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 Voorwoord

Wij, Maryanne en 
Albert, hebben de 
eerder ingeslagen 
weg voortvarend 
vervolgd. Het 

management en de staf zijn verder 
geschoold en voorbereid op een 
gedegen uitrusting naar de toekomst. 
De organisatieontwikkeling is voortgezet 
en ingedeeld in voor het management 
overzichtelijke aandachtsgebieden. 
Ook is er meer aandacht voor de 
behoefte van personeel aan een 
gezond werkklimaat. Zo is in het 
roosterbeleid gehoor gegeven aan de 
uitdrukkelijke wens om meer tijd te 

hebben voor overdracht en verandering 
rond de pauze in de nachtdienst. Ook is 
aandacht gegeven aan de huishoude-
lijke functies, wat in 2020 resulteerde in 
een herijking van de functies.

De druk op het personeel is groot, 
doordat de zorgvraag en zorgzwaarte 
toenemen. Het voorzien in voldoende 
bekwaam personeel is in de huidige 
krappe arbeidsmarkt een uitdaging. 
Met veel inspanningen zijn we er in 
2019 toch in geslaagd om uiteindelijk 
voldoende personeel aan ons te binden 
om de roosters in te kunnen vullen. 
Daarnaast waren binnen Valkenhof ook 

Het jaar 2019 was een jaar met een groot aantal gebeurtenissen. 
Eind 2018 werd de bestuurder, Annemieke Blokker, ernstig ziek. 
Op 16 september jl. heeft zij haar taken neergelegd en zijn de 
directieleden Maryanne Schlösser en Albert Vermaase benoemd 
tot Raad van Bestuur. Tot ons grote verdriet hebben wij op 
25 oktober jl. afscheid moeten nemen van Annemieke. 

Een bewogen jaar

weer een groot aantal vrijwilligers en 
mantelzorgers actief om samen met 
ons bij te dragen aan het dagelijkse 
welzijn van onze bewoners. Zowel op 
individueel niveau als op het gebied van 
groepsactiviteiten. Zij vormen net dat 
stukje extra aandacht… 

Eind 2018 is het nieuwe verpleeghuis 
Den Haagacker in gebruik genomen en 
in 2019 is deze met een gezellige high 
tea voor de bewoners geopend. Ook 
op vele andere vlakken heeft Valkenhof 
niet stilgezeten in 2019. U leest er alles 
over in dit jaarbericht. 
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Afscheid

Afscheid
Eind 2018 werd Valkenhof bestuurder Annemieke Blokker ernstig ziek. 
Haar leven kwam vanaf dat moment in een stroomversnelling en stond in het 
teken van het regelen van alle goede dingen voor haar gezin en voor Valkenhof. 
Ze ging het gevecht tegen de ziekte aan, maar heeft deze helaas verloren. 

Op 16 september 2019 heeft zij haar taken neergelegd en zijn de directieleden 
Maryanne Schlösser en Albert Vermaase benoemd tot Raad van Bestuur. 
Zij namen sinds eind 2018 de taken van Annemieke al grotendeels waar. 
Helaas is Annemieke Blokker ons op 18 oktober 2019 ontvallen en hebben 
wij op 25 oktober afscheid van haar moeten nemen.

• Een hals/pols-medaillon dat laat zien 
waar een cliënt zich bevindt;

• Meldingen wanneer een cliënt het 
bed of de kamer verlaat, wanneer de 
badkamerdeur geopend wordt, bij 
beweging in de ruimte en wanneer 
geluid boven de gestelde drempel-
waarde uitkomt.

De domotica worden alleen geacti-
veerd wanneer de cliënt hier voordeel 
van ondervindt. In veel gevallen zal het 
inschakelen van de sensor niet nodig 
zijn en dus niet gebeuren. Wanneer dit 

Ontwikkelingen binnen onze zorg

In het voorgaande jaarbericht vertel-
den we al dat we waren gestart met de 
aanleg van domotica binnen Valkenhof. 
Naast het gebruik van slimme sensoren 
die beeld, geluid en temperatuur kun-
nen registreren, zijn er nu ook andere 
vormen van domotica die ingezet kun-
nen worden (indien nodig): 

Domotica

In 2019 hebben we de start gemaakt 
om over te gaan naar een nieuw 
elektronisch cliëntendossier (ECD). We 
hebben ruim acht jaar met Resident-
Web gewerkt en het was tijd voor een 
meer passend dossier. Na onderzocht 
te hebben welk ECD en welke metho-
diek het beste bij ons passen, hebben 
we uiteindelijk gekozen voor QIC 
(Quality In Care), een product van SDB 
Groep. 

QIC is een gebruiksvriendelijk systeem, 
dat ook makkelijk op tablets gebruikt 
kan worden. Verder hebben we er ook 
voor gekozen om met MIKZO te gaan 
werken; een andere zorgplanmethodiek 
dan de vier domeinen die we hiervoor 

Over naar een 
nieuw ECD…: 
QIC

hanteerden. Met Mikzo staat de cliënt 
centraal en wordt er gekeken naar 
verschillende domeinen, om zo mak-
kelijker en overzichtelijker te kunnen 
werken. Om goed van start te kunnen 
gaan, hebben we verschillende 

zorgmedewerkers (zowel intramuraal 
als extramuraal) en medewerkers van 
de planning betrokken bij de inrichting 
en implementatie van het nieuwe ECD. 
Op naar een nieuw begin! 

wel het geval is, wordt de sensor alleen 
geactiveerd met expliciet akkoord van de 
cliënt en/of diens eerste contactpersoon. 
Wijzigingen worden vastgelegd in een 
logboek. Hiermee voorkomen we dat 
sensoren ongewenst worden ingescha-
keld en kan er voor iedere cliënt een 
leefomgeving gecreëerd worden, waarbij 
een juiste balans ontstaat tussen kwaliteit 
van leven en de beschermende omge-
ving van Valkenhof. Natuurlijk blijven we 
de ontwikkelingen in de (zorg)techno-
logie nauwlettend volgen en blijven we 
vernieuwen waar dat bij onze zorg past.
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 Kwaliteit

In 2019 zijn belangrijke stappen gezet in de kwaliteit van de 
zorgverlening. Kwaliteit wordt in dit kader gezien als zorgverlening 
gebaseerd op de behoefte vanuit de bevolking van Valkenswaard, 
Leende en omstreken, zowel inhoudelijk als qua ontwikkeling.

Inhoudelijk
Mensen voelen zich gelukkiger als zij zoveel mogelijk zelf 
kunnen doen en eigenaar zijn als het gaat om het eigen leven. 
We pamperen niet, zoals in de klassieke ouderenzorg 
gebeurde, maar stimuleren mensen met inspirerende 
activiteiten en sociale contacten. Ook de overheid stimuleert 
ons om een tandje bij te zetten. In 2019 volgden wij de 
aanwijzingen vanuit het programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg 
‘Thuis in het Verpleeghuis april 2018’.

Het leveren van kwalitatief goede zorg (met name intramuraal, 
maar ook extramuraal) op een specifieke Brabantse wijze: 
‘zorg met een zachte g’, stond daarbij in 2019 onverminderd 
centraal. Deze combinatie moet Valkenhof onderscheidend 
houden ten opzichte van de concurrenten. 
Het trajct ‘Voel je thuis bij Valkenhof’ hebben we doorgezet in 
2019, waarbij we een nog beter beeld hebben gekregen van 
wat cliënten en verwanten belangrijk vinden. In 2019 hebben 
we ook ingezet op uitbreiding van het Behandelcentrum. 
Met het Behandelcentrum bereiken we een brede doelgroep, 
van top tot teen, voor iedereen (jong en oud). Ook hebben 
we samen met partners in de regio projecten ingezet voor de 
juiste zorg op de juiste plek (project Precies).

Een reëel sluitende meerjarenbegroting vormt het kader voor 
de wijze waarop Valkenhof de komende jaren acteert. Het 
nieuwe kwaliteitskader geeft richting aan ons handelen. 

In 2019 kregen wij extra middelen ten behoeve van de 
implementatie van het kwaliteitskader in het tarief verwerkt. 
De transparantie-eisen van de overheid hielden voor iedere 
locatie in dat een plan inclusief begroting gemaakt moest 
worden. Deze plannen zijn door het Zorgkantoor goedgekeurd.

Ontwikkeling
In de komende beleidsperiode kiezen wij voor een belangrijke 
verdieping van onze missie en visie. Valkenhof werkt actief 
samen met stakeholders als huisartsen, diagnostische centra, 
ziekenhuizen etc. Belangrijke stappen in het proces om een 
zogeheten anderhalvelijnscentrum te realiseren, zijn gezet. 
Diagnostiek voor U participeert; zij zijn het voorportaal als het 
gaat om diagnostiek. De tweede stap is inmiddels ook al 
gezet, namelijk de inzet van eerstelijnsverblijf (ELV) en respijt-
zorg, aangeboden in de vorm van huisartsenbedden. 
De laatste stap - eigen medisch specialisten, gedetacheerd 
vanuit de ons omringende ziekenhuizen - hebben wij niet 
volledig in eigen hand en is daarmee een uitdaging voor de 
toekomst. Maar in de tussentijd staat de wereld om ons heen 
niet stil. Als het gaat om de juiste zorg op de juiste plaats, kan 
in de toekomst de wijze waarop ‘zorg’ wordt geleverd een heel 
ander karakter gaan krijgen. 

Kwaliteit van zorg

Op twee momenten in 
2019, hebben externe 
HKZ-auditoren Valkenhof 
bezocht. Een mooie 
gelegenheid voor een 
objectieve kijk op het 
kwaliteitssysteem van 
Valkenhof. 

De auditoren zagen een aantal 
positieve punten:

• een innovatieve en daadkrachtige 
organisatie (bijv. domotica)

• flinke verbeterslagen op het vlak 
van voeding en schoonmaak 

• klanttevredenheid is herkenbaar
• zichtbare eigenstandige professio-

naliteit bij medewerkers
• aandacht voor duurzame inzet-

baarheid van medewerkers

Succesvolle HKZ-audit 
op 16-17 april én op 7 oktober 2019

De minors uit de vorige audits zijn 
allemaal gesloten. Er zijn wel enkele 
nieuwe minors gevonden. Zo gebeurt 
de privacy van persoonsgegevens 
niet overal conform AVG en de 
analyse van het personeelsbeleid is 
wat gefragmenteerd. Er zijn plan-
nen opgesteld om deze minors op te 
lossen. In 2020 komt de auditor weer 
langs om te toetsen of dit is gelukt. 
Al met al een heel mooi resultaat dat 
SAMEN is neergezet!
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Kwaliteit
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Een nieuwsartikel met deze 
titel inspireerde de diëtisten 
Regina Bunders en Anne 
Busschers om een kwa-
liteitsproject Dagindeling 

Eten en Drinken op te starten. Valkenhof 
zet met haar visie ‘Zorg met ’n zachte g’ 
de wens van de cliënt centraal. Zo 
kunnen cliënten bijv. uitslapen, maar als 
je om half elf hebt ontbeten, heb je om 
half een nog niet echt honger…

Behouden positieve elementen
Er blijkt geen ‘Gouden Standaard’ te 
zijn in de tijd tussen maaltijden. Advies 
is wel om zeven eetmomenten per dag 
aan de cliënt aan te bieden: drie maal-
tijden en vier snackmomenten ertussen. 
Binnen Valkenhof wordt eten en drinken 
op vaste momenten verstrekt. Op deze 
momenten is er voldoende personeel 
aanwezig en dat is handig om bijv. 
cliënten te helpen. Ook is samen eten 
gezellig en biedt het structuur aan de 
dag. Deze positieve elementen willen 
we behouden! Tafels worden gedekt en 
op de meeste afdelingen is er aandacht 
voor een snackmoment in de avond.

Projectgroep Dagindeling Eten en Drinken:

Hoe kunnen we tot meer flexibiliteit 
in eten en drinken komen?
In ‘Algemene uitgangspunten Flexibiliteit 
Eten en drinken’ hebben we de wense-
lijke situatie verwoord. Bijvoorbeeld: 
gewenste eetmomenten, tafels dekken, 
cliënt zelf laten kiezen en smeren of 
ernaast gaan zitten als je zijn/haar brood 
smeert, zoveel mogelijk rust tijdens de 
maaltijd. De uitgangspunten vergen 
nauwelijks extra tijd. De grootste 
uitdaging zit in het daadwerkelijk doen 
(uitvoeren) van de (gedrags)verandering.

Laat die vaste 
dagindeling in het 
verpleeghuis 
toch eens los…”

Eten en drinken is een taak 
van àlle medewerkers!
Zorghulpen hebben een grote invloed 
op de maaltijden en de ambiance. 
De coach de cuisine kan zorghulpen 
ondersteunen met tips en adviezen 
tijdens maaltijden en snackmomenten. 
Bijv. dagelijks samen met cliënten 
maaltijden kiezen m.b.v. afbeeldingen, 
vooruitkijken en plannen van feest-
maaltijden zoals het kerstdiner en
activiteiten in de avond waar makkelijk 
een snackmoment aan gekoppeld kan 
worden.

We zijn gestart met het flexibel eten 
en drinken, verspreid over de dag. 
Met audits kijken we in 2020 hoe het 
op de afdelingen gaat. Veel collega’s 
zijn op de hoogte gebracht van de 
uitgangspunten Eten en drinken. Zo 
kunnen de uitgangspunten worden 
uitgevoerd door iedereen die zich met 
eten en drinken bezighoudt!

“
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 Mooie momenten op onze locaties

Het hele jaar door vinden er fijne activiteiten 
plaats binnen onze zorgcentra. Kleine en grote  
geluksmomenten die het leven de moeite waard 
maken. Deze fijne momenten geven daar een mooi 
beeld van.

04

01 02 03

07

11

06

100908

05

01. Bezoek bewoners De Bogen en den Haagacker door kinderen van 
Kinderdagopvang Mira / 02. Hap en stap / 03. Behandelcentrum op LCHF 
belevingsmarkt bij Jagershorst in Leende / 04. Bewoners van de Vorster met 
bijzondere verrassing voor Smolders Houtindustrie in Borkel: een kunstwerk 
gemaakt van pallets / 05. Vorster Woltering / 06. Vogelverschrikkerfestival  
07. Wensboom Leenderhof, ritje oldtimer / 08. Minizitting Zoete inval
09. Valkenhof beweegt met  thema ‘jij maakt mijn dag’. Wandelingen vanuit 
alle locaties in Valkenswaard / 10. Vissen Vorster / 11. Nationale 
Pannenkoekendag op locatie Taxandria

Mooie momenten
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Mooie momenten op onze locaties

Samen genieten van de high tea

Afgelopen zomer was het alweer ruim 
een jaar geleden dat Valkenhof de 
huurovereenkomst van Den Haagacker 
ondertekende. Het complex is eigen-
dom van wooncorporatie Woonbedrijf en 
Valkenhof huurt appartementen op de 
begane grond en eerste etage. Reden 
voor een klein feestje op 15 juli 2019 in 
de vorm van een high tea voor cliënten 
van Den Haagacker, de directie, leden 
van de Raad van Toezicht en Cliënten-
raad. Na ontvangst met een heerlijk glas 
prosecco of jus d’orange, blikte 
Annemieke Blokker in het welkomst-
woord terug op de afgelopen periode 
van wonen en het elkaar leren kennen 

in deze nieuwe woonvorm. Bijzonder 
aan Den Haagacker is dat het naast 
individuele cliënten ook plaats biedt aan 
echtparen waarvan één van de partners 
verpleeghuiszorg nodig heeft. Hierdoor 
kunnen partners samen blijven wonen 
en hoeft er geen noodgedwongen 
scheiding plaats te vinden.             

Locatiemanager Cor Vosters verzorgde 
samen met een aantal zorgcoördinato-
ren een rondleiding door het gebouw 
voor leden van de Raad van Toezicht en 
Cliëntenraad. Ondertussen genoten de 
cliënten van een gezellig samenzijn en 
verschillende lekkernijen.

Feestelijke high tea 
Den Haagacker

In Den Haagacker 
kunnen partners 
samen blijven wonen
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Mooie momenten op onze locaties

Leenderhof was in 2019 winnaar met 
het project ‘Speel je mee?’. Op vrijdag 
6 september genoten de bewoners 
van lachende en stuiterende kinderen. 
’s Ochtends waren er kinderen van 
Basisschool de Triangel en ’s middags 
van kinderdagverblijf Kidsworld en De 
Grabbelton. Allerlei Oud Hollandse spel-
letjes werden gespeeld, zoals kegelen, 
sjoelen, blik gooien en koe melken. Na-
tuurlijk kan bij een dagje spelen een ijsje 
niet ontbreken. Om de sfeer er helemaal 

Ieder jaar schrijft CZ zorg-
verzekeringen de Verwenzorg-
prijs uit. Aan de hand van een 
vastgesteld thema kunnen 
instellingen een projectplan 
indienen. Wordt dit plan 
gekozen als winnaar, dan 
vergoedt CZ de kosten tot 
maximaal 800 euro om het 
projectplan uit te voeren. 

Dit jaar was het thema:
‘Wees eens aardig voor 
een ander! Een (verwenzorg) 
glimlach kost niets!’

in te brengen, werd er accordeonmuziek 
gespeeld door Martien van den Hoogen 
en zijn compagnon Harry en ’s middags 
door Ruud van der Heijden. Er werd 
gezongen en gedanst. Een aantal kin-
deren had tekeningen gemaakt voor de 
bewoners. Op het springkussen konden 
de kinderen even helemaal losgaan. 
Kortom: een onvergetelijke dag! Wij wil-
len iedereen bedanken die zich ingezet 
heeft om ‘Speel je mee?’ tot een succes 
te brengen.

Leenderhof winnaar 
CZ Verwenzorgprijs
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Werken in de zorg

Zaterdag 26 januari 2019 deden we mee aan de Open 
Bedrijven Dag, georganiseerd door Werken in de Kempen. 
Werkzoekenden en alle andere geïnteresseerden waren 
welkom op locatie Kempenhof. Medewerkers namen de 
bezoekers mee in de wereld van (het werken in) de ouderen-
zorg. Met een infomarkt, rondleidingen, activiteiten met 
bewoners, serious games en vertier voor de allerkleinsten. 
Het was een geslaagde dag met enkele nieuwe aanwinsten 
als resultaat. 

Open 
Bedrijven 
Dag Linksboven: 

Meet & Greet avond

Midden & rechtsonder: 

Open Bedrijven DagDruk bezochte Meet & Greet avonden
Tijdens de Week van Zorg en Welzijn organiseerden we 
twee avonden waarop geïnteresseerden kennis konden 
maken met onze zorg en de mogelijkheden van werken en 
leren. De eerste avond op 12 maart 2019 was bedoeld voor 
mensen met een zorgopleiding/-achtergrond en op 14 maart 
2019 ontvingen we mensen zonder zorgachtergrond. De 
avonden werden druk bezocht en we hebben heel wat 
mensen kunnen enthousiasmeren om nu of in de toekomst 
bij Valkenhof te komen werken.



2019 19

In- en uitstroom personeel 2019
Peildatum 31 december 2019

Verzuim 2019

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2

3

4

5

6

7

8

9

2017 2018 2019
10
%

SECTOR

Specialistische Zorg

Woonzorg & Bedrijfsvoering

Directie en directiestaf

TOTAAL

FTE

293,1

265,5

3,7

562,3

MEDEWERKERS

464

512

5

981

INSTROOM

51,6

35,1

-

86,6

UITSTROOM

44,8

25,7

1,1

71,6

In 2019 bedroeg het verzuimpercentage gemiddeld 8,37%. 
Dit is ten opzichte van 2018 een stijging van 0,7%. Landelijk is 
het verzuim van de branche anderhalf procent lager dan het 
verzuimpercentage van Valkenhof. De verzuimfrequentie 
binnen Valkenhof is nagenoeg gelijk aan het landelijk 
gemiddelde. Gemiddeld verzuimt een medewerker van 
Valkenhof 1,04 keer per jaar en landelijk is dat 1,01 keer per 
jaar. Ruim 40% van onze medewerkers heeft in 2018 niet 

verzuimd. Dit noemen we nul-verzuim: medewerkers die geen 
ziekteverlof hebben gehad. De gemiddelde verzuimduur is ten 
opzichte van 2018 gedaald van 31,1 dagen naar 30,6 dagen. 
Net als in 2017 en 2018 hebben diverse re-integratietrajecten 
geleid tot het succesvol herplaatsen van (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikte medewerkers, zowel binnen als buiten 
Valkenhof. 
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Vrijwilligers Personeelsontwikkelingen

Vrijwilliger Maryse Thiels

Rondleidingen 
door vrijwilligers
Sinds 2019 worden bij Valkenhof de rondleidingen op alle 
locaties verzorgd door een groepje enthousiaste vrijwilligers. 
Maryse Thiels is een van deze vrijwilligers en ook coördinerend 
vrijwilliger voor de rondleidingen. “Dagelijks worden er rond-
leidingen verzorgd; om 10.30 uur en om 14.00 uur. Vaak komen 
onze toekomstige bewoners samen met een zoon of dochter. 
Tijdens de rondleiding zien zij de verschillende kamers, maar 
ook het totale gebouw en onze tuinen. We proberen mensen 
de sfeer te laten proeven en vertellen over de verschillende 
activiteiten die plaatsvinden. Na afloop wordt er samen nog een 
kopje koffie of thee gedronken. We krijgen veel complimenten, 
omdat we ruim de tijd nemen voor de rondleiding. Ook later als 
mensen eenmaal bij ons wonen en ik iemand tegenkom in de 
lift, herkennen ze je meteen. Je bent tenslotte een van de eerste 
gezichten voor hen. Deze vaak lastige laatste stap voor de 
mensen een stukje lichter proberen te maken. Dat maakt 
dit vrijwilligerswerk zo waardevol om te doen.”

Jubilarissen
Op woensdag 18 december 2019 
huldigde Valkenhof twintig vrijwilligers 
in verband met hun jubileum bij onze 
zorgorganisatie. Namens de gemeente 
Valkenswaard huldigde wethouder 
Marchal de jubilarissen die tien jaar 
vrijwilligerswerk verrichten. De overige 
jubilarissen die al 12½, 20, 30 en zelfs 
35 jaar vrijwilligerswerk verrichten, 
werden gehuldigd door onze 
bestuurder Maryanne Schlösser.
 
Van harte gefeliciteerd jubilarissen 
van 2019!
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De Raad van Toezicht ziet 
het als haar taak om op ge-
paste afstand, maar zeker 
met betrokkenheid, vorm te 
geven aan haar opdracht; 

toezicht houden dat er daadwerkelijk 
goede zorg aan kwetsbare ouderen 
wordt verleend vanuit een financieel 
gezonde organisatie. Dat doen we door 
toezicht te houden op het bestuur en 
de besturing van de organisatie en te 
toetsen of de besluitvorming en het 
gemaakte beleid hier ook daadwerkelijk 
aan bijdragen. Het perspectief van de 
bewoners, de medewerkers, maar zeker 
ook het perspectief van de toekom-
stige continuïteit worden hierin steeds 
gewogen.

De Raad van Bestuur blijft verantwoor-
delijk voor de uitvoering en kan 
desgewenst adviezen van de Raad van 
Toezicht meewegen. Doel is om middels 
dialoog en bijdrage de bestuurder en 
daarmee de organisatie te versterken.

De leden en commissies
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf 
leden met verschillende achtergronden 
en competenties. Er zijn drie commissies: 
de auditcommissie financiën, de audit-
commissie kwaliteit en veiligheid en de 
remuneratiecommissie. De heren Mark 
de Natris en Johan Baken zijn in 2019 
herbenoemd voor een termijn van vier 
jaar. Mevrouw H. Renders is 

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. 

toegetreden tot de Raad van Toezicht 
ter vervanging van de heer N. Weesie, 
die eind 2018 is gestopt als lid van de 
Raad van Toezicht. 

Naast overleg met de Raad van Bestuur, 
heeft de Raad ook jaarlijks een overleg 
met de Cliëntenraad en met de Onder-
nemingsraad. Daarnaast vindt er jaarlijks 
een themadag plaats waaraan naast 
de Raad van Bestuur en de Raad van 
Toezicht, ook de Ondernemingsraad, 
de Clientenraad en het management-
team deelnemen. De themabijeenkomst 
over de wet Zorg en Dwang werd door 
het overlijden van Annemieke Blokker 
verschoven naar begin 2020.

Eigen ontwikkeling
De Raad van Toezicht kijkt ook naar 
haar eigen ontwikkeling. Leden scholen 
zich bij de NVTZ-academie en 
bezoeken landelijke en regionale 
bijeenkomsten voor toezichthouders. 
Medio 2019 evalueerden we ons eigen 
proces en werkzaamheden; deze keer 
weer met externe begeleiding. Naast 
de verplichte accreditatie van de 
Raden van Bestuur (vanaf 2020), dienen 
ook de Raden van Toezicht zich te 
accrediteren. Een compleet jaarverslag 
van de RvT over het jaar 2019 is te lezen 
op www.valkenhof.nl.

Inspraakorganen

Het jaar in cijfers

Jaarlijks wordt door externe 
instanties, zoals het Waarborg-
fonds Zorg, de huisbankier en 
de accountant, getoetst of de 
financiële positie van Valkenhof 

gezond is en of de continuïteit in bedrijfs-
voering gewaarborgd is. Ook aan deze 
eisen voldoet Valkenhof.

Bewonersbezetting
In 2018 was er sprake van een langduri-
ge griepgolf, waardoor de werkdruk voor 
het aanwezige personeel extra hoog was. 
In de vakantieperiode werd wederom 
een beroep gedaan op het personeel 
om diensten van collega’s op te vangen. 
Door de aanhoudende hoge werkdruk 
ontstond het risico op een hoog ziekte-
verzuim. Om dit te voorkomen, is najaar 

Financiële positie 
Valkenhof

Valkenhof zal naar verwachting het jaar met een klein 
positief saldo tussen inkomsten en uitgaven afsluiten. 
Ons beleid is erop gericht om enerzijds de middelen die 
voor zorg- en dienstverlening worden ontvangen ook 
daaraan te besteden, en anderzijds om een robuuste 
financiële buffer te hebben om eventuele tegenvallers 
te kunnen opvangen. Aan deze eisen voldoen we. 

2018 gekozen voor tijdelijke verlichting 
in de werkdruk door de bewonersbezet-
ting af te stemmen op de beschikbare 
personele capaciteit. Begin 2019 was 
de personele capaciteit weer op orde en 
kon de tijdelijke leegstand van bedden 
worden opgeheven. Hierdoor was in de 
eerste maanden van 2019 de capaciteit 
nog niet volledig bezet en was er sprake 
van onderproductie.

Werving extra personeel
Door de overheid worden jaarlijks extra 
middelen beschikbaar gesteld van 1,9 
miljoen euro voor verbetering van de 
kwaliteit in zorgverlening. Dit moet wor-
den besteed aan uitbreiding van perso-
neel en aan middelen die de zorg kunnen 
ondersteunen in het dagelijks werk. Extra 

Financiën

zorghulpen, helpenden, verzorgenden 
en verpleegkundigen zijn aangesteld 
voor in totaal ca. 35 fte (1,6 miljoen euro). 
Voor ondersteuning in de zorg zijn de 
beschikbare middelen (0,3 miljoen euro) 
aangewend voor het aanbrengen van 
domotica op de verschillende locaties. 
De beschikbaar gestelde middelen voor 
kwaliteitsverbetering in de zorg zijn zo 
volledig benut.

Zorgvraag
In 2018 zag Valkenhof een sterke toe-
name ontstaan in de vraag naar zorg. 
De wachtlijst medio 2018 bedroeg circa 
100 personen. Door ingebruikname van 
locatie Den Haagacker eind 2018 werd 
dit verlaagd naar circa 65 personen. 
In 2019 is de wachtlijst voor opname in 
het verpleeghuis opgelopen naar circa 
150 personen. Verwacht wordt dat door 
de vergrijzing de zorgvraag nog ver-
der zal toenemen. Ook de vraag naar 
thuiszorg en hulp bij het huishouden is 
in 2019 verder toegenomen, waardoor 
er wachtlijsten ontstonden. Valkenhof 
wil inwoners die afhankelijk zijn van zorg 
graag zo spoedig mogelijk de gevraagde 
ondersteuning bieden. Door krapte op de 
arbeidsmarkt v.w.b. zorgpersoneel lukt 
dit niet in voldoende mate. Samen met 
de sector zijn we naarstig op zoek naar 
innovatieve ideeën, waarbij de factor per-
soneel minder nadrukkelijk een rol speelt 
om de gevraagde zorg zoveel en zo tijdig 
mogelijk te kunnen bieden.
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In de Cliëntenraad (CR) zijn alle locaties 
van Valkenhof vertegenwoordigd met een 
afgevaardigde of contactpersoon. Eind 
2019 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

Contact met achterban 
De CR steekt veel tijd en energie in het 
vinden van geïnteresseerden voor het 
werk van de raad en commissies. Omdat 
het moeilijk is om kandidaten te vinden, 
heeft de CR besloten om op de locaties 
geen commissies te vormen, maar te 
werken met zogenaamde cliëntcontact-
groepen. Tijdens de bijeenkomsten van 
de cliëntcontactgroepen kunnen cliënten 
en mantelzorgers vrijblijvend meepraten 
over onderwerpen die spelen op de lo-
catie. In het afgelopen jaar zijn er op alle 
locaties dergelijke inloop- en gespreks-
momenten met cliënten en mantelzorgers 
geweest en het werkt! 

Op diverse manieren probeert de CR 
input te krijgen om het werk ten gunste 
van de gezondheid en het welzijn van de 
bewoner nog beter te kunnen uitvoeren. 
Om in contact te komen met cliënten 
uit de wijk, heeft de CR in juni 2019 een 
koffiebijeenkomst georganiseerd met als 
thema ‘ouder worden’. De aanwezigen 
konden kennismaken met de leden van 
de CR en er werd van gedachten gewis-
seld over wat het ouder worden in de 
praktijk betekent. Ook in 2020 wil de CR 
een bijeenkomst voor externe cliënten 
organiseren. Daarnaast probeert de 
CR alle nieuwe bewoners die aangeven 

Cliëntenraad

contact met de CR te willen, te bezoeken 
en een brochure achter te laten.

Bijeenkomsten 2019
De CR adviseert de directie inzake het 
algemeen beleid en vormt een onmis-
bare schakel tussen cliënten en de 
directie. In 2019 heeft de CR 16 keer 
vergaderd, waarvan zes overlegvergade-
ringen met de bestuurder. Ook heeft de 
CR deelgenomen aan de gezamenlijke 
themabijeenkomst met de Raad van 
Toezicht, bestuurder, directie, managers 
en Ondernemingsraad. 
In het voor- en najaar heeft de CR 
gesproken met het Zorgkantoor over o.a. 
de voortgang van de ontwikkelplannen 
in het kader van Waardigheid en Trots. 
Daarnaast heeft de CR dit jaar twee bij-
eenkomsten gehad met afgevaardigden 
van de Cliëntenraden van collega-

zorginstellingen Vitalis, St. Anna 
zorggroep en Joris Zorg. Tijdens deze 
bijeenkomsten 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. 
Voorbeelden hiervan zijn eten en drinken, 
hygiëne en schoonmaak, medicatie, 
domotica en opbaren op de kamer. 

De CR kijkt positief terug op het afgelopen 
jaar. Er is veel gedaan in een prettige 
sfeer, zowel onderling als samen met de 
bestuurder. Een compleet jaarverslag 
van de CR over het jaar 2019 is te lezen 
op www.valkenhof.nl. 

Inspraakorganen

Het jaar 2019 werd overschaduwd 
door het overlijden van onze bestuurder 
Annemieke Blokker in oktober. 
Albert Vermaase heeft haar taken met 
betrekking tot de overleggen met de 
OR overgenomen.

Meer- en minuren, roosters 
en planningen
We hebben in het afgelopen jaar 
gesproken over de verrekening van de 
meer- en minuren zoals in de CAO is 
bepaald. De OR wilde dit graag twee 
keer per jaar, maar inmiddels is gebleken 
dat één keer per jaar (aan het einde van 
het jaar) efficiënter is. Dit zullen we ook 
in 2020 zo doen. Roosters en planningen 
passeerden in 2019 regelmatig de revue. 
Duidelijk is dat er op teamniveau nog  
onvoldoende afspraken gemaakt zijn. 
Bekeken gaat worden hoe dit in 2020 te 
gaan realiseren. 

Leerplein, verpleegkundige met 
kwaliteitsuren, Klavertje vier
Ook is er regelmatig gesproken over het 
volgen van verschillende verplichte 
scholingen op het Leerplein. Wie moet 
welke scholing volgen en hoeveel tijd 
wordt daarvoor vergoed? Inmiddels zijn 
er richtlijnen opgesteld over de uren-
vergoeding en wordt er voortdurend 
kritisch gekeken naar de mogelijkheden 
en de inhoud van het Leerplein.
De OR was nauw betrokken bij de 
wijziging van de functie Verpleegkundige, 
waarbij een gedeelte van de beschikbare 
uren wordt besteed aan kwaliteits-
onderwerpen en -projecten. Deze wordt 
al op verschillende afdelingen ingezet. 
De voorzitter en vicevoorzitter hebben 
zitting genomen in een overleg met de 
ondernemingsraden van Klavertje Vier: 
het lerend netwerk bestaande uit het 

Ondernemingsraad
Annaklooster, Vitalis, Joris Zorg en 
Valkenhof. Kijken in elkaars keuken en 
leren van elkaar staan hierbij voorop.

Ziekteverzuim en RI&E
De OR heeft haar zorgen uitgesproken 
over het hoge ziekteverzuim. Dit blijkt 
vaak privé-gerelateerd te zijn en daar-
door moeilijk grijpbaar. Gekeken wordt  in 
hoeverre er preventieve maatregelen 
genomen kunnen worden om verzuim te 
voorkomen. We hebben een aantal instru-
menten die we inzetten om het verzuim te 
verlagen. Zo hebben we intensief contact 
met onze Arbodienst en werken we nauw 
samen met de managers om de juiste 
ondersteuning te kunnen bieden aan 
onze medewerkers. We proberen ook om 
verzuim te voorkomen door bijvoorbeeld 
op het Leerplein goede trainingen aan te 
bieden, zoals de assertiviteitstraining 
Nu ik!, de training Vitaliteit of Mindfulness 
van Good Habbitz. Hoog op de agenda 
staat duurzame inzetbaarheid: gezond, 

veilig en fit door kunnen werken. 
Veerkracht, werkdruk, motivatie en 
gezondheid zijn factoren die hierbij 
centraal staan. 

Dit jaar is er een nieuwe RI&E (risico-
inventarisatie & -evaluatie) uitgevoerd 
door een extern bedrijf. De knelpunten 
op het gebied van veiligheid en welzijn 
hebben de aandacht. 

Nieuwe organisatiestructuur
We hebben regelmatig gesproken over 
de nieuwe organisatiestructuur, zoals 
die in 2019 vorm heeft gekregen. Sinds 
september 2019 is het bestuur uitgebreid 
van één naar twee bestuurders en zijn de 
beide directiefuncties opgeheven. 
Vanwege een te grote span of control is 
het aantal managers uitgebreid. In de 
nieuwe structuur zal gewerkt worden 
via het Rijnlands organiseren. De OR 
is hier enthousiast over.



welkom!

Meer weten?  040-8003115    info@behandelcentrumvalkenhof.nl    behandelcentrumvalkenhof.nl

Wij staan open. Van top tot teen, 
voor iedereen, jong en oud. 
Jou leren kennen, om je vervolgens 
écht vooruit te kunnen helpen. 
Daar gaat het ons om. 

Wij zijn Behandelcentrum Valkenhof
En wie ben jij?

Wij bieden tevens advies en ondersteuning aan diverse huisartsenpraktijken 

in de regio op het vlak van ouderengeneeskunde. Voor verwijzing en/of

vergoeding, bekijk je verzekeringspolis of vraag je zorgverzekeraar.

Ergotherapie
Diëtetiek
(Geriatrie)fysiotherapie
Logopedie
Neuromusculaire
triggerpointtherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie

Orofaciale fysiotherapie
Oncologiefysiotherapie 
Psychologie
Fysio fitness
Total Fit
Training valpreventie 
Werkplekonderzoek

Je kunt bij ons terecht voor o.a.:


