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Inleiding
Strategie is kort gezegd de manier waarop onze middelen worden ingezet om onze 

doelen te bereiken. Zo heeft de strategie voor ons de functie van bedrijfskompas. Op 

basis daarvan realiseren we, met een goed zicht op onze kwaliteiten en uitdagingen en 

goede kennis van de buitenwereld, onze ambitie. 

En omdat niets zo blijvend is als verandering pretendeert de strategie niet volledig te 

zijn. Dit strategisch meerjarenplan is een koers voor de meerjarige toekomst. In de 

huidige tijd en de transitie waarin wij ons als maatschappij met de bijbehorende 

vraagstukken begeven, zal dit echter ook continu wendbaarheid en flexibiliteit vragen 

van de locaties Raffy, Lâle, De Leystroom en de wijkzorg. Om deze reden richt het 

strategisch meerjarenplan zich op de grote beweging die op de kortere termijn, van 

2021 tot en met 2022, relevant is en nagestreefd wordt. 

Wij willen koploper zijn in persoonsgerichte, 

cultuurspecifieke en kleinschalige zorg op locatie en in de 

wijk. Dit moet blijken uit het oordeel van onze bewoners, 

cliënten en medewerkers, uit onze goede en 

persoonsgerichte zorg, uit een duurzame bedrijfsvoering 

en uit huisvesting die past bij onze strategie. 

Om dit te bereiken en vast te houden moeten we de basis op orde brengen en blijven 

leren en verbeteren. Door onszelf steeds beter te leren kennen, naar buiten en vooruit 

te kijken, leren, ontwikkelen en ontdekken we. In plaats van beperkingen en dat wat er 

allemaal niet kan of mag, zien we een overvloed aan kennis, ervaringen en 

mogelijkheden. 

Onze missie, visie en kernwaarden vormen het fundament. Daarin ligt de identiteit van 

onze organisatie vast. De missie staat voor onze bestaansreden, terwijl de visie 

beschrijft waar we willen staan.  Onze kernwaarden staan centraal in ons dagelijks 

handelen en zijn cruciaal voor ons succes. 

Een nieuw bedrijfskompas, een verbetering, verdieping en verfijning van

het bestaande. Op basis daarvan en tegen de achtergrond van het

kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het kwaliteitskader wijkverpleging

vervolgen we met moed onze route naar goede en persoonsgerichte zorg.
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1. Missie
Waarom bestaan we?

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. 

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. 

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: 
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2. Visie
Waar willen we staan?

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 bijzonder-

heden en eigen dromen. Vanuit dat perspectief creëren wij de

omstandigheden waarbinnen de mens - en niet het systeem - het

middelpunt van ons handelen vormt. Dat geldt voor allen die op

onze zorg zijn aangewezen, maar ook voor alle medewerkers en

vrijwilligers; je doet ertoe.

Onze visie vertaalt zich naar drie locaties met een eigen kleur en

betrokkenheid in de wijk en gemeenschap, verbonden door

liefdevolle inzet voor kwetsbare ouderen.

Samen vullen we elkaar aan. Samen zijn we kleurrijk.
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3. Besturingsfilosofie

de genoemde ontwikkelingen in onze sector vragen 

nu om een omslag in onze manier van denken 

en doen rond zorgverlening. 

De besturingsfilosofie verwoordt de uitgangspunten bij de aansturing van de organisatie 

Raffy | Lâle | De Leystroom. We gaan uit van het principe van kleinschalig wonen en 

werken: 

De mens is het uitgangspunt in ons doen en laten. Professionals in hun eigen kracht in 

zelfstandige, integrale teams, aangestuurd door leidinggevenden die nabij en beschikbaar 

zijn.

De besturingsfilosofie heeft de volgende uitgangspunten, passend bij alle locaties: 

1. Primaat van de zorg 

2. Culturele eigenheid van de locaties 

3. Resultaatgericht management 

4. Integrale verantwoordelijkheid 

5. Verantwoordelijkheden laag in 

de organisatie
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Ad 1. Primaat van de zorg 

Het primaire proces - de zorg en dienstverlening - staat binnen Raffy | Lâle | De 

Leystroom centraal. Alle ondersteunende diensten faciliteren dit door te signaleren, 

adviseren en - als het kan - door te ontzorgen. Dit met als doel de hoogst haalbare 

kwaliteit van leven voor de bewoners en cliënten te kunnen realiseren en professionals 

te faciliteren hun vak goed te kunnen uitoefenen.

Ad 2. Culturele eigenheid 

De culturele eigenheid van de bewoners van iedere locatie staat centraal. Bij Raffy gaat 

het om Indische en Molukse ouderen, bij Lâle om Turkse ouderen en De Leystroom is 

qua bewoners divers en generiek. De zorg wordt op basis hiervan georganiseerd en de 

locatie erop ingericht. 

Ad 3. Resultaatgericht management 

Resultaatgericht management betekent dat vooraf vastgestelde resultaten bewust 

worden gepland en aldus gestuurd worden nagestreefd. Alle (cluster)managers zijn -

binnen de afgesproken centrale kaders en beleid - kwalitatief en kwantitatief 

resultaatverantwoordelijk voor het eigen organisatieonderdeel. Dit omvat de kwaliteit 

van zorg, medewerkers en budget, maar ook de eigen professionaliteit. 

Ad 4. Integrale verantwoordelijkheid

Integrale verantwoordelijkheid omvat in essentie: samen zorgen dat het goede gedaan 

wordt voor onze bewoners en cliënten. Voor professionals in de woonzorgteams is er 

nabijheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van leiders, die hen faciliteren en 

ondersteunen in het proces naar professioneel eigenaarschap en zelfstandig en 

integraal werken.

Ad 5. Verantwoordelijkheden laag in de organisatie 

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. 
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4. Positionering
Hoe tonen we ons zelf?

Hiermee hebben we mogelijkheden passend in te 

spelen op verschillende wensen en behoeften van 

individuen en landelijke ontwikkelingen.

Elke locatie heeft haar eigen identiteit. Raffy en Lâle

richten zich op cultuurspecifieke ondersteuning en 

zorg voor ouderen op locatie en zorg aan ouderen 

thuis in Breda. De Leystroom richt zich op zorg en 

ondersteuning vanuit een kleinschalige 

woonvoorziening en aan ouderen thuis in de wijken 

Brabantpark en Heusdenhout. 

Diversiteit

Raffy | Lâle | De Leystroom heeft ruime mogelijkheden als kleurrijke organisatie voor 

kwetsbare ouderen. We onderscheiden ons in diversiteit; diversiteit in bewoners- en 

cliëntengroepen, culturen, woonomgevingen en aanbod in de langdurige zorg. Voorbeelden 

van het aanbod zijn intramurale somatische en psychogeriatrische zorg, thuiszorg, palliatieve 

zorg, cultuurspecifieke zorg, dagverzorging en complementaire zorg. Ook zijn we een 

flexibele, wendbare organisatie, met korte lijnen. 
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Middelpunt van de wijk

De blik is naar buiten gericht, met de (zorg)locaties willen wij het middelpunt zijn van de 

omliggende gemeenschap, een goede buur. We richten ons op het verder inbedden in 

de gemeenschap en het samen groeien met bewoners, cliënten en familie, samen met 

de wijk, in ontwikkeling en legt de nadruk op gemeenschapszin en participatie. 

Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij de bewoners van onze locaties. Meer dan tot 

nog toe heeft ook de snelgroeiende groep kwetsbare ouderen die nog thuis woont 

recht op onze deskundigheid. Ook de cultuurspecifieke kennis van de locaties Raffy en 

Lâle nemen we mee naar de wijk. 

Cultuurspecifieke zorg

Het fundament van de locaties Raffy en Lâle is kennis en expertise in de 

cultuurspecifieke zorg voor Indische, Molukse en Turkse ouderen. Op basis van deze 

kennis, expertise en vele jaren ervaring kunnen we een belangrijke rol vervullen in zorg 

en ondersteuning aan kwetsbare ouderen met een migratieachtergrond, zowel op de 

locaties, in de wijk, in de regio als landelijk. 

PR en communicatie

Goede PR en externe communicatie zijn voor zichtbaarheid in de regio van groot 

belang. Prioriteit is goed bereikbaar zijn voor (toekomstige) bewoners en cliënten. 

Daarnaast steken we in op proactieve arbeidscommunicatie, verwachtingsmanagement 

en goed geprofileerd en gepositioneerd zijn. 

Landelijk zijn we een expertisecentrum 

voor cultuurspecifieke zorg. De kennis en 

ervaring op Raffy beslaat decennia en is 

terug te zien in inbedding in de 

gemeenschappen, de aankleding en 

inrichting van de woonomgeving, 

bejegening en kennis van rituelen, 

gebruiken en historie. Locatie Lâle is de 

eerste en tot op heden enige locatie met 

enkel cultuurspecifieke zorg voor Turkse 

ouderen in Nederland en het aantal 

kwetsbare Turkse ouderen neemt landelijk 

toe. De afgelopen jaren is veel kennis 

opgedaan in het omgaan met de 

vraagstukken die deze zorg met zich 

meebrengen. Hiermee kunnen Turkse 

ouderen in heel Nederland geholpen 

worden, door de kennis te delen met 

andere organisaties. 

pag. 9



5. Hoe we het doen

Vakmanschap, autonomie en het werk zelf mogen en 

kunnen organiseren staan centraal. 

Vanuit eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid en bouwen vanuit kwaliteit van leven 

voor bewoners en cliënten komen strategie en visie tot uitvoering vanuit het primaire 

proces wonen, zorg en welzijn: 

We richten ons in alles op professionalisering, kwaliteitsverbetering, eigenaarschap en 

goede, persoonsgerichte zorg. We organiseren ons rondom de behoefte van de bewoner 

en cliënt en doen dat samen, vanuit de bedoeling en voor dat wat echt waarde toevoegt. 

De achterkant van de organisatie volgt de voorkant en niet andersom. Met individuele 

vrijheid en bijbehorende verantwoordelijkheid in samenhang met het grote geheel, kiezen 

we voor verbinden, ontmoeten en samenwerken. Wij blijven altijd de mens zien; bewoners, 

cliënten, medewerkers en vrijwilligers. 

Om daar te komen, geven onderstaande zes lijnen richting: 

1. Huis op orde
Bedrijf in balans – Ontzorgen – Verantwoorde Personeelssamenstelling (VPS)

2. Een tweede thuis
Ontmoeting en gastvrijheid: het middelpunt van de wijk – Het dagelijks leven –

Familieparticipatie – Vrijwilligers 

3. Een passende woon-, leef- en zorgomgeving
Vertrouwde omgeving – Passende huisvesting

4. Eigenaarschap en vakmanschap
Eigenaarschap en Samensturing – Professionele Deskundige zorg – Expertisecentrum

5. Naar verbinden, vinden en behouden van medewerkers
Een uitdagende plek om te werken – Goed werkgeverschap

6. Samen leren, ontwikkelen en innoveren
Innovatie die helpt, ondersteunt, verrijkt – Continu leren en verbeteren – Duurzaam 

ontwikkelen
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Inspelen op risico’s

We realiseren ons dat we niet in een volledig maakbare omgeving zitten. We zijn 

afhankelijk van landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze hebben impact op 

de financiële middelen, arbeidsmarkt en uiteindelijk kwaliteit van zorg. Daarbij zijn de 

gevolgen van de Coronacrisis voor de ouderenzorg nog niet te overzien. Hier schuilen 

mogelijke risico’s, waaronder eveneens de financiering. 

Onze financiële positie beperkt ons in de mogelijkheden om te innoveren. We zijn hierin 

afhankelijk van medepartijen en subsidies. De arbeidsproblematiek speelt ook in Raffy | 

Lâle | De Leystroom. Het zal een uitdaging zijn voldoende, vakbekwame medewerkers te 

verbinden, vinden en behouden. Ook realiseren we ons dat het vinden van passende 

huisvesting en mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding een grote uitdaging is, gezien 

de krapte op de vastgoedmarkt van Breda. 

Met de zes lijnen beogen wij zo goed mogelijk in te spelen op deze risico’s, wetende dat 

risico’s niet uit sluiten zijn en dat bijstelling op basis van voortschrijdend inzicht cruciaal 

is. Een aantal thema’s binnen de zes lijnen is belangrijk in risicobeperking, zodat wij ons 

kunnen blijven inzetten voor kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de thema’s ‘bedrijf in balans’, ‘innovatie die helpt, ondersteunt, verrijkt’, 

‘goed werkgeverschap’, ‘blik naar buiten’ en ‘duurzaam ontwikkelen’. 

1. Huis op orde 

Bedrijf in balans

Raffy | Lâle | De Leystroom wil de komende jaren een duurzaam exploitatieresultaat van 

circa 2% realiseren. Zo’n resultaat is nodig om stap-voor-stap meer ruimte te maken 

voor verdere verbeteringen en innovatie. De haalbaarheid van deze resultaatdoelstelling 

wordt uitgewerkt in een meerjarenbegroting 2021-2022, waarbij ook zicht gegeven 

wordt op solvabiliteit en liquiditeit. 

We moeten echter van ver komen. Nu is het zaak met elkaar een duidelijke planning- & 

controlcyclus te hanteren. Deze cyclus helpt ons om in een veranderde zorgsector grip 

te houden op de externe hectiek en steeds te weten hoe Raffy | Lâle | De Leystroom op 

koers ligt.

Belangrijke randvoorwaarde is dat de basisregistraties (cliënten en zorg, medewerkers, 

financiën) op orde zijn en onze informatievoorziening en analysevermogen aan 

betekenis toenemen. Met goed inzicht en overzicht kan optimaal gestuurd worden op 

resultaten. 

In onze planning- en controlcyclus koppelen we - mede op basis van jaarplannen - de 

inhoud van zorg en van zorgclusters aan de producten en diensten van ondersteunende 

functies (Facilitair, HR, Kwaliteit en Innovatie en Finance en Control).
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Wat nodig is en wat geleverd kan worden spreken we af vanuit het concept 

resultaatgericht management. Wij verstaan hieronder dat:

 het beleidsteam integraal verantwoordelijk is voor de centrale kaders waarbinnen

 de clustermanagers operationeel hun teams aansturen en 

 seniors gedelegeerde taken kunnen uitvoeren waarmee

 medewerkers in de woonzorgteams worden ontzorgd en de eigen decentrale  

verantwoordelijkheden adequaat kunnen uitvoeren. 

Het gaat hierbij om sturing op en verantwoording van:

 afgesproken productie en wachtlijsten

 kwaliteit van omschreven zorg en diensten

 aanwending van financiële middelen

 medewerkers en personeelsbeleid

 beschikbaarheid en gebruik van huisvesting, ICT en facilitaire voorzieningen

 veiligheid en beroepsinhoudelijke ontwikkeling.

Het komen tot resultaatgericht management vraagt afstemming over benodigde kaders, 

bewegingsruimte en bijbehorende inrichting. Jaarlijks zetten we stappen in het 

verleggen van bedrijfsvoeringsaspecten en middelen naar clusters en teams. Dat doen 

we op geleide van toenemende taakvolwassenheid van teams waarbij de medewerkers 

met de clusterrollen belangrijke bruggenhoofden zijn. Het is aan de ondersteunende 

functies om in de praktijk van alledag de clustermanagers, teams en medewerkers te 

ondersteunen en mede te motiveren in het omgaan met nieuwe werkwijzen en 

verantwoordelijkheden. 

Steeds zal de afweging zijn of een stap bijdraagt aan verdere doelmatigheid, effectiviteit 

en tevredenheid. Mocht het risico van versnippering aanwezig zijn, dan kan dat een 

contra-indicatie zijn en zal eerder gekozen worden voor meer centrale borging. 

Met behoud van kwaliteit wil Raffy | Lâle | De Leystroom inzetten op volumegroei, mede 

om een betere kostendekking te krijgen. Daarmee moet het mogelijk worden om meer 

middelen ten gunste van het primaire zorgproces in te zetten en/of ons 

innovatievermogen te verstevigen en ruimte te geven aan experimenten.

Ontzorgen: kunnen doen wat ertoe doet

Nu de bewoner en cliënt steeds meer leidend zijn en niet het systeem, vraagt dit om 

aanpassing van de voorwaarden en processen. Mede om die reden zijn we vanaf 2020 

aangesloten bij de landelijke beweging radicale vernieuwing; van regels naar relaties. 

Daarnaast zijn ook de maatschappelijke veranderingen, zoals de 

arbeidsmarktproblematiek, een aanleiding voor een aanpassing. We willen de 

medewerkers in het primaire proces ontzorgen, zodat hun aandacht met name uit kan 

gaan naar dat wat ertoe doet voor de bewoner en cliënt.  In ons werk rondom de 

bewoner en cliënt onderscheiden we daartoe primaire taken die direct voor en rond het 

leven van de bewoner en cliënt bedoeld zijn en niet-primaire taken die als “oneigenlijk” 

worden ervaren. 
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In onze doorontwikkeling spelen wonen/welbevinden, gastvrijheidszorg, zorg en 

behandeling als gezamenlijke, gelijkwaardige ‘spelers’ (functies) een belangrijke rol. Dit 

ontwerp is dan ook herijkt en gestoeld op integratie, verbinding en samenwerking 

tussen de verschillende functies. Op meerdere niveaus gaan we daartoe aan de slag om 

zo ruimte te creëren voor dat wat ertoe doet. De Corona-crisis heeft deze ontwikkeling 

versneld. In korte tijd werd duidelijk wat er daadwerkelijk toe doet voor onze bewoners 

en onze processen. Denk hierbij aan dagstructuur voor bewoners, inzicht in wat 

belangrijk is voor welbevinden en kwaliteit van leven van specifieke groepen bewoners 

en het opnieuw overwegen, inrichten en loslaten van overlegstructuren. Deze 

ontwikkelingen hebben ons versneld in de richting van de visie gebracht. Dit willen we 

vasthouden en verder uitbouwen. 

De facilitaire dienst speelt een belangrijke rol in het ontzorgen van de woonzorgteams. 

De facilitaire diensten worden daartoe (her)ingericht. Hierbij kunnen we denken aan 

handelingen die repeterend zijn en planbaar en wat we nu wel en niet in eigen beheer 

doen. De logistieke processen, zoals inkoop, meldingen en onderhoud worden 

geoptimaliseerd. 

Verantwoorde personeelssamenstelling (VPS)

De komende jaren ligt er een grote uitdaging op het personele vlak door 

arbeidsmarktproblematiek en complexere zorg. Belangrijke steen in de vijver tot 

verandering is het Kwaliteitskader Verpleeghuizen en Wijkverpleging dat met leidende 

vereisten voor voldoende en vakbekwaam personeel komt. Het is een continu proces 

om de personele samenstelling per doelgroep zo te organiseren dat deze aansluit bij de 

behoeften van de bewoners en cliënten. Daarnaast is eveneens van belang dat de 

personeelssamenstelling voldoet aan de eisen van het Kwaliteitskader en 

zorgverzekeraars c.q. zorgkantoor.  Per doelgroep (context) zoeken we daarom naar een 

passende (context gebonden norm) personeelssamenstelling. We kijken naar welke 

expertise, competenties en ervaring het beste aansluiten op de (zorg)vraag. De 

resultaten vanuit het VPS-traject en bijbehorende strategische personeelsplanning (SPP) 

zijn hiervoor uitgangspunt. Passend bij de route naar zelfstandige teams gaan 

teamleden, binnen de gestelde kaders, de inrichting samen met hun leidinggevende 

vormgeven om zo te komen tot de meest optimale deskundigheidsmix. 

Om de (financiële) voorwaarden voor teams hierin helder te kunnen scheppen, is 

doorrekening van de personele samenstelling en inzet telkens een must. Maar ook 

standaardisering doorvoeren daar waar dat kan. Zo lopen wij geen onnodige risico’s. 

Dat doen we op het startpunt (voor nu), maar ook bij wijzigende omstandigheden in de 

cliëntvraag en de zorg- en behandelcapaciteit. Sturing en inzicht van teams in Raffy | 

Lâle | De Leystroom gaan hierin hand in hand om te bepalen wat de ruimte voor inzet is, 

zowel kwalitatief als kwantitatief. 
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2. Een tweede thuis 

Ontmoeting en gastvrijheid: het middelpunt van de wijk

Met de (zorg) locaties willen wij het middelpunt zijn van de omliggende gemeenschap in 

Breda, een goede buur. Het uitgangspunt is dat wij vanuit onze locaties van 

toegevoegde waarde willen zijn voor ouderen in de omgeving. Ook hen bieden wij een 

tweede thuis; een plaats waar je welkom bent en niemand iets van je verwacht, om 

elkaar te ontmoeten, te ontspannen, informatie te halen en te zijn wie je bent. We 

richten ons op het verder inbedden in de gemeenschap en het samen groeien met 

bewoners, cliënten en familie, samen met de wijk, in ontwikkeling, met de nadruk op 

gemeenschapszin, toegankelijkheid en participatie. 

Met ons diverse mogelijkheden, kennis en ervaring kunnen wij persoonsgericht – en 

waar passend cultuurspecifiek – inspelen op individuele behoeften van mensen in de 

wijk. We richten ons meer op passende zorg in de directe omgeving van de cliënt en 

uitbreiding van de wijkverpleging. Daartoe onderzoeken we wat nodig is om onze 

marktpositie in de wijken waar wij actief zijn, te versterken. Vanuit gastvrijheid en de 

positie als middelpunt van de wijk en daarmee herkenbaar en laagdrempelig zijn voor 

wijkbewoners, is hierin een belangrijke ontwikkeling. 

Het dagelijks leven

Wij willen een tweede thuis zijn voor onze bewoners, cliënten en wijkbewoners, waar zij 

en hun naasten warmte, gezelligheid, oprechte aandacht en steun kunnen vinden. Een 

tweede thuis, waar het leven zo goed en kwaad als het gaat, gewoon door kan gaan. 

Het streven is de bewoner of cliënt en diens naasten het leven zoveel mogelijk voort 

kunnen zetten op de manier zoals zij dat gewend waren. Uitgangspunt is de eigen regie 

van de bewoner of cliënt, waarbij vanzelfsprekend diens kwetsbaarheid bepalend is wat 

deze regie kan inhouden. Het bekende wordt zoveel mogelijk in stand gehouden. Denk 

hierbij aan bekende gezichten van vaste zorgverleners, dagstructuur, gewoonten, 

persoonlijke spullen en familie en vrienden nabij. De kleinschalige woonomgeving leent 

zich uitermate om “zo gewoon als mogelijk” na te streven. Raffy | Lâle | De Leystroom 

ziet beweging, intimiteit en muziek als essentieel onderdeel van het dagelijks leven van 

mensen. Het idee is (blijven) meedoen - ondanks alle beperkingen - aansluiten bij 

interesses, een zinvolle dag vervullen, zingeving, zelf geholpen worden én anderen 

helpen. 

Familieparticipatie

Kwaliteit van leven wordt bepaald door verschillende aspecten: gezondheid, welzijn, 

mogelijkheden tot participatie en wederzijds ondersteunende relaties (“positieve 

gezondheid”). Samenwerking in de driehoek is hierin cruciaal. De relatie tussen de 

bewoner of cliënt en zijn familie, mantelzorger(s), vrijwilligers en professional is 

uitgangspunt in de ondersteuning van de bewoner of cliënt. Het eerste contactmoment 

is het startpunt van deze ondersteuning. In de wijk spelen de wijkverpleegkundigen 

hierin een belangrijke rol. Bij een verhuizing naar locatie Raffy, Lâle of De Leystroom is 

dat het Warm Welkom: voor inhuizing wordt aandachtig kennis gemaakt, afgestemd en 

voorbereid. 
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In essentie gaat het erom om de relationele aspecten binnen het cliëntsysteem zo vroeg 

mogelijk in kaart te brengen en deze natuurlijke lijnen te ondersteunen en intact te 

houden. Zo kan in gezamenlijkheid gezorgd worden voor kwalitatief goede en passende 

zorg voor de bewoner of cliënt. 

Bewoners en cliënten maken deel uit van hun eigen sociale omgeving en kunnen daar 

ook na een eerste contact in één van onze locaties niet los van worden gezien. 

Essentieel is dat zij hun eigen leefwijze kunnen handhaven en daar hoort ook het 

onderhouden van sociale relaties bij. Verhuizen naar Raffy | Lâle | De Leystroom 

betekent, dat naast belangrijke materiële zaken, ook de familie en bekenden als het 

ware “meeverhuizen”. Zij kennen de geschiedenis en gewoontes als geen ander en zijn 

daarmee onvervangbaar. Zoveel als zij kunnen, ondersteunen ze daarmee het 

dagelijkse, kleinschalige groepsleven in Raffy | Lâle | De Leystroom. Zij kunnen daarmee 

de medewerkers helpen de bewoner te begrijpen en daarmee de zorg te verbeteren. 

Het is aan ons om familie en naasten welkom te heten en te begeleiden bij, ook voor 

hen, een vaak moeilijke situatie. We tonen begrip en nemen ze mee in wat ze kunnen 

betekenen voor hun naaste. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn in Raffy | Lâle |De Leystroom onmisbaar. Zij geven bewoners en cliënten 

extra aandacht, bijvoorbeeld tijdens maaltijden, door een luisterend oor te bieden, 

samen te gaan wandelen en begeleiding tijdens verschillende activiteiten en uitstapjes. 

Zij zijn ook actief bij activiteiten die voorwaardenscheppend zijn als cliënten ophalen en 

thuisbrengen om naar de dagverzorging te gaan en het ondersteunen in de keuken of 

ontmoetingsplekken. Vrijwilligers vervullen eveneens een belangrijke rol in het inspelen 

op culturele (collectieve) behoeften van bewoners en cliënten. Bijvoorbeeld door 

ondersteuning bij moskeebezoek, de Indië-herdenking en kerstvieringen. Om de hoogst 

haalbare kwaliteit van leven voor onze bewoners en cliënten te realiseren, is goede 

samenwerking tussen vrijwilligers en professionals noodzakelijk.

Op basis van de behoefte en ondersteuningsvraag van de bewoner of cliënt, wordt een 

vrijwilliger gezocht. Passende inzet van vrijwilligers (naar tevredenheid van bewoner of 

cliënt én vrijwilliger) is essentieel om echt iets te kunnen betekenen in het welzijn van 

bewoners en cliënten. De inzet van vrijwilligers is op dit moment met name op locatie 

Raffy hoog. Op de andere locaties behoeft dit aandacht. 
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3. Een passende woon-, leef- en zorgomgeving

Vertrouwde omgeving

Zorgbehoevende cliënten hebben in toenemende mate behoefte om, zo lang het 

mogelijk, is in hun eigen vertrouwde omgeving te verkeren. Als verblijf in een verpleeg-

of verzorgingshuis dan toch noodzakelijk is, is het van belang dat de cliënt zich zo goed 

mogelijk thuis kan voelen. De inrichting van de woonomgeving draagt daaraan bij. Bij 

goede cultuurspecifieke zorg en specifiek ook zorg aan mensen met dementie is de 

woon-, leef- en zorgomgeving eveneens van groot belang. Kleinschaligheid, herkenbare 

kleuren, geuren, geluiden en voorwerpen kunnen ondersteunen bij het thuisgevoel en 

kwaliteit van leven. Het is van belang de omgeving zo vorm te geven dat mensen zoveel 

als mogelijk de gelegenheid hebben om het leven te vervolgen zoals zij gewend zijn. 

Passende huisvesting

Echt aansluiten op de beleving en behoefte van de kwetsbare oudere. Dat is wat ons 

drijft in het realiseren van passende huisvesting. Het welbevinden wordt in belangrijke 

mate beïnvloed door de fysieke en sociale omgeving. Een omgeving die voor 

(lichamelijke en cognitieve) beperkingen compenseert is van belang, maar ook een 

omgeving die mensen op een positieve manier aanspreekt op hun mogelijkheden, 

interesses en waarden. Ook de omgeving dient de kwaliteit van leven zo goed mogelijk 

te ondersteunen. 

In 2020 is een Visie op wonen en daaraan gekoppeld een programma van eisen 

opgesteld in samenwerking met interne stakeholders. Aan de hand hiervan wordt naar 

doelgroepenbeleid en ontwikkeling (volumegroei) gekeken. Belangrijke thema’s hierin 

zijn de mogelijkheden binnen de huidige huisvesting en herhuisvesting van Lâle en de 

zorgwoningen. Daarnaast worden de mogelijkheden van capaciteitsuitbreiding voor 

onder andere WLZ, VPT en MPT onderzocht. Er wordt continu gestreefd naar passende 

zorg in een passende omgeving. 

4. Professionalisering en vakmanschap 

Eigenaarschap en samensturing

Een belangrijk vraagstuk gaat over eigenaar zijn van onze professionele vraagstukken en 

resultaten. Om ons zelfbewust te verhouden tot onze opgaven, collega’s, mogelijkheden 

en onmogelijkheden die we dagelijks tegen komen. De uitdaging is in te zien- hoe lastig 

ook - dat niet de situatie of de ander verandert, maar dat het aan ons is om ons te 

verhouden tot de werkelijkheid in ieder moment, dat vraagt om flexibiliteit en 

wendbaarheid van eenieder.

We werken vanuit clusters. Medewerkers, familie en vrijwilligers vervullen een 

belangrijke rol. Door vanuit kleinschaligheid in een cluster te werken ontstaat de ruimte 

om zelf de dagelijkse keuzen en afwegingen te maken die nodig zijn om 

persoonsgericht te handelen. Het professioneel eigenaarschap dat aan de basis van dit 

handelen ligt, krijgt hiermee stap voor stap inhoud door eigen handelen. 
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We zetten in op vereenvoudiging van processen, dichtbij het primaire proces en een 

ontwikkeling naar integraal zelfstandige teams. Een gevoel van tweede thuis is enkel 

haalbaar als alle betrokkenen zich samen integraal verantwoordelijk voelen voor 

kwaliteit van leven van de bewoner of cliënt en gastvrijheid. Dit vraagt leiderschap. 

Leidinggevenden en teams worden ondersteund bij deze ontwikkeling. In de clusters 

zijn clusterrollen actief op de thema’s Kwaliteit en Zorgveiligheid, ARBO en Personele 

Inzet, Resultaatbewaking en Opleiden en Ontwikkelen. De clusterrol is een niet-

hiërarchische rol en heeft een signalerende, coachende en/of bewakende rol voor het 

hele cluster. De harmonisatie en de doorontwikkeling naar persoonsgericht werken 

vraagt om verdere uitwerking van processen, samenwerkingsstructuren, werkwijzen en 

gedrag in samenwerking met (multidisciplinaire) teams. Om het gewenste resultaat te 

bereiken, is het van belang te investeren in de verdere clusterontwikkeling en de 

ontwikkeling van de medewerkers en leidinggevenden.

Professionele, deskundige zorg

Ontwikkelingen als meer regie bij de bewoners en cliënten, dementievriendelijke 

samenleving, extramuralisering, veranderende doelgroepen, kortere woonduur en 

toenemende multimorbiditeit vragen een andere rol van medewerkers dan voorheen. 

Zorgvragers worden door hun ziekte of aandoening gedwongen zich tot anderen te 

richten. Dit stelt hoge eisen aan de zorgvuldigheid van ons handelen. We gaan voor 

professionele persoonsgerichte zorg, waarbij bewoners en cliënten de ruimte en waar 

nodig ondersteuning krijgen hun leven te leiden zoals ze dat willen. Dit vraagt 

deskundigheid, een proactieve open houding van medewerkers, waarbij afstemmen en 

aansluiten bij de ander (present zijn) noodzakelijk is.  

We leggen de focus op een gelijkwaardige, 

persoonlijke en liefdevolle relatie tussen mensen. 

Meer wordt geanticipeerd op de grote en vaak groeiende complexiteit van de zorgvraag 

ongeacht waar de bewoner en cliënt woont. De zwaardere zorgvraag en toename van 

onbegrepen gedrag wordt sterk ervaren. Dit vraagt om (gedrags)aanpassing in ons 

werk, om slimmer werken, om intensievere multidisciplinaire samenwerking en 

afstemming zodat we bestaande en te ontwikkelen kwaliteit en kennis passend in deze 

complexere situatie kunnen benutten. 

Expertisecentrum 

In de organisatie is ruime kennis en expertise aanwezig als het gaat om het 

ondersteunen van kwetsbare ouderen. Voorbeelden hiervan zijn dementiezorg, 

palliatieve zorg, cultuurspecifieke zorg aan Indische, Molukse en Turkse ouderen en 

complementaire zorg. Door onze kennis en ervaring te bundelen en te verdiepen, zijn 

we slagvaardiger, vernieuwender en effectiever in ons hele werkgebied. Ook kan deze 

kennis en expertise gedeeld worden met andere organisaties. 
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We gaan werken met een expertisecentrum waarin eigen professionals, zoals specialist 

ouderengeneeskunde, verpleegkundige specialist en psycholoog, breed inzetbaar zijn in 

ons werkgebied. De inzet vanuit het expertisecentrum is flexibel en op afroep naar 

aanleiding van de zorgvraag en/of een kwaliteitsvraagstuk. Professionals hanteren een 

integrale benadering en werken op onze locaties en daarnaast mogelijk in de 

organisaties waar wij intensief mee samenwerken. Vanuit dit centrum werkt men in een 

wisselende teamsamenstelling en een wisselende omgeving. Zij kunnen eveneens 

coachen vanuit een multidisciplinair vakinhoudelijke visie en verpleegkundig perspectief. 

Onderdeel van het Expertise team is een Mobiel Team Onbegrepen gedrag. 

Organisatiebreed neemt gezien de steeds toenemende zorgvraag en 

multiproblematieken onbegrepen gedrag toe. Medewerkers zijn hier niet op uitgerust. 

Het mobiele team is breed inzetbaar, in eerste instantie op de eigen locaties en in de 

wijkzorg van Raffy-Lâle-Leystroom. Op termijn kan dit uitgebreid worden naar de regio 

en externe partners.

Om een landelijk expertisecentrum te zijn, is verdere ontwikkeling van kennis, ervaring 

en aanbod nodig. Daarbij is belangrijk in te spelen op de kennis die in de toekomst 

nodig is. Onderhouden en actualiseren van onze kennis rondom cultuurspecifieke zorg 

is daar een voorbeeld van. Er wordt continu gezocht naar interessante 

samenwerkingspartners en relevante ontwikkelingen. 

5. Naar verbinden, vinden en behouden van medewerkers 

Een uitdagende plek om te werken

Voor de kwaliteit van zorg en de toekomst van de organisatie is het cruciaal dat (goed 

ontwikkelde) medewerkers zich verbinden en blijven verbinden en kunnen voldoen aan 

de behoefte van de bewoner en cliënt. Hiertoe is van belang dat zij vanuit hun 

vaardigheden aan kunnen sluiten op de complexiteit van de zorg. Die ontwikkeling is 

een belangrijke te nemen stap in de sector nu we weten dat de inzet van meer 

medewerkers niet per se tot betere zorg leidt. In de doorontwikkeling is dan ook van 

belang ruimte te bieden aan die ontwikkeling en daarin te ontdekken welke 

competenties en talenten zorgen voor ‘goed werk’. Als werk dat goed is, goed voelt en 

goed doet. 

De organisatie wil een uitdagende plek zijn om te werken, waar medewerkers met 

voldoening werken en zich veilig voelen om zich te ontwikkelen en vooruitstrevend te 

zijn. Blijven investeren in medewerkers, leerlingen en stagiaires is van groot belang. 
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Goed werkgeverschap

We hebben de ambitie om een aantrekkelijke werkgever in de regio West-Brabant te 

zijn. Hierbij is het belangrijk een gezonde organisatie te zijn, waarin medewerkers 

productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken. Er wordt 

ingestoken op werkgeluk, duurzaamheid en dat er ook voor medewerkers 

persoonsgerichte aandacht is. De komende twee jaar zal het HRM-beleid 

doorontwikkeld en geharmoniseerd worden. Belangrijke thema’s hierin zijn een 

aangename werksfeer, salaris en arbeidsvoorwaarden, inwerken en welkom heten van 

nieuwe medewerkers, ontwikkelmogelijkheden, baanzekerheid, ruimte om je vak uit te 

oefenen, goede balans tussen werk en privé en flexibele werktijden.

6.  Samen leren, ontwikkelen en innoveren

Innovatie die helpt, ondersteunt, verrijkt

Nieuwe technologieën kunnen van grote waarde zijn in de kwaliteit van leven van 

bewoners en cliënten, maar ook voor de toekomstbestendigheid van de organisatie. 

Met innovatie willen we bijdragen kwaliteit van leven en betaalbaarheid, uitvoerbaarheid 

en kwaliteit van zorg. 

Woon- en zorgtechnologie vraagt nog veel aandacht in Raffy | Lâle | De Leystroom. Dit 

zit deels in de bekostiging en deels in bewustwording en gedragsverandering die nodig 

zijn om innovatie tot een succes te maken. We hebben niet de middelen en bijpassende 

ambitie om koploper te zijn, maar zijn graag early adapters. Daarom trekken we hierin 

gezamenlijk op met netwerkpartners in de regio, bijvoorbeeld in het programma Anders 

Werken. De transitiemiddelen zijn daarin een middel om nieuwe technologieën te 

ontdekken. 

Naast traditionele toepassingen ter ondersteuning van kwaliteit, veiligheid en efficiency 

zal informatietechnologie (IT) arbeidsbesparing en zelfzorg faciliteren. Ook verbetering 

van elektronische gegevensuitwisseling vraagt aandacht. Dit vraagt om een duidelijke 

visie, strategie en aansturing. De IT-visie en -strategie worden herijkt. Implementatie en 

borging volgen daarna. 

Blik naar buiten

Naast het organiseren van de begeleiding en zorg- en dienstverlening op de locaties en 

in de thuissituatie is het belangrijk dat de blik naar buiten wordt gericht. Net zoals we 

dat thuis doen, zoeken we de samenwerking met de gemeenschap, buren en de wijk. 

In de wijk staan we, samen met huisartsen en andere ketenpartners, voor de enorme 

opgave om deze groep oudere mensen en hun familiesysteem, met een complexe en 

meervoudige zorgvraag, in de thuissituatie te ondersteunen. Samen zoeken naar 

oplossingen en voortdurende dialoog met betrokken partijen is noodzakelijk. 
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Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen, o.a. de toenemende vergrijzing en 

toenemend aantal burgers met dementie, is het noodzakelijk ons meer te verbinden 

met ketenpartners, zoals onderwijs, eerstelijnszorgverleners, welzijnsorganisaties, 

gemeentes, vrijwilligersorganisaties, kennisinstituten en collega’s buiten de VVT sector. 

We kijken buiten onze eigen organisatie en sector voor nieuwe ideeën, innovatie en 

samenwerkingsmogelijkheden. Steeds wordt gekeken wat de toegevoegde waarde van 

een samenwerking is, de voor- en nadelen, kansen en risico’s worden overwogen. 

Regionale samenwerking zoeken we actief op. We sluiten ons aan bij landelijke 

programma’s als Waardigheid en Trots, Thuis in verpleeghuis en radicale vernieuwing 

verpleeghuizen; van regels naar relaties. We nemen deel aan de stuurgroep Landelijke 

leidraad cultuurspecifieke zorg in samenwerking met VWS en Noom. 

Continu leren en verbeteren

We realiseren ons dat 100% goed niet bestaat, want iedere kwetsbare oudere is anders 

en ‘DE’ oplossing bestaat evenmin. Bovendien zijn ook de mensen die bij ons werken, 

gewone mensen. Niet foutloos, niet volmaakt, met eigen gewoonten en een eigen zon-, 

maar ook schaduwzijde. Daarom willen we aansluiten bij en afstemmen op mensen. 

Iedere dag opnieuw zien wat ertoe doet en accepteren dat de zorg z'n grenzen kent, 

ook al omdat het beschikbare geld niet onbeperkt is. Wijsheid halen we uit 

voortschrijdend inzicht in de veranderende omgeving waarin we ons werk doen, door 

middel van zelfreflectie, coaching en van elkaar leren. Die omgeving biedt ons een 

overvloed aan kennis en mogelijkheden en we spreken elkaar aan op het feit dat er 

eindeloos veel meer is wat wel kan dan niet. Alles kan tot het tegendeel is bewezen.

Goede zorg is meer dan verantwoorde, dat wil zeggen te verantwoorden en bewezen 

zorg. Want niet alles van waarde is meetbaar en niet alles wat meetbaar is, is van 

waarde. Omdat kwaliteit ontstaat in de relatie tussen mensen vraagt dit om afstemmen 

op en aansluiten bij de mens als geheel. Uiteindelijk gaat het om de vraag of degenen 

die op onze zorg en/of ondersteuning is aangewezen goede kwaliteit ervaart. Voelen zij 

zich gezien, gehoord, in regie? Cliëntervaringen hebben een belangrijke plaats in het 

continu verbeteren. We zoeken steeds naar mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in 

wat ertoe doet voor de kwetsbare ouderen en hun netwerk.

De visie op leren: 

Leer mij het zelf te doen. Op de werkplek. 
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Duurzaam ontwikkelen

We willen samenwerken en in verbinding met (externe) partners ontwikkelen en 

verbeteren. Dat wil onder meer zeggen dat we onze dienstverlening en gastvrijheid 

zodanig verbeteren dat de kwaliteit onderscheidend verbetert. Mogelijk dat we hierdoor 

een aantal van onze diensten en activiteiten sterker op de markt kunnen zetten en deze 

zichzelf meer kunnen gaan bedruipen. Denk bijvoorbeeld aan de buurthuizen 

De Leystroom en Toma.  

We vinden het cruciaal om de veranderingen duurzaam tot stand te brengen en daarom 

is duurzaamheid een vast onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. We kijken vanuit 

een breder perspectief dan alleen milieugerelateerde thema's zoals wind, water, en 

energie. Ook het duurzaam organiseren en duurzaam maken van beleid hebben onze 

aandacht.

We willen een leven lang leren, om duurzaam en 

flexibel te kunnen inspelen op de behoefte die er leeft.
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