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Voorwoord

Met trots kijken we terug naar het jaar 2019. Een bewogen jaar dat in het teken 

stond van de fusie tussen stichting Woonzorgcentrum Raffy inclusief locatie 

Lâle en stichting De Leystroom, met bijbehorende thuiszorgteams. Drie 

bijzondere zorglocaties in Breda met ieder haar eigen kracht, sfeer en uitstraling 

die allen wonen, zorg en welzijn aanbieden. Samen zijn we kleurrijk en vormen 

we de nieuwe organisatie: Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom (hierna 

te noemen Raffy| Lâle | De Leystroom).

We werkten al enkele jaren samen in het leren netwerk Zorglinck en hebben 

elkaar leren kennen als goede partners met begrip voor elkaars situatie en 

respect voor de eigen identiteit. In 2017 is het initiatief genomen om een 

intensivering van de samenwerking te verkennen, wat in juli 2018 resulteerde in 

het voorgenomen besluit om te fuseren.

Per 1 januari 2019 was er een bestuurlijke fusie, gevolgd door een juridische 

afronding per 28 juni 2019. Op dat moment werd de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid van de nieuwe organisatie ‘Raffy | Lâle | De Leystroom’ 

overgedragen aan de nieuwe bestuurder Patricia Bender.

Elke locatie behoudt haar eigen cultuur en identiteit

De Leystroom, Raffy en Lâle vinden elkaar in eenzelfde visie op zorg die uitgaat 

van kwaliteit van leven voor bewoners en cliënten, warmte, menselijkheid en 

inbedding in de gemeenschappen. Dat elke locatie haar eigen cultuur en 

identiteit behoudt, was een belangrijk uitgangspunt bij de verkenning. De 

samenwerking leidt tot kwaliteitsverbetering, zowel in kwaliteit van leven en 

zorg als in de realisatie van een gezond werkklimaat voor (toekomstige) 

medewerkers.

We bundelen onze krachten, zo vormt zich een bredere basis voor een 

toekomstbestendige organisatie om sneller en pro-actiever te kunnen inspelen 

op ontwikkelingen. Daarnaast breiden de mogelijkheden op kwalitatief, 

financieel en logistiek niveau zich uit. 

Harmonisatie

Bij het tot stand komen van een fusie-organisatie hoort vanzelfsprekend 

harmonisatie van beleid en processen waarmee in de tweede helft van 2019 een 

start is gemaakt. Elkaar leren kennen, ontdekken hoe processen op de 

verschillende locaties georganiseerd zijn, waar we elkaar kunnen versterken, wat 

er anders moet, zijn thema’s die in 2019 aandacht en tijd hebben gevraagd. 

Daarnaast bleek dat op een aantal thema’s, waaronder de bedrijfsvoering, de 

basis niet op orde was. Dit vroeg om snelle en noodzakelijke maatregelen 

waarbij we ook afscheid hebben moeten nemen van een aantal mensen. Dit 

alles brengt onzekerheden en spanningen met zich mee en vooral mooie 

uitdagingen en kansen om te verbeteren en te ontwikkelen. 

Kwaliteit van zorg is gewaarborgd gebleven. Woonzorgteams hebben hun werk 

voort kunnen zetten, zoals zij dat gewend waren; 

de goede dingen doen voor onze bewoners en cliënten. 

Met vereende krachten, samenwerking, tomeloze inzet van eenieder en 

investering in kennis en expertise zijn we erin geslaagd om in het laatste 

kwartaal van 2019 mooie stappen vooruit te zetten om te zorgen dat 

Raffy | Lâle| De Leystroom een goed gefundeerde, flexibele en wendbare 

organisatie wordt die op de toekomst is voorbereid. 

Patricia Bender
directeur-bestuurder



Vanmorgen zette ik klassieke muziek op in een woongroep. Een bewoner is vaak 

stilletjes aanwezig en blijft zitten op de bank. Mevrouw ging lopen in de 

huiskamer. Ik ging naar mevrouw toe en wilde haar begeleiden. 

Ze pakte mijn arm vast en begon op het ritme van de muziek pasjes te maken 

op een wals van Strauss. Dat deed ze met een brede glimlach op haar gezicht.

Daar doe je het 
toch voor…
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1. Een nieuwe organisatie

Met onze ruim 375 betrokken medewerkers en meer dan 225 enthousiaste vrijwilligers zijn we ‘samen kleurrijk’ en zorgen 

we ervoor dat ouder worden fijn en waardig is; op één van onze locaties of thuis en altijd met naasten en familie dichtbij. 

Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg leggen we de basis voor kwaliteit van leven. Ouder 

worden is een bijzondere fase van het leven, waarin de cliënt of bewoner de juiste zorg en samen met familie de oprechte 

aandacht verdient. Elke locatie heeft haar eigen identiteit. Raffy is er voor de Indische en Molukse ouderen, Lâle voor 

Turkse ouderen en De Leystroom voor ouderen in de Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en IJpelaar. 

Vanuit de drie locaties bieden we tevens een breed aanbod zorgverlening en verpleging aan zelfstandig wonende ouderen 

in Breda en omstreken. Daarnaast zijn onze zorglocaties het middelpunt van de wijk, als het gaat om ontmoeting en 

activiteiten. In wijk de Driesprong staat ons Buurthuis Toma, dat er voor jong tot oud is en een multicultureel aanbod aan 

activiteiten heeft. Ook De Leystroom heeft een buurthuisfunctie voor wijkbewoners. 
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Professionalisering

De nieuwe organisatie biedt kansen om een kwaliteitsslag te maken en verder 

te professionaliseren. Vakmanschap, autonomie en het werk zelf mogen en 

kunnen organiseren staan centraal: ‘ruimte om dát te doen wat er écht toe doet 

voor bewoners en cliënten.’ Verantwoordelijkheden worden dichter bij het 

primair proces gelegd en we organiseren ons rondom de behoefte van de 

bewoner en cliënt. Het streven is om medewerkers maximaal te ondersteunen 

en faciliteren, zodat zij hier vanuit hun professionaliteit uitvoering aan kunnen 

geven. 

Hoe we dit gaan doen en onderliggende visie, is te lezen in de richtinggevende 

notitie Samen Kleurrijk.  

Het nieuwe, geharmoniseerde organogram is te vinden in de bijlage. 

Kwaliteitsverslag

Bij het schrijven van het kwaliteitsplan 2019 waren De Leystroom en Raffy-Lâle

nog twee afzonderlijke organisaties. Dit maakt dat destijds twee 

kwaliteitsplannen opgesteld zijn. Huidig kwaliteitsverslag 2019 is geschreven 

voor de nieuwe organisatie, waarin de ontwikkelingen zo veel mogelijk vanuit 

gezamenlijkheid geschreven zijn. 

Download notitie 

Samen Kleurrijk

Ga naar bijlage 

Organogram

De stand van zaken rondom locatie specifieke verbeterplannen en 

de inzet van kwaliteitsmiddelen, is beschreven in het hoofdstuk 

‘Leren en verbeteren van kwaliteit’. 

https://www.raffyzorg.nl/admin_assets/content/content_files/public/jaarverantwoording/Notitie%20Samen%20Kleurrijk_OKT2019.pdf
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2. Visie

Samen kleurrijk.

Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg leggen 

we de basis voor wonen, zorg en behandeling. Onze koers leidt ons consequent 

naar deskundige, afgestemde en liefdevolle zorg. 

Het uitgangspunt is kwaliteit van leven van onze bewoners en cliënten, in een 

zo vertrouwd mogelijke omgeving; vanuit een kleinschalige woonvoorziening of 

thuis in de wijk. Naasten, familie en vrijwilligers vormen de basis in het leven 

van onze bewoners en cliënten, waarop professionele hulp aanvullend is. 

Wij zien individuele behoeftes van de mens én collectieve behoeftes die 

bestaan vanuit culturele achtergrond. Met onze jarenlange kennis en ervaring 

spelen we daar op in. Met oprechte aandacht zien we hoe mensen in elkaar 

zitten en gaan daarom uit van de eigenheid van mensen, eigen gewoontes, 

eigen bijzonderheden en eigen dromen. Vanuit dat perspectief creëren wij de 

omstandigheden waarbinnen de mens - en niet het systeem - het middelpunt 

van ons handelen vormt. Dat geldt voor allen die op onze zorg zijn 

aangewezen, maar ook voor alle medewerkers en vrijwilligers; je doet ertoe. Onze visie vertaalt zich naar drie locaties met een 

eigen kleur en betrokkenheid in de wijk en 

gemeenschap, verbonden door liefdevolle inzet 

voor kwetsbare ouderen. 

Samen vullen we elkaar aan. 

Samen zijn we kleurrijk.
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3. Personeelssamenstelling

De beoogde transitie beschreven in het richtinggevend document ‘Samen 

Kleurrijk’ vraagt om een professionaliseringsslag die blijvend is, zodat de 

medewerkers in staat zijn (en blijven) de functies/rollen op adequate wijze te 

vervullen en proactief te werken aan bevoegdheden, bekwaamheden en 

natuurlijk de persoonlijke ontwikkeling. 

Als onderdeel van het traject Waardigheid en trots Op Locatie (WOL) wordt er in 

het najaar 2019 en voorjaar 2020 met de teams samen gekeken naar de 

normen Verantwoorde Personeelssamenstelling (VPS). Het gaat hierin om de 

drie gebieden van een verantwoorde personeelssamenstelling: 

 aandacht, aanwezigheid & toezicht

 specifieke kennis & vaardigheden

 reflectie, leren & ontwikkelen 

Vanuit de teams wordt er gekeken naar passende inzet op de zorgvraag per 

team, uitgaande van de zorgvraag van de bewoners. De dialoog gaat onder 

andere over de inzet van voldoende medewerkers en de benodigde 

competentiemix. Vanuit de begeleiding Verantwoorde Personeelssamenstelling 

worden de teams hierop begeleid en gecoacht. De bevindingen hiervan worden 

meegenomen in de strategische personeelsplanning voor 2021. 

3.1 Kwaliteitsmiddelen 
Kwaliteitsmiddelen zijn extra gelden die bestemd zijn voor de invoering van het 

kwaliteitskader. Hoe de kwaliteitsmiddelen in 2019 ingezet zijn en wat dit 

bijgedragen heeft, staat hieronder beschreven voor respectievelijk De 

Leystroom en Raffy/Lâle. Vanuit evaluatie van deze kwaliteitsmiddelen en 

signalen van bewoners en medewerkers, zijn keuzes gemaakt in de inzet van de 

kwaliteitsmiddelen in 2020. Deze staan beschreven in het kwaliteitsplan 2020. 

De inzet van de kwaliteitsmidddelen 2019 is - na de accountantscontrole op 

basis van de landelijk afgesproken rondrekeningsmethodiek - verantwoord aan 

het zorgkantoor. Deze verantwoording is door het zorgkantoor goedgekeurd en 

doorgezet naar de NZa. 

Ten opzichte van de initiële toekenning van € 0,9 miljoen is sprake van een 

grotere formatiegroei waardoor er nu voor circa € 0,4 miljoen beroep gedaan 

wordt op de landelijke pot. Duidelijkheid over een eventuele additionele 

toekenning wordt niet eerder dan eind 2020 verwacht.
Klik hier voor gedetailleerde 

informatie over de 

personeelssamenstelling

Download kwaliteits-

plan 2020

Kwaliteitsmiddelen 

De Leystroom

Kwaliteitsmiddelen 

Raffy-Lâle

https://www.raffyzorg.nl/admin_assets/content/content_files/public/jaarverantwoording/Kwaliteitsplan%202020_Raffy_Lale_De%20Leystroom.pdf
https://www.raffyzorg.nl/admin_assets/content/content_files/public/jaarverantwoording/Kwaliteitsplan%202020_Raffy_Lale_De%20Leystroom.pdf


Kwaliteitsmiddelen De Leystroom 

Warm welkom

Locatie De Leystroom is in 2019 gestart met het ‘Warm welkom’. Dit omvat een 

verpleegkundige die zich onder andere richt op: 

 Elke zes weken contact met de wachtlijst cliënt of diens vertegenwoordiger; 

stand van zaken thuissituatie en achteruitgang cliënt. Een sociale kant is het 

‘voelen’ hoe het gaat met de mantelzorgen (of diens vertegenwoordiger) en 

of dat De Leystroom iets kan betekenen ter ondersteuning vanuit de 

thuiszorg, dagbesteding, verwijzing naar derden e.d. De contactmomenten 

worden vastgelegd in het dossier. Deze medewerker is daarbij het vaste 

vertrouwde gezicht. 

 Huisbezoeken afleggen in de vorm van een intake/kennismakingsgesprek. 

Hoe ziet het huis eruit en wat zijn de normen en waarden van de 

toekomstige cliënt? Informatie wordt gegeven over De Leystroom en 

besproken of de cliënt bij De Leystroom past. De contactmomenten worden 

vastgelegd in het dossier. 

 De mantelzorger of de vertegenwoordiger ondersteunen bij de aanvraag 

van indicaties en het verwijzen naar disciplines uit het netwerk. Door een 

goede communicatie de begeleiding naar opname toe verbeteren. 

Dit heeft vele positieve resultaten opgeleverd: 

 Betere informatievoorziening. De toekomstige bewoner en diens familie 

hebben meerdere contactmomenten met onze medewerker Warm Welkom 

voor opname. Hierin wordt de tijd genomen de toekomstige bewoner en 

familie te informeren, mee te nemen, te leren kennen en vragen te 

beantwoorden. Het vertrouwde gezicht dat de contacten heeft is ook 

aanwezig bij dag van opname. Bij opname hoeft er geen uitgebreid gesprek 

meer plaats te vinden. 

 De nieuwe bewoner is beter in beeld. Doordat er meerdere huisbezoeken 

zijn door een verpleegkundige en contact warm wordt gehouden kan het 

zorgleefplan al grotendeels ingevuld worden voor opname, waardoor er 24 

uur na opname al een op het individu afgestemd voorlopig zorgleefplan ligt. 

Denk hierbij aan informatie als levensgeschiedenis, dagbesteding, 

gewoonten, normen en waarden. Hierdoor wordt de EVV’er ontlast van 

administratieve taken en heeft dan volledige aandacht voor de bewoner op 

de dag van opname.

 Minder wachtdagen. Doordat toekomstige bewoners beter in beeld zijn, kan 

er al contact opgenomen worden als er zicht is op een mogelijke plaats. De 

toekomstige bewoner en diens naasten hebben dan tijd om een besluit te 

nemen en zich voor te bereiden op verhuizen naar De Leystroom. Dit zorgt 

ervoor dat, bij het vrijkomen van een plaats, nieuwe bewoners eerder klaar 

staan om te verhuizen en de kamer dus minder dagen leeg staat. 
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 Het biedt mogelijkheden om te netwerken. Door te investeren in onze 

zichtbaarheid, worden vaker cliënten naar ons doorverwezen, bijvoorbeeld 

vanuit het ziekenhuis. 

Extra inzet op de woongroepen 

De extra inzet van medewerkers op de woongroep wordt als zeer positief en 

welkom ervaren. Medewerkers ervaren minder druk. Als een medewerker een 

bewoner op de kamer gaat helpen, is er nu een andere medewerker die in 

nabijheid van de bewoners in de huiskamer kan zijn. Hiermee is meer 

continuïteit van en aandacht voor welzijn en gezamenlijke activiteiten in de 

huiskamer. De extra inzet wordt ook gebruikt om activiteiten buitenshuis te 

doen, bijvoorbeeld een medewerker die samen met een bewoner 

boodschappen gaat doen. Ook is het aantal valincidenten afgenomen. 

De complexiteit van zorg is gedurende het jaar echter verder toegenomen, wat 

maakt dat in 2020 verdere uitbreiding van inzet op de woongroepen nodig is. 

Kwaliteitsmiddelen 

Raffy-Lâle



Kwaliteitsmiddelen Raffy-Lâle

Uitbreiding aantal zorgmedewerkers en BBL-leerlingen

Deze uitbreiding heeft vanzelfsprekend gezorgd voor meer handen aan het bed. 

Medewerkers ervaren met name dat zij tijdens piekmomenten meer tijd en 

aandacht voor de bewoners hebben. Daarnaast wordt door de aanname van 

BBL-leerlingen ingestoken op toekomstige deskundige verzorgenden en 

verpleegkundigen. Zie hiervoor ook de nieuwe manier van opleiden, hoofdstuk 5. 

Nieuwe functie: kwaliteitsverpleegkundige

Vanaf 1 december 2018 is de nieuwe functie kwaliteitsverpleegkundige 

ingevoerd. De kwaliteitsverpleegkundige heeft als doel om organisatiebreed en 

op vraag de continuïteit van de zorg te borgen, ontwikkelingen waar te nemen 

en te vertalen naar de praktijk en de betreffende medewerkers mee te nemen in 

deze ontwikkelingen met als voornaamste doel de kwaliteit van de zorg in 

optimale vorm aan te kunnen blijven bieden. Hierin heeft de 

kwaliteitsverpleegkundige een coachende, adviserende en ondersteunende rol.

Het afgelopen jaar is de kwaliteitsverpleegkundige ingezet als participerend 

coach om de deskundigheidsbevordering van medewerkers aan het bed te 

verhogen. Dit maakt dat medewerkers beter en persoonsgerichter kunnen 

inspelen op de zorgvraag van de bewoners. Thema’s die aan bod komen zijn 

onder andere: medicatieveiligheid, decubituspreventie, vrijheidsbeperkende

maatregelen, het persoonsgerichter maken van het zorgplan, het opnameproces, 

de verpleegtechnische handelingen, familiecommunicatie, het gebruik van het 

ECD, het nemen van professionele verantwoordelijkheid en onderlinge 

afstemming en samenwerking binnen de verschillende afdelingen en disciplines. 

Daarnaast heeft de kwaliteitsverpleegkundige zich gericht op verbetering van 

processen. Denk hierbij aan het herschrijven en implementeren van procedures 

medicatieveiligheid, opname en zorgleefplan, zodat deze beter aansluiten bij wat 

medewerkers nodig hebben om goede zorg te bieden. 

Uitbreiding team senior verpleegkundigen en uren verpleegkundig specialisten

Door deze uitbreiding is de verpleegkundige en multidisciplinaire zorg met 

(para)medici verbeterd. Enerzijds door de extra kennis die deze medewerkers 

met zich meebrengen. Anderzijds door het coachen van medewerkers in de 

teams. Gebleken is dat het aanstellen van senior verpleegkundigen onbedoeld 

het effect heeft dat verantwoordelijkheden buiten het team komen te liggen. 

Mede om deze reden en de harmonisatie is besloten de functie van senior 

verpleegkundigen per 2020 anders in te richten met het doel deze onder te 

brengen in de teams in de clusterrol kwaliteit en zorgveiligheid. 
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Dit in het kader van integrale, zelfstandige teams, zoals te lezen is in het 

richtinggevend document Samen Kleurrijk. 

Nieuwe functie: spiritueel begeleider

Gedurende het verslagjaar is in Raffy een spiritueel begeleider werkzaam. De 

focus ligt met name op het individueel spiritueel begeleiden van bewoners met 

aandacht voor ruimte om eigen innerlijke kracht te (her)vinden. Afhankelijk van 

de vraag van de bewoner worden thema’s behandeld als vasthouden versus 

loslaten, herinneren versus vergeten, geloven versus weten, ik versus de ander 

of doen versus laten. De begeleiding wordt door de bewoners ervaren als 

verhelderend en betekenisvol. Zij geven aan zich erkend te voelen in dat wat er 

voor hen op toe doet. Naast individuele activiteiten verzorgt de spiritueel 

begeleider ook groepsactiviteiten, waarbij bewoners elkaar stimuleren om 

elkaar op energetisch niveau te ontmoeten. De behoefte aan spirituele 

begeleiding blijkt groot. De spiritueel begeleider maakt onderdeel uit van de 

multidisciplinaire zorg. De spiritueel begeleider heeft in het verslagjaar een 

beleidsnotitie spirituele zorg geschreven. Het streven is om deze beleidsnotitie 

in 2020 in de nieuwe organisatie te implementeren.

Uitbreiding uren vrijwilligerscoördinatie

Met de uitbreiding van de uren vrijwilligerscoördinatie is er vijf dagen in de 

week een coördinator aanwezig, op minstens één van de drie locaties. Ook 

heeft deze uitbreiding ervoor gezorgd dat op locatie Lâle twee dagen in de 

week een vrijwilligerscoördinator aanwezig is. Hierdoor kan er beter en sneller 

ingespeeld worden op vragen en behoeften van bewoners. De vrijwilligers van 

Lâle worden beter ondersteund en krijgen direct duidelijkheid over welke taken 

zij kunnen vervullen. De vrijwilligers ervaren dit als prettig en hebben het gevoel 

dat zij meer van waarde kunnen zijn voor de bewoners. 

De uitbreiding van uren zorgt ook voor meer aandacht voor het matchen van 

bewoners met contactvrijwilligers. Hierin is ingestoken op het verbeteren van 

contact tussen de EVV’er en contactvrijwilliger, wat leidt tot betere 

informatiedeling en betere zorg voor de bewoner. De versterking van de 

samenwerking met de EVV’ers heeft ook geleid tot een toename in specifieke 

aanvragen voor inzet van vrijwilligers voor bewoners. Denk aan begeleiding van 

ziekenhuisbezoeken, boodschappen doen of een passende gesprekspartner. Er 

is veel tijd gestoken in het zoeken naar een passende match en in bijna alle 

gevallen is dit gelukt. 

Er is meer tijd en aandacht voor de vrijwilligers zelf. Zij ervaren dit luisterend oor 

als prettig. Bij aanmelding van nieuwe vrijwilligers, kan sneller een 

intakegesprek gepland worden. 



Uitbreiding uren Complementaire zorg

Complementaire zorg heeft binnen Raffy en Lâle al jaren een bijzondere plek. 

Complementaire zorg betekent letterlijk 'aanvullende zorg'. Deze zorg voegt iets 

toe aan de basiszorg en medische zorg. Denk hierbij aan holistische massage, 

aromatherapie en pidjit. Doel van complementaire zorg is bijdragen aan het 

herstel en welbevinden van de bewoner. Daarnaast is deze andere vorm van 

aandacht die de bewoner krijgt een wezenlijk en zeer belangrijk onderdeel van 

complementaire zorg. Complementaire zorg biedt medewerkers in de teams 

eveneens extra tools en deskundigheden voor het op een andere manier 

verzorgen van de bewoner (zoals Therapeutic Touch en koele buikwassing), wat 

de zorg kan verlichten. Het team complementaire zorg is uitgebreid met nieuwe 

medewerkers, die aanvullende kennis van complementaire zorg hebben. 

Hierdoor is het aanbod uitgebreid met onder andere voetreflextherapie. Dit 

betekent voor de bewoners een gerichter aanbod met meer mogelijkheden. In 

2020 wordt verdere uitbreiding van complementaire zorg gerealiseerd, zodat ook 

de bewoners op De Leystroom hier gebruik van kunnen maken. 

Uitbreiding uren welzijnsmedewerkers in de huiskamer

Met deze uitbreiding is er op alle dagen van de week inzet op welzijn. Hierdoor 

is er meer tijd en aandacht voor welzijn en uitbreiding van activiteiten, zowel op 

groeps- als individueel niveau. Voorbeelden zijn gebruik van het PA-bad1 en 

geheugentraining. Daarnaast is er meer aandacht voor complexe individuele 

hulpvragen, psychosociale begeleiding en begeleiding in de palliatieve fase. De 

welzijnsmedewerkers hebben eveneens een coachende rol naar hun verzorgende 

collega’s als het gaat om wat zij zelf in hun werk kunnen betekenen voor het 

welzijn van bewoners. 

1 Het Primair Activeringsbad is gericht op fysieke en mentale ontspanning voor lichamelijk 

actieve én passieve bewoners. Door middel van dosering van prikkels als warmte, licht, 

muziek en geur (etherische oliën) wordt een sfeer voor ontspanning gecreëerd. 
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Kwaliteitsmiddelen - Innovatie

Insteek was om in 2019 het zusteroproepsysteem op locatie Raffy te vervangen. 

Het traject blijkt complexer dan gedacht en heeft vertraging opgelopen. Ook de 

fusie heeft gemaakt dat keuzes heroverwogen zijn, met oog op kwaliteit en 

toepasbaarheid voor de hele organisatie. In 2019 is een eerste termijnbetaling 

gedaan. Momenteel wordt gezocht naar de meest toekomstbestendige 

oplossing, die van meerwaarde is voor alle locaties en processen in de hele, 

nieuwe, organisatie. Installatie van zusteroproepsysteem zal in 2020 

plaatsvinden.

Kwaliteitsmiddelen 

De Leystroom



3.2 Arbeidsmarktaanpak 

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt wordt proactief aandacht besteed aan het 

werven van deskundige medewerkers. Een aantal thema’s is hieronder 

uitgelicht.

Investeren in goed werkgeverschap

Bij het aantrekken en behouden van medewerkers is het van belang een 

marktconform salaris te bieden. In 2019 is een inventarisatie gedaan op de 

inschaling per functie in de nieuwe organisatie. Hier bleken verschillen in te 

zitten, die rechtgetrokken zijn. Zo zijn onder andere alle verpleegkundigen van 

Raffy|Lâle|De Leystroom ingeschaald in FWG 45. Deze inschaling wordt ook 

door andere organisaties gebruikt en is marktconform. Daarnaast is er een 

inventarisatie gemaakt van het gehele functiehuis. Dit wordt in 2020 volledig 

geharmoniseerd, waaronder waar nodig herwaardering en aansluiting bij 

marktconforme inschalingen. In exitgesprekken is bij vertrekkende medewerkers 

informatie opgehaald, waarmee werkgeverschap continu verbeterd kan worden. 

Het thema ‘goed werkgeversschap’ zal ook in bredere zin in 2020 aandacht 

krijgen.  

Indonesische en Spaanse verpleegkundigen

Op locatie Raffy wordt al jaren gewerkt met gekwalificeerde zorgmedewerkers 

uit Indonesië en dit wordt door bewoners als positief ervaren. In 2019 zijn vier 

verlengingsaanvragen gedaan voor Indonesische verzorgenden/ 

verpleegkundigen op locatie Raffy inzake woon- en werkvergunningen. 

Het werven van nieuwe medewerkers uit Indonesië is een omvangrijk proces, 

waarvan momenteel onderzocht wordt wat de kosten en baten zijn. Onderdeel 

hiervan is dat gekeken wordt naar de balans tussen het wel en niet spreken van 

de taal van de bewoners en het wel en niet spreken van Nederlands, gezien 

aansluiting op de cultuur van de bewoners, communicatie met bewoners, 

familie, (para)medici en het werken met het zorgleefplan. Vanuit daar wordt 

overwogen in de toekomst wederom Indonesische verpleegkundigen aan te 

trekken. 

In 2019 is op locatie Raffy de pilot met Spaanse verpleegkundigen voortgezet 

en deze is geëvalueerd. Helaas blijkt dat langdurige inzet beperkt is; twee van 

de vier verpleegkundigen zijn reeds terug naar Spanje. Er zal daarom in 2020 

geen vervolg komen op deze pilot. 
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Aanbrengpremie “Samen werven”

De aanbrengpremie stimuleert werving van nieuwe medewerkers via onze 

bestaande medewerkers. Op deze manier kunnen passende kandidaten 

gevonden worden. Ook kunnen kandidaten bereikt worden die niet actief op 

zoek zijn maar die enthousiast gemaakt worden voor Raffy | Lâle | De Leystroom. 

Er is in 2019 in totaal 27 keer gebruik gemaakt 

van de aanbrengpremie. Een succes dus! 

Voor 2020 continueren we de regeling, maar in aangepaste versie. Deze regeling 

gaat alleen gelden voor zorgfuncties die moeilijk te vervullen zijn en alleen de 

aanbrenger zal een aanbrengpremie ontvangen.   



3.3 Vrijwilligers 

Er zijn meer dan 225 vrijwilligers werkzaam op locaties De Leystroom, Raffy, Lâle

en buurthuis Toma. Elke dag weer leveren ook zij een bijdrage aan aandacht en 

kwaliteit van leven voor onze bewoners en cliënten. 

Bij de fusie is een team gevormd van de twee vrijwilligerscoördinatoren van 

Raffy-Lâle en de vrijwilligerscoördinator van De Leystroom. Samen organiseren 

zij dat vrijwilligers van waarde kunnen zijn voor onze bewoners. 

Vrijwilligerscommissie

De vrijwilligerscommissie is in 2019 van start gegaan. De commissie 

vertegenwoordigt de vrijwilligers. Leden hebben een scholing gevolgd over hun 

rol als commissie. De coördinator vrijwilligers is bij de overleggen aanwezig om 

ondersteuning te geven waar nodig. De commissie heeft gewerkt aan 

bekendheid geven aan de vrijwilligers en advies uitgebracht, bijvoorbeeld 

rondom maaltijdverstrekking aan vrijwilligers. 

Deskundigheidsbevordering

In het afgelopen jaar zijn er verschillende trainingen aangeboden aan 

vrijwilligers. Samenwerking met externe partijen heeft dit mede mogelijk 

gemaakt. Verschillende vrijwilligers hebben hieraan deelgenomen. Naast het 

samenwerkingsverband hebben verschillende vrijwilligers deelgenomen aan de 

interne Indische/ Molukse basisscholing, de scholing trauma en dementie en de 

pilottraining persoonsgerichte zorg. Deze scholingen zijn zeer positief 

ontvangen.

Werven van vrijwilligers locatie Lâle

Uitgeprobeerd is om nieuwe vrijwilligers kennis te laten maken op de 

verschillende locaties. Hieruit bleek dat dit niet aansloot bij de behoefte van de 

vrijwilligers. Zij melden zich bewust aan voor een bepaalde locatie en willen 

graag daar hun vrijwilligerswerk uitvoeren. Het werven van meer vrijwilligers 

voor locatie Lâle, als ook De Leystroom, blijft een punt van aandacht.
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Onderzoeken en opzetten van zelfsturende teams

De afgelopen jaren is gebleken dat met name de samenwerking tussen 

professionals en vrijwilligers van belang is om de bewoners de best mogelijke 

zorg te bieden. Wanneer beiden elkaar makkelijk kunnen vinden, kan het 

aanbod van zorg en welzijn goed worden afgestemd op de behoefte van de 

bewoner. In 2020 gaat de aandacht uit naar communicatie en samenwerking 

daar waar de vrijwilliger onderdeel is van een integraal woon-zorgteam.

De positie van de vrijwilligers versterken

In 2019 is er meer aandacht geweest voor het versterken van de positie van de 

vrijwilligers. Bijvoorbeeld door vrijwilligers te betrekken bij scholingen in 

combinatie met medewerkers, door contactvrijwilligers kennis te laten maken 

met de eigen verzorgenden en te stimuleren om het contact in structuur te 

onderhouden. 

Een nieuw vrijwilligersbeleid

In 2020 wordt een nieuw vrijwilligersbeleid voor de nieuwe organisatie 

ontwikkeld. Hierin zal onder andere aandacht besteed worden aan 

communicatie en samenwerking tussen medewerkers in woonzorgteams en 

vrijwilligers.  



Een bewoonster heeft een knuffelbeestje gekregen. 

Mevrouw zit erg diep in haar dementie maar door het zien 

van haar knuffelbeestje tovert het elke keer een lach op 

haar gezicht. Mevrouw is er gek op en de knuffel moet dan 

ook overal mee naar toe en slaapt bij haar in bed. Tijdens 

de zorg is het haar steun en houvast waardoor de zorg voor 
ons een stukje makkelijker gaat. 
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4. Veiligheid

Binnen Raffy, Lâle en De Leystroom is veiligheid van onze bewoners van groot 

belang. De risico’s worden op verschillende gezondheidsgebieden structureel in 

kaart gebracht en besproken in de zorgteams en de commissies. In november 

2019 hebben de locaties Raffy, Lâle en De Leystroom deelgenomen aan de 

Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ). De vier indicatoren 

basisveiligheid worden daarin gemeten. De LPZ-meting draagt bij aan het 

monitoren, borgen en verbeteren van de basisveiligheid. De vier indicatoren 

basisveiligheid worden aangeleverd bij de Openbare Database.

Medicatieveiligheid 

Er vindt een nauwe multidisciplinaire samenwerking plaatst tussen de 

zorgmedewerker, specialist oudergeneeskunde of huisarts en de apotheker. 

Minimaal tweemaal per jaar wordt de medicatie per bewoner multidisciplinair 

besproken. Per mei 2019 is De Leystroom overgestapt op het digitaal aftekenen 

van medicatie. Raffy-Lâle werkte reeds met dit systeem.

In verslagperiode 2019 hebben er 243 medicatie-incidenten plaatsgevonden. 

De meest voorkomende meldingen betreffen het ‘vergeten/niet gegeven’ van 

medicatie. Op locaties Raffy en Lâle is er door de praktijkverpleegkundige 

gecoacht en toegezien op het medicatieproces. Daarnaast zijn de medicatie-

incidenten op individueel niveau van de melder onder de aandacht gebracht en 

in het team op bewonersniveau. Incidenten zijn per kwartaal in de Commissie 

Veilige Zorg geanalyseerd, door de verpleegkundig specialist, hoofd 

zorgafdeling en/of hoofd verpleegafdeling (voorzitter), praktijkverpleegkundige, 

huisarts, wijkverpleegkundige, zorgcoördinator (namens locatie Raffy) en 

coördinator Lâle. De analyse met de voorgestelde verbeterpunten zijn op 

teamniveau besproken en door de zorgmedewerkers uitgevoerd. Op locatie de 

Leystroom is per mei 2019 het aftekenproces gedigitaliseerd dat bijdraagt aan 

kwaliteitsverbetering van het medicatieproces. Eveneens zijn de incidenten op 

bewonersniveau in de teamoverleggen besproken. Aandachtsvelders in de 

teams voeren de analyse van medicatie-incidenten uit, waarna deze de analyse 

in de teamoverleggen inbrengt. Per kwartaal is de incidentencommissie, 

bestaande uit aandachtsvelders, teamcoordinator en kwaliteitsfunctionaris, 

bijeengekomen om op organisatieniveau de trends inzichtelijk te maken en op 

te volgen. 

In het kader van kwaliteitsverbetering en harmonisatie van werkprocessen is 

opnieuw gekeken naar het protocol melding incident cliënt (MIC) en invulling van 

de commissies. Waar er eerst twee bovengenoemde verschillende werkprocessen 

waren, is per 2020 een MIC-protocol opgesteld en één Commissie Veilige Zorg 

samengesteld voor de hele organisatie. Het leren van incidenten is belangrijk in 

het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van zorg aan onze bewoners en 

cliënten. Het nieuwe MIC-protocol draagt bij aan het leren en verbeteren en 

voorkomen van herhaling van incidenten. Het protocol ondersteunt teams om 

zelf zicht te hebben op voorkomende incidenten en daar zelf passende 

verbeteringen op in te zetten en deze zelf te evalueren. Hiermee ligt de regie in 

eerste instantie bij het team zelf en kunnen zij zelf leren van incidenten. 

Vervolgens wordt vinger aan de pols gehouden door een analyse en evaluatie in 

de Commissie Veilige Zorg per kwartaal.

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

Aandacht voor vrijheid en veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor het 

bieden van kwaliteit van leven. In 2019 is bij 18% van de bewoners preventieve 

middelen en maatregelen ingezet. Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) zijn 

met de grootste mogelijke terughoudendheid toegepast. Hierbij werd steeds 

beoordeeld welke VBM de minste impact op het welzijn van de bewoner heeft, 

zonder veiligheid uit het oog te verliezen. De meest voorkomende VBM is de 

inzet van domotica. De bewegingsmelder of melding verlaten kamer zijn ingezet 

als ondersteunende Domotica ter begeleiding, ter comfort of veiligheid. De 

bewoner wordt hierdoor niet in zijn bewegingsvrijheid beperkt. Het overwegen 

van inzet van de VBM gebeurt te allen tijde in overleg met de specialist 

oudergeneeskunde of huisarts, verpleegkundig specialist, EVV en de bewoner of 

diens vertegenwoordiger. Registratie vindt plaats in het zorgleefplan van de 

bewoner, in de module ‘maatregelen’. Alle ingezette maatregelen worden 

structureel, conform afspraak geëvalueerd.

De locaties Raffy/Lâle en De Leystroom hadden elk een eigen commissie, waarin 

de inzet van VBM gevolgd en geanalyseerd werd. In de voorbereiding van de Wet 

Zorg en Dwang is er een organisatiebrede commissie Wet zorg en dwang 

samengesteld. De commissie draagt zorg voor het beschermen van de bewoners 

en cliënten van Raffy, Lâle en De Leystroom tegen onnodige onvrijwillige zorg. 
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Daar waar vrijheid van bewoners en cliënten tegen grenzen aanloopt, wordt 

onvrijwillige zorg op een verantwoorde manier uitgevoerd. Eveneens ter 

voorbereiding op 2020 hebben medewerkers een scholing gehad over de Wet 

Zorg en Dwang. 

Decubituspreventie

In november 2019 was er 3,5% decubitus categorie 2 aanwezig. Dit is onder de 

landelijke norm, zoals gesteld in de LPZ-meting. Bij alle bewoners vindt er een 

risico-inventarisatie plaats van huid(letsel), voedingstoestand, mondzorg én 

incontinentieletsel. De risicobeoordeling wordt in het zorgplan van iedere 

bewoner beschreven en multidisciplinair tijdens het MDO besproken. 

Bij het signaleren van een risico op decubitus wordt er multidisciplinair gekeken 

naar preventie en indien nodig behandeling. De verpleegkundig specialisten zijn 

hierbij nauw betrokken en stellen een wond- en behandelplan samen met de 

zorgmedewerkers op. Verpleegkundig specialisten zijn structureel aanwezig en 

beschikbaar voor ondersteuning van medische en verpleegkundige zorg van 

onze bewoners. Structurele casuïstiekbespreking in teams vraagt hierin nog 

aandacht. In 2020 zal decubituspreventie ondergebracht worden bij de 

Commissie Veilige Zorg. 

Advance care-planning

Raffy, Lâle en De Leystroom hebben als uitgangspunt om binnen 24 uur na 

inhuizen een voorlopig medisch beleid vast te stellen. Het wel of niet reanimeren, 

behandeling en ziekenhuisopname wordt hierin besproken. Het medisch beleid 

wordt na 6 weken van inhuizen geëvalueerd en vervolgens bij ieder MDO. Indien 

gewenst wordt het medisch beleid eerder besproken. De EVV en specialist 

oudergeneeskunde voeren hier regie op. 

Locatie De Leystroom heeft in 2019 het zorgpad Stervensfase, een zorgdossier, 

checklist en evaluatie-instrument in één geïmplementeerd. Het gebruik van het 

zorgpad draagt bij aan het markeren van de stervensfase, het verminderen van 

de symptoomlast van de bewoner en verbetering van de communicatie met de 

bewoner of diens vertegenwoordiger. Zorgmedewerkers ervaren meer 

duidelijkheid, overzicht, ondersteuning en bevordering van de multidisciplinaire 

communicatie. 

In 2020 zal het zorgpad Stervensfase worden geïmplementeerd op locatie Raffy 

en Lâle. 
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5. Leren en verbeteren
van kwaliteit

Leren en ontwikkelen

5.1 Organisatiebreed

5.2 De Leystroom

5.3 Raffy-Lâle
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5.1 Organisatiebreed leren en ontwikkelen

Waardigheid en trots Op Locatie

Een belangrijke ontwikkeling in het kader van leren en verbeteren, die in het 

laatste kwartaal van 2019 in gang is gezet, is de deelname aan Waardigheid en 

trots Op Locatie (WOL). In 2019 zijn WOL-scans vanuit op locaties De 

Leystroom, Lâle en Raffy. Hieruit is in het najaar van 2019 een organisatiebreed

verbetertraject gestart dat doorloopt in 2020 en 2021. In dit traject wordt er 

gebruikt gemaakt van een integrale aanpak door WOL en begeleiding in 

Verantwoorde Personeelssamenstelling (VPS) te combineren. Het vertrekpunt is 

VPS. Vanuit de begeleiding van de teams in VPS wordt de ondersteuningsvraag 

WOL aangescherpt. Dit betreft een intensief coachingstraject dat zich richt op: 

wonen & welzijn, leren en ontwikkelen en verdieping en borging van 

persoonsgerichte zorg. Het gaat daarbij om drie dimensies van professionaliteit: 

vakbekwaamheid, lerend vermogen 

en samenlerend vermogen. 

Nieuwe manier van opleiden 

In 2019 is op Raffy en Lâle gestart met een nieuwe manier van opleiden. In deze 

nieuwe manier van opleiden doen leerlingen verzorgende IG en verpleegkunde 

vanaf hun eerste jaar ervaring op verschillende afdelingen (zoals de verschillende 

zorgafdelingen, verpleegafdelingen Lâle). Zij staan steeds zes maanden op een 

afdeling. De eerste tien weken van het laatste schooljaar vindt een externe stage 

plaats. Het laatste half jaar werken zij op een afdeling naar keuze. Na het behalen 

van hun diploma kunnen zij solliciteren bij de afdeling van hun interesse. Insteek 

hiervan is het aantrekkelijker maken van de leerwerkplek en het breder opleiden 

van leerlingen. Door leerlingen op verschillende afdelingen te laten werken 

ontwikkelen zij zich op meer verschillende gebieden van de zorg. Kennis wordt 

gedeeld, doordat leerlingen ervaringen van verschillende afdelingen meenemen 

naar de volgende afdeling. Na afronding van hun opleiding zijn zij 

zorgprofessionals die verantwoorde zorg kunnen geven en breed inzetbaar zijn. 

Ook stimuleert deze nieuwe vorm leerlingen om verantwoordelijkheid over hun 

leerproces te nemen en keuzes te maken voor hun verdere loopbaan. 

De nieuwe manier van opleiden wordt door de leerlingen als positief ervaren. Zij 

doen steeds nieuwe kennis en ervaring op, waardoor zij groeien in het geven van 

goede, persoonsgerichte zorg, samenwerking, communicatie en in hun 

zelfvertrouwen. Door het rouleren blijven zij nieuwsgierig en actief in hun 

leerproces en zijn zij flexibel inzetbaar. Ook worden leerlingen op deze manier 

opgeleid in cultuurspecifiek werken, wat in een kleurrijke organisatie als 

Raffy | Lâle | De Leystroom vanzelfsprekend van groot belang is. Bewoners krijgen 

hierdoor te maken met een deskundige professional, die hen persoonsgerichte 

en cultuurspecifieke zorg kan bieden.

Op De Leystroom werden leerlingen al op verschillende afdelingen ingezet. 

In 2020 zullen leerlingen over alle drie de locaties gaan rouleren.

Klik hier voor het plan 

van aanpak van het 

WOL/VPS traject

https://www.raffyzorg.nl/admin_assets/content/content_files/public/jaarverantwoording/WOL%20pva%20publieksversie%2020191220.pdf
https://www.raffyzorg.nl/admin_assets/content/content_files/public/jaarverantwoording/WOL%20pva%20publieksversie%2020191220.pdf
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DCM

Op De Leystroom wordt reeds twee jaar met succes gewerkt met Dementia Care 

Mapping (DCM), zo ook in 2019. Dementia Care Mapping is een 

wetenschappelijk onderbouwde observatiemethode om het welbevinden van 

mensen met dementie in kaart te brengen. Tevens zet het aan tot 

kwaliteitsverbetering. DCM is gebaseerd op de persoonsgerichte zorgvisie en 

ondersteunt de borging van persoonsgericht werken. Op De Leystroom levert 

het bewustwording op in teams en leidt het tot concrete verbeteracties, door 

het team zelf opgesteld. Deze verbeteracties worden opgenomen in het 

zorgleefplan. Bijvoorbeeld op zoek gaan naar interesse en gewoonte van de 

bewoner, mantelzorgers meer betrekken, bejegening, activiteiten in het kader 

van erbij horen en bezigheid, aanpassen van zorgtijden, eetmomenten of 

omgeving/prikkels, verdieping in levensgeschiedenis om gedrag te verklaren en 

het betrekken van de psycholoog. Op locaties Raffy en Lâle zal DCM in 2020 

eveneens ingezet worden. 

Kwaliteit

Zowel Raffy-Lâle als De Leystroom hebben het PREZO Gouden Keurmerk. 

PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg. Het PREZO-kwaliteitssysteem 

ondersteunt zorgprofessionals bij het behalen van prestaties gericht op interne 

kwaliteitsverbetering en vanuit cliëntperspectief. Kwaliteit van leven staat daarbij 

steeds centraal. In 2019 vonden tussentijdse audits plaats, waarbij Raffy-Lâle en 

De Leystroom wederom gecertificeerd zijn. 

Innovatie 

Raffy, Lâle en De Leystroom nemen deel aan regionale pilots in het kader van 

de transitiemiddelen voor de slimme bril en slim incontinentiemateriaal. Deze 

pilots lopen in 2019-2020 en worden in 2020 geëvalueerd. Dan wordt bepaald 

of en hoe we er mee verder gaan. 

De slimme bril is een smart glass waarmee een deskundige mee kan kijken met 

de zorg in het primaire proces. Doelstelling van dit project is: door inzet van de 

slimme bril en in real-time verbinding de afstand tussen (schaarser) 

hoogopgeleid personeel en (informele) zorgverleners overbruggen. Hierdoor 

kunnen we beter en sneller inspelen op de gewenste deskundige zorg in de 

praktijk. De medewerker heeft de handen vrij en kan ongehinderd een 

handeling uitvoeren, terwijl de meekijker (zoals psycholoog, verpleegkundig 

specialist) direct de gewenste ondersteuning biedt, ook als die niet op locatie is.

De inzet kan tijdsbesparing opleveren en helpen bij het verminderen van reistijd. 

Het uiteindelijke doel is: 

waarde toevoegen voor de bewoner en cliënt.

Locatie De Leystroom zet de slimme bril in de pilot in bij onbegrepen gedrag. 

Een zorgmedewerker draagt een slimme bril bij het bezoeken van bewoners die 

gedrag vertonen waarbij extra begeleiding is vereist. Deze toepassingswijze 

maakt het mogelijk om complex en/of psychiatrisch gedrag te signaleren en 

begeleiding te bieden bij de omgang. Ook kan meegekeken worden in situaties 

waarin het goed gaat, om van elkaar te leren. Locaties Raffy en Lâle zetten de 

slimme bril in voor 24/7 medische dienst. De zorgmedewerker draagt een slimme 

bril wanneer een acute situatie zich voordoet. De verpleegkundig specialist kijkt 

op afstand mee. Deze kan zo op afstand de situatie beoordelen, adviezen geven, 

begeleiding bieden en bepalen om in persoon te komen of niet. 

Het slimme incontinentiemateriaal geeft medewerkers real-time informatie via 

een app en stelt hen in staat verschoningen en toilettijden te plannen op de 

momenten dat bewoners ze nodig hebben. Dit kan ondersteunen bij kwaliteit van 

leven van onze bewoners en werkdruk verminderen.



Jaarverantwoording 2019

Lerend netwerk

Raffy | Lâle | De Leystroom participeert samen met Park Zuiderhout te 

Teteringen en Ruitersbos te Breda in lerend netwerk ZorgLinck. ZorgLinck is een 

samenwerkingsverband van deze compacte zorgorganisaties in de regio met als 

doelstelling de zelfstandigheid te behouden maar krachten te bundelen op 

inhoudelijke thema’s zoals kwaliteitszorg, opleiden en inkoop. Gezamenlijk zijn 

binnen ZorgLinck de uitgangspunten voor het lerend netwerk geformuleerd en 

zijn doelstellingen ten aanzien van structurele en incidentele uitwisseling op alle 

niveaus van de organisaties vastgesteld. 

Eind 2018 is de structuur voor continu leren en verbeteren binnen dit lerend 

netwerk verder uitgediept en geïmplementeerd met de volgende elementen: 

• Intervisie binnen de netwerkbijeenkomsten. 

• Kritisch beoordelen van elkaars kwaliteitsbeelden en kwaliteitsverslagen. 

Hiertoe was er op 11 juni een grote uitwisselingsbijeenkomst. 

• Kennis delen en uitwisseling van medewerkers uit het primaire proces (zowel 

ondersteuning en zorg als wonen en welzijn). 

• Kennis delen en uitwisseling tussen stafmedewerkers, 

kwaliteitsverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. 

• Onderzoek naar de mogelijkheden van een gezamenlijke behandelinzet.

Ook is Raffy | Lâle | De Leystroom onderdeel van het lerend netwerk Bersama

Kuat. Dit is een samenwerkingsverband tussen vier zorgcentra in Nederland die 

zich gespecialiseerd hebben in cultuurspecifieke zorg:

• Nusantara te Apeldoorn, Bussum en Almere

• Raffy en Lâle te Breda

• Ruma Kita te Wageningen

• Wereldhuis te Boxtel.

Met deze samenwerking streven zij ernaar nog beter vorm te geven aan zorg 

die is toegesneden op de achtergrond en cultuur van de bewoners en anderen 

waar zij zorg en diensten aan leveren. 

De website vanuit Bersama Kuat, gericht op het enthousiasmeren van 

medewerkers om in cultuurspecifieke huizen te gaan werken. 

In dit lerend netwerk zijn in 2019 twee vrijwilligersdagen georganiseerd met als 

thema ‘dementie’. Met een interactieve theatervoorstelling en diverse workshops 

met herkenbare voorbeelden en praktische tips over de fasen van dementie, 

contact leggen/bejegening en onbegrepen gedrag. Het waren leerzame en 

inspirerende dagen die zeer positief ontvangen zijn door de vrijwilligers. 

Daarnaast is er een themadag ‘Eten en gastvrijheid’ georganiseerd voor 

medewerkers van de vier aangesloten zorgorganisaties. Koks, diëtisten, 

huiskamerassistenten, logopedisten en anderen hebben deelgenomen aan een 

cultuurspecifieke Moluks/Indische kookworkshop, een interactieve workshop over 

kauw en slikproblematiek en een workshop Beleving.

In 2019 hebben enkele medewerkers deelgenomen aan een uitwisselingstraject 

om bij elkaar in de keuken te kijken. Uitwisseling wordt als positief ervaren, maar 

animo om deel te nemen blijft achter. In het laatste kwartaal is besloten om in 

2020 met contactpersonen per organisatie te gaan werken die afspraken en de 

roostering op zich nemen. De deelnemers krijgen heel gerichte opdrachten mee, 

waarbij de bezoeken nadrukkelijk gekoppeld worden aan thema’s waar de eigen 

organisatie mee bezig is. Zie www.indozorg.nl 

http://www.indozorg.nl/
http://www.indozorg.nl/
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Systemen

In De Leystroom en Raffy-Lâle werd voor de fusie op verschillende manieren 

gebruik gemaakt dan het systeem ONS van Nedap. Dit softwarepakket omvat 

een aantal modules ten behoeve van het elektronisch cliëntdossier en de 

administratieve verwerking van data rondom de cliënt. Ten eerste werkten beide 

organisaties in een eigen web-based omgeving. Daarnaast werd gebruik 

gemaakt van een aantal verschillende modules. Daar waar dezelfde modules 

werden gebruikt, werd er op verschillende manieren mee omgegaan.

Om het gebruik te harmoniseren en zoveel mogelijk te optimaliseren is een 

werkgroep opgericht die als opdracht kreeg om het gebruik van één ONS-

omgeving te realiseren. Daarbij moesten verschillen worden geanalyseerd en 

geharmoniseerd. In de werkgroep namen vertegenwoordigers van 

applicatiebeheer, cliëntadministratie, kwaliteit en management deel. 

Projectondersteuning werd ingehuurd.

Samen is een projectplan opgesteld met als doel uiterlijk 1 december 2019 alle 

elektronische cliëntdossiers in één omgeving ondergebracht te hebben, waarbij 

processen geharmoniseerd zijn. Ten behoeve daarvan is met diverse 

eindgebruikers gezocht naar de meest optimale werkwijzen. Op basis daarvan is 

aan de bestuurder een aantal opties voorgelegd om naar één omgeving toe te 

werken. Omdat de bestaande Leystroom-omgeving het meest aansloot bij de 

gewenste omgeving is besloten om alle elektronische cliëntdossiers van de 

Raffy-omgeving over te zetten naar de Leystroom-omgeving. Daarbij kon een 

deel van het werk geautomatiseerd worden uitgevoerd, maar een groot deel 

van de omzetting moest handmatig door de zorgmedewerkers worden 

uitgevoerd. Hiertoe werd een strak tijdspad uitgezet om dit vóór 1 december uit 

te voeren. Door de enorme inzet van alle medewerkers is dit gelukt. 

Daarnaast werden allerlei processen, vragenlijsten, gebruikersprofielen en 

planningsprocessen opnieuw beschreven en geharmoniseerd, waaronder ook 

de cliëntdossiers van onderaannemer Primazorg. Het hele project bleek een 

grotere klus dan oorspronkelijk ingeschat. Op 1 december was het voor 

iedereen mogelijk om in de vernieuwde ONS-omgeving te gaan werken. De 

oude omgeving is nog een bepaalde periode beschikbaar om gegevens uit op 

te halen. Daarnaast is gebleken dat er nog een aantal zaken en processen 

aangepast en geoptimaliseerd moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn 

harmonisatie van rollen en verantwoordelijkheden, “planning = realisatie”, 

roosterplanning in ONS en andere mogelijkheden die het systeem biedt, waar 

nog geen gebruik van gemaakt wordt. Aangezien dit verder reikte dan de 

projectopdracht, is besloten om dit in de loop van 2020 op te pakken en uit te 

werken. 

Duurzaamheid

Zowel Raffy, Lâle als De Leystroom nemen deel aan de Green Deal van de 

Gemeente Breda. Daarmee werken we, samen met andere organisaties aan 

duurzamere zorg. Ook in 2019 zijn de bronzen certificaten met een jaar verlengd. 

5.2 De Leystroom
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5.2 De Leystroom 

De teams op de woongroepen vullen per kwartaal het woongroep journaal in. 

Dit is een vragenlijst bedoeld voor onderlinge dialoog, discussie en reflectie 

over kwaliteit en stimuleert het sparren met elkaar over de zorg- en 

dienstverlening en de mogelijkheden tot verbetering. Mede vanuit deze 

woongroepjournaals zijn per woongroep aandachtspunten opgepakt in 2019. 

Een aantal thema’s is hieronder uitgelicht. 

Familieparticipatie

Ter versterking van de betrokkenheid van mantelzorgers zijn halfjaarlijkse 

familieavonden georganiseerd. Deze familieavonden worden erg op prijs 

gesteld, door zowel de bewoner, familie als medewerkers. Deze avonden 

hebben de betrokkenheid vergroot waar mogelijk, dat wil zeggen: voor zover 

haalbaar en gewenst door familieleden. Ook de communicatie tussen familie en 

medewerker is verbeterd. 

Familieleden vragen makkelijker om advies (bijvoorbeeld 

hoe om te gaan met hun ouder met dementie), er is meer 

begrip, steun en kennisuitwisseling en het gesprek over wat 

familie kan betekenen in het welzijn van de bewoners wordt 

makkelijker gevoerd. 

Deskundigheidsbevordering onbegrepen gedrag

Door de toename van gedragsproblematiek is op meerdere woongroepen om 

ondersteuning en deskundigheidsbevordering gevraagd rondom het omgaan 

met onbegrepen gedrag. Afhankelijk van de woongroep zijn hier verschillende 

interventies op ingezet. Voorbeelden zijn intervisiebijeenkomsten met de 

psycholoog en klinische lessen over ziektebeelden. De interventies hebben 

ertoe geleid dat medewerkers meer begrip en kennis van ziektebeelden en 

gedrag hebben, beter kunnen inspelen op wat bewoners nodig hebben en op 

zoek gaan naar waar gedrag vandaan komt. Familie wordt meer betrokken en 

vaker wordt het goede gesprek gevoerd over het welzijn van de bewoner. 

Verschillende woongroepen zochten naar specialisatie in kennis rondom 

psychogeriatrie. Hiertoe is medewerkers de mogelijkheid aangeboden om de 

opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie te volgen. Een 

medewerker is in september met de GVP-opleiding gestart. De wens is om dit in 

2020 uit te breiden. 

Ondanks de interventies blijven teams behoefte hebben aan ondersteuning in 

het omgaan met onbegrepen gedrag. Dit is ook herkenbaar op de andere 

locaties, Raffy en Lâle. Ter ondersteuning van de medewerkers en het verbeteren 

van de kwaliteit van leven van onze bewoners, wordt in 2020 een mobiel team 

onbegrepen gedrag opgesteld.  

Andere initiatieven

Afhankelijk van wat er nodig was op een woongroep, zijn initiatieven ontstaan 

om de kwaliteit van leven van de bewoners te verbeteren. Denk aan het 

verbeteren van persoonlijke verzorging en meer aandacht voor welzijn en eten en 

drinken. Een voorbeeld is een team dat samen met de bewoners de gezamenlijke 

huiskamer meer huiselijk ingericht heeft, onder andere door het opnemen van 

persoonlijke spullen van bewoners. Een ander team zag de positieve effecten van 

zintuigprikkeling bij haar bewoners en heeft dat uitgebreid. 

5.3 Raffy-Lâle

5.1 Organisatiebreed
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5.3 Raffy-Lâle

Persoonsgerichte zorg

In 2019 is een training persoonsgericht werken in Raffy en Lâle ontwikkeld. De 

pilot werd positief beoordeeld. Deze training zal aangepast worden, zodat deze 

passend is voor de nieuwe organisatie en dus voor locaties Raffy, Lâle, De 

Leystroom en de thuiszorgteams. Gedurende het jaar is doorlopend op 

verschillende manieren gecoacht op persoonsgericht werken, onder andere 

door de kwaliteitsverpleegkundige en verpleegkundig specialisten. Initiatieven 

in teams hebben de ruimte gekregen. Denk hierbij aan bewonersbesprekingen 

of individuele initiatieven voor bewoners. 

Verdere verdieping van persoonsgerichte zorg, wordt meegenomen in het 

WOL-en VPS-traject in 2020-2021. 

Wonen en welzijn 

In 2019 is aandacht voor welzijn verder uitgebreid; met inzet van 

welzijnsmedewerkers, zorgmedewerkers, huiskamermedewerkers, facilitair 

medewerkers, behandelaars en vrijwilligers. Hierbij hoort ook aandacht voor 

eten en drinken, dat met inzet van de kwaliteitsmiddelen in 2020 verdere 

verdieping krijgt. Betreft het plan om een ruimte op de verpleegafdeling van 

Raffy een cultuurspecifieke belevingsruimte te maken, zijn de behoeften van 

bewoners opnieuw geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt in 2020 een 

passende besteding van de ruimte bepaald. In het kader van zingeving, zijn 

waakmanden ontwikkeld en in gebruik. Een waakmand is een mand met 

artikelen die familieleden kunnen ondersteunen tijdens het waken, denk hierbij 

aan geuroliën, een fleece-deken, boeken, muziek, koffie en thee. Deze wordt 

aangevuld naar wens en behoefte van familieleden. 

5.2 De Leystroom

5.1 Organisatiebreed



‘Ik was EVV’er van een mevrouw van 91. Ondanks haar beperkingen was mevrouw 

nog altijd actief met koken. Zij vertelde vaak: ”Ik kan nog goed koken hoor”. 

Ik: ”Oh ja echt, dat wil ik weleens proeven”. Zo hebben wij samen een moment 

gepland om over haar ervaringen over de zorg te praten en heeft mevrouw voor 

mij gekookt. Een gehaktbal, gekookte aardappelen en bruine bonen met ui. 
Dat smaakte goed. Mevrouw was overigens ook heel tevreden over de zorg!’

Dat smaakte goed…



De volgende clusterrollen zullen per cluster belegd worden: 

- Kwaliteit en zorgveiligheid

- Arbo en personele inzet

- Opleiden en ontwikkelen

- Resultaatbewaker

In gesprek

In 2019 zijn verschillende bijeenkomsten geweest ter kennismaking met de 

nieuwe bestuurder, het meenemen van medewerkers in de richting Samen 

Kleurrijk en het gesprek hierover aan te gaan. Ook is gestart met 

lunchbijeenkomsten. Hierbij wordt vanuit de bestuurder een lunch georganiseerd 

voor eenieder die op dat moment op de locatie werkzaam is. Door samen te 

eten, elkaar te ontmoeten en verhalen te delen, leren we elkaar (beter) kennen en 

kunnen we in gesprek gaan over de dingen die ons allen bezighouden. In 2020 

wordt in gezamenlijkheid gekeken hoe we het goede gesprek met elkaar kunnen 

hebben op basis van behoeftes en verwachtingen, teneinde kwaliteit van leven 

voor onze bewoners. 
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6. Leiderschap, governance & management

Leiderschap en management

Een professionaliseringsslag is nodig om goed voorbereid te zijn op de 

toekomst. De bestuurder neemt het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en 

wijkverpleging als uitgangspunt. Zoals in het richtinggevend document Samen 

Kleurrijk beschreven staat wordt hiertoe een omslag gemaakt naar kleinschalig 

werken, dichtbij de bewoner. Vakmanschap, autonomie en het werk zelf mogen 

en kunnen organiseren staan centraal. Door vanuit kleinschaligheid in een 

cluster te werken ontstaat de ruimte om zelf de dagelijkse keuzen en 

afwegingen te maken die nodig zijn om persoonsgericht te handelen. Het 

professioneel eigenaarschap dat aan de basis van dit handelen ligt, krijgt 

hiermee stap voor stap inhoud door eigen handelen. Niet het systeem, maar de 

mens als uitgangspunt voor ons doen en laten. Er wordt gewerkt naar een 

situatie waarin professionals in hun eigen kracht staan in zelfstandige, integrale 

teams, aangestuurd door leidinggevenden die nabij en beschikbaar zijn. 

In 2019 is hiermee een start gemaakt en zal in de komende jaren blijvend 

aandacht vragen. Een belangrijke ontwikkeling hierin is het werken vanuit 

clusters en bijbehorende rol van de clustermanagers en clusterrollen. We 

verleggen de focus van traditioneel management naar ondernemend, 

verbindend, coachend en richtinggevend leiderschap. In 2019 zijn hiertoe de vijf 

clustermanagers gepositioneerd. De clustermanagers worden aangestuurd door 

een manager wonen, zorg en behandeling, die integraal verantwoordelijk is 

voor wonen, welzijn, zorg en behandeling. 

In 2020 wordt gestart met de clusterrollen. Dit zijn zorgmedewerkers die vanuit 

een team in hun cluster regie voeren op een bepaald thema. De teams blijven 

zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. De medewerker met een 

clusterrol heeft dan ook een niet-hiërarchische rol en een signalerende, 

coachende en/of bewakende rol. 
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PAR

In 2019 is de Professionele Adviesraad (PAR) opgericht binnen Raffy| Lâle | De 

Leystroom. De PAR is een zelfstandig functionerende raad en een onderdeel 

van de organisatie die uit gaat van eigenaarschap, zeggenschap, 

verantwoordelijkheid, aanspreekbaarheid en samen sturen. De samenstelling 

van de PAR bestaat uit verschillende beroepsbeoefenaars, zij zijn een 

afspiegeling van de functiegroepen die werkzaam zijn in het primaire proces, 

zoals verpleegkundigen, facilitaire medewerkers en behandelaars. De 

verschillende beroepsbeoefenaars geven vanuit verschillende perspectieven 

advies aan management en bestuur. De PAR beoogt met haar advies de 

kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren, de professionaliteit van 

de medewerkers te bevorderen en de invloed van beroepsbeoefenaars op 

beleidskeuzen te vergroten. De PAR is tevens ondersteunend aan de borging 

van professionele inbreng in het aansturen van de organisatie. In 2020 wordt 

aandacht besteed aan de ontwikkeling van de PAR en de wijze van advisering 

op beleid en uitvoering. 

De volgende clusterrollen zullen per cluster belegd worden: 

- Kwaliteit en zorgveiligheid

- Arbo en personele inzet

- Opleiden en ontwikkelen

- Resultaatbewaker

Governance

Raffy | Lâle | De Leystroom werkt volgens de zorgbrede governancecode 2017.  

De nieuwe bestuurder is lid van de beroepsvereniging voor bestuurders in de 

zorg (NVZD). 

Bij de bestuurlijke fusie op 1 januari  2019 zijn de twee Raden van Toezicht van 

voorheen De Leystroom en Raffy-Lâle samengevoegd tot één Raad van Toezicht. 

Deze bestond toen uit zeven leden. Per 17 mei 2019 zijn drie leden 

teruggetreden. Werving en selectie van een nieuw lid heeft gemaakt dat per 

13 december 2019 de huidige Raad van Toezicht van Raffy | Lâle | De Leystroom 

bestaat uit vijf leden, waar diversiteit en verschillende aandachtsgebieden 

vertegenwoordigd zijn.  

Medezeggenschap

Medezeggenschap van bewoners, cliënten en medewerkers is in Raffy | Lâle | De 

Leystroom georganiseerd middels de clientenraad (CR) en ondernemingsraad 

(OR). Bij de fusie zijn de CR en OR van de voormalige afzonderlijke organisaties 

samengevoegd. Bij ontwikkelingen in het kader van de fusie zijn beide gremia 

nauw betrokken. 

Klik hier voor jaarverslag 2019 

Ondernemingsraad

Klik hier voor jaarverslag 2019 

Cliëntenraad
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Vertrouwenspersonen

De bewoner of cliënt kan bij een cliëntvertrouwenspersoon terecht bij een 

probleem of ontevredenheid  over de zorg. Een cliëntvertrouwenspersoon komt 

op voor de belangen van de bewoner of cliënt, biedt een luisterend oor en 

denkt mee over oplossingen.

Bij Raffy | Lâle | De Leystroom zijn verschillende cliëntvertrouwenspersonen 

werkzaam. Locaties Raffy en Lâle hebben twee cliëntvertrouwenspersonen 

beschikbaar. De cliëntvertrouwenspersoon op De Leystroom is tevens de 

klachtenfunctionaris van de gehele organisatie. In 2020 zal de 

cliëntvertrouwenspersoon met betrekking tot de Wet Zorg en Dwang 

vertegenwoordigd worden door de organisatie LRS. 

Leren van klachten

In 2019 is de klachtenregeling geharmoniseerd met voorbereiding op de Wet 

Zorg en Dwang. Hoe klachten van bewoners en cliënten binnen Raffy|Lâle|De

Leystroom behandeld worden, is geregeld in de klachtenregeling, die voldoet 

aan de eisen gesteld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Art. 55 van de Wet Zorg en Dwang (WZD) beschrijft de routing betreffende 

klachtenbehandeling. Op grond van dit artikel kan de bewoner en cliënt zelf of 

diens vertegenwoordiger een klacht indienen conform de klachtenregeling. 

De volgende clusterrollen zullen per cluster belegd worden: 

- Kwaliteit en zorgveiligheid

- Arbo en personele inzet

- Opleiden en ontwikkelen

- Resultaatbewaker

Raffy | Lâle | De Leystroom vindt het van belang een onafhankelijk en extern 

gesitueerde commissie te betrekken bij de beoordeling van klachten. Daarom is 

zij aangesloten bij Regionale klachtencommissie Zorginstellingen West- en 

Midden Brabant voor de behandeling van Wkkgz- en/of WZD-klachten. Wanneer 

de interne lijn geen oplossing biedt, kan de klacht voorgelegd worden aan de 

Regionale klachtencommissie. De cliënt is ten alle tijde vrij de klacht voor te 

leggen aan de Regionale klachtencommissie. 

In 2019 zijn er in totaal 55 klachten geregistreerd. Er is één Prisma-onderzoek 

uitgevoerd op een officiële klacht, die bij de Inspectie gemeld is. Uit het 

onderzoek bleek dat het geen calamiteit, maar een complicatie betrof. De 

inspectie oordeelde dat de ingezette verbetermaatregelen voldoende waren en 

heeft het onderzoek afgesloten. De klachten met betrekking tot zorg en 

behandeling betroffen individuele casussen welke doormiddel van 

gesprekvoering met de verantwoordelijke manager en eerste verantwoordelijke 

verzorgende/verpleegkundige van desbetreffende bewoners naar tevredenheid 

zijn afgehandeld. 

Opmerkelijk is dat de geregistreerde klachten op het gebied van facilitair veelal 

uitingen van ongenoegen zijn, die met name betrekking hebben op wasgoed, 

logistiek en bereiding van voeding. De manager facilitaire diensten heeft na 

gesprekvoering met betreffende klager(s) de problematiek opgepakt met de 

betrokken medewerkers wat in tevredenheid heeft geresulteerd. Ter verbetering 

van de kwaliteit en tevredenheid rondom voeding, gastvrijheid en ambiance 

worden in 2020 een chef-kok en twee coaches eten en drinken aangesteld.

Klik hier voor de klachtenregeling

Raffy | Lâle | De Leystroom

https://www.raffyzorg.nl/admin_assets/content/content_files/public/content/Klachtenregeling%20Wkkgz-Wzd.pdf
https://www.raffyzorg.nl/admin_assets/content/content_files/public/content/Klachtenregeling%20Wkkgz-Wzd.pdf


De Leystroom: 
“Mijn schoonmoeder woont nu 2 weken binnen woongroep de Faam. Zij is 

vanuit een overbruggingsplaats hier naar toe gegaan. Zij zegt:" Ik ben al 

gewend, iedereen is lief en ach hier gebeurt ook weleens wat". Wij zien haar 

op haar gemak, geen vraag is te veel naar het team, er wordt duidelijk 

gerapporteerd en ook andere disciplines gaan haar onderzoeken wat 

mogelijk is. Wat wij belangrijk vinden, is dat wij haar met een gerust hart 

achterlaten. Dankjewel allen van De Leystroom. Wij denken ook aan 

facilitair, het cliëntenservice bureau, het buurthuis, de team coördinator etc. 

Iedereen heeft ons prettig ontvangen.”

Lâle: 
“Het is een oud gebouw, waar enkel een warmere sfeer gecreëerd kan 

worden door gezellig aan te kleden. De medewerkers zijn erg aardig en wij 

ervaren dat zij de zorg met liefde en plezier doen.”

Raffy:
“Hartverwarmend, luisterend oor, oplossingsgericht, vriendelijk en 

meedenkend ten aanzien van afspraken. Zo heb ik de medewerkers van 

Raffy in Breda mogen meemaken als dochter van een cliënte. Het is niet niks 

als je je moeder aan de zorg van derden moet overlaten, bij Raffy heb ik dat 

met een heel gerust hart kunnen doen. Het is een thuis komen voor de 

Indische senioren op leeftijd, met inachtneming van hun Indische roots in 

een sfeer van weleer. Mijn moeder is op haar gemak door de vriendelijkheid 

en toewijding van de medewerkers. En voor mij (moet 2 uur reizen voor ik in 

Breda ben) een feest van herkenning. Een 'senang' gevoel. Hierbij mijn dank 

voor de afgelopen periode, chapeau.”
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7. Gebruik van informatie

Cliëntoordelen

Bewoners, cliënten en diens vertegenwoordigers hebben de mogelijkheid hun 

ervaringen met Raffy, Lâle of De Leystroom te delen op Zorgkaart Nederland. 

Eens per jaar wordt informatie over de Net Promotor Score (NPS) aangeleverd. 

Daarnaast staat dit standaard vermeld op de websites van De Leystroom, Raffy 

en Lâle.

In 2019 was het gemiddelde cijfer op ZorgkaartNederland voor Raffy een 8,7, 

gebaseerd op 32 ervaringen. Lâle scoorde in 2019 een 5,8, gebaseerd op 

3 ervaringen. De Leystroom kreeg een gemiddeld cijfer van 8,9, gebaseerd op 

7 ervaringen. 

Het gemiddelde van alle locaties was een 8,5. 

Een aantal ervaringen op ZorgkaartNederland om trots op te zijn:
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De tevredenheid wordt op De Leystroom structureel uitgevraagd in 

het MDO. Hierdoor is een goed beeld van de tevredenheid op 

bewonersniveau, woongroepniveau en organisatieniveau. 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning kan nog beter vormgegeven 

worden door deze feedback die tijdens werkoverleggen met het hele 

team gedeeld wordt. Gemiddeld werd een 8,5 gegeven. Zie ook tabel 

X. In 2020 zal deze manier van ervaringen ophalen, ook op locaties 

Raffy en Lâle ingezet worden. 

Tabel X 

Cijfers MDO-uitvraag locatie De Leystroom 2019

De volgende clusterrollen zullen per cluster belegd worden: 

PR

Raffy, Lâle en De Leystroom vinden elkaar in eenzelfde visie op persoonsgerichte 

en kleinschalige zorg die uitgaat van de behoeften van de cliënt, zijn omgeving 

en (culturele)

achtergrond. Met de fusie is een organisatie ontstaan waarin de verschillende 

merken met elkaar verbonden worden, maar ook elk hun eigen identiteit 

behouden. 

Elke locatie heeft een eigen merk en positionering, gericht op haar specifieke

doelgroep(en). De Leystroom heeft haar positionering in juli 2019 vastgesteld, 

met in eerste instantie de focus op ‘middelpunt van de wijk’ en ‘tweede thuis’. 

Dit loopt in 2020 verder door. Daarnaast wordt de eerder vastgestelde 

merkpositionering van Raffy-Lâle parallel gelegd aan die van De Leystroom, 

zodat toekomstgericht naar één merkstrategie voor Raffy | Lâle | De Leystroom 

gewerkt kan worden. 

Met de komst van de communicatieadviseur in juni 2019 is gestart met het 

bepalen van een gezamenlijke nieuwe huisstijl. Dit heeft geleid tot de 

ontwikkeling van documentsjablonen, nieuw briefpapier, enveloppen, formats 

voor vacatures en flyers. Ook zijn PR-middelen ontwikkeld voor evenementen en 

banenmarkten. 

‘Samen kleurrijk’ vormt hierin de basis voor de visuele 

identiteit van onze organisatie. Hierdoor blijft er ruimte over 

voor de eigen identiteit van elke locatie (naam, logo). 

Een vervolgstap is een nieuwe website: www.samenkleurrijk.nl. Deze nu nog 

landing page is de start voor een complete nieuwe website. Naast de nieuwe site, 

wordt een nieuw merkenboekje en de vernieuwing van brochures voor 

toekomstige cliënten ontwikkeld. Dit laatste mede in kader van ‘Warm welkom’.

De communicatieadviseur is actief in de (online) PR en externe communicatie en 

tevens aanspreekpunt voor de media. Regionale en landelijke bekendheid van 

Raffy | Lâle | De Leystroom is wat ook voor 2020 prioriteit krijgt.

 Aantal 
Aantal recente MDO verslagen 163 
Aantal gegeven cijfers 159 
Gemiddeld cijfer 8,5 
Responspercentage 98% 
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8. Toekomst

Een aantal thema’s voor 2020 is in dit kwaliteitsverslag reeds aangestipt en staat 

in het kwaliteitsplan 2020 verder uitgewerkt. Denk hierbij aan het mobiel team 

onbegrepen gedrag, Warm Welkom en verantwoorde personeelssamenstelling. 

De meest alomvattende is het WOL- en VPS-traject. Dit traject raakt alle thema’s 

van het kwaliteitsplan, met de focus op persoonsgerichte zorg, wonen & 

welzijn, leren & ontwikkelen en verantwoorde personeelssamenstelling. Het 

traject versterkt de ontwikkeling naar het beeld dat geschetst wordt in het 

richtinggevend document ‘Samen Kleurrijk’. Er staat ons een flinke uitdaging te 

wachten, die we met vereende krachten aangaan. 

2020 zal een jaar worden van ontwikkeling en verdere harmonisatie: 

van elkaar leren, elkaar versterken. 

Beleid, werkwijzen en structuren zullen opnieuw onder de loep genomen 

worden en zo ingericht zodat medewerkers zo goed mogelijk gefaciliteerd 

worden om het goede te doen voor onze bewoners en cliënten. 



‘Meneer was op een avond rustig op zijn eigen kamer op 

zijn laptop bezig. Dit deed hij vaker en regelde zo ook zijn 

eigen financiën. Bij binnenkomst van mij met koffie voor 

meneer vroeg hij of ik hem kon helpen. Ik vroeg waarmee ik 

hem zou kunnen helpen. Hij bleek bezig te zijn met het 

boeken van een vakantie naar Chersonissos (Kreta). Ik vroeg 

hem ernaar. Hierop antwoordde hij: “Ik ben ook weleens toe 

aan een wilde vakantie en wat mooie uitzichten (dames)”. 
Meneer en ik hebben samen er erg om gelachen.’



Organogram

 

 
Zorgvragers (cliënten en bewoners) 

Clustermanager 1 
De Leystroom 
4 teams 

Clustermanager 2 
De Leystroom 
4 teams 

Clustermanager 3 
Raffy 
4 teams 

Clustermanager 4 
Raffy 
4 teams 

Clustermanager 5 
2 teams wijkzorg, 
dagbesteding, Lâle  
 

Manager wonen, 

zorg en behandeling 

Bestuurder 

Raad van Toezicht 

Manager Facilitair 
De Leystroom, Raffy, 
Lâle, Toma 

HRM (senior) 
Advies + opleidingen 

Kwaliteit en 
innovatie (senior) 

Communicatie 
(senior) 

Bedrijfsvoering 
(senior) 

Adviesorganen 
OR, CR, PAR 

Behandeldiensten 
o.a. VS, CZ, spiritueel 

begeleider 

Front office (CSB) 



Personeelssamenstelling Van 1-1-2019 tot 1-11-2019

Locatie Raffy

in aantallen totaal aantal waarvan leerling in fte instroom uitstroom doorstroom
(para)Medisch (verpleegkundig 
specialisten) 3 2 2,89 1 1

Psychosociaal 3 2 1

Verpleegkundig 37 11 27,88 5 1

Verzorgende (niveau 3) 58 21 44,05 8 7 4

Helpende (niveau 2) 19 2 11,16 2 1

Zorgassistent (niveau 1) 24 10,44 3 3

Facilitair 56 1 50,83 10 5

Adminitratief en management 33 25,49 3 3

Medewerkers dagcentrum 12 5,7 3 2

TOTAAL 245 37 180,44 35 23 5

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten 81

Vaste arbeidsovereenkomsten 164

Totale organisatie totaal aantal waarvan leerling in fte instroom uitstroom doorstroom

Aantal medewerkers 386 46 270,15 65 40 7

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten 112

Vaste arbeidsovereenkomsten 274

Ziekteverzuim over deze periode (excl. 
Zwangerschapsverlof) alle locaties 6,20%

In 2018 waren de ratio personele kosten versus opbrengsten 62% voor locaties Raffy-Lâle en 58% voor locatie De Leystroom.



locatie De Leystroom

in aantallen totaal aantal waarvan leerling in fte instroom uitstroom doorstroom

(para)Medisch (verpleegkundig 
specialisten)

Psychosociaal

Verpleegkundig 14 2 9,33 2 2

Verzorgende (niveau 3) 40 2 28,33 4 4 1

Helpende (niveau 2) 23 3 16,4 12 4

Zorgassistent (niveau 1)

Facilitair / huishoudelijke dienst 11 5,06 1 1

Administratief en management 17 11,15 3

Activiteitenbegeleiding/verenigingsleven 6 3,44 1

Buurthuis 3 1,56 1

TOTAAL 114 7 75,27 23 12 1

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten 23

Vaste arbeidsovereenkomsten 91

locatie Lâle

in aantallen totaal aantal waarvan leerling in fte instroom uitstroom doorstroom

(para)Medisch (verpleegkundig 
specialisten)

Psychosociaal 3 1,55 1

Verpleegkundig 5 3,78 1 1

Verzorgende (niveau 3) 5 1 3,67

Helpende (niveau 2) 1 0

Zorgassistent (niveau 1) 8 1 2,78 5 2

Facilitair 4 1,88 1 1

Administratief en management 1 0,78 1

TOTAAL 27 2 14,44 7 5 1

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten 8

Vaste arbeidsovereenkomsten 19
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Ondernemingsraad jaarverslag 2019

2019 is een bijzonder jaar geweest voor Raffy, Leystoom en Lâle en ook zeker 

voor ons als ondernemingsraden van deze organisaties. Het jaar heeft in het 

teken gestaan van de fusie, de nieuwe bestuurder, het samengaan van de 2 

ondernemingsraden en onze weg vinden daarin. Terugkijkend is dit een proces 

geweest dat soepel is verlopen, de OR vormt op dit moment al één geheel en 

zal in het jaar dat voor ons ligt nog beter op elkaar ingespeeld worden en 

verder een team gaan vormen door samenwerking en scholing. 

De organisatie heeft haar nieuwe bestuurder, Patricia Bender, verwelkomt en 

hiermee heeft de ondernemingsraad ook een nieuwe gesprekspartner 

gekregen. In 2019 is een goede start gemaakt met de samenwerking tussen 

Patricia Bender en de ondernemingsraad en dit zal in 2020 nog verder 

uitgebouwd worden. De ondernemingsraad heeft de nieuwe bestuurder leren 

kennen als een fijne gesprekspartner die transparant is en de samenwerking 

opzoekt. 

De ondernemingsraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

• Barbara Zandboer (voorzitter OR)

• Toos Verwijmeren (vice-voorzitter OR)

• Anneke van Ham

• Nesli Celik

• Ida Renwarin

• Anja van Opstal

• Amy Boemaars

• Christa Vorstenbosch

In 2019 hebben Maria Nunes en Miranda de Bont afscheid genomen van de OR. 

Wij bedanken deze leden voor hun inzet van de afgelopen jaren voor de OR. 

De samenvoeging van de ondernemingsraden is begeleid door een externe 

adviseur en er is een nieuw OR reglement opgesteld. De 2 ondernemingsraden 

zijn vooruitlopend op de fusie vanaf februari 2019 samen gaan vergaderen en 

hebben ook samen de scholing gevolgd. 

In totaal zijn er 13 vergaderingen van de ondernemingsraad geweest. Daarnaast 

vonden er 10 overleg vergaderingen met bestuurder plaats, 2 keer overleg met 

de Cliëntenraad en 2 keer overleg met de Raad van Toezicht. De onderwerpen die 

tijdens deze vergadering aan bod kwamen, waren onder andere:

• Nieuwe bestuurder

• De fusie

• Visiedocument Samen Kleurrijk

• Adviesaanvraag Herinrichting bedrijfsvoering

• Adviesaanvraag Harmonisatie en professionalisering 

facilitaire diensten

• WOL traject

• Het nieuwe OR reglement

• Aanwezig geweest bij pitches van de arbodienst

Barbara Zandboer

voorzitter ondernemingsraad Raffy | Lâle | De Leystroom
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Cliëntenraad jaarverslag 2019

De cliëntenraad is samengesteld uit familieleden en andere 

belangenbehartigers van bewoners en cliënten van Raffy, Lâle en De Leystroom 

en opereert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten in 

Zorginstellingen. In die wet staat 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 ze doen door 

gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directeur-bestuurder van 

Raffy | Lâle | De Leystroom 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 een 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 gelegenheid om te adviseren met betrekking tot de 

jaarlijkse begroting en de jaarrekening van Raffy | Lâle | De Leystroom.

De zorgaanbieder heeft de plicht om aan de cliëntenraad alle zaken en 

informatie beschikbaar te stellen, die de cliëntenraad nodig heeft om haar 

adviestaken te kunnen uitvoeren. De cliëntenraad heeft ook het recht om een 

kandidaat-lid voor de Raad van Toezicht voor te dragen. 

Jaaroverzicht cliëntenraad 2019

In het kader van de fusie van de stichtingen Raffy/Lâle en De Leystroom is er in 

2019 regelmatig overleg geweest tussen de twee cliëntenraden om te komen 

tot advisering rondom de fusie en om gezamenlijk te bepalen hoe de 

medezeggenschap van cliënten en hun families het beste vormgegeven zou 

kunnen worden. Daarbij is de keuze gemaakt om te komen tot éen cliëntenraad 

voor de nieuwe organisatie. Ten behoeve van de ondersteuning van de taken 

van de cliëntenraad was er binnen de Leystroom gekozen voor externe 

ondersteuning. Hiertoe was een contract afgesloten met Zorgbelang Brabant.  

Bij Raffy/Lâle was sprake van ondersteuning vanuit de organisatie met de 

mogelijkheid om externe ondersteuning aan te trekken als dat gewenst was. In 

de nieuwe situatie is er voor gekozen om uit te gaan van interne ondersteuning 

met daar waar nodig externe ondersteuning vanuit het LOC op die gebieden 

waar dat nodig zal blijken.

De cliëntenraad heeft in 2019 op diverse manieren inzicht gekregen over de  

verschillende beleidsterreinen binnen de organisatie(s). 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 adviseringsmogelijkheid van 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”.

Met betrekking tot de financiën van de organisatie is in 2019 regelmatig 

gesproken over voorgelegde financiële overzichten. Zo heeft de cliëntenraad zich 

uit kunnen spreken over de jaarrekening over 2018 en is gesproken en advies 

uitgebracht over de begroting voor 2020.

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 haar rol bij de advisering.

De cliëntenraad is in 2019 opnieuw uitgenodigd deel te nemen aan het overleg 

met het Zorgkantoor over het ontwikkelplan 2019 van de organisatie.

In mei 2019 heeft een afvaardiging van de cliëntenraad deelgenomen aan de 

sollicitatiegesprekken voor de aanstelling van de nieuwe bestuurder.

Een belangrijk aandachtspunt voor de cliëntenraad was ook in 2019 het contact 

met de achterban. Daartoe nemen leden van de cliëntenraad deel aan de diverse 

activiteiten welke georganiseerd worden voor bewoners en medewerkers.

Rondom de feestdagen zijn de leden van de cliëntenraad zowel binnen Raffy, Lâle

als De Leystroom rondgegaan met verrassingspakketjes voor alle bewoners. Dit 

werd zeer op prijs gesteld.

Op 12 maart 2019 heeft de cliëntenraad van Raffy/Lâle haar jaarvergadering 

gehouden, waartoe alle cliënten en hun familieleden waren uitgenodigd. Tijdens 

die bijeenkomst heeft de cliëntenraad verslag gedaan van al haar acties, welke in 

2018 waren ondernomen en haar activiteiten voor 2019 voorgesteld.

Vanuit de cliëntenraad van De Leystroom is op een ludieke wijze terugkoppeling 

gehouden met de achterban; dit geschiedde in de vorm van een interactieve 

toneelvoorstelling. Ook in 2020 zal dit een belangrijk punt zijn en blijven. 

Uiteindelijk dient de cliëntenraad in eerste instantie het belang van bewoners en 

hun familie.
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Van belang is te vermelden dat in het najaar 2019 afscheid is genomen van 

Mevr. Nancy de Geer die jarenlang het voorzitterschap van de cliëntenraad van 

de Leystroom op zich heeft genomen.

Financiën cliëntenraad 2018

De kosten van de cliëntenraad komen ten laste van de begroting van de 

Stichting. Hiervoor is een budget beschikbaar. Voor het boekjaar 2019 heeft de 

Raad van Bestuur de door de cliëntenraad opgestelde begroting goedgekeurd, 

welke deel uitmaakt van de totale begroting van de Stichting.

De uitgaven van de cliëntenraad zijn ook in 2019 binnen de begroting gebleven. 

Alle betalingen en verrekeningen zijn via de boekhouding van de Stichting 

gelopen.

Leden cliëntenraad op 31-12-2019

Walter Bakx Voorzitter 

Rien van Kaam Vice-voorzitter

René Heybroek Penningmeester

Arthur Carli Secretaris

Greet Elen Lid

Jolanda Mathijssen Lid

Ellen Tebbe Lid

Ferry van Mourik Lid

SeyHan Sovcan Lid

Walter Bakx, 

voorzitter clientenraad Raffy | Lâle | De Leystroom
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Afkortingenlijst

BBL Beroepsbegeleidende Leerweg

CR Cliëntenraad

DCM Dementia Care Mapping

EVV Eerst Verantwoordelijke Verzorgende/Verpleegkundige

FWG Functiewaardering Gezondheidszorg

GVP Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

MDO Multidisciplinair Overleg

MIC Melding Incident Cliënt 

NPS Net Promotor Score

NZa Nederlandse Zorgautoriteit

OR Ondernemingsraad

PAR Professionele Adviesraad

VBM Vrijheidsbeperkende Maatregelen

VPS Verantwoorde Personeelssamenstelling

Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

WOL Waardigheid en Trots Op Locatie

WZD Wet Zorg en Dwang

Terug naar inhoudsopgave


