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Het jaar 2020           in één oogopslag
In deze jaarinfographic 2020 nemen we u 
mee door de belangrijkste thema’s en 
cijfers in het voorbije jaar. Het uitgebreide 
jaarverslag kunt u lezen op www.laverhof.nl

Ontwikkelingen vastgoed
      Nieuw appartementencomplex 
      Servaeshof: 
      33 huurappartementen voor mensen met 
      een licht zorgvraag.

      Renovatie Mgr. Bekkershuis.

      Plan Annahof Plus: uitbreiding hospice 
      naar vijf bedden; appartementen worden 
      verhuurd voor verzorgd wonen, 
      verkenning samenwerkingsmogelijk-
      heden in leefgemeenschap met lokale 
      belanghebbenden.

      Het Retraitehuis: verbouwing afdelings-
      huiskamers, restaurant en centrale 
      ontmoetingsruimtes.

Laverhof Verbindt gestart in 2020: 
vervangen en verbeteren ICT-infrastructuur 
voor cliënten en medewerkers.

Anders werken:
      Zorgtechnologie: slim incontinentie
      materiaal, digitale toedieningsregistratie.
      Inzet Digicoaches: ondersteunen 
      collega’s in digitale vaardigheden.

Social intranet: ontwikkeling nieuw digitaal 
platform voor samenwerking en kennisdeling.

Herinrichting facilitair bedrijf: 
andere aansturing, centrale inkoop externe 
technische ondersteuning, digitaal bestel-
proces, samenwerken aan beleving bij eten 
en drinken.

Invoering nieuwe Wet zorg en dwang in 
onze organisatie.

Nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen: nieuwe medezeggen-
schapsregeling cliënten binnen Laverhof 
uitgewerkt.

Opleiden, leren en ontwikkelen in regionaal 
werk-leerprogramma Lefgozers. Hier worden 
mensen begeleid die zich richting ouderen-
zorg omscholen.

Strategie: strategisch beleidsplan ‘De kracht 
van Laverhof in beweging’ vastgesteld. 
Centrale thema’s zijn: de beweging van 
zorggemeenschap naar leefgemeenschap en 
van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven.

Cliënten

Medewerkers

Coronajaar
Corona had in 2020 veel impact op 
de hele organisatie. We besteedden 
hier in een speciale coronapublicatie 
veel aandacht aan.

Laverhof in cijfers
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                   Verpleeghuis (inclusief verzorgingshuis)

Revalidatie  

Verzorgd wonen

                       Zorg thuis

                                                       Huishoudelijke ondersteuning
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             365

  21
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                426
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       98
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Veel dank aan cliënten en 
bewoners voor hun 
vertrouwen. Ook veel dank 
aan medewerkers, 
vrijwilligers en 
samenwerkingspartners 
voor hun bijdrage en 
enorme inzet in dit 
bijzondere jaar.

Rapportcijfers Zorgkaart Nederland per locatie

8,3

St. Barbara

8,4

Cunera

8,1

De Bongerd

7,9
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Klik hier voor het 
Kwaliteitsverslag 2020

Cliëntwaarderingen

https://www.laverhof.nl/uploads/Jaarverslagen/A4_Kwaliteitsverslag_Laverhof.pdf

