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1. Voorwoord 
 
Graag willen wij, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, eenieder die betrokken is bij 
Stichting Woonzorgcentrum Raffy en alle relaties via dit jaardocument nader informeren over het 
beleid en de resultaten van het beleid in 2016. 
 
De positie van Woonzorgcentrum Raffy, geënt op de Moluks-Indische cultuur, en de positie van Lâle, 
geënt op de Turkse cultuur, zijn duidelijk zowel binnen als buiten de regio. Uitgangspunt is 
cultuurspecifieke zorgverlening waarbij veel aandacht wordt geschonken aan de achtergronden, 
waarden en normen van de Moluks-Indische en van de Turkse gemeenschap. De medewerkers 
worden structureel en specifiek geschoold om de kwaliteit van deze zorg te waarborgen. 
 
Naast het bieden van zorg aan de eigen specifieke doelgroep wordt ook velerlei dienstverlening 
geboden aan ouderen uit alle doelgroepen. Woonzorgcentrum Raffy is daarmee een 
ontmoetingsplaats voor mensen die, naast dienstverlening, elkaar ook graag ontmoeten, genieten van 
elkaars contact en gebruik maken van elkaars ervaringen. Het eigen karakter van Woonzorgcentrum 
Raffy staat steeds voorop, waarbij de kern, eigentijds traditioneel, kleur geeft aan de organisatie. Voor 
de komende jaren zullen wij Woonzorgcentrum Raffy  nog duidelijker profileren en onze medewerkers 
nog bewuster maken van hun rol en inzet teneinde de zorg nog ‘persoonsgerichter’  te maken.   
 
In de komende periode willen we onze inzichten in de wensen van de volgende generaties Indische 
Nederlanders, Molukkers en Turken vergroten. Graag willen we ook voor deze groepen de komende 
jaren een belangrijke rol spelen wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van 
zorg en verpleging.  
 
Graag willen wij allen danken voor al hun inspanningen in het afgelopen jaar, alle medewerkers, 
professionals en relaties van Woonzorgcentrum Raffy. Speciaal dank aan alle vrijwilligers die altijd 
klaar staan voor onze bewoners, extramurale cliënten en iedereen die activiteiten van Raffy bezoekt. 
Heel veel dank voor aller inzet, terima kasih banyak, özverili ve içten gayretlerinizden dolayı çok 
teşekkür ederim! 
 
Mede namens de Raad van Toezicht, 
 
G.J.A. F. van der Pluijm 
Directeur-bestuurder 
 
Breda, mei 2017 
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2.  Profiel van de organisatie 
 
 

2.1  Algemene identificatiegegevens  
 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Woonzorgcentrum Raffy 

Adres Bernard de Wildestraat 400 

Postcode 4827 EG 

Plaats Breda 

Telefoonnummer 076-5225150 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41103368 

E-mailadres info@raffyzorg.nl 

Internet www.raffyzorg.nl 

Specifiek voor locatie Turkse zorg:  

E-mailadres info@lalezorg.nl 

Internet www.lalezorg.nl 

 
 

2.2  Structuur van het concern 
 
Juridische structuur 
Woonzorgcentrum Raffy wordt beheerd door een stichting. De bestuursstructuur is per 6 februari 2007 
gewijzigd conform de WTZi

1
. Vanaf dat moment is het Raad van Toezicht model ingevoerd. Het 

toenmalige bestuur is Raad van Toezicht geworden en de toenmalige directie Raad van Bestuur. 
Tegelijkertijd zijn de statuten, het huishoudelijk reglement en het rooster van aftreden aangepast. 
 
Intern toezicht 
Het interne toezicht wordt vormgegeven door de afspraken die zijn gemaakt tussen de Raad van 
Bestuur en de Raad van Toezicht. Naast de geplande vergaderingen waarin de Raad van Bestuur 
informeert en verantwoording aflegt op basis van het vastgestelde informatieprotocol, zijn er 
commissies van de Raad van Toezicht die zich direct laten informeren door medewerkers, 
leidinggevenden, enz. Tevens nemen deze commissies, conform afspraak, deel aan een aantal 
overleggen zoals de interne commissie Kwaliteit en Veiligheid en de financiële commissie.  
 
Toelating 
Woonzorgcentrum Raffy beschikt over de volgende toelatingen: 
toelating als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, 
activerende begeleiding, behandeling en verblijf zoals bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 8 en 9 van het 
Besluit zorgaanspraken AWBZ

2
, nu Wlz

3
. 

 
Medezeggenschap 
De bewoners en cliënten van Woonzorgcentrum Raffy worden vertegenwoordigd door de 
Cliëntenraad. De Cliëntenraad krijgt alle ruimte om mee te denken over beleidsvoornemens, 
organisatieveranderingen en visie op zorg- en dienstverlening. Er wordt structureel overleg gepleegd 
met de directeur en eenmaal per jaar is er een ontmoeting met de leden van de Raad van Toezicht. 

 
Bewonerscommissie 
Een laagdrempelige vorm van bespreekbaar maken van de leefomgeving, de manier waarop zorg en 
diensten geleverd worden, attitude van personeel e.a. vindt plaats tijdens vergaderingen van de 
Bewonerscommissie. Eén keer per maand komt de Bewonerscommissie bij elkaar om ervaringen te 
delen en te bespreken. Op uitnodiging van de Bewonerscommissie kunnen leidinggevenden en/of 

                                                           
1
 Wet Toelating Zorginstellingen 

2
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

3
 Wet langdurige zorg 
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andere medewerkers deel uitmaken van het overleg. De Bewonerscommissie bestaat uit een vaste 
kern van zeven leden, maar het overleg kan altijd bijgewoond worden door andere bewoners. 
Verbeteracties worden voorgelegd en besproken in de Bewonerscommissie. 
 
Ondernemingsraad  
Woonzorgcentrum Raffy heeft een Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad is actief betrokken bij 
beleidsvoornemens. De Ondernemingsraad vergadert zes keer per jaar met de Raad van Bestuur en 
één keer per jaar met de Raad van Toezicht. De Ondernemingsraad heeft twaalf keer per jaar een 
overleg, waarin volgens agendapunten en inbreng van personeel wordt vergaderd. De verslagen van 
de Ondernemingsraad worden in de personeelskamer opgehangen. Tevens houden de leden van de 
Ondernemingsraad maandelijks spreekuur voor de achterban. 
 
Organigram 2016 
Binnen de organisatiestructuur van Woonzorgcentrum Raffy heeft een verandering plaatsgevonden. 
Voor de locatie Lâle is een leidinggevende met meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
aangesteld. Zie voor het organigram blz. 6. 
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2.3  Kerngegevens 
 
2.3.1  Kernactiviteiten en nadere typering 
 
De kernactiviteiten van Woonzorgcentrum Raffy zijn: 

- het bieden van een zo breed mogelijk aanbod van intramurale zorgverlening aan Molukse en 
Indische ouderen uit het gehele land, waarbij de aspecten wonen en welzijn uitermate 
belangrijk zijn; 

- het bieden van dagbesteding aan Molukse en Indische ouderen uit de regio Breda in de 
locatie Woonzorgcentrum Raffy; 

- het bieden van intramurale zorg- en dienstverlening aan Turkse ouderen in de locatie Lâle; 
- het bieden van dagbesteding aan Turkse en Marokkaanse ouderen uit de regio in de locatie 

Lâle; 
- het bieden van VPT

4
-zorg aan thuiswonende ouderen; 

- het bieden van een zo breed mogelijk aanbod van extramurale zorgverlening op basis van 
WLZ en PGB

5
 aan alle ouderen uit Breda; ook kunnen cliënten op particuliere basis zorg van 

Woonzorgcentrum Raffy betrekken. 
 
Naast deze kernactiviteiten is Woonzorgcentrum Raffy een ontmoetingscentrum voor alle 
wijkbewoners, met name senioren, uit de naaste omgeving. Dit geldt voor zowel de locatie aan de 
Bernard de Wildestraat als de locatie in de Boschstraat. Gebruik kan worden gemaakt van: 

- het Grand Café voor een drankje of een warme maaltijd, of om zomaar een krantje te lezen; 
- de mogelijkheid om informatie te vragen over zorggerelateerde onderwerpen; 
- de mediatheek voor computercursussen of onbeperkt gebruik van internet; 
- aanbod van recreatieve activiteiten als line dance, stijldansen, muziekoptredens, bingo, e.a.;  
- aanbod van creatieve activiteiten, zoals schilderen, houtbewerking, e.a.; 
- aanbod van bewegingsactiviteiten, zoals fitness, tai chi, e.a.; 
- aanbod van complementaire zorg, zoals Therapeutic Touch, holistische massage, e.a.; 
- het inloopspreekuur, dat bemand is door een praktijkverpleegkundige. 

 
De locatie aan de Bernard de Wildestraat heeft een eigen kapsalon en een toko met Indische en 
Molukse hapjes. De pedicure, de manicure en de schoonheidsspecialiste zijn wekelijks aanwezig en 
werken op afspraak. 
Het organiseren van grote activiteiten gerelateerd aan cultuur - we spreken dan over kumpulans, 
pasars, herdenking op 15 augustus, Iftar en Suikerfeest - staat vast op de agenda. 
 
 
2.3.2  Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 
 
Cliënten 
Woonzorgcentrum Raffy heeft aan de Bernard de Wildestraat formeel 86 intramurale plaatsen, 
waarvan er 40 geschikt zijn voor intensieve psychogeriatrische zorg, specifiek voor Molukse en 
Indische ouderen.   
Woonzorgcentrum Raffy exploiteert  drie kleinschalige groepswoningen, direct tegenover de vestiging 
aan de Bernard de Wildestraat. Cliënten wonen hier in principe in een beschermde woonomgeving, 
betalen huur en ontvangen zorg op basis van een VPT, MPT

6
 zorg of andere vorm van WMO

7
 en 

extramurale zorg.  
Daarnaast heeft Woonzorgcentrum  Raffy in het centrum van Breda, in de Boschstraat, een 
kleinschalige verpleegvoorziening Lâle van vijftien plaatsen plus één tijdelijke plaats voor met name 
Turkse ouderen. 
 

                                                           
4
 Volledig Pakket Thuis 

5
 Persoonsgebonden Budget 

6
 Modulair Pakket Thuis 

7
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
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Productie 
De WLZ-productieafspraken werden voor 101% gehaald. Woonzorgcentrum Raffy heeft nog steeds 
een wachtlijst en mede daardoor worden er door de wachtlijstbeheerder regelmatig ‘second best’ 
oplossingen geboden aan de cliënten die wachten. Inmiddels wonen er meer dan vijftien cliënten in 
zorginstellingen die op de transferlijst willen staan teneinde z.s.m. naar Raffy te verhuizen. De 
extramurale zorg in het kader van de ZVW

8
 en de activiteiten in het kader van de WMO namen verder 

toe. De bezetting van Lâle was steeds 100%. 
In de thuissituatie nam de vraag naar VPT en MPT verder toe. Mede hierdoor was een antwoord op 
complexe zorgvragen mogelijk en heeft Woonzorgcentrum Raffy zestien VPT-plaatsen afgesproken 
voor het laatste kwartaal van 2016 en het komende jaar 2017.  
 
Personeel 
Einde verslagjaar waren er 200 medewerkers in dienst van Woonzorgcentrum Raffy, in totaal  
129 fte’s.  
Raffy heeft in het afgelopen jaar een fors aantal mensen de mogelijkheid gegeven een opleiding te 
volgen. Het aantal BBL

9
-leerlingen was in dit jaar twintig waarvan drie HBO verpleegkundigen, zes 

MBO verpleegkundigen en negen Verzorgende IG. Daarnaast liepen er gemiddeld negentien BOL
10

-
leerlingen, verzorgenden en verpleegkundigen stage in Raffy.  
Het ziekteverzuim was aan het einde van het verslagjaar 4,14.% (excl. zwangerschap), hierbij is er 
sprake van m.n. langdurig verzuim dat niet te beïnvloeden is, het percentage dat valt onder de 
definitie ‘kortdurend verzuim’ was 0,75%. De leidinggevenden hebben een belangrijke rol in de regie 
m.b.t. het verzuim. De verantwoordelijkheid voor verzuim ligt bij de medewerker zelf en hierover is 
steeds overleg met de leidinggevende.  
Het verloop van medewerkers was in 2016 relatief hoog, een percentage van 14%. Er vertrokken 29 
medewerkers, uit allerlei verschillende diensten, naar andere betrekkingen. De cijfers worden begin 
2017 nader geanalyseerd.  
 
 
2.3.3  Werkgebieden  
 
Woonzorgcentrum Raffy heeft een landelijke functie. Dit betekent dat bewoners van 
Woonzorgcentrum Raffy afkomstig kunnen zijn uit het gehele land. Vanaf de opname worden de 
afspraken gehanteerd die met het Zorgkantoor Regio West Brabant zijn gemaakt. De intramurale 
capaciteit aan de Bernard de Wildestraat is specifiek bedoeld voor de Indische en Molukse doelgroep, 
daarnaast worden een aantal plaatsen voor kortdurende zorg aan alle ouderen beschikbaar gesteld.  
 
De dagbesteding is in eerste instantie gericht op Indische, Molukse en Turkse ouderen. Hier wordt 
echter flexibel mee omgegaan ten aanzien van andere culturele doelgroepen. De bezoekers van de 
dagbesteding zijn afkomstig uit Midden- en West-Brabant.  
Cliënten die zorg aan huis krijgen zijn woonachtig in heel Breda en directe omgeving. 
  

                                                           
8
 Zorgverzekeringswet 

9
 Beroepsbegeleidende Leerweg 

10
 Beroepsopleidende leerweg 
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2.4  Samenwerkingsrelaties 
 

 
Belanghebbenden  
 

 
Relatie 

Huisarts J. Kamphoven Overeenkomst inzake medische zorg en consultatie 

Apotheek FarmaZorg Breda Overeenkomst levering medicatie 

Surplus, Zevenbergen Overeenkomst en samenwerking uitvoering medische 
zorg voor verpleeghuis-geïndiceerden 

CZ Zorgkantoor West Brabant Overeenkomst zorginkoop 

NZa Goedkeuring en vaststelling rekenstaten, 
budgetverzoeken en –verantwoordingen 

Regionale Klachtencommissie Breda e.o. Deelname inzake klachten BOPz
11

 en WKCZ
12

 

Gemeente Breda Overeenkomst gesloten inzake levering hulp in kader 
WMO 
Overeenkomst inzake GWI

13
 

Gemeenten Tilburg, Waalwijk, Gilze-
Rijen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, 
Alphen-Chaam, Roosendaal, Rucphen, 
Zundert, Aalburg, Drimmelen, 
Geertruidenberg, Oosterhout, 
Werkendam, Woudrichem 

Overeenkomst gesloten inzake WMO  
 
 

GWI Bevordering woon-zorg-welzijn met name vanuit de 
woon- en zorginfrastructuur 

Bersama Kuat Federatie betreffende inhoudelijke Indisch-Molukse 
zorg 

ZorgLinck  Intentie samenwerking om te komen tot benutten van 
elkaars deskundigheid, ervaring en doen van 
gezamenlijke activiteiten met Woonzorgcentrum De 
Leystroom, Park Zuiderhout en Residentie Ruitersbos 

GHOR
14

 
 

Coördinatie bij rampen en crisissituaties 
Ondersteuning deskundigheidsbevordering en oefenen 

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen Projecten inzake deskundigheidsbevordering Molukse 
Ouderen 

TwinsGym  
 
 

Bewoners kunnen onder deskundige begeleiding gratis 
gebruik maken van de fitnessruimte. Voor 
medewerkers en vrijwilligers zijn er speciale tarieven. 
Fysiotherapie en diëtetiek zijn hierin ook opgenomen 
met name door fysiotherapiepraktijk Breda Noord 

Stichting Beheer Bewonersgelden Raffy Beheer financiën bewoners Raffy die dit niet 
zelfstandig kunnen 

Stichting Pelita/Djalan Pienter Samenwerking om te komen tot verbetering van de 
zorg- en dienstverlening voor Indische en Molukse 
ouderen, d.m.v. Djalan Pienter en LSMO

15
 

Stichting Warisan Dan Hadiah Raffy\ 
Vrienden van Raffy  

Zorgdragen voor beheer en bestemming van gelden 
afkomstig van schenkingen, hetzij krachtens erfrecht, 
hetzij anderszins 

  

                                                           
11

 Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen 
12

 Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector  
13

 Geschikt Wonen voor Iedereen 
14

 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio 
15

 Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen 
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3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 
 
 

3.1  Normen voor goed bestuur 
 
Stichting Woonzorgcentrum Raffy voldoet geheel aan de geldende normen op het gebied van de 
Zorgbrede Governancecode. Zowel de statuten, de reglementen Raad van Toezicht en Raad van 
Bestuur en de uitvoering geven hiervan blijk. De organisatie voldoet hiermee aan de eisen van de 
WTZi. De volgende zaken betreffende de eisen voor bestuur, bedrijfsvoering en transparantie zijn 
onder meer geregeld: 

- Woonzorgcentrum Raffy heeft een toezichthoudend orgaan dat de dagelijkse leiding 
controleert en adviseert; 

- De leden van het toezichthoudende orgaan zitten niet in de dagelijkse leiding en hebben geen 
directe belangen bij Woonzorgcentrum Raffy; 

- De taken van zowel het toezichthoudende orgaan als de dagelijkse leiding zijn schriftelijk en 
inzichtelijk vastgelegd; 

- In de statuten van Woonzorgcentrum Raffy is opgenomen dat er een orgaan is dat de cliënten 
van de instelling vertegenwoordigt en dat dat orgaan enquêterecht heeft; 

- Schriftelijk is vastgelegd welke organen welke bevoegdheden hebben voor welk onderdeel 
van de bedrijfsvoering; 

- Schriftelijk is vastgelegd hoe de zorg- en dienstverlening is georganiseerd, tevens zijn de 
samenwerkingsverbanden inzichtelijk gemaakt. 
 

De financiële stromen zijn goed te onderscheiden van elkaar en van andere activiteiten. 
 
 

3.2  Raad van Bestuur / Directie 
 
De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.  
De Raad van Bestuur dient primair het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke 
functie van de Stichting. Uitgaande van de specifieke doelgroep waarvoor de Stichting staat, draagt 
de bestuurder de specifieke wijze van zorgverlening op basis van culturele aspecten uit. Vanuit zijn 
functie maakt de bestuurder bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van 
allen die bij de Stichting betrokken zijn en/of gebruik maken van de zorg- en/of dienstverlening. 
De Raad van Bestuur is zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid, de maatschappelijke positie 
en de voorbeeldfunctie en zal nooit handelingen verrichten en/of nalaten die de reputatie van de 
Stichting schaden. Een gedragscode is in het reglement vastgelegd. 
De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats in het kader van de CAO VV&T

16
 en de geldende 

normen in het kader van de WNT
17

. De bestuurder heeft geen nevenfuncties.  
In het verslagjaar werd in een gesprek tussen de voorzitter en de bestuurder gesproken over het 
functioneren van de bestuurder. Naast dit formele moment waren er meerdere contacten tussen 
voorzitter van de Raad van Toezicht en bestuurder inzake de dagelijkse gang van zaken betreffende 
Raffy en Lâle.   
De bestuurder informeert de Raad van Toezicht over het beleid, de financiën, de kwaliteit van de zorg, 
de bewoners en de medewerkers volgens een vastgesteld informatieprotocol dat ook voor het 
verslagjaar aangevuld is met specifieke onderwerpen. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het 
directe contact van leden van de Raad van Toezicht met leidinggevenden, medewerkers en/of 
commissies van Woonzorgcentrum Raffy teneinde zich goed te kunnen informeren over de gang van 
zaken. 
 
 

  

                                                           
16

 Collectieve Arbeidsovereenkomst Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 
17

 Wet Normering Topinkomens 
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 3.3  Raad van Toezicht 
 
3.3.1 Samenstelling en bezoldiging 
 
De Raad van Toezicht bestond in 2016 uit zes toezichthouders, 

Naam 1
e
 benoeming Benoemings- 

Termijn tot 
Nevenfuncties 

Dhr. C.J. Leijnse MPA, 
voorzitter 

2 februari 2007 1 juni 2017  
 

-voorzitter bestuur 
Cinema Middelburg 
-bestuurslid Stichting 
Kunst- & Cultuurroute 
Middelburg 
-bestuurslid SBBR 
-voorzitter Stichting 
Warisan dan Hadiah 
Raffy 

Mw. mr.  L. Vandeputte-Niemegeers, 
vicevoorzitter 

5 oktober 2009 5 oktober 2017 -lid Raad van 
Toezicht Stichting 
Pameijer tot 1 april 
-auditor NIAZ tot 1 
augustus 

Mw. drs. H. Ferdinandus, 
secretaris 

11 oktober 2010 11 oktober 2018 nee 

Dhr. P.M.J.J. van Tilburg, 
penningmeester 

1 juni 2013 1 juni 2017 nee 

Dhr. E.W. Leenheers 1 juni 2013 1 juni 2017 nee 

Mevr. G. Tanamal  23 mei 2016 23 mei 2020 Lid 2
e
 kamer 

 
De bezoldiging voor een volledig zittingsjaar bestond uit een bedrag van € 3.640,- voor de voorzitter,  
€ 2.990,- voor de penningmeester, € 2.990 voor de secretaris en € 2.340 voor de afzonderlijke leden, 
naar rato van de zittingstermijn. Genoemde bedragen zijn, wanneer van toepassing, inclusief BTW. 
 
 
3.3.2 Werkwijze Raad van Toezicht 

 
In de statuten van de Stichting en het reglement van de Raad van Toezicht is een aantal artikelen 
opgenomen met betrekking tot onafhankelijkheid, integriteit en belangenverstrengeling. 
De leden van de Raad van Toezicht komen regelmatig in Woonzorgcentrum Raffy en zijn betrokken 
bij activiteiten. In het afgelopen verslagjaar kwamen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur 
zes maal bijeen.  
 
Regelmatig hebben voorzitter en bestuurder informeel en formeel contact gehad om een goede 
onderlinge afstemming te garanderen in het belang van de bestuurlijke eenheid in de Stichting.  
De Raad van Toezicht werkte aan verdere professionalisering van de toezichthoudende taak.  
 
Onderwerpen die structureel zijn besproken waren: kwaliteit en veiligheid, normen verantwoorde zorg, 
personeel en organisatie, exploitatie, samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn aan bod gekomen: 
rooster van aftreden, jaarlijks overleg met de Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad. In mei 2016 
werden het financiële jaarverslag 2015 en het jaardocument 2015 besproken en goedgekeurd, tevens 
werd het accountantsverslag besproken. Voorafgaand aan dit overleg vond de bespreking van het 
financiële verslag door de voorzitter en penningmeester en de bestuurder met de accountant plaats.  
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3.3.3 Jaarverslag van de Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. Bij Raffy bestaat de 
Raad van Bestuur uit één persoon, de directeur-bestuurder. Deze bepaalt het beleid en voert dat ook 
uit. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur 
en op de algemene gang van zaken binnen Raffy. Daarbij treedt de Raad van Toezicht op als 
werkgever van de directeur-bestuurder. In dat kader bewaakt de Raad c.q. houdt toezicht op 
tenminste: 
• Realisatie van de doelstellingen van Raffy 
• De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Raffy 
• Opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen 
• De financiële verslaglegging 
• De naleving van wet- en regelgeving 
• Het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een 

bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid 
 
Binnen de Raad wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de vigerende Zorgbrede 
Governance Code. Dit komt onder meer tot uiting via het werken met een portefeuilleverdeling binnen 
de Raad, vooral op basis van expertise. De portefeuilleverdeling krijgt vorm door de instelling van 
commissies op de vier belangrijkste aandachtsgebieden van de Raad. Ter voorbereiding op de 
reguliere vergaderingen vonden regelmatig bijeenkomsten plaats van de vier commissies die de Raad 
kent op de vier aandachtsgebieden Kwaliteit & Veiligheid, Personeel & Organisatie, Financiën en 
Ontwikkelingen in de Zorg. De commissies hebben hun bestaansrecht bewezen. Dit bleek uit een 
goede inhoudelijke voorbereiding op de respectievelijke terreinen, waardoor bespreking in de plenaire 
vergadering van Raad en bestuurder zowel efficiënter als effectiever kon plaatsvinden.  
Daarnaast gaven leden van de Raad acte de présence op bijzondere bijeenkomsten in Raffy zoals de 
jaarlijkse Pasar Raffy, de Herdenking op 15 augustus, de Kerstviering met de bewoners en de 
Kerstborrel met het personeel, alsmede bij een aantal speciale gelegenheden waarbij de 
aanwezigheid van een lid van de Raad op prijs werd gesteld.  
Volgens de Statuten biedt de Raad ruimte aan zeven leden; op dit moment bestaat de Raad uit zes 
leden (zie ter toelichting ook het slot van deze tekst). 
 
In de zes reguliere vergaderingen kwamen zaken aan de orde die aandacht vroegen. Uiteraard is in 
het voorjaar het financieel jaarverslag/jaardocument 2015 besproken en goedgekeurd, alsmede het 
accountantsverslag, terwijl in het najaar de begroting 2017 werd besproken en ook goedgekeurd.  
Vanzelfsprekend stonden bij de vergaderingen van de Raad ook steeds zaken op de agenda die het 
dagelijkse reilen en zeilen van Raffy betroffen. Zo figureren op de agenda van de vergaderingen 
zaken als managementrapportages, kwaliteitscontroles, externe contacten etc. Ook vonden 
besprekingen plaats met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. 
En uiteraard werd stelselmatig gekeken naar toekomstige ontwikkelingen. Dat laatste was in 2016 
zeker aan de orde in verband met de vele en ingrijpende veranderingen in de wet- en regelgeving, in 
2015 ingezet maar zeker ook in het afgelopen jaar doorgezet. Samen met de bestuurder zet de Raad 
in op het optimaal voorbereid zijn op wijzigingen van die wet- en regelgeving. Wijzigingen die niet 
alleen financiële gevolgen hebben en gevolgen in de sfeer van veranderende geldstromen, maar ook 
gevolgen voor de marktpositie van Raffy. Dat vergt van de bestuurder een scherpe en alerte blik op 
de positie van Raffy, nu en in de komende 5 jaar.  
Een belangrijk onderdeel van dat laatste betreft het veranderingsproces dat Raffy als organisatie zal 
doormaken. Dat proces, het zgn. positioneringtraject heeft als doel de organisatie optimaal in te 
richten op de komende jaren en daarbij gaat het niet in de eerste plaats om de organisatiestructuur, 
maar vooral om het menselijk kapitaal dat de organisatie vormt. De medewerkers vormen immers de 
ruggengraat van elke organisatie en dat is bij Raffy niet anders. Deskundige en gemotiveerde 
medewerkers maken het verschil en het is vooral om die reden dat het veranderingsproces vorm krijgt 
met een grote inbreng van een brede, dwars door de organisatie samengestelde kerngroep. De rol 
van de Raad van Toezicht bij dit proces is niet anders dan bij de reguliere lopende processen: de 
Raad kijkt mee en wisselt met de bestuurder van gedachten over de voortgang. In die 
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gedachtewisseling is plaats voor vragen, opmerkingen en adviezen waarbij steeds de verschillende 
rollen en verantwoordelijkheden van bestuurder en toezichthouder worden bezien en ook besproken.   
 
Tussen voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder is er gedurende het jaar 2016 
regelmatig informeel contact geweest teneinde een goede afstemming te bewerkstelligen over 
belangrijke thema’s. Deze werkwijze heeft zich in het verleden bewezen en werpt in de praktijk nog 
steeds zijn vruchten af.    
 
Een korte vooruitblik op 2017 
Het hierboven genoemde positioneringtraject krijgt in 2017 een concretere invulling.  
Vanuit de resultaten van het positioneringstraject is een doelstelling geformuleerd voor de komende 
vijf jaar en deze luidt 
“Optimale kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor de doelgroep, die bestaat uit Indische, Molukse 
en Turkse ouderen”. 
De organisatie zet daartoe in op een aantal prioriteiten, te weten: 
• Inspelen op de behoeften van volgende generaties 
• Verhogen van de deskundigheid van de medewerkers 
• Handhaven van een zelfstandige positie. 
 
Het spreekt vanzelf dat het realiseren van deze doelstellingen niet “vanzelf” zal gaan. Het zal veel 
inzet vergen van medewerkers en management omdat het ook volstrekt duidelijk is dat het “normale 
werk” doorgaat op de manier zoals Raffy dat gewend is. Daaraan concessies doen zou de doodsteek 
voor Raffy betekenen.  
De Raad van Toezicht gaat dit proces niet passief volgen. De Raad zal, met inachtneming van de 
nodige distantie, niet alleen met buitengewone interesse meekijken, maar zal ook zoveel mogelijk de 
bestuurder ondersteunen bij het vorm en inhoud geven aan het Raffy van de komende jaren.    
 
Tot slot een citaat uit het vorige jaarverslag: “Wat betreft de Raad zelf: het is de bedoeling in het jaar 
2016 als het ware voor te sorteren op vacatures die in 2017 binnen de Raad ontstaan doordat voor 
twee leden de wettelijke zittingstermijn eindigt. Door daarop te anticiperen kan worden voorzien in een 
optimale bezetting van de Raad qua expertise en affiniteit”.  
Aan deze uitspraak is in 2016 metterdaad gevolg gegeven door de benoeming van een (extra) lid 
waarmee de omvang van de Raad thans zes leden bedraagt. Deze kwestie is overigens nog steeds 
actueel omdat in 2017 inderdaad twee leden aftreden: in de zomer de voorzitter en in het najaar het 
op voordracht van de Cliëntenraad benoemde lid, beiden omdat hun wettelijke zittingstermijn afloopt. 
Maar daarnaast is de Raad eind 2016 geconfronteerd met het niet geplande vertrek van de 
penningmeester per 1 januari 2017, een omstandigheid die noopte tot snelle werving voor een nieuw 
lid van de Raad in de rol van penningmeester; een werving die heeft geresulteerd in de benoeming 
van een nieuwe penningmeester per 1 juni 2017, terwijl de werving voor twee nieuwe leden zal 
worden opgepakt. 
 

 
3.4 Medezeggenschapsorganen 
 
 
Cliëntenraad 
De Cliëntenraad is samengesteld uit familieleden en andere belangenbehartigers van bewoners van 
Raffy en opereert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen. In die wet 
staan een aantal rechten en plichten van de Cliëntenraad en rechten en plichten van de 
zorgaanbieder genoemd.  
Kort gezegd komt het erop neer, dat de Cliëntenraad het recht heeft de belangen van de groep 
cliënten te kunnen behartigen. Dat kan hij doen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen 
aan de directeur/bestuurder van Raffy op de diverse beleidsterreinen. De onderwerpen waarover 
advies uitgebracht kan worden, staan uitgebreid beschreven in de wet. De onderwerpen zijn altijd 
beleidsmatig van aard en hebben vooral te maken met de zorgverlening aan cliënten. Daarnaast moet 
de directie ook advies vragen aan de Cliëntenraad over onderwerpen zoals bijvoorbeeld een 
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belangrijke wijziging in het zorgbeleid, een verhuizing, of belangrijke kwesties met betrekking tot de 
medewerkers. Daarnaast kan de Cliëntenraad advies uitbrengen met betrekking tot belangrijke 
financiële zaken van de organisatie. Zo krijgt de Cliëntenraad van Raffy/Lâle gelegenheid om te 
adviseren met betrekking tot de jaarlijkse begroting en de jaarrekening van Raffy/Lâle. 
De zorgaanbieder heeft de plicht om aan de Cliëntenraad alle zaken en informatie beschikbaar te 
stellen, die de Cliëntenraad nodig heeft om zijn adviestaken te kunnen uitvoeren. 
De Cliëntenraad heeft ook het recht om een kandidaat-lid voor de Raad van Toezicht voor te dragen. 
In 2017 zal dit aan de orde komen. 
 
Jaaroverzicht 2016 
In 2016 heeft Ivan Bouwens afscheid genomen van de Cliëntenraad. Zij is in de functie van voorzitter 
opgevolgd door Dennis Bernhard. Ook is ervoor gekozen om René Heybroek officieel te benoemen 
tot penningmeester en Walter Bakx tot secretaris van de Cliëntenraad. 
Met deze nieuwe samenstelling zijn de taken en verantwoordelijkheden van de Cliëntenraad 
voortvarend opgepakt. Het wordt nog steeds betreurd dat, ondanks alle inspanningen daartoe, het 
nog steeds niet gelukt is een vertegenwoordiger vanuit Lâle bij de Cliëntenraad te betrekken.  
De inzet daartoe zal echter niet verminderen.  
 
De Cliëntenraad heeft in 2016 op diverse manieren inzicht gekregen in de verschillende 
beleidsterreinen binnen de organisatie. Daar waar dat mogelijk was, is advies uitgebracht. Nu is deze 
informatie en de daaropvolgende advisering niet alleen meer mondeling van aard geweest. Steeds 
meer is ervoor gekozen om de advisering schriftelijk te gaan doen. 
De adviseringsmogelijkheden aan de Cliëntenraad heeft ook vorm gekregen tijdens deelname aan 
diverse themabijeenkomsten binnen de organisatie.  
Zo hebben leden van de Cliëntenraad deelgenomen aan bijeenkomsten over het ingezette 
“positioneringsproces” van de organisatie en hebben leden van de Cliëntenraad deelgenomen en 
leveren nog steeds een bijdrage aan het proces om te komen tot het versterken van 
“persoonsgerichte zorg” 
De Cliëntenraad is in 2016 opnieuw uitgenodigd deel te nemen aan het overleg met het Zorgkantoor 
over het ontwikkelplan 2016 van de organisatie. 
Met betrekking tot de financiën van de organisatie is in 2016 regelmatig gesproken over voorgelegde 
financiële overzichten.  
Zo heeft de Cliëntenraad zich uit kunnen spreken over de jaarrekening over 2015 en is gesproken en 
advies uitgebracht over de begroting voor 2017. 
Er is regelmatig overleg gevoerd met de directeur/bestuurder en met de Raad van Toezicht over 
diverse beleidsterreinen. Daarbij is informatie uitgewisseld en is gesproken over de positie van de 
Cliëntenraad en zijn rol bij de advisering. 
 
Tot slot moet nog opgemerkt worden, dat de Cliëntenraad participeert in het lokale overleg van 
Cliëntenraden van zorgorganisaties, welke actief zijn binnen de gemeente Breda. Dat overleg werd in 
2016 feitelijk teveel overheerst door een vorm van competentiestrijd: of het overleg vooral een 
platform was voor uitwisseling van ervaringen of dat het ook een rol kon spelen als 
belangenbehartiger. De verwachting is dat daarover in 2017 meer duidelijkheid zal komen. 
In 2016 heeft de Cliëntenraad ook uitwisselingscontacten gehad met de Cliëntenraden van Park 
Zuiderhout, De Leystroom en Ruitersbos. 
Op bestuurlijk niveau wordt door deze vier organisaties ook steeds meer intensief samengewerkt. 
In 2016 is er aandacht besteed aan het ontwikkelen van een klachtenregeling en het vinden van een 
vervanger van de vertrekkende vertrouwenspersoon. 
 
Een belangrijk aandachtspunt voor de cliëntenraad was ook in 2016 het contact met de achterban. 
Daartoe nemen leden van de Cliëntenraad deel aan de diverse activiteiten welke georganiseerd 
worden voor bewoners en medewerkers. 
Daarnaast heeft een delegatie van twee personen een bezoek gebracht aan alle bewoners en hebben 
zij foto’s gemaakt om te komen tot een zgn “smoelenboek”. 
Met Sinterklaas zijn de leden van de Cliëntenraad zowel binnen Raffy als binnen Lâle rondgegaan 
met surprises voor alle bewoners. Dit werd zeer op prijs gesteld 
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Ook in 2016 zal dit een belangrijk punt zijn en blijven. Uiteindelijk dient de cliëntenraad in eerste 
instantie het belang van bewoners en hun familie. 
 
Leden 
Dennis Bernhard        Voorzitter  
René Heybroek     Secretaris/penningmeester 
Ellen Tebbe            Lid 
Walter Bakx              Lid 
 
 
Ondernemingsraad 
In het verslagjaar 2016 is de Ondernemingsraad begonnen met vier leden. Medio juni heeft de 
secretaris afscheid genomen en is de Ondernemingsraad met drie leden verder gegaan. Hierdoor is 
de rolverdeling veranderd en zijn er momenteel twee vacatures. 
De Ondernemingsraad heeft in het verslagjaar tien keer vergaderd. Daarnaast zijn er vijf 
overlegvergaderingen geweest met de Raad van Bestuur en één vergadering met de Raad van 
Toezicht.  
In het najaar van 2016 is de geplande bijeenkomst vanuit ZorgLinck niet doorgegaan. Wel is er een 
bijeenkomst geweest met de voorzitters van de ondernemingsraden vanuit ZorgLinck om kennis te 
maken met één van de nieuwe externe vertrouwenspersonen. De andere kennismaking zal in 2017 
plaatsvinden. Daarnaast is toen besloten om in 2017 wel weer een gezamenlijke bijeenkomst te 
houden. 
Begin 2016 heeft de Ondernemingsraad twee mogelijke trainers voor scholingen uitgenodigd. Er is 
gekozen om met de trainer van “Zetje” door te gaan. Hierdoor heeft de Ondernemingsraad in 2016 
maar twee scholingsdagen georganiseerd. 
De volgende onderwerpen zijn in 2016 aan bod gekomen: 

- Medewerkers tevredenheidsonderzoek 
- Positioneringstraject met als onderdeel persoonsgerichte zorg 
- Certificering ISO 
- Waardigheid en trots 
- Toma 
- Veranderingen in de cao en ORT regeling 

Bij de aanname van een HR adviseur, heeft een lid van de Ondernemingsraad deelgenomen in de 
kiescommissie. Ook zit er een lid van de Ondernemingsraad in de klankbordgroep van het 
positioneringstraject. 
In 2016 is er een start gemaakt met werken in werkgroepen. Dit houdt in dat er tijdens zo’n 
bijeenkomst een onderwerp wordt voorbereid, uitgewerkt en eventueel afgewerkt. Werken in 
werkgroepen wordt als prettig ervaren, om onderwerpen ook wat makkelijker af te sluiten. 
Halverwege het jaar 2016 is er een flyer van de Ondernemingsraad verspreid onder alle medewerkers 
met hierop informatie over wat de Ondernemingsraad doet en wat hij kan betekenen voor de 
collega’s. Daarnaast stonden enkele vragen op de flyer, waarop de collega’s hun antwoord konden 
geven of eventueel hun op- en/of aanmerkingen kwijt konden. Helaas is hierop niet gereageerd. De 
Ondernemingsraad zal het komende jaar blijven zoeken naar mogelijkheden om nog beter te 
communiceren met de collega’s. 
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Algemeen beleid 
 
 
4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid 
 
Visie  
De bewoner of cliënt met zijn of haar achtergrond, waarden, normen, religie en culturele gebruiken 
staat centraal. De cliënt beslist daarbij zelf hoe hij/zij vorm wil geven aan de kwaliteit van het eigen 
leven en hoe hij/zij daarbij ondersteund wil worden. Alle activiteiten staan in het teken van de 
specifieke zorg op basis van culturele aspecten waarbij respect, gastvrijheid en warmte kernbegrippen 
zijn. 
De kerntaak van Stichting Woonzorgcentrum Raffy is de zorg- en dienstverlening voor de Indische en 
Molukse ouderen. Daarnaast richt zij zich op de specifieke zorg voor Turkse ouderen, maar ook op 
ouderen met een andere culturele achtergrond, waarbij Woonzorgcentrum Raffy haar deskundigheid 
op het gebied van zorg op basis van cultuur optimaal kan benutten. Tevens stelt Raffy haar diensten 
ter beschikking aan de omwonenden van zowel Woonzorgcentrum Raffy als Lâle en andere ouderen 
in Breda. Woonzorgcentrum Raffy wil zich binnen de regio verder profileren en verder ontwikkelen als 
organisatie die deskundig is op het gebied van cultuurspecifieke zorg, zowel binnen als buiten de 
muren. Mede hierdoor kan Woonzorgcentrum Raffy haar eigen, zelfstandige bestaan waarborgen. 
 
Missie 
Woonzorgcentrum Raffy staat voor goede zorg aan haar specifieke cliënten, gebaseerd op o.a. 
respect, gastvrijheid, warmte en sociaal welbevinden.  
Als organisatie hebben wij een goede balans gevonden in het hechten aan tradities, de 
cultuurspecifieke zorg- en dienstverlening en het sterker maken en profileren van onze organisatie: 
eigentijds traditioneel.   
Woonzorgcentrum Raffy wil graag dat alle medewerkers dit in hun werkzaamheden uitdragen en 
iedere cliënt of relatie mag Raffy c.q. haar medewerkers hierop aanspreken. 
 
Beleid komende jaren 
In het verslagjaar is het beleid voor de komende jaren, 2016 – 2020, nader uitgewerkt. Bij de 
uitwerking van het proces werden alle geledingen betrokken teneinde te komen tot een breed 
gedragen richting. In de tweede helft van 2016 werden de activiteiten om de afgesproken koers verder 
uit te werken, gestart. De visie en missie werden besproken en bleven intact.  
De doelstelling voor de komende jaren richt zich op: Optimale kwaliteit van zorg- en dienstverlening 
voor onze doelgroep: Indische, Molukse en Turkse ouderen.  
Onder het mom ‘niet groter, maar beter’ zal Woonzorgcentrum Raffy zich blijven richten op de 
doelgroep waar zij de jarenlange ervaring en expertise in heeft. Zij zal blijven investeren in kwaliteit 
van leven en kwaliteit van zorg voor deze doelgroep. Dit omvat het waarborgen van continuïteit op 
organisatieniveau, zodat aan de steeds complexer wordende zorgbehoeften voldaan kan worden en 
externe invloeden gedragen kunnen worden.  
Om deze optimale kwaliteit van zorg- en dienstverlening te waarborgen zijn een aantal prioriteiten 
bepaald:  
- Inspelen op behoeften van volgende generaties 
 Volgende generaties Indische, Molukse en Turkse ouderen hebben deels andere wensen en 
 behoeften, dan de generatie waar Woonzorgcentrum Raffy haar expertise in heeft 
 opgebouwd. Aansluiting blijven vinden is een prioriteit. Woonzorgcentrum Raffy heeft deze 
 volgende generaties deels in beeld en zal zich hier verder in blijven verdiepen door (nog) 

 meer vervlochten te raken met de netwerken rondom Woonzorgcentrum Raffy en Lâle en 

 zelf actief klantkennis te verzamelen. 
- Verhogen van deskundigheid 
 Om aan de complexe zorgvraag te kunnen blijven voldoen is deskundigheid bij 
 medewerkers en vrijwilligers op een hoger niveau nodig. Denk hierbij aan 
 opleidingsniveau en cultuurspecifieke expertise, maar ook het kunnen inspelen op wensen, 
 behoeften en eigen regie van onze bewoners. Hierin biedt Woonzorgcentrum Raffy ruimte 
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 voor allen die hier werken en omgaan met onze bewoners. Dit is terug te zien in het 
 versterken van de rollen van verschillende verantwoordelijke diensten (zoals EVV

18
 en  

 Verpleegkundig Specialist, het versterken van onderlinge en interne communicatie en ruimte 
voor verdere ontwikkeling van persoonsgericht werken.  

- Zelfstandige positie handhaven 
 Woonzorgcentrum Raffy is een zelfstandige zorgaanbieder en wil deze positie handhaven om 
 kleinschaligheid, flexibiliteit en eigen identiteit te kunnen behouden. Dit benadrukt het belang 
 om een financieel gezonde organisatie te zijn, maar ook van goede externe 
 communicatie, verdere ontwikkeling van samenwerkingsverband Djalan Pienter en goede 
 samenwerking met andere organisaties in de directe omgeving, zorgkantoor, 
 zorgverzekeraars en de gemeente. 
 Deze koers is vastgelegd in de merken van Woonzorgcentrum Raffy en Lâle. De merken 
 geven de basis aan waarop de zorgverlening en uitvoering van de werkzaamheden is geënt.  
 
 

4.2 Algemeen beleid in het verslagjaar 
In het afgelopen jaar werd het tot en met 2016 afgesproken beleid verder uitgevoerd waarbij de 
belangrijkste accenten lagen op: 
-  kwaliteit van de zorgverlening, waarbij ISO 9001:2008 leidend is; 
-    waarborgen voortbestaan Woonzorgcentrum Raffy als organisatie op basis van een gezonde 

bedrijfsvoering; 
-  administratieve processen en automatisering, met extra aandacht voor het in beeld brengen van 

daadwerkelijke kosten en opbrengsten; 
-  personeels- en vrijwilligersbeleid: beschrijving personeelsbeleid, medewerkerstevredenheid, 

specifieke scholing vrijwilligers; 
-  communicatie, informatievoorziening en onderlinge samenwerking; 
-  Woonzorgcentrum Raffy als ontmoetingsplaats en dienstverlening vanuit keuken, Grand Café en 

toko, met extra aandacht voor familieleden van de bewoners; 
-  cultuurspecifieke zorg, met extra aandacht voor deskundigheidsbevordering van medewerkers en 

vrijwilligers; 
-  samenwerking zowel binnen als buiten de regio. 
 
Hierna volgt een korte toelichting van een aantal thema’s.  
 
Algemene activiteiten 
De dienstverlening van de bedrijfsgezondheidsdienst is in het afgelopen jaar sterk verbeterd. De 
huidige dienstverlening sluit goed aan bij de vraag van Woonzorgcentrum Raffy. De noodzaak om op  
zoek te gaan naar een andere aanbieder was hierdoor niet meer aan de orde.  
 
Financiën 
Op financieel gebied was het een minder goed  jaar. Gedurende het jaar werden de doelstellingen 
gehaald. Door het cao-akkoord, met name betreffende de ORT

19
-problematiek op genoten 

vakantiedagen, en het terugvorderen door verzekeraars van de  overproductie 2015, was er 
uiteindelijk een negatief resultaat. In de begroting voor 2017 zijn voorzieningen getroffen teneinde de 
financiële positie van Woonzorgcentrum Raffy sneller te verbeteren.  
 
Verpleging en verzorging 
Cultuurspecifieke zorg is de visie van waaruit Woonzorgcentrum Raffy haar zorg verleent. In de 
ondersteuning van de medewerkers om binnen de cultuurspecifieke omgeving meer persoonsgericht 
te gaan werken is gestart met het traject persoonsgerichte zorg. De verpleegafdeling was in het 
verslagjaar het eerst aan de beurt. De medewerkers van de afdeling gingen samen aan de slag met 
ondersteuning van de projectleider en medewerkers van bureau G&D. Het werd een gezamenlijke 
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zoektocht van de medewerkers gericht op een nog betere zorgverlening, individueler bepaald en 
kleinschaliger georganiseerd.  
 
In het traject persoonsgerichte zorg is de nadruk gelegd op ‘de bewoner beter leren kennen’. Dit heeft 
zijn vruchten afgeworpen. Medewerkers verdiepen zich meer in wie ze voor zich hebben en wat die 
persoon nodig heeft. Dit zie je terug in activiteiten die aangeboden worden door het hele team (niet 
alleen de activiteitenbegeleiding). Een bewoner muziek laten luisteren met muziek van 
vroeger, samen Indonesische hapjes maken, een wandeling maken, tuinieren, filmavond, het gebruik 
van de tovertafel, iemand van de kerk langs laten komen voor een gesprek. Ook zie je dit terug in de 
manier waarop zorg geboden wordt. Er wordt breder gekeken naar wat de bewoner nodig heeft. Zo 
wordt er bijvoorbeeld gedacht aan PDL

20
, benaderwijzen en alternatieve manieren om ondervoeding 

te voorkomen en onrust te verhelpen.  
 
Medewerkers zijn zich meer bewust wat ze doen en waarom. Ze delen kennis over individuele 
bewoners en hun vak (bijvoorbeeld in bewonersbesprekingen, klinische les over dementie of elkaar 
woorden leren uit de taal van de bewoners). En op de verpleegafdeling organiseerden de 
medewerkers zelfstandig een familie-avond, om familie te informeren, betrekken en meenemen in de 
ontwikkelingen. Deze bewustwording heeft ook geresulteerd in het implementeren van 
kleinschaligheid op de verpleegafdeling. Dit werd door de medewerkers gedragen en begrepen 
waarom dat beter is voor de bewoners. Medewerkers hebben zelf invulling gegeven aan hoe 
kleinschaligheid op de afdeling er uit zou moeten zien. Het resultaat is dat meteen in de eerste week 
kleinschaligheid al meer rust op de afdeling en bij de bewoners was, meer huiselijkheid en meer 
individuele aandacht voor de bewoners. Medewerkers geven aan dat het voor hen ook fijner werken 
is. Einde verslagjaar is er een start gemaakt met dit traject in het Turkse huis Lâle.  
 
Het ECD

21
 is een goed instrument dat medewerkers de mogelijkheid geeft om sneller en efficiënter 

inzicht te hebben in de belangrijkste zaken m.b.t. de bewonerszorg. Medewerkers kunnen direct na de 
zorg rapporteren in het bijzijn van de bewoner. Collega’s hebben direct inzicht in de belangrijkste 
aandachtspunten van het gehele bewonersbestand. Medicatieveiligheid is toegenomen doordat alle 
bewoners (zowel met als zonder behandeling) nu ingevoerd zijn in het elektronisch 
voorschrijfsysteem. Het ECD werd geëvalueerd, hierbij kwam met name naar voren dat de 
participatiemodule (inzage door cliënt, familie, mantelzorger en veilige communicatielijn) door maar 
weinig familie werd gebruikt. Aansluitend werden acties ingezet om meer familie te bewegen om 
gebruik te maken van de participatiemodule. De deelnamegraad nam toe met ongeveer 15%. 
De functie van verpleegkundig specialist kreeg een duidelijke positie binnen Woonzorgcentrum Raffy.  
Doel van invoering van deze functie is het versterken van de kwaliteit van de zorg en bieden van meer 
ondersteuning aan de teams van de verpleging/verzorging door het structureel aanwezig zijn van 
deze gespecialiseerde functie. De afspraken betreffende de taakschikking tussen specialist 
ouderengeneeskundige en verpleegkundig specialist werden in overleg met Surplus formeel 
vastgelegd. Inmiddels is de verpleegkundig specialist niet meer weg te denken binnen 
Woonzorgcentrum Raffy.   
 
Extramurale zorg 
In 2015 werd een nieuw classificatiesysteem, Omaha, ingevoerd waardoor Woonzorgcentrum Raffy 
volledig op het gevraagde kwaliteitsniveau m.b.t. het aanbieden en indiceren van zorg kan presteren. 
Als vervolg op het gebruik van het ECD voor intramurale bewoners/cliënten, werd het ECD ingevoerd 
voor de extramurale cliënten van Woonzorgcentrum Raffy. Door een stabiele internetverbinding is alle 
benodigde informatie altijd direct beschikbaar. Ook de participatiemodule is voor de cliënt, familie 
en/of mantelzorger beschikbaar.  
 
De focus zal in de komende jaren meer komen te liggen op de zorg bij de cliënten thuis. De cliënten 
zullen meer en meer hun eigen regie nemen en daarbij ondersteund moeten worden. Om het team 
van de extramurale zorg hiertoe uit te rusten zijn er scholingen gegeven en is er ingezet op het 
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kwalitatief versterken van het team door bij aanname voor andere deskundigheidsniveaus te kiezen. 
Scholingen waren met name gericht op de wijze waarop de eigen regie bij de cliënten verder versterkt 
kan worden. De teams worden aangestuurd door twee wijkverpleegkundigen. 
De samenwerking met verschillende partijen is geïntensiveerd waarbij de samenwerking met twee 
Turkse zorgaanbieders belangrijk is voor de versterking met het Turkse netwerk en gemeenschap. 
 
Facilitaire dienst 
De verschillende diensten binnen de facilitaire dienst kregen in het verslagjaar extra aandacht, de 
verantwoordelijke functies werden geëvalueerd en daar waar nodig werden aanpassingen 
doorgevoerd. Zowel de keuken, de linnenkamer en huishouding als de logistieke dienst hebben nu 
een verantwoordelijke functionaris, een kartrekker die opkomt voor het team en daadwerkelijk 
aandacht heeft voor de medewerkers van het team. De dienstverlening is hierdoor sterk verbeterd.  
 
De aansturing van de medewerkers die werkzaam zijn in de grote huiskamer is ondergebracht bij de 
facilitaire dienst. Hierdoor zijn de lijnen tussen keuken en huiskamer korter geworden en is er een 
team ontstaan. De verantwoordelijke van de keuken stuurt dit team aan. Einde verslagjaar is deze 
verandering geëvalueerd. Er zijn duidelijke verbeteringen geconstateerd: betere communicatie en de 
dienstverlening naar de bewoners is directer en daardoor passender geworden.  
 
De functie van vrijwilligerscoördinator werd nader beschreven en deze functiebeschrijving werd met 
de betrokken functionaris besproken. Keuze werd gemaakt om een vacature te stellen voor een 
nieuwe vrijwilligerscoördinator en de huidige functionaris zich specifiek te laten richten op het 
organiseren van activiteiten van bewoners en mensen die aan activiteiten op Woonzorgcentrum Raffy 
willen deelnemen.  
 
Samenwerking 
De samenwerking binnen ZorgLinck-verband bleef zich langzaam verder ontwikkelen. De vier 
partners hebben vertrouwen in elkaar en dit resulteerde in mooie resultaten op het gebied van inkoop, 
opleidingen en kwaliteit. Medewerkers van de vier samenwerkingspartners trokken vaker met elkaar 
op en konden elkaar goed vinden.  
Vooral op het gebied van opleiding en scholing werden mooie resultaten gehaald.  
 
Djalan Pienter, samenwerking met Stichting Pelita, kreeg in 2016 verder vorm. De Landelijke 
Stuurgroep Molukse Ouderen sloot aan bij Djalan Pienter, mede hierdoor wordt er gewerkt aan een 
volledig netwerk voor Indische Nederlanders en Molukkers. De inzet van Woonzorgcentrum Raffy op 
inhoudelijk gebied ter ondersteuning aan de Indische Nederlanders en Molukkers past in de verdere 
profilering en speelt in op de veranderingen binnen de zorg. Mede door deze samenwerking is er een 
stevig landelijk netwerk van Pelita, LSMO en Woonzorgcentrum Raffy voor de thuiswonende of de 
intramuraal wonende Indische Nederlander of Molukker. Daarnaast heeft het voor Woonzorgcentrum 
Raffy een belangrijk effect, namelijk het versterken van de wachtlijst doordat de medewerkers die 
hierbij betrokken zijn ook in sterke mate Woonzorgcentrum Raffy als zorginstelling uitdragen.    
 
Al meerdere jaren stelt Woonzorgcentrum Raffy zich open voor de samenwerking in de wijk. Begin 
2016 is Woonzorgcentrum Raffy met de Gemeente Breda en woningbouwcorporatie WonenBreburg 
overeengekomen om het buurthuis Toma van de Molukse Wijk in Breda te gaan beheren. In 
samenwerking met de bewoners van de wijk is het buurthuis ‘nieuw leven’ ingeblazen en zijn er weer 
allerlei activiteiten. Tevens hebben een fysiotherapeut en huisarts hun intrek genomen waardoor er 
nog meer mensen van het buurthuis gebruik maken.  
 

 
4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 
 
Stichting Woonzorgcentrum Raffy heeft als organisatie een specifieke doelstelling. Basis is het 
leveren van zorg- en dienstverlening aan kwetsbare ouderen. Hierbij is specifiek aandacht voor de 
Indische en Molukse ouderen en tevens ouderen uit andere culturen. De financiële middelen die 
Woonzorgcentrum Raffy zowel via de WLZ als via particuliere activiteiten ontvangt, worden volledig 



Maatschappelijk Verslag 2016  St. Woonzorgcentrum Raffy Pagina 20 van 25  

 

ingezet voor de zorg- en dienstverlening aan deze groep van ouderen. Het maken van winst, anders 
dan het komen tot een gezonde bedrijfsvoering, is niet aan de orde.  
Woonzorgcentrum Raffy vervult deze rol vanuit haar eigen visie en missie waarbij het werkgeverschap 
een belangrijk instrument is. De organisatie draagt zorg voor goed werkgeverschap waarbij in goed 
overleg met de Ondernemingsraad vorm wordt gegeven aan het beleid in deze. Er is ruimte voor 
persoonlijke aandacht en ondersteuning voor de individuele medewerkers. 
Woonzorgcentrum Raffy is een open organisatie waarbij laagdrempeligheid, gastvrijheid en 
transparantie vanzelfsprekend zijn.  
In februari 2016 heeft Woonzorgcentrum Raffy het beheer van buurthuis Toma in de Molukse wijk van 
Breda op zich genomen vanuit het dragen van maatschappelijke verantwoording gericht op de 
doelgroep van Raffy.  
 

 
4.4 Naleving gedragscodes 
 
Stichting Woonzorgcentrum Raffy is een organisatie met een specifieke doelgroep, Indische 
Nederlanders, Molukkers en Turken. Het is een kleine leefgemeenschap waarin bewoners veel met 
elkaar doen en de mate van bezorgdheid voor elkaar hoog is. Het is een kwetsbare groep van 
ouderen die veel meegemaakt heeft in het verleden. In het zorgleefplan dat samen met de bewoner of 
diens familie wordt samengesteld is hier specifiek aandacht voor.  
Stichting Woonzorgcentrum Raffy volgt de Zorgbrede Governancecode en heeft deze volledig 
ingevoerd. Einde verslagjaar werd de nieuwe Governancecode besproken en daar waar nodig zijn 
aanpassingen doorgevoerd. In haar beleid is er specifiek aandacht voor de wijze waarop er 
omgegaan dient te worden met de bewoners en cliënten. Jaarlijks vinden scholingen plaats waarin dit 
op de voorgrond staat.  
Zaken die hierbij van belang zijn, zoals privacy, respect, omgaan met agressie, ouderenmishandeling, 
discriminatie, enz. worden besproken. 
Een aantal zaken is procedureel vastgelegd, zoals vertrouwenspersoon, klachtenregeling en de 
klokkenluidersregeling. In 2016 zijn gezamenlijk met de partners van ZorgLinck afspraken gemaakt 
over de invoering van de nieuwe wetgeving m.b.t. klachten. Gezamenlijk werden vacatures gesteld 
voor de functies van klachtenfunctionaris bewoners en vertrouwenspersonen voor de medewerkers. 
Tevens werden voor Woonzorgcentrum  Raffy en Lâle i.v.m. het vertrek van de vertrouwenspersoon 
twee nieuwe interne vertrouwenspersonen geworven en aangesteld. 
In 2016 werd door medewerkers van Woonzorgcentrum Raffy geen appèl gedaan op de 
vertrouwenspersoon in het kader van de klokkenluidersregeling.  
Er werden geen formele klachten in het kader van de zorgverlening ingediend.  
 
 

4.5 Risicoparagraaf 
 
Stichting Woonzorgcentrum Raffy is een organisatie met een eigen missie en visie van waaruit de 
activiteiten vorm worden gegeven: cultuurspecifieke zorg voor Indische Nederlanders, Molukkers en 
Turken. De positie die Stichting Woonzorgcentrum Raffy hierdoor inneemt is een bijzondere. De 
komende jaren zal zij deze positie verder versterken met als doel bijzonder te blijven ten opzichte van 
andere zorginstellingen. Daarbij zal zij de aandacht voor de bewoners van de wijk verder versterken, 
teneinde de opdracht vanuit het gemeentelijk beleid, de participatiegedachte, goed te kunnen invullen.  
De komende jaren is met name de invloed van de veranderingen die landelijk doorgevoerd worden 
erg belangrijk. Toename van zwaardere zorg en thuiswonende zorgvragers, de rol van de gemeente 
en afbouw van capaciteit zijn bedreigingen maar tevens kansen voor Stichting Woonzorgcentrum 
Raffy. Dit vraagt de komende periode aandacht om hierin, op basis van afgewogen beleid, de juiste 
weg te kiezen en te komen tot een blijvend gezonde organisatie. 
In 2016 heeft Woonzorgcentrum Raffy op alle niveaus de richting voor de komende jaren en specifiek 
de positionering van Raffy besproken en dit zal begin 2017 worden vastgesteld. In dit traject zal 
aandacht besteed worden aan de personele opbouw, de benodigde kwaliteit van diensten in relatie tot 
de te verlenen zorg en begeleiding aan de specifieke doelgroepen. Tevens is een belangrijk 
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speerpunt het inzoomen op de 2
de

 generatie Indische Nederlanders en Molukkers teneinde in te 
kunnen spelen op de andere zorgvragen van deze generatie.  
 
Op het gebied van kwaliteit en veiligheid is er hard gewerkt aan het in kaart brengen van de risico’s. 
Risicomanagement, het inzicht in en het beheersen van allerlei risico’s, heeft een structurele plaats 
gekregen binnen de bedrijfsvoering van Woonzorgcentrum Raffy. De Raad van Toezicht wordt niet 
alleen via de vergaderingen geïnformeerd, maar heeft via de leden van haar commissie Kwaliteit en 
Veiligheid contacten met de kwaliteitsfunctionaris, leden van de interne commissie Kwaliteit en 
Veiligheid en de medisch adviseur. Mede hierdoor kan de Raad van Toezicht zich een goed beeld 
vormen over de gang van zaken in deze.     
Het financiële beleid is erop gericht om een gezonde en onafhankelijke organisatie te blijven. Het is 
hierbij van belang steeds het goede evenwicht te vinden tussen het inzetten van middelen voor het 
optimaal uitvoeren van de zorg- en dienstverlening en daarnaast het reserveren van middelen voor de 
toekomst c.q. het opvangen van calamiteiten en/of moeilijke tijden. Naast de middelen die Stichting 
Woonzorgcentrum Raffy ontvangt vanuit de WLZ en de WMO zal er actief gezocht moeten worden 
naar het wegzetten van activiteiten waarvoor cliënten bereid zijn te betalen om zo de financiële basis 
te versterken.  
 
Het verslagjaar is afgesloten met een negatief resultaat. Nadere toelichting onder ‘ Financieel beleid’. 
Voor de komende jaren zijn nadere afspraken gemaakt tussen de Raad van Toezicht en het bestuur 
om te komen tot een betere financiële positie. 
 

 
4.6 Toekomstparagraaf 
 
De toekomst ziet er voor alle zorgaanbieders onzeker uit, voor Stichting Woonzorgcentrum Raffy is 
dat niet anders. Wel heeft Woonzorgcentrum Raffy een bijzondere positie door haar dienstverlening 
aan de specifieke doelgroep van Indische Nederlanders, Molukkers en Turken. Mede hierdoor is het 
van belang om zich verder te profileren, de eigen positie te versterken en gericht te blijven op de 
cultuurspecifieke zorg. Zij zal zich nog verder dienen te verdiepen in de keuzes en verwachtingen van 
haar cliënten en hierop inspelen met de geboden activiteiten en wijze van zorg verlenen. Zoals 
aangegeven is in de tweede helft van het verslagjaar geïnvesteerd in de positionering van Raffy. 
Begin 2016 zullen de activiteiten die in de activatiefase van het positioneringstraject zijn afgesproken 
worden opgestart. 
 
Toch is duidelijk dat de veranderingen naar het streven van wonen en zorg gescheiden, transitie 
WMO en afbouw intramurale capaciteit van invloed zijn op Stichting Woonzorgcentrum Raffy. Wel is 
er een continue vraag voor intramurale opname bij Woonzorgcentrum Raffy, de wachtlijsten zijn nog 
steeds aanwezig waarbij sprake is van actief wachtenden. Stichting Woonzorgcentrum Raffy zal 
blijven streven naar het behoud van een gezonde hoeveelheid intramurale capaciteit. Tevens zal, in 
samenwerking met andere partijen, de extramurale zorg verder geprofessionaliseerd en uitgebreid 
worden. De cliënt die zal kiezen voor Woonzorgcentrum Raffy zal dit doen om het bijzondere waar 
Raffy voor staat, maar zeker ook om de goede kwaliteit die geleverd wordt.  
 
Voor Stichting Woonzorgcentrum Raffy is het van belang zich verder te profileren, de eigen positie te 
versterken en gericht te blijven op de cultuurspecifieke zorg, speerpunten die via het 
positioneringstraject specifiek verder uitgewerkt zullen worden. Zij zal zich nog verder dienen te 
verdiepen in de keuzes en verwachtingen van haar cliënten en hierop inspelen met de geboden 
activiteiten en wijze van zorg verlenen. 
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5.   Bedrijfsvoering 

 
 
Uitvoering zorg en verpleging 
Woonzorgcentrum Raffy heeft in principe maar één belangrijke taak: het bieden van zorg, verpleging 
en begeleiding aan de ouderen, met name van de doelgroep, die zorg, verpleging en begeleiding 
nodig heeft.  
In de afgelopen jaren heeft Woonzorgcentrum Raffy geïnvesteerd in haar medewerkers en allerlei 
instrumenten geïntroduceerd om het werk van de medewerkers doelgerichter, efficiënter en kwalitatief 
goed mogelijk te maken. De introductie van de iPad in relatie tot het werken met het ECD en de 
medicatieverstrekking is hier een voorbeeld van. Daarnaast werden functies geëvalueerd en werd er 
extra aandacht besteed aan de functies van de eerst verantwoordelijk verzorgende, de teamcoach en 
verpleegkundig specialist.   
De uitvoering van de zorg is in de afgelopen jaren sterk bewonersgericht geweest, de omgeving, de 
Indische, Molukse en Turkse uitstraling en het ruime aantal van medewerkers uit de doelgroep zijn 
hier voorbeelden van.  
De leiding heeft er voor gekozen, passend binnen de ontwikkeling van het positioneringstraject, om 
begin 2016 te starten met het project ‘persoonsgerichte zorg’. Een traject vol aandacht voor de 
medewerker, de inhoud van het werk van de medewerker en het zich nog bewuster worden van de rol 
van medewerker in de relatie met de bewoner. Een traject wat uiteindelijk moet leiden tot verdieping 
van de zorg aan de bewoner en/of extramurale cliënt. 
Een traject van een aantal jaren waarbij alle woonlagen, afdelingen, specifiek een eigen traject lopen. 
Alle medewerkers, ook medewerkers van facilitaire en administratieve diensten, worden bij het traject 
betrokken. 
 
Kwaliteit 
Goede zorg, veilige zorg en verantwoorde zorg gerelateerd aan persoonsgerichte zorg en 
cultuurspecifieke zorg zijn graadmeters voor het bepalen van de kwaliteit van zorg. Om al de 
verschillende processen die nodig zijn om goede, verantwoorde, persoonsgerichte en 
cultuurspecifieke zorg te kunnen leveren en te borgen is een systematische aanpak nodig. Het  
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) omvat alle systemen die Woonzorgcentrum Raffy inzet om de 
kwaliteit van zorgverlening te borgen. Het maakt processen inzichtelijk, inventariseert risico’s en 
maakt planning, sturing, beheersing en verbetering mogelijk. In 2016 is het KMS getoetst volgens de 
ISO-norm:9001-2008 en is ze opnieuw hiervoor gecertificeerd.  
 
Voor een goed draaiend kwaliteitssysteem moeten beleid, procedures en protocollen op elkaar 
aansluiten en in de praktijk tot uitdrukking komen. Reguliere processen worden tijdens de 
verschillende overleggen besproken en aan de hand van steekproeven en tussentijdse audits 
gecontroleerd. Ook het ArboBeheerSysteem – een structureel digitaal Risico Inventarisatie en 
Evaluatie systeem – bewaakt reguliere processen, die ingezet worden om de veiligheid rondom 
wonen en werken te garanderen. 
 
Nieuwe projecten en verbeteracties zijn opgenomen in een zgn. matrix. De matrix is in 
Woonzorgcentrum Raffy een middel om de voortgang van projecten te bewaken en de mate van 
risico’s te signaleren. Tevens is het een hulpmiddel voor verantwoordelijke MT

22
-leden om de 

afzonderlijke projecten met elkaar te verbinden en overstijgend te kunnen blijven handelen. De matrix 
is gebaseerd op criteria van het managementreview: 
 
1 Geschiktheid en doeltreffendheid kwaliteitsmanagementsysteem 
2 Interne audit 
3 Externe audit 
4 Verbeterprojecten 
5 Klachtenregistratie bewoners 
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/Normen Verantwoorde Zorg 
7 Prestatie indicatoren 
8 Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek 
9 Resultaten medewerkertevredenheidsonderzoek 
10 Analyse klachtenregistratie medewerkers 
11 Opleidingsplan 
12 Uitkomsten beoordelingsgesprekken 
13 Uitkomsten exit interviews 
14 Beoordeling leveranciers 
15 Beoordeling ketenpartners 
16 Actiepunten n.a.v. managementreview 
17 Externe factoren 
 
Hierdoor is het voor de directie mogelijk om op een systematische manier te beoordelen of de 
ingezette acties leiden tot het gewenste resultaat. De verslaglegging van het managementreview 
wordt door de directie gedeeld met leden van het managementteam en leden van de Raad van 
Toezicht. 
 
Voor het bewaken van kwaliteit van zorg hecht Woonzorgcentrum Raffy ook waarde aan preventie. 
Het inzetten van zowel een mannelijke als een vrouwelijke interne vertrouwenspersoon en een 
preventiemedewerker geeft medewerkers, bewoners en cliënten de mogelijkheid om op een 
laagdrempelige manier aan te geven wat voor hun belangrijk is wanneer het gaat om kwaliteit van 
zorg. De positieve effecten hiervan hoopt Woonzorgcentrum Raffy terug te zien in de cliënt- en 
medewerkertevredenheidsonderzoeken.   
 
Administratieve processen  
De administratie, zowel de financiële als de cliëntenadministratie, is van groot belang voor de 
bedrijfsvoering van Woonzorgcentrum Raffy. Deze processen worden jaarlijks geëvalueerd, zo ook in 
het verslagjaar, en daar waar nodig bijgesteld. De processen verlopen conform afspraken, met een 
goede kwaliteit van dienstverlening.  
Vanuit de administratie worden structureel, maandelijks, overzichten geleverd aan de directie en het 
managementteam betreffende productie, personele inzet en andere exploitatieposten. 
De administratie is een zelfsturend team dat goed op elkaar is ingespeeld en goed werk levert. Uit de 
steekproeven en controles blijkt dat er nauwelijks fouten gemaakt worden in bijvoorbeeld registraties 
en berichtenverkeer, de controles van o.a. het zorgkantoor bevestigen dit beeld.   
 
Cultuurspecifieke zorg 
De doelstelling van Stichting Woonzorgcentrum Raffy verandert niet: zich richten op specifieke 
doelgroepen, niet op basis van leefstijl, maar op basis van cultuurspecifieke zorg. Cultuurspecifieke 
zorg zit geheel in de genen van de organisatie en Woonzorgcentrum Raffy investeert veel hierin. 
Naast alle materiële consequenties, zoals indeling ruimtes, functies van ruimtes, aankleding, aanbod 
maaltijden, toko, e.d., is het meest essentieel dat een groot deel van de medewerkers uit de 
doelgroep zelf komt, de taal spreekt en zich volledig bewust is van de cultuurspecifieke aspecten die 
in de omgang met bewoners en cliënten belangrijk zijn. Woonzorgcentrum Raffy investeert fors in 
scholingen op dit gebied. Alles ademt de sfeer van het oude Nederlands-Indië uit in Woonzorgcentrum 
Raffy en van Turkije in Lâle. Elk jaar opnieuw blijft de doelstelling staan om deze wijze van 
zorgverlening te continueren. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat Woonzorgcentrum Raffy zich weliswaar richt op specifieke 
groepen ouderen, maar daarnaast open staat voor alle ouderen, met een aanbod van zorg- en 
dienstverlening. 
 
De focus is in elk verslagjaar zowel intern als extern gericht. Intern werden de medewerkers, volgens 
structurele afspraak, geschoold op gebieden die voor de bewoners/cliënten van Woonzorgcentrum 
Raffy belangrijk zijn, de achtergronden van de Indische en Molukse doelgroep, de taal, gewoonten en 
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traumaverwerking. Ook de kennis op het gebied van onze Turkse bewoners waarbij de geschiedenis, 
religie, cultuur en taal op de voorgrond staan, krijgt de nodige aandacht. 
 
In Djalan Pienter, een samenwerkingsproject met Stichting Pelita en de LSMO, waarbij de externe 
focus gericht is op de landelijke Indisch/Molukse cliënt, zijn ook afgelopen jaar een aantal waardevolle 
producten in een aantal zorginstellingen ingevoerd. Hiermee profileert Woonzorgcentrum Raffy zich 
als bijzonder en weet het uit de concurrentiestrijd te blijven en klanten te behouden. In de huidige 
ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de zorg past deze samenwerking uitstekend. Pelita, meer 
gericht op welzijn, en Woonzorgcentrum Raffy, gericht op zorg, vormen samen een goede combinatie. 
De aanvulling van LSMO, specifiek gericht op de Molukse ouderen met een groot netwerk binnen de 
Molukse gemeenschap, maakt het samenwerkingsverband compleet. Hiermee koppelen we 
deskundigheden, die zich vertalen in producten maar ook in een landelijk netwerk van kennis, 
deskundigheid en ervaring. 
Een aantal medewerkers onder leiding van een programmaleider vormen het team. Inmiddels heeft 
zich een vast netwerk ontwikkeld waarbij meerdere zorginstellingen aangesloten zijn: een 
kwaliteitsnetwerk voor het verder ontwikkelen en borgen van de zorg voor Indische Nederlanders en 
Molukkers. 
 
Extramurale zorg- en dienstverlening 
In de komende jaren wordt de ontwikkeling van wonen en zorg gescheiden, sneller vorm gegeven. 
Stichting Woonzorgcentrum Raffy heeft zich ten doel gesteld om in de wijken Hoge Vucht, 
Brabantpark (Driesprong) en centrum een belangrijke rol te vervullen voor bewoners uit de directe 
omgeving van de eigen locaties.  
 
In samenwerking met een tweetal Turkse thuiszorgorganisaties, Hayatzorg en Primazorg, bereiken we 
ook de Turkse doelgroep en komt Lâle als verpleegvoorziening voor Turkse ouderen steeds beter in 
beeld.  
 
De extramurale zorg heeft in het verslagjaar verder geïnvesteerd in het versterken van de kwaliteit 
van de zorgmedewerkers door werving van hoger gekwalificeerd personeel en door bijscholingen. Het 
ECD in digitale vorm, via iPads, werd in het afgelopen jaar binnen de extramurale dienst ingevoerd.  
Afspraken met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en gemeenten werden gemaakt om de 
extramurale zorg op een kwalitatieve wijze te kunnen continueren.  
 
Uit bovenstaande blijkt dat er in het afgelopen jaar een aantal eerder ingevoerde zaken verder zijn 
doorontwikkeld met het oog op het vermijden van risico’s en het inspelen op ontwikkelingen en 
daardoor de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Genoemde zaken werden uitvoerig met de 
Raad van Toezicht besproken. 
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6.   Financieel beleid 
 
Het gehele beleid van Stichting Woonzorgcentrum Raffy is gericht op de optimalisering van de zorg- 
en dienstverlening aan de ouderen, de klanten van Raffy. Hierbij wordt gestreefd naar een kwalitatief 
en kwantitatief juiste inzet van mensen in alle verschillende diensten, maar vooral in de directe zorg.  
Stichting Woonzorgcentrum Raffy is een relatief kleine organisatie met een totale opbrengst van bijna 
€ 10.000.000,- in 2016.  
De afgesproken productie werd ruim gehaald, de totale WLZ-productie was 101%. De intramurale 
bezetting was zowel in Woonzorgcentrum Raffy als Lâle 101%. Tevens nam de productie van de 
extramurale zorg en WMO toe. 
 
Het komende jaar zal de meerjarenbegroting op basis van de activiteiten gekoppeld aan het 
strategisch beleidsplan vastgesteld worden, waarbij rekening gehouden zal worden met het 
positioneringstraject. De begroting van 2017 ziet er positief uit. Het begrotingsresultaat van € 9.570,- 
haalt nog niet het modale percentage van 2%, maar in de begroting is een bedrag van € 80.000,- 
opgenomen als zijnde kosten inzake reserve aanvaardbare kosten. Daarnaast is een reserve van  
€ 50.000,- opgenomen voor onverwachte personeelskosten. De totale reservering komt dan neer op 
ruim 1,5%. 
De afspraken die gemaakt zijn met het zorgkantoor, de zorgverzekeraars en gemeenten geven 
voldoende ruimte om de continuïteit van Woonzorgcentrum Raffy te waarborgen.  
 
Voor 2016 heeft de Stichting een negatief resultaat behaald. Het resultaat van - € 75.797,- kwam tot 
stand door de noodzakelijke voorziening voor uitvoering van de nieuwe cao m.b.t. met name de ORT-
problematiek op genoten vakantiedagen voor de afgelopen vijf jaar. Daarnaast werd er door de 
zorgverzekeraars de overproductie in het kader van de ZVW 2015 teruggevorderd. Het 
genormaliseerde resultaat komt uit op € 130.000,-, positief. 
 
De financiële positie van Stichting Woonzorgcentrum Raffy wordt uitgedrukt in een aantal kengetallen. 
De solvabiliteitsindicatoren zijn door het negatieve resultaat lager geworden en wijken nog af van de 
externe solvabiliteitseisen en het sectorgemiddelde: de omzetratio is 9%, de balansratio is 25%. 
 
De financieringsverhouding van Stichting Woonzorgcentrum Raffy scoort 106%. In bedrijfseconomisch 
opzicht is deze verhouding verantwoord daar de op lange termijn vastgelegde activa zijn gefinancierd 
met op lange termijn beschikbare middelen die in verhouding tot op korte termijn beschikbare 
middelen minder kostbaar zijn. Wel is het van belang dat gestreefd wordt naar een verbetering van de 
beschikbaarheid van het ‘werkkapitaal’. 
 
De DSCR (schulddekkingsgraad)  voor Stichting Woonzorgcentrum Raffy is kwetsbaar te noemen. De 
DSCR is 1,1 en de norm die veelal aangehouden wordt ligt tussen 1,1 en 1,3.  
De liquiditeitsratio komt nu uit op 1,1.  
 
Voor de resultaten van het financiële beleid verwijzen wij naar de jaarrekening.  
 
In de komende jaren zal de invloed van alle veranderingen, de rol van de zorgverzekeraar, de rol van 
de gemeente, de afbouw van intramurale capaciteit en doorgroei van het scheiden van wonen en zorg 
ook voor Woonzorgcentrum Raffy verder duidelijk worden. Ook het beleid van het nieuwe kabinet, 
2017, zal zeker effect hebben op de toekomst van de ouderenzorg. Door intern, blijvend, de gehele 
organisatie met alle werkprocessen steeds weer door te lichten op aspecten van kwaliteit en 
efficiency, kunnen we een goede basis handhaven om zowel de kwaliteit te continueren en de 
financiële positie te versterken. 
In de afgelopen jaren is er een personeelsformatie opgebouwd waarin voldoende flexibiliteit zit. 
Hierdoor kunnen we snel en adequaat reageren op noodzakelijke veranderingen.  
Zoals eerder opgemerkt is daarnaast de focus gericht op het profileren van de organisatie binnen het 
Bredase en met name de wijken waarin we een locatie hebben en/of krijgen. De extramurale tak van 
Woonzorgcentrum Raffy zal hierin een belangrijke rol spelen en zal hiervoor kwalitatief worden 
versterkt.   


