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1 Profiel Valkenhof 
 
Valkenhof is een professionele zorgorganisatie met het hart op de juiste plek. Of het 
nu bij u thuis is of bij ons: onze medewerkers staan 24 uur per dag, 7 dagen per 
week voor u klaar. Om goede zorg te leveren, op een gastvrije, gemoedelijke, 
typisch Brabantse wijze. ‘Zorg met ’n zachte g’ noemen we dat. 
 
U kunt bij ons terecht voor verpleging, hospicezorg, thuiszorg, huishoudelijke zorg, 
dagopvang, specialistische zorg en revalidatie op diverse locaties in de regio 
Valkenswaard en Leende. Daarnaast bieden we onder de naam Behandelcentrum 
Valkenhof behandeling en begeleiding op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, 
diëtetiek, logopedie, triggerpointtherapie en psychologie. 
 
Valkenhof draagt ook 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 
danslessen. In onze grand cafés kunnen mensen elkaar ontmoeten of een maaltijd 
gebruiken.  
 
Valkenhof wil met dit Kwaliteitsplan 2020 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. 
 
Wie bij Valkenhof komt, in welke hoedanigheid dan ook, komt in een thuis. Met een 
typisch Brabants gevoel, van ons-kent-ons. Met onderstaande 3 G’s geven we onze 
kernwaarden vorm: 
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 Gemoedelijk: we kennen de ander en we staan voor elkaar klaar 
(betrouwbaar) 

 Gastvrij: iedereen is welkom en we oordelen niet (respectvol) 

 Gedreven: we houden van ons vak, we ontwikkelen ons continu en zoeken 
altijd naar hoe het beter kan (gepassioneerd, vakmanschap, ondernemend) 

 

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 zo’n 900 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 zes 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.nl 

KVK-nummer 41090962 

NZA-nummer 300-0934 

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

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 

 

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

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

http://www.valkenhof.nl/
http://www.valkenhof.nl/
http://www.valkenhof.nl/
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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.  
 
De Bogen 

Naam locatie:  De Bogen 
stand per: 30-09-

2019 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 19 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 16 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 7 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 6 

Totaal van de locatie   48 

Capaciteit   48 

 
 
Den Haagacker 

Naam locatie:  Den Haagacker 
stand per: 30-09-

2019 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 8 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 18 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 7 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 1 

Psychogeriatrie ZZP0 6 

Totaal van de locatie   40 

Capaciteit   43 

 
 
Kempenhof 

Naam locatie:  Kempenhof 
stand per: 30-09-

2019 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Somatiek ZZP 3 VV  1 

Somatiek ZZP 4 VV 18 

Somatiek ZZP 5 VV 5 

Somatiek ZZP 6 VV  58 

Somatiek ZZP 7 VV 2 

Somatiek ZZP 8 VV 6 

Somatiek ZZP 9 VV 2 

Somatiek ZZP10 VV 1 

      

Totaal van de locatie   93 

Capaciteit   96 
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Leenderhof 

Naam locatie:  Leenderhof 
stand per: 30-09-

2019 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 6 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 39 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 6 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 8 

Psychogeriatrie ZZP 9b VV 1 

Totaal van de locatie   60 

Capaciteit   58 

 
 
Taxandria 

Naam locatie:  Taxandria 
stand per: 30-09-

2019 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 56 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 49 

Psychogeriatrie ZZP 8 VV 2 

Totaal van de locatie   107 

Capaciteit   108 

 
 
Vlasgaard 

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

2019 

Doelgroep ZZP Aantal cliënten 

Psychogeriatrie VPT 4 VV 1 

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 10 

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 34 

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 10 

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 6 

Psychogeriatrie ZZP 0  6 

Totaal van de locatie   67 

Capaciteit *   67 

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. 
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Binnen Valkenhof is voor alle doelgroepen onderstaande leeftijdsverdeling te zien.  
De gemiddelde leeftijd van alle cliënten van Valkenhof op 30 september 2019 is 
83,5 jaar. 
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De verwachte omzet intramuraal voor Valkenhof  in 2019 is weergegeven per ZZP. 
Het betreft een omzet verwachting voor intramurale zorg (Wlz).  
 
 
Omzet 2019 per ZZP (prognose)   

ZZP Omzet 

ZZP 3 VV  €                        56.403  

ZZP 4 VV  €                    4.207.594  

ZZP 5 VV  €                  14.747.823  

ZZP 6 VV   €                    7.626.840  

ZZP 7 VV  €                    7.041.664  

ZZP 8 VV  €                    1.041.387  

ZZP 9 VV  €                      189.347  

ZZP 10 VV   €                      123.619  

ZZP 0VV  €                      207.205  

VPT 4 VV  €                        46.950  

Totaal omzet  €                  35.288.832  

    

Toelichting   
In deze bedragen zijn niet de opslagen voor waardigheid en trots 
meegenomen 
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2 Profiel personeelssamenstelling Valkenhof  
 
De personeelssamenstelling van Valkenhof  (met peildatum 30 september 2019) is 
neergezet in onderstaande tabellen. 
 
Omvang personeelsbestand 
 

Tot en met 30-09-2019 Valkenhof - WLZ 

    

Omvang personeelsbestand Inzet aantal FTE  

Aantal medewerkers werkzaam in WLZ 548,00 

Inzet FTE clientgebonden functies 376,88 

 
 
Aard dienstverband 
 
Stand per 30-09-2019 Valkenhof - WLZ 

    

Aard dienstverband Aantal medewerkers 

Vast dienstverband 428 

Tijdelijk dienstverband 120 

Percentage FTE met contract bepaalde tijd  11,16% 

Percentage FTE met contract onbepaalde tijd  88,84% 

Gemiddelde contractomvang 68,77% 

    

Percentage Inzet FTE uitzendkrachten en PNIL 3,54% 

 
 
Omvang cliëntgebonden functies 
 
Tot en met 30-09-2019 Valkenhof - WLZ 

    

Omvang clientgebonden functies Inzet aantal FTE  

Niveau 1: Medewerker huishoudelijke verzorging 23,93 

Niveau 1: Zorghulp 59,29 

Niveau 2: Helpende Zorg & Welzijn 68,31 

Niveau 3: Verzorgende IG 96,40 

Niveau 3: Zorgcoordinator Zorg en Welzijn 36,27 

Niveau 3: Leerling verzorgende IG 29,37 

Niveau 4: Verpleegkundige 10,49 

Niveau 4: Zorgcoordinator Verpleegkundige  6,67 

Niveau 5: Verpleegkundige HBO 0,78 

Behandelaars: (para)medisch 33,29 

Activiteitenbegeleider & ass. activiteitenbegeleider 12,08 

Staf en ondersteuning Valkenhof 84,94 

 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Valkenhof Kwaliteitsplan 2020, november 2019 VV  Pagina 10 van 40 

 

Verzuimpercentage 
 
Stand per 30 september 2019 Valkenhof 

    

Verzuim arbeidsongeschiktheid   

Verzuimpercentage Valkenhof 8,25% 

Verzuimfrequentie Valkenhof 1,01 

 
 
Instroom, doorstroom en uitstroom 
 
Stand per 30-09-2019 Valkenhof - WLZ   

      

Instroom, doorstroom, uitstroom     

Instroompercentage 18,47%   

Uitstroompercentage 8,68%   

Doorstroom:     

Gediplomeerde helpenden 2   

Gediplomeerde verzorgenden IG 7   

Gediplomeerde verpleegkundigen 3   

 
 
Deelname leerlingen per locatie 
 
Stand per 30-09-2019 Valkenhof - WLZ   

      

Deelname leerlingen BBL Aantal leerlingen 

Percentage 
leerlingen per 
medewerker 

De Bogen 8 15,4% 

Den Haagacker 3 7,5% 

Kempenhof 13 7,7% 

Leenderhof 9 10,7% 

Taxandria 15 11,5% 

Vlasgaard 7 10,0% 

Totaal 55   

 
Stand per 30-09-2019 Valkenhof - WLZ   

      

Niveau leerlingen BOL Aantal leerlingen   

Niveau 2 2   

Niveau 3 13   

Niveau 4 28   

Niveau 5 11   

Totaal BOL WLZ 54   

Totaal aantal BOL-stagiairs Valkenhof 69   
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Ratio personele kosten / opbrengsten 
 
Tot en met 30 september 2019 Valkenhof - WLZ 

    

Ratio personele kosten/opbrengsten   

Totaal personeelskosten / Totaal baten 73% 

    

Client / FTE zorgratio 105% 

 
 
Vrijwilligers 
 
Stand per 30 september 2019 Valkenhof 

    

Vrijwilligers   

Aantal vrijwilligers 461 

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

  Recreatie en activiteiten: 50% 

 

 
 
Leeftijdsverdeling functies rondom client           

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 2020 van Valkenhof vormt samen met het Jaarplan 2020 van 
Valkenhof  de focus van 2020.  
 
In het Jaarplan staan Valkenhofbrede onderwerpen, in het Kwaliteitsplan staan 
Valkenhofbrede kwaliteitsonderwerpen èn de kwaliteitsplannen per locatie. In 
onderstaande tabel is de samenhang tussen Kwaliteitsplan en Jaarplan voor 2020 
terug te zien. Dit Kwaliteitsplan 2020 van Valkenhof gaat over de bovenste (blauwe) 
rij van onderstaande tabel. 
 

Kwaliteitsplan 
2020 

→ 
 
 
 
 
 

A.  
Cliënten 
-Voel je thuis 
voor alle 
doelgroepen 

B. 
Zorgverleners 
-Werktevre- 
denheid / 
Werkgeluk 
-Extra personeel 

C.  
Leren, 
verbeteren en 
innoveren 
-Domotica 
-Digitale 
toegankelijkheid 
-Blijven 
verbeteren 
-Implementeren 
ECD 

D. 
Kwaliteitsplan 
per locatie 
-de Bogen 
-den Haagacker 
-Kempenhof 
-Leenderhof 
-Taxandria 
-Vlasgaard 
-Wlz in de wijk 

Jaarplan 2020 
↓ 

    

Palliatieve zorg     

Bestaande 
omgeving 

    

Leefcirkels     

Werkgeluk     

 
 
Dit Kwaliteitsplan 2020 van Valkenhof omvat: 

 Check / Act Kwaliteitsplan 2019 en Plan / Do Kwaliteitsplan 2020 
Valkenhofbreed (A. t/m C.) 

 Locatieplannen Kwaliteit 2020 (D.) 
 
Het kwaliteitsbudget 2020 is gereserveerd voor Extra zorgpersoneel en voor het 
implementeren van het nieuwe ECD. 
 

3.1 Terugblik Kwaliteitsplan 2019 
 
Om een passend Kwaliteitsplan 2020 voor Valkenhof te kunnen maken, is uitgegaan 
van het Kwaliteitsplan 2019 van Valkenhof. Alle 16 onderwerpen zijn geëvalueerd en 
de meeste onderwerpen zijn ook afgesloten. Enkele (meerjaren)onderwerpen zijn 
meegenomen in het Kwaliteitsplan 2020. 
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3.2 Vooruitblik Kwaliteitsplan 2020 
 
Valkenhof neemt 7 onderwerpen op in het Kwaliteitsplan 2020, ondergebracht in 3 
thema’s uit het programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg: cliënten – zorgverleners – 
leren, verbeteren, innoveren. Deze onderwerpen vormen het Valkenhofbrede deel 
van het Kwaliteitsplan 2020 (A. t/m C.). Daarnaast is er een Kwaliteitsplan 2020 per 
locatie opgesteld (D.). 
 
A. Cliënten 

 Voel je thuis voor alle doelgroepen binnen Valkenhof, o.a. aandacht voor 
onbegrepen gedrag, aandacht voor check op indicatie vóór opname 

 
B. Zorgverleners 

 Werktevredenheid / Werkgeluk , monitoren van effect van verbeteracties 
n.a.v. resultaten Medewerkerraadpleging 

 Extra personeel inzetten op de locaties om meer tijd en aandacht aan cliënten 
te geven, o.a. verpleegkundigen, evt. extern deskundige Wzd 
(kwaliteitsbudget) 

 
C. Leren, verbeteren en innoveren 

 Domoticabeleid is uitgerold binnen heel Valkenhof (Vlasgaard is gepland in 
2020). Leefcirkels zijn geïmplementeerd binnen Leenderhof 

 Businesscase Digitale Toegankelijkheid binnen Valkenhof is opgesteld  

 Blijven verbeteren, o.a. n.a.v. externe en interne audits 

 Het nieuwe ECD is geïmplementeerd (kwaliteitsbudget) 
 
D. Kwaliteitsplan 2020 per locatie 

 de Bogen 

 den Haagacker 

 Kempenhof  

 Leenderhof 

 Taxandria 

 Vlasgaard 

 Wlz in de wijk 
 

Het Kwaliteitsplan 2020 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 
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4 Kwaliteitsplan 2020 Valkenhof uitgewerkt 
 

 
 

KWALITEITSPLAN VALKENHOF 2020 (A. T/M C.) 
 

  
Onderwerp : KWALITEITSPLAN VALKENHOF (A. t/m C.) 

 

Inleiding 
 
Valkenhof besteedt ook in 2020 aandacht aan kwaliteit. Dit jaar is de focus ‘Voel je 
thuis bij Valkenhof’, niet alleen voor de cliënt en zijn naasten maar ook de voor alle 
medewerkers. Alle onderwerpen dragen bij aan het verbeteren van kwaliteit binnen 
Valkenhof. Er is een kwaliteitsbudget beschikbaar gesteld dat Valkenhof inzet voor 
de onderwerpen ‘Inzet extra personeel’ en ‘Implementeren van het nieuwe ECD’. 
 

 

Wat gaat Valkenhof doen? 

A. Cliënten 

 Voel je thuis verder implementeren via persoonsgerichte zorg en passende 

aandacht voor onbegrepen gedrag (o.a. PG, NAH) en check op indicatie voor 

opname 

 

B. Zorgverleners 

 Monitoren verbeteracties n.a.v. de Mederwerkerraadpleging en monitoren 

acties werkgeluk / werktevredenheid 

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

cliënten te geven met: BBL-helpenden zorg en welzijn niveau 2 

bovenformatief, uitbreiding werktijd nachtdienst, uitbreiding overdrachttijd en 

Wzd-scholing en inzet externe toetsing (kwaliteitsbudget) 

 

C. Leren, verbeteren en innoveren 

 Domotica-beleid uitrollen n.a.v. pilot Leenderhof, de Bogen en den 

Haagacker. Op Kempenhof en Taxandria is het domoticabeleid eind 2019 

uitgerold. Vlasgaard is in 2020 aan de beurt volgens planning. Daarnaast gaat 

Leenderhof verder met het implementeren van Leefcirkels binnen de locatie 

 Businesscase Digitale Toegankelijkheid binnen Valkenhof opstellen (o.a. 

toegankelijkheid met druppel regelen voor medicatieruimten) 

 Blijven verbeteren, o.a. n.a.v. externe en interne audits 

 Implementeren van het nieuwe ECD 
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Wat is het resultaat, wat wil Valkenhof bereiken? (Doel (SMART) ) 
 
A. Cliënten 

 Met het bieden van persoonsgerichte zorg aan al onze doelgroepen, het 

implementeren van het zorgprogramma Onbegrepen gedrag (ook 

implementatie van de Wzd) en een check op de indicatie voor opname, is 

passende aandacht en zorg- en dienstverlening geboden aan onze cliënten. 

Hierdoor voelt minimaal 80% van onze cliënten zich thuis bij Valkenhof 

 

B. Zorgverleners 

 Met de uitgevoerde verbeteracties n.a.v. de Medewerkerraadpleging uit 2018 

èn de acties / activiteiten Werkgeluk / werktevredenheid, verhoogt Valkenhof 

de Medewerkertevredenheid in 2020 ten opzichte van die uit 2018. 

 Door extra inzet personeel op de afdelingen waardoor de cliënten 

persoonsgerichte zorg  en aandacht ervaren, verhoogt Valkenhof de 

cliënttevredenheid èn de medewerkertevredenheid in 2020. Dit gebeurt met 

BBL-helpenden zorg en welzijn niveau 2 bovenformatief, uitbreiding werktijd 

nachtdienst, uitbreiding overdrachttijd en Wzd-scholing en inzet externe 

toetsing. De extra inzet van personeel past binnen het Kwaliteitsbudget 2020. 

 

C. Leren, verbeteren en innoveren 

 Het Domotica-beleid is in 2020 uitgerold over alle locaties van Valkenhof 

(Vlasgaard) waarbij betrokkenen (cliënten, naasten en medewerkers) zijn 

geïnformeerd èn de implementatie is geëvalueerd volgens het plan. Hierdoor 

is de cliëntveiligheid beter geborgd, zijn cliënten en naasten tevreden en 

ervaren de medewerkers meer rust in hun werkzaamheden. Leenderhof 

implementeerd de Leefcirkels binnen de locatie 

 in 2020 is een businesscase digitale Toegankelijkheid binnen Valkenhof 

opgesteld. De toegang tot medicatieruimten met een druppel, valt hier ook 

onder. Het is te kostbaar om enkel van de medicatieruimten de toegang te 

regelen met een druppel. Op basis van de businesscase wordt besloten wat 

Valkenhof doet met digitale Toegankelijkheid 

 Verbeteringen n.a.v. externe en interne audits in 2020 zijn opgepakt en leiden 

tot blijvende verbeteringen in de zorg- en dienstverlening van Valkenhof. In 

2020  wordt onderzocht of de overstap naar ISO-certificering voor Valkenhof 

een meerwaarde heeft. 

 Het nieuwe ECD is volgens plan in 2020 geïmplementeerd en uitgerold over 

alle afdelingen, van CSB tot aan alle doelgroepen en afdelingen 

 

 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Valkenhof Kwaliteitsplan 2020, november 2019 VV  Pagina 16 van 40 

 

Wat is hiervoor nodig? (materiaal, middelen, FTE en niveau medewerkers, 

financiën etc.) 

A. Cliënten 

 Binnen de huidige formatie wordt anders gewerkt om passend aan te sluiten 

bij de benadering / behandeling van alle doelgroepen 

B. Zorgverleners 

 Managers en teams gaan met verbeteracties n.a.v. Medewerkerraadpleging 

aan de slag en met acties / activiteiten n.a.v. Werkgeluk / werktevredenheid. 

 Kwaliteitsbudget extra inzet personeel Valkenhofbreed is  € 462.000: BBL-

helpenden zorg en welzijn niveau 2 bovenformatief (€102.000), uitbreiding 

werktijd nachtdienst (€260.000),  Wzd-scholing en inzet externe toetsing 

€100.000)  

 

C. Leren, verbeteren en innoveren 

 In 2019 is budget voor het Domoticabeleid al gereserveerd 

 Verantwoordelijke stelt businesscase digitale Toegankelijkheid op binnen 

bestaande uren 

 Betrokken verantwoordelijken voeren HKZ-verbeteracties uit binnen 

bestaande uren 

 Begroot voor implementatie ECD is € 220.000 (Kwaliteitsbudget investeringen 

Valkenhofbreed) 

 Begroot voor verplichte scholingen is € 100.000 (Kwaliteitsbudget inzet extra 

personeel Valkenhofbreed) 

 

 

Hoe vindt interne monitoring van het te bereiken resultaat plaats? 

A. Cliënten 

In de kwartaaloverleggen kwaliteit en bedrijfsvoering worden de kwaliteitsplannen 

gemonitord en evt. bijgesteld. 

B. Zorgverleners 

In de kwartaaloverleggen kwaliteit en bedrijfsvoering worden de kwaliteitsplannen 

gemonitord en evt. bijgesteld. 

C. Leren, verbeteren en innoveren 

In de kwartaaloverleggen kwaliteit en bedrijfsvoering worden de kwaliteitsplannen 

gemonitord en evt. bijgesteld. 
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Wie is verantwoordelijk en wanneer is het afgerond?  

A. Cliënten 

 Managers en betrokken zorgverleners (arts, psycholoog, zoco, 

zorgmedewerkers, behandelaars etc.) 

 

B. Zorgverleners 

 Medewerkerraadpleging en Werkgeluk / werktevredenheid: managers eind 

2020 

 Kwaliteitsbudget extra personeel Valkenhof: concerncontroller en managers 

eind 2020 

 

C. Leren, verbeteren en innoveren 

 Uitrol Domoticabeleid: Vlasgaard -> Edwin van Gerven, medio 2020.  

 Evaluatie Domoticabeleid: Albert Vermaase eind 2020, Leenderhof: Kelly van 

Zoghel 

 Businesscase digitale Toegankelijkheid: Albert Vermaase 

 Blijven verbeteren: managers en medewerkers, beleidsadviseur 

 Implementatie en evaluatie ECD: projectteam ECD eind 2020 

 

 
 

Relatie met kaderbrief : 
 
Speerpunt kwaliteitsplan 
 

 

Relatie met kwaliteitssystemen : 
HKZ  
 

 

Betrokkenheid cliëntenraad : 
Ja 
 

 

Betrokkenheid ondernemingsraad : 
Ja 
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D. KWALITEITSPLAN LOCATIES 2020 

 

Inleiding op Kwaliteitsplan Locaties 2020 
 
De complexiteit van onze cliëntenpopulatie neemt toe. Het medewerkersbestand 
vergrijst, langdurig verzuim neemt toe en de arbeidsmarkt is zeer gespannen. De 
toenemende werkdruk  in combinatie met toenemende complexiteit van zorg heeft 
invloed op het werkplezier / werkgeluk van het huidige personeel. De aandacht voor 
persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, veiligheid, krijgt in 2020  met ‘Voel je thuis 
bij Valkenhof’ een vervolg. De zorg rondom de cliënt en zijn netwerk wordt 
persoonsgerichter. Bij het vaststellen van wat een cliënt nodig heeft, worden de 
cliënt en zijn sociaal netwerk het uitgangspunt.  
 
De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat in de ouderen- en de gehandicaptenzorg de wet 
Bopz vervangen. De nieuwe wet beschermt mensen met een psychogeriatrische 
aandoening (zoals dementie) of een verstandelijke beperking tegen onnodige 
onvrijwillige zorg. Het zorgprogramma Onbegrepen gedrag draagt bij aan ‘Vrijwillige 
zorg, tenzij….’, niet alleen voor onze cliënten met dementie maar ook voor cliënten 
met bv. NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) 
 
De zorg is enorm in beweging. Nieuwe technologieën volgen elkaar in snel tempo 
op. Valkenhof ziet een duidelijke meerwaarde voor de cliënt (en de medewerker) bij 
de toepassing van nieuwe zorgtechnologieën. Domotica is het verzamelwoord ‘voor 
elektronische toepassingen in huis. 
 
Kwaliteitsbudget voor de 6 locaties, naar rato verdeeld, is € 675.000 (€330.000 voor 
inzet extra personeel en €345.000 voor uitbreiding overdrachttijd). 
 
 

Relatie met kaderbrief Kwaliteitsplan Locaties 2020: 
Speerpunt kwaliteitsplan 
 

 

Relatie met kwaliteitssystemen Kwaliteitsplan Locaties 2020: 
HKZ   
 

 

Betrokkenheid cliëntenraad Kwaliteitsplan Locaties 2020: 
Ja 
 

 

Betrokkenheid ondernemingsraad Kwaliteitsplan Locaties 2020: 
Ja. 
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KWALITEITSPLAN DE BOGEN 2020 
 

  
Onderwerp : KWALITEITSPLAN 2020 DE BOGEN 

 

Wat gaat de Bogen doen? 
 
A. Cliënten 
Kwaliteitsbeleving en `Thuis voelen bij` naar hoger level van tevredenheid brengen 
zowel bij cliënt, naaste, CR, personeel 
 
B. Zorgverleners 
-Training / teamvorming / coaching teams De Bogen 
-Inzet nieuwe ronde kwaliteitsgelden (in relatie tot krappe arbeidsmarkt) 
-Implementatie VPK kwaliteit ontwikkeling 
 
C. Leren, verbeteren en innoveren 
ECD introductie, implementatie en uitrol. 
 

 

Wat is het resultaat, wat wil de Bogen bereiken? (Doel (SMART) ) 
 
A. Cliënten 

De Clienttevredenheid uit zich in een hoger punt dan voorgaand meet resultaat. 
Kwaliteit en tevredenheidsbeleving is bespreekitem in het MDO, SPAR 
bijeenkomst (met CR) en de gesprekken `Voel je Thuis bij…die volgens de 
jaarcyclus ingepland en gevoerd  worden. Er is een positieve stijging bij 
Zorgkaart NL en een vermindering van (informele) klachten. 
 

B. Zorgverleners 
Ervaren een hoger gevoel van tevredenheid wat moet blijken uit audit/meting. 
Hiervoor wordt een coaching traject doorlopen door elk team. Met de inzet van de 
extra kwaliteitsgelden wordt samen bekeken hoe we de kwaliteit nog verder 
kunnen verbeteren. ECD zal geïmplementeerd worden en de verwachting is dat 
het zorgleefplan eenvoudiger wordt en meer koppelingen heeft met andere 
meetsystemen en daarmee de administratieve last ook af zal nemen. Een goede 
balans in kwaliteit en kwantiteit van de teamsamenstelling wordt nagestreefd met 
de mogelijkheden die op de arbeidsmarkt gevonden kunnen worden. 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
VPK worden aan teams toegevoegd om ook daar een verbeterslag te kunnen 
realiseren in kwaliteit van zorg door deel te nemen aan kwaliteitsprojecten. Het 
programma hiervoor moet nog ontwikkeld worden.  
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Wat is hiervoor nodig? (materiaal, middelen, FTE en niveau medewerkers, 
financiën etc.) 
 
A. Cliënten 

Inzet kwaliteitsgelden met als doel verhogen tevredenheidsbeleving bij cliënten 
en naasten. 
 

B. Zorgverleners 
Uitbreiding personeel volgens richtlijnen en mogelijkheden op arbeidsmarkt. 
Wervingsacties, uitbreiding van contracten om te komen tot een goede balans 
binnen de teams. Ook zal Valkenhof breed het accent liggen op tevredenheid 
personeel, binden, boeien en goed beleid aan aandacht voor verzuim en oudere 
werknemers. 
Verder zijn er middelen vrijgemaakt om uitbreiding overdrachttijd en inzet extra 
personeel te realiseren voor de Bogen. Dit is € 675.000 * 11% = € 7.425 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
Mogelijkheden onderzoeken en in een pilot uit proberen om met de extra 
middelen een zo`n hoog mogelijk rendement van tevredenheid te realiseren. 
Mogelijkheden anders/efficiënter en effectiever te  gaan werken onderzoeken? 
 

 

Hoe vindt interne monitoring van het te bereiken resultaat plaats? 
 
A. Cliënten 

Gesprekken met cliënten, naasten volgens MDO planning en  CR 2 x per jaar 
over genoemde thema`s en auditresultaten oppakken  
 

B. Zorgverleners 
In werkoverleg en individuele evaluaties komt naar voren hoe kwaliteit en 
tevredenheid ervaren wordt. De resultaten worden opgepakt om een zo`n hoog 
mogelijk peil te bereiken. 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
In de kwartaaloverleggen kwaliteit en bedrijfsvoering / HRM worden de 
kwaliteitsplannen gemonitord en evt. bijgesteld. Staf zal op hun deskundigheid 
ondersteunen 

 

 

Wie is verantwoordelijk en wanneer is het afgerond?  
 
A. Cliënten 

De teamleden zijn verantwoordelijk voor de gesprekken voor `Voel je Thuis bij..` 
Voortvloeiende acties worden door manager en team opgepakt. 
Elke cliënt heeft een nieuw zorgleefplan volgens het implementatieplan 
behandelaars en Zoco`s dragen hier zorg voor. MT is eindverantwoordelijk. 
 
 
 

B. Zorgverleners 
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Scholing en tijd om in te voeren is een Valkenhof verantwoording en zal via 
HRM/opl. verlopen en door planners ingepland worden. 
Voor het coaching traject is Manager met opleidingsfunctionaris verantwoordelijk 
en zal ingepland moeten worden. Daarna moet het in en door de teams opgepakt 
worden en gemonitord worden door manager. 
Het verhogen/verbeteren van kwaliteit door inzet VPK in kwaliteitsprojecten zal 
gaan plaats vinden. In afwachting van dat plan gaan we kijken hoe we dat traject 
uit kunnen rollen. HRM / Directie / managers / VPK 

 
C. Leren, verbeteren en innoveren 

Organisatie (directie en managers en staf) zullen behapbare keuzes moeten 
maken over wat wel niet opgepakt kan/moet worden. Gezien de ontwikkelingen 
zullen er nog wel veranderingen plaats vinden. 
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KWALITEITSPLAN DEN HAAGACKER 2020 
 

  
Onderwerp : KWALITEITSPLAN 2020 DEN HAAGACKER  

 

Wat gaat den Haagacker doen? 
 
A. Cliënten 

 Kwaliteitsbeleving en `Thuis voelen bij` naar hoger level van tevredenheid 
brengen zowel bij cliënt, naaste, CR, personeel 

 Voor Den Haagacker zal het omgaan met ZZP 0 een thema worden. De 
eerste stappen zijn gezet om dit onderdeel bedrijfsmatig beter neer te gaan 
zetten. Voor de verdere toekomst is de wens er nog steeds om meer 
activiteiten te laten plaats vinden in de grote zaal. Daarmee zal de 
tevredenheidservaring van alle bewoners in het complex ook zeker 
verbeteren. 

 

B. Zorgverleners 

 Training/teamvorming/coaching teams Den Haagacker  

 Inzet nieuwe ronde kwaliteitsgelden (in relatie tot krappe arbeidsmarkt) 

 Implementatie VPK kwaliteit ontwikkeling 

 Inwerken nieuwe collega manager 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
ECD introductie, implementatie en uitrol. 
 

 

Wat is het resultaat, wat wil den Haagacker bereiken? (Doel (SMART) ) 
 
A. Cliënten 

De Clienttevredenheid uit zich in een hoger punt dan voorgaand meet resultaat. 
Kwaliteit en tevredenheidsbeleving is bespreekitem in het MDO, SPAR 
bijeenkomst (met CR) en de gesprekken `Voel je Thuis bij…die volgens de 
jaarcyclus ingepland en gevoerd  worden. Er is een positieve stijging bij 
Zorgkaart NL en een vermindering van (informele) klachten. 
 

B. Zorgverleners 

 Ervaren een hoger gevoel van tevredenheid wat moet blijken uit audit/meting. 
Hiervoor wordt een coaching traject doorlopen door elk team. Met de inzet 
van de extra kwaliteitsgelden wordt samen bekeken hoe we de kwaliteit nog 
verder kunnen verbeteren. ECD zal geïmplementeerd worden en de 
verwachting is dat het zorgleefplan eenvoudiger wordt en meer koppelingen 
heeft met andere meetsystemen en daarmee de administratieve last ook af 
zal nemen. Een goede balans in kwaliteit en kwantiteit van de 
teamsamenstelling wordt nagestreefd met de mogelijkheden die op de 
arbeidsmarkt gevonden kunnen worden. 

 Extra aandacht zal uitgaan naar inwerken en ondersteunen van de nieuwe 
manager op den Haagacker. In lijn door directie en operationeel door collega 
manager. Rolverduidelijking en afbakening 
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C. Leren, verbeteren en innoveren 

VPK zijn aan teams toegevoegd om ook daar een verbeterslag te kunnen 
realiseren in kwaliteit van zorg met deelname aan kwaliteitsprojecten. Het 
programma hiervoor moet nog ontwikkeld worden.  
Leefcirkels en verdere Domotica ontwikkelingen volgen in het jaarplan van 
Valkenhof, dit wordt breed opgepakt.  
 

 

Wat is hiervoor nodig? (materiaal, middelen, FTE en niveau medewerkers, 
financiën etc.) 
 
A. Cliënten 

Inzet kwaliteitsgelden met als doel verhogen tevredenheidsbeleving bij cliënten 
en naasten. 
Om de tevredenheid te verhogen moet ook het meer jaren onderhoudsplan 
gevolgd worden om aan de kwaliteitseisen te kunnen blijven voldoen op Den 
Haagacker. 
 

B. Zorgverleners 
Uitbreiding personeel volgens richtlijnen en mogelijkheden op arbeidsmarkt. 
Wervingsacties, uitbreiding van contracten om te komen tot een goede balans 
binnen de teams. Ook zal Valkenhof breed het accent liggen op tevredenheid 
personeel, binden, boeien en goed beleid aan aandacht voor verzuim en oudere 
werknemers. 
De middelen die vrijgemaakt worden om uitbreiding overdrachttijd en inzet extra 
personeel voor den Haagacker te realiseren zijn € 675.000 * 8% = € 5.400 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
Mogelijkheden onderzoeken en in een pilot uit proberen om met de extra 
middelen een zo`n hoog mogelijk rendement van tevredenheid te realiseren. 
Mogelijkheden anders/efficiënter en effectiever te  gaan werken onderzoeken? 
 

 

Hoe vindt interne monitoring van het te bereiken resultaat plaats? 
 
A. Cliënten 

Gesprekken met cliënten, naasten volgens MDO planning en  CR 2 x per jaar 
over genoemde thema`s en auditresultaten oppakken  

B. Zorgverleners 
In werkoverleg en individuele evaluaties komt naar voren hoe kwaliteit en 
tevredenheid ervaren wordt. De resultaten worden opgepakt om een zo`n hoog 
mogelijk peil te bereiken. 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
In kwartaal overleggen kwaliteit en bedrijfsvoering / HRM worden de 
kwaliteitsplannen gemonitord en evt. bijgesteld. Staf zal op hun deskundigheid 
ondersteunen 
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Wie is verantwoordelijk en wanneer is het afgerond?  
 
A. Cliënten 

De teamleden zijn verantwoordelijk voor de gesprekken voor `Voel je Thuis bij..` 
Voortvloeiende acties worden door manager en team opgepakt. 
Elke cliënt heeft een nieuw zorgleefplan volgens het implementatieplan 
behandelaars en Zoco`s dragen hier zorg voor. MT is eindverantwoordelijk. 
 

B. Zorgverleners 
Scholing en tijd om in te voeren is een Valkenhof verantwoording en zal via 
HRM/opl. verlopen en door planners ingepland worden. 
Voor het coaching traject is Manager met opleidingsfunctionaris verantwoordelijk 
en zal ingepland moeten worden. Daarna moet het in en door de teams opgepakt 
worden en gemonitord worden door manager. 
Het verhogen / verbeteren van kwaliteit door inzet VPK zal gaan plaats vinden. In 
afwachting van dat plan gaan we kijken hoe we dat traject uit kunnen rollen. HRM 
/ Directie / managers / VPK 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
Organisatie (directie en managers en staf) zullen behapbare keuzes moeten 
maken over wat wel niet opgepakt kan/moet worden. Gezien de ontwikkelingen 
zullen er nog wel veranderingen plaats vinden. 
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KWALITEITSPLAN KEMPENHOF 2 EN 3 2020 
 

  
Onderwerp : KWALITEITSPLAN 2020 KEMPENHOF 2 en 3 

 

Wat gaat Kempenhof 2 en 3 doen? 
 
A. 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. 
 

B. Zorgverleners 
Met medewerkers wordt gekeken hoe de roosters opgebouwd moeten worden 
zodat kwaliteit op de afdeling geborgd is, maar ook aandacht is voor het gezond 
roosteren.  
Extra inzet van medewerkers gebeurt met: BBL-helpenden zorg en welzijn niveau 
2 bovenformatief, uitbreiding werktijd nachtdienst, uitbreiding overdrachttijd en 
Wzd-scholing 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
1. Doorlopend in gesprek blijven met cliënten en medewerkers om te bepalen of 
we de juiste invulling geven van de zorgvragen 
2. Medewerkers luisteren naar de cliënt om zo te leren van cliëntervaringen. 
3. We gaan onderzoeken of de zorgmedewerkers taken uitvoeren die bij het 
functieprofiel passen. Vervolgens zullen we aanpassingen doorvoeren zodat 
zorgmedewerkers niet onnodig belast worden. 
4. Verpleegkundigen specifieke opdrachten geven ter verbetering van de 
kwaliteit. 
 

 

Wat is het resultaat, wat wil Kempenhof 2 en 3 bereiken? (Doel (SMART) ) 
 
A. Cliënten 

Clienten ervaren meer aandacht voor welzijn in de kleine dagelijkse aspecten, 
maar in de zorgverlening worden de juiste keuzes gemaakt om de zorg zo 
effectief en gebaseerd op de zorgvraag in te zetten. Leidend hierbij is uiteraard 
het ZZP van de cliënt. 
 

B. Zorgverleners 
Zorgverleners ervaren meer balans en minder verstoring in het rooster. Hiervoor 
is het noodzakelijk om met elkaar te kijken naar manier van plannen, 
samenwerking, communicatie en uiteraard ook naar de formatie.  
Met extra inzet van BBL-helpenden zorg en welzijn niveau 2 bovenformatief, 
uitbreiding werktijd nachtdienst, uitbreiding overdrachttijd en Wzd-scholing wordt 
kwaliteit van zorg geborgd. 
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C. Leren, verbeteren en innoveren 
1. Cliënten krijgen zorg die passend is bij de zorgvraag en de zzp, hierover zijn 
goede afspraken gemaakt met cliënt en mantelzorgers. 
2. Het resultaat is dat cliënten zich gehoord voelen en passende zorgverlening 
ervaren. Bewustwording van de wensen van de cliënten en dat goede zorg ook 
welzijn omvat. 
3. Roosters afgestemd op zorgvraag cliënten en privé situatie medewerkers 

 

 

Wat is hiervoor nodig? (materiaal, middelen, FTE en niveau medewerkers, 
financiën etc.) 
 
A. Cliënten 

Kennis over de ZZP opbouw en verdeling van de uren binnen Valkenhof. 
Kennis van NAH vergroten. 
 

B. Zorgverleners 
Gesprekken met medewerkers en een beoordeling of de juiste werkwijze en 
systemen gehanteerd worden. 
Voor uitbreiding overdrachttijd en extra inzet personeel op Kempenhof is 
beschikbaar  € 675.000 *  23% = € 155.250 

 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
Geen extra middelen voor dit punt noodzakelijk. Bepaalde onderdelen van de 
functie moeten extra aandacht krijgen. 

 

 

Hoe vindt interne monitoring van het te bereiken resultaat plaats? 
 
A. Cliënten 

In de cliënt besprekingen wordt dit een gespreksonderwerp. 
Het nieuwe cliënten dossier is van grote ondersteuning bij de monitoring, d.m.v. 
onder andere het cliënt portaal en de MIKZO systematiek. 
 

B. Zorgverleners 
Meten van de medewerkerstevredenheid en indien gewenst en nodig het 
organiseren van tea-time bijeenkomsten voor de locatie 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
Meten van de medewerkerstevredenheid en indien gewenst en nodig het 
organiseren van tea-time bijeenkomsten voor de locatie. 
Laagdrempelig cliënt tevredenheid polsen d.m.v. een kleine enquête, 
huiskamergesprekken en exit-formulieren. 

 
In de kwartaaloverleggen kwaliteit en bedrijfsvoering worden de kwaliteitsplannen 
gemonitord en evt. bijgesteld. 
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Wie is verantwoordelijk en wanneer is het afgerond?  
 
A. Cliënten 

Manager en medewerkers zijn hiervoor verantwoordelijk. Echter moet er tijdens 
de gesprekken met cliënten en mantelzorgers ook op de verantwoordelijkheid 
van hen gewezen worden. 
Dit zal een doorlopend actie punt blijven omdat we willen blijven verbeteren. 

 

B. Zorgverleners 
Voor dit punt zijn managers, medewerkers en planners gezamenlijk 
verantwoordelijk. Het streven is om eind 2020 het actiepunt volledig te hebben 
afgerond. 

 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
De verpleegkundigen met kwaliteitsuren worden hiervoor ingezet. Tevens zal er 
samen met afdeling communicatie gekeken moeten worden naar de 
mogelijkheden voor de exit/ evaluatie formulieren. 
Echter hebben alle medewerkers, inclusief manager, hier een rol in.  
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KWALITEITSPLAN LEENDERHOF 2020 
 

  
Onderwerp : KWALITEITSPLAN 2020 LEENDERHOF 

 

Wat gaat Leenderhof doen? 
 
A. Cliënten 
In het verlengde van 2019 staat voor 2020 opnieuw ‘aandacht voor de bewoner’ 
centraal. Deze aandacht is belangrijk op de afdeling van de bewoner zelf als ook 
elders op locatie (met name in het restaurant/activiteitenruimten). Onderstaande 
plannen uit 2019 worden vervolgd in 2020.    

 Welzijnsplan/optimalisatie huiskamerdienst 
De ‘welzijn’ zorg coördinatoren zijn in 2019 gestart met het opstellen van het 
welzijnsplan. In dit plan wordt ingezoomd op het thuisgevoel van onze bewoners, 
activiteitenprogramma (in de huiskamers en in het restaurant) en een optimalisatie 
van de huiskamerdienst. In 2020 wordt dit plan verder geïmplementeerd.   

 Projectplan ‘Leven in de Brouwerij’ 
Eind 2019 is de Gasterij Hof van Leende geopend. De Gasterij dient als 
ontmoetingsplek voor bewoners van Leenderhof en de bewoners uit de omgeving. 
Het projectplan ‘Leven in de brouwerij’ heeft als doel een zo breed mogelijk aanbod 
te bieden op het gebied van eten & drinken en activiteiten. Dit aanbod in faciliteiten 
draagt op een positieve manier bij aan de kwaliteit van leven van onze bewoners als 
van de bewoners in de omgeving.      
 
B. Zorgverleners 

 Inspireer en Leer 
Medewerkers inspireren, motiveren en coachen en daarmee werkgeluk verhogen. 
Hiervoor dient de gehele locatie te fungeren als netwerkorganisatie.  
Met inzet extra personeel door: BBL-helpenden zorg en welzijn niveau 2 
bovenformatief, uitbreiding werktijd nachtdienst, uitbreiding overdrachttijd en Wzd-
scholing, wordt kwaliteit van zorg geborgd 

 
C. Leren, verbeteren en innoveren 

 Projectplan ‘Leefcirkels’ 
In het kader van cliënt centraal wil Valkenhof inspelen op maximale vrijheid en 
bewegingsruimte van onze cliënt. Door het inrichten van leefcirkels zal onze 
bewoner zolang mogelijk en op maat gemaakt zijn eigen regie behouden. 
Leenderhof gaat aan de slag met deze leefcirkels en ontwikkeld daarmee de 
blauwdruk voor de overige locaties van Valkenhof  
 

 

Wat is het resultaat, wat wil Leenderhof bereiken? (Doel (SMART) ) 
 
A. Cliënten 

 Medewerkers kunnen het programma voor activiteiten in huiselijke kring “ op 
maat” organiseren en uitvoeren. 

 In de Gasterij hof van Leende is een gevarieerd aanbod in activiteiten als ook 
op het gebied van eten en drinken.  



_____________________________________________________________________________________________________ 
Valkenhof Kwaliteitsplan 2020, november 2019 VV  Pagina 29 van 40 

 

 In het programma zijn activiteiten opgenomen die aansluiten bij de fasen van 
dementie van de bewoners van de afdeling. 

 Eind 2020 geeft bewoner/familie/mantelzorger aan dat cliënt voldoende 
aandacht krijgt en dat er een gevarieerd activiteitenprogramma is opgesteld 
voor de huiskamer en het Grand Café. 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.  
 

B. Zorgverleners 

 Medewerker is zich bewust van eigen houding en gedrag 

 Medewerkers/teams weten elkaar te vinden, staan open om van elkaar te 
leren en weten hoe ze continue verbeteren. 

 Teams zijn op formatie met verpleegkundigen, verzorgenden IG en 
ondersteuners zorg en welzijn 

 Extra inzet van personeel met: BBL-helpenden zorg en welzijn niveau 2 
bovenformatief, uitbreiding werktijd nachtdienst, uitbreiding overdrachttijd en 
Wzd-scholing 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 

 Elke cliënt heeft eind 2020 een leefcirkel op maat (binnen het kader van de 
financiële mogelijkheden)’ 

 

 

Wat is hiervoor nodig? (materiaal, middelen, FTE en niveau medewerkers, 
financiën etc.) 
 
A. Cliënten 

Welzijnsplan/optimalisatie huiskamerdienst 

 Implementatie plan welzijn. Zoco welzijn draagt hiervoor verantwoordelijkheid 
en krijgt tijd 
 

Project ‘Leven in de brouwerij’ 

 Opstellen activiteitenprogramma voor het hele jaar 

 Samenwerking opzetten met organisaties/initiatieven uit omgeving Leende 

 FTE: bij uitbreiding van activiteiten en aanbod in de Gasterij zal openstelling 
in de avond mogelijk wijzigen. Dit betekent personeelsuitbreiding van de 
catering. Bij volledige openstelling van de Gasterij betekent dit: uitbreiding van 
0.33 FTE (2 uur per dag, voor 5 avonden) 
 

B. Zorgverleners 

 Opstellen plan leer en inspireer sessies 

 Voor Inzet extra personeel en uitbreiding overdrachttijd voor Leenderhof is € 
675.000 * 15% =  € 101.250 beschikbaar 
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C. Leren, verbeteren en innoveren 
  Implementatie van het plan ‘Leefcirkels 2020’. Hierin wordt oa beschreven welke 

bouwtechnische verandering plaats moeten vinden, hoe bijscholing personeel 
eruit ziet en welke aanpassingen dit voor de bewoner heeft.  

  

 

Hoe vindt interne monitoring van het te bereiken resultaat plaats? 
A. Cliënten 
Periodiek overleg met zoco’s welzijn en projectgroep ‘leven in de brouwerij’ om stand 
van zaken en voortgang implementatie te bespreken.  
 
B. Zorgverleners 
De opvolging en bespreking van resultaten Inspireer en leer sessie komen terug 
tijdens teamoverleg en zoco overleg.    
 
C. Leren, verbeteren en innoveren 
Periodiek overleg projectgroep ‘leefcirkels 2020’ 
In maandelijkse overleggen kwaliteit en bedrijfsvoering / HRM worden de 
kwaliteitsplannen gemonitord en evt. bijgesteld. 
 

 

Wie is verantwoordelijk en wanneer is het afgerond?  
 

A. Cliënten 

 Welzijnsplan/optimalisatie huiskamerdienst 
Verantwoordelijkheid ligt bij zoco welzijn en manager en dit plan loopt door tot eind 
2020. 

 Project ‘Leven in de brouwerij’ 
Verantwoordelijkheid ligt bij de gehele projectgroep ‘Leven in de brouwerij’ en het 
gewenste resultaat is eind 2020 behaald.  
 

B. Zorgverleners 
Inspireer en leer sessies worden georganiseerd door manager ism organisatie 
adviseur. Deze sessies zullen door het hele jaar heen georganiseerd worden.  
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
Verantwoordelijkheid ligt bij de projectgroep ‘Leefcirkels 2020’. Eind 2020 is het plan 
uitgevoerd en volledig geïmplementeerd op locatie Leenderhof.  
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KWALITEITSPLAN TAXANDRIA 2020 
 

  
Onderwerp : KWALITEITSPLAN 2020 TAXANDRIA 

 

Wat gaat Taxandria doen? 

A. Cliënten 

 Er is aandacht voor persoonsgerichte zorg met aandacht voor 

zelfredzaamheid. Dat resulteert in een hogere cliënttevredenheid. Er zal een 

nieuw cliënttevredenheidsonderzoek plaatsvinden om dit te toetsen 

 Om extra ondersteuning op de afdelingen te continueren en activiteiten uit 

tebreiden, worden scholieren / studenten / vrijwilligers geworven. Zij krijgen 

tips / training van de professionals 

 Medewerkers, cliënten en verwanten worden geïnformeerd over nieuwe Wet 

zorg en dwang 

 Er wordt een waakdoos ter beschikking gesteld op iedere afdeling om de 

kwaliteit en continuïteit van zorg in de laatste levensfase te vergroten   

 

B. Zorgverleners 

Door de werkdruk en krapte van het zorgpersoneel wordt het bespreken van 

knelpunten, zoals werkdruk en de mogelijke oplossingen in multidisciplinaire teams 

steeds belangrijker. Er wordt aandacht besteed aan het delen van kennis, het 

aanbieden van opleidingen en de inzet van gekwalificeerd personeel wat kan 

bijdragen aan het werkgeluk van de medewerkers. Extra inzet van personeel met: 

BBL-helpenden zorg en welzijn niveau 2 bovenformatief, uitbreiding werktijd 

nachtdienst, uitbreiding overdrachttijd en Wzd-scholing. 

C. Leren, verbeteren en innoveren 

Taxandria gaat gebruik maken van Domotica. De toepassing van zorgtechnologie 

gebeurt - net zoals nu ook het geval is - pas op het moment dat dit om 

veiligheidsredenen nodig wordt geacht en altijd in overleg met en na formeel akkoord 

van cliënt en/of contactpersoon. 

 
 
 

Wat is het resultaat, wat wil Taxandria bereiken? (Doel (SMART) ) 
 
A. Cliënten 

 Minimaal 49% van de respondenten (cliënten/verwanten) van locatie 

Taxandria heeft een tevredenheidsonderzoek ingevuld, o.a. door inzet van 

extra ondersteunend personeel en vrijwilligers 

 Cliënten krijgen meer aandacht (hogere tevredenheid) en zorgpersoneel 
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wordt ontlast (meer werkplezier). De ‘Slide & Turn eetkamerstoel’ wordt 

ingezet. Iedere zorgteam heeft minimaal één vaste vrijwilliger, die wordt 

uitgenodigd voor de halfjaarlijkse evaluatiegesprekken. Welzijnsactiviteiten 

zijn het eerste half jaar van 2020 uitgebreid met inzet van de Cliniclowns 

(voorheen Careclowns). Cliënten van verschillende afdelingen nemen deel 

aan de groepsactiviteiten. 

 De ergotherapeut wordt in Q1 uitgenodigd voor een presentatie voor 

vrijwilligers, mantelzorgers en afdelingsondersteuners. De terugkoppeling van 

de mantelzorggesprekken wordt besproken tijdens de halfjaarlijkse evaluaties 

in Q2 en Q4, 2020. Ook worden de mantelzorg- en vrijwilligersactiviteiten 2 x 

maal jaar geëvalueerd.  

 In Januari 2020 zijn medewerkers, cliënten en 1ste contactpersonen 

geïnformeerd over de gevolgen van de Wet zorg en dwang (Wzd) en het 

Besluit zorg en dwang (Bzd) 

 In Q1 zijn alle afdelingen in bezit van een waakdoos. Het resultaat kan zijn de 

naasten (en of zorgmedewerkers) met een goed gevoel terug kunnen kijken 

naar de periode rondom het overlijden. 

 

B. Zorgverleners 

 Per 1 januari 2020 zijn verpleegkundigen toegevoegd aan de basisteams. De 

kwaliteitsprojecten waar deze medewerkers voor worden ingezet zijn in 

Q1,2020 gedefinieerd.  

 Een van de nieuwe ontwikkelingen in het kader van oplopende tekorten aan 

zorgmedewerkers is de inzet van certificeerbare eenheden. In Q2, 2020 zijn 

minimaal 2 medewerkers op Taxandria inzetbaar voor meer zorgtaken, na het 

behalen van de certificaten.  

 In 2020 staat het onderwerp werkdruk/roosterpalet op de agenda van de 

individuele- en teamoverleggen.  

 Taxandria zet in op een wervingscampagne voor het contracteren, binden en 

boeien van verzorgenden niveau 3, gedurende het hele jaar 2020. 

 In 2020 zal de locatiemanager Taxandria met 90% van de medewerkers een 

individueel werkoverleg voeren met als inzet dat er een grotere mate van 

werkgeluk wordt ervaren en medewerkers zich gesteund voelen door het 

management. Er zal aandacht worden besteed aan 

deskundigheidsbevordering door het bespreken van de benodigde scholing 

voor iedere medewerker. Ook zal de teamcoaching worden geëvalueerd. 

 De trainingen ten behoeve van deskundigheidsbevordering specialistische 

zorg (2 teams) worden gecontinueerd in Q1, 2020 

 Extra inzet van personeel met: BBL-helpenden zorg en welzijn niveau 2 

bovenformatief, uitbreiding werktijd nachtdienst, uitbreiding overdrachttijd en 

Wzd-scholing 
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C. Leren, verbeteren en innoveren 

 Ongestoorde nachtrust voor cliënten. In het huidige systeem moet een 

medewerker een kamer binnengaan om te zien of een cliënt nog veilig is. Met 

het nieuwe systeem kan een medewerker op afstand toezicht houden op de 

veiligheid van de bewoner en waar nodig snel en adequaat reageren 

 Sneller weten waar een cliënt zich bevindt. Onze huidige 

personenalarmering is gekoppeld aan een kamernummer. Het zorgpersoneel 

gaat bij een alarm dus naar de kamer van de cliënt, ook als de cliënt zich 

mogelijk ergens anders in het gebouw bevindt. Met de nieuwe vorm van 

alarmering kan de zorg precies zien waar de cliënt is en direct naar de juiste 

locatie gaan. 

 Geen gesloten afdelingen meer (op termijn). Op het moment dat we 

dwaaldetectie introduceren is het op termijn wellicht mogelijk de codesloten 

van afdelingen te verwijderen. Buitendeuren en ruimtes die niet veilig zijn voor 

cliënten zijn dan beveiligd en gaan voor bewoners met dwaaldetectie niet 

open. 

 Ondersteuning (geen vervanging!) van zorgpersoneel: door inzet van 

geluid- en beeldbewaking op kamers en in gangen en huiskamers kunnen 

medewerkers bijvoorbeeld in avond- en nachtdiensten waar nodig op afstand 

een oogje in het zeil houden. Hierdoor weten zij sneller dat de bewoner veilig 

is en hoeven zij er niet naar toe te lopen. 

 Cliënten en/of contactpersonen zijn geïnformeerd voorafgaand aan het 

gebruik. Daarnaast is het van belang om te weten dat de beelden die een 

slimme sensor vastlegt, niet worden opgenomen of bewaard. Ze worden 

alleen gebruikt om de situatie op dat moment te kunnen beoordelen. 

 Nieuwe ECD is geïmplementeerd Q1, 2020 en medewerkers zijn opgeleid. 

 

 

Wat is hiervoor nodig? (materiaal, middelen, FTE en niveau medewerkers, 

financiën etc.) 

A. Cliënten 

In samenwerking met ondersteunende afdelingen, teams, zorgmedewerkers, 

behandelaren, vrijwilligers kunnen bovenstaande resultaten, binnen bestaand budget 

behaald worden. 

B. Zorgverleners 

Inzet van kwaliteitsgelden, op basis van berekening per locatie. Voor Taxandria is er 

voor inzet extra personeel en uitbreiding overdrachttijd € 675.000 * 29% = € 195.750 

beschikbaar 
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C. Leren, verbeteren en innoveren 

 Afdeling bedrijfsvoering.  

 Opleidingsmateriaal dient beschikbaar te worden gesteld. 

 In teamoverleggen zal de omgang met het nieuwe ECD worden besproken 

met de zorgmedewerkers. 

 

 

Hoe vindt interne monitoring van het te bereiken resultaat plaats? 

A. Cliënten 

 Uitkomsten tevredenheidsonderzoek geven inzicht 

 Toetsen van de website Zorgkaart Nederland 

 De mantelzorg- en vrijwilligersactiviteiten worden 2 x maal jaar geëvalueerd 

met zorgcoördinatoren. 

 

B. Zorgverleners 

Tijdens de bedrijfsvoeringsgesprekken, kwaliteitsevaluaties, werkoverleggen en 

jaargesprekken 

C. Leren, verbeteren en innoveren 

Door het uitvoeren van Interne audits en periodieke teamoverleggen. Tijdens de 

bedrijfsvoeringsgesprekken en kwaliteitsevaluaties. 

In de kwartaaloverleggen kwaliteit en bedrijfsvoering / HRM worden de 

kwaliteitsplannen gemonitord en evt. bijgesteld. 

 

 

Wie is verantwoordelijk en wanneer is het afgerond?  

A. Cliënten 

Locatiemanager, zorgteams, behandelaren beleid/staf. Eind 2020 is onderwerp 

Cliënten afgerond. 

B. Zorgverleners 

Locatiemanager eind 2020. 

C. Leren, verbeteren en innoveren 

Directie en locatiemanager, Q2 2020 
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KWALITEITSPLAN VLASGAARD 2020 
 

  
Onderwerp : KWALITEITSPLAN 2020 VLASGAARD 

 

Wat gaat Vlasgaard doen?  
 
A. Cliënten 
Ondanks de toenemende complexiteit van de cliëntenpopulatie èn de krapte op de 
arbeidsmarkt, blijft adequaat inspelen op de behoeften en wensen van de cliënten 
noodzakelijk om uiteindelijk de cliënttevredenheid te waarborgen.  

 
B. Zorgverleners 
Ervoor zorgen dat in de dagelijkse zorg voor de cliënten voldoende deskundigheid 
binnen het team van verschillende zorgverleners beschikbaar is om kwaliteit van 
zorg te leveren. 
 
C. Leren, verbeteren en innoveren 
Samen met de teams: 

 de inzet van de gekozen Domotica systemen binnen de afdelingen 
implementeren 

 het nieuwe ECD binnen de afdelingen implementeren 

 inzetten van de Brein Omgevings Methodiek 

 

Wat is het resultaat, wat wil Vlasgaard bereiken? (Doel (SMART) ) 
 
A. Cliënten 
Eind 2020 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. 
 
B. Zorgverleners 
Eind 2020 hebben de teams samen met de planner de roosters zo ingericht dat er bij 
wijzigingen teruggegrepen kan worden op alternatieve inzet en flexibiliteit vanuit 
andere afdelingen om kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Er zijn 
verpleegkundigen, verzorgenden IG en ondersteuners in zorg en welzijn geworven 
om aan deze flexibiliteit in de formatie te kunnen voldoen. Extra inzet van personeel 
met: BBL-helpenden zorg en welzijn niveau 2 bovenformatief, uitbreiding werktijd 
nachtdienst, uitbreiding overdrachttijd en Wzd-scholing. 
 
C. Leren, verbeteren en innoveren 
Eind 2020 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. 
Op basis van de BOM-werkwijze (Brein Omgevings Methodiek) ervaren onze PG-
cliënten meer tijd, aandacht en veiligheid waardoor hun welzijn / kwaliteit van leven  
wordt verhoogd. Adequate aanpassingen in hun leefomgeving (inrichting, gebouw) 
zijn gerealiseerd en de zorgverleners passen de specifieke benaderingswijze 
conform de BOM-werkwijze dagelijks toe. 
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Wat is hiervoor nodig? (materiaal, middelen, FTE en niveau medewerkers, 
financiën etc.) 
 
A. Cliënten 
Samen met de teams: 

 voortdurend inventariseren en evt. bijstellen welke behoeften de cliënt heeft om 
te voldoen aan het individuele welbevinden / kwaliteit van leven 

 de werkprocessen aanpassen en vervatten in het roosterpalet 
 
B. Zorgverleners 
Met het toegekende kwaliteitsbudget de flexibele, deskundige medewerkers 
beschikbaar hebben om wijzigingen in de roosters de benodigde deskundig te 
kunnen leveren. Zo kan het team terugvallen op de juiste expertise om kwaliteit van 
zorg te kunnen blijven bieden. Voor de Vlasgaard is voor inzet extra personeel en 
uitbreiding overdrachttijd € 675.000 * 14% = € 94.500 beschikbaar. 
 
C. Leren, verbeteren en innoveren 
Samen met de teams: 

 de inzet van de gekozen Domotica systemen binnen de afdelingen 
implementeren 

 het nieuwe ECD binnen de afdelingen implementeren 
 
BOM-werkwijze: 

 Kennis van zorgverleners op het gebied van de BOM-werkwijze middels 
scholing. 

 Kennis van adequate aanpassingen in de leefomgeving (inrichting, gebouw) 
van PG-cliënten op het gebied van de BOM-werkwijze. 

 Realiseren van adequate aanpassingen in de leefomgeving (inrichting, 
gebouw) van PG-cliënten op het gebied van de BOM-werkwijze. 

 Frequente besprekingen over de vorderingen van de implementatie van de 
BOM-werkwijze voor onze PG-doelgroep welke waar nodig worden 
bijgestuurd. 

 

 

Hoe vindt interne monitoring van het te bereiken resultaat plaats? 
 
A. Cliënten 
In de cliëntbesprekingen uiten cliënten en mantelzorgers hun ervaren tevredenheid 
over individueel welbevinden / kwaliteit van leven. Indien nodig vinden aanpassingen 
plaats om welbevinden / kwaliteit van leven te verhogen 
 
B. Zorgverleners 
Bij wijzigingen in het rooster wordt achteraf geëvalueerd / getoetst in hoeverre het 
juiste deskundigheidsniveau aanwezig is geweest. Bij juiste deskundigheidsinzet 
worden de uitgevoerde acties geborgd. Bij ontoereikende deskundigheidsinzet 
worden op basis van analyse en evaluatie verbeteracties ingezet. 
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C. Leren, verbeteren en innoveren 

 Toetsen of de ingezette domotica en het werken met het nieuwe ECD op de 
afgesproken wijze worden toegepast. 

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

 
BOM-werkwijze: 
In de cliëntbesprekingen uiten cliënten en mantelzorgers hun ervaren tevredenheid 
over individueel welbevinden / kwaliteit van leven. Indien nodig vinden aanpassingen 
plaats om welbevinden / kwaliteit van leven te verhogen. 
Tijdens periodiek evaluaties met het team (gedragsvisites, gedragsbesprekingen, 
cliëntbesprekingen, teamoverleg) en dagelijkse contacten tussen zorgverleners en 
mantelzorgers en medewerkers onderling (multidisciplinair) vinden interne 
toetsingsmomenten plaats. Indien nodig worden acties ter verbetering uitgezet. 
In de periodieke overleggen kwaliteit en bedrijfsvoering worden de kwaliteitsplannen 
gemonitord en evt. bijgesteld. 
 

 

Wie is verantwoordelijk en wanneer is het afgerond?  
 
A. Cliënten 
De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de afspraken in het zorgleefplan 
over  welbevinden en kwaliteit van leven.  Eind 2020 is het cyclisch proces van 
ervaren tevredenheid geïmplementeerd voor iedere cliënt. 
 
B. Zorgverleners 
Manager is samen met teams en planner eind 2020 verantwoordelijk voor een 
passend rooster met borging van beschikbare deskundigheid op momenten dat dit 
nodig is. 
 
C. Leren, verbeteren en innoveren 
Manager is samen met teams en projectgroep verantwoordelijk dat domotica en het 
nieuwe ECD eind 2020 naar tevredenheid en volgens afgesproken werkwijze 
functioneert. 
Locatiemanager is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden en het faciliteren 
(gebouw, inrichting, scholing) van de implementatie van de BOM-werkwijze. 
Zorgverleners / multidisciplinaire teamleden zijn verantwoordelijk voor het vergaren 
van de kennis van de BOM-werkwijze en het adequaat toepassen ervan in de 
dagelijkse zorgverlening aan onze PG-cliënten. Eind 2020 willen we de resultaten 
bereikt hebben 
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KWALITEITSPLAN WLZ WIJKZORG 2020 
 

  
Onderwerp : KWALITEITSPLAN 2020 WLZ WIJKZORG 

 

Wat gaat WLZ Wijkzorg doen? 
 
A. Cliënten 

Meer inzet van zorgtechnologie bij de cliënt thuis om zorg efficiënter in te richten. 
Zo wordt de cliënt minder afhankelijk van de zorgverleners, vergroot het de 
zelfdredzaamheid en kunnen ze (nog) langer zelfstandiger thuis wonen. 
 

B. Zorgverleners 
Vooruitblik 2020: in de samenwerking met verschillende disciplines kan een 
verbeterslag gemaakt worden. Een aandachtsvelder ARBO, die regelmatig 
overleg voert met fysiotherapie & ergotherapie over de stand van zaken zou een 
waardevolle toevoeging zijn. Dit leidt tot een verbetering van verantwoord thuis 
wonen. 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
Vooruitblik 2020: meer gebruik maken van het netwerk binnen het Klavertje Vier 
om bij elkaar in de keuken te kijken. Niet alleen op niveau van management/staf, 
maar juist ook op zorginhoudelijk niveau. 
 
Medewerkers moeten blijven leren en verbeteren binnen hun professionele vak. 
Een van de manieren om dit te doen is om hun handelingen bekwaam te houden 
via het Leerplein van Valkenhof. Bij nog niet alle medewerkers is dit up to date, 
en daar zal een verbeterslag op gemaakt gaan worden. 
 

 

Wat is het resultaat, wat wil WLZ Wijkzorg bereiken? (Doel (SMART) ) 
 
A. Cliënten 

Bij minimaal 20 cliënten, voor 01-05-2020, een vorm van zorgtechnologie 
inzetten die bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en een efficiënte 
inzet van professionele zorg 
 

B. Zorgverleners 
Het inregelen van een structureel overleg (bijvoorbeeld op 3-maandelijkse basis) 
waarbij de aandachtsvelder ARBO van het wijkteam overlegt met fysiotherapie & 
ergotherapie over de gang van zaken bij cliënten in de wijk. Dit moet leiden tot 
een grotere inzet van hulpmiddelen en/of technieken zodat cliënten veilig thuis 
kunnen wonen en medewerkers veilig kunnen werken. 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
Het organiseren van een regionaal overleg binnen het Klavertje Vier voor 
zorgmedewerkers (wijkverpleegkundigen/verpleegkundigen/verzorgenden). 
Hierin wordt informatie uitgewisseld met elkaar over werkwijzen en kan 
gesproken worden over eventueel meelopen met elkaar. 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Valkenhof Kwaliteitsplan 2020, november 2019 VV  Pagina 39 van 40 

 

 
Alle medewerkers hebben hun handelingen in het Leerplein op bekwaam staan, 
of er is minstens zichtbaar dat men er mee bezig is. 

 

 

Wat is hiervoor nodig? (materiaal, middelen, FTE en niveau medewerkers, 
financiën etc.) 
 
A. Cliënten 

De inzet van zorgtechnologie thuis kent verschillende financieringsvormen. Óf het 
wordt door de cliënt zelf gefinancierd (met vergoeding vanuit verzekeraar), óf er 
kan subsidie voor verkregen worden óf het komt voor rekening van Valkenhof. 
Afhankelijk van welke zorgtechnologie ingezet zal worden kan dit kostenplaatje 
verschillen. In elk geval 1 verpleegkundige niveau 4 sluit aan bij het regionale 
project Precies samen met een adviseur vanuit de staf wat zich richt op dit 
onderwerp. 
 

B. Zorgverleners 
Hiervoor zijn een fysio- & ergotherapeut van Valkenhof nodig en vanuit het 
wijkteam de aandachtsvelder ARBO (dit is een verpleegkundige). Aan materialen 
en middelen is (vooralsnog) niets nodig want het gaat om het verbeteren van de 
samenwerking & korte lijnen houden.  
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
Hiervoor is tenminste 1 collega-organisatie nodig (binnen het klavertje Vier) 
waarmee we een “kijkje in de keuken” kunnen opzetten. Dit zal zich richten op 
het samenbrengen van zorgprofessionals, die deel uit maken van het wijkteam 
van een andere organisatie uit het Klavertje Vier en deel uit maken van het 
wijkteam van Valkenhof. Ook hier zijn geen materialen/middelen nodig. 
Leerplein is al een bestaand systeem, dus daar zijn verder geen extra 
materialen/middelen of FTE voor nodig. 
 

 

Hoe vindt interne monitoring van het te bereiken resultaat plaats? 
 
A. Cliënten 

Manager wijkverpleging zal de betreffende Verpleegkundige die deelneemt 
regelmatig bevragen over de stand van zaken. Daarnaast wordt in het overleg 
kwaliteit ook elk kwartaal gemonitord hoe de stand van zaken is. 
 

B. Zorgverleners 
In het overleg kwaliteit zal aandacht zijn voor de stand van zaken rondom het 
kwaliteitsplan. Verder zal er aan de betrokkenen (ergo/fysio/aandachtsvelder) 
regelmatig gevraagd worden wat de uitkomsten zijn van de overleggen. 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
In het overleg kwaliteit zal aandacht zijn voor de stand van zaken rondom het 
kwaliteitsplan. 
Monitoring vindt plaats binnen het Leerplein waarbij de leidinggevende zicht heeft 
op de stand van zaken rondom elke individuele medewerker. 
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Wie is verantwoordelijk en wanneer is het afgerond?  
 
A. Cliënten 

Eindverantwoordelijk is manager wijkverpleging, verantwoordelijk voor de 
uitvoering is de betrokken verpleegkundige en de adviseur vanuit de staf. 
Streefdatum om bij 20 cliënten een zorgtechnologie geïmplementeerd te hebben 
is 01-05-2020 
 

B. Zorgverleners 
Verantwoordelijk is aandachtsvelder ARBO samen met de betrokken disciplines 
(fysiotherapie & ergotherapie). In Q1 2020 moet het eerste overleg plaatsvinden. 
 

C. Leren, verbeteren en innoveren 
Verantwoordelijk voor het leggen van contacten verbinden van medewerkers 
tussen organisaties is manager wijkverpleging. Verantwoordelijk voor de 
daadwerkelijk organisatie van een overleg zijn betrokken zorgprofessionals. 
Uiterlijk 01-05-2020 (start zorgwaarborgperiode) dient een eerste overleg tussen 
zorgprofessionals van verschillende organisaties binnen Klavertje Vier te hebben 
plaatsgevonden. 
De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van de 
handelingen, maar de leidinggevende zal hierop meer gaan sturen. Eind 2020 
moet in leerplein de verbetering zichtbaar zijn. 

 

 
 
 


