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Voorwoord

In deze nieuwsbrief is er op HR-gebied heel veel te vermelden. Het ene 

onderwerp zal je meer aanspreken dan het andere, maar wel goed om alles even 

door te lezen.

Nieuwe bestuurder

Zoals je weet, ben ik tijdelijk als directeur-bestuurder verbonden aan 

Raffy | Lâle | De Leystroom. De Raad van Toezicht heeft het wervingsprocedure 

voor een nieuwe bestuurder opnieuw in gang gezet. De vacature staat uit via Suur 

& Company. Het uitgebreide profiel lees je hier: 

suurcompany.nl/vacature/bestuurder-2021-00152. Zit je op LinkedIN, delen wordt 

gewaardeerd..

Uitbreiding spreekuur

Vanaf 1 oktober houd ik ook spreekuur op de maandag. Dan kun je 

(onaangekondigd) bij me binnenlopen op locatie De Leystroom, in de 

vergaderruimte naast de kantoortuin. Op donderdag op locatie Raffy ben je 

welkom. Tijden van 13.00 tot 14.00 uur, met enkele uitzonderingen (zie rood).

Je bent van harte welkom.

Ben de Valk
directeur-bestuurder a.i.
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MAANDAG De Leystroom 13.00-14.00 uur DONDERDAG Raffy 13.00-14.00 uur

3 oktober 10.00-11.00 uur 6 oktober vervalt

10 oktober 13 oktober vervalt

17 oktober 20 oktober

24 oktober 27 oktober

31 oktober 3 november

7 november 10 november

14 november 17 november

21 november 24 november

28 november 12.00-13.00 uur 1 december

5 december 8 decembr

12 december 15 december

19 december 14.00-15.00 uur 22 december

https://suurcompany.nl/vacature/bestuurder-2021-00152/


Kwaliteit & Beleid
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Radicale Vernieuwing Zorg organiseert van 7 t/m 11 november 2022 

een nieuwe landelijke inspiratieweek. Het thema van de week is: 

Op zoek naar Waardevol leven! 

Maandag 7 november 2022

Deze maandag staat helemaal in het teken van Radicale vernieuwing zorg thuis en 

in het verpleeghuis. Samen met cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, 

zorgprofessionals, onderzoekers, bestuurders en andere betrokkenen uit het hele 

land, delen we die dag dromen, ervaringen en dilemma’s uit de praktijk. 

Aanvang 10.00 tot 17.00 uur.

Het programma staat online: www.weekvanderadicalevernieuwing.nl/maandag

Aanmelden

 Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich aanmelden voor het online programma.

 Het live programma in Utrecht is voor mensen die deelnemen aan Radicale 

vernieuwing – zoals Raffy-Lâle-Leystroom en de relaties van de beweging en 

deelnemers. Ben je hierin geïnteresseerd, laat het weten aan onze 

kwaliteitsadviseur Siham Sbai (s.sbai@raffy-leystroom.nl. Siham is vanuit onze 

organisatie betrokken bij Radicale Vernieuwing.

Voor het live programma in Utrecht kun je je hier aanmelden.

7 november Week van 

de radicale vernieuwing

Meld jij je aan?

http://www.weekvanderadicalevernieuwing.nl/maandag
https://forms.gle/NNSTH43mZryzFDwZ8
mailto:s.sbai@raffy-leystroom.nl
https://forms.gle/4EWBydHHDo4raeii7


HR en Opleidingen
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Herverzekering Derde WW-jaar en WGA-hiaat
Vakbonden en werkgevers in de VVT beschermen zorgmedewerkers tegen 

terugval in inkomen. 

Minder zorgen voor zorgmedewerkers over een terugval in inkomsten na arbeids-

ongeschiktheid of werkloosheid. Dat is het doel van een nieuwe verzekering die 

zorgmedewerkers in de VVT beschermt voor financiële risico’s na arbeids-

ongeschiktheid en werkloosheid.

Werkgeversorganisaties en vakbonden sloten hiervoor een unieke mantel-

overeenkomst (met een looptijd tot 1 januari 2028) met verzekeringsmaatschappij 

Loyalis. De VVT is de eerste sector in Nederland die medewerkers behoedt voor 

een forse terugval in inkomen, omdat ze door long covid of andere oorzaken niet 

of minder kunnen werken. Ook medewerkers die sinds 1 maart 2020 ziek en 

arbeidsongeschikt zijn geworden, zijn met terugwerkende kracht verzekerd.

De mantelovereenkomst bestaat uit de herverzekering van het ‘derde WW-jaar’ 

vanaf 1 oktober 2022. Deze verzekering is tot 1 oktober 2022 ondergebracht bij 

SPAWW, cao-partijen hebben eerder besloten die aansluiting niet te verlengen. In 

de overeenkomst wordt de herverzekering voortgezet, zodat medewerkers niet 

tussen wal en schip vallen. 

Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2023 ook het WGA-hiaat verzekerd. De 

inkomensachteruitgang van arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers met een 

WGA-uitkering wordt daarmee tot minimaal 70% van het salaris aangevuld. 

Deze dekking gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020. 

Raff-Leystroom brengt de Loyalis-polis onder bij Zicht, die onze overige polissen 

ook in beheer heeft. 

Wat betekent dit voor de medewerker?

In de volgende tabel zijn de premiepercentages opgenomen. De premie komt 

volgens de CAO volledig voor rekening van de medewerker. Deze betaalt op 

basis van de huidige SPAWW-verzekering (derde WW-jaar) nu 0,2%; vanaf 2023 

loopt deze op tot 0,52%. Indicatief: inhouding momenteel € 5 wordt dan circa 

€ 13 per maand.

Lees verder pagina 5
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CAO-partijen hebben ook afgesproken dat de medewerker voor het premie-

onderdeel ‘inloop WGA-hiaat’ een compensatie ontvangt. De wijze waarop deze 

compensatie wordt toegekend moet in de periode 1 maart 2023 en uiterlijk 

1 januari 2024 duidelijk zijn. 

De hoge inflatie raakt ons allemaal. De boodschappen in de supermarkt, de 

energierekening, een drankje in het café: bijna alles wordt duurder…

Wist je dat:

- het altijd mogelijk is om overuren te laten uitbetalen? 

- meeruren werken in de meeste functies kan? 

- je in de zorg zowel op je eigen woongroep als ook bij andere woongroepen 

extra uren kunt maken?

Bespreek dit met je leidinggevende om te kijken wat passend is en heb je 

vragen, stel ze aan het HR team via hr@raffy-leystroom.nl. 

En wist je dat gemeente Breda (gratis) mogelijkheden biedt om geldzorgen te 

voorkomen. Zoals een: 

• budgetcursus waar je o.a. leert hoe je een overzicht kunt maken van je 

maandelijkse inkomsten en uitgaven. Ook worden er tips en trucs aangereikt 

om je aan dit overzicht te houden. 

• een budgetcoach die speciaal getraind is om je op weg te helpen naar een 

financieel gezonde toekomst. De budgetcoach komt bij je thuis.

• deskundig hulp van een maatschappelijk werker, waarmee je samen kunt 

kijken welk stappen nodig zijn. 

Meer informatie lees je via de website van gemeente Breda.

Polis Loyalis % loon per

Derde WW-jaar 0,126% 1-10-2022

WGA-hiaat 0,274% 1-1-2023

Inloop WGA-hiaat 0,120% 1-1-2023

totaal 0,520%

mailto:hr@raffy-leystroom.nl
www.breda.nl/hulp-bij-geldzorgen-schulden
https://www.pggmenco.nl/prinsjesdag/2022-dit-betekent-prinsjesdag-voor-jouw-portemonnee/
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NIEUWE SAMENSTELLING PRAKTIJKOPLEIDINGEN

Hallo Collega’s,

Team (praktijk)opleidingen heeft sinds kort een vernieuwde samenstelling! Graag 

stellen wij jullie onze nieuwe collega Kitty Geers en de nieuwe samenstelling 

Praktijkopeldiingen aan jullie voor. Wij heten Kitty van harte welkom in ons team, 

wensen haar veel succes en zijn enthousiast om samen het team opleidingen voor 

onszelf en de organisatie goed neer te zetten! 

Mochten jullie voor opleidingen vragen, opmerkingen tips of tops hebben dan horen 

wij dit graag. Meedenken met ons, wordt altijd gewaardeerd !

Nieuwe praktijkopleider:

Kitty Geers is per 15-08 nieuw binnen het team gestart als praktijkopleider. Kitty is 

een ervaren praktijkopleider, docent geweest bij Curio en zal de taken (en 

telefoonnummer) als praktijkopleider en leerlingen overnemen van Angela IJzer. Dit 

betekent de leerlingen van locatie De Leystroom, Lâle Buurstede en 

Extramuraal. Kitty stelt zich op pagina 9 graag verder aan jullie voor.

Gegevens: Kitty Geers

 Mobiel: 06-20573175 

 E-mail: K.Geers@raffy-leystroom.nl

 Werkdagen: Ma-Di-Do (oneven weken) / Vr (even weken)

Praktijkopleiding (ongewijzigd)

Jacqueline Dekkers is en blijft de praktijkopleider van locatie Raffy en De Leystroom, 

dus ongewijzigd. Jacqueline zal de komende periode Kitty inwerken in de rol en 

taken als praktijkopleider op de locaties. 

Gegevens: Jacquelien Dekkers

 Mobiel: 06-12850231

 E-mail: J.Dekkers@raffy-leystroom.nl

 Werkdagen: Ma-Di-Do

Opleidingscoördinator (nieuw):

Angela IJzer is per 01-08 de opleidingscoördinator binnen het team opleidingen en 

heeft de taken (en telefoonnummer) overgenomen van Lia Jansen die onlangs met 

pensioen is gegaan. 

Gegevens: Angela IJzer

 Mobiel: 06-82466376

 E-mail: A.IJzer@raffy-leystroom.nl

 Werkdagen: Di-Wo-Vr

In de volgende nieuwsbrief (of intranet) zal het gehele, vernieuwde team HR Advies, 

Recruitment & Opleidingen zich aan jullie voorstellen.

mailto:K.Geers@raffy-leystroom.nl
mailto:J.Dekkers@raffy-leystroom.nl
mailto:A.IJzer@raffy-leystroom.nl
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ARBOBELEID: VEILIG EN GEZOND WERKEN

De afgelopen maanden is gewerkt aan het nieuwe Arbobeleid voor Raffy | Lâle | De 

Leystroom. De OR heeft laten weten zich te kunnen vinden in het arbobeleid en enthousiast 

te zijn over de vorm en inhoud. 

Een belangrijk onderdeel van het plan gaat over arbo-instrumenten die ons helpen om 

veilig, gezond en met plezier te kunnen werken. Nuttige informatie en de praktijkrichtlijnen 

uit de Arbocatalogus VVT (zie www.arbocatalogusVVT.nl) hebben we in kaart gebracht in 

een overzichtelijke flyer (klik op foto). 

De flyer geeft informatie over het omgaan met fysieke belasting, werkdruk, ongewenst 

gedrag van cliënten of collega’s en bijvoorbeeld over veilig werken wanneer je zwanger 

bent.

We hopen dat iedereen met behulp van de flyer en alle uitleg (klik door op de icoontjes) 

beter geïnformeerd gaat zijn over wat belangrijk is om binnen onze organisatie veilig, 

gezond en met plezier te kunnen werken. De gedrukte flyer wordt in oktober uitgedeeld.

Met arbo-gerelateerde vragen kun je daarnaast altijd terecht bij je leidinggevende of bij 

onze preventiemedewerker Marielle Koks, m.koks@raffy-leystroom.nl.

file://RL-DC01/Data/KWALITEITSHANDBOEK/KWALITEITSHANDBOEK 1 Raffy-Lale-Leystroom/4. HR/04.BE - Arbobeleidsplan.pdf
http://www.arbocatalogusvvt.nl/
mailto:m.koks@raffy-leystroom.nl
file://RL-DC01/Data/KWALITEITSHANDBOEK/KWALITEITSHANDBOEK 1 Raffy-Lale-Leystroom/4. HR/Veilig en gezond werken flyer.pdf


8

AUGUSTUS

Nieuwe collega’s

Andrea Gerritzen Verpleegkundig Coach Raffy

Chaimae Abarkan Verzorgende IG Raffy

Dewi van Hoek Beleids- projectmedewerker

Fatima El Hamdi Verzorgende De Leystroom

Josje van Duuren - Marcus Woonbegeleider De Leystroom

Kitty Geers Praktijkopleider

Lisette Kools Woonbegeleider De Leystroom

Noortje van Vugt Woonbegeleider De Leystroom

Samira Najja Basis Zorgmedewerker De Leystroom

Seyma Tahtali Leerling verpleegkundige 4e jaar Raffy

Tanja Heurter Verpleegkundig Coach Raffy

Amina Battich Helpende De Leystroom

Danique Peemen Helpende Raffy

Dilara Calhan Leerling verzorgende IG 1e jaar Raffy

Laura van Woerden - Bult Verpleegkundig Coach Raffy

Lisette Franssen Verpleegkundige De Leystroom

Rebecca Wildhagen Woonbegeleider De Leystroom

Rowena Luijten Leerling Helpende 1e jaar De Leystroom

Semahat Sahin Leerling verzorgende IG 3e / 4e jaar Raffy

Susan den Hamer - Lo-a-Njoe GZ Psycholoog

Laura Zopfi Recruiter / HR professional

Marijke Dieckmann Senior HR adviseur

Michel van Pelt EVV Verzorgende IG Raffy

Nikki van Woudenberg Verpleegkundig Coach De Leystroom

SEPTEMBER

OKTOBER
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Onze vacatures zijn voortaan te vinden op: https://raffyleystroom.recruitee.com

Deze staat gekoppeld aan onze huidige website(s). Recruitee heeft aan de ‘achterkant’ 

een tool dat ons helpt om een beter overzicht op het wervingsproces te houden. 

De handmatige controles van de status van elke kandidaat en het vele mailverkeer zijn 

hiermee verleden tijd. Dit is een eerste stap richting een nieuwe website ‘Werkenbij’. 

In een later stadium gaat Recruitee voor leidinggevenden bijdragen aan een efficiënter 

sollicitatieproces.

https://raffyleystroom.recruitee.com/
https://raffyleystroom.recruitee.com/
https://raffyleystroom.recruitee.com/
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EVEN VOORSTELLEN

Hallo allemaal,

Een nieuw gezicht bij opleidingen, een nieuwe praktijkopleider, maar wie zou dat 

zijn!!!

Nou, ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Kitty Geers. Ik ben geboren en 

getogen in het mooie Zeeuws-Vlaanderen. We zijn 16 jaar geleden naar Breda 

verhuisd, vanwege werk. Ik ben getrouwd en we hebben 2 volwassen kinderen, 

zoon en dochter die beiden het huis uit zijn. 

Als je mij ziet, ik ben klein van stuk maar weet mijn mannetje te staan. Daarnaast 

heb ik heel wat jaren in de zorg gewerkt. Ik ben begonnen als verzorgende en ben 

toen verder gaan leren voor verpleegkundige. In het ziekenhuis heb ik veel geleerd 

en na 12 jaar maakte ik de overstap naar de thuiszorg. Hier heb ik met veel plezier 

gewerkt.

Kennis delen en overbrengen vind ik belangrijk. De docent opleiding ben ik toen 

gaan volgen. Daarna heb ik een tijdje als docent gewerkt op een ROC. Ik miste 

toch de zorg en toen ik werd gevraagd om als praktijkopleider te komen werken, 

heb ik deze kans aangegrepen. 

Een baan als praktijkopleider en als trainer/docent in de VVT. Ook hier heb ik met 

veel plezier gewerkt maar het vele reizen vond ik wat minder. Na 5 jaar besloot ik 

om bij Raffy-Lâle-Leystroom te solliciteren. Het voelde als een warm welkom! 

Samen met mijn collega’s hoop ik dat opleidingen meer op de kaart komt te staan. 

Ik heb er zin in en mocht je nog meer willen weten dan vraag dit gerust. 

Oh ja, hobby’s heb ik ook nog. Muziek luisteren 

en naar festivals gaan, lezen en veel wandelen 

met onze 2 hondjes, beagles, vooral aan de 

Zeeuwse kust. 

We gaan er samen wat moois van maken!!

Kitty Geers
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VERTROUWENSPERSONEN BIJ ONGEWENST GEDRAG OF 

SCHENDING INTEGRITEIT

Externe vertrouwenspersonen:

• Theo de Bruyn  tel. 06 - 20 30 92 91

• Hélène Nijhoff  tel. 0165 - 53 44 23

HOE ZULLEN WE KERST VIEREN?

De herfst is net begonnen maar de pepernoten liggen al in de schappen en voor je het 

weet, heb je kerststress! Ook wij bereiden ons weer voor op de activiteiten rondom de 

feestmaand, voor onze bewoners/cliënten maar natuurlijk ook voor jullie! Maar wát willen 

jullie? Hoe wil jij met je collega's Kerst vieren? Of wil je juist het glas heffen op het nieuwe 

jaar, begin januari?

Laat het ons via deze online enquête (anoniem) weten. Hij sluit vrijdag. De uitslag bepaalt 

mede hoe we de Kerst (of het nieuwe jaar) met elkaar gaan vieren. 

Hartelijk dank voor je medewerking!

HR-Team

https://www.samenkleurrijk.nl/kerst2022/
https://www.samenkleurrijk.nl/kerst2022/


Zorg & Welzijn
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WAARDERING VOOR MANTELZORGERS

Breda waardeert mantelzorgers. Zij zijn onmisbaar. Ben of ken jij een mantelzorger(s)? 

Breng hem/haar op de hoogte van het volgende.

Als blijk van waardering kunnen mantelzorgers die zorgen voor iemand in de 

gemeente Breda een mantelzorgwaardering aanvragen. Dit is een Breda 

Cadeaukaart van 75 euro. (Jonge mantelzorgers kunnen een Breda Cadeaukaart van 

25 euro aanvragen).

Deze cadeaukaart is in te wisselen bij ruim 150 restaurants, winkels en activiteiten in 

Breda. Zo steunen we de Bredase ondernemers.

Mantelzorger vraagt dit zelf aan, onder de volgende voorwaarden

Zorg jij minimaal 3 maanden en 8 uur per week onbetaald voor iemand? 

Bijvoorbeeld een familielid, partner, kind, buur, vriend of kennis? Dan ben je 

mantelzorger. Woont degene voor wie je zorgt in de gemeente Breda? Dan kun jij 

deze mantelzorgwaardering aanvragen.

Aanvragen

StiB verzorgt de mantelzorgwaardering namens de gemeente Breda. Voor meer 

informatie klik hier of op onderstaande foto.

Wil je deze waardering ontvangen? Meld je dan vóór 31 oktober 2022 aan via

het aanmeldformulier.

https://www.stib-breda.nl/breda-waardeert/
https://www.stib-breda.nl/breda-waardeert/aanmeldformulier/
https://www.stib-breda.nl/breda-waardeert/


WAT IS JOUW BEELD VAN DEMENTIE?

Werk mee een nieuw wetenschappelijk onderzoeksproject vanuit 

Hogeschool Windesheim in Zwolle 

De Hogeschool Windesheim wil samen met Pelita (die zich inzet voor mensen uit 

het voormalig Nederlands-Indië) en Alzheimer Nederland in beeld brengen hoe de 

maatschappij tegen leven met dementie aankijkt om uiteindelijk de zorg te 

verbeteren. 

Wist je dat 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen dementie krijgen? Dit is 

reden waarom veel mensen zorgen hebben om dementie. We zien veel 

onbekendheid met en taboes rond het thema dementie. Uit wetenschappelijk 

onderzoek weten we dat trauma's de kans op het ontwikkelen van dementie 

sterk verhogen. 

Er is een nieuw wetenschappelijk onderzoeksproject vanuit Hogeschool 

Windesheim in Zwolle met als titel VRbeelding - een goed leven met dementie.

In dit project willen ouderen en professionals die in het dagelijks leven in 

aanraking komen met dementie, onderzoeken welke angstbeelden over leven 

met dementie heersen onder de burgers in Nederland, en welke beelden burgers 

en ervaringsdeskundigen daar tegenover kunnen zetten. Daarmee kan worden 

bijgedragen aan bewustwording over de mogelijkheden om met dementie toch 

een goed leven te leiden.

Het inzicht in angstbeelden en de tegenbeelden hiervan wordt in het project 

onder meer gebruikt om een dementie-ervaring via Virtual Reality-technologie 

(de ‘Dementiebril’) en een training te ontwikkelen. De Dementiebril is zo’n 10 

jaar geleden ontwikkeld; met het project VRbeelding willen de onderzoekers een 

module toevoegen aan de bestaande Dementiebril. Daarmee wordt beoogd bij 

te dragen aan het omgaan met of wegnemen van angst voor dementie en een 

positiever beeldvorming te geven voor een goed leven met dementie.

We nodigen je van harte uit om mee te doen aan het onderzoek: Wat is jouw 

beeld van dementie? Als dementie geen woord was maar een foto, wat zou er 

dan op die foto staan? Laat het zien. Het mag van alles zijn. Een echte foto, maar 

ook iets dat symbool staat voor dementie. 

KLIK HIER EN WERK MEE AAN HET ONDERZOEK
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https://www.formdesk.com/christelijkehogeschoolwindeshe/Dementiebeeld
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Facilitair en Huisvesting

Wijziging openingstijden Buurthuis De Leystroom

Met ingang van 1 oktober wijzigen de openingstijden van het Buurthuis op locatie 

De Leystroom. De openingstijden van het buurthuis zijn vanaf 1 oktober:

woensdag t/m zondag van 11.00 tot 16.00 uur

maandag en dinsdag gesloten

Ook al is het Buurthuis gesloten op maandag en dinsdag, de dagsoep blijft 

beschikbaar voor medewerkers en vrijwilligers die aan het werk zijn op deze dagen. 

Joyce Stoffelen 

Coördinator gastvrijheid

We hebben weer brons!

Onze organisatie neemt deel aan de 

Green Deal van de Gemeente Breda. 

Daarmee werken we, samen met andere 

organisaties aan duurzamere zorg. 

Er is een herkeuringsaudit geweest op locaties De Leystroom en Raffy, met de 

conclusie dat aan de eisen is voldaan. De bronzen certificaten zijn met 3 jaar 

verlengd (ingangsdatum 19-02-2022).

Bij de jaarlijkse controle moet blijken dat de locaties blijvend voldoen aan de 

gestelde eisen. Aan de aandachtspunten uit het auditverslag wordt gewerkt. 

In februari 2023 zal de eerste controle worden uitgevoerd. 

Eva van Beek

Facilitaire dienst
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Communicatie en PR

BUSHOKJE IN BINNENTUIN DE LEYSTROOM

Vrijwilligersinitiatief van SABIC

Donderdag 29 september staken zo’n 70 SABIC-medewerkers de handen uit 

de mouwen tijdens de SABIC Volunteersdag. Samen realiseerden zij op 1 dag 

tijd 5 projecten voor het goede doel.

SABIC in Bergen op Zoom organiseert eens in de 5 jaar, na een lustrumjaar, 

een Volunteers Dag. Zowel alle SABIC-medewerkers als iedereen in de regio 

Bergen op Zoom konden hiervoor projecten aandragen. Daarna stemden de 

SABIC-medewerkers welke projecten worden uitgevoerd. Een van de 

projecten werd een bushokje in de binnentuin van De Leystroom

Bij mensen met dementie is soms de remming weg en blijven ze rusteloos 

lopen. Bij een ‘bushalte’ kunnen ze plaatsnemen, ‘op de bus wachten’ en weer 

tot rust komen. Het bushalte project in de binnentuin is een mooie aanwinst 

voor de bewoners. 

Complimenten en dank aan SABIC en haar vrijwilligers die op deze mooie, 

zonnige herfstdag dit mogelijk maakten.
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KOMT ER EEN NIEUWE (MERK)NAAM? JA. VERDWIJNT (SLOGAN) 

SAMEN KLEURRIJK? JA. BLIJFT DE NAAM DE LEYSTROOM 

BESTAAN? JA. BLIJFT DE NAAM RAFFY BESTAAN? JA. BLIJFT DE 

NAAM LÂLE BESTAAN? JA.

Die vragen horen we de laatste tijd vaker. En dat is niet onlogisch. We zijn voor de 

zomer een nieuw merknaamtraject gestart in samenwerking met een extern bureau. 

Hierbij is een mix van medewerkers, vrijwilligers, cliëntenraad en raad van toezicht bij 

betrokken. We hebben het over een nieuwe ‘moedermerk’/organisatienaam, dus niet 

over de locatienamen Raffy, Lâle, De Leystroom afzonderlijk. Die namen verdwijnen 

niet. Nooit!

Voor (toekomstige) medewerkers, samenwerkingspartners en stakeholders is de 

centrale organisatie c.q. het moedermerk een belangrijk aanspreekpunt. We hebben 

sinds de fusie (2019) een ‘onzichtbare’ moedermerk Stichting Woonzorgcentrum 

Raffy-Leystroom die nu tot uiting komt als Raffy | Lâle | De Leystroom. Ondersteund 

met de slogan Samen kleurrijk. Met niet één logo, maar een mix van de 3 locatielogo’s.

De praktijk leert dat het niet optimaal is om met 3 (locatie)namen als één organisatie/ 

moedermerk naar buiten te treden. Hoe neem jij bijvoorbeeld de telefoon op? Wat zeg 

jij op een feestje? Zeg jij ‘ik werk bij Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom, 

locatie Lâle’? Of ‘bij de thuiszorg van Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom’?

Er is eenduidigheid en zichtbaarheid nodig als één sterk organisatiemerk/naam dat 

aantrekkelijk is voor alle locaties (eigen locatienaam blijft), thuiszorg, (potentiële) 

cliënten, medewerkers en vrijwilligers en samenwerkingspartners. 

Met als doel een sterk (moeder)merk te kunnen zijn/creëren:

• dat richtinggevend is en houvast biedt

• dat past bij het imago dat we willen uitstralen

• dat onze doelgroepen aanspreekt

• dat de organisatiecultuur versterkt (gezamenlijke waarden en beloften)

• waar medewerkers en vrijwilligers trots op zijn (betrokkenheid vergroten)

• waarmee onze organisatie en diensten herkenbaar én onderscheidend in de markt 

gepositioneerd kunnen worden

• zodat we in de arbeidsmarkt opvallen tussen de concurrenten

• met daarmee één sterke eigen identiteit met juiste profilering van elke locatie

• dat meegroeit in organisatie- en maatschappelijke ontwikkelingen

We zitten nu in de fase dat we naamvoorstellen gaan krijgen. Vervolgens gaan we 

iedereen betrekken op de route naar de nieuwe naam, de naamsverandering en alles 

wat daarbij komt kijken. Het doel is (eind) november een nieuwe organisatie 

(merk)naam te hebben. We houden je op de hoogte!



Vragen over de nieuwsbrief, mail naar:

communicatie@raffy-leystroom.nl

Externe vertrouwens-

personen:

• Theo de Bruyn

tel. 06 - 20 30 92 91

• Hélène Nijhoff

tel. 0165 - 53 44 23

mailto:communicatie@raffy-leystroom.nl?subject=Kopij%20voor%20de%20eerstvolgende%20Personeelsnieuwsbrief

