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1. VOORWOORD 

 

Voor u ligt het bestuursverslag van 2021. Het eerste complete jaar van het nieuwe bestuur 

van Valkenhof. Het jaar waarin we op diverse fronten het beleid van Valkenhof hebben 

aangepakt. 
 

Op de eerste plaats hebben we de bedrijfsvoering aangepakt. Binnen Valkenhof hebben we 

met name de WLZ-opbrengsten vergroot. Er was op veel plekken leegstand, deels door 

corona, maar ook deels door onduidelijkheid over het portfolio beleid. Toen dat duidelijker 

werd, is ook de leegstand teruggedrongen. Daarnaast hebben we waar mogelijk extra 

kamers gecreëerd. Door het nieuwe wachtlijstbeleid van het zorgkantoor verschuift de ZZP 

mix naar een zwaarder profiel. Al met al reden voor een hogere omzet. 

Ook het personeelsbeleid is aangepakt. Doorn in het oog waren de hoge PNIL kosten en de 

duidelijke ontevredenheid daarover bij het vaste personeel. Dit heeft tot een substantiële 

daling van de PNIL geleid. De overige personele kosten bleven ongeveer gelijk. Dit ondanks 

een hoger ziekteverzuim maar mede dankzij het door ons geïntroduceerde fase model.  

Grote investeringen in o.a. vastgoed zijn uitgesteld totdat de visie op vastgoed definitief is 

vastgesteld. 
Door daarnaast goed gebruik te maken van de nodige compensatiemaatregelen, zien we dat 

het uiteindelijke resultaat in 2021 fors hoger uitpakt dan in 2020. We denken dat de hoogte 

van de stijging door de corona compensatie niet structureel is, maar een stijging past wel in 

onze visie om Valkenhof toekomstbestendiger te maken.  

Voor Valkenhof hebben we in 2021 een nieuwe meer jaren strategie uitgerold. Het welzijn 

van onze bewoners moet een meer dominante rol krijgen in onze bedrijfsvoering. Hiervoor 

zijn in 2021 de nodige acties uitgezet en we zien nu dan ook binnen Valkenhof een 

beweging die de nieuwe strategie omarmd.  
 

Als Raad van Bestuur zijn we met name op dit laatste trots. In onze visie is de ouderenzorg 

een care organisatie. Eentje die zijn wortels diep heeft in de lokale maatschappelijke 

structuur. Door demografische ontwikkelingen zal de ouderenzorg er in de toekomst anders 

moeten uitzien. In 2021 hebben we met Valkenhof hier de eerste stappen in gezet.  

Deze ontwikkelingen geven we samen met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad, 

Cliëntenraad en het maatschappelijk veld vorm. Dat andere samenwerkingspartners onze 

oproep om te werken aan een duurzame toekomst omarmen, geeft ons vertrouwen in de 

toekomst. 

 

Petra de Regt en Frans van de Vranden, 
Raad van Bestuur  
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2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE  

2.1 Algemene identificatiegegevens 

Algemene identificatiegegevens 

Rechtspersoon Stichting Valkenhof 

Adres John F. Kennedylaan 3 

Postcode 5555 XC 

Plaats Valkenswaard 

Telefoon 040-2014035 

e-mail info@valkenhof.nl   

Internet www.valkenhof.nl  

KVK-nummer 41090962 

NZA-nummer 300-0934 

Locaties De Bogen, den Haagacker, Kempenhof, Leenderhof, Taxandria 

en Vlasgaard. 

 

2.2 Structuur van Valkenhof  

2.2.1 Juridische structuur 

Valkenhof is een stichting met één KvK-nummer voor haar locaties. Het werkgebied van 

Valkenhof is Zuidoost-Brabant; de gemeente Valkenswaard en de kern Leende in het 

bijzonder. Met bijna 1000 medewerkers en circa 500 vrijwilligers wordt de zorg op onder 

meer de volgende manieren geboden: verpleging, verzorging, all-inclusive, revalidatie, 

poliklinische behandeling, dagactiviteiten, zorgtrajectbegeleiding en zorg thuis. De zorg- en 

dienstverlening wordt geboden vanuit zes locaties. 

2.2.2 Organisatorische structuur  

Valkenhof heeft een Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model. 
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van 

Toezicht. De Raad van Bestuur is tweehoofdig en wordt ondersteund door de 

bestuurssecretaris.  

2.3 Kerngegevens  
 

2.3.1 Werkgebied en kernactiviteiten 

Het werkgebied van Valkenhof is Zuidoost-Brabant en de gemeenten Valkenswaard, Heeze-

Leende in het bijzonder. Met ruim 1.000 medewerkers en circa 500 vrijwilligers wordt de 

zorg op onder meer de volgende manieren geboden: verpleging, verzorging, all-inclusive, 

revalidatie, poliklinische behandeling, dagactiviteiten, zorgtrajectbegeleiding, huishoudelijke 

ondersteuning en zorg thuis. Ook bieden we onder de naam Behandelcentrum Valkenhof 

behandeling en begeleiding op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, 

logopedie, neuromusculaire triggerpointtherapie, psychologie, maatschappelijk werk en 

behandeling door specialisten ouderengeneeskunde. 

De zorg- en dienstverlening wordt geboden vanuit 6 locaties in Valkenswaard en Heeze-

Leende. 

Zie voor een nadere toelichting DigiMV (jaarverslagenzorg.nl). 

mailto:info@valkenhof.nl
http://www.valkenhof.nl/
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2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie en opbrengsten 
 

Aantal cliënten  

Aantal cliënten in zorg op 1 januari 2021 1033 

Aantal nieuw ingeschreven cliënten in zorg  819 

Totaal aantal cliënten in zorg in 2021 1852 

Aantal uitgeschreven cliënten in zorg in 2021 829 

Aantal cliënten in zorg of behandeling op 31 december 2021 1023 

 

Capaciteit verpleging, verzorging en wijkverpleging Wlz en Zvw 

Aantal beschikbare bedden/plaatsen verblijfszorg per eind 2021 480 

- Waarvan bedden/plaatsen beschikbaar voor Wlz zorg met verblijf 433 

- Waarvan bedden/plaatsen beschikbaar voor geriatrische 

revalidatiezorg (verblijf op basis van DBC) 
30 

- Waarvan bedden/plaatsen beschikbaar voor eerstelijnsverblijf 17 

Capaciteit Wmo-cliënten 

Aantal verblijfsplaatsen beschikbaar voor Wmo-clienten 2 

 

Productie verpleging, verzorging en wijkverpleging (Wlz) in 2021  

Aantal dagen zorg met verblijf  145.697 

Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT) 61 

Productie verpleging, verzorging en wijkverpleging (Zvw) in 2021 

Aantal dagen eerstelijnsverblijf  4.543 

Aantal in 2021 geopende DBC's/DBC-zorgproducten geriatrische 

revalidatiezorg  

167 

Aantal in 2021 gesloten DBC's/DBC-zorgproducten geriatrische 

revalidatiezorg 

158 

 

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)  

   2021  2020 

 De specificatie is als volgt:  €  € 

    

 
Opbrengsten 
Zorgverzekeringswet  5.000.612  4.157.437 

 
Wettelijk budget voor 
aanvaardbare kosten Wlz  38.770.286  34.182.902 

 
Kwaliteitsbudget 
Verpleeghuiszorg  4.473.495  3.474.618 

 Opbrengsten Wmo  1.159.273  1.192.076 

 
Zorg-gerelateerde corona-
compensatie  1.196.066  6.937.698 

 Overige zorgprestaties  522.001  403.049 

    

 Totaal  51.121.733  50.347.780 

 

Zie voor een nadere toelichting DigiMV (jaarverslagenzorg.nl).   
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2.4 Samenwerkingsrelaties 

In 2021 zijn geen nieuwe samenwerkingsrelaties aangegaan.  
Wel is een bestuurlijk netwerk opgestart met de maatschappelijke bestuurders in 

Valkenwaard en Leende. Het eerste tastbare resultaat in 2021 is het opstellen van een 

opdracht vanuit het bestuurlijk netwerk om te onderzoeken hoe en waar leefcirkels in 

Valkenswaard succesvol kunnen zijn. Het betreft dan leefcirkels voor ouderen in een context 

van een sociaal netwerk waarbinnen langer zelfstandig gewoond kan worden, zelfs met 

zwaardere zorgvragen. 

 

2.5 Personeel 

Voor de medewerkers van Valkenhof was 2021, net als 2020, een bijzonder jaar met een 

tweede en derde coronagolf. Na de eerste golf is er weinig tijd voor een adempauze 

geweest. De waardering voor de medewerkers in de zorg was groot. Wel was zichtbaar en 

merkbaar in de maatschappij dat de heldenrol van de medewerkers in de zorg steeds meer 

als normaal werd gezien. Wij beseffen ons echter dat die heldenrol helemaal niet zo 

vanzelfsprekend is en waarderen onze medewerkers voor hun buitengewone inzet en 

toewijding. 

2.5.1 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim lag in 2020 op 8,87%. In 2021 daalde het verzuimpercentage naar 

gemiddeld 8,54%. Het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de branche in 

2021 bedroeg 8,46%.  

Gemiddeld meldde een medewerker zich 1,6 x ziek in 2021. In 2020 was dat nog 1,3 x per 

jaar. De gevolgen van Covid-19 zijn hierin terug te vinden. De gemiddelde verzuimduur is in 

een jaar afgenomen met 5,6 dagen en bedroeg in 2021 gemiddeld 28 dagen. Hierdoor 

waren onze medewerkers gemiddeld méér inzetbaar dan in 2020 en was er met name 

sprake van vaker kortdurend verzuim. 
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2.5.2 Formatie 

In 2021 is er een instroom van 77 FTE en een uitstroom van 71 FTE. Het aantal 

medewerkers is echter met 20 medewerkers afgenomen. Het percentage medewerkers dat 

met (vroeg)pensioen is gegaan, is gelijk aan 2020.  

De vertrekredenen zijn hieronder weergegeven: 

 

2.5.3 Opleidingen 

E-learning is het gehele verslagjaar beschikbaar gebleven, waardoor medewerkers in eigen 

tempo en op een zelfgekozen moment kennis, vaardigheden en bekwaamheden op peil 

konden houden en vergroten. 

Scholingen gericht op de kwaliteit en continuïteit van de zorg, zoals verpleegtechnische 

vaardigheden en BHV/reanimatie, zijn binnen de mogelijkheden doorgegaan.  

Studenten hebben een bijzondere leerervaring kunnen opdoen als gevolg van de pandemie. 

Soms leidde dit tot een vertraging in de studie door tijdelijke uitval van de student. Met extra 

inspanning en begeleiding van de werkbegeleider en praktijkopleider is hier specifiek 

aandacht voor geweest.  

Wij zijn er trots op dat er in 2021 6 BBL-leerlingen voor de Helpende-opleiding zijn geslaagd, 

er 6 BBL-leerlingen voor de Verzorgende IG-opleiding zijn geslaagd en er 2 BBL-leerlingen 

voor de Verpleegkundige-opleiding zijn geslaagd. Daarnaast zijn er in 2021 een groot aan 

BOL-studenten begeleid, waarvan in december 2021 nog 23 studenten bij Valkenhof hun 

opleiding vormgeven. 
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2.5.4 Vrijwilligers 

Per ultimo verslagjaar waren bij Valkenhof 313 vrijwilligers (2020: 396) werkzaam. Helaas 

heeft corona geleid tot structureel minder animo onder vrijwilligers om zich in te zetten voor 

Valkenhof. Toch blijven onze vrijwilligers van enorme waarde voor onze bewoners en hun 

naasten en onze medewerkers. Wij hopen in 2022 weer meer vrijwilligers aan ons te kunnen 

verbinden.   

 

3. BESTUUR, TOEZICHT EN MEDEZEGGENSCHAP  

3.1. Normen voor goed bestuur; Governancecode Zorg  

Valkenhof is een organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol. In het uitvoeren van 

zijn zorg- en dienstverlening stelt Valkenhof de cliënt en zijn/haar zorgbehoeften centraal. 

Goed bestuur en toezicht zijn voorwaarden voor het leveren van kwalitatief goede zorg. 

Valkenhof hanteert de Governancecode Zorg (hierna Code) van de Brancheorganisaties 

Zorg (BOZ) in haar bedrijfsvoering en voldoet aan de Code (geactualiseerd per januari 

2022). Daarnaast gelden de statuten van de stichting Valkenhof en de reglementen Raad 

van Toezicht en Raad van Bestuur. De auditcommissie Financiën en Kwaliteit en veiligheid 

werken volgens vastgestelde reglementen.  

Gedragsregels  
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hechten veel waarde aan transparantie en 

een open cultuur. Er is aandacht voor het bevorderen van een cultuur om incidenten veilig te 

melden, er is een klokkenluidersregeling en er zijn vertrouwenspersonen.  
 

3.2 Raad van Bestuur  

3.2.1 Werkwijze, besluitvorming en overleg 

De Raad van Bestuur van Valkenhof is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de 

organisatie. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de organisatie ligt bij de Raad 

van Bestuur als collectief. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn 

vastgelegd in een reglement Raad van Bestuur, in lijn met de statuten van de Stichting 

Valkenhof.  

De Raad van Bestuur bestaat uit twee personen die ieder hun eigen aandachtsgebieden 

hebben:  
Mw. De Regt heeft de portefeuilles Kwaliteit, ICT, vastgoed, inkoop (facilitair), extramurale 

dienstverlening en hotelzorg. Zij stuurt de managers aan van de locaties Kempenhof en 

Leenderhof. Zij heeft de Cliëntenraad in haar portefeuille en is het eerste aanspreekpunt 

voor de bestuurssecretaris en het bestuurssecretariaat. 

Dhr. Van de Vranden heeft de portefeuilles HRM, finance, zorgcontractering, het Cliënt 

Service Bureau en behandeling. Hij stuurt de managers aan van de locaties de Bogen, De 

Haagacker, Taxandria en de Vlasgaard. Hij heeft de Ondernemingsraad in zijn portefeuille.  

Het bestuur heeft gezamenlijk de portefeuille communicatie en de aansturing van de 

specialisten ouderengeneeskunde, de artsen (niet) in opleiding, de basisartsen en de 

psysician assistents.   
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Samenstelling Raad van Bestuur 

Dhr. Drs. F.J.M. van de Vranden (voorzitter) 
Mw. Drs. P.C.A. de Regt 

De Raad van Bestuur heeft eenmaal per twee weken een besluitvormende vergadering. 

Eenmaal per week vindt een informele vergadering plaats waarin afstemming plaatsvindt 

over actuele onderwerpen.  

Naast een tweewekelijks overleg met het Managementteam (MT) heeft de Raad van Bestuur 

reguliere overleggen met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.  

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  
 

In bijlage 3 zijn de personalia van de Raad van Bestuur in 2021 opgenomen. 
Er was in 2021 geen sprake van belangenverstrengeling. 
 

3.2.2 Bezoldiging   

Bij de bezoldiging van de bestuurders hanteert de Remuneratiecommissie van de Raad van 

Toezicht de richtlijnen zoals vastgelegd in de Wet Normering Topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT). Voor bezoldiging van de bestuurders en toepassing van de 

WNT wordt verwezen naar paragraaf 1.8 van de Jaarrekening van Valkenhof. 
Het beleid verantwoording en publicatie onkosten Raad van Bestuur is door de Raad van 

Toezicht op 22 maart 2022 goedgekeurd en openbaar gemaakt door publicatie op de 

website. 

Zie voor een nadere toelichting de jaarrekening (jaarverslagenzorg.nl). 

 

3.3 Raad van Toezicht   

3.3.1 Werkwijze en overleg 

De Raad van Toezicht van Valkenhof houdt toezicht op het algemeen beleid van de Raad 

van Bestuur en op de besturing van de organisatie.  
De Raad van Toezicht houdt zich onder meer bezig met kwaliteit en veiligheid van de zorg 

en dienstverlening, evaluatie van beleid, bedrijfsvoering en de jaarrekening en begroting, 

voortkomend uit en volgend op de strategie van de organisatie.  
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een toezichthoudende rol bij o.a. investeringen, het 

vastgoedbeleid en het aangaan van samenwerkingsverbanden.  
De externe accountant is aanwezig bij de vergaderingen waarin de Managementletter en de 

jaarrekening wordt besproken.  
De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht tijdig en volledig over de realisatie 

van de doelstellingen en eventuele risico's o.a. op het terrein van de financiën, de kwaliteit 

en veiligheid van zorg, de verhouding met in- en externe belanghebbenden en de naleving 

van wet- en regelgeving.  

Naast zijn toezichthoudende rol functioneert de Raad van Toezicht ook als klankbord, 

adviseur en werkgever van het bestuur. Om zijn taak goed te kunnen vervullen heeft de 

Raad van Toezicht informele en formele contacten in de organisatie en legt de Raad van 

Toezicht werkbezoeken af.  
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De Raad van Toezicht heeft drie commissies: 

- Auditcommissie Financiën 
- Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid 

- Remuneratiecommissie  

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben in 2021 6 keer vergaderd.  
Elke vergadering van de Raad van Toezicht wordt voorafgegaan door een korte vergadering 

van de Raad van Toezicht in eigen kring (zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur). 

De Raad van Toezicht kwam in februari 2022 apart in een besloten vergadering bijeen om 

zijn eigen functioneren in 2021 te evalueren. Voor het eerste gedeelte was de Raad van 

Bestuur ook uitgenodigd. 

Het jaarlijkse overleg van de Raad van Toezicht met de adviesorganen, Cliëntenraad en 

Ondernemingsraad, samen met de Raad van Bestuur heeft in het verslagjaar niet 

plaatsgevonden o.a. vanwege beperkingen als gevolg van het coronavirus. Een voorstel 

voor overlegmomenten is uitgebreid besproken en aan de overlegorganen voorgelegd. Er is 

overeengekomen met de Ondernemingsraad om 2 keer per jaar een artikel 24 overleg te 

houden. Daarnaast zal een delegatie van de Raad van Toezicht aansluiten bij een reguliere 

overlegvergadering en zal er een jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd worden 

met Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de adviesorganen, aan de hand van een 

thema.  
De Raad van Toezicht zal daarnaast jaarlijks met de Cliëntenraad spreken en een delegatie 

zal een reguliere overlegvergadering bijwonen.  

3.3.2 Samenstelling  

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan en bestond in 2021 uit zes leden. 
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat ieder lid geschikt is om de hoofdlijnen 

van het beleid te beoordelen en daarnaast beschikt over een specifieke achtergrond, zoals 

een zorginhoudelijke, juridische of bedrijfseconomische achtergrond. Daarbij streeft de raad 

naar voldoende diversiteit. Het lid dat op voordracht van de Cliëntenraad is benoemd, 

functioneert in de raad zonder last of ruggenspraak.  

In verband met het vertrek van de voorzitter volgens rooster van aftreden heeft de raad een 

werving en selectietraject ingezet. Dat heeft geleid tot de benoeming van twee nieuwe leden 

per maart 2021, waarvan één lid als beoogd voorzitter. In 2021 is daarmee de samenstelling 

van de raad uitgebreid tot zes leden. Dit is een tijdelijke situatie tot juni 2022 als de huidige 

voorzitter volgens rooster aftredend is.  

Samenstelling Raad van Toezicht  

Mevr. drs. S.I. Meulensteen-van Esseveld (voorzitter) 
De heer mr. J.G.J.M. Berkers (vicevoorzitter) 
Mevr. mr. H.M.C.W.G. Renders (secretaris) 
De heer ing. J.G.A.M. Baken 
De heer drs. M.J.B. de Natris RA 
Mevr. drs. C.B van Zanten-van der Linden 

In bijlage 2 zijn de personalia van de Raad van Toezicht in 2021 opgenomen. 
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3.3.3 Bezoldiging  

Bij de bezoldiging van de Raad van Toezicht hanteert de raad de richtlijnen zoals vastgelegd 

in de Wet Normering Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).  

De bezoldiging is niet afhankelijk van de (financiële) resultaten van de organisatie en is 

passend bij de maatschappelijke positie van Valkenhof. 

Voor bezoldiging van de raad van toezicht en de toepassing van de WNT wordt verwezen 

naar paragraaf 1.8 van de Jaarrekening van Valkenhof.  

3.3.4 Scholing 

De Raad van Toezicht werkt aan haar eigen ontwikkeling en doet dit middels het volgen van 

externe scholingen voor toezichthouders, waaronder de Leergang voor de voorzitter (NVTZ); 

Leergang De Nieuwe Toezichthouder in zorg & welzijn (NVTZ) en de Themabijeenkomst 

“Voorbij het toezien” door Prof. Dr. Richard Janssen (NVTZ). 

3.3.5 Besluiten en bestuurlijke vraagstukken 

De Raad van Toezicht bespreekt iedere vergadering aan de hand van de 

managementrapportage de resultaten van de bedrijfsvoering bestaande uit de financiële 

cijfers, informatie over de wachtlijst, productie en het ziekteverzuim. Daarnaast staan ter 

informatie de verslagen van de adviesorganen en de besluitenlijsten van het bestuur 

geagendeerd. De voorzitters van de auditcommissies Financiën en Kwaliteit en Veiligheid 

koppelen terug uit hun vergaderingen.  

In 2021 lag de oriëntatie van de Raad van Toezicht in belangrijke mate op de start van het 

nieuwe bestuur (per oktober 2020 aangetreden) en de voorbereidingen van een nieuwe 

strategie ‘Het Valkenhof Verhaal'. In de mei vergadering is uitgebreid stilgestaan bij het 

proces dat is gelopen, de betrokkenheid van medewerkers en adviesorganen en de 

voorlopige resultaten in een 'potloodversie'. In de november vergadering heeft het bestuur 

het Valkenhof filmpje getoond; een filmpje over álle ouderen in de gemeente Valkenswaard 

en de kern Leende, die je wil versterken/ faciliteren om zo lang mogelijk thuis te kunnen 

blijven; over hoe Valkenhof hen wil ondersteunen om deze levensfase te leven. In de 

december vergadering is het Valkenhofplan gepresenteerd; de uitwerking van het 

Valkenhofverhaal voor de komende jaren.  

Daarnaast was een rode draad in de vergaderingen de ontwikkelingen rond de Covid 

pandemie en de gevolgen daarvan voor de cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering van 

Valkenhof. Het bestuur heeft de ontwikkelingen rond corona op de voet gevolgd samen met 

het crisisteam, waarin ook de voorzitter van de Cliëntenraad zitting heeft. Er is steeds 

gekeken wat er mogelijk was, binnen de kaders van het RIVM en Verenso, en daarop is het 

beleid afgestemd. 

Er zijn verschillende presentaties gegeven om de Raad van Toezicht te informeren over de 

belangrijke thema's in de bedrijfsvoering, zoals het Kwaliteit Risico Managementsysteem 

(KRMS), de resultaten van de HKZ – kwaliteitsaudit,  
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De Raad van Toezicht heeft in 2021 naast zijn reguliere besluiten over de Jaarrekening en 

de Begroting ook besluiten genomen over:  

- De reiskostenvergoeding leden Raad van Toezicht  
- Klasse-indeling WNT 
- Indexatie bezoldigingsnormen 2021 

- Proces onboarding nieuwe leden Raad van Toezicht  
- Benoeming twee leden Raad van Toezicht  

Terugkijkend op 2021 is de Raad van Toezicht van oordeel dat de Raad van Bestuur de 

juiste maatregelen heeft genomen op het juiste moment. Ondertussen wordt er elke dag 

hard gewerkt en topzorg geboden aan alle cliënten van Valkenhof. De Raad van Toezicht 

spreekt dan ook zijn waardering uit aan alle medewerkers die dat iedere dag weer samen 

waarmaken!  

3.4 Principes Governancecode Zorg 

3.4.1 Maatschappelijke doelstelling en legitimatie  

Valkenhof is een door het ministerie van VWS toegelaten instelling voor het verlenen van 

verpleeghuiszorg en thuiszorg aan ouderen. Het werkgebied van Valkenhof betreft Zuidoost 

Brabant en de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende in het bijzonder.   

3.4.2 Waarden en normen  

Iedere medewerker en vrijwilliger is een ambassadeur van Valkenhof; zij zijn het visitekaartje 

van onze organisatie. Het jaar 2021 stond vooral in het teken van een nieuwe richting. 

Samen hebben we het verhaal achter ‘Zorg met ’n zachte G’ vormgegeven op basis van 

onze eigen oude dag, verhalen van cliënten, ervaringen en inzichten van medewerkers, 

Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Raad van Toezicht. Het resultaat daarvan is het 

Valkenhofverhaal. Dit verhaal geeft richting en houvast, het is iets waar je keuzes, dilemma’s 

en vragen uit de praktijk naast legt. Als een moreel kompas; die kant moeten we op 

bewegen!  Met als uitgangspunt ‘Wat we doen (focus!), doen we keigoed en met liefde!  

Binnen Valkenhof kennen we een open aanspreekcultuur. We zijn een lerende organisatie, 

waar fouten worden gemeld en besproken om ervan te leren en een klacht gezien wordt als 

een gratis advies. Een klokkenluidersregeling is van toepassing en een onafhankelijke, 

externe vertrouwenspersoon is voor het personeel beschikbaar.  

3.4.3 Invloed belanghebbenden   

Valkenhof heeft een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. Beide raden volgen de 

uitvoering van het beleid positief kritisch en adviseren het bestuur daar gevraagd en 

ongevraagd over. Valkenhof voert regelmatig overleg met diverse stakeholders. Voor 

vrijwilligers zijn er op iedere locatie als aanspreekpunt contactpersonen en er is een 

coördinator vrijwilligerswerk aangesteld.   

Medezeggenschap cliënten  
De Cliëntenraad en de Raad van Bestuur hebben gezamenlijk een 

Medezeggenschapsregeling opgesteld en in een Faciliteitenregeling afspraken gemaakt 

over de ondersteuning en facilitering van de Cliëntenraad, zodat deze haar taak naar 

behoren kan uitoefenen. De leden van de Cliëntenraad ontvangen jaarlijks een 

onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.  
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Valkenhof is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. De 

cliëntenraad is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC).  
De personalia van de Cliëntenraad zijn opgenomen in bijlage 1. 

Overzicht advies- en instemmingsaanvragen  Reactie Cliëntenraad  

Advies nieuwe leden RvT Akkoord 

Rookbeleid Akkoord 

Ingebruikname slim incontinentiemateriaal  Akkoord 

Medezeggenschapsregeling Wmcz Akkoord 

Inhuur klachtenfunctionaris via MEE Akkoord 

Protocol opbaren op de kamer niet effectueren Akkoord 

Meting cliënttevredenheid Akkoord 

Jaarrekening 2020 Akkoord 

Faciliteitenregeling  Akkoord 

Begroting 2021 Akkoord 

 

Medezeggenschap medewerkers  
De medezeggenschap van medewerkers is binnen Valkenhof geregeld in overeenstemming 

met de Wet op de ondernemingsraden. Valkenhof kent als één organisatie één 

Ondernemingsraad. Het formele overleg met de Raad van Bestuur vindt periodiek plaats. 
In het verslagjaar heeft de Ondernemingsraad verkiezingen gehouden. 
De personalia van de Ondernemingsraad zijn opgenomen in bijlage 1. 

Overzicht advies- en instemmingsaanvragen  Reactie Ondernemingsraad  

Opzegging Arbodienst  Akkoord 

Advies nieuwe leden Raad van Toezicht  Akkoord 

Besluitvoorstel dienstkleding Akkoord 

Voorstel inzet leerlingen Aangehouden  

Aangepast voorstel inzet leerlingen 
m.b.t. boven-formatieve periode 

Akkoord  

Rookbeleid  Aangehouden  

Functiebeschrijving bestuurssecretaris Akkoord  

Wijziging Arbodienst  Akkoord 

Aangepast rookbeleid  Akkoord 

Functiebeschrijving afdelingsondersteuner Akkoord 

Functiebeschrijving vitaliteitscoach Akkoord 

Het goede gesprek, gesprekscyclus Akkoord 

Meerkeuze Arbeidsvoorwaardensysteem Akkoord 

Klokkenluidersregeling  Akkoord 

Inhuur vertrouwenspersoon  Akkoord  

 

Met medewerkers worden bijeenkomsten gehouden om het beleid en de gang van zaken 

binnen Valkenhof te bespreken.   

In 2021 is een traject afgerond waarin de missie en visie is herijkt. Daarbij zijn de 

adviesorganen en de Raad van Toezicht nauw betrokken en is daarnaast de mening van 

zowel de medewerkers, onze cliënten als van onze externe belanghebbenden op 

verschillende momenten gevraagd.   
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3.4.4 Inrichting Governance  

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn ieder conform de wettelijke bepalingen 

en statuten verantwoordelijk voor de governance binnen Valkenhof.   

De Raad van Bestuur legt in de vergaderingen verantwoording af aan de Raad van Toezicht 

over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering. Jaarlijks vindt er door de Raad van Toezicht 

een beoordeling plaats van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks 

haar eigen functioneren, waarbij deze interne evaluatie in ieder geval éénmaal per drie jaar 

plaatsvindt onder leiding van een extern deskundige. De jaarlijkse zelfevaluatie over 2021 

heeft 8 februari 2022 plaatsgevonden.  

3.4.5 Goed bestuur  

Zoals onder ‘Invloed belanghebbenden’ aangegeven, heeft het nieuwe bestuur een 

strategietraject geïnitieerd dat heeft geleid tot het “Valkenhofverhaal” dat zowel door cliënten 

als medewerkers wordt gedragen.  

3.4.6 Verantwoord toezicht  

De toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht krijgt onder meer gestalte door 

benoeming van de controlerend accountant, middels de auditcommissies kwaliteit en 

veiligheid en financiën en middels zich te laten informeren door de bestuurders over de 

voortgang en ontwikkeling van het te voeren beleid. De Raad van toezicht heeft jaarlijks 

overleg met de Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad. In het verslagjaar hebben deze 

overleggen niet plaatsgevonden (zie 3.3.1).  
 

Daarnaast legt de Raad van Toezicht werkbezoeken af in de organisatie waarmee zij op een 

informele manier het beleid in de dagelijkse praktijk ervaart.   

In het Reglement Raad van Toezicht staan de procedures opgenomen over (her)benoeming, 

schorsing en ontslag van leden van de raad. Daarbij zijn de voordrachtsrechten voor de 

adviesorganen conform de Wmcz2018 en de WOR geregeld. 
Het reglement beschrijft het algemene profiel van de Raad van Toezicht met daarnaast een 

profiel voor de voorzitter en de individuele leden. Bij een vacaturestelling, zoals in het 

verslagjaar, wordt bekeken welke specifieke deskundigheden gewenst zijn.  

3.4.7 Continue ontwikkeling  

De Raad van Toezicht werkt aan haar eigen ontwikkeling en doet dit middels het volgen van 

externe scholingen voor toezichthouders.  

De Raad van Bestuur werkt eveneens aan permanente ontwikkeling o.a. middels scholing 

en intervisiebijeenkomsten. 

 

4. Algemeen beleid   

4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid   

Bij Valkenhof zien we dat de vraag naar zorg verandert; zowel kwantitatief en kwalitatief. Dat 

vinden we geen bedreiging, maar een kans! Een kans om terug te gaan naar de oorsprong 

van de ouderenzorg; de liefdevolle verzorging van mensen in de laatste levensfase. Een 

kans om aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van al die mensen die vanuit hun hart 

kozen om in deze sector te gaan werken.    
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In 2021 is het Valkenhof verhaal opgesteld  

Ons verhaal..  

Oud worden én jezelf blijven. Dat kan bij ons. Te vaak zien wij dat angsten bepalen wat je 

moet, kunt en mag op je oude dag. Dat laten wij niet gebeuren. Je bent een mens met een 

leven. Niet een patiënt met een ziekte. Blijven doen wat je goed kunt en leuk vindt, laat je 

voelen dat je leeft.   

Jullie zijn onze zorg   

Ouder worden doe je niet alleen. Het doet ook een beroep op de mensen om je heen. Die 

zijn goud waard. Zolang jij onze zorg bent, kijken we ook om naar hen. Zo kunnen ze je 

partner, kind, of vriend blijven. We zorgen dat jullie er voor elkaar kunnen zijn. Het liefst 

thuis, ook als het ingewikkeld wordt.   

Wij zijn net als jij   

Wordt het te lastig? Dan kun je vertrouwen op onze deskundigheid. Zorgen doen we van 

mens tot mens. Of je nu een thuishulp voor je neus hebt of een dokter, een verpleegkundige 

of een schoonmaker: onze vakmensen zijn en praten net als jij. Wat we doen, doen we 

keigoed en met liefde.   

Meer dan goede zorg alleen   

Maar gelukkig ouder worden vraagt om meer dan goede zorg alleen. We denken met je mee 

vooruit. Want dat begint al vroeger dan je denkt. Organisaties en verenigingen in 

Valkenswaard en Leende kunnen jouw oude dag mooi blijven maken, doordat wij ze met 

raad en daad bijstaan. Met onze hulp kun je andere mensen ontmoeten die hetzelfde uit het 

leven willen halen als jij. En we zorgen voor levendige plekken waar jullie samen kunnen 

wonen, buurten, eten en lachen.   

Dat is zorg met een zachte ‘g’.   

4.2 Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar   

In 2021 hebben we Het Valkenhofverhaal verhaal geschreven. Een strategie samengevat in 

1 A4, die voor iedereen bij Valkenhof een moreel kompas is. En waarin mensen, en niet hun 

problemen, centraal staan.   

Dit verhaal hebben we uitgewerkt in een plan voor 2022 met een uitloop naar 2023. In totaal 

omvat dit plan 15 projectopdrachten waarmee we op verschillende plekken in de organisatie 

met kleine initiatieven grote veranderingen in gang zetten. Steeds met als doel de 

ontwikkeling van een organisatie die duurzame ouderenzorg levert vanuit de overtuiging dat 

dit goed is voor de mensen die van zorg afhankelijk zijn én voor de mensen die diezelfde 

zorg leveren.   

Al in 2018/ 2019 koos Valkenhof voor aansturing volgens het Rijnlandsmodel. Door 

ingrijpende ontwikkelingen in de aansturing van de organisatie en vervolgens Corona kwam 

de omschakeling naar dit besturingsmodel in praktijk onvoldoende tot stand. In 2021 hebben 

we de omschakeling naar deze besturingsfilosofie nieuw leven in geblazen. Het maken van 

een gezamenlijk verhaal, beschreven in 4.1 was hiervan de start. Met veel voldoening kijken 

we terug op het proces van co-creatie dat we samen met de medezeggenschapsorganen en 

onze medewerkers hebben doorlopen. Het verhaal biedt onze medewerkers de mogelijkheid 

om vanuit professionaliteit en vakmanschap, de bedoeling te laten prevaleren boven de 

mechanismen en structuur die we in de afgelopen decennia hebben ontwikkeld.    
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Het eveneens in 2021 ontwikkelde Kwaliteits Risico Management Systeem (KRMS) 

beschrijft hoe we ons verhaal doorwerkt naar de verschillende organisatieniveaus. Hoe we 

informatie verzamelen, analyseren en gebruiken om continue te verbeteren in de beoogde 

richting en in lijn met de gewenste besturingsfilosofie. Essentie van ons KRMS is dat we 

werken aan kwaliteit omdat we dat willen, niet omdat we dat moeten én dat we dit doen door 

continue afstemming tussen operatie en strategie. Valkenhof is trots op wat er nu staat, en 

de komende jaren zal het KRMS nog verder uitgebouwd worden.   

In 2021 hebben er geen ingrijpende wijzigingen in de organisatie plaatsgevonden. Het 

principe van richten, inrichten, verrichten volgend, zal de komende jaren bekeken worden of 

de inrichting van de organisatie de gekozen richting voldoende ondersteunt.   

4.3 Stakeholders  

Als grootste aanbieder van ouderenzorg hebben we in 2021 het initiatief genomen om met 

de Gemeente Valkenswaard, Woningbelang, Cordaat, De Hofnar en Were-Di in 

netwerkverband nieuwe oplossingsrichtingen te verkennen voor goede ouderenzorg in 

Valkenswaard. Dit heeft geleid tot het project Leefcirkels. Doel van dit project is het 

ontdekken van die factoren die bijdragen aan het succes van geclusterd zelfstandig wonen 

van senioren in Valkenswaard.    

In 2022 organiseert Valkenhof meerdere rondetafelgesprekken met circa 50 

vertegenwoordigers uit de lokale cultuur, sport, muziek, horeca en het bedrijfsleven. Zij 

worden persoonlijk uitgenodigd om een beeld te krijgen van de leemtes die zij zien wanneer 

zij het Valkenhofverhaal projecteren op de huidige situatie in de gemeente Valkenswaard en 

de kern Leende.  

 

4.4 Risico's  
 

In 2022 (met een uitloop naar 2023) wordt het Valkenhof verhaal onder meer vertaald naar 

een vastgoedstrategie en een ICT-strategie.   

Valkenhof beschikt over een vastgoedportefeuille met weinig gedifferentieerd vastgoed en 

veelal panden die >20 jaar oud zijn. De panden zijn goed onderhouden, maar gezien de 

leeftijd dient komende jaren uiteraard rekening te worden gehouden met investeringen. 

Verwacht mag worden dat een meer gedifferentieerd woonaanbod gewenst is om het 

Valkenhof verhaal te kunnen realiseren. De vastgoedstrategie zal inzicht geven in de 

gewenste woonconcepten en gewenste vastgoedontwikkeling. Het Meerjaren 

Onderhoudsplan (MJOP) dat in de 1e helft 2022 geactualiseerd wordt, het verhaal van 

Valkenhof, het ontwikkelpotentieel van eigendomslocaties en de financiële positie van 

Valkenhof zullen het vertrekpunt vormen voor deze strategie.   

Ook technologie/ IT is een belangrijk bedrijfsmiddel in de realisatie van de strategie. 

Daarnaast zien wij dat de continuïteit, beheersbaarheid en beveiliging van IT, data en 

persoonsgegevens steeds meer aandacht moeten krijgen in het kader van risicobeheersing. 

Om een objectief overzicht te krijgen van de ICT-prestaties van onze organisatie wordt in de 

1e helft van 2022 een ICT-nulmeting uitgevoerd. Parallel wordt in 2022 gewerkt aan 

uitgangspunten voor technologie voor cliënten én medewerkers die ondersteunen om het 

Valkenhof verhaal in praktijk te brengen. Verwacht mag worden dat met deze twee 

interventies richting wordt gegeven aan toekomstige ICT-investeringen alsmede aan het 

identificeren van risico's. Vanuit deze richting kunnen keuzes gemaakt worden ten aanzien 

van de inrichting van ICT binnen Valkenhof.         



   
 

17 Bestuursverslag 2021 / vastgesteld RvB 31 mei 2022   
 

Met betrekking tot fiscaliteit hebben we geconstateerd dat er al een aantal jaren geen 

risicoscan is uitgevoerd. Deze zal in 2022 worden uitgevoerd. Daarbij zullen wij ook de 

afweging maken op welke wijze wij dit onderwerp op passende wijze kunnen borgen in de 

organisatie.  

 

4.5 Toekomstparagraaf   

De vraag naar zorg neemt toe terwijl er steeds minder mensen zijn die de zorg als beroep 

kiezen. Valkenhof voelt zich, als grootste aanbieder van ouderenzorg in de gemeente 

Valkenswaard en de kern Leende, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een duurzame 

ouderenzorg. Een ouderenzorg waar de beschikbare zorg wordt verdeeld over hen die dat 

nodig hebben en niet over hen die de meeste financiële draagkracht hebben.   

We zien dat technologische innovaties een bijdrage kunnen leveren aan het dempen van de 

groeiende vraag naar zorg. We zien echter ook dat, ondanks de razendsnelle ontwikkeling 

van de technologie, er slechts beperkt voordeel mee wordt behaald in de (ouderen)zorg. 

Valkenhof zet daarom met haar verhaal boven alles in op sociale innovatie en plaatst 

kwalitatief goede zorg in een breder perspectief, dan medische zorg.  
 

Valkenhof richt zich uitdrukkelijk ook op mentaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van 

leven en daagt mensen uit om mee te doen en betrokken te zijn en zo eigen kracht te 

ontwikkelen om 'gezond' te blijven in de breedste zin. Eén van onze speerpunten is burgers 

en hun lokale/provinciale vertegenwoordigers bewust te maken van de noodzaak om van 

verzorgingsstaat naar zorgzame samenleving te bewegen, Maar ook van de meerwaarde en 

kansen die een zorgzame samenleving hen biedt. Uiteindelijk is de kans dat je je gelukkig 

voelt (en minder zorg nodig hebt) groter wanneer je zelf het heft in handen houdt, dan 

wanneer anderen bepalen wat goed is voor jou. Onder meer middels zogenaamde 

‘Jokeracties’ laten we onze medewerkers op een ludieke manier zien hoe zij een stapje 

terug kunnen doen.    

Uiteraard voelen wij ons als maatschappelijke organisatie ook verantwoordelijk om te 

verduurzamen vanuit het milieuperspectief. In 2021 zijn we daarom gestart met de 

voorbereiding voor deelname aan de Green Deal Eindhoven 2.0. Deze is op 31 maart 2022 

ondertekend.   
 

5. Bedrijfsvoering 

In 2021 is het Kwaliteits Risico Management Systeem (KRMS) verder ontwikkeld en 

geïmplementeerd. De risico's op het vlak van bedrijfsvoering en kwaliteit zijn hiermee in 

beeld. Elk kwartaal bespreekt de Raad van Bestuur het KMRS met het management.  
De Raad van Bestuur maakt na ieder kwartaal een samenvatting van de bevindingen, die 

aanleiding kan zijn voor bestuursopdrachten om op onderkende trends in te grijpen.  

In 2021 is hard gewerkt aan het rationaliseren van de personeelskosten. De PNIL is 

teruggedrongen en ook is er geëxperimenteerd met een andere functie mix die wellicht meer 

toekomstbestendig is door meer ongeschoold personeel in te zetten. 

Grote risico's in de bedrijfsvoering waren verder de leegstand die we in 2020 constateerden. 

Deze is in 2021 teruggedrongen. Valkenhof heeft de bezettingsgraad verder opgeschroefd 

wat zich ook vertaalde in betere resultaten.   
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6.Financieel beleid 

 

2021 was het eerste jaar dat de huidige Raad van Bestuur het volledige jaar aan het roer 

stond. Een aantal ontwikkelingen is debet aan het behaalde resultaat. 
Er is ingezet op zoveel mogelijk kwaliteitsgelden. Een deel van de versleuteling wordt 

bepaald door het niveau wat men daarvoor aan gelden ontving. In 2021 is voor ongeveer € 

4,4 mln. aan kwaliteitsmiddelen ontvangen. 

De omzet is net als het jaar daarvoor ruim boven de € 50 mln. gekomen. Het jaar daarvoor 

was dit ook zo, maar kwam dat vooral door de ontvangen subsidies voor de bonusregeling 

van het zorgpersoneel van de overheid. Het resultaat van 2021 komt uit op ongeveer  
€ 2,7 mln.  

De solvabiliteit komt met bijna 37% hoger uit dan het jaar ervoor. De current ratio komt op 

2,09. De financiële positie van Valkenhof kan daarmee als gezond worden gekwalificeerd.  

Er is ook ruim een miljoen euro aan compensatie voor corona kosten ontvangen. Deze zijn 

goedgekeurd door het zorgkantoor. Ook de kwaliteitsgelden zijn goedgekeurd.  
 

Er zijn in 2021 geen leningen of financieringen aangegaan door Valkenhof. De kasstroom is 

positief en draagt bij aan de gezonde financiële positie van Valkenhof. 

Er is gestuurd op minder personeel niet in loondienst (PNIL) ten faveure van personeel in 

loondienst. Dit heeft geleid tot ongeveer een miljoen euro minder PNIL, wat weer bijdraagt 

aan het positieve resultaat van Valkenhof. Tegelijkertijd zien we dat de personeel formatie in 

2021 met 20 FTE is gegroeid.  

De bezetting van de bedden is gestegen. Daar waar leegstand was, is gestuurd op de 

bedbezetting en waar mogelijk zijn extra kamers gecreëerd. Dat heeft geleid tot met name 

een hogere omzet binnen de Wlz. Ook zien we dat de ZZP-mix zwaarder is geworden, mede 

door de nieuwe wachtlijstregels van het zorgkantoor.   

2021 was ook het jaar van de negatieve rente op de rekeningen van de Rabobank. Dit was 

voor Valkenhof een extra kostenpost van ongeveer € 70K.  
In 2021 is ook de verzekeringsportefeuille tegen het licht gehouden wat niet heeft geleid tot 

substantiële aanpassingen. 

Er hebben in 2021 geen substantiële investeringen plaatsgevonden. Alles is binnen de 

vooraf gestelde grenzen gebleven. Ook zijn er geen contracten met financiers geweest die 

als knelpunt zijn ervaren. Daar waar er sprake was van (dreigende) overproductie is er een 

oplossing gekomen in goed overleg met het Zorgkantoor.  

De begroting 2022 gaat uit van een minder resultaat. 2021 was toch het jaar waarin het 

resultaat mede bepaald werd door de corona compensatie in omzet en materiële kosten. 

Voor 2022 gaan we uit van een meer genormaliseerd resultaat van ongeveer 2%. 
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Bijlage 1 Personalia Cliëntenraad en Ondernemingsraad   

 

 

Overzicht Cliëntenraad  

Leden Cliëntenraad per 31 december 2021 Locatie 

Hans Bimmel Voorzitter 

Patrick van der Heijden Vlasgaard 

Emile Kieboom Leenderhof 

Annie Royackers  Den Haagacker 

Mieke van der Zanden  Kempenhof 

Petrie Claassen  Taxandria 

Hannie Seerden  De Bogen 

 

 

 

Overzicht Ondernemingsraad  

Leden Ondernemingsraad per 31 december 2021 

Ilse van Eijk, voorzitter  

Annelies Meurkens, vicevoorzitter  

Evi Nissen  

Guy Rassin  

Anne Vos  

Marga Vromans  

Lianne de Regter  

Ine van Zutphen 

Ingrid Berkvens 
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Bijlage 2 Personalia Raad van Toezicht         

Overzicht RvT 2021 

Naam Commissie Hoofdfunctie Nevenfuncties Benoeming/ 
Herbenoeming 

Opleidingen in 2021 

Mw. drs. S.I. 
Meulensteen-
van Esseveld, 
voorzitter 

Remuneratie 
K&V 

Bestuurder/ 
directeur zorgcentrum 
Vincent Depaul te 
Panningen  
 

Geen 12-05-2014/ 
2018  

NVTZ Leergang voor de 
voorzitter 

Mr. J.G.J.M. 
Berkers,  
vice-voorzitter 

Remuneratie, 
Financiën 

Adviseur RvB 
Stichting Zuyderland 
Medisch Centrum en 
Stichting Zuyderland 
Zorg te Sittard-Geleen 
 
 

Lid Raad van Toezicht Stichting 
Land van Horne te Weert (tevens 
voorzitter financiële commissie);  
 
Voorzitter Raad van Toezicht 
Stichting Bevordering Mondzorg 
voor Kids te Oss. 
 

15-03-2021  

Mw. mr. 
H.M.C.W.G. 
Renders, 
secretaris 

K&V Notaris-ondernemer 
H2H notaris (eigen 
kantoor) te Eindhoven 

Lid RvT Stichting ter behoud van 
Klein Paradijs Eindhoven; 
 
Adviseur Factor Zeven. 
 

18-03-2019 NVTZ Leergang  
De Nieuwe Toezichthouder 
in zorg & welzijn (2020-
2021) 

Drs. M.J. B. 
de Natris RA, 
lid 

Financiën Accountant Retera De 
Natris  
Accountants te 
Valkenswaard 
 

DGA Portofino Holding BV, 
Valkenswaard; 
 
DGA Portofino Onroerend Goed, 
Valkenswaard; 
 
DGA Retera De Natris Holding en 
gelieerde besloten 
vennootschappen o.a. Retera De 
Natris Accountants BV; 
 

23-02-2015/ 
2019 
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Naam Commissie Hoofdfunctie Nevenfuncties Benoeming/ 
Herbenoeming 

Opleidingen in 2021 

IAPA, lid; 
 
St. Bloemencorso Valkenswaard, 
lid kassacommissie. 
 

Ing. J.G.A.M. 
Baken, lid 

Financiën Projectmanager 
vastgoed-ontwikkeling 
bij Hoex Onroerende 
Zaken BV te Oostrum 
Lb.; 
 
ZZP D’N Hoeksteen 
BV- directeur eigenaar 
– holding en 
advieswerk 
P.C.M. Baken Beheer 
BV en 
Projectontwikkelings-
maatschappij Keersop 
BV te Valkenswaard 
 

Bestuurslid St.Broederschap 
Handelse Processie; 
 
Penningmeester 
parkmanagement Ver. 
Bedrijventerrein Het Broek te 
Waalre. 

23-02-2015/  
2019 

 

Mw. drs. C.B. 
van Zanten-
van der 
Linden, lid 

Remuneratie, 
K&V 

Directeur Bestuurder 
a.i. Zorgcentrum St 
Jozef te Meyel 
Manager a.i. 
huisartsenpraktijk de 
Besterd te Oosterhout 
 

Geen  15-03-2021 NVTZ Themabijeenkomst 
“Voorbij het toezien” door 
Prof. Dr. Richard Janssen 
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Bijlage 3 Personalia Raad van Bestuur  

 

 

Overzicht RvB 2021 

Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties Benoeming 
 

Scholing 

Dhr. Drs. 
F.J.M. van de 
Vranden 
 

Voorzitter  
Raad van Bestuur  
 

Geen  Oktober 2021 Stolte Advanced Program, 
Tilburg University  
(2021- 2022) 
Intervisie  
 

Mw. Drs. 
P.C.A. de 
Regt  

Lid Raad van Bestuur  Geen  
 

Oktober 2021 Stolte Advanced Program, 
Tilburg University   
(2021- 2022) 
 

 


