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Jaarverantwoording 2020

Voorwoord

Voor u ligt het kwaliteitsverslag van Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom. In het kwaliteitsverslag 

wordt de manier waarop de organisatie en de medewerkers op een lerende wijze zorgdragen voor optimale 

zorg en verzorging voor de bewoners en cliënten, bekend gemaakt. Het kwaliteitsverslag is gebaseerd op de 

evaluatie van de doelstellingen en inhoud van het kwaliteitsplan en verankerd in het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitskader is opgenomen in het register van het Zorginstituut en vormt daarmee de 

wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. 

Het hoofddoel van de verpleeghuiszorg is om een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 

het leven van bewoners en cliënten. Voor de hele sector en alle betrokken partijen beschrijft dit kader wat 

cliënt en naasten mogen verwachten van de zorg. 

Het is de cliënt die bepaalt hoe zorgverleners en 

zorgorganisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk 

kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. 

Hoe wij dit willen doen, waar uitdagingen liggen en hoe wij daar steeds beter in willen worden, blijkt uit onze 

ambities in de meerjarenstrategie 2021-2022 en het kwaliteitsplan. 

Als men naar de ontwikkelingen van de zorg van het afgelopen anderhalf jaar kijkt, kan men constateren dat 

de strategie, de ambitie en de nieuwe koers met de organisatie maken dat stappen vooruit zijn gezet en de 

financiële resultaten goed zijn. Dit maakt dat we kunnen zeggen dat we een goede basis hebben vanwaar uit 

we bewoners en cliënten dat willen bieden wat er toe doet. Dat is een mooie prestatie en daarmee een groot 

compliment dat aan alle medewerkers en vrijwilligers die daar aan hebben bijgedragen in de Thuiszorg en bij 

locatie De Leystroom, Lâle en Raffy toekomt. 

Patricia Bender
directeur-bestuurder
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“Ik kwam mevrouw tegen en vroeg of ze lekker had gegeten (ik had nl. gezien dat er frietjes op het menu stonden en weet 

dat zij daar van houdt). Mevrouw reageerde dat ze geen friet gezien had. Daaropvolgend de koks gezocht die bijna klaar 

waren met hun werk en verteld over de teleurstelling van mevrouw. Heel spontaan gaf de chef-kok aan: “Geen probleem ik 

bak nog gauw wat frietjes”. Mevrouw werd heerlijk verrast door de kok met frietjes inclusief mayonaise. De gezichts-

uitdrukking die toen verscheen, was voor mij het moment waarop ik dacht: “Dit zijn de momenten waarvoor wij kiezen om 

in de zorg te werken.”

medewerker Warm Welkom

Daarom kies ik ervoor om 
in de zorg te werken…
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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 toekomst-bestendigheid, zodat 

medewerkers de goede dingen kunnen en blijven doen voor onze bewoners en 

cliënten. 

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.

Jaarverantwoording 2020

1. De organisatie

Raffy | Lâle | De Leystroom is met haar drie locaties en de thuiszorg er voor 

kwetsbare ouderen in Breda en omgeving, in het bijzonder in de wijken 

Brabantpark en Heusdenhout, 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.

Met onze ruim 375 betrokken medewerkers en meer dan 200 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. 

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. 

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. 
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Meerjarenstrategie

Samen onderweg

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. Huis op orde

2. Een tweede thuis

3. Een passende woon-, leef- en zorgomgeving

4. Eigenaarschap en vakmanschap

5. Naar verbinden, vinden en behouden van medewerkers

6. 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 (samenwerkings-

partners) en innovatie. 

De uitwerking hiervan is terug te lezen in de meerjarenstrategie en check de 

video voor een compilatie van de meerjarenstrategie.

Download meerjarenstrategie

‘Samen onderweg’
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2. Impact Covid-19 pandemie

Begin maart 2020 is een regieteam Corona geïnstalleerd om alle aspecten 

rondom het Covid-19-virus te kunnen monitoren en direct acties uit te zetten 

bij verdenkingen en/of besmettingen van medewerkers en bewoners, altijd 

rekening houdend met de adviezen vanuit RIVM en in nauw contact met de 

GGD. Het regieteam kwam en komt frequent (dagelijks/wekelijks en afhankelijk 

van omstandigheden en ontwikkelingen) bijeen. Zij volgt landelijke, regionale 

en branche-specifieke richtlijnen en ontwikkelingen en zetten daar beleid op uit. 

Dit betekent keuzes maken rondom in te zetten maatregelen en specifieke 

vraagstukken, evalueren, interne protocollen updaten en communiceren door 

middel van (soms wekelijkse) updates actief naar medewerkers, vrijwilligers, 

bewoners, familie/eerste contactpersonen en externe behandelaars. Maar 

bijvoorbeeld ook het opstellen van een werkwijze van intern bron- en 

contactonderzoek op basis van GGD-richtlijnen en uitvoerenden daarbij 

ondersteunen. Dit alles is arbeidsintensief en nodig gebleken, bijvoorbeeld als 

het gaat om ondersteunen van management en een eenduidige aanpak van de 

crisis.  

Daarnaast is er op locatie (daar waar een uitbraak is) een uitbraakteam waar 

clustermanager en professionals zitting hebben. Informatie en communicatie 

richting betrokkenen werden altijd eerst afgestemd in het regieteam. Dit alles 

om met deze maatregelen verspreiding tegen te gaan. 

Alle medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het ingezette Protocol 

Corona, met extra alertheid op de hygiënevoorschriften en ziekteverschijnselen 

m.b.t. het virus bij zichzelf en onze bewoners en cliënten. Het Protocol Corona 

wordt regelmatig geüpdatet op basis van nieuwe informatie en richtlijnen. 

Daarnaast zijn protocollen tijdelijk aangepast dan wel (her)ontwikkeld, zoals 

Werkvoorraad medicatie, Reanimatiebeleid, Vervoer van cliënten dagverzorging, 

Hygiëne, (Verwacht) overlijden ten tijde van Corona en het 

zorgcontinuïteitsplan.

Crisisaanpak Covid-19-uitbraak

Vanaf maart en tot eind september 2020 was de situatie – mede op basis van 

bovenstaande aanpak – onder controle en was er geen sprake van een echte 

Covid-19-uitbraak. Helaas is dat begin oktober jl. drastisch veranderd en is 

Raffy-Leystroom geconfronteerd met een coronacrisis op de locaties De 

Leystroom en Raffy. 

Op de locatie De Leystroom was de uitbraak binnen een korte periode onder 

controle. Op de locatie Raffy was de uitbraak verspreid over afdelingen en 

teams en zowel onder bewoners als onder medewerkers. Dit en de manier 

waarop de afdelingen ingericht zijn, maakte dat de besmetting moeilijk te 

isoleren waren. Om de uitbraak onder controle te krijgen, is corona-

ondersteuning vanuit Waardigheid en Trots (VWS) ingeschakeld. Met deze 

ondersteuning is de uitbraak goed onder controle gekregen en zijn er meerdere 

interventies bepaald die bij een eventuele volgende uitbraak ingezet kunnen 

worden, die specifiek bij de locatie Raffy werken. 

Het wekelijks testen was een interventie die op deze locatie waardevol bleek. 

Een ander belangrijke interventie was het inrichten van een coronateam. Een 

nieuw ingericht team verzorgde alle bewoners met (verdenking op) Covid-19 op 

de hele locatie. De bezetting van dit team werd tussentijds aangepast 

afhankelijk van de zorgvraag. Het team bestond uit verpleegkundigen, 

verzorgenden, medewerkers die de bewoners ondersteunen met eten en 

drinken, huishoudelijk medewerkers en een welzijnsmedewerker. 

Dit vroeg een nieuwe roosterplanning en goede facilitering. Denk daarbij aan 

voldoende persoonlijke beschermende middelen (PBM) en handalcohol, 

prullenbakken, telefoons, medicatiekluisjes voor op de bewonerskamers, een 

ingerichte zusterpost, linnengoed, medische hulpmiddelen, wegwerpmaterialen 

en kant-en-klare maaltijden voor bewoners. 

De inrichting van het coronateam gaf vrijwel direct rust bij de overige teams en 

de kwaliteit en veiligheid van zorg bij bewoners met Covid-19 ging omhoog. 

Zie ook een artikel dat gepubliceerd is vanuit Waardigheid en Trots over het 

coronateam op locatie Raffy, met als doel deze aanpak en kennis te delen met 

andere organisaties. 

Lees hier artikel over het

coronateam op Raffy
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Interventie testen bewoners en medewerkers

Onderdeel van onze Corona-aanpak en ook wel een succesfactor is 

laagdrempelig en in eigen regie testen gebleken. Dit omdat blijkt dat er 

asymptomatische besmettingen zijn, symptomen bij kwetsbare ouderen niet altijd 

zichtbaar zijn en herkend worden en mensen al besmettelijk kunnen zijn voordat 

de Covid-19-klachten beginnen.  

Medewerkers worden in principe via de GGD getest. Er is een periode geweest dat 

een medewerker, in het slechtste geval, pas na vier dagen terecht kon bij de GGD 

en dan nog twee dagen op de uitslag moest wachten. Om dit te ondervangen, 

hebben we afspraken gemaakt met het externe lab dat ook de testen van de 

bewoners analyseert. De test kon dan dezelfde dag afgenomen worden en een 

dag later was de uitslag over het algemeen binnen. Dit maakt dat medewerkers 

minder lang thuis hebben hoeven zitten (en dus niet inzetbaar waren), in 

afwachting van de testuitslag. Op die manier konden medewerkers zo effectief en 

veilig mogelijk worden ingezet.

Bij een uitbraak is geregeld gekozen voor laagdrempelig testen van bewoners en 

medewerkers op basis van bron- en contactonderzoek. Bijvoorbeeld alle 

medewerkers die een positief geteste bewoner in diens besmettelijke periode 

verzorgd hadden of alle bewoners van een woongroep waar één bewoner besmet 

blijkt te zijn. Bij de uitbraak op locatie Raffy is gekozen voor het wekelijks 

preventief testen van alle (niet besmette) bewoners, medewerkers en werkzame 

vrijwilligers van locatie Raffy. Dit heeft ons geholpen de uitbraak sneller onder 

controle te krijgen. Besmettingen werden eerder opgemerkt, waardoor sneller 

maatregelen ingezet konden worden. Dit gaf medewerkers eveneens direct meer 

rust en gevoel van grip op de situatie.

Goede persoonlijke beschermende middelen (PBM)

Onze medewerkers hebben altijd voldoende beschermd kunnen werken indien een 

bewoner (verdenking op) Covid-19 had. Ook hebben we conform regionale 

afspraken en verhoogde prevalentie ervoor gekozen om alle medewerkers, 

vrijwilligers en bezoek die bij de bewoner komen een medisch mondneusmasker 

te laten dragen, dat wij faciliteren. Hiermee verkleint de kans dat een bewoner 

besmet raakt, maar zijn medewerkers, vrijwilligers en bezoek ook beter beschermd. 

Tijdens de uitbraken op locaties De Leystroom en Raffy is bezoek bij bewoners met 

(verdenking op) Covid-19 in een vorm altijd mogelijk geweest. In dat geval reikten 

wij bezoek volledige PBM aan, zodat zij veilig hun naaste konden bezoeken. 

De schaarste op de markt heeft de prijsstelling van PBM stevig onder druk gezet.

Personele inzet

De betrokkenheid bij de uitbraken was groot en voor velen betekende dit extra 

inzet. Medewerkers die extra diensten draaiden, ondersteunende diensten die 

bijsprongen in het primaire proces en zelfs een zorgmedewerker die besloot 

later met pensioen te gaan, om te helpen bij de uitbraak. Maar denk ook aan 

facilitaire diensten en clustermanagers die extra bereikbaarheidsdiensten 

draaiden of de technische dienst die ondersteunde bij het (vaak acuut) 

verhuizen van besmette bewoners naar een interne cohortafdeling, zodat deze 

zich daar vrij kon bewegen buiten het eigen appartement. 

De extra personele kosten van zorgpersoneel in het 4e kwartaal 2020 worden 

betrokken bij de verantwoording van de kwaliteitsmiddelen 2020. De kosten van 

extra inzet niet-zorgpersoneel worden betrokken bij de uitvraag Extra kosten 

2020.

Omzetderving

Bij de Covid-19-uitbraak zijn in korte tijd meerdere bewoners overleden. Er is als 

gevolg van deze overlijdens in deze periode veel leegstand ontstaan, die veelal 

niet meteen herbezet kon mede omdat we bij een uitbraak geen nieuwe 

bewoners konden inhuizen. Op de momenten dat er minder bewoners in zorg 

waren, werd de planning daar op aangepast en werden er dus minder 

medewerkers ingezet. 
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Met een bewoner op locatie Raffy (ik noem hem ‘oom’) heb ik 

een paar keer per week een wandelafspraak. Oom ziet niet, 

maar voelt veel. Ik kijk alleen maar waar ik ruimte zie... Meer 

doe ik niet... verder laat ik het gebeuren... 

Dus wij wandelen met behulp van de reling om maximale 

zelfstandigheid (en toch veiligheid) te garanderen... Natuurlijk 

komen we onderweg van alles en iedereen tegen... Daar 

praten we over... en zo gebeurde het dat een andere bewoner 

(ook hem noem ik ‘oom’) op ons af kwam. 

Hij keek naar de oom met wie ik wandelde en zei: 'Wat kijkt 

meneer raar?' Ik vertelde dat de heer blind was en dat wij 

daarom zo op deze manier samen wandelen. Het gevolg was 

dat deze oom zeer vriendelijk over de rug van de blinde 

bewoner streek en vervolgens zijn vrije rechterhand vastpakte 

en een stuk met ons meewandelde... Ik zag een zeer brede 

glimlach verschijnen op het gezicht van oom, zo'n glimlach 

als deze had ik nog nooit eerder opgemerkt....  

Hartverwarmend!! Met dank aan de andere oom!!”

medewerker Complementaire zorg

pag. 9



Jaarverantwoording 2020

3. Personeelssamenstelling

Goede, persoonsgerichte zorg (blijven) bieden, vraagt om een professiona-

liseringsslag 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) is met de 

teams gekeken naar de normen Verantwoorde Personeelssamenstelling (VPS), 

wat er nodig is om nu en in de toekomst persoonsgerichte zorg te bieden en 

wat dat betekent voor het rooster, competenties, deskundigheidsniveaus en 

aantal medewerkers. Dit proces leidde tot bewustwording en teamontwikkeling. 

Ook zijn op basis van dit proces concrete veranderingen doorgevoerd, zoals 

kleinschaliger organiseren en werken in integrale woonzorgteams. 

Op strategisch niveau is een inrichtingskader ontwikkeld. Op basis daarvan zal 

in 2021 een strategisch personeelsplan volgen. 

Kwaliteitsmiddelen 2020

Personele inzet

Kwaliteitsmiddelen zijn extra gelden die vanaf 2019 bestemd zijn voor de 

invoering van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  De inzet van deze 

kwaliteitsmiddelen – mede op basis van het Kwaliteitsplan 2020 - en de bereikte 

resultaten worden hieronder beschreven.  

De inzet van de kwaliteitsmiddelen 2020 wordt  - na de accountantscontrole op 

basis van de landelijk afgesproken rondrekeningsmethodiek - verantwoord aan 

het zorgkantoor. Deze verantwoording wordt na de goedkeuring door het 

zorgkantoor doorgezet naar de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Ten opzichte 

van de initiële toekenning 2020 van € 1.601.000 komt de finale verantwoording 

nu uit op € 1.662.000. 

Dit is inclusief de extra kosten zorgpersoneel die in het kader van de 

coronacrisis zijn ontstaan. Overeenkomstig landelijke regelgeving worden deze 

in 2020 en binnen de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)-

sector in combinatie afgerekend.

Mede door de inzet van kwaliteitsmiddelen 2020 is sprake van een formatie-

uitbreiding zorgpersoneel met circa 36 fte. Dit betreft 24% ten opzichte van het 

basisjaar 2018.

Doordat de Covid-19-pandemie focus vroeg op het gaande houden van 

primaire processen, is beperkt aandacht gegaan naar het structureel ophalen 

van ervaringen van bewoners, naasten en medewerkers met de inzet van het 

kwaliteitsbudget. Momenten om deze informatie op te halen vonden minder 

vaak of digitaal plaats (bijvoorbeeld de woongesprekken en MDO’s) en vroegen 

aandacht op andere thema’s, zoals het welzijn van de individuele bewoner. De 

ingezette ontwikkelingen vragen ook in 2021 doorontwikkeling en borging. Hoe 

we dat doen is te lezen in kwaliteitsplan 2021.Klik hier voor gedetailleerde 

informatie over de 

personeelssamenstelling Download kwaliteitsplan 2021

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.

Het team is uitgebreid met twee verpleegkundigen. Ervaringen met het Warm 

Welkom zijn positief. Naasten geven aan dat de bewoner goed begeleid en 

voorbereid wordt bij de verhuizing naar Raffy, Lâle of De Leystroom. 

Medewerkers zijn vooraf beter geïnformeerd over de nieuwe bewoner, zodat zij 

direct in kunnen spelen op wensen en behoeften. 
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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 omvat. Het 

team complementaire zorg heeft een breed aanbod aan behandelingen, zoals 

therapeutic touch (T.T.), pitjit (een Indonesische massagevorm), 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. 

Het aantal bewoners dat complementaire zorg ontving is vergeleken met het 

einde van 2019 verdubbeld. Zie ook tabel 1. Hierin is de impact van de Covid-

19-pandemie zichtbaar. Aan het einde van het eerste kwartaal zijn 

complementaire zorgbehandelingen stil komen te liggen omdat enkel 

behandelingen met medische noodzaak voortgang vonden. De medewerkers 

complementaire zorg zijn toen ingezet in de dagelijkse zorgverlening. In het 

vierde kwartaal, tijdens de Covid-19-uitbraken is complementaire zorg 

doorgegaan, waar mogelijk met de beschikbare medewerkers. Inzet van 

complementaire zorg is met name op locatie Raffy. Mede door de Covid-19-

pandemie is bekendheid krijgen op de andere locaties een uitdaging gebleken. 

Deze wordt verder opgepakt in 2021. Op locatie Lâle wordt complementaire 

zorg deels uitgevoerd door het woonzorgteam zelf (denk aan aromatherapie, 

handmassages), waarbij het team ondersteund wordt door medewerkers 

complementaire zorg. 

Jaarverantwoording 2020

Mobiel team onbegrepen gedrag

Ons mobiel team onbegrepen gedrag is van grote meerwaarde gebleken in 

2020. Het team voldoet aan 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. Het team is onder 

andere betrokken bij casussen waar agressie, persoonlijkheidsproblematiek, 

psychose, onrust en angst speelden. Inzet betrof zoal omgangsadviezen, 

signaleringsplannen, inzetten van interventies, coaching van medewerkers, 

deelname aan gesprekken met naasten en psycho-educatie. Een visie en 

werkwijze zijn opgesteld. Zowel bewoners als medewerkers ervaren dat er meer 

duidelijkheid en rust ontstaat en dat gedrag beter geduid kan worden. In tabel 

2 is te zien dat het aantal casussen waarbij het mobiel team betrokken is, 

gedurende het jaar toenam. 

Een voorbeeld van de inzet van het mobiel team onbegrepen gedrag 

“Een bewoner van de woongroep vertoonde onbegrepen gedrag, dat 

resulteerde in dat hij niet geaccepteerd werd door de andere bewoners. 

Medewerkers wisten niet wat ze met het gedrag aan moesten. De psycholoog 

van het mobiel team is ingezet. Zij heeft gesprekken gevoerd met de partner 

van de bewoner en verder onderzoek gedaan. Voor een deel was het gedrag 

te verklaren uit het verleden van de bewoner en wat hij had meegemaakt. De 

medewerkers en de psycholoog zijn samen gaan onderzoeken wat de triggers 

van het gedrag waren. Zowel voor het negatieve gedrag als het positieve. 

Medewerkers weten nu hoe ze het positieve gedrag kunnen beïnvloeden en 

hebben meer begrip voor de bewoner. En vooral belangrijk: we zien meer 

welzijn bij de bewoner en de medebewoners.“

 
Tabel 1. Aantal bewoners dat complementaire zorg ontvangt vanuit het team complementaire zorg   

 Eind 2019 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Raffy 45  0 88  90  66  

Lâle  1  0 0  0  0  

De Leystroom 0  0 3  7  0  

Totaal 46  0 91  97  66  

 

Tabel 2. Aantal casussen waarbij het mobiel team onbegrepen gedrag betrokken is  

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Aantal casussen 15 27 45 56 
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Aandacht voor eten en drinken

Eten en drinken is een belangrijk thema als het gaat om kwaliteit van leven. 

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. De coaches eten en drinken en chefkok hebben de locaties leren 

kennen en een plan van aanpak opgesteld. Eerste verbeteringen zijn 

doorgevoerd, zoals meer variatie in de samenstelling van de maaltijden, 

verbetering van processen rondom het uitdelen van eten en drinken op de 

appartementen van bewoners en anders serveren van gemalen eten. Ook zijn 

eerste stappen gezet in deskundigheidsbevordering in de woonzorgteams en 

facilitaire diensten en bewustwording in het belang van beleving rondom eten en 

drinken. 

Vanwege de coronamaatregelen zijn gezamenlijke eetgelegenheden, zoals het 

Buurthuis op De Leystroom en Rumah Senang op Raffy een deel van het jaar 

gesloten geweest. De medewerkers van deze afdelingen zijn ingezet in de 

zorgteams en het coronateam van locatie Raffy en hebben daar een waardevolle 

bijdrage geleverd aan de maaltijdvoorziening van bewoners. Ook de coaches 

eten en drinken hebben diensten meegewerkt in de zorgteams en het 

coronateam, waardoor zij meer zichtbaar waren en gedurende hun werk 

coaching-on-the-job konden doen met betrekking tot de maaltijden van de 

bewoners. Bewustwording in het belang van beleving rondom en aandacht voor 

eten en drinken is versterkt in de woonzorgteams.

Jaarverantwoording 2020

Extra huiskamerdienst Lâle

Het bleek niet eenvoudig om medewerkers aan te trekken die de extra 

huiskamerdienst konden vervullen. Belangrijk hierin is een Turkse en een 

welzijnsachtergrond om goed in te kunnen spelen op de behoefte van onze 

Turkse bewoners. Sinds de inzet van deze extra dienst verblijven bewoners 

overdag in twee groepen, waardoor er meer aandacht en nabijheid kan zijn, met 

dosering van prikkels voor bewoners. Concreet worden op die momenten de 

vrouwen van de mannen gescheiden, passend bij de cultuur en de behoefte van 

de huidige bewoners. Eerste ervaringen zijn dat er meer rust is voor de 

bewoners en dat de vrouwen veel gezelligheid ervaren. Het feit dat de 

vrouwelijke bewoners het als positief ervaren samen te zijn, is een leerpunt dat 

meegenomen kan worden naar inrichting van de nieuwe locatie Lâle. 

Het idee achter de Turkse kletspot

Voor Turkse bewoners zijn we altijd op zoek 

naar activiteiten en spelletjes die afgestemd 

zijn op de Turkse cultuur. Deze zijn echter niet 

makkelijk te vinden en daarom is onze 

activiteitenbegeleider zelf materialen en 

spelletjes gaan maken. 

Een hiervan is de Turkse kletspot, in het Turks 

Sohbet Kavanozu. In deze glazen pot zitten 

kaartjes met vragen over de Turkse cultuur en 

het verleden. Op deze manier leer je meer over de bewoner en heb je 

gespreksonderwerpen die diepgang hebben. De pot is makkelijk in te zetten en 

hij kan gewoon op tafel staan. Bewoners kunnen er een kaartje uit trekken. 

Op deze kaartjes staan bijvoorbeeld vragen als: Waar stond uw geboortehuis 

en wat zijn de leukste herinneringen hieraan? Wat was uw leukste suikerfeest? 

Waar droomde u vroeger van? 

De kaartjes kunnen makkelijk vervangen worden door nieuwe kaartjes met 

vragen, zodat er steeds weer nieuwe onderwerpen in komen.
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Extra nachtdienst Raffy 

De extra (derde) nachtdienst is per 1 februari dagelijks ingezet van 23 uur tot 7 

uur. Medewerkers ervaren meer ruimte om ook in de nacht voldoende aandacht 

te bieden aan bewoners aan de overkant van het hoofdgebouw (zorgwoningen) 

en aan bewoners die ’s nachts onrustig zijn en/of extra aandacht nodig hebben. 

Waar nodig kunnen twee collega’s hier aandacht aan besteden, terwijl de derde 

de andere bewoners in huis kan blijven helpen.  

Extra diensten De Leystroom

De ervaringen met deze extra diensten zijn positief. Medewerkers ervaren dat zij 

meer aandacht en nabijheid kunnen bieden aan bewoners. Er is meer rust op de 

afdeling en medewerkers ervaren dat zij de veiligheid van bewoners beter 

kunnen waarborgen. Specifiek worden de eetmomenten en activiteiten meer 

huiselijk (bijvoorbeeld samen koken, samen TV kijken). 

Vrijwilligers
Voor het aantal geregistreerde vrijwilligers >>zie de gedetailleerde informatie 

over de personeelssamenstelling<<. 

Door de Covid-19-pandemie is de inzet van deze vrijwilligers in de praktijk echter 

gedaald. Een groot gedeelte van het vrijwilligersbestand behoort zelf tot de 

risicogroep waardoor zij kozen om niet actief te zijn totdat het weer veilig is voor 

de bewoner en henzelf. Hierdoor is extra beroep gedaan op de vrijwilligers die 

de keuze maakten om zijn/ haar vrijwilligerstaken door te zetten. Deze groep 

heeft het mede mogelijk gemaakt om services aan te kunnen blijven bieden als 

het bezorgen van de maaltijden, het vervoer van cliënten voor de dagverzorging, 

maar ook het ondersteunen op de zorgafdelingen en de keuken.

Het team van vrijwilligerscoördinatoren (‘team vrijwilligers’) heeft zowel voor 

nieuw startende, bestaande actieve vrijwilligers en vrijwilligers die tijdelijk zijn 

gestopt, gezocht naar manieren om elk op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen binnen de locaties. Aandacht voor de thuisblijvende vrijwilligers 

om binding te behouden met Raffy | Lâle | De Leystroom om in de toekomst 

weer te mogen rekenen op hun vrijwillige inzet.

In 2020 is het vrijwilligersbeleid geharmoniseerd. In een filmpje wordt het beleid 

toegelicht. Het filmpje en een flyer zijn ingezet om het nieuwe vrijwilligersbeleid 

onder de aandacht te brengen bij de vrijwilligers. Het team vrijwilligers is 

aangesloten bij overleggen van de afdelingen om te vertellen over het beleid 

maar zeker om met elkaar te brainstormen hoe vrijwillige inzet een plek heeft en 

krijgt voor de bewoners. 

In samenwerking met verschillende disciplines zijn werkwijzen ontwikkeld om 

vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, maar ook om ervoor te zorgen dat 

de vrijwilliger wordt ingewerkt zodat deze onderdeel wordt van het team. Het 

team van een afdeling draagt zorg voor een duidelijke vraag voor een 

vrijwilliger vanuit de bewoner, het team vrijwilligers heeft talenten en kwaliteiten 

inzichtelijk in de vrijwilligerstool. Op deze wijze ontstaat een passende match 

voor de bewoner. Mooie eerste stappen zijn gezet in de implementatie van dit 

beleid, maar meer tijd is nodig om het goed in te bedden binnen de locaties. 

Download flyer

Vrijwilligersbeleid
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Duurzaam personeelsbeleid

Medio 2020 is de visie ‘Een gezonde organisatie!’ opgesteld. Een gezonde 

organisatie is een organisatie waarin medewerkers duurzaam productief, 

gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken. 

Wie als mens gezond is, voelt zich goed 

in geestelijk en lichamelijk opzicht. 

Omstandigheden en situaties kunnen daar een positieve rol in spelen en 

kunnen er afbreuk aan doen. In een organisatie die duurzaam gezond is gaat 

het over materiele zaken zoals: een gezond financieel beleid, een gezonde 

liquiditeitspositie en gaat het ook over het welzijn en het welbevinden van de 

mensen binnen de organisatie. 

De centrale vraag is dan ook “Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers met 

plezier en in blijvende gezondheid bij ons werkt?”. Echter vitaliteit, competentie 

en motivatie zijn eigendom van het individu. Als aan deze eigenschappen iets 

moet veranderen kan alleen de medewerker zelf dat doen. Hij of zij kan 

uiteraard wel geholpen worden met trainingen, coaching of ondersteuning. De 

regie ligt dus bij de medewerker zelf. Om dit te bereiken blijft de 

leidinggevende altijd in goed gesprek met zijn of haar medewerkers. 

Dit visiedocument is de kapstok voor het gehele personeelsbeleid van de 

organisatie. Al het beleid, procedures en/of werkwijzen (welke beschreven of 

geharmoniseerd worden) worden opgehangen aan dit visiedocument. In 2021 

wordt dit verder opgepakt en uitgewerkt. 

Jaarverantwoording 2020

De employee journey is de reis die medewerkers maken binnen de organisatie: 

vanaf het punt dat ze voor het eerst contact hebben met Raffy | Lâle | De 

Leystroom tot en met het punt dat ze de organisatie verlaten. Gedurende deze 

reis zijn er meetmomenten (zogenaamde touchpoints) waarin Raffy | Lâle | De 

Leystroom het gedrag of de mening van de medewerker over de organisatie 

positief of negatief kan beïnvloeden. Denk hierbij aan het sollicitatiegesprek, de 

eerste werkdag, contact met de leidinggevende of inwerken en 

organisatiebijeenkomsten. Het doel is dat onze organisatie op elk van deze 

momenten de medewerkers positief beïnvloedt door hen bijvoorbeeld te 

verrassen of te waarderen. 

MTO

Streven was in 2020 inzicht te krijgen in de huidige ervaring van medewerkers 

door middel van een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Dit MTO 

heeft vanwege de Covid-19-pandemie niet plaatsgevonden en zal in 2021 alsnog 

gehouden worden.  De eerste stappen om het gedrag van de medewerker of 

mening over de organisatie positief te beïnvloeden zijn gezet. Door uitingen naar 

buiten (o.a. vacatureteksten) te harmoniseren en aan te passen naar de nieuwe 

organisatie. Maar ook door procedures en werkwijzen te harmoniseren, 

standaardiseren en efficiënter in te richten.
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Een bewoner van woongroep De Rith (De Leystroom) kreeg 

voor het eerst sinds lange tijd bezoek van zijn echtgenote. 

Hij zat al gespannen klaar.  Ineens zag ik in een vaas een 

prachtige rode roos staan. Die gaf ik aan de heer en zo zat hij 

met de roos in zijn vuist te wachten met een grote glimlach 

op zijn gezicht. Toen zijn vrouw de afdeling op kwam, gaf hij 

de roos vol trots aan haar. De volgende dag wist de heer nog 

dat hij de roos gegeven had. Zijn vrouw was heel blij met zijn 

gebaar.

EVV-er
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4. Veiligheid

Veiligheid van onze bewoners bij Raffy | Lâle | De Leystroom is van groot 

belang. De risico’s worden op diverse gezondheidsgebieden in kaart gebracht 

en besproken in de woonzorgteams en de commissies. In februari 2021 hebben 

de locaties Raffy, Lâle en De Leystroom deelgenomen aan de Landelijke 

Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ). De LPZ-meting ging over het jaar 2020 

en draagt bij aan het monitoren, borgen en verbeteren van de basisveiligheid 

voor onze bewoners. 

Medicatieveiligheid
In het afgelopen jaar is het geharmoniseerde MIC-protocol geïmplementeerd 

dat bijdraagt aan het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van zorg aan 

onze bewoners en cliënten. Het protocol zorgt onder andere voor het zicht 

hebben op de voorkomende incidenten en het opstellen van verbeteracties. Bij 

de implementatie is gebleken dat de borging van dit protocol verdere aandacht 

vraagt. Zo blijkt het maken van de maand- en kwartaalanalyses moeizaam op 

gang te komen. Ook blijft het opstellen van verbeteracties ten behoeve van 

kwaliteit van zorg achter. Dit is echter van essentieel belang voor een goed 

verloop en een optimaal resultaat van het opgestelde MIC-protocol. 

In het jaar 2020 hebben 262 medicatie-incidenten plaatsgevonden. De meest 

voorkomende meldingen betreffen ‘vergeten/niet gegeven’ van medicatie. Eén 

van de oorzaken is de inrichting van Medimo én een verouderde 

werkprocedure op locaties Raffy en Lâle. Het medicatieproces wordt op 

organisatieniveau door een clustermanager, specialist oudergeneeskunde, 

apotheker, verpleegkundige en kwaliteitsadviseur herzien en herschreven. Deze 

zal middels coaching-on-the-job door de clustermanager en verpleegkundige/ 

clusterrol kwaliteit en zorgveiligheid worden geïmplementeerd.

Decubituspreventie
In Raffy | Lâle | De Leystroom is het doel van decubituspreventie multidisciplinair 

samenwerken aan het voorkomen van én in een zo vroeg mogelijk stadium 

signaleren, herkennen en behandelen. 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. De 

verpleegkundig specialisten en specialist oudergeneeskunde of huisarts zijn 

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

zorgmedewerkers op. 

Jaarlijks vindt er een meting plaats rondom decubituspreventie. In februari 2021 

is de Landelijke prevalentie kwaliteitsmeting uitgevoerd over het jaar 2020. Er is 

1,9% decubitus categorie 2 aanwezig. Dit is onder de landelijke norm, zoals 

gesteld in de LPZ-meting. 

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

(VBM)
Aandacht voor vrijheid en veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor het 

bieden van kwaliteit van leven. De inzet van onvrijwillige zorg vindt niet plaats 

tenzij er zich een ernstig nadeel kan voordoen. Hierbij wordt constant beoordeeld 

welk middel of maatregel de minste impact op het welzijn van de bewoner heeft, 

zonder veiligheid uit het oog te verliezen. Het overwegen van inzet van de middel 

of maatregel gebeurt te allen tijde in overleg met de specialist oudergenees-

kunde of huisarts, verpleegkundig specialist, EVV-er en de bewoner of diens 

vertegenwoordiger. 

Zie paragraaf ‘Wet zorg en dwang analyse’ voor de verdieping op de inzet van 

onvrijwillige zorg in 2020.

Preventie van acute ziekenhuisopnamen
De wensen en behoeften van de bewoner rondom het medische beleid worden 

vóór of tijdens inhuizing, met als uitgangspunt binnen 24 uur, vastgesteld. Het 

medisch beleid wordt na 6 weken tijdens het eerste MDO, vervolgens bij ieder 

MDO en indien wenselijk tussentijds geëvalueerd. De bewoner of diens 

vertegenwoordiger doet dit samen met zijn of haar EVV-er en specialist 

oudergeneeskunde of huisarts. 

In 2020 stond implementatie van het zorgpad Stervensfase op de planning voor 

de locaties Raffy en Lâle. Locatie De Leystroom werkt al reeds volgens deze 

procedure. In verband met de Covid-19-pandemie heeft de implementatie niet 

plaatsgevonden. In 2021 zal dit opgepakt worden. 
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Wet Zorg en Dwang analyse
De wet zorg en dwang (Wzd) vervangt per 1 januari 2020 de wet Bijzondere 

opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Het uitgangspunt van de Wet 

zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij. Dit past bij 

de visie van Raffy | Lâle| De Leystroom. 

De Wet zorg en dwang ondersteunt professionals 

om te kijken, denken en doen vanuit dat wat 

onze cliënten echt van waarde vinden.

Binnen Raffy | Lâle | De Leystroom wordt onvrijwillige zorg niet toegepast, tenzij 

er zorgvuldig is afgewogen dat er sprake is van een ernstig nadeel voor de 

bewoner, anderen of zijn omgeving, en er geen alternatieven zijn die het nadeel 

kunnen wegnemen.

Raffy | Lâle | De Leystroom heeft ervoor gekozen om de eerste 

verantwoordelijke verzorgende/verpleegkundige (EVV-er) te benoemen in de 

rol van de zorgverantwoordelijke. De EVV-er zorgt samen met de behandelend 

arts voor registratie onvrijwillige zorg, in de module maatregelen onder het 

zorgplan in het elektronisch dossier.

Registratie van onvrijwillige zorg

In onderstaande tabel wordt het aantal cliënten waarbij onvrijwillige zorg is 

toegepast, weergegeven. 

Tabel 1, registratie toegepaste onvrijwillige zorg 2020

Vorm van onvrijwillige zorg Type interventie Aantal

cliënten

Toedienen van vocht, voeding of 

medicatie, medische controles en 

overige therapeutische 

maatregelen.

Medicatie buiten de 

richtlijn;

1

Beperken van de bewegingsvrijheid Bewegingsmelder 1

Insluiten Onvrijwillige opname, 

rechtelijke machtiging

1

Uitoefenen van toezicht op de 

betrokkene

Onderzoek aan kleding of lichaam

Onderzoek van de woon- of 

verblijfsruimte op gedrag 

beïnvloedende middelen en 

gevaarlijke voorwerpen

Controleren op de aanwezigheid 

van gedrag beïnvloedende 

middelen

Aanbrengen van beperkingen in de 

vrijheid het eigen leven in te richten

Beperken van het recht op het 

ontvangen van bezoek
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Overgangsjaar

In de start van 2020 waren vrijheidsbeperkende maatregelen geregistreerd door 

de specialist oudergeneeskunde/huisarts en verpleegkundig specialist in het 

ECD, in de module maatregelen, onder het zorgplan. De registratie vond plaats 

conform de gebruikte afspraken volgens de eisen van de wet BOPZ. 

De middelen en maatregelen zijn (in samenwerking tussen verpleegkundig 

specialist, behandeld arts en EVV-er) in de loop van 2020 beoordeeld en 

omgezet in een Wzd-registratie met het stappenplan en/of registratie in het 

zorgplan. Per bewoner is er tijdens de evaluatie van de ingezette middelen en 

maatregelen gekeken of de beschreven zorg zoals verleend onder de Wet BOPZ 

noodzakelijk en doelmatig was. Daarin kwam naar voren dat er op meerdere 

woongroepen en afdelingen zorg werd verleend die niet voldeed aan de 

normen van de Wzd. Dat hield in dat er tijdens de beoordeling naar 

alternatieven is gekeken met als resultaat dat er minder onvrijwillige zorg wordt 

toegepast. Daar waar niet direct afbouw dan wel beëindiging kon plaatsvinden, 

is het stappenplan ingezet en multidisciplinaire overleggen (MDO) ingepland, 

waarbij ook de vertegenwoordiger van de bewoner betrokken is.

Om het proces te kunnen borgen heeft de commissie wet zorg en dwang 

geadviseerd om de overlegmomenten inzake (on)vrijwillige zorg te koppelen 

aan de huidige werkafspraken; artsenvisites en het MDO. Indien nodig kan er 

een extra overleg worden gepland om onvrijwillige zorg te bespreken. De 

overleggen bieden mogelijkheid om naast de lopende bewonerszaken de 

uitvoering van de Wzd op bewonersniveau te bespreken.

In de praktijk merken we dat zorgmedewerkers het nog moeilijk vinden de 

balans tussen veiligheid en vrijheid te vinden. De verpleegkundig specialist en 

behandeld arts nemen de zorgmedewerkers op de werkvloer en tijdens de 

evaluatiemomenten mee in het proces. Het bijdragen aan kwaliteit van leven 

waar vrijheid en veiligheid elkaar niet bijten vraagt een andere kijk op de zorg. 

Alleen samen, multidisciplinair, kun je onvrijwillige zorg afbouwen en 

alternatieven voor de bewoner inbrengen. Het loslaten van denkbare risico’s en 

anticiperen op aantoonbare risico’s is een uitdaging voor alle betrokkenen waar 

we in 2021 onze aandacht aan willen besteden.

In 2019 zijn we gestart met het scholen van de zorgmedewerkers. Door de 

corona maatregelen heeft er in 2020 geen herhaling plaatsgevonden. In 2021 

wordt het scholingstraject hervat wat bijdraagt aan (on)vrijwillige zorg 

signaleren, herkennen en bespreekbaar maken met de verpleegkundig 

specialist en behandeld arts. 

Raffy | Lâle | De Leystroom heeft in navolging van adviezen Actiz en Verenso het 

besluit genomen om vooralsnog geen onvrijwillige zorg te verlenen in de 

wijkverpleging/ambulante zorg. Dit besluit zal door de commissie Wet zorg en 

dwang worden herzien als er nadere landelijke afspraken zijn gemaakt over de 

mogelijkheden van uitvoerbaarheid.

Deze analyse is door de Wzd-functionaris en kwaliteitsadviseur opgemaakt. De 

analyse is eenmalig middels het kwaliteitsverslag voorgelegd aan de cliëntenraad. 

Actieteam Radicale vernieuwing

Raffy | Lâle | De Leystroom neemt als organisatie deel in de beweging ‘Radicale 

vernieuwing verpleeghuiszorg’. Dit is een netwerk dat werkt aan verpleeghuiszorg 

waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de regels of protocollen. De 

bedoeling is ‘van regels naar relaties’. Eén van de thema´s waar wij aan 

deelnemen, is de implementatie van de Wet zorg en dwang.

In het kader van de wet zorg en dwang  is er een actieteam ‘vrijheid en veiligheid 

voor het levensgeluk van cliënten’ opgesteld. Het actieteam kijkt naar 

mogelijkheden om bureaucratie te voorkomen en voert verschillende opdrachten 

uit middels pilots om tot een concrete set aan aanbevelingen te komen als het 

gaat om de implementatie van de wet. Daarnaast biedt deelname aan het 

actieteam mogelijkheden om in het pilotjaar af te wijken van de huidige eisen van 

de wetgeving.

Raffy | Lâle | De Leystroom deelt actief mee aan de opdrachten:

• De frisse blik

• Wat verstaan wij onder insluiting? 

Om de ‘frisse blik’ op een mogelijke uitvoerbare wijze te laten plaatsvinden, zal er 

door de deelnemers gekeken worden naar verschillende invullingen daarvan en 

hoe deze te monitoren en evalueren. 

De opdracht ‘Wat verstaan wij onder insluiting?’ vraagt de deelnemers vast te 

stellen welke definities/varianten van insluiting mogelijk zijn. Het evalueren van 

de voor-en nadelen vanuit de wet, de bedoeling van de wzd en de praktische 

toepasbaarheid.  

De kwaliteitsadviseur neemt deel aan beide opdrachten namens Raffy | Lâle | De 

Leystroom. Zij koppelt de bevindingen en aanbevelingen terug in de commissie 

wet zorg en dwang. De commissieleden dragen zorg voor de uitvoering van de 

aanbevelingen.
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5. Leren en verbeteren

Waardigheid en trots Op Locatie
In 2019 zijn scans vanuit Waardigheid en trots Op Locatie (WOL) afgenomen op 

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

verbetertraject gestart dat doorloopt in 2020. Zie het plan van aanpak. 

Het 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. 

Hiertoe zijn onder andere teamscans, teamontwikkelplannen, 

teamontwikkelbijeenkomsten en coaching van leidinggevenden ingezet. Met 

het WOL-traject wordt een mooie ontwikkeling ingezet, waarbij medewerkers in 

de woonzorgteams meer bewust worden van kwaliteit en de regie die zij daarop 

hebben. 

Door de Covid-19-pandemie heeft het traject vertraging opgelopen. Waar 

mogelijk hebben teamontwikkelbijeenkomsten doorgang gevonden en waar 

nodig vonden deze digitaal plaats. Het rendement hiervan is echter beduidend 

lager dan bijeenkomsten waarbij teams fysiek aanwezig zijn. Na de Covid-19-

uitbraken zijn de teamontwikkelbijeenkomsten benut om te evalueren en 

reflecteren met de woonzorgteams, waarbij de nadruk op nazorg lag. 

De ondersteuning vanuit WOL is het verlengd tot mei 2021. Begin 2021 zullen 

opnieuw scans afgenomen worden om de gemaakte ontwikkeling inzichtelijk te 

maken en eventuele vervolgacties in te zetten. 

Leidraad cultuurspecifieke zorg
Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) heeft de opdracht 

gekregen van het Ministerie van VWS om een leidraad cultuurspecifieke zorg te 

ontwikkelen. Noom voert deze opdracht uit in nauwe samenwerking met Raffy en 

Lâle. Hier is de stand van zaken terug te lezen in een tussentijdse rapportage. 

Lerend netwerk: Zorglinck en Bersama Kuat
Vanuit het lerend netwerk Zorglinck is er voor medewerkers de mogelijkheid om 

mee te lopen binnen een andere organisatie en worden jaarlijks gezamenlijke 

scholingen georganiseerd. Deze stonden voor 2020 ook op de planning, echter 

door de Covid-19-pandemie is hier in de praktijk nauwelijks iets mee gedaan. 

Voor 2021 wordt de samenwerking binnen Zorglinck geëvalueerd. 

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

Kuat. Dit is een landelijk samenwerkingsverband tussen vier zorgcentra in 

Nederland die zich gespecialiseerd hebben in cultuurspecifieke zorg: 

• Nusantara te Apeldoorn, Bussum en Almere

• Raffy-Leystroom te Breda

• Rumah 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 bestuurssamenstelling is in 2019 gewijzigd, 

dit was mede aanleiding om de visie te herijken. Vanaf 2020 wordt een meer 

multiculturele insteek gekozen, met de focus op deskundigheidsbevordering, 

netwerkvorming en PR.

Download Plan

van aanpak Download Tussentijdse 

rapportage
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Welzijn
Er is een start gemaakt met uitwisseling van kennis en deskundigheids-

ontwikkeling op het thema welzijn, doormiddel van Beeldend trainen. Helaas is 

het bij een start gebleven, vanwege de Covid-19-pandemie. Bezoekregelingen 

en zelfs een bezoekverbod, maar ook de nadruk op fysieke gezondheid die de 

Covid-19 pandemie met zich meebracht, zetten het welzijn van onze bewoners 

onder druk.  Welzijn werd gedurende de sluiting van de verpleeghuizen en de 

periode daarna met name op de afdeling/woongroep ten uitvoer gebracht. 

Hierdoor is welzijn dichter bij de bewoner ingericht, werd uitwisseling tussen de 

zorgmedewerkers en welzijnsmedewerkers versterkt en de dialoog aangegaan. 

Regie op kwaliteit
Het streven was om in 2020 de woonzorgteams te ondersteunen in regie op 

kwaliteit, door implementatie van een Team Dashboard, waarmee zij adequaat 

zicht hebben op managementinformatie en kwaliteitsindicatoren. Dit is om 

verschillende redenen niet doorontwikkeld. Een belangrijke reden is de 

herinrichting van het applicatielandschap met bronapplicaties als AFAS en SDB 

Planning. Een vernieuwd fundament moest eerst gelegd worden om daar een 

dashboard op te kunnen baseren. Verder is geconstateerd dat de gekozen 

functionaliteit  en bijbehorende ontwikkelkosten niet passend zijn voor Raffy-

Leystroom. In 2021 worden daarom eerst de informatiemogelijkheden vanuit 

AFAS (HR en financieel) en ONS (cliënten, zorg en productie) uitgenut. 

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. 

Dementia Care Mapping
Dementia Care Mapping (DCM) 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. Op De Leystroom levert het al 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. 

DCM heeft op De Leystroom grotendeels volgens planning voortgang kunnen 

vinden. Implementatie op locaties Raffy en Lâle is echter niet bereikt. Een 

geharmoniseerd plan is opgesteld voor toepassing van DCM in 2021 op locaties 

Raffy, Lâle, De Leystroom en bij de dagverzorging en thuiszorg.

Facilitaire diensten
In 2020 is de structuur van de facilitaire dienst gewijzigd, met als doel: één 

geharmoniseerde facilitaire dienst voor de gehele organisatie. Alle services en 

diensten zijn ondergebracht bij drie coördinatoren, die allen verantwoordelijk zijn 

voor hun eigen vakgebied op alle locaties. Zij worden aangestuurd door de 

manager facilitaire diensten. De drie vakgebieden zijn: gastvrijheid, services en 

diensten en gebouwbeheer. Daarnaast is er een servicedesk ingericht waardoor 

we voor de totale organisatie één plek hebben waar alle facilitaire vragen, 

meldingen, storingen etc. binnen komen. In 2020 zijn verschillende facilitaire 

processen geharmoniseerd en vastgelegd in een eerste versie van een 

producten- en dienstencatalogus. De huishoudelijke dienst is gesplitst in 

huishoudelijke zorg voor bewoners en huishoudelijke zorg voor de algemene 

ruimtes. De huishoudelijke zorg voor de bewoners is onderdeel geworden van de 

integrale woonzorgteams.  In 2021 zal de nieuwe structuur geëvalueerd worden 

en wordt er verder ingezet op versterking van de samenwerking tussen facilitair 

en zorg om nog beter in te kunnen spelen op de vraag en behoefte van de 

bewoners.
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Kwaliteitskader wijkverpleging
Voor 2020 had de Extramurale Zorg van Raffy-Leystroom mooie plannen 

gemaakt in het kader van het addendum kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor 

langdurige zorg thuis. De realiteit van dat jaar met daarin heel prominent het 

verschijnen van Covid-19 en de daaropvolgende maatregelen heeft echter toch 

roet in het eten gegooid. Hieronder beschrijven we per item wat we in 2020 

hebben gedaan.

In 2018 is het Kwaliteitskader Wijkverpleging vastgesteld. Dat houdt in dat 

organisaties en medewerkers die cliënten thuis verpleging en verzorging bieden 

aan bepaalde kwalitatieve criteria moeten voldoen. Binnen Raffy-Leystroom is 

afgesproken daar expliciet meer aandacht aan te besteden. 

Binnen het gezamenlijke overleg van de 

wijkverpleegkundigen is het kwaliteitskader 

onderwerp van gesprek. 

Er is een start gemaakt om te komen tot een beschrijving van alle criteria met 

daarbij de wijze waarop we daar vorm aan geven binnen onze organisatie.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is een thema dat in ontwikkeling is en altijd aandacht 

vraagt. Binnen de teams willen we alle cliënten zorg geven die is afgestemd op 

de behoeftes en wensen van de cliënt. Daarnaast is de professionele visie van 

de zorgverlener een aspect dat uiteraard ook een rol speelt. Door de 

wijkverpleegkundige wordt bij de aanvang van de zorg met de cliënt gekeken 

naar diens wensen, aansluitend op het probleem dat de cliënt ervaart. Waar 

mogelijk worden deze wensen ingevuld. De wijkverpleegkundige geeft daarin 

zo nodig advies. Bij het uitvoeren van de zorg kijkt de medewerker zoveel 

mogelijk naar eventuele specifieke wensen van de cliënt. 

Het voornemen was om in 2020 de wijkverpleegkundigen coaching aan te 

bieden zodat zij de teamleden optimaal kunnen ondersteunen bij het invullen 

van persoonsgerichte zorg. Door het vertrek van één van de 

wijkverpleegkundigen hebben we deze coaching tijdelijk uitgesteld totdat er 

een vervanger aangesteld zou zijn. Dat is echter nog niet gebeurd en we zullen 

in 2021 moeten beoordelen of we op een andere manier met de coaching 

willen omgaan.

In 2020 hebben ook enkele teamleden afscheid genomen van de organisatie. 

Werving van nieuwe medewerkers leverde onvoldoende op zodat we gedurende 

het jaar veel externe medewerkers hebben moeten inzetten. Dit heeft de invulling 

van diensten aan cliënten beïnvloed. Hoewel de externe medewerkers zo goed 

mogelijk volgens het zorgplan hebben gewerkt merkten we wel dat de invulling 

van persoonsgerichte zorg niet optimaal is geweest. Dit zal in 2021 extra 

aandacht behoeven om het niveau hiervan omhoog te halen.

Multidisciplinaire aanpak

De multidisciplinaire samenwerking is verder geïntensiveerd. Gedurende het jaar 

hebben met name de wijkverpleegkundigen vele malen, vaak op eigen initiatief, 

multidisciplinaire overleggen gevoerd ten behoeve van de zorg aan cliënten. Over 

het algemeen staan medewerkers van andere disciplines daar heel positief 

tegenover. Deze veelvuldige overleggen hebben er toe geleid dat medewerkers 

van andere organisaties de weg naar de wijkverpleegkundige beter weten te 

vinden.

Vanuit de dagverzorging zijn de contacten met de WMO-klantmanagers verder 

geïntensiveerd en verbeterd. We hebben daartoe onder andere een overleg 

gehad met een aantal WMO-klantmanagers en de kwaliteitsmedewerker WMO 

van de gemeente Breda om samenwerking te verbeteren.

Verantwoord thuis wonen: ongeplande nachtzorg

In regionale samenwerking zou in 2020 een gezamenlijke aanpak van 

ongeplande nachtzorg gerealiseerd worden. Mede door Covid-19 is dit proces 

helaas fors vertraagd. In 2021 krijgt dit vervolg. 

Wonen en Welzijn: dagverzorging

In april 2020 hebben we bij de dagverzorging Raffy de eerste medewerker met 

een welzijnsachtergrond mogen aanstellen. In de loop van het jaar is dit met een 

tweede collega uitgebreid. Beide medewerkers zijn voortvarend aan de slag 

gegaan om voor alle cliënten ondersteuningsplannen te maken. Daartoe is 

uitgebreid met cliënten en hun mantelzorgers gesproken en waar evident ook 

met klantmanagers WMO-overleg gevoerd.

Helaas waren we gedwongen om in de maanden maart tot mei beide locaties van 

de dagverzorging te sluiten wegens coronamaatregelen. In die tijd hebben we 

minimaal eenmaal per week telefonisch contact met onze cliënten gehouden en 

hebben voordeurbezoeken plaatsgevonden. Vanaf medio mei konden we de 

dagverzorging weer openen, maar met een beperkte groepsgrootte waardoor 

cliënten soms niet de volledige begeleiding kregen die ze gewend waren.
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Met de medewerkers van de beide dagverzorgingslocaties en andere 

betrokkenen van de locaties is een gezamenlijk overleg opgestart, waarin 

afspraken zijn gemaakt om meer eenduidigheid in werkwijze te realiseren. 

Medewerkers van de verschillende locaties kunnen elkaar vervangen, wat ertoe 

geleid heeft dat we minder kwetsbaar zijn geworden wat betreft bezetting door 

medewerkers.

Veiligheid: MIC-meldingen

Lang is het idee geweest dat het een vooruitgang was wanneer er minder MIC-

meldingen werden gedaan. In 2020 hebben we binnen de teams veel aandacht 

aan dit onderwerp besteed. MIC-meldingen zijn juist mogelijkheden om 

gezamenlijk te leren van fouten of onveilige omstandigheden. Het bespreken 

en leren van MIC-meldingen staat nu bij ieder teamoverleg op de agenda.

Gebruik van informatie: cliëntparticipatie

Het cliëntportaal CarenZorgt kan eraan bijdragen dat de communicatie met 

mantelzorgers nog gemakkelijker gaat en waarbij de mantelzorgers een beter 

zicht krijgen op de geleverde zorg. Het gebruik hiervan willen we stimuleren. 

We zouden graag zien dat het percentage mantelzorgers dat gebruik maakt van 

CarenZorgt hoger is. We zullen hier in 2021 extra aandacht aan gaan schenken.

Het ophalen van cliëntervaringen krijgt meer aandacht. In 2019 is voor het eerst 

de PREM wijkverpleging afgenomen. In 2019 was de participatie in onze ogen 

te laag (net onder de 50%) hoewel dit overeenkwam met het landelijk 

gemiddelde. In 2020 hebben we alle cliënten persoonlijk een vragenlijst 

overhandigd met het verzoek deze in te vullen. De vragenlijsten zijn daarna ook 

weer persoonlijk bij de cliënten opgehaald. Dit heeft geleid tot een significant 

hoger participatiepercentage van 62,9%. De Net Promotor Score (NPS*) voor 

wijkteams Raffy en De Leystroom is 57. De PREM levert nuttige informatie op 

over de manier waarop cliënten over de geleverde zorg denken en waar 

kwaliteitsverbetering te behalen is. Voorbeelden hiervan zijn de ervaringen van 

cliënten rondom het leveren van zorg op vaste tijden en door vaste 

medewerkers. Anderzijds wordt ook helder wat de cliënten waarderen. Zo 

geven cliënten bij beide wijkteams aan dat ze zich op hun gemak voelen bij de 

zorgverleners en vertrouwen hebben in de deskundigheid van de zorgverleners. 

* De NPS wordt bepaald door het percentage respondenten dat een 9 of 10 geeft min 

het percentage respondenten dat een 0 t/m 6 geven. De uitkomst kan variëren tussen 

-100 en +100. 
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6. Leiderschap, governance en management

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. 

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

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

(NVZD). De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. 

Clusterrollen
In 2020 zijn clusterrollen benoemd. Dit zijn zorgmedewerkers die vanuit een 

woonzorgteam in hun cluster regie voeren en extra aandacht hebben op een 

bepaald thema. Alle medewerkers in het team blijven zelf verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van zorg als professional. De medewerker met een clusterrol heeft 

dan ook een niet-hiërarchische, signalerende, coachende en/of bewakende rol. 

Zij worden gecoacht en gefaciliteerd om deze rol uit te voeren

De volgende clusterrollen zijn per cluster belegd: 

• Kwaliteit en zorgveiligheid 

• Arbo en personele inzet 

• Opleiden en ontwikkelen 

• Resultaatbewaker

Dialoog
Raffy | Lâle | De Leystroom hecht waarde aan ontmoeting, verbinding en 

uitwisseling van ervaringen. In 2020 is gestart met het organiseren van 

dialoogsessies. Een dialoogsessie is een manier om over en weer verwachtingen 

uit te spreken, de vragen en (on)mogelijkheden van de ander beter te begrijpen, 

geïnspireerd te raken en gezamenlijke uitgangspunten te beschrijven. 

In een groepje wordt een dialoog op gang gebracht. Dat kenmerkt zich doordat 

de inbrenger van een idee wordt bevraagd en uitgenodigd het idee uiteen te 

zetten en te expliciteren, zonder dat anderen op dat moment met eigen ideeën 

of tegenwerpingen komen. Dan volgt een dialoog over het thema en de vraag 

hoe de verschillende ideeën in een gezamenlijk idee kunnen worden vervat. 

Alle medewerkers kunnen een onderwerp inbrengen. Zij kunnen hier naar 

wens/behoefte in de voorbereiding worden ondersteund door kwaliteitsadviseur 

en beleidsadviseur

Ga naar bijlage 

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

Leystroom formeel ingericht middels een cliëntenraad en ondernemingsraad. 

In 2020 is een nieuwe medezeggenschapsregeling ontwikkeld, volgens de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018.  

Professionele adviesraad (PAR)
De PAR is een zelfstandig functionerende raad en een onderdeel van de 

organisatie die uitgaat 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 en facilitair 

medewerkers. 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 de organisatie. 

In 2020 is aandacht besteed aan de ontwikkeling van de PAR en de wijze van 

advisering op beleid en uitvoering. Externe coaching heeft bijgedragen aan 

professionalisering en ontwikkeling van het de raad. Hierbij is onder andere 

aandacht geweest voor rol- en taakverdeling, themakeuze, werkwijze, positie in 

de organisatie, de wijze van advisering en persoonlijke ontwikkeling als PAR-lid. 

De insteek was om in 2020 met het thema ‘voeding’ aan de slag gegaan. Echter, 

gedurende het coachtraject bleek ‘eigenaarschap en samensturing’, een 

relevanter thema. Dit thema is besproken met bestuur en beleidsteam. 

Vervolgacties volgen, waaronder een dialoogsessie. Deze dialoogsessie heeft als 

doel medewerkers bewust te maken van hun eigen ontwikkeling, eigenaarschap 

en regie en wat ze nodig hebben om dat te versterken. Vervolgens zal advies aan 

het beleidsteam uitgebracht worden. 

De PAR is het afgelopen jaar betrokken geweest bij de ontwikkelingen van 

inzetten van coronamaatregelen. Denk hierbij aan richtlijnen vanuit het RIVM en 

rondom bezoekregelingen. De PAR is eveneens betrokken bij de ontwikkeling 

van de meerjarenstrategie 2021-2022.

Klik hier voor jaarverslag 2020 

Ondernemingsraad

Klik hier voor jaarverslag 2020 

Cliëntenraad

pag. 24

https://www.raffyzorg.nl/admin_assets/content/content_files/public/jaarverantwoording/OR%20JAARVERSLAG%202020.pdf
https://www.raffyzorg.nl/admin_assets/content/content_files/public/content/Jaarverslag%20Clientenraad%20Raffy-Lale-Leystroom%202020.pdf


“Een bewoner liet terloops aan mij weten gek te zijn op oliebollen. Het was hartje april, midden in de 

eenzame Coronatijd, dus ik dacht: ‘Dan gaan we oliebollen bakken!’ De dag erna ben ik teruggegaan naar 

de zorgwoning. Ik had mijn mobiele kookplaat bij me, zodat we lekker buiten in de frisse lucht oliebollen 

konden gaan bakken. Deze mevrouw heeft de hele middag bij mij aan tafel, buiten onder het parasolletje, 

gezellig mee bollen gebakken. Ze vond het geweldig en lekker. Toen ze al twee (kleine) bollen had 

geproefd (en goedgekeurd!) zette ik de schaal opzij en ging ik even naar binnen om de overige bewoners 

ook te trakteren. Toen ik weer buiten kwam, had ze de schaal met bollen weer naar zich toe getrokken en 

zat van een derde bol te smullen. Ze zat echt te genieten! We hadden zoveel bolletjes gebakken dat we alle 

bewoners van de afdeling konden trakteren op een lekker bolletje.”

coach Eten & Drinken

Dat was smullen 
in de lente…
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7. Gebruik van hulpbronnen

Slimme sensoren
Het voornemen was om in 2020 het zusteroproepsysteem te vervangen op 

locatie Raffy, in combinatie met nieuwe domotica en de telefonie. Echter door 

omstandigheden is besloten dit uit te stellen naar 2021. Met name de 

technische complexiteit heeft ervoor gezorgd dat de wens is ontstaan om meer 

onderzoek te doen naar mogelijkheden om zo te komen tot een goed en 

toekomstbestendig systeem waarbij de zorg goed wordt ondersteund en 

waarbij de veiligheid van bewoners gewaarborgd is. 

Duurzaamheid
De drie locaties Raffy, Lâle en De Leystroom nemen deel aan de Green Deal van 

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

duurzamere zorg. Ook in 2020 zijn de bronzen certificaten met een jaar 

verlengd.

Innovatie

Slimme bril

In 2020 hadden we door de coronamaatregelen te maken met het feit dat de 

deuren van de zorglocaties een periode op slot gingen. Hierdoor hebben 

verschillende disciplines hun werk meer op afstand moeten uitvoeren. Dit was 

een mooie gelegenheid om de slimme bril op te schalen met inzet van de 

andere disciplines. 

Op locatie Lâle waren met name de ergotherapeut en fysiotherapeut betrokken 

en hebben zij op een aantal momenten op afstand meegekeken. Op locatie de 

Leystroom zijn de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en psycholoog 

betrokken. De logopedist heeft de inzet van de slimme bril als prettig ervaren, 

mits er per zorgvraag en bewoner de afweging wordt gemaakt of en hoe de 

slimme bril passend ingezet kan worden. 
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Door inzet van de andere disciplines is er ingestoken op bewustwording en 

gedragsverandering bij zorgmedewerkers. Echter is de ervaring dat de 

zorgmedewerkers de slimme bril niet altijd als gemakkelijk en fijn ervaren 

tijdens hun werkzaamheden. Het in elkaar zetten en opzetten van de slimme 

bril wordt als meer werk ervaren dan het telefonisch contact leggen met de 

desbetreffende behandelaar. Hierdoor is er wederom minimaal gebruik 

gemaakt van de slimme bril op locatie De Leystroom en komt het project 

moeizaam op gang. 

Ondanks de verschillende ingezette acties behoeft de inzet van de slimme bril 

nog altijd enige aandacht. Het enthousiasmeren, stimuleren en motiveren van 

zorgmedewerkers en behandelaren vraagt enige investering. In 2021 zal een 

student van Avans Hogeschool een afstudeeropdracht uitvoeren over de 

slimme bril en Raffy | Lâle | De Leystroom een advies geven over de inzet van de 

slimme bril.

Slimme inco

Eind 2019 is er op locatie Raffy, op de verpleegafdeling, de pilot gestart met 11 

bewoners. Gedurende het traject is de inzet van het slimme 

incontinentiemateriaal bij een aantal bewoners gestopt, omdat het niet het 

resultaat opleverde die op individueel niveau gewenst was. 

Gedurende het traject is er meer enthousiasme ontstaan over het product. Met 

name ten aanzien van de nachtelijke uren en meer complexe zorgvraag bij onze 

bewoners. Zorgmedewerkers en bewoners ervaren de inzet van het slimme 

incontinentiemateriaal als prettig en waardevol.

Een opschaling op locatie De Leystroom was gewenst, echter heeft deze door 

de Covid-19-pandemie niet plaats kunnen vinden. In 2021 wordt er opnieuw 

gekeken naar de mogelijkheden van opschaling.

Wolk

De Wolk heupairbag is een hele lichte en comfortabele heupairbag, die onder de 

kleding (dus onzichtbaar) wordt gedragen. De airbag vult zich met lucht bij een 

val. Bij een val is de heup beschermd tegen letsel en stuurt de Wolk een 

alarmsignaal naar een persoon naar keuze. De heupairbag is ingezet bij 

bewoners met een verhoogd valrisico om heupfracturen te voorkomen. Het 

project loopt goed omdat er vooraf duidelijke afspraken zijn gemaakt rondom de 

inzet, beheer en evaluatie. De interne projectgroep doet in 2021 onderzoek naar 

welke meerwaarde de Wolk heeft in cliëntenzorg en voor zorgmedewerkers. 

Tevens wordt inzichtelijk gemaakt of de kosten tegen de baten opwegen.
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8. Gebruik van informatie

Cliëntoordelen

In 2020 is de cliënttevredenheidsmeting gekoppeld aan het MDO 

geïmplementeerd op locaties Raffy en Lâle. Locatie De Leystroom werkte daar 

reeds mee. De individuele tevredenheidsmeting wordt structureel uitgevraagd 

voor, tijdens of na het MDO. Hierdoor is er een goed beeld van de tevredenheid 

op bewoners-, woongroep- en organisatieniveau.  

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning kan nog beter vormgegeven worden 

door deze feedback die tijdens werkoverleggen met het hele team gedeeld 

wordt. De coronamaatregelen maakten dat MDO’s minder, en/of digitaal 

uitgevoerd zijn en/of teruggebracht tot bespreking van enkel urgente zaken. 

Eén van de gevolgen hiervan is dat de tevredenheidsmeting in het MDO minder 

vaak is uitgevoerd dan gewenst. Dit is ook terug te zien in tabel 3, waar de 

opgehaalde metingen weergegeven zijn.

Verdere implementatie van de werkwijze op Raffy en Lâle zal in 2021 een 

vervolg krijgen. Tips die gegeven worden, richten zich bijvoorbeeld op 

communicatie en dagbesteding voor de specifieke bewoner. De tips worden 

door de EVV’er en het woonzorgteam opgepakt.

Voorbeelden van complimenten zijn: ‘jullie slagen erin om een kleinschalige, 

huiselijke en intieme sfeer te realiseren’ en ‘geduld, flexibiliteit, empathie, 

zorgzaam, behulpzaam, inzichtelijk, goede rapportage en overleg. 

Tabel 3: MDO's en de tevredenheidsuitvraag in 2020

.9

In 2020 was het gemiddelde cijfer op ZorgkaartNederland voor de hele 

organisatie 8.9, gebaseerd op 39 waarderingen. Het gebruik van 

ZorgkaartNederland is minimaal en dient te worden gestimuleerd. In 2021 wordt 

er gekeken naar het bieden van tools aan medewerkers om ZorgkaartNederland

onder de aandacht te brengen bij bewoners, cliënten en mantelzorgers. Denk 

hierbij aan onderbrengen in bestaande processen zoals MDO en inhuizing. 

Locatie Raffy Lâle De Leystroom

Aantal MDO’s 111 21 140

Aantal gegeven cijfer 56 8 100

Gemiddeld cijfer 7.5 8.3 8.3

Responspercentage 51% 38% 71%
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“Tijdens de ochtendzorg was ik de heer aan het helpen met wassen en het scheren van een 

flinke baard. Nadat het scheren klaar was, zei ik: ‘Nu ziet u er weer jong uit’, waarop 

meneer met pretogen hartelijk moest lachen. Aan het einde van mijn dienst liep ik naar 

hem toe en zei: ‘güle güle’ (wat ‘tot morgen’ in het Turks betekent), waarop de heer mij 

wederom een brede glimlach gaf.“

verpleegkundige locatie Lâle
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Terug naar hfdst. 6
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Personeelssamenstelling Van 1-1-2020 tot 1-1-2021

Locatie Raffy

in aantallen Totaal aantal waarvan leerling in fte instroom uitstroom doorstroom

Paramedisch (Verpleegkundige Specialist) 3 2 1 3

Psychosociaal 2 2 1

Verpleegkundige 29 7 23,89 6 7

Verzorgende (niveau 3) 52 14 43,1 10 15

Helpende (niveau 2) 21 10,06 8 6

basiszorgmedewerker 7 2,67 1 5

Huiskamerassistent 18 9,89 4 3

Facilitair 43 34,35 6 8

Administratief en management 42 29,34 7 10

Medewerkers dagcentrum 12 6,79 1 3

Totaal 229 21 164,09 44 61 0

Vaste arbeidsovereenkomsten 152

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten 77

Aantal vrijwilligers 147

Locatie De Leystroom

in aantallen Totaal aantal waarvan leerling in fte instroom uitstroom doorstroom

Verpleegkundige 19 7 13,55 3 9 1

Verzorgende (niveau 3) 43 4 31,51 3 4 2

Helpende (niveau 2) 30 2 18,56 9 5 1

Facilitair 10 4,71 3 3

Buurthuis 3 1,67

Aktiviteitenbegeleiding/verenigingsleven 5 2,67 1

Totaal 110 13 72,67 19 21 4

Vaste arbeidsovereenkomsten 81

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten 29

Aantal vrijwilligers 39

pag. 31



Locatie Lâle

in aantallen Totaal aantal waarvan leerling in fte instroom uitstroom doorstroom

Verpleegkundige 5 3,78 1

Verzorgende (niveau 3) 4 2,89 1

Helpende (niveau 2) 0 1

Zorgassistent (niveau 1) 5 2,14 4 4

Facilitair 5 2,34

Basiszorgmedewerker 5 1,11 1 1

Aktiviteitenbegeleiding 1 0,44

Welzijnsmedewerker 1 0,22

Totaal 26 0 12,92 5 8 0

Vaste arbeidsovereenkomsten 15

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten 11

Aantal vrijwilligers 7

Soort contract

Aantal medewerkers Vast Tijdelijk Totaal

Raffy 152 77 229

Leystroom 81 29 110

Lale 15 11 26

Totaal 248 117 365

Totale organisatie

Totaal aantal waarvan leerling in fte instroom uitstroom doorstroom

Aantal medewerkers 365 34 249,68 68 90 4

Vaste arbeidsovereenkomsten 248

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten 117

Aantal vrijwilligers (incl. Toma) 200

Terug naar hfdst. 3
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Afkortingenlijst

CR Cliëntenraad

DCM Dementia Care Mapping

EVV Eerst Verantwoordelijke Verzorgende/Verpleegkundige 

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten

HR Human Resources 

MDO Multidisciplinair Overleg 

MIC Meldingen Incidenten Cliënten 

MTO Medewerkerstevredenheidsonderzoek

NOOM Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten 

Nza Nederlandse Zorgautoriteit

LPZ Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit

OR Ondernemingsraad

PAR Professionele Adviesraad PG Psychogeriatrie 

PBM Persoonlijke Beschermende Middelen

PREM Patient Reported Experience Measures

PREZO Prestaties in de zorg

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

T.T. Therapeutic Touch

VBM Vrijheidsbeperkende Maatregelen 

VPS Verantwoorde Personeelssamenstelling 

VVT Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Wmcz Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WOL Waardigheid en trots Op Locatie 

Terug naar inhoudsopgave

pag. 33


