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Voorwoord
Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2020-2021 van Raffy | Lâle | De Leystroom. In dit document wordt beschreven wat wij
onder goede zorg verstaat en wat er nodig is om deze kwaliteit van zorg, in de periode tot aan 2022, te kunnen
bereiken. De kaders voor dit kwaliteitsplan worden gevormd door het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ en het
‘Kwaliteitskader Wijkverpleging’. Daarnaast is het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots Op
Locatie’ leidend. Het geheel vormt dit kwaliteitsplan en is de basis voor onze ambities om de kwaliteit van zorg voor
bewoners en cliënten samen lerend te verbeteren.
Het Zorginstituut Nederland heeft in 2017 het ‘Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg’ en in 2018 het ‘Kwaliteitskader Wijkverpleging’
vastgesteld. Het doel van het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ is
drieledig:

1. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen
verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg.
2. Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en
zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het
lerend vermogen te versterken.
3. Het vormt een kader voor extern toezicht door de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en voor de
inkoop en contractering van zorg.

Waardigheid en trots heeft het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis
gepresenteerd: Waardigheid en trots op locatie’. Dit programma wijst de
weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en
meetbaar moet worden verbeterd. Het programma heeft drie
doelstellingen:

1.
2.

3.

Dat betekent dat het niet meer alleen gaat om kijken naar en sturen op
productie. Het gaat om wat de toegevoegde waarde is voor de bewoner
en cliënt: kwaliteit van leven en het behaalde resultaat.

Meer tijd en aandacht voor de cliënt, met meer
zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.
Door een gezamenlijk regionale arbeidsmarktaanpak
en door verlaging van de administratieve lasten
zorgen voor voldoende zorgverleners die gemotiveerd
en deskundig zijn.
Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van
‘Waardigheid en trots op locatie’, door het investeren
in meer kennis voor professionalisering van
zorgverleners.

Wij wensen u veel leesplezier en gaan graag samen op weg om dit in
gezamenlijkheid te realiseren.
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De organisatie
Raffy, Lâle en De Leystroom maken onderdeel uit van Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom. Met de drie
locaties en de thuiszorg zijn wij er voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving, voor ouderen met een
migratieachtergrond en specifiek Turkse, Indische en Molukse ouderen.
Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg
leggen we de basis voor prettig wonen en goede zorg, welzijn en
behandeling. Met ons brede aanbod aan zorgverlening stellen we de
kwaliteit van leven voorop. We hebben aandacht voor gezondheid en
geluk. Daarom luisteren we naar wat er toe doet voor de cliënt of
bewoner.

Missie
Wij zijn er voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving, voor ouderen
met een migratie-achtergrond en specifiek Indische, Molukse en Turkse
ouderen. Onze missie is om hen goede, persoonsgerichte en dus
deskundige, afgestemde, liefdevolle zorg te bieden, met als voorname
ambitie:

Het realiseren van kwaliteit van leven voor
onze bewoners en cliënten.

Klik hier voor overzicht doelgroepen
Met onze ruim 375 betrokken medewerkers en meer dan 225
enthousiaste vrijwilligers begeleiden we ouderen tijdens deze fase van
het leven zo veilig en warm mogelijk vanuit een kleinschalige
woonvoorziening of thuis in de wijk. Samen met de familie, buurt en
gemeenschap.

Klik hier voor gedetailleerde informatie
over de personeelssamenstelling
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In alle gevallen is er sprake van een complexe en meervoudige
problematiek die vraagt om een multidisciplinaire en goed geregisseerde
inzet. Bij voorkeur blijft iemand thuis wonen en zijn we daar actief. Als het
niet anders kan, verhuist de kwetsbare oudere naar één van onze locaties,
altijd met naasten en familie dichtbij. En waar iemand ook woont,
iedereen heeft eigen wensen, waarden en gewoontes. En iedereen heeft
weer andere mogelijkheden.
Daar stemmen wij de zorg op af. Kwaliteit komt tot stand in de relatie
tussen de kwetsbare oudere, familie, naasten, vrijwilliger en professional.
Rondom die relatie organiseren wij ons, met oog voor toekomstbestendigheid, zodat medewerkers de goede dingen kunnen en blijven
doen voor onze bewoners en cliënten.
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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.

Besturingsfilosofie
We gaan uit van het principe van kleinschalig wonen en werken. De
mens is het uitgangspunt in ons doen en laten. Het primaire proces –
de zorg en dienstverlening – staat centraal. De zorg wordt
georganiseerd op basis van de culturele eigenheid van de bewoners
van iedere locatie. Professionals in hun eigen kracht in zelfstandige,
integrale teams, aangestuurd door leidinggevenden die nabij en
beschikbaar zijn. Alle (cluster)managers zijn - binnen de afgesproken
centrale kaders en beleid - kwalitatief en kwantitatief
resultaatverantwoordelijk voor het eigen organisatieonderdeel.
Teams werken in kleinschalige clusters en krijgen de ruimte om naar
eigen inzicht persoonsgerichte zorg vorm te geven. Doen wat ertoe
doet, daar waar het gebeurt. Samen zorgen we dat het goede gedaan
wordt voor onze bewoners en cliënten.

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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Samen onderweg

#Mangomoment

De thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn in de afgelopen
jaren onderdeel geworden van ons doen en laten. Gevolg hiervan is dat
de thema’s verweven zijn in de meerjarenstrategie 2021-2022 ‘Samen
onderweg’. We richten ons op zes strategielijnen voor verdere
professionalisering, kwaliteitsverbetering, eigenaarschap en goede en
persoonsgerichte zorg:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mevrouw houdt erg graag
van frieten en kroketten.
Ze vindt dit zo lekker dat
we besloten hadden een
frietavond te houden op de
woongroep. Ze heeft enorm
genoten van wel 3 kroketten
Normaal is mevrouw geen
grote eter, maar nu zat ze
heerlijk te genieten van haar
kroket wat een lach op haar
gezicht toverde…

Huis op orde
Een tweede thuis
Een passende woon-, leef- en zorgomgeving
Eigenaarschap en vakmanschap
Naar verbinden, vinden en behouden van
medewerkers
Samen leren, ontwikkelen en innoveren

In 2021 betekent dit dat we aan de slag gaan met verschillende thema’s
onder deze lijnen, die aansluiten bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg
en kwaliteitskader wijkverpleging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
verantwoorde personeelssamenstelling (VPS), passende huisvesting,
ontmoeting en gastvrijheid: middelpunt van de wijk, de blik naar buiten
(samenwerkingspartners) en innovatie. De uitwerking hiervan is terug te
lezen in de meerjarenstrategie.

Klik hier voor de meerjarenstrategie 2021-2020
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Leren en verbeteren
Een specifiek traject dat naadloos aansluit bij het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg is Waardigheid en trots op locatie (WOL). In 2019 zijn
WOL-scans gedaan op locaties De Leystroom, Raffy en Lâle. Hierin werd
op elk thema van het kwaliteitskader onderzocht in hoeverre er aan
voldaan werd en waar ontwikkeling nodig is. Daaruit is in het najaar van
2019 een traject gestart dat doorloopt in 2021.
Dit betreft een intensief coachingstraject dat zich richt op

Het vertrekpunt was VPS. Vanuit de begeleiding van de teams in VPS is
de ondersteuningsvraag WOL aangescherpt. Het traject is verlengd tot
half mei 2021. Resultaten van het traject worden inzichtelijk gemaakt
door opnieuw een WOL-scan af te nemen op de drie locaties in maart
2021. Daaropvolgend zal jaarlijks een WOL-scan plaatsvinden om de
langetermijnresultaten inzichtelijk te maken en bij te kunnen sturen
wanneer nodig.

welzijn, leren en ontwikkelen en verdieping en
borging van persoonsgerichte zorg.
Het gaat daarbij om drie dimensies van professionaliteit:
• vakbekwaamheid
• lerend vermogen
• samen lerend vermogen
In dit traject is gebruik gemaakt van een integrale aanpak door WOLcoach en begeleiding in Verantwoorde Personeelssamenstelling (VPS)
te combineren (link naar plan van aanpak op website).

Klik hier voor het plan van aanpak
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Verbeterparagraaf
Specifiek zijn er ontwikkelingen uit de meerjarenstrategie die in 2021 uitgevoerd worden met behulp van de kwaliteitsmiddelen.
De ingezette kwaliteitsmiddelen in 2019 en 2020 zijn van grote meerwaarde voor de kwaliteit van zorg gebleken. De extra
diensten op de locaties geven medewerkers meer ruimte om bewoners die aandacht te bieden die ze nodig hebben. Deze extra
diensten worden voortgezet.
Nieuwe medewerkers zijn aangesteld en nieuwe teams zijn gevormd en operationeel: team Warm Welkom, mobiel team
onbegrepen gedrag, de nieuwe functies van chef-kok en coaches eten en drinken en uitbreiding van het team complementaire
zorg. Hiermee zijn ontwikkelingen ingezet die ook in 2021 verdere uitvoering en borging vragen.

1.

Warm welkom

2.

Complementaire zorg

3.

Mobiel team onbegrepen gedrag

4.

Aandacht voor eten en drinken

5.

Inzet kwaliteitsmiddelen 2021
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1. Warm welkom

Medewerkers Warm Welkom vormen het vertrouwde gezicht voor
toekomstige bewoners en naasten in een vaak moeilijke tijd van
verhuizen naar een verpleeghuis. Zij zorgen voor de goede
informatievoorziening en laagdrempelig contact. Ook vormen zij de link
van thuis naar passende zorg in het verpleeghuis. Doordat de
medewerkers Warm Welkom voor inhuizing regelmatig contact hebben
met de toekomstige bewoner en op huisbezoek gaan, leren zij de
bewoner kennen en verzamelen zij belangrijke informatie die nodig is om
de bewoner goede, persoonsgerichte zorg te kunnen bieden, zodra hij of
zij in Raffy | Lâle | De Leystroom komt wonen.
Voor 2021 zit de verdieping in afstemming tussen Warm Welkom, backoffice, servicedesk en cliëntadministratie. Het doel is dat een bewoner en
diens naasten door het vertrouwde gezicht, de medewerker Warm
Welkom, vanuit nabijheid op weg geholpen worden in processen waarbij
andere functionarissen betrokken zijn. Samen wordt ervoor gezorgd dat
de inhuizing soepel en prettig verloopt. Om dit nog beter te bereiken
worden in 2021 processen beschreven en geoptimaliseerd.

2. Complementaire zorg

Complementaire zorg is zorg die aanvullend is op de reguliere zorg.
Complementaire zorg gaat uit van een holistische benadering waarbij de
zorg de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften
omvat1. Het team complementaire zorg heeft een breed aanbod aan
behandelingen, zoals therapeutic touch (T.T.), pitjit, holistische massage,
voetreflexologie en aromatherapie.
In 2020 is voor verdere uitbreiding van het aanbod een medewerker een
opleiding gestart in tactielstimulering, die doorloopt in 2021.
Tactielstimulering is een zachte vorm van massage, door middel van
aanrakingen in een herkenbaar patroon. Tactielstimulering wordt ingezet
ter vermindering van pijn en verwardheid en verbetering van nachtrust en
sluit goed aan bij de beleving van mensen met dementie. In 2021 zal ook
deze behandeling aangeboden worden aan onze bewoners.
De vraag naar complementaire zorg neemt toe en het aantal bewoners
dat er gebruik van maakt eveneens. Met name op locatie Raffy wordt
complementaire zorg ingezet. In 2021 wordt specifiek gericht op
uitbreiding van het aantal bewoners dat complementaire zorg ontvangt
op locaties De Leystroom en Lâle.
Eveneens in 2021 wordt een visie opgesteld door het team
complementaire zorg hoe zij, samen met andere professionals in de
organisatie, vanuit de holistische benadering zo goed mogelijk inspelen
op de behoeften van onze bewoners.

1
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3. Mobiel team onbegrepen gedrag

Onze psycholoog, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) en
sociaalpedagogisch hulpverlener (SPH) springen in op een dringende
behoefte van onze bewoners en medewerkers. Onbegrepen gedrag
vraagt steeds meer aandacht, deskundigheid en kennis. Primair
ondersteunt het mobiel team onbegrepen gedrag de woonzorgteams en
andere professionals hierin. Wanneer nodig spelen zij ook een rol naar
bewoners en diens naasten. Momenteel is er vacatureruimte in het
mobiel team voor een psycholoog. Er wordt ingezet op het vervullen van
deze vacatureruimte in 2020, zodat er in 2021 een volledig team staat om
de uitdagingen verder op te pakken.
In 2021 wordt verder ingespeeld op deskundigheidsbevordering en het
versterken van de zelfstandigheid en handelingsbekwaamheid van de
woonzorgteams. Het streven is dat zij in multidisciplinair verband regie
nemen op omgaan met onbegrepen gedrag. Hiertoe wordt psychoeducatie en coaching ingezet en heldere afspraken rondom de inzet van
het mobiel team.

In 2020 is een gastvrijheidsbeleid opgesteld rondom eten en drinken. In
2021 zal er meer nog aandacht, verdieping en coaching zijn op houding
en gedrag; gastvrijheid naar bewoners, cliënten, familie, collega’s,
vrijwilligers, bezoekers en medewerkers. Een onderdeel hiervan is de
doorontwikkeling van de functie van gastvrouw in de
ontmoetingsgebieden.

5. Inzet kwaliteitsmiddelen 2021

Met deze ontwikkelingen op personeelsvlak wordt nu en de komende
jaren kwaliteitsverbetering ruimschoots behaald en geconsolideerd. De
prangende vraag voor verbetering ligt voor 2021 bij ICT en domotica.
Hiermee wordt voor 2021 afgeweken van de initiële aanvraag uit 2018.
Van de kwaliteitsmiddelen 2021 wil Raffy | Lâle | De Leystroom beroep
doen op 85%/15%-verhouding en de 15% volop inzetten voor de
bekostiging van de benodigde investeringen in ICT en domotica.

Eten en drinken is een belangrijk thema als het gaat om kwaliteit van
leven. De chef-kok richt zich op kwaliteit van het eten en de beleving
eromheen. De coaches gastvrijheid zijn met de woonzorgteams aan de
slag zodat gastvrijheid een vanzelfsprekendheid wordt. Dit vraagt ook in
2021 aandacht. Raffy | Lâle | De Leystroom wil een tweede thuis zijn voor
bewoners, cliënten en wijkbewoners. Dit stelt hoge eisen aan de
gastvrijheid en vraagt deskundigheidsbevordering en een
professionaliseringsslag in de hele organisatie.

ICT en domotica
Iedere bewoner heeft recht op regie op zijn eigen leven in een veilige
omgeving. Vanuit ICT- en domotica-perspectief betekent dit dat een
bewoner keuzes kan maken ten aanzien van veiligheid aan de ene kant
en privacy aan de andere kant. Een voorbeeld hiervan is
toezichthoudende domotica die op maat kan worden ingezet, waarbij de
bewoner en het woonzorgteam keuzes maken op het vlak van veiligheid
en privacy door het al dan niet inzetten van maatregelen. Daarnaast dient
een ICT-Infrastructuur zodanig te zijn opgebouwd dat medewerkers
flexibel, snel en efficiënt hun werk kunnen doen op een stabiele en veilige
omgeving.

In 2020 hebben de coaches en chef-kok meegelopen met verschillende
disciplines en een quickscan gedaan voor elke locatie. Hieruit is per
locatie een plan van aanpak ontwikkeld, met daarin korte- en langetermijn-acties. Uitdagingen voor 2021 zijn onder andere het
optimaliseren van processen en faciliteiten en het samen optrekken met
de woonzorgteams.

De investeringen die in 2021 gedaan worden op locaties Raffy en De
Leystroom zullen bijdragen aan efficiëntere organisatie van
werkprocessen, waardoor er meer tijd voor aandacht aan de bewoners is.
Ook draagt dit bij aan het gevoel van veiligheid en vrijheid bij bewoners
en diens naasten. Medewerkers zijn snel nabij, zonder dat bewoners aan
privacy hoeven in te leveren.

4. Aandacht voor eten en drinken

KWALITEITSPLAN 2021 Raffy | Lâle | De Leystroom
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#Mangomoment
Vanmorgen gaf ik vanuit
verenigingsleven klassieke
muziek in een woongroep.
Een bewoner is vaak
stilletjes aanwezig en blijft
zitten op de bank. Meneer
ging lopen in de huiskamer.
Ik ging naar hem toe en
wilde hem begeleiden. Hij
pakte mijn arm vast en
begon op het ritme van de
muziek pasjes te maken, op
een wals van Strauss.
Meneer deed dit met een
brede glimlach op zijn
gezicht. Daar doe je het toch
voor…

Het gaat om twee systemen. Het zorgoproepsysteem met bijbehorende
domotica en een gekoppeld telefoniesysteem. Het zorgoproepsysteem
op locatie Raffy wordt volledig vernieuwd. Het huidige systeem is zwaar
verouderd en niet passend en werkend bij de huidige en toekomstige
ontwikkelingen in domotica.

Het nieuwe systeem is gebruiksvriendelijk voor
bewoners en medewerkers.
De bewoner kan zelf keuzes maken ten aanzien van vrijheid en veiligheid
en domotica kan op maat ingezet worden. Mede door inzet van camera’s
kunnen medewerkers op afstand communiceren met bewoners. Dit biedt
kansen in arbeidsbesparing en geeft medewerkers de gelegenheid goede
afwegingen te maken waar welke aaandacht acuut nodig is. Het systeem
ondersteunt domotica zoals de slimme bril en slimme inco en heeft
mogelijkheden voor implementatie van toekomstige innovatie.
Gekoppeld aan dit nieuwe systeem is de telefonie. De huidige
telefooncentrale van De Leystroom wordt geschikt gemaakt voor de hele
organisatie en zal de bereikbaarheid van de organisatie verbeteren.
Inkomende gesprekken komen dan binnen bij de servicedesk in plaats
van de huidige receptie op locatie Raffy. Hierdoor kunnen de
medewerkers receptie zich richten op hun rol in gastvrijheid in
samenwerking met de coaches gastvrijheid zoals opgenomen in de
meerjarenstrategie. De telefooncentrale wordt zo ingericht dat bellers
gericht doorverbonden worden en dat medewerkers beter bereikbaar zijn
en flexibeler zijn in waar ze werken (op de verschillende locaties en thuis).
Zie voor gedetailleerde doelstellingen en beoogde resultaten bijlage C
verbeterparagraaf per locatie. Dit betreft op dit thema enkel locaties
Raffy en De Leystroom. Voor locatie Lâle zijn verhuisplannen. Investeren
in ICT en domotica op de huidige locatie is dus niet relevant.

Klik hier voor bijlage C

KWALITEITSPLAN 2021 Raffy | Lâle | De Leystroom
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Bijlage A
Doelgroepen van Raffy, De Leystroom en Lâle – september 2020

Locatie Raffy
Waar de Indische en Molukse mensen in de jaren vijftig, na vertrek uit
hun geboorteland, in Nederland aankwamen, bood Raffy hen een thuis.
Een huis waarin de eerste generatie Indische en Molukse ouderen zich
niet hoefden aan te passen. Zo’n zestig jaar later biedt Raffy nog steeds
professionele zorg, ondersteuning en welzijn toegesneden op de eigen
achtergrond en cultuur van de Molukse en Indische ouderen. Niet alleen
in huis, maar ook bij ouderen thuis in de regio.

Tabel 1. ZZP- en VPT-verdeling Locatie Raffy
(september 2020)

Indicatie
ZZP4
ZZP5
ZZP6
ZZP7
ZZP totaal
VPT3
VPT4
VPT5
VPT6
VPT totaal

In Raffy verblijven zowel somatische als psychogeriatrische bewoners.
Formeel heeft Raffy 112 intramurale plaatsen, hiervan zijn 94 intramurale
plaatsen specifiek voor Indische en Molukse ouderen. Er zijn 18
intramurale plaatsen in de zorgwoningen aan de Bernard de Wildestraat,
waar ook andere doelgroepen dan Indische en Molukse ouderen
opgenomen kunnen worden. Van de 112 plaatsen, zijn 24 op de
verpleegafdeling, 18 op de zorgwoningen en 68 op drie zorgafdelingen
(respectievelijk 25, 25 en 20). Zie tabel 1 voor de Zorgzwaarte pakket
(ZZP) verdeling en VPT-verdeling op Raffy.
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Aantal bewoners
22
47
25
4
98
1
3
5
5
14

Locatie De Leystroom
De Leystroom biedt zorg en ondersteuning aan ouderen en kwetsbare
wijkbewoners. Ieder mens is uniek en verdient een plek in onze
gemeenschap, ongeacht wat je doet, wie je bent of waar je vandaan
komt. We kennen de wijk en zijn onderdeel van de wijk. Onze cliënten zijn
dan ook op de eerste plaats wijkbewoner en dan pas cliënt.

Tabel 2. ZZP- verdeling Locatie De Leystroom
(september 2020)

Indicatie
ZZP4
ZZP5
ZZP6
ZZP7
ZZP totaal

Zorg op locatie De Leystroom is kleinschalig georganiseerd. Er zijn in
totaal acht woongroepen: vijf woongroepen voor cliënten met
psychogeriatrische (PG) problematiek, twee woongroepen voor cliënten
met somatische zorgvragen en er is een woongroep voor cliënten met
zowel somatische zorgvragen als (lichte) PG-problematiek. Elke
woongroep van acht bewoners heeft een eigen identiteit. Eén PGwoongroep heeft twee extra kamers en de daarbij behorende personele
bezetting. Zie tabel 2 voor de ZZP-verdeling op De Leystroom.

Aantal bewoners
2
39
18
8
67

Locatie Lâle
Turkse ouderen hebben een duidelijk beeld van hoe zij ouder willen
worden. Opvang binnen de familiekring wordt als vanzelfsprekend
gevonden, echter in de praktijk zien we dat dit een steeds grotere
uitdaging wordt. Lâle biedt daarom een zo vertrouwd mogelijke
omgeving voor ouderen die nog heel dicht staan bij het land van hun
geboorte. Lâle biedt zorg afgestemd op de Turkse cultuur en is daarmee
een pionier en uniek in Nederland.

Tabel 3. ZZP- verdeling Locatie Lâle (september 2020)

Indicatie
ZZP4
ZZP5
ZZP6
ZZP7
ZZP totaal

In Lâle verblijven zowel somatische als psychogeriatrische bewoners. Lâle
als kleinschalige verpleegvoorziening heeft 15 verpleeghuisplaatsen plus
één tijdelijke plaats. Zie tabel 3 voor de ZZP-verdeling op Lâle.
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Aantal bewoners
1
7
6
2
16

Thuiszorg
Locatie De Leystroom biedt thuiszorg aan 76 cliënten, die wonen in de
wijken Heusdenhout, IJpelaar en Brabantpark. 7% hiervan heeft een WLZindicatie.
Locatie Raffy biedt thuiszorg aan 79 cliënten, die wonen in heel Breda,
19% hiervan heeft een WLZ-indicatie.
Op beide locaties is dagbesteding voor in totaal ongeveer 35 cliënten. Op
locatie De Leystroom zijn dit voornamelijk wijkbewoners. Op locatie Raffy
zijn dit cliënten met een Indische of Molukse achtergrond, uit Breda en
omliggende gemeentes.

Omzet

De omzet in 2019 was €16.331.000, waarvan €14.674.000, ZZP, €1.005.000
VPT en €652.000- MPT.
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Bijlage B
Personeelssamenstelling
van 1-1-2020 tot 1-9-2020

Locatie Raffy
in aantallen
Paramedisch (Verpleegkundige Specialist)
Psychosociaal
Verpleegkundige
Verzorgende (niveau 3)
Helpende (niveau 2)
basiszorgmedewerker
Huiskamerassistent
Facilitair
Administratief en management
Medewerkers dagcentrum
Totaal
Vaste arbeidsovereenkomsten
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten
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Totaal aantal

waarvan leerling
5
3
30
53
23
7
19
45
43
13
241

7
13

20

169
72
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in fte

instroom uitstroom doorstroom
3,9
1
1
2,0
24,9
6
6
43,9
8
11
10,5
7
3
2,7
1
5
10,7
4
2
34,9
5
5
29,2
6
8
7,0
1
2
169,6
39
43
0

Locatie Leystroom
in aantallen
Verpleegkundige
Verzorgende (niveau 3)
Helpende (niveau 2)
Facilitair
Buurthuis
Aktiviteitenbegeleiding/verenigingsleven
Totaal

Totaal aantal
19
44
25
9
3
5
105

Vaste arbeidsovereenkomsten
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Locatie Lâle
in aantallen
Verpleegkundige
Verzorgende (niveau 3)
Helpende (niveau 2)
Zorgassistent (niveau 1)
Facilitair
Basiszorgmedewerker
Aktiviteitenbegeleiding
Welzijnsmedewerker
Totaal
Vaste arbeidsovereenkomsten
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten
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waarvan leerling

in fte
7
4
2

13,3
31,8
17,2
4,4
1,7
2,7
71,1

13

instroom uitstroom doorstroom
2
8
1
1
1
2
4
5
1
1
2
1
9

16

4

86
19

Totaal aantal

waarvan leerling
5
5
0
6
5
5
1
1
28

in fte

0

19
9
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instroom uitstroom doorstroom
3,8
1
3,8
1
2,6
2
1
2,3
1,1
0,4
0,2
14,3
2
3
0

Soort contract
Aantal medewerkers
Raffy
Leystroom
Lale
Totaal

Totale organisatie
Aantal medewerkers
Vaste arbeidsovereenkomsten
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Vast

Tijdelijk

Totaal

169
86
19
274

Totaal aantal
374
274
100

72
19
9
100

waarvan leerling in fte
33

In 2019 was de ratio personele kosten versus omzet en opbrengsten 73,8%.
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241,0
105,0
28,0
374,0

255,0

instroom uitstroom doorstroom
50
62
4

Bijlage C
Verbeterparagraaf per locatie
Locatie Raffy
Thema

Doel(en)

Resultaat

Verantwoordelijk

Warm Welkom

- Bewoners en familie ervaren dat zij bij inhuizing
goed geïnformeerd en op weg geholpen zijn
door de medewerker Warm Welkom, backoffice, servicedesk en cliëntadministratie.

Manager wonen,
zorg en behandeling

Mobiel team
onbegrepen
gedrag

- Medewerkers geven aan zich handelingsbekwaam te voelen inzake onbegrepen gedrag.
- Deskundigheidsbevordering van medewerkers
op het gebied van voorkomen van en omgaan
met onbegrepen gedrag.
- Medewerkers in het woonzorgteam nemen
regie op multidisciplinair omgaan met
onbegrepen gedrag.

Aandacht voor
eten en drinken

- Bewoners ervaren dat de kwaliteit, diversiteit
en presentatie van het eten&drinken verbetert.
- Bewoners ervaren dat de beleving rondom eten
en gastvrijheid verbetert.

Complementaire
zorg

- Tactielstimulering is onderdeel van het aanbod
complementaire zorg.
- Vanuit de holistische benadering wordt zo goed
mogelijk ingespeeld op de behoeften van onze
bewoners.

ICT en domotica

- ICT en domotica dragen bij aan privacy en
vrijheid van bewoners en arbeidsbesparing en
gebruiksvriendelijkheid zoals ervaren door
medewerkers.
- De organisatie is goed bereikbaar.

- Processen rondom inhuizing zijn beschreven en
geoptimaliseerd.
- Ervaringen van bewoners en familie met Warm Welkom,
back-office, servicedesk en cliëntadministratie zijn
inzichtelijk. Medewerkers Warm Welkom vragen 6 weken
na inhuizing naar de ervaringen rondom de inhuizing.
- Er zijn heldere (werk)afspraken die bijdragen aan een
multidisciplinaire omgang met onbegrepen gedrag en
ondersteuning van medewerkers van het woonzorgteam bij
het nemen van regie.
- Aantal casussen waarbij het mobiel team onbegrepen
gedrag betrokken is, zijn inzichtelijk.
- - Handelingsbekwaamheid rondom onbegrepen gedrag
wordt uitgevraagd in het
medewerkerstevredenheidsonderzoek in het derde
kwartaal 2021.
- Ervaringen van bewoners rondom eten&drinken en
gastvrijheid zijn inzichtelijk door deze te bespreken in het
woonoverleg.
- Kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd op basis van het
locatie-specifiek plan van aanpak.
- Aantal bewoners dat de behandeling tactielstimulering
krijgt, is inzichtelijk.
- Ervaringen van bewoners met tactielstimulering worden
gerapporteerd in het zorgleefplan door betreffende
medewerkers complementaire zorg. Hieruit worden
bevindingen inzichtelijk gemaakt.
- Visie op complementaire zorg is opgesteld.
- Ervaringen van bewoners en familie met vernieuwingen van
het zorgoproepsysteem en bereikbaarheid zijn inzichtelijk
door deze te bespreken in het woonoverleg.
- Ervaringen van medewerkers met het zorgoproepsysteem
en bereikbaarheid zijn inzichtelijk rondom
gebruiksvriendelijkheid en arbeidsbesparing, door deze uit
te vragen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
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Clustermanagers

Clustermanagers

Clustermanagers

Manager facilitaire
dienst

Locatie De Leystroom
Thema

Doel(en)

Resultaat

Verantwoordelijk

Warm Welkom

- Bewoners en familie ervaren dat zij bij inhuizing
goed geïnformeerd en op weg geholpen zijn
door de medewerker Warm Welkom, backoffice, servicedesk en cliëntadministratie.

Manager wonen,
zorg en
behandeling

Mobiel team
onbegrepen
gedrag

- Medewerkers geven aan zich handelingsbekwaam te voelen inzake onbegrepen gedrag.
- Deskundigheidsbevordering van medewerkers
op het gebied van voorkomen van en omgaan
met onbegrepen gedrag.
- Medewerkers in het woonzorgteam nemen regie
op multidisciplinair omgaan met onbegrepen
gedrag.

Aandacht voor
eten en drinken

- Bewoners ervaren dat de kwaliteit, diversiteit en
presentatie van het eten&drinken verbetert.
- Bewoners ervaren dat de beleving rondom eten
en gastvrijheid verbetert.

Complementaire
zorg

- Tactielstimulering is onderdeel van het aanbod
complementaire zorg.
- Vanuit de holistische benadering wordt zo goed
mogelijk ingespeeld op de behoeften van onze
bewoners.

ICT en domotica

- ICT en domotica dragen bij aan privacy en
vrijheid van bewoners en arbeidsbesparing en
gebruiksvriendelijkheid zoals ervaren door
medewerkers.
- De organisatie is goed bereikbaar.

- Processen rondom inhuizing zijn beschreven en
geoptimaliseerd.
- Ervaringen van bewoners en familie met Warm Welkom,
back-office, servicedesk en cliëntadministratie zijn
inzichtelijk. Medewerkers Warm Welkom vragen 6 weken na
inhuizing naar de ervaringen rondom de inhuizing.
- Er zijn heldere (werk)afspraken die bijdragen aan een
multidisciplinaire omgang met onbegrepen gedrag en
ondersteuning van medewerkers van het woonzorgteam bij
het nemen van regie.
- Aantal casussen waarbij het mobiel team onbegrepen gedrag
betrokken is, zijn inzichtelijk.
- Handelingsbekwaamheid rondom onbegrepen gedrag wordt
uitgevraagd in het medewerkerstevredenheidsonderzoek in
het derde kwartaal 2021.
- Ervaringen van bewoners rondom eten&drinken en
gastvrijheid zijn inzichtelijk door deze te bespreken in het
woonoverleg.
- Kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd op basis van het
locatie-specifiek plan van aanpak.
- Aantal bewoners op De Leystroom dat complementaire zorg
ontvangt, is inzichtelijk.
- Aantal bewoners dat de behandeling tactielstimulering krijgt,
is inzichtelijk.
- Ervaringen van bewoners met tactielstimulering worden
gerapporteerd in het zorgleefplan door betreffende
medewerkers complementaire zorg. Hieruit worden
bevindingen inzichtelijk gemaakt.
- Visie op complementaire zorg is opgesteld.
- Ervaringen van bewoners en familie met vernieuwingen van
het zorgoproepsysteem en bereikbaarheid zijn inzichtelijk
door deze te bespreken in het woonoverleg.
- Ervaringen van medewerkers met het zorgoproepsysteem en
bereikbaarheid zijn inzichtelijk rondom
gebruiksvriendelijkheid en arbeidsbesparing, door deze uit te
vragen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
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Clustermanagers

Clustermanagers

Clustermanagers

Manager facilitaire
dienst

Locatie Lâle
Thema

Doel(en)

Resultaat

Verantwoordelijk

Warm Welkom

- Bewoners en familie ervaren dat zij bij inhuizing
goed geïnformeerd en op weg geholpen zijn door
de medewerker Warm Welkom, back-office,
servicedesk en cliëntadministratie.

Manager wonen,
zorg en
behandeling

Mobiel team
onbegrepen
gedrag

- Medewerkers geven aan zich handelingsbekwaam te voelen inzake onbegrepen gedrag.
- Deskundigheidsbevordering van medewerkers
op het gebied van voorkomen van en omgaan
met onbegrepen gedrag.
- Medewerkers in het woonzorgteam nemen regie
op multidisciplinair omgaan met onbegrepen
gedrag.

Aandacht voor
eten en drinken

- Bewoners ervaren dat de kwaliteit, diversiteit en
presentatie van het eten&drinken verbetert.
- Bewoners ervaren dat de beleving rondom eten
en gastvrijheid verbetert.

Complementaire
zorg

- Tactielstimulering is onderdeel van het aanbod
complementaire zorg.
- Vanuit de holistische benadering wordt zo goed
mogelijk ingespeeld op de behoeften van onze
bewoners.

- Processen rondom inhuizing zijn beschreven en
geoptimaliseerd.
- Ervaringen van bewoners en familie met Warm Welkom,
back-office, servicedesk en cliëntadministratie zijn
inzichtelijk. Medewerkers Warm Welkom vragen 6 weken na
inhuizing naar de ervaringen rondom de inhuizing.
- Er zijn heldere (werk)afspraken die bijdragen aan een
multidisciplinaire omgang met onbegrepen gedrag en
ondersteuning van medewerkers van het woonzorgteam bij
het nemen van regie.
- Aantal casussen waarbij het mobiel team onbegrepen gedrag
betrokken is, zijn inzichtelijk.
- Handelingsbekwaamheid rondom onbegrepen gedrag wordt
uitgevraagd in het medewerkerstevredenheidsonderzoek in
het derde kwartaal 2021.
- Ervaringen van bewoners rondom eten&drinken en
gastvrijheid zijn inzichtelijk door deze te bespreken in het
woonoverleg.
- Kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd op basis van het
locatie-specifiek plan van aanpak.
- Aantal bewoners op Lâle dat complementaire zorg ontvangt,
is inzichtelijk.
- Aantal bewoners dat de behandeling tactielstimulering krijgt,
is inzichtelijk.
- Ervaringen van bewoners met tactielstimulering worden
gerapporteerd in het zorgleefplan door betreffende
medewerkers complementaire zorg. Hieruit worden
bevindingen inzichtelijk gemaakt.
- Visie op complementaire zorg is opgesteld.
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Clustermanagers

Clustermanagers

Clustermanagers

Bijlage
Afkortingenlijst

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

MMZ

Medewerkers Maatschappelijke Zorg

MPT

Modulair Pakket Thuis

SPH

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

SPV

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

TT

Therapeutic Touch

VPS

Verantwoorde Personeelssamenstelling

VPT

Volledig Pakket Thuis

WLZ

Wet Langdurige Zorg

WOL

Waardigheid en trots Op Locatie

ZZP

Zorgzwaartepakket
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