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Voorwoord

Nieuwe ontwikkelingen

In de nieuwsbrief van mei heb ik in mijn voorwoord aangekondigd dat we acties 

uitzetten met de focus op:

• Vastgoed, financiën, facilitair.

• Werving en selectie, ziekteverzuim, scholing en arbo.

• Meetbaar maken van kwaliteit van zorg en gerelateerde projecten 

vereenvoudigen.

• Zorg en verpleegkundige inzet in de zorg, bedbezetting, externe zichtbaarheid 

(cliënten en medewerkers), wijkzorg en dagbesteding, behandelcapaciteit.

De afgelopen weken zijn knopen doorgehakt en resultaten bereikt. Onder 

andere met betrekking tot de behandeldiensten, het anders organiseren van 

woonzorgteams, huisvesting en op facilitair gebied. Alle besluiten die zijn 

genomen, zijn in de OR en waar van toepassing in de CR besproken.

In deze éxtra uitgave van de personeelsnieuwsbrief geven we je een update van 

deze ontwikkelingen en in sommige gevallen de reeds zichtbare veranderingen.

Ook is er ander nieuws, zoals de aankondiging van de nieuwe CAO.

Ben de Valk
directeur-bestuurder a.i.
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http://www.samenkleurrijk.nl/summerparty


Zorg & Welzijn

3

Behandeldiensten

Start nieuwe arts en so

Binnen de behandeldiensten zijn de komende periode de nodige veranderingen:

• Victor Spieseke en Steven Strietman verlaten per 1 juli de organisatie. Beiden 

nemen vanaf medio juni hun resterende vakantiedagen op. 

• Mahdi Mohkles verlaat de organisatie per 1 augustus. Mahdi neemt vanaf 

medio juli zijn resterende vakantiedagen op.

Vanaf 1 juli starten 2 nieuwe artsen (fulltime) en 2 specialisten ouderengenees-

kunde (parttime):

Nathalie en Alex nemen elkaar waar op de dagen dat zij niet werken en blijven 

langere tijd bij onze organisatie. 

Ten aanzien van de specialisten ouderengeneeskunde blijft deze oplossing in elk 

geval tot oktober in stand. Zij richten zich met name op de supervisie van Nathalie 

en Alex en de complexe cliënten. 

Ondertussen blijven we streven naar een meer structurele oplossing ten aanzien de 

specialisten ouderengeneeskunde. 

Tussen 13 juni en 1 juli is Alex Verhoef halve dagen werkzaam op locatie Raffy. 

Nathalie en Kitty zijn ook al enkele dagen aanwezig om zich in te werken. Voor alle 

dagen is een specialist ouderengeneeskunde achterwacht. 

Via deze weg bedanken we Victor, Steven en Mahdi voor de samenwerking en 

wensen hen veel succes en geluk voor de toekomst.

Raffy Lâle Buurstede De Leystroom
Arts Nathalie Koot 

(ma t/m do)
Alex Verhoef 
(ma-halve dag)

Alex Verhoef 
(ma, di, do en vr)

SO Kitty Claassens 
(di)

Muthana El Hassany 
(wo en vr)

Neomar Vrolijk
(do)
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Andere organisatie van de 

woonzorgteams

Net als andere organisaties hebben we met een blijvende krapte op de arbeids-

markt te maken. Dit betreft in de zorg vooral Verzorgende IG en Verpleegkundigen. 

Het inhuren via detacheringsbureaus e.d. is geen duurzame oplossing en als 

organisatie ook financieel niet verantwoord. Dat is dan ook de reden dat we een 

meer duurzame oplossing willen inzetten. 

Huiskamermedewerkers

Zo willen we huiskamermedewerkers meer op persoonlijke ondersteuning van de 

minder complexe bewoners gaan inzetten. Zij krijgen in het najaar een korte en 

praktische scholing hoe ze deze bewoners meer kunnen ondersteunen of hun 

collega zorgmedewerkers kunnen helpen. Na de opstart in de zorg gaan zij, net 

zoals nu, hun werkzaamheden in de huiskamer verrichten. 

Ook willen we meer mensen aantrekken die we op deze manier kunnen inzetten en 

zo nodig hiervoor kunnen scholen.

Helpende plus

Daarnaast willen we in het najaar een groep helpenden scholen naar helpende plus. 

Ook dit is een relatief korte en praktische scholing met een landelijk erkend diploma.

Verpleegkundig coaches

Om de ondersteuning van de teams te vergroten stellen we verpleegkundig coaches 

aan. Dit doen we al per 1 juli waarbij we rekening houden met het feit dat de 

coaches in de vakantieperiode zijn ingeroosterd en zij niet zomaar vervangen 

kunnen worden. Buiten de vakantiepiek werkt de coach minimaal 8 uur ingeroosterd 

mee. Voor de overige uren zijn de coaches boventallig en ondersteunen zij waar 

nodig ten aanzien van kwaliteit van welzijn en zorg, de teams en individuele 

medewerkers. 

De coaches zijn er dus nadrukkelijk voor de teams en hebben geen leidinggevende 

functie. Ze hebben minimaal een contractomvang van 24 uur.

Met deze wijzigingen beogen we alle medewerkers in de teams meer in hun kracht 

te zetten en nog meer datgene te laten doen waartoe ze zijn opgeleid én wat ertoe 

doet voor de bewoners. 

We zoeken voor locatie De Leystroom nog 1 of 2 verpleegkundig coaches.
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In onderstaande tabel zie je welke coaches binnenkort worden aangesteld.

Raffy Lâle Buurstede De Leystroom
Boutaina Sbai Angelique Spitters Anouk Cornelissen
Laura van Woerden Wilgert Strik Guus Havermans
Andrea Gerritzen vacature
Tanja Heurter

Op dit moment hebben wij meerdere vacatures. Zowel organisatiebrede

functies als functies op locatieniveau. De vacatures zijn zichtbaar op de URL:

www.samenkleurrijk.nl/vacatures

Zit je op social media, deel dan svp deze link met bijvoorbeeld de 

boodschap (kopieer en plak):

Word jij mijn nieuwe collega? Check de vacatures bij Raffy | Lâle | De 

Leystroom op www.samenkleurrijk.nl/vacatures

Deel jij wel eens vacatures vanuit onze 

nieuwe Werkenbij Samenkleurrijk website?

http://www.samenkleurrijk.nl/vacatures
http://www.samenkleurrijk.nl/vacatures


HR en Opleidingen

6

Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over de CAO VVT 2022.  

Een structurele loonsverhoging, maatregelen om de werkdruk te verlagen en 

betere reiskostenvergoeding: dat zijn de belangrijkste afspraken die gemaakt 

zijn. 

Nu ook de leden van de zorgbonden akkoord zijn, gaat de CAO VVT 2022 met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 gelden, tot en met december 2023. 

Nieuwsgierig? Download hier de CAO van 2022.

Wat is de CAO VVT?

CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. VVT staat voor 

Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Werk jij bij een organisatie of 

instelling die hieronder valt of in de jeugdgezondheidszorg, dan gelden voor 

jou deze collectieve arbeidsafspraken. In de CAO vind je alle landelijk 

vastgestelde afspraken over salaris, werktijden, vakantie, pensioen, overwerk, 

reiskosten en meer. De CAO is doorgaans geldig voor 2 jaar, daarna wordt er 

opnieuw naar gekeken en worden er nieuwe afspraken gemaakt. Dit wordt 

gedaan door cao-partijen, waarbij het FNV de stem is van de medewerkers.

De CAO is te vinden op onze website: www.samenkleurrijk.nl/vacatures

Nieuwe CAO VVT 2022-2023

http://www.samenkleurrijk.nl/vacatures
https://168e399822.clvaw-cdnwnd.com/7ad0d0f1ab3e661ec6567ed53ca6af0a/200000330-5515655159/CAO-VVT-2022-2023.pdf?ph=168e399822
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Facilitaire Zaken

Linnenvoorziening extern

Momenteel zijn er op de drie locaties verschillende afspraken en werkwijzen als 

het gaat om linnengoed. De wens is om dit te harmoniseren en tot 

eenduidigheid te komen. Deze eenduidigheid leidt dan tot het volledig extern 

uitbesteden van de linnenvoorziening voor alle locaties bij één partij. 

Linnenkamer Raffy sluit

Voor locatie Raffy betekent dit dat de linnenkamer zal sluiten. Samen werken we 

toe naar het uitbesteden van de was per 1 oktober 2022. 

De medewerkers van de linnenkamer zijn reeds hierover geïnformeerd en samen 

zijn we in gesprek en op zoek naar vervangend werk binnen de organisatie.

Informatie over de overgang en de veranderende processen volgt op een later 

moment. 

Receptie locatie Raffy / 

Rumah Senang

In eerdere plannen is voor locatie Raffy de keuze gemaakt om de ontvangst en 

de verschillende diensten niet meer via de receptie te organiseren. Zoals ook op 

De Leystroom en Lâle Buurstede geen receptiefunctie is. 

Zoals jullie wellicht hebben gezien, is de receptie op locatie Raffy inmiddels weg. 

De bewegwijzering is geplaatst en de medewerkers van de receptie werken in 

hun nieuwe functie bij Rumah Senang en de Servicedesk. 

Ondanks dat het even wennen is voor ons allemaal en we wat praktische zaken 

op orde moesten krijgen, kunnen we ons vinden in de nieuwe situatie waarin 

zitjes gecreëerd zijn voor bewoners, bezoekers en familie. We gaan er ook verder 

naartoe werken dat bezoekers op deze nieuwe wijze zich welkom kunnen voelen 

bij binnenkomst en wat past bij het gastvrijheidsbeleid. Denk aan bijvoorbeeld 

een tv-scherm met informatievoorziening, welkomstmelding, activiteiten-

overzicht e.d.
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Buurthuis Toma

Raffy-Lâle-Leystroom heeft 6 jaar geleden op verzoek van Gemeente Breda en 

WonenBreburg het beheer van Buurthuis Toma op zich genomen. Er is veel tijd, 

energie en geld gestoken in het beheren van Buurthuis Toma. Dit hebben we met 

veel liefde en plezier gedaan. 

Na 6 jaar en meerdere evaluaties is gebleken dat het beheren van Buurthuis 

Toma te verliesgevend is om hiermee door te gaan. Jaarlijks legt Raffy-Lâle-

Leystroom veel geld bij om de kosten van Toma te kunnen dragen. De kosten die 

zwaar drukken op de begroting van Buurthuis Toma zijn de personeelskosten, de 

stijgende voedingsprijzen en de stijgende energiekosten. 

De kosten zijn de afgelopen jaren zowel bij Buurthuis Toma als in de zorg sterk 

toegenomen, waardoor we hebben besloten te stoppen met het beheren van het 

buurthuis per 1 juli a.s. Een deel van de activiteiten wordt verplaatst naar locaties 

Raffy of De Leystroom.

Jane, het vaste gezicht van Buurthuis Toma zal voornamelijk gaan werken in de 

keuken van locatie Raffy en in Rumah senang. 

Raffy-Lâle-Leystroom heeft zowel WonenBreburg als de gemeente op de hoogte 

gesteld van dit besluit. Zij bekijken nu hoe Buurthuis Toma verder kan zonder 

onze organisatie. 

* * * *
Met betrekking tot voornoemde veranderingen willen we de betreffende 

medewerkers en betrokken vrijwilligers bedanken voor hun jarenlange inzet op 

de linnenkamer Raffy resp. receptie Raffy resp. Buurthuis Toma.
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Huisvesting

Renovatie locatie Raffy

Om de woon- en leefomstandigheden van onze bewoners te verbeteren en om 

de woonomgeving beter te laten aansluiten op de behoeften van onze 

bewoners, is het nodig om het gebouw van Raffy flink aan te passen. 

Hierover hebben we jullie eerder geïnformeerd met betrekking tot het 

masterplan huisvesting en het bijbehorend programma van eisen. 

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen om 

locatie Raffy te renoveren. Een werkgroep heeft samen met WonenBreburg en 

een architect diverse tekeningen gemaakt en deze steeds weer bijgesteld. 

Deze tekeningen worden nu getoetst op haalbaarheid en betaalbaarheid. Als dat 

is afgerond zullen we de plannen verder gaan specificeren en een plan maken 

voor de uitvoering. 

Een paar interessante weetjes m.b.t. renovatie Raffy:

• Op de verdiepingen worden mooie, complete kleinschalige woongroepen 

gecreëerd, met eigen huiskamers met veel daglicht en voldoende ruimte om 

te bewegen en te dwalen. 

• Verbetering van het binnenklimaat is een belangrijk onderwerp in de 

renovatie Raffy. Na renovatie moet het klimaat voor bewoners en 

medewerkers aangenaam zijn om te leven en te werken.

• Op de begane grond komen 2 complete kleinschalige woongroepen. Tevens 

wordt op de begane grond voldoende ruimte gecreëerd om elkaar en de wijk 

te ontmoeten. 

• Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om het Indisch museum te 

huisvesten op de begane grond van Raffy. 

• Om ruimte te maken op de begane grond voor deze woongroepen, zal het 

kantoorgedeelte verhuizen. Hiervoor wordt nog naar een geschikte externe 

locatie gezocht. 

Zie schets (indicatie) volgende pagina
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Dit is een voorbeeld zoals een verdieping 

kan worden, met 2 woongroepen, 

beiden met eigen huiskamers en 

facilitaire ruimtes. 

We hopen snel plattegronden 

te kunnen laten zien van 

definitieve indelingen en keuzes.

Nieuwbouw Lâle 
De plannen voor de nieuwbouw van locatie Lale (op het leegstaande terrein 

naast het huidige pand van locatie Raffy) krijgt steeds meer vorm. Zoals jullie 

wellicht ook in de kranten hebben gelezen, gaat Wonen Breburg samen met AM 

Vastgoed op dit terrein meerdere appartementencomplexen bouwen voor de 

verhuur. Lees artikel in Breda Vandaag van 25 mei jl.

Een van deze gebouwen zal het nieuwe verpleeghuis worden voor Lâle met 50 

bedden. De ingediende haalbaarheidsstudie is inmiddels door gemeente Breda 

goedgekeurd. Er wordt nu door WonenBreburg en AM Vastgoed gewerkt aan het 

indienen van de bouwvergunning, met als doel om begin 2023 te starten met 

bouwen. 

Samen met WonenBreburg, AM Vastgoed, de architecten, medewerkers en 

familieleden van bewoners van Lâle Buurstede gaan we de komende maanden 

door met het verder ontwikkelen van de nieuwbouw. We zullen hierbij het 

gebouw verder gaan inrichten en ruimtes functie toebedelen. 

https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/363782/groots-nieuwbouwplan-moet-zorgen-voor-een-verbetering-en-vergro
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Plankaart locatie
Nieuwbouw Huidige 

Lâle locatie Raffy

Nieuwbouw

Lâle

De komende tijd informeren wij jullie over zowel nieuwbouw Lâle als renovatie 

Raffy. Hiervoor worden verschillende middelen gebruikt, zoals het toekomstige 

intranet, door middel van flyer en door het tentoonstellen van tekeningen. 



Samen kleurrijk.
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personen:

• Theo de Bruyn

tel. 06 - 20 30 92 91

• Hélène Nijhoff

tel. 0165 - 53 44 23
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