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Het jaar 2021           in één oogopslag
In deze jaarinfographic ziet u de belangrijkste 
thema’s en cijfers met betrekking tot het jaar 
2021. Het uitgebreide jaarverslag en kwali-
teitsverslag kunt u lezen op www.laverhof.nl

Strategisch vastgoedplan 2020-2025 
vastgesteld

Samenwerkingsovereenkomst met 
Butterfly Effect getekend 
Tiny houses bij St. Barbara.

Nieuw motto
‘Samen leven, samen zorgen’ is het nieuwe 
motto voor Laverhof. Dit is verder uitgewerkt 
in het Verhaal van Laverhof, te vinden op de   
website van Laverhof. 

Ontwikkeling
Programma ‘Goed leven, goede zorg voor 
ouderen’ verzorgd door Leyden Academy: 
hoe geven we samen vorm aan de bewegin-
gen naar de leefgemeenschap en kwaliteit 
van leven.

Corona: samen zorgen voor elkaar
Welzijn voor medewerkers en bewoners 
voorop, ondanks corona. 

Medezeggenschap
In de nieuwe medezeggenschapsregeling 
voor cliënten wordt elke zorgvrager gehoord. 
Samen met vertegenwoordigers van OR en 
CCR zijn coronamaatregelen voorbereid, 
afgestemd en geëvalueerd.

Prezo-keurmerk
Beloning voor hard werken: Laverhof behaalt 
het PREZO-certi�caat! We zijn trots op dit 
mooie resultaat in een uitdagende periode.

Zusters Franciscanessen van Veghel
Samenwerkingsovereenkomst getekend.

Medewerkers

Laverhof in cijfers

1.351
medewerkers

73
man

1.278
vrouw

                    Verpleeghuisplaatsen (inclusief verzorgingshuis)

  Revalidatieplaatsen  

      Verhuur/verzorgd wonen 

                            Cliënten Zorg thuis

                                                             Cliënten Huishoudelijke ondersteuning

   Cliënten Dagbesteding

            Cliënten Eerstelijns behandeling (o.a. fysiotherapie, logopedie)

6,37%
2021

Ziekteverzuim
(inclusief oproep-
krachten, exclusief 
zwangerschappen en 
medewerkers in 
quarantaine)

€ 306.303,-
Opleiding/scholing

490
vrijwilligers

Onze belangrijkste 
thema’s in 2021

615
Fte’s

25-

45+25-45

Klik hier voor het 
Kwaliteitsverslag 2021

Peildatum 31 december 2021

Ontwikkeling vastgoed

Tevredenheid cliënten

Zorgkaart
Nederland

8,3Onderzoeken met de vragenlijsten 
PREM Wijkverpleging en Zorgkaart 
Nederland leveren een gemiddeld 
cijfer van 8,3 op. 

Wij-Hoven
Gezamenlijke visie vastgesteld met partici-
panten in de wijk en de gemeente. 

Het Retraitehuis
Nieuwe huiskamers, keuken en welzijnsruim-
tes gerealiseerd. 

Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid voor de cliënt verbeteren. 
We werken samen met één apotheek, met 
eenduidige en meer digitale werkprocessen.

Laverhof Verbindt
Laverhof is klaar voor de toekomst: een 
volledig nieuw ICT- en telefonienetwerk 
verbetert de veiligheid, stabiliteit en toegan-
kelijkheid. Onze nieuwe collega Sil (Social 
Intranet Laverhof) is onze verbindende 
schakel voor nieuws, kennis en informatie. 

Opleiden
Laverhof doet veel aan opleiden in de vorm 
van coronabanen, leerlingen opleiden en 
Lefgozers/zij-instromers. 

Zorgtechnologie
Visie op het werken met zorgtechnologie 
vastgesteld: om het leven van bewoners en 
cliënten aangenamer te maken en het werk 
gemakkelijker en leuker. 

Doorontwikkeling Ondersteuning Thuis
Steeds meer zorg wordt thuis gegeven; we 
werken aan een sterke wijkverpleging, 
werving van meer medewerkers en verbete-
ringen in onze manier van plannen en 
roosteren. Hartelijk dank aan 

cliënten en 
bewoners voor hun 

vertrouwen. Ook 
veel dank aan 
medewerkers, 
vrijwilligers en 

andere betrokkenen 
bij Laverhof voor 
hun bijdrage en 

enorme inzet in dit 
bijzondere jaar. 

 

             364

  29

      95

                     499

                                                   951

   39  

        132

https://www.laverhof.nl/over-laverhof/jaarverslagen
https://www.laverhof.nl/over-laverhof/ons-verhaal
https://www.laverhof.nl/over-laverhof/jaarverslagen

