld.
In oktober is er een nieuwe Arbodienst 
begonnen. De Ondernemingsraad is 
betrokken bij de keuze voor nieuwe 
Arbodienst. Het systeem is zowel voor 
de manager als de medewerker een stuk 
vriendelijker. Nu maar hopen dat ook het 
verzuim daalt.

Vervroegde verkiezingen 
Begin 2018 heeft één van de leden van 
de Ondernemingsraad ontslag genomen. 
Daardoor hebben we vervroegde 
verkiezingen uitgeschreven. 

Boven vlnr: Annelies Meurkens, Ilse van Eijk, Marianne van der Laak, Gerrie Rooijakkers, 
Ronald Goorts, Marga Vromans, Anne Vos
Onder vlnr: Marina Bogers, Ine van Zutphen

Eind oktober is er een nieuwe en 
enthousiaste Ondernemingsraad aan 
de gang gegaan. Jammer dat Ronald 
Goorts na een korte periode gestopt is. 
Tineke Ramaekers stond op de reserve-
lijst en heeft zijn plaats ingenomen.

Duurzame inzetbaarheid
Het speerpunt van de nieuwe raad is: 
Duurzame inzetbaarheid. Daarmee willen 
we bereiken dat onze medewerkers zo 
gezond en tevreden mogelijk aan het 
werk blijven, maar ook dat ze zonder 
teveel problemen hun pensioen halen. 
Dit wordt een speerpunt voor 2019.
De klachtencommissie, onder voorzitter-
schap van de Ondernemingsraad heeft 
in 2018 geen enkele klacht ontvangen 
van de individuele medewerker. Verder 
is er gesproken over de MIM meldingen,  
de nieuwe BHV organisatie, diverse 
functiebeschrijvingen en de veranderin-
gen binnen de organisatie. Vooral het 
werven van nieuw personeel vraagt zeker 
ook onze aandacht.
Een terugkerend thema in ons jaarlijks 
gesprek met de Raad van Toezicht is met 
name de financiële positie van Valkenhof. 
Wij vertrouwen op hun expertise m.b.t. 
het financiële beleid.
De invloed van de Ondernemingsraad is 
niet altijd direct zichtbaar en meetbaar. 
In de documenten, die de organisatie in 
worden gebracht zien wij echter vaak de 
visie van de Ondernemingsraad verwerkt.

Wij zijn trots op Valkenhof omdat deze 
als organisatie in ontwikkeling blijft en zijn 
blij met onze missie. Zorg(en) met een 
zachte g, doen we immers samen!
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Alvast een blik vooruit

Wat staat er voor 2019 nog allemaal op onze activiteitenkalender? 
U ziet het hieronder. Noteert u ze vast in uw agenda? Gezellig als u erbij bent!

Evenementenkalender 2019

15 juni 
Valkenhof Beweegt!

‘Op de thee in de Molenstraat’
Wandeldag voor bewoners van al 
onze zorgcentra.

2-8 september
Bloemencorso 
Valkenswaard

Allerlei leuke activiteiten in aanloop 
naar het Bloemencorso, o.a. bezoek 
aan de tenten, hulp bij het bloem-
prikken of gewoon sfeer proeven.

�

2 oktober 
Theatermiddag 
Inspiration Point

Een verrassende theatermiddag 
voor de bewoners van De Bogen in 
samenwerking met Inspiration Point.

20 & 22 juni 
Samen onderweg

Activiteiten rond de jaarlijkse 
bedevaart naar Handel. Op 20 juni is 
er een viering in de Nicolaaskerk en 
op 22 juni een bustocht naar Handel 
om zelf de sfeer te kunnen beleven.

28 september 
Nationale Burendag

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

13 december
Kerstmarkt 
Kempenhof

Een sfeervolle kerstmarkt om alvast 
in de stemming te komen en uw huis 
in kerstsferen te brengen.

26 juni
Vrijwilligersfeest      

Gezellige middag voor al onze 
vrijwilligers bij zorgcentrum 
Kempenhof.                                    �


