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1 Profiel Valkenhof 
 
Valkenhof is een professionele zorgorganisatie met het hart op de juiste plek. Of het 
nu bij mensen thuis is of bij ons in huis: onze medewerkers staan 24 uur per dag, 7 
dagen per week voor cliënten klaar. Om goede zorg te leveren, op een gastvrije, 
gemoedelijke, typisch Brabantse wijze. ‘Zorg met ’n zachte g’ noemen we dat (onze 
missie) en daarnaast ‘Kwaliteit met ’n harde k’. 
 
Men kan bij ons terecht voor verpleging, verzorging, thuiszorg, huishoudelijke zorg, 
dagopvang en revalidatietherapie op vijf locaties in de regio Valkenswaard en Heeze-
Leende. Ook bieden we onder de naam Gezondheidscentrum Valkenhof 
behandeling en begeleiding op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, 
logopedie, neuromusculaire triggerpointtherapie, psychologie, maatschappelijk werk 
en behandeling door specialisten ouderengeneeskunde.  
 
Daarnaast draagt Valkenhof bij aan het verhogen van het welzijn van ouderen in de 
regio, zowel voor bewoners als omwonenden van onze locaties. We bieden een 
groot scala aan activiteiten op sociaal-cultureel gebied, zoals zang-, schilder- en 
kooklessen. Vanuit ons culinair centrum verzorgen we maaltijden voor onze eigen 
grand cafés, eetpunten in de regio en tafeltje-dekje bij de mensen thuis. 
 
Valkenhof wil met dit plan haar belanghebbenden, zoals cliënten, 
samenwerkingsrelaties, toezichthouders en andere betrokkenen inzicht geven in de 
wijze waarop zij de zorg- en dienstverlening aan haar cliënten realiseert. Valkenhof 
vindt het van groot belang om de corporate governance goed vorm te geven en 
streeft naar doelmatig en goed bestuur en toezicht. 

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

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

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

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

Algemene identificatiegegevens 

Rechtspersoon Stichting Valkenhof 

Adres John F. Kennedylaan 3 

Postcode 5555 XC 

Plaats Valkenswaard 

Telefoon 040-2014035 

e-mail info@valkenhof.org 

Internet www.valkenhof.com  

KVK-nummer 41090962 

NZA-nummer 300-0934 

Locaties2 Kempenhof, Taxandria, Vlasgaard, de Bogen, Leenderhof 

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

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

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

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

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

 
Hieronder zijn voor de vijf 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. Cliënten vanuit de 
financiering Eerstelijnsverblijf en Geriatrische revalidatiezorg zijn ook opgenomen. 
 
Kempenhof 

 
 
Taxandria 

 
 
 
 
 
 
 
  

Naam locatie: Kempenhof stand per: 30-9-2017

Doelgroep ZZP Aantal cliënten

Somatiek ZZP 2 VV 1

Somatiek ZZP 3 VV 4

Somatiek ZZP 4 VV 25

Somatiek ZZP 5 VV 6

Somatiek ZZP 6 VV 61

Somatiek ZZP 7 VV 6

Somatiek ZZP 8 VV 9

Somatiek ZZP 9 VV 1

Somatiek ZZP10 VV 6

Geriatrische revalidatiezorg DBC 12

Totaal van de locatie 131

Capaciteit 144

Naam locatie: Taxandria stand per: 30-9-2017

Doelgroep ZZP Aantal cliënten

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 61

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 44

Psychogeriatrie ZZP 8 VV 1

Totaal van de locatie 106

Capaciteit 105
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De Bogen 

 
 
Leenderhof 

 
 
Vlasgaard 

 
 

 

Naam locatie: De Bogen stand per: 30-9-2017

Doelgroep ZZP Aantal cliënten

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 15

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 14

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 11

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 6

Psychogeriatrie ZZP 9 VV 2

Totaal van de locatie 48

Capaciteit 48

Naam locatie: Leenderhof stand per: 30-9-2017

Doelgroep ZZP Aantal cliënten

Psychogeriatrie ZZP 3 VV 1

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 8

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 33

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 7

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 12

Totaal van de locatie 61

Capaciteit 58

Naam locatie: De Vlasgaard stand per: 30-9-2017

Doelgroep ZZP Aantal cliënten

Psychogeriatrie ZZP 3 VV 2

Psychogeriatrie ZZP 4 VV 9

Psychogeriatrie ZZP 5 VV 36

Psychogeriatrie ZZP 6 VV 6

Psychogeriatrie ZZP 7 VV 4

Psychogeriatrie ZZP 0 6

Totaal van de locatie 63

Capaciteit 66
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Uit de leeftijdsverdeling per doelgroep van Valkenhof is duidelijk te zien dat het 
grootste aantal cliënten die zijn met grondslag psychogeriatrie. 
 
Binnen Valkenhof is voor alle doelgroepen onderstaande leeftijdsverdeling te zien.  
De gemiddelde leeftijd van alle cliënten van Valkenhof op 30 september 2017 is 
84 jaar. 
 

 
 
 
De verwachte omzet intramuraal voor Valkenhof  in 2017 is weergegeven per ZZP. 
Het betreft een omzet verwachting voor intramurale zorg, inclusief Eerstelijnsverblijf 
en Geriatrische revalidatiezorg die gefinancierd worden uit de Zorgverzekeringswet.  
 

 
 
 

Kempenhof Taxandria De Bogen Leenderhof De Vlasgaard

Jonger dan 60 jaar 2 6

60 - 69 10 9 1 1

70 - 79 22 19 5 12 6

80 - 89 68 48 24 28 35

90 - 99 30 25 19 19 21

Ouder dan 100 jaar 1 1 1 1
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Omzetprognose 2017 per ZZP

ZZP Omzet

ZZP 1 VV -€                

ZZP 2 VV 40.000€          

ZZP 3 VV 504.000€         

ZZP 4 VV 3.476.000€      

ZZP 5 VV 11.944.000€    

ZZP 6 VV 6.482.000€      

ZZP 7 VV 6.621.000€      

ZZP 8 VV 754.000€         

ZZP 9 VV 311.000€         

ZZP 10 VV 416.000€         

ZZP 0 VV 126.000€         

DBC 2.100.000€      

Totaal omzet intramuraal 32.774.000€    
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2 Profiel personeelssamenstelling Valkenhof  
 
De personeelssamenstelling van Valkenhof is neergezet in onderstaande tabellen. 
 
Omvang personeelsbestand 

 
 
Aard dienstverband 

 
 
Omvang cliëntgebonden functies 

 
 
Verzuimpercentage 

 

Naam locatie: Valkenhof stand per: 31 mei 2017

Omvang personeelsbestand Inzet aantal FTE 

Aantal medewerkers 832

Inzet FTE clientgebonden functies 382,64

Inzet FTE niet-clientgebonden functies 111,45

Totaal van Valkenhof 494,09

Naam locatie: Valkenhof stand per: 31 mei 2017

Aard dienstverband Aantal medewerkers Contract

Vast dienstverband 708 450,19

Tijdelijk dienstverband 94 43,90

Medewerkers 0-urencontract 82 -

Totaal op contractbasis 832 494,09

Naam locatie: Valkenhof stand per: 31 mei 2017

Omvang clientgebonden functies

Aantal FTE  op 

contract

Niveau 1: Medewerker huishoudelijke verzorging 37,40

Niveau 1: Zorghulp 36,08

Niveau 2: Helpende Zorg & Welzijn 60,22

Niveau 3: Verzorgende IG 124,02

Niveau 3: Zorgcoordinator 45,67

Niveau 3:: Leerling verzorgende IG 20,09

Niveau 4: Verpleegkundige 7,44

Niveau 5: Verpleegkundige HBO & Wijkverpleegkundige 4,34

Behandelaars: (para)medisch 31,29

Activiteitenbegeleider & ass. activiteitenbegeleider 13,42

Thuiscoach 0,44

Naam locatie: Valkenhof stand per: 31 mei 2017

Verzuim arbeidsongeschiktheid

Verzuimpercentage Valkenhof 4,53%

Verzuimfrequentie Valkenhof 0,89
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Instroom, doorstroom en uitstroom 

 
 
Deelname leerlingen per locatie 

  
 
Ratio personele kosten / opbrengsten 

  
  
Vrijwilligers 

  

Naam locatie: Valkenhof stand per: 31 mei 2017

Instroom, doorstroom, uitstroom

Instroompercentage 11,1%

Uitstroompercentage 8,5%

Doorstroom:

Gediplomeerde helpenden 10

Gediplomeerde verzorgenden IG 3

Naam locatie: Valkenhof stand per: 31 mei 2017

Deelname leerlingen Aantal leerlingen Percentage

De Bogen 7 14%

Kempenhof 22 11%

Leenderhof 9 13%

Taxandria 15 12%

Vlasgaard 7 12%

Wijkteam 3 4%

Naam locatie: Valkenhof stand per: 31 mei 2017

Ratio personele kosten/opbrengsten

Totaal personeelskosten / Totaal 

baten 67,6%

Overhead 7,1%

Naam locatie: Valkenhof stand per: 31 mei 2017

Vrijwilligers

Aantal vrijwilligers 472

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

Recreatie en activiteiten 50%
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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. 
In dit Kwaliteitsplan zijn de kwaliteitsonderwerpen van Valkenhof samengevat. Daar 
waar overlap is met het jaarplan, is dit per onderwerp aangegeven. 
 
Met het uitkomen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in januari van dit jaar, 
heeft Valkenhof zorgvuldig alle waarden en vereisten doorgenomen. Veel zaken 
gaan goed en conform het Kwaliteitskader. Er is een uitgebreid actieplan 
Kwaliteitskader opgesteld met verantwoordelijken om alle vereisten te kunnen 
monitoren. Een groot deel is inmiddels afgerond. Het actieplan Kwaliteitskader is 
voorgelegd en besproken met de verantwoordelijken via de MT-overleggen en ook 
met de cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht. 
 
Dit Kwaliteitsplan Valkenhof omvat àlle kwaliteitsacties voor het komend jaar 2018. 

3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 
Compassie - Uniek zijn - Autonomie - Zorgdoelen 
 
Valkenhof borgt de persoonsgerichte zorg en ondersteuning door o.a. 
werkprocedures zorgleefplan en zorgleefplanbespreking, diverse formulieren in het 
zorgleefplan om persoonlijke afspraken en waarden vast te leggen, alle 
zorgcoördinatoren zijn minimaal niveau 3 IG, de regie over het eigen leven ligt zoveel 
mogelijk bij de cliënt of verwant, er is aandacht voor levensvragen en onbegrepen 
gedrag. 
 
Zorgleefplan 
Cliënten van Valkenhof beschikten niet altijd binnen 6 weken na opname over een 
defintief zorgleefplan . We hebben onderzocht waar dat door kwam en toen het 
tijdsbestek van de eerste cliëntbespreking iets aangescherpt. 
 (1) Begin 2018 voeren we weer een interne audit uit om te toetsen of iedere 

cliënt  binnen 6 weken beschikt over een definitief zorgleefplan met daaraan 
gekoppeld eventuele verbeteracties. 

3.2 Wonen en welzijn 
 
Zingeving - Zinvolle tijdsbesteding - Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde 
kleding - Familieparticipatie en inzet vrijwilligers - Wooncomfort 
 
Valkenhof borgt het wonen en welzijn door o.a. zorgcoördinatoren met een 
welzijnsachtergrond, inzetten van mantelzorgers, beweegstimulering en beleeftuinen, 
activiteitenkalenders ook in de avond, inzetten van vrijwilligers en een 
vrijwilligersdatabank, project Thuis bij Valkenhof voor inventarisatie wensen en 
behoeften, project Sundowning. 
 
Cliënttevredenheid  
De tevredenheid van cliënten en verwanten over zaken als gastvrijheid, maaltijden, 
schoonmaak en inrichting wordt met intern ontwikkelde vragenlijsten gemeten en ook 
via ZorgkaartNederland. Graag is Valkenhof transparant in deze waarderingen en wil 
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haar cliënten en verwanten stimuleren om (nog meer) gebruik te maken van 
ZorgkaartNederland. Hiertoe zijn cliënten en verwanten met een ansichtkaart 
uitgenodigd hun ervaringen met Valkenhof te delen op ZorgkaartNederland. Ook 
locatiemanagers stimuleren cliënten en verwanten op hun locatie om op 
ZorgkaartNederland te waarderen. Voor Valkenhof is het resultaat na deze acties 
nog niet voldoende. 
 (2) In 2018 wordt het interviewteam van de Patiëntenfederatie ingeschakeld 

om waarderingen voor ZorgkaartNederland op te halen bij cliënten en 
verwanten met daaraan gekoppeld eventuele verbeteracties (Jaarplan). 

 (3) De intern ontwikkelde vragenlijst ‘Voel je thuis bij Valkenhof’ wordt gebruikt 
binnen alle locaties (Jaarplan). 

 
Vrijwilligers 
Voor de vrijwilligers van Valkenhof wordt twee maal per jaar een training dementie 
verzorgd. Naast dit belangrijke onderwerp, wil Valkenhof vrijwilligers graag trainen op 
veiligheid. 
 (4) In 2018 is het vrijwilligersbeleid geactualiseerd met duidelijke kaders voor 

scholing vrijwilligers. Valkenhof denkt na hoe de tevredenheid van vrijwilligers 
kan worden gemeten. 

3.3 Veiligheid 
 
Medicatie - Decubitus - Inzet vrijheidsbeperkende maatregelen - Ziekenhuisopnamen 
 
Valkenhof borgt veiligheid door o.a. de uitvraag van de inspectie tijdig aan te leveren,  
een geactualiseerd medicatiebeleid gebaseerd op de veilige principes, het melden 
van incidenten met registratie verantwoording en opvolging in rapportages, 
incidentencommissie, vermindering van inzet psychopharmaca, een beleid 
vrijheidsbeperkende maatregelen, registratie en evaluatie van inzet 
vrijheidsbeperkende maatregelen. 
 
Veiligheidsgegevens 
Bij Valkenhof is voor de genoemde onderwerpen medicatie, decubitus, inzet 
vrijheidsbeperkende maatregelen en ziekenhuisopnamen nog niet met één druk op 
de knop de gevraagde gegevens voorhanden. De verantwoordelijken van Valkenhof 
zijn attent gemaakt op deze verplichting voor het Kwaliteitsverslag over 2017. Zij 
gaan onderzoeken hoe de gevraagde gegevens tijdig aangeleverd kunnen worden. 
 (5) Begin 2018 zijn de gevraagde gegevens medicatie, decubitus, inzet 

vrijheidsbeperkende maatregelen en ziekenhuisopnamen aangeleverd voor 
het Kwaliteitsverslag 2017 met daaraan gekoppeld eventuele verbeteracties . 

3.4 Leren en werken aan kwaliteit 
 
Valkenhof borgt leren en werken aan kwaliteit door o.a. de Vilans-protocollen, eigen 
documenten op iProva, deskundigheidsbevordering via Leerplein, PREZO en HKZ-
audits, uitvoeren van kwaliteitsbeleid, deelname aan lerende netwerken en opstellen 
van kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag. 
 
Kwaliteitsvenster 
De voorbereidingen voor het opzetten van een kwaliteitsvenster op de website van 
Valkenhof zijn getroffen. Op basis van best practices en voorbeelden van andere 
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organisaties heeft Valkenhof de voor haar beste vorm gekozen. Er is gekeken welke 
informatie past bij iedere tegel uit het venster. Nog niet alle informatie is met één druk 
op de knop voorhanden. 
 (6) In 2018 wordt het kwaliteitsvenster op de website helemaal gevuld met de 

voor Valkenhof relevante (kwaliteits)informatie en daarna jaarlijks 
geactualiseerd. 

 
Kwaliteitsplan 
Het Kwaliteitsplan 2018 is opgesteld conform het format uit het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg en gedeeld met de belanghebbenden, o.a. Cliëntenraad, 
ondernemingsraad en organisaties uit lerend netwerk. Eind 2017 is het Kwaliteitsplan 
gepubliceerd op de website van Valkenhof. 
 (7) In 2018 is het Kwaliteitsplan 2018 twee maal geëvalueerd met de 

belanghebbenden met daaraan gekoppeld eventuele verbeteracties. 
 
Kwaliteitsverslag 
Het Kwaliteitsverslag 2017 wordt opgesteld conform het format uit het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg en gedeeld met de belanghebbenden, o.a. Cliëntenraad, 
ondernemingsraad en organisaties uit lerend netwerk.  
 (8) In de eerste helft van 2018 is het Kwaliteitsverslag gepubliceerd op de 

website van Valkenhof en tijdig aangeleverd aan de Openbare Database van 
Zorginstituut Nederland (Jaarplan). 

 
Lerend netwerk 
Valkenhof vormt samen met Vitalis, Annaklooster en Joris Zorg een lerend netwerk. 
Met deze organisaties wordt o.a. het Kwaliteitsplan geëvalueerd en wordt 
georganiseerd dat medewerkers onderling uitgewisseld worden om van elkaar te 
leren. 
 (9) In 2018 wordt aan alle medewerkers van Valkenhof de mogelijkheid 

geboden om gebruik te maken van een ‘Roefeldag’:  4 uur per jaar kunnen 
medewerkers boventallig meedraaien binnen een andere organisatie waarbij 
zij aan het eind van hun ‘werkdag’ de tips en tops delen met beide 
organisaties via de beleidsadviseur. 

 
HKZ 
Valkenhof heeft in 2017 gekozen om haar kwaliteitssysteem te baseren op de HKZ-
normen. In 2017 zijn de minors van de HKZ-audit allemaal opgeheven en heeft 
Valkenhof laten zien dat zij goed op weg is met leren en verbeteren om in 2018 het 
volledige HKZ-certificaat te gaan behalen. 
 (10) In 2018 is Valkenhof HKZ-gecertificeerd volgens de HKZ 2015-normen. 

 
 
PREZO 
Valkenhof heeft besloten om een keurmerk te gaan halen voor de palliatief terminale 
unit. Hiervoor is het PREZO-certificaat van Perspekt beschikbaar. 
 (11) In 2018 is de palliatief terminale unit van Valkenhof PREZO-

gecertificeerd. 
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3.5 Leiderschap, governance en management 
 
Valkenhof borgt leiderschap, governance en management door o.a. haar missie, 
visie, kernwaarden en statuten (Governance Code), actieve en goed functionerende 
ondernemingsraad en cliëntenraad,  het organiseren van diners pensant voor 
verschillende groepen medewerkers, raad van toezicht en cliëntenraad met als 
onderwerp ‘leren en verbeteren van kwaliteit’. 
 
Valkenhof Adviesraad 
Binnen Valkenhof is nog geen adviesraad ingebed. 
 (12) Valkenhof denkt dit jaar verder na over een Valkenhof Adviesraad met de 

doelgroep verpleegkundigen en verzorgenden om een goede implementatie / 
cultuur van missie, visie en afspraken te realiseren (Jaarplan). 

 

3.6 Voldoende en vakbekwaam personeel (Personeelssamenstelling) 
 
Valkenhof borgt voldoende en vakbekwaam personeel door o.a. 24 / 7 aanwezigheid 
van verzorgende niveau 3, zorgcoördinatoren hebben een welzijnsachtergrond, 
jaarlijkse evaluatiegesprekken met medewerkers, Leerplein en opleidingsbeleidsplan,  
personeelsgegevens op de website van Valkenhof. 
 
Valkenhofplan Personeel 
Net zoals veel zorgorganisaties uit de omgeving, merkt Valkenhof dat de 
arbeidsmarkt voor verzorgende niveau 3 niet ruim bezet is. Daarnaast zijn extra 
middelen voor personeel in de ouderenzorg beschikbaar en inmiddels ook de 
personeelsnormen voor voldoende en vakbekwaam personeel. 
 (13) In 2018 zijn Sectorplannen-plus opgesteld n.a.v. de Nza-impactanalyse 

via Transvorm zodat extra middelen voor scholing van nieuw aan te trekken 
personeel (zij-instroom, inwerkprogramma’s, scholing werkbegeleiders / 
praktijkopleiders) planmatig worden ingezet (Jaarplan). 

 
Inzet innovatie technologie 
Valkenhof wil met een regioplan technologie en innovatie inzetten in samenhang met 
personeel en vastgoed. 
 (14) In 2018 neemt Valkenhof deel aan de challenge met project 2M om in 

aanmerking te komen voor een prijs voor arbeidsbesparende technologie 
(Jaarplan). 

 

3.7 Gebruik van hulpbronnen 
 
Valkenhof borgt gebruik van hulpbronnen door o.a. BI-tool managementinformatie, T-
blox bestelprocedure, Syntra verzuimregistratiesysteem, Intus roostersystematiek, 
ResidentWeb cliëntdossier, Medimo medicatieverstrekking, Leerplein e-learning, 
iProva-iCheck-iTask van Infoland voor document- en meldingssysteem, Familienet 
en Ultimo. 
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Updates iProva (Infoland) 
Voor het documentbeheer en meldingen van MIC en MIM maakt Valkenhof gebruik 
van iProva. De overstap naar de nieuwe portal van iProva heeft Valkenhof  eind 2017 
pas kunnen maken.  
 (15) In 2018 gaat Valkenhof de nieuwe releases van iProva installeren zodat 

van alle nieuwe gebruiksvriendelijke faciliteiten gebruik gemaakt kan worden. 
 

3.8 Gebruik van informatie 
 
Valkenhof borgt gebruik van informatie door o.a. metingen cliënt- en medewerker 
tevredenheid. 
 
Medewerkerraadpleging 
Eind 2015 is een medewerkerraadpleging uitgevoerd bij de medewerkers van 
Valkenhof.  Er is behoefte aan recente medewerkertevredenheidsgegevens. 
 (16) In 2018 is een medewerkerraadpleging uitgevoerd onder alle 

medewerkers van Valkenhof met daaraan gekoppeld eventuele verbeteracties 
(Jaarplan). 
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4 Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren 
 
Het Kwaliteitsplan van Valkenhof wordt gedeeld en geëvalueerd met: 

 medewerkers via het locatieoverleg, teamoverleg en de nieuwsbrief  

 leidinggevenden via het MT 

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

 deelnemers lerend netwerk van Valkenhof: Joris Zorg, Vitalis, Annaklooster 
 
In onderstaande tabel zijn de eerdergenoemde kwaliteitsverbeteringen voor 
Valkenhof samengevat. 
 

Onderwerp Verbeterdoelstelling 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

1. Zorgleefplan Begin 2018 voeren we weer een interne audit uit om te 
toetsen of iedere cliënt  binnen 6 weken beschikt over 
een definitief zorgleefplan met daaraan gekoppeld 
eventuele verbeteracties 

Wonen en welzijn 

2. Cliënttevredenheid In 2018 wordt het interviewteam van de 
Patiëntenfederatie ingeschakeld om waarderingen voor 
ZorgkaartNederland op te halen bij cliënten en 
verwanten met daaraan gekoppeld eventuele 
verbeteracties (Jaarplan).  

3. Cliënttevredenheid De intern ontwikkelde vragenlijst ‘Voel je thuis bij 
Valkenhof’ wordt gebruikt binnen alle locaties 
(Jaarplan). 

4. Vrijwilligers In 2018 is het vrijwilligersbeleid geactualiseerd met 
duidelijke kaders voor scholing vrijwilligers. Valkenhof 
denkt na hoe de tevredenheid van vrijwilligers kan 
worden gemeten 

Veiligheid 

5. Veiligheidsgegevens Begin 2018 zijn de gevraagde gegevens medicatie, 
decubitus, inzet vrijheidsbeperkende maatregelen en 
ziekenhuisopnamen aangeleverd voor het 
Kwaliteitsverslag 2017 met daaraan gekoppeld 
eventuele verbeteracties 

Leren en werken aan kwaliteit 

6. Kwaliteitsvenster In 2018 wordt het kwaliteitsvenster op de website 
helemaal gevuld met de voor Valkenhof relevante 
(kwaliteits)informatie en daarna jaarlijks geactualiseerd 

7. Kwaliteitsplan In 2018 is het Kwaliteitsplan 2018 twee maal 
geëvalueerd met de belanghebbenden met daaraan 
gekoppeld eventuele verbeteracties 

8. Kwaliteitsverslag In de eerste helft van 2018 is het Kwaliteitsverslag 
gepubliceerd op de website van Valkenhof en tijdig 
aangeleverd aan de Openbare Database van 
Zorginstituut Nederland (Jaarplan). 

9. Lerend netwerk In 2018 wordt aan alle medewerkers van Valkenhof de 
mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een 
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Onderwerp Verbeterdoelstelling 

‘Roefeldag’:  4 uur per jaar kunnen medewerkers 
boventallig meedraaien binnen een andere organisatie 
waarbij zij aan het eind van hun ‘werkdag’ de tips en 
tops delen met beide organisaties via de 
beleidsadviseur (Jaarplan). 

10. HKZ In 2018 is Valkenhof HKZ-gecertificeerd volgens de 
HKZ 2015-normen 

11. PREZO In 2018 is de palliatief terminale unit van Valkenhof 
PREZO-gecertificeerd 

Leiderschap, governance en management 

12. Valkenhof Adviesraad Valkenhof denkt dit jaar verder na over een Valkenhof 
Adviesraad met de doelgroep verpleegkundigen en 
verzorgenden om een goede implementatie / cultuur 
van missie, visie en afspraken te realiseren (Jaarplan). 

Voldoende en vakbekwaam personeel (Personeelssamenstelling) 

13. Valkenhofplan 
Personeel 

In 2018 zijn Sectorplannen-plus opgesteld n.a.v. de 
Nza-impactanalyse via Transvorm zodat extra 
middelen voor scholing van nieuw aan te trekken 
personeel (zij-instroom, inwerkprogramma’s, scholing 
werkbegeleiders / praktijkopleiders) planmatig worden 
ingezet (Jaarplan) 

14. Inzet innovatie 
technologie 

In 2018 neemt Valkenhof deel aan de challenge met 
project 2M om in aanmerking te komen voor een prijs 
voor arbeidsbesparende technologie (Jaarplan) 

Gebruik van hulpbronnen 

15. Updates iProva 
(Infoland) 

In 2018 gaat Valkenhof de nieuwe releases van iProva 
installeren zodat van alle nieuwe gebruiksvriendelijke 
faciliteiten gebruik gemaakt kan worden. 

Gebruik van informatie 

16. Medewerkerraadpleging In 2018 is een medewerkerraadpleging uitgevoerd 
onder alle medewerkers van Valkenhof met daaraan 
gekoppeld eventuele verbeteracties (Jaarplan). 

 
 

4.1 Verbeterparagraaf per locatie 
 
Per locatie staan hieronder de verbeteracties per locatie. 
 
De Bogen 
 

Onderwerp de Bogen Verbeteracties 

Wonen en welzijn 

Voel je thuis bij Valkenhof  Verder implementeren (o.a. met vragenlijst) van 
‘Voel je thuis bij Valkenhof’ binnen de locatie 

 Samen met mantelzorgers mooie verbeteracties 
‘Voel je thuis bij Valkenhof’ doorvoeren 

Mantelzorgbeleid  Verder implementeren van het Valkenhofbrede 
Mantelzorgbeleid binnen de locatie 
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Onderwerp de Bogen Verbeteracties 

Haagacker  Woonzorgklaar maken van de nieuwe locatie 
samen met projectgroep en teams 

Leren en werken aan kwaliteit 

Interne audits  Uitvoeren van het intern auditbeleid en opvolgen 
van de eventuele verbeteracties 

 
Leenderhof 
 

Onderwerp Leenderhof Verbeteracties 

Wonen en welzijn 

Zinvolle tijdsbesteding 
‘Huiskamerdienst’ 

Alle teamleden hebben aandacht voor welzijn door de 
huiskamerdienst zodat, met een programma, 
activiteiten gedurende de hele dag en avond zijn 
gewaardborg: 

 activiteiten in de huiskamer waarin dagelijks 
bewegen integraal onderdeel is. 

 Workshops voor medewerkers om het 
activiteitenprogramma creatief in te vullen / uit te 
voeren. 

 Samenwerken met familie en vrijwilligers bij de 
activiteiten in huiselijke kring. (Zie ook 
familieparticipatie en inzet vrijwilligers.) 

Zinvolle tijdsbesteding ‘Uit 
in eigen huis’ 

Het programma ‘Uit in eigen huis’ wordt samen met 
familie en bewoner opgesteld en uitgevoerd. 

 De participatie van familie verhogen en een 
programma opstellen dat past bij de behoeften van 
bewoner en familie  

 De activiteitenbegeleiding organiseert het 
programma en de vrijwilligers voeren dit uit 

Zinvolle tijdsbesteding 
‘Leven in de brouwerij in het 
Grand Café’ 

Sinds oktober eten bewoners hun warme maaltijd in 
hun eigen huiskamer. Bezoekers vinden het stil en 
minder gezellig in het Grand Café. 

 Gezelligheid in het Grand Café creëren waardoor 
meer bezoekers komen genieten van de 
gastvrijheid in het Grand Café 

Familieparticipatie en inzet 
van vrijwilligers 

Samen met familie en vrijwilligers zorgen we voor een 
prettige dag voor bewoners. Gestart is met een eerste 
huiskamergesprek . 

 Minimaal 3 maal per jaar zijn er, per huiskamer, 
huiskamergesprekken met familie en bewoner. 
Onderwerpen kunnen zijn: dagelijks leven, 
gastvrijheid, inrichting, maaltijden. Families 
ontmoeten elkaar en ondersteunen elkaar en indien 
wenselijk zijn de vrijwilligers aanwezig 
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Taxandria hoogbouw 
 

Onderwerp Taxandria H Verbeteracties 

Wonen en welzijn 

Voel je thuis bij Valkenhof  Verder implementeren (o.a. met vragenlijst) van 

‘Voel je thuis bij Valkenhof’ binnen de locatie 

 Samen met mantelzorgers mooie verbeteracties 

‘Voel je thuis bij Valkenhof’ doorvoeren 

Mantelzorgbeleid  Verder implementeren van het Valkenhofbrede 

Mantelzorgbeleid binnen de locatie 

Aanbieden van 
avondactiviteiten in de 
huiskamer 

 Werktijden worden zodanig aangepast dat er ook 

tot 20.00 uur in de avond activiteiten aangeboden 

worden aan de bewoners  

Participatie AB’ers in de 
basiszorg en aanbieden van 
activiteiten op de eigen 
afdeling. 

De activiteitenbegeleiders participeren in de basiszorg 
en hebben daarnaast aandacht voor welzijn door het 
aanbieden van een activiteitenprogramma gedurende 
de dag en avond waarbij: 

 bewegen integraal onderdeel van uit maakt. 

 Samenwerken met familie en vrijwilligers bij de 

activiteiten in huiselijke kring. 

Leren en werken aan kwaliteit 

Interne audits  Uitvoeren van het intern auditbeleid en opvolgen 

van de eventuele verbeteracties 

 
Taxandria Laagbouw 
 

Onderwerp Taxandria L Verbeteracties 

Wonen en welzijn 

Voel je thuis bij Valkenhof  Verder implementeren (o.a. met vragenlijst) van 

‘Voel je thuis bij Valkenhof’ binnen de locatie 

Mantelzorgbeleid  Verder implementeren van het Valkenhofbrede 

Mantelzorgbeleid binnen de locatie 

Zinvolle tijdsbesteding 
‘Huiskamerdienst’ 

 Een programma opstellen dat past bij de behoeften 

van bewoner en leefklimaat  

 De activiteitenbegeleiding organiseert het 

programma en coacht  het team om de activiteiten 

uit te voeren  

 
Kempenhof 
 

Onderwerp Kempenhof Verbeteracties 

Wonen en welzijn 

Voel je thuis bij Valkenhof  Implementeren van het project “Voel je thuis bij 
Valkenhof”  

 Met cliënten, mantelzorgers en medewerkers 
verbeterpunten vaststellen en ten uitvoer brengen 
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Onderwerp Kempenhof Verbeteracties 

 Huiskamergesprekken organiseren 

 Medewerkers coachen en stimuleren niet alleen de 
zorgtaken, maar zeker ook de welzijnstaken als 
onderdeel van hun werk te zien 

 Samen met de AB-ers zorgdragen voor een breed 
en compleet activiteitenprogramma, met daarin 
activiteiten binnen maar ook buiten de deuren van 
Kempenhof 

Gezamenlijk een sfeervolle 
ambiance creëren op de 
locatie 

 Samenwerking met familie zoeken en de 
participatie van mantelzorgers uitbreiden 

 Uitbreiden van het aantal Bourgondisch Hof op 
locatie 

 Sfeer, aanbod en bejeging in het Grandcafe 
verhogen en uitbreiden zodat er een gastvrij en 
sfeervol Grandcafe ontstaat 

 Huiskamers een upgrade geven zodat cliënten hier 
graag verblijven 

Veiligheid 

Ziekenhuisopnames 
 

 Voorbereidingen treffen om de gevraagde 
veiligheidsgegevens ziekenhuisopnames 
systematisch te genereren, in het kwaliteitsvenster 
van Valkenhof te plaatsen en onderdeel te maken 
van de Valkenhof-cyclus kwartaalrapportage 

 Inzicht krijgen in aantal en redenen ongeplande 
ziekenhuisopnames per afdeling 

 Analyseren van gegevens ziekenhuisopnames en 
evt. vervolgacties uitvoeren 

Leren en werken aan kwaliteit 

Interne audits  Uitvoeren van het intern auditbeleid en opvolgen 
van de eventuele verbeteracties 

 
 
Vlasgaard 
 

Onderwerp Vlasgaard Verbeteracties 

Wonen en welzijn 

Participatie AB’ers in de 
basiszorg en aanbieden van 
activiteiten op de eigen 
afdeling. 

 De activiteitenbegeleiders participeren in de 
basiszorg en hebben daarnaast aandacht voor 
welzijn door het aanbieden van een 
activiteitenprogramma gedurende de dag en avond 
waarbij: 

Voel je thuis bij Valkenhof  
 

 Verder implementeren (o.a. met vragenlijst) van 
‘Voel je thuis bij Valkenhof’  

 Samen met mantelzorgers goede verbeteracties 
‘Voel je thuis bij Valkenhof’ doorvoeren 

Mantelzorgbeleid  Verder implementeren van het Valkenhofbrede 
Mantelzorgbeleid binnen de Vlasgaard 

Leren en werken aan kwaliteit 
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Onderwerp Vlasgaard Verbeteracties 

Interne audits  De verbeteracties uit het de interne ( en externe) 
audits gebruiken om met elkaar van elkaar te leren 
en ontwikkelen 

 

4.2 Samen leren en verbeteren 
 
Tijdens het bespreken van het actieplan Kwaliteitskader met leidinggevenden, 
ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht zijn aanvullingen van 
deelnemers op het actieplan geformuleerd en verwerkt. 
 
Het Kwaliteitsplan 2018 van Valkenhof is besproken met de collega-instellingen van 
het lerend netwerk. Met dit overleg werden voor het Kwaliteitsplan 2018 Valkenhof 
de puntjes op de i geplaatst. We spraken over: 

 Welke peildatum voor gegevens cliënten en personeel is gebruikt in het 
Kwaliteitsplan? 

 Hoe wordt het Kwaliteitsplan geëvalueerd en bijgesteld? (verantwoording en 
Kwaliteitsverslag) 

 Hoe wordt gebruik gemaakt van het Kwaliteitsvenster? 

 Welke input / weg is gebruikt voor het opstellen van het Kwaliteitsplan? 

 Hoe integreren we straks de uitvraag-gegevens in het Kwaliteitsverslag? 

 In de verschillende Kwaliteitsplannen is de eigen organisatie herkenbaar voor de 
deelnemers 

 Nieuwe data 2018 voor samenkomen van het lerend netwerk (4 maal per jaar) 
 
Het Kwaliteitsplan 2018 van Valkenhof is inmiddels geplaatst op de website van 
Valkenhof en verzonden naar het Zorgkantoor. Op deze wijze wil Valkenhof 
transparant zijn voor alle medewerkers, raden en stakeholders en inzichtelijk maken 
waar het goed gaat en welke kwaliteitsverbeteringen de stichting op gaat pakken. 


