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INLEIDING  
 
 
Voor u ligt het kwaliteitsverslag van Stichting Woonzorgcentrum Raffy 2018. Het voorgaande 
kwaliteitsverslag betrof de periode januari t/m juni 2018 aangevuld met acties uit 2017. Om 
het kwaliteitsverslag gelijk te laten lopen met het kwaliteitsplan 2018, dat een kalenderjaar 
beslaat, omvat huidig kwaliteitsverslag de periode januari t/m december 2018. Dit verslag 
zal dus eenmalig overlap hebben met het voorgaande kwaliteitsverslag. Het geeft dus een 
totaalbeeld van de acties en resultaten in 2018, gebaseerd op het kwaliteitsplan 2018. 
 
Een belangrijk thema in 2018 was de voorbereiding op de fusie van Raffy met De Leystroom. 
Hiertoe is een projectgroep samengesteld met medewerkers zowel van Raffy als De 
Leystroom. Samen is aan een projectplan gewerkt, waarin een aantal punten vanuit het 
kwaliteitskader direct gezamenlijk opgepakt worden. Dit staat eveneens in huidig verslag 
beschreven.  
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1. KWALITEIT EN VEILIGHEID 
 
1.1 PERSOONSGERICHTE ZORG 
 
LEERTRAJECT PERSOONSGERICHTE ZORG  

Het leertraject persoonsgerichte zorg is inmiddels gestart op alle zorg- en verpleegafdelingen 
van Raffy en Lâle en bij de facilitaire en ondersteunende diensten. Alle zorgteams hebben 
scholingen gevolgd en zo ook de facilitaire diensten. Scholingen zagen er voor elke discipline 
en elk team anders uit en zijn op maat gemaakt, op basis van de behoeften, kwaliteiten en 
valkuilen van de teams. De eerste acties in het meenemen van vrijwilligers zijn uitgezet. Zo 
worden vrijwilligers steeds meer meegenomen in interne en externe scholingen. Een 
voorbeeld is een scholing georganiseerd door Bersama Kuat voor vrijwilligers over dementie, 
met veel raakvlakken met persoonsgerichte zorg (december 2018). Op de verpleegafdeling 
hebben medewerkers zelf een scholing ontwikkeld en gegeven aan de vrijwilligers van de 
afdeling. Deze scholing ging over dementie en persoonsgericht werken met veel ruimte voor 
ervaringen en input van de vrijwilligers. Het was een geslaagde avond. Een ervaring van een 
vrijwilligster die deelnam: 
 

Het was een leerzame en waardevolle avond met koffie, thee en lekkere spekkoek. 
Het hele plaatje van de dementie van de bewoners van de verpleegafdeling werd die 
avond duidelijker. Begrijpelijk, met toegankelijke taal en we kregen op papier ook 
informatie mee. Wat ik ervaarde was dat de bijeenkomst met respect en gelijkheid 
was en dat iedereen zich gehoord voelde. Dorien en Doortje met een warme lach en 
hartverwarmende stem vertelden met hart en ziel, omdat het om de bewoners gaat 
waar we erg om geven. Hierdoor neem je goed de stof tot je en kun je echt een link 
leggen met situaties in de praktijk als je aan het werk bent. De essentie is dat er geen 
behandeling is voor dementie, maar dat het er om gaat hoe jij met de bewoner met 
dementie omgaat. De vrijwilliger is een belangrijke schakel in het geheel van deze 
organisatie. Er werd besproken waar we tegen aan lopen en samen besproken hoe we 
er mee om gaan. Doordat we samen een heel team vormen verloopt het erg goed, als 
een hele grote liefdevolle familie die op elkaar ingespeeld is. Ik werk dan ook met 
plezier op de verpleegafdeling. Ik heb niet echt inhoudelijk geschreven over de 
informatie van bijvoorbeeld de fases van dementie. Ik wilde jullie meegeven hoe ik als 
vrijwilliger zo'n avond beleef en ervaar als een super waardevolle bijeenkomst met 
collega's.  

 
Sandra van den Brule, vrijwilligster van de verpleegafdeling en dagzorg    

 
In 2018 hebben met name de medewerkers van de zorgafdelingen (vier teams) een intensief 
traject gevolgd, met onder andere teambijeenkomsten, praktijkopdrachten, persoonlijke 
leerdoelen, teamplannen, intervisie en coaching. Elk team nam deel aan twee trainingen, 
waarin de bewoner beter leren kennen (o.a. levensgeschiedenis, persoonlijkheid, normen en 
waarden, mogelijkheden, sociaal-culturele achtergrond), zelfredzaamheid en eigen regie 
centraal stonden. Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden/Verpleegkundigen (EVV’ers) kregen 
training in persoonsgericht gebruik van het zorgleefplan en hun rol hierin. Daarnaast zijn er 
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intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor de (zorg)coördinatoren van verschillende 
afdelingen omtrent het leiden van de verandering en het coachen van medewerkers. Deze 
intervisiebijeenkomsten zijn na afloop van het externe leertraject intern verder opgepakt. 
Deze vinden tweemaandelijks plaats. Thema is het meenemen van medewerkers en 
vrijwilligers in persoonsgericht werken.  
 
Ondersteunend aan persoonsgerichte zorg is de ontwikkeling van de functies van de 
verpleegkundig specialisten. Naast medische zorg, brengen zij deskundigheid in de 
organisatie/teams en coachen medewerkers, onder andere in multidisciplinaire zorg, de 
basisveiligheidsthema’s, verpleegtechnische handelingen, verpleegkundige (evidence-based) 
kennis en informatievoorziening naar bewoner en contactpersoon.  
 
Persoonsgerichte zorg wordt eveneens versterkt door het bestaande cultuurspecifieke 
scholingstraject Djalan Pienter en het implementeren van de methodiek gebaseerd op ‘de 
tijdlijn van een bewoner’. Hierin worden belangrijke gebeurtenissen in het leven van de 
bewoner inzichtelijk gemaakt, zoals de Tweede Wereldoorlog, de daarop volgende 
onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesiërs en de komst naar Nederland. Dit wordt gezien 
als de basis voor het vinden van aansluiting bij het cultuurspecifieke aspect van wie de 
bewoner is en wat de bewoner specifiek wenst of nodig heeft, waarbij waarden als respect 
en veiligheid als belangrijk worden gezien.   
 
In april en mei 2018 zijn meerdere bewonersvakanties georganiseerd. Drie groepen met 
bewoners van Raffy en Lâle zijn elk een week op vakantie geweest in een vakantiebungalow 
in Nederland. Eén week hiervan was specifiek voor bewoners met dementie. Eveneens 
bijzonder is de bewonersvakantie naar Bali voor onze Indische ouderen. Twee groepen zijn 
achtereenvolgens drie weken naar Bali geweest en verbleven daar in een resort (zie ook 
bijlage A, pagina 35, 41, 42 en 45). Medewerkers, vrijwilligers en familie hebben deze 
vakanties samen tot een succes gemaakt. 
 
Ter borging van persoonsgerichte zorg is besloten om een training te ontwikkelen voor 
nieuwe medewerkers en vrijwilligers. De ontwikkeling daarvan is gestart in 2018. Het doel 
hiervan is om ook deze nieuwe collega’s sneller te laten kennismaken met en mee te nemen 
in de persoonsgerichte zorgvisie van Raffy en Lâle. Ook wordt het positioneringstraject (met 
name de gedragsregels en feedback geven meegenomen worden, zie ook pagina 28). Deze 
scholing zal in 2019 aangeboden worden aan nieuwe medewerkers en vrijwilligers van Raffy 
en Lâle. 
 
In oktober 2018 is het traject persoonsgerichte zorg intern geëvalueerd. Hieruit bleek onder 
andere dat persoonsgerichte initiatieven soms geen doorgang vinden doordat verschillende 
afdelingen en disciplines elkaar onvoldoende meenemen. Elkaar informeren, betrekken en 
buiten de eigen afdeling kijken ten behoeve van de bewoner, is nodig en gekozen als 
organisatie breed thema voor 2019. Ook hier is het meenemen van vrijwilligers een 
belangrijk thema. 
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Zie bijlage A voor nieuwsbrieven, waarin te lezen is hoe medewerkers en vrijwilligers van 
verschillende afdelingen met persoonsgerichte zorg bezig zijn.  
 
 

 
 
 
METINGEN LEERTRAJECT PERSOONSGERICHTE ZORG 
Om resultaten op de zorgafdelingen inzichtelijk te maken, zijn twee onderzoeksmethoden 
ingezet, namelijk: afname van een vragenlijst bij bewoners en afname van interviews met 
bewoners en contactpersonen van bewoners die zelf niet in staat zijn deel te nemen aan een 
interview. Resultaten van beide methoden worden hier beschreven. Voor beide 
onderzoeken geldt dat het geen representatieve steekproef is voor alle 
verzorgingshuisbewoners. Het geeft echter een beeld van wat deze bewoners ervaren.  
 
Vragenlijst  
De Person-Centred Climate Questionnaire (PCCQ)1 is in september 2017 als nulmeting 
afgenomen. In juni 2018 is deze opnieuw afgenomen als één-meting. In totaal is bij 20 
bewoners van Raffy de PCCQ afgenomen. Dit zijn vijf bewoners per afdeling (A, B, C en 
zorgwoningen). Bij deze één-meting is getracht zo veel mogelijk dezelfde bewoners te 
bevragen (80%) als bij de nulmeting (september 2017), om resultaten zo goed mogelijk te 
kunnen vergelijken.  De vragenlijst bestond uit 17 stellingen waarop de bewoner aan kon 
geven in hoeverre hij/zij het er mee eens of oneens is. Scores zijn weergegeven in 
gemiddelden op een schaal van 1 tot 6, waarbij 1 = volledig mee oneens, 3.5 = neutraal, 6 = 
volledig mee eens.  
  

                                                           
1 Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2008 
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Resultaten 
De totale score is omhoog gegaan van 4.2 bij de nulmeting naar 4.9 bij de één-meting. 
Specifiek werd in het project persoonsgerichte zorg ingestoken op verbetering van een 
aantal items. Op deze items is vergeleken met de nulmeting verbetering te zien. Dit zijn ‘In 
Raffy luisteren medewerkers naar wat ik zeg’ van 3.9 naar 4.8, ‘In Raffy hebben de 
medewerkers tijd voor de bewoners’ van 2.9 naar 3.9, ‘In Raffy praat men over gewone 
dingen in het leven, niet alleen over ziekte of taken’ van 3.6 naar 4.4. De laagste score is voor 
het item ‘In Raffy komen medewerkers snel als ik hulp nodig heb’ met 3.6. Ook hierin is 
verbetering te zien vergeleken met de nulmeting (toen 2.5). Op de items ‘In Raffy vertrouw 
ik erop dat ik de beste zorg krijg’, ‘In Raffy ben ik in veilige handen’, ‘In Raffy voel ik me 
welkom’, ‘In Raffy gebruiken medewerkers taal die ik begrijp’, ‘In Raffy voel het huiselijk, 
ondanks dat ik in een instelling woon’ en ‘In Raffy heb ik de keus, bijvoorbeeld in welke kleren 
in draag’ wordt, net als bij de nulmeting, hoog gescoord (5.5 of hoger).  
 
Interviews met bewoners en contactpersonen 
In totaal zijn vijf bewoners en vier contactpersonen geïnterviewd (verdeeld over de 
verschillende afdelingen) door een onafhankelijk interviewer. Interviews zijn opgenomen, 
getranscribeerd en geanalyseerd.  
 
Resultaten 
Bewoners geven allen aan dat zij zichzelf kunnen zijn in Raffy en dat medewerkers zich in 
hen verdiepen. Ook contactpersonen zien dit bij hun vader/moeder terug.  

Bewoner: “Ja ik ben mezelf. Ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik kan overal naartoe 
wanneer ik wil. Ik ben heel vrij.”  

 
Bewoner: “Ik denk wel dat ze me goed kennen. Ze weten wel hoe mijn karakter is, hoe 
ik ben, dat weten ze wel. Ze komen hier altijd vrolijk binnen en een praatje maken. 
Mijn man is pas gestorven en dan komen ze me opbeuren, ff gezellig.“ 

 
Contactpersoon: “Ja. Ze heeft het naar haar zin. Als ze gebakken bananen wil maken, 
kan dat. Een andere bewoner helpt haar dan. Zij maakt het beslag, hij gaat bakken. 
Ze voelt zich er thuis.“ 

 
Contactpersoon: “De zusters zelf verdiepen zich echt in elk individu, ze vragen aan 
mijn moeder: ‘Waar ben je geboren, hoe is het met je familie?’.” 

 
Allen geven aan dat zij ervaren dat medewerkers het druk hebben.  

Bewoner: “Soms wel ja. Soms hebben ze het heel druk. Dat merk je gewoon, ze lopen 
van de ene kant naar de andere kant.“ 

 
Wel geven ze hierbij aan, dat als medewerkers bij hen zijn, er voldoende tijd voor ze wordt 
genomen.  

Contactpersoon: “Ja dat wel, iedereen heeft het druk. Op het moment dat ze er zijn, 
nemen ze de tijd. Je ziet dan ook dat die pieper constant gaat en die kunnen ze dan 
ook niet opnemen. Als ze bij pap zijn, nemen ze de tijd.“ 
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Contactpersoon: “Iedereen is altijd vrolijk. Als ik bij mijn moeder ben en als ze een 
bewoner zien, altijd lachen en ik denk: doe het maar. Ook al hebben ze haast dan is 
het toch even een klopje op de schouder of een goede morgen naar bewoners. Het zijn 
van die kleine dingen. Het is hier menselijk.“ 
 

Ook geven ze aan dat er voldoende aandacht is voor de bewoner en diens wensen en 
behoeften.  

Bewoner: “Jawel, ze zijn allemaal belangstellend. Ik had last van mijn nieuwe gebit, 
dus vroeg of ze de tandarts wilden bellen. En nu echt elke zuster vraagt: ‘Hoe gaat het 
met uw tanden? Heeft u nog pijn?’ Allemaal die bij mij binnenkomen, zo 
belangstellend.“ 
 
Contactpersoon: “Ja, absoluut. Als ik er ben komen ze met ons een praatje maken. 
Van ‘we hebben dit en dit geprobeerd of ze is deze week onrustig, we gaan dit 
proberen’.“ 
 

De omgang ervaren alle geïnterviewden als goed.  

Bewoner: “Ja dat hebt u net gezien he, ja allemaal, ik heb met iedere zuster een heel 
goed contact. Ze komen bij mij in- en uitlopen, dat is heel leuk.“ 
 
Bewoner: “Ja ja heel goed. Ze maken met mij een praatje, ‘hoe is het mevrouw?’. Als 
het weekend is geweest, ’zijn de kinderen nog geweest?’ En ‘is uw zoon met de 
motorfiets nog gekomen?’.“ 

 
Bewoner: “Ja, gezelligheid, beetje kletsen, praatje maken. We gaan binnenkort op 
vakantie. We gaan naar een Rode Kruis bungalow. En iedereen vraagt er naar, 
‘wanneer gaat u?’ de zuster, de chauffeur.“ 
 
Contactpersoon: “Ik zie ook hoeveel geduld ze met haar hebben. Ook met andere 
bewoners. Zo veel liefde en aandacht, warm. Ik ben hier twee drie keer per week. Dat 
zeggen mensen ook die met mij meekomen: ‘Het is hier zo warm’.“ 
 

Alle bevraagde bewoners en contactpersonen geven aan dat ze mee kunnen beslissen in de 
zorg en dagbesteding. De communicatie hierin met de EVV’er en zorgmedewerkers is naar 
tevredenheid.  

Contactpersoon: “Ja ik kan meebeslissen. En soms heb ik ideeën, de EVV’er luistert 
goed en zij brengt dat dan in de organisatie naar voren.“ 
 
Contactpersoon: “Dat is goed afgestemd. Want ik word goed op de hoogte gehouden 

door de zusters, eigenlijk dagelijks van wat mijn moeder doet, hoe het gaat, wat er 

nodig is.“ 
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Contactpersoon: “Ja en meestal zijn ze er dan al mee bezig. Op een gegeven moment 
kon ze niet meer zelf haar tanden poetsen. Dus ik stelde voor dat ze daar hulp bij 
nodig had en toen waren ze daar al mee bezig.“ 
 
Contactpersoon: “Ja Ja, als we er zijn, komen ze ook wel eens langs en vertellen ze 
hoe het met hem gaat, zijn verbeteringen.“ 
 
Bewoner: “Je kunt hier van alles doen, het is heel vrij hier. Ik zit graag op mijn kamer, 
soms ga ik naar beneden. Met uitstapjes ga ik overal mee naartoe. Zaterdag gaan we 
samen met andere bewoners naar Bali. Drie weken. Dus dat is heel leuk.“ 

   
 Bewoner: “Ja dat is fijn, ik kan aan haar (EVV’er) alles kwijt.“ 
 
En allen geven aan dat de bewoner in veilige handen is.  

Contactpersoon: “Ja, helemaal. 100%. Vroeger toen mijn moeder nog niet bij Raffy 
was, kwam ze nooit buiten. Nu bij Raffy, ze voelde zich snel thuis, sommige zusters en 
broeders spreken haar taal en dat vindt ze leuk. Haar oude herinneringen komen dan 
naar boven. En ook de andere zusters spreken een paar woordjes, dat maakt dat ze 
zich veilig en thuis voelt. De sfeer bij Raffy lijkt alsof je in Indonesië bent.“ 
 

ZORGLEEFPLAN 
Elke bewoner beschikt binnen 24 uur na opname over een voorlopig zorgleefplan. Zes weken 
na opname beschikt de bewoner over een definitief zorgleefplan. De zorgleefplannen 
worden opgesteld door een verzorgende IG/EVV/verpleegkundige en om het half jaar 
multidisciplinair geëvalueerd.  
 
CLIËNTPARTICIPATIE  
Betreft cliëntparticipatie wordt deelgenomen aan een traject van Vilans. In dit traject heeft 
Vilans in 2018 bij Raffy een onderzoek gedaan. De conclusie: cliëntparticipatie is gewenst en 
dan vooral ‘zo gewoon en menselijk mogelijk’, op een niet-georganiseerde manier. Zo bleek 
dat het meelopen op de afdelingen door de bestuurder erg wordt gewaardeerd. Hierop 
volgde het initiatief van de andere leden van het managementteam om dichter bij de vloer 
te zijn en meer met cliëntparticipatie bezig te zijn, door eveneens mee te lopen op hun 
afdeling. Momenteel zijn de hoofden ieder op hun eigen wijze hiermee aan de slag. Zij 
leveren een bijdrage op verschillende vlakken zoals in de directe zorg maar ook bij andere 
activiteiten zoals de maaltijd en complementaire zorg. Het gaat hier niet om het ‘oplossen 
van problemen’, maar men is echt op zoek naar betrokkenheid en weten wat er leeft bij 
bewoners op de verschillende afdelingen. Het project samen met Vilans heeft in 2018 een 
periode stilgelegen. Eind 2018 is dit weer opgepakt en dit loopt door in 2019. Vanuit Vilans 
werd aangegeven dat Raffy veel doet op het gebied van cliëntparticipatie. Daarom is 
besloten dat het vervolg gericht is op informatie ophalen. Raffy heeft input gegeven voor de 
volgende wegwijzer die Vilans uitbrengt op dit thema. Ook voert Vilans een kort onderzoek 
uit over hoe bewoners leven in Raffy ervaren, vergeleken met andere woonzorgcentra waar 
zij gewoond hebben.  
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1.2 WONEN EN WELZIJN 
 
Zinvolle dagbesteding: welzijnsmedewerkers als onderdeel van het zorgteam 
De voorgenomen reorganisatie heeft inmiddels plaatsgenomen. Activiteitenbegeleiders zijn  
opgegaan in de zorgteams als welzijnsmedewerkers. In augustus 2018 vonden er 
evaluatiegesprekken plaats om de periode januari – juli 2018 te evalueren. Hierbij werd 
uitgegaan van de onderstaande thema’s: 

 kennis delen met elkaar en de ander 

 het deel uitmaken van een zorgteam 

 coachende rol van welzijnsmedewerker  

 zinvolle dagbesteding van de bewoner 

Uit deze evaluatie bleek dat de basis is gelegd, maar dat de samenwerking tussen 
welzijnsmedewerkers en het team nog verdere aandacht behoeft.  
 
Zinvolle dagbesteding: afstudeeronderzoek naar de rol van verpleegkundige in relatie tot  

zinvolle dagbesteding, door een HBO verpleegkundige in opleiding 
De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat niet alle verpleegkundigen beseffen in 
hoeverre het thema zinvolle dagbesteding bij hun taken en beroepsprofiel hoort. 
Verpleegkundigen zien hun rol vooral in de voorbereidende fase van zinvolle dagbesteding; 
het coördineren en plannen van activiteiten. Tijdens de zinvolle dagbesteding is de rol van 
verpleegkundigen nog te optimaliseren. Zij kunnen zich inzetten om andere disciplines te 
coachen en vrijwilligers en mantelzorgers te begeleiden. Het onderzoek is afgerond en 
aanbevelingen zijn met de verschillende hoofden gedeeld. Het onderzoek wordt als 
waardevol gezien voor de organisatie. De HBO verpleegkundige die het onderzoek 
uitgevoerd heeft, is inmiddels betrokken bij het project huiskamer. Zo kan hij meedenken in 
het verbinden van welzijn en (verpleegkundige) zorg.   
 
Zinvolle dagbesteding: deskundigheid en welzijn in de huiskamer van Raffy 
In de huiskamer van Raffy komen bewoners van verschillende zorgafdelingen samen om te 
eten, de dag door te brengen en activiteiten te doen. Inmiddels is er een eerst 
verantwoordelijke huiskamer (EVH) aangesteld. Dit is een verpleegkundige met een 
welzijnsachtergrond die kennis op het gebied van zorg en welzijn inbrengt en medewerkers 
en vrijwilligers in de huiskamer daarop coacht. Aanvullend op de huiskamermedewerkers en 
vrijwilligers wordt per 11 juni 2018 dagelijks (van 8.30-13.30uur) een zorgmedewerker 
ingezet in de huiskamer voor meer deskundigheid in begeleiding, onbegrepen gedrag, 
welzijn en zinvolle dagbesteding, voeding en (complexe) zorgtaken. Door opname van 
welzijnsmedewerkers in de zorgteams zijn sinds 1 januari 2018 twee vaste 
welzijnsmedewerkers verbonden aan de huiskamer. Samen met de welzijnsmedewerkers, 
zorgen de verschillende disciplines voor de dagelijkse invulling van welzijn.  
 
Sinds januari 2018 is gestart met de werkgroep huiskamer. Deze bestaat uit drie 
zorgmedewerkers, een welzijnsmedewerker, de vrijwilligerscoördinator, twee 
huiskamermedewerkers, zorgcoördinator en coördinator voedingsdienst (voorzitter). Deze 
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werkgroep buigt zich over thema’s als voeding, communicatie, welzijn en de rol van 
vrijwilligers.  
 
Eerste resultaten in de huiskamer zijn bijvoorbeeld: meer vrijwilligers die voor individuele 
aandacht zorgen in de huiskamer, extra inzet van de braintrainer, extra activiteiten voor 
bewoners en cliënten van de dagbesteding samen, het maken van smoothies voor de 
bewoners (zie ook Bijlage A, pagina 39) en betere communicatie tussen 
huiskamermedewerkers en zorgmedewerkers (bijvoorbeeld d.m.v. rapportages op gedrag en 
zorgplan en beter afstemming rondom diëten).  
 
Zinvolle dagbesteding: contactvrijwilligers 
Welzijnsmedewerkers hebben een inventarisatie gedaan welke bewoners behoefte hebben 
aan individueel contact en in welke vorm. Ook komen er verzoeken vanuit EVV’ers of andere 
disciplines en signalen van de vertrouwenspersonen terecht bij de vrijwilligerscoördinator. 
Zij kent de vrijwilligers waardoor ze bij hen specifieke verzoeken kan doen en in kan spelen 
op hun capaciteiten en interesses. Hierdoor worden er meer vrijwilligers uit bestaande 
diensten (zoals chauffeurs, huiskamer, dagbesteding) als contactvrijwilliger ingezet. Ook is er 
een vrijwilliger met een achtergrond in de psychologie die een ondersteunende rol heeft aan 
de vertrouwenspersonen van Raffy. Het gevolg van dit alles is dat meer bewoners een 
contactvrijwilliger hebben.  
 
Zingeving: werkgroep palliatieve zorg  
De werkgroep palliatieve zorg bestaat uit zes personen, waaronder verpleegkundigen, een 
welzijnsmedewerker, coördinator Lâle en hoofd verpleeghuiszorg (voorzitter). De werkgroep 
is aan de slag gegaan met aanwezige documenten en feedback vanuit verschillende kanten, 
zoals een onderzoek van twee van de werkgroepleden en de signalen vanuit de 
klankbordgroep kwaliteitskader. Er is gesproken over wat de medewerkers nodig hebben om 
goede palliatieve zorg te kunnen verlenen. Inmiddels zijn er een aantal specifieke thema’s 
waar de werkgroep zich over buigt: 

 Beleid en procedures. 

 Implementatie van de module palliatieve zorg (inclusief module stervenspad). 

 Aanbieden van juiste scholing voor nu en de langere termijn. Hoe gaan we deze 
scholing vorm geven en wie gaat dat doen? Denk hierbij ook aan specifieke 
scholingen voor palliatieve zorg en dementie. Op deze manier wordt de 
deskundigheid van alle medewerkers verhoogd. 

 Implementeren van een waakmand die specifiek gemaakt is voor Raffy/Lâle. Een 
waakmand is een mand met artikelen die familieleden kunnen ondersteunen tijdens 
het waken, denk hierbij aan geuroliën, een fleece-deken, boeken, muziek, koffie en 
thee. Deze wordt aangevuld naar wens en behoefte van familieleden. Bij de 
waakmand wordt een handleiding gemaakt over hoe en wanneer deze wordt ingezet.  

De werkgroep komt zeswekelijks samen en nodigt mensen met een bepaalde expertise uit 
om aan te sluiten, bijvoorbeeld rondom cultuur, complementaire zorg en implementatie van 
de waakmand. Op het moment dat er een nieuw voorstel, idee of en aanpassing komt vanuit 
de werkgroep neemt de voorzitter dit mee ter besluitvorming in het managementteam.  
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Zingeving: geestelijk verzorger 
In 2018 is besloten per 1 januari 2019 een geestelijk verzorger/spiritueel begeleider aan te 
stellen. De keuze is gevallen op de functie van spiritueel begeleider. De kern van deze functie 
is vastgesteld als: het verlenen van geestelijke verzorging en spirituele begeleiding aan bewoners, 
cliënten of medewerkers bij zingevingsvraagstukken rondom leven, ziekte en dood, tegen de 
achtergrond van diens levensovertuiging en het adviseren in multidisciplinair verband. De spiritueel 

begeleider is aangesteld per 1 januari 2019. Er kan eveneens nog steeds een beroep gedaan 
worden op geestelijk verzorgers vanuit externe partijen zoals de verschillende kerkelijke 
parochies in de omgeving van Raffy en bij Lâle op de moskee.  
 
Familieparticipatie  
Naast huidige initiatieven omtrent familieparticipatie, zal dit thema de komende tijd nog 
verder ontwikkeld worden. Hierin kan verbinding gezocht worden met scholingen vanuit 
LSMO en/of Djalan Pienter. Op het moment heeft familieparticipatie een plek in 
persoonsgerichte zorg scholingen en vanuit het lerend netwerk (Zorglinck) worden in 2018 
kennisdagen georganiseerd waar het thema familieparticipatie aan bod komt. Deelname aan 
de familieparticipatiemodule in het ECD (Caren) wordt continu gestimuleerd.  
 
 

 
 
 
Wooncomfort: voeding 
Het onderzoek naar voeding door een onafhankelijk interviewer gaf een positief beeld. 
Bewoners zijn over het algemeen tevreden over het eten en geven aan dat het de afgelopen 
jaren verbeterd is. Er kwamen een aantal verbeterpunten uit, waarvan een aantal direct 
opgepakt konden worden. Het betrof met name specifieke wensen voor het menu, zoals 
vaker friet met een frikandel, meer variatie in beleg, bepaalde kruiden.  
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Er is een plan van aanpak geschreven. Inmiddels is er gesproken met een aantal bewoners in 
een gezamenlijk overleg. Tevens zijn koks tussen de middag aanwezig in de huiskamer en het 
Grand Café en vragen zij iedere dag aan de bewoners of het eten heeft gesmaakt. De 
feedback die zij krijgen wordt genoteerd in het feedbackschrift. Dit schrift wordt in 
werkoverleggen met de koks besproken en tevens worden klachten en opmerkingen 
genoteerd ten behoeve van de klachtenregistratie. De ervaringen van bewoners zijn 
grotendeels positief. De bewoners vinden het fijn dat de koks langs komen en dat er naar ze 
geluisterd wordt. Feedback die gegeven wordt is specifiek, waar de koks zeker wat aan 
hebben. Wel blijft het heel erg uiteen lopen en smaken verschillen. Wat de ene bewoner 
lekker vindt, vindt de ander niet lekker. Veel van onze bewoners zijn Indische/Molukse koks, 
die allemaal goed kunnen koken, maar hun eigen recepten hebben. De koks geven aan dat 
het fijn is dat bewoners met hen in gesprek gaan en hen feedback willen geven. Andere 
acties ter verbetering van de kwaliteit zijn het uitwisselen van koks met andere Indische 
huizen, workshop gericht op Indische smaken en zelf boemboes maken.  
 
De maandelijkse bewonerscommissie wordt eens per kwartaal bijgewoond door de 
coördinator voedingsdienst. Er is structureel overleg met de diëtiste. De leden van de 
werkgroep huiskamer hebben dit overleg bijgewoond, waarna er een nieuw document is 
opgesteld voor alle diëten en bijvoedingen per bewoner. Dit document wordt maandelijks 
aangevuld en aangepast door de diëtiste.  
  
Wooncomfort: kleinschaligheid verpleegafdeling 
De in april 2017 geïnitieerde kleinschaligheid op de verpleegafdeling blijft in ontwikkeling. Er 
wordt geregeld geëvalueerd met het team en waar nodig worden werkstructuren en 
bezetting aangepast. Met betrekking tot de inrichting van de afdeling en persoonsgerichte 
zorg gaat de ‘oude’ zusterpost een nieuwe bestemming krijgen. Dit wordt een 
cultuurspecifieke belevingsruimte voor de bewoners met een herinnering aan het oude 
Indië. Denk hierbij aan een ruimte met prikkels van vroeger door middel van geuren, 
kleuren, klanken, texturen en gebruiksvoorwerpen. Aanleiding hiertoe was een 
afstudeeronderzoek van een leerling GVP’er van de afdeling. Zie bijlage A, pagina 37 voor 
toelichting van deze GVP’er. In 2018 is een begin gemaakt met de aankleding van de ruimte.  
 
In maart 2018 heeft het hoofd verpleeghuiszorg in kader van haar opleiding ‘Management 
en Innovatie in maatschappelijke organisaties (MMI)’ een praktijkgericht onderzoek 
afgerond. Het onderzoek richtte zich op de kleinschalige woonvorm zoals die wordt 
vormgegeven op de afdeling. Hiertoe zijn onder andere interviews afgenomen met 
bewoners, contactpersonen en medewerkers. Thema’s die in dit onderzoek naar voren 
kwamen waren onder andere: woonwensen, aandacht, sfeer en de belangrijkheid van 
familie. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de kleinschalige woonvorm heeft 
bijgedragen tot verbetering van kwaliteit op het gebied van zorg en kwaliteit van leven.  
 
Er wordt bijvoorbeeld meer aandacht voor bewoners ervaren.  

Contactpersoon: “Grootste voordeel zit hem in de aandacht voor de bewoners. 
Anders was de ruimte te groot en gingen mensen ‘verloren’ in de grote ruimte.” 
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Ook het feit dat de kleinschalige huiskamers op elk moment omgezet kunnen worden naar 

een grote huiskamer voor activiteiten (zoals het kerstdiner, pasar, muziek) wordt 

gewaardeerd.  

Bewoner: “Het is zo fijn als het feest is en we allemaal samen zijn.” 
 
Medewerkers ervaren eveneens de voordelen van de kleinschaligheid.  

Medewerker: “Ik kan nu alle bewoners de aandacht geven die ze nodig hebben. Ja….ik 
heb nu maar een klein groepje om voor te zorgen.” 

 
In de kleinschalige woonvorm is bewust gekozen om het team in stand te houden, zodat zij 
op elke huiskamer inzetbaar zijn en alle bewoners blijven kennen. Ook dit wordt 
gewaardeerd door medewerkers.  

Medewerker: “Ik vind het belangrijk dat ik niet heb hoeven kiezen voor een 
huiskamer. Gelukkig ken ik alle bewoners van de afdeling nog.” 

 
Wooncomfort: audit 
In het najaar van 2018 is er een interne audit op wooncomfort geweest op de volgende 
thema’s: gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting.  Dit omvatte interviews met 
bewoners en een observatie rondom gastvrijheid.  

De geïnterviewde bewoners gaven allen aan dat zij zich thuis voelen bij Raffy. Ze noemen 
huiselijkheid en op jezelf kunnen zijn, als je dat wil. Raffy houdt rekening met de waarden 
die voor hun belangrijk zijn en staat open voor de eigen gebruiken van de bewoner. De mate 
van vrijheid die de bewoners ervaren bij het inrichten van het eigen appartement verhoogt 
het gevoel van thuis zijn. De inrichting van Raffy wordt als gezellig en fijn ervaren. Een aantal 
bewoners geven aan dat de Indische maaltijden niet altijd voldoen aan hun verwachtingen. 
Enkele bewoners die gezamenlijk eten in de huiskamer zouden graag zien dat er een half 
uurtje langer uitgetrokken wordt voor de maaltijd.   
 
Er zijn diverse activiteiten en men doet daar graag aan mee. Niet alle bewoners weten 
precies wanneer welke activiteiten gehouden worden. Over de verzorging is men in het 
algemeen tevreden. Familie krijgt ruimte om mee te helpen, denk aan begeleiding van 
ziekenhuisbezoek, samen op pad of koffie drinken en vrijwilligerswerk. Familie voelt zich 
welkom bij Raffy.  
 
Uit de observatie bleek dat personeel en vrijwilligers niet altijd herkenbaar aanwezig zijn, 
doordat zij geen naambadge ophebben. De ruimtes waren schoon en opgeruimd. Kleine 
aandachtspunten rondom de fysieke omgeving, zoals geur op de gangen en temperatuur in 
de huiskamer. Personeel en vrijwilligers zijn respectvol naar bewoners toe. 
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1.3 VEILIGHEID  

Raffy heeft een eigen incidentencommissie en heeft uiterlijk 1 juli 2018 de indicatoren over 
basisveiligheid aangeleverd bij de Openbare Database, volgens de aanleverspecificaties van 
het Zorginstituut.  
 
Om de vier thema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, 
vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopname) een nog 
belangrijker onderdeel van het leren en verbeteren te maken, is het proces van de 
incidentencommissie geëvalueerd. De commissie heeft een naamswijziging doorgemaakt 
van commissie Normen Verantwoorde Zorg naar commissie Veilige Zorg. Er is een nieuwe 
werkinstructie geschreven, waarin het doel, vaste thema’s, werkwijze, verslaglegging en 
deelnemers beschreven staan.  
 
Per het eerste kwartaal van 2018 is tijdens de commissie steeds meer de focus gelegd op 
analyse, trends, evaluatie en informatievoorziening naar betrokkenen. De risico-indicatoren 
set (V&VN) is meegenomen in deze ontwikkelingen.  
 
Betreft advance care planning (voorheen preventie ziekenhuisopnames) zijn ‘acute’ 
ziekenhuisopnames geregistreerd en besproken in de commissie Veilige Zorg. 
Zorgbeleidsafspraken over ziekenhuisopnames, behandelingen en reanimatie worden reeds 
gemaakt. Tijdens structurele dossiercontroles wordt nagegaan of gemaakte afspraken 
opgenomen zijn in de zorgdossiers.   
 
Per het tweede kwartaal van 2018 sluiten ook een wijkverpleegkundige en zorgcoördinator 
aan. Zij kennen de cliënten goed en hebben korte lijntjes met de teams, waardoor 
informatievoorziening naar de zorgteams effectiever verloopt. Dit wordt versterkt door het 
aansluiten van een notulist tijdens de commissies. Dit maakt dat de leden van de commissie 
Veilige Zorg zijn: verpleegkundig specialist, hoofd zorgafdeling en/of hoofd verpleegafdeling 
(voorzitter), praktijkverpleegkundige, huisarts, wijkverpleegkundige, zorgcoördinator 
(namens locatie Raffy), coördinator Lâle en de notulist. 
 
In mei 2018 is gesproken met Nedap (leverancier elektronisch cliëntendossier). Samen met 
hen is gekeken naar optimalisatie van het zorgdossier, waaronder aansluiting bij de nieuwste 
ontwikkelingen in het systeem en op de werkvloer. Ook wordt gekeken naar mogelijk 
relevante managementtools, zoals het inzichtelijker en sneller op kunnen roepen van de 
kwantitatieve gegevens van de vier thema’s van basisveiligheid. Dit alles zal samen met De 
Leystroom opgepakt worden.  
 
In november 2018 heeft Raffy deelgenomen aan de Landelijke Prevalentiemeting 
Zorgkwaliteit (LPZ). De vier indicatoren basisveiligheid worden daarin eveneens gemeten. De 
resultaten zijn overzichtelijk beschreven in het dashboard van LPZ.     
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KWANTITATIEVE UITKOMSTEN OP DE VIER VEILIGHEIDSTHEMA’S EN UITWERKINGEN 

Medicatieveiligheid 
In 2018 waren er in het hele huis (bewoners met en zonder behandeling) 156 medicatie-
incidenten. Op het gebied van medicatieveiligheid wordt er samengewerkt met onder 
andere de specialist ouderengeneeskunde, de huisarts en de apotheker. Voorbeelden van 
uitgezette acties op medicatiefouten zijn het aanspreken van en onder de aandacht brengen 
bij medewerkers (individueel en in teams), aanpassen van afspraken met de apotheker, 
coaching en het aanpassen van medicatietijden (in overleg met huisarts en apotheek) waar 
mogelijk.  
  
Twee maal per jaar wordt er een medicatiereview gedaan voor alle bewoners met 
behandeling. Daarbij zijn de specialist ouderengeneeskunde, apotheker, verpleegkundig 
specialist en zorgcoördinator aanwezig. In 2018 heeft de eerste medicatiereview 
plaatsgevonden in januari, de tweede in september. Voor bewoners zonder behandeling 
wordt eveneens een medicatiereview gedaan. Hierbij zijn de huisarts, apotheker, 
zorgcoördinator of praktijkverpleegkundige en medisch adviseur van Raffy aanwezig. Deze 
vond eveneens plaats in september.   
 
 

 
 
 
Medicatieveiligheid is onderdeel van het bevoegd en bekwaam programma binnen Raffy, in 
zowel e-learning als praktijktoetsing. In de e-learning worden de volgende toetsen uitgezet: 
medicatie toedienen algemeen, vernevelen, insuline toedienen, subcutaan en intramusculair 
injecteren, inhaleren. Praktijkscholingen zijn uitgezet in mei, juni, september en oktober 
2018. Aanvullend op de e-learning heeft Raffy jaarlijks een ‘toets medicatieveiligheid Raffy’. 
Nieuwe medewerkers  (in dienst in het eerste half jaar van 2018) hebben deze reeds 
afgerond. Voor alle medewerkers is deze uitgezet in augustus-september 2018.  
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De commissie Medicatieveiligheid kwam samen in november 2018. De jaarlijkse interne 
audit medicatieveiligheid is in december 2018 uitgevoerd door apotheek FarmaZorg Breda. 
Het omvatte de volgende aspecten: medicatieveiligheid, opslag en administratie. 
Bevindingen betroffen geen kritische zaken en zijn gerapporteerd en in een plan van aanpak 
beschreven. Medicatieveiligheid is een vast agendapunt tijdens teamoverleg-besprekingen 
en wordt daarmee meerdere malen per jaar besproken met de zorgteams. Er is continue 
aandacht voor het terugdringen van medicatie-incidenten.  
 
Decubituspreventie 
De decubitusprevalentie is laag te noemen. In het hele jaar is dit tussen de 0.8% en 3.8% 
(afhankelijk van de maand betrof dit 1 tot 5 bewoners van de 130 bewoners in totaal). In het 
vierde kwartaal ging dit om 3.3% decubitus categorie 1 en 0.8% decubitus categorie 2 (LPZ-
meting, november 2018, 122 deelnemende bewoners). Bewoners met decubitus staan 
onder directe controle van de verpleegkundig specialisten, praktijkverpleegkundigen en 
artsen. Wond- en behandelplannen worden opgesteld door praktijkverpleegkundigen en 
verpleegkundig specialisten.  
 
Bij alle bewoners wordt de huid, voedingstoestand, mondzorg en incontinentieletsel 
gemonitord. Tevens wordt ter preventie complementaire zorg ingezet. Raffy werkt met 
verpleegkundig specialisten en praktijkverpleegkundigen, welke alle doordeweekse dagen 
structureel aanwezig en beschikbaar zijn voor ondersteuning van de medische en 
verpleegkundige zorg van onze bewoners. Voor alle bewoners wordt een risicosignalering 
ingevuld, bij verhoogd risico worden acties uitgezet. Meldingen van decubitus worden 
besproken tijdens de commissie Veilige Zorg. 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) 
Het aantal ingezette vrijheidsbeperkende maatregelen is terug te vinden in de aanlevering 
van de kwaliteitsgegevens (Zorginstituut) en op het dashboard van LPZ. Inzet van 
vrijheidsbeperkende maatregelen gebeurt altijd in overleg met de specialist 
ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, EVV, zorgcoördinator afdeling en de 
bewoner of diens vertegenwoordiger. Registratie vindt plaats in het individuele zorgplan (als 
apart onderdeel). Evaluatie vindt plaats volgens afgesproken procedure. Raffy kijkt kritisch 
naar het zoveel mogelijk beperken van vrijheidsbeperkende maatregelen, waarbij niet alleen 
veiligheid, maar ook vrijheid van bewoners een belangrijk uitgangspunt is. Dit spanningsveld 
vereist goede onderbouwing, waarom voor een vrijheidsbeperkende maatregel gekozen 
wordt.  Zoals aangegeven is dit ook onderdeel van de commissie Veilige Zorg.  
 
Advance care planning 
In 2018 waren er in het hele huis 25 acute ziekenhuisopnames. De redenen zijn inzichtelijk 
gemaakt en besproken in de commissie Veilige Zorg.  
 
 
 
 

  



 

 

 

Kwaliteitsverslag Raffy en Lâle 2018 

18 

1.4 LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT 
 
Raffy maakt deel uit van een lerend netwerk, genaamd Zorglinck. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen De Leystroom, Ruitersbos, Park Zuiderhout en Raffy.  
 
Het  kwaliteitsmanagementsysteem omvat alle systemen die Raffy  inzet om de kwaliteit van 
zorgverlening te waarborgen. Het maakt processen inzichtelijk, inventariseert risico’s en 
maakt planning, sturing, beheersing en verbetering mogelijk. In 2018 is Raffy overgestapt 
van het keurmerk ISO9001:2008 naar Prezo. Met name de disbalans tussen het toetsen van 
kwaliteit van zorg op de werkvloer en het toetsen van kwaliteit van zorg in theorie bracht 
steeds vaker discussie met zich mee. Ook de behoefte van medewerkers om zich meer te 
kunnen herkennen in de normen die gesteld werden was een aandachtspunt. Inmiddels is 
het gouden keurmerk van Prezo behaald (zie het certificaat hieronder). Dit op basis van de 
certificeringsaudit welke heeft plaatsgevonden op 20 november 2018. Certificering is voor 
drie jaar, jaarlijks vinden tussentijdse audits plaats. Aanvullend heeft Raffy in het najaar van 
2018 samen met De Leystroom zeven medewerkers de opleiding ‘Resultaat Gericht Auditen’ 
laten volgen. Deze opleiding sluit aan bij de Prezonormen. Ook is eind 2018 besloten om in 
2019 deel te nemen aan Waardigheid en Trots op locatie.  
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2. RANDVOORWAARDEN 
 
2.1 LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT 
 
De Raad van Bestuur bestaat uit één lid (verder te noemen ‘bestuurder’). Professionele 
inbreng en aansturing is aanwezig. De bestuurder heeft structureel overleg georganiseerd, 
onder andere met vertegenwoordigers van genoemde beroepsgroepen. De bestuurder is 
nog steeds BIG-geregistreerd verpleegkundige en loopt mee binnen het primaire proces.  Hij 
heeft hiervoor zelf het initiatief genomen om mee te lopen in de zorg en zodoende 
verbinding te houden met de werkvloer. De bestuurder werkt volgens de Zorgbrede 
Governance Code. Dit is procedureel vastgelegd. De bestuurder bestuurt de organisatie 
mede vanuit de blik van een verpleegkundige en staat in de praktijk van alledag. Ruimte voor 
de ontwikkeling van mensen (leidinggevenden, medewerkers, vrijwilligers), ruimte voor 
eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning waar nodig, zijn hierin duidelijke kenmerken. 
De bestuurder is eindverantwoordelijk en bespreekt onder andere het kwaliteitskader 
tijdens overleggen met de interne commissie Kwaliteit en Veiligheid, waar twee 
afgevaardigde leden van de Raad van Toezicht jaarlijks aan deelnemen. De bestuurder heeft 
met het managementteam (MT) afspraken gemaakt over de verantwoordelijke personen 
voor de onderdelen van het kwaliteitskader. Daarnaast is er een werkgroep kwaliteitskader 
ingesteld om het proces van implementatie en toetsing van het kwaliteitskader met 
bestuurder, MT en werkvloer te borgen. 
 
Per 1 januari 2019 vindt de bestuurlijke fusie tussen De Leystroom en Raffy plaats. De Raden 
van Toezicht van beide organisaties worden samengevoegd, met een totaal van 7 leden. Ook 
is er per 1 januari één Raad van Bestuur voor beide organisaties. 28 juni vindt de juridische 
fusie plaats. De twee organisaties gaan dan op in één organisatie. De Raad van Bestuur 
tijdens de bestuurlijke fusie is de huidige Raad van Bestuur van Raffy (periode 1 januari t/m 
28 juni 2019). Een nieuwe Raad van Bestuur wordt geworven voor de juridische fusie. 
 
Raffy heeft geen VAR (verpleegkundige adviesraad) of PAR (professionele adviesraad). Er is 
gekozen voor het opzetten van een PAR. Vergeleken met een VAR, kunnen er in een PAR 
meerdere disciplines aansluiten, waardoor er breder advies gegeven kan worden dan enkel 
gezien vanuit medisch of verzorgend oogpunt. In een PAR zullen vertegenwoordigers 
deelnemen die direct betrokken zijn bij de zorg. Dit zijn medewerkers vanuit de verzorging of 
de medische hoek, maar bijvoorbeeld ook een geestelijk verzorger of facilitair medewerker. 
Op deze manier kan er met een ruimere blik worden gekeken naar de vraagstukken en 
thema’s die bij de PAR binnenkomen. Het opzetten van de PAR is opgenomen in het 
projectplan fusie en zal in 2019 starten samen met De Leystroom. 
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2.2 PERSONEELSSAMENSTELLING 
 
Met het kwaliteitsbudget 2018 is een uitbreiding van 8,55 fte gerealiseerd. Deze extra uren 
zijn ingezet op meer aandacht en welzijn voor onze bewoners. Specifiek betreft het 0.3fte 
welzijnsmedewerkers, 1.0fte complementaire zorg, 1.3fte zorg in de huiskamer, 0.5fte 
praktijkverpleegkundigen, 1.5fte extra zorg tijdens piekmomenten, 0.67fte Eerst 
Verantwoordelijke Huiskamer, 0.78fte coördinator Lâle, 2.0fte kleinschalig wonen 
verpleegafdeling en 0.5fte participerend coachen.  
 
In 2018 was de ratio personele kosten versus opbrengsten 71,6%. Zie de websites van Raffy 
en Lâle voor publicatie van het aantal zorgverleners in Raffy en Lâle per functie en de in-, 
door- en uitstroomcijfers (peildatum 1 juni 2018).  
 
AANDACHT, AANWEZIGHEID EN TOEZICHT 
Zie hoofdstuk 1.2 voor acties en resultaten omtrent de samenwerking van disciplines in de 
huiskamer en de inzet van welzijnsmedewerkers (zinvolle dagbesteding). Zie hoofdstuk 1.1 
voor acties en resultaten rondom de bewoner kennen (persoonsgerichte zorg). 
 
SPECIFIEKE KENNIS EN VAARDIGHEDEN 
Het streven is dat op organisatieniveau minimaal één BIG-geregistreerd verpleegkundige 
werkzaam is voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen, in elk geval tussen 07.00-
23.00uur. Een inventarisatie van BIG verpleegkundigen is gemaakt. Vanaf 1 juli 2018 zijn 
lijsten met aanwezigheid van BIG-geregistreerde verpleegkundigen op organisatieniveau 
bijgehouden en maandelijks gedeeld in de organisatie. De eerste periode was de planning 
nog niet volledig ‘dicht’. Deze gaten worden opgevangen door Surplus volgens bestaande 
afspraken over inzet en oproep tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. In tweede helft 
van 2018 was de planning wel volledig sluitend. Lopende afspraken met Surplus en interne 
bereikbare dienst lopen daarnaast door. Eerste afspraken over oproep en inzet door 
verpleegkundigen in dienst van Raffy zijn gemaakt. Het betreft het inzetten van BIG-
verpleegkundigen voor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen op andere 
afdelingen of locaties dan waar zij normaliter werkzaam zijn.  
 
Door eerdere investeringen in het opleiden van verpleegkundigen, zijn in 2018 vier nieuwe 
verpleegkundigen afgestudeerd (waaronder, MBO-, HBO- en praktijkverpleegkundigen). 
Eveneens is een HBO-verpleegkundige aangenomen. Eind 2018 waren dertien 
verpleegkundigen in opleiding (waarvan twee op HBO-niveau). In september is een 
verpleegkundig specialist in opleiding gestart. Vanaf het najaar 2018 is Raffy gestart met de 
inzet van twee Spaanse verpleegkundigen. In 2019 wordt dit aantal uitgebreid met vier 
Spaanse verpleegkundigen. Het volledige aantal verpleegkundigen (MBO en HBO) staat in 
het schema personeelssamenstelling, zoals gepubliceerd op de websites van Raffy en Lâle 
(peildatum 1 juni 2018).  
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REFLECTIE, LEREN EN ONTWIKKELEN 
Zie bijlage B voor volledig een overzicht van opleidingen, trainingen en e-learning in 2018. In 
2018 zijn eerste acties aan de hand van het strategisch opleidingsbeleid uitgevoerd. Het 
strategisch opleidingsbeleid heeft een aantal thema’s waar aan gewerkt wordt:  
 
Eigen verantwoording in leren en ontwikkelen: zelflerende organisatie 
Voor zorgmedewerkers heeft Raffy een digitaal registratiesysteem voor alle e-learning en 
praktijktoetsen. Procedurele afspraken zijn gemaakt. Medewerkers hebben eigen 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het volgen van de trainingen en toetsen. Tijdens 
functioneringsgesprekken en tussentijdse gesprekken wordt aandacht besteedt aan 
persoonlijke ontwikkeling en eventuele ambities. Een ontwikkeling die hierin is te zien, is dat 
medewerkers zelf steeds meer in gesprek gaan over leerdoelen en opleidingsmogelijkheden. 
Zie hoofdstuk 3.2 voor ontwikkelingen vanuit projectgroep interne organisatie met 
betrekking tot kennis en ervaringen delen en uitwerking van het thema “Ik ben 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van mijn eigen werk en eigen ontwikkeling”. Ook in het 
leertraject persoonsgerichte zorg worden medewerkers uitgedaagd hun eigen leerproces in 
handen te nemen, onder andere door het opstellen van persoonlijke leerdoelen en het 
versterken van individuele kwaliteiten. Een trend is dat medewerkers steeds meer 
verantwoording nemen in hun eigen ontwikkeling. Dit is bijvoorbeeld te zien in dat ze zich 
zelf inschrijven voor klassikale trainingen en dat ze zelf initiatief nemen in het afronden van 
e-learning modules. Medewerkers worden zich meer bewust van de kennis die ze hebben. 
Dit is bijvoorbeeld zichtbaar op de verpleegafdeling, waar medewerkers hun kennis delen 
door het geven van een klinische les of het organiseren van een bijeenkomst.   
 

 
 
Verhogen van deskundigheid door scholing en toename van specialisaties 
In 2018 zijn verschillende specialisaties toegevoegd of uitgebreid. Zo heeft Raffy ingezet op 
meer MBO-verpleegkundigen, EVV en GVP opleidingen en opleidingen in de complementaire 
zorg zoals holistische massagetherapie, Therapeutic Touch (T.T.) en soundhealer. 
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In 2017-2018 heeft Raffy twee praktijkverpleegkundigen opgeleid, wat maakte dat er in 2018 
drie praktijkverpleegkundigen in dienst waren. Eind 2018 is een vierde 
praktijkverpleegkundige in opleiding aangesteld. Een derde verpleegkundig specialist is in 
opleiding per september 2018.  
 
In december 2018 is Raffy gestart met een nieuwe functie kwaliteitsverpleegkundige. De 
ouderenzorg is volop in ontwikkeling, wat veranderingen vraagt van processen en 
medewerkers. De complexiteit van de zorg neemt zichtbaar toe. Om aan deze zorgbehoeften 
te kunnen blijven voldoen is het borgen van continuïteit op organisatieniveau belangrijk. De 
kwaliteitsverpleegkundige heeft als doel om continuïteit van de zorg te borgen, 
ontwikkelingen waar te nemen en te vertalen naar de praktijk en de betreffende 
medewerkers mee te nemen in deze ontwikkelingen met als voornaamste doel de kwaliteit 
van de zorg in optimale vorm aan te kunnen blijven bieden. Hierin heeft de 
kwaliteitsverpleegkundige een coachende, adviserende en ondersteunende rol in de hele 
organisatie.  
 
Andere manier van leren: werkplekleren 
Er wordt meer ingezet op coaching, waaronder participerend coachen door de 
zorgcoördinatoren en andere specialisaties (zoals praktijkverpleegkundigen, 
kwaliteitsverpleegkundigen en praktijkopleiders). Ook worden er in toenemende mate 
intervisiebijeenkomsten en casuïstiekbesprekingen gehouden. Trainingen worden zo veel 
mogelijk praktijkgericht ingevuld, zoals een praktijktraining bevoegd en bekwaam en de 
persoonsgerichte zorg trainingen. Een voorbeeld van praktijkgericht trainen is de inzet van 
beeldend trainen. Beeldend trainen is een interactieve manier van trainen met gebruik van 
praktijkvideo’s, een beeldtafel en een smartphone app, die aansluit bij de werkpraktijk. Er is 
gekozen voor deze manier van training geven omdat beelden meer inzicht geven en beter 
blijven hangen, waardoor de resistentie van de geleerde lesstof groter is, vergeleken met 
kennisoverdracht door middel van woorden. Deze manier van trainen blijkt goed aan te 
sluiten bij medewerkers van Raffy en Lâle van verschillende disciplines (waaronder 
zorgmedewerkers, vrijwilligers, facilitaire diensten).    
 
Medewerkers en leerlingen uitwisselen t.b.v. deskundigheidsbevordering  
Vanuit projectgroep interne organisatie (zie hoofdstuk 3.2) is in kader van de thema’s 
“Binnen Raffy en Lâle is iedereen gelijkwaardig” en “Ik deel mijn kennis, ervaring en 
creativiteit” uitwisseling georganiseerd tussen verschillende disciplines (bijvoorbeeld een 
zorgmedewerker die meeloopt met de huishoudelijke dienst).  
 
Er zijn afspraken gemaakt dat BBL-leerlingen per februari 2019 meelopen op andere 
afdelingen en stage lopen op verschillende afdelingen. Zie voor verdere toelichting het 
kwaliteitsplan 2019.  
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Er zijn mogelijkheden voor medewerkers om mee te lopen bij een collega organisatie uit het 
lerend netwerk Zorglinck. Binnen het lerend netwerk zijn hierop een aantal acties uitgezet:   

 Uitwisseling van medewerkers uit het primaire proces tussen de organisaties.  

 Er zijn structurele netwerkbijeenkomsten voor verschillende functionarissen. In ieder 
geval de bestuurders, zorgmanagers, facilitair managers, opleidings- en de 
kwaliteitsfunctionarissen hebben hierover onderlinge samenwerkingsafspraken 
gemaakt. Iedere discipline op een eigen passende manier. 

 Er worden Zorglinck-kennisdagen georganiseerd. In 2018 waren de thema’s ‘sociale 
veiligheid’ en ‘familieparticipatie’. Deze vonden plaats in de maanden april, mei, juni 
en oktober 2018.  

 Op 29 maart 2018 is een gezamenlijke themabijeenkomst met de Zorglinck-partners 
gehouden over de verschillende kwaliteitsplannen. Tijdens deze middag stond het 
delen van de plannen & leren van elkaar centraal. 

 Op 8 november was er een themabijeenkomst omtrent gezamenlijke behandelinzet. 
 
Aanvullend is er een initiatief ontstaan vanuit Bersama Kuat (een samenwerkingsverband 
tussen de Indische/Molukse huizen Raffy, Nusantara, Rumah Kita en het Wereldhuis) om in 
medewerkers bij elkaar mee te laten kijken. Deze uitwisseling heeft plaatsgevonden in het 
najaar van 2018 en loopt door in 2019.  
 
In voorbereiding op de fusie met De Leystroom zijn in 2018 aanvullende uitwisselingen 
geweest tussen medewerkers van De Leystroom en Raffy. Denk hierbij aan uitwisselingen 
rondom kwaliteit, facilitaire zaken, opleidingen en administratieve diensten. 
 
Blijvende ontwikkeling van persoonsgerichte zorg 
Zie hiervoor hoofdstuk 1.2.  
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VRIJWILLIGERS  
 
De vrijwilligerscoördinator heeft een belangrijke rol in ontwikkelingen rondom vrijwilligers. 
Zij inventariseert bijvoorbeeld welke wensen en behoeften er leven onder vrijwilligers 
omtrent deskundigheidsbevordering. In 2018 is besloten het aantal uren 
vrijwilligerscoördinatie uit te breiden in 2019. Hierdoor kan meer bereikt worden op 
onderstaande thema’s, waaronder meer tijd en aandacht voor het werven van vrijwilligers 
op Lâle.  
 
Bevorderen van deskundigheid van vrijwilligers 
Vrijwilligers van de dagbesteding hebben e-learning scholing aangeboden gekregen omtrent 
dementie. In het voorjaar van 2018 hebben weer acht vrijwilligers deelgenomen aan de 
basisscholing cultuurspecifieke zorg voor Indische en Molukse ouderen en zes vrijwilligers 
aan de scholing Trauma en Dementie. Beide scholingen worden gegeven door trainers van 
Djalan Pienter. In januari 2018 hebben vrijwilligers deelgenomen aan de training ‘samen 
dementievriendelijk’ in het kader van deskundigheidsbevordering in ziektebeelden. 
Vrijwilligers nemen deel aan beeldend trainen bijeenkomsten. Voor bevorderen van 
deskundigheid van vrijwilligers in het kader van persoonsgerichte zorg, zie ook hoofdstuk 
1.1. Per 2018 is er een samenwerkingsverband ontstaan met SMO en Spotlight training. Met 
hen is een scholingsaanbod ontwikkeld voor de vrijwilligers, waarin vooral persoonlijke 
ontwikkeling voorop staat. Denk hierbij aan belangrijke persoonlijke zaken bespreekbaar 
maken, met aandacht de juiste vragen stellen en grenzen aangeven. De workshops worden 
door een professionele trainer aangeboden. De eerste training vond plaats in november 
2018. In 2019 zullen er meer trainingen aangeboden worden.  
 
Werven van vrijwilligers voor Lâle 
Er is getracht een stagiaire Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) voor Lâle te werven. 
Helaas lijkt er geen animo te zijn. In juni 2018 is tijdens de Pazar op Lâle ingestoken op het 
werven van vrijwilligers voor Lâle. Ook worden vrijwilligers gezocht via de moskee. Deze 
acties hebben nog tot weinig resultaat geleid. Vrijwilligers die zich aanmelden voor Raffy 
krijgen het aanbod om ook kennis te maken met Lâle.  Het werven van vrijwilligers voor Lâle 
blijft actueel en zal ook in 2019 de aandacht krijgen.  
 
Onderzoeken en opzetten van zelfsturende teams 
Inmiddels zijn, in aanvulling op het ‘team toko’ en ‘eetclub Toma’, ook de vrijwilligers van de 
dagbesteding een zelfsturend team, met twee vrijwilligers als aanspreekpunt. Een inmiddels 
uitgebreide, groep vrijwilligers biedt structureel en zelfstandig de activiteit braintrainer aan 
onze bewoners op verschillende afdelingen aan. Het ‘team tovertafel’ is nog in ontwikkeling. 
Zij hebben inmiddels scholing gehad omtrent de tovertafel. De tovertafel wordt gebruikt, 
maar nog niet structureel vanuit een team vrijwilligers. Het team ‘Toma bardiensten’ loopt. 
‘Team Toma organisatie kindermiddagen’ is nog op zoek naar vrijwilligers om het team 
compleet te maken.  
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Samenwerking vrijwilligers en medewerkers 
Een EVV’er in opleiding heeft zijn afstudeeronderzoek gewijd aan de samenwerking tussen 
vrijwilligers en medewerkers. Hieruit kwam naar voren dat vrijwilligers en medewerkers 
hierin andere verwachtingen hebben. Een belangrijk aandachtspunt is het uitspreken van 
verwachtingen naar elkaar. De vrijwilligerscoördinator neemt dit mee in de intake van 
nieuwe vrijwilligers en in individuele gesprekken met EVV’ers wordt aangegeven wat er van 
hen verwacht wordt naar vrijwilligers toe (denk aan kennismaking en het onderhouden van 
contact). Dit thema krijgt vervolg in 2019.  
 
Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek  
Gedurende het eerste kwartaal van 2018 heeft de vrijwilligerscoördinator een 
tevredenheidsonderzoek onder de vrijwilligers van Raffy, Lâle en Toma uitgezet. 105 van de 
194 gevraagde vrijwilligers (54%) heeft gehoor gegeven aan dit onderzoek. Het algemene 
beeld is dat de vrijwilligers plezier hebben in het werk dat ze doen en zich betrokken en 
gewaardeerd voelen binnen de organisatie. Aandachtspunten voor Raffy zijn een duidelijke 
communicatie, het luisteren naar de vrijwilligers en laten zien wat we doen met de feedback 
van de vrijwilliger. Eén van de actiepunten hierop is het opzetten van een 
vrijwilligerscommissie. In november en december zijn vacatures opengesteld en hebben 
selectiegesprekken plaatsgevonden. Ook is een scholing voor de vrijwilligerscommissie 
aangevraagd. Deze zal plaatsvinden in 2019. Daarnaast is er een ideeënbus voor vrijwilligers 
opgezet.  
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2.3 GEBRUIK VAN HULPBRONNEN 

Technologische hulpbronnen: plan ICT ter verbetering van de kwaliteit van zorgverlening  
Fase 1 van het plan is inmiddels afgerond. In deze fase is een inventarisatie gemaakt van de 
huidige situatie met betrekking tot ICT, telefonie en zusteroproepsysteem en bijbehorend 
infrastructuur. Tevens is het gewenste beleid/gewenste toekomstbeeld in kaart gebracht. Dit 
is tot stand gekomen door gesprekken met leden van het managementteam en door 
bijeenkomsten voor meerdere belanghebbenden in de organisatie (beleidsmedewerkers, 
leidinggevende, coördinatoren etc.). Aan de hand van het gewenste beleid, is een 
conceptprogramma van eisen opgesteld voor de verschillende leveranciers van de 
verschillende deelgebieden. Fase 2 is gestart in juni. Deze fase omvat het aanvragen van 
offertes, keuzes maken in leveranciers en de uitvoering uitrollen. Er is gekozen voor een 
projectstructuur waarbij de stuurgroep bestaat uit directeur, hoofd facilitair en een externe 
adviseur. Er is een projectgroep bestaande uit hoofd zorg, zorgcoördinator, een 
zorgmedewerker, hoofd facilitair, huismeester en extern adviseur. Later, tijdens de 
uitvoering van de verschillende vervangingswerkzaamheden, zullen er werkgroepen worden 
geformeerd. 
 
Facilitaire zaken: beveiliging in de nacht  
In aanvulling op reeds bestaande afspraken met beveiligingsbedrijf EBN zijn een aantal 
aanvullende afspraken gemaakt. Per 1 maart 2018 is er op locatie Raffy gestart met extra 
controles door EBN. Twee keer per nacht komt EBN langs voor een extra controle. Tevens 
worden deze momenten gebruikt voor de geplande zorg die met twee medewerkers gedaan 
dient te worden in de zorgwoningen (deze bevinden zich aan de overkant van het 
hoofdgebouw). Zo kunnen medewerkers, samen met de beveiliger, veilig over straat in de 
nacht. Ook is er controle/achterwacht als er twee verzorgende naar de zorgwoning moeten. 
Daarnaast is de nachtzorg op Raffy voorzien van een TWIG protector per mei 2018. Deze 
maakt alarm als er een knop wordt ingedrukt. Het alarm komt binnen bij EBN. Ook heeft dit 
apparaat een man-down functie, deze maakt automatisch alarm naar EBN als de persoon 
komt te liggen. Eveneens is de afspraak gemaakt dat nachtdiensten van Raffy en Lâle 
minimaal tweemaal per nacht contact met elkaar hebben ter controle. Deze maatregelen 
geven een veiliger gevoel bij de zorgmedewerkers in de nacht.  
 
Duurzaamheid: het bronzen milieucertificaat 
Raffy heeft in het najaar van 2018 het bronzen milieucertificaat behaald. Er wordt gewerkt 
aan de milieuthermometer in het kader van The Green Deal met de Gemeente Breda. Dit is 
de lijst met milieueisen waaraan Raffy en Lâle moeten voldoen om het bronzen 
milieucertificaat te behalen. Voorbeelden van acties die dit jaar zijn gedaan, zijn de overstap 
naar een ander schoonmaakmiddel, afvalscheiding in de zorgwoningen en inventarisatie van 
gegevens met betrekking tot het milieubeleid (o.a. energieverbruik). Daarnaast zijn er acties 
uitgezet bij de verhuurder Wonen Breburg voor het nemen van enkele technische 
maatregelen aan het pand.   
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2.4 GEBRUIK VAN INFORMATIE 
 
Stichting Woonzorgcentrum Raffy heeft een abonnement op Zorgkaart Nederland. Vanaf 
2016 worden individuele cliëntervaringen geregistreerd op Zorgkaart Nederland. Ook wordt, 
vanaf verslagjaar 2016 minimaal eens per jaar informatie aangeleverd over de Net Promotor 
Score (NPS) aan. Daarnaast staat dit standaard vermeld op de websites van Raffy en Lâle. 
 
CLIËNTOORDELEN 
In februari/maart 2018 zijn interviews afgenomen door interviewteams van de Nederlandse 
Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) om waarderingen op te halen, die geplaatst 
konden worden op Zorgkaart Nederland. Het betreft 8 interviews op de verpleegafdeling, 
waarvan het gemiddelde cijfer een 7.6 bleek. Op Lâle zijn 5 interviews afgenomen met een 
gemiddeld cijfer van 7.2. De volledige reviews zijn te vinden op www.zorgkaartnederland.nl. 
De resultaten zijn gedeeld met de betrokken teams. Besloten werd om op dat moment geen 
aanvullende verbeteracties uit te zetten, aangezien er verschillende ontwikkeltrajecten 
lopende zijn (zoals in het kwaliteitsplan beschreven), gericht op luisteren, aandacht voor de 
bewoners, het samen maken van afspraken, deskundigheid van medewerkers etc. In 2018 
zijn in totaal 48 reviews geschreven, waaronder bovengenoemde 13 interviews, waarop 
locatie Raffy en Lâle samen een 7.7 scoren met een aanbevelingspercentage van 85%. Cijfers 
op de thema’s zijn: accommodatie 7.3, afspraken 7.7, kwaliteit van leven 7.7, luisteren 7.7, 
medewerkers 7.8, verpleging 7.6.  
 
Raffy heeft de wens een aanvullend instrument te gebruiken om cliëntervaringen in beeld te 
hebben. Besloten is dat de keuze voor het aanvullende instrument opgepakt gaat worden 
samen met De Leystroom. Deze actie wordt opgenomen in het projectplan fusie.  
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3. LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT 
 
3.1 WAARDERING DOOR INTERNE STAKEHOLDERS 
 
Sinds april 2018 is de werkgroep kwaliteitskader uitgebreid met twee leden van de 
cliëntenraad. De klankbordgroep is driemaandelijks bij elkaar gekomen. Acties en 
ontwikkelingen zijn aan hen voorgelegd en deels in samenspraak vormgegeven. Thema’s die 
in de klankbordgroep aan bod zijn gekomen zijn de gedragsregels voor een veilige 
organisatie, deskundigheidsbevordering in zorg en welzijn, ervaringen omtrent ontwikkelde 
PR- en communicatiemiddelen, het delen van ervaringen van de afdeling omtrent 
persoonsgerichte zorg en het meenemen van nieuwe collega’s en vrijwilligers in de 
persoonsgerichte zorgvisie. Tijdens het overleg met de klankbordgroep in mei 2018 bleek dat 
de klankbordgroep zelf ook een ontwikkeling aan het doormaken is. Waar er eerst meer 
vanuit de individuele deelnemer van de werkgroep ideeën en ervaringen gedeeld werden, 
wordt nu steeds meer geprobeerd de opbrengst daadwerkelijk vanuit de werkvloer in de 
klankbordgroep terug te brengen. Zie pagina 34 voor een bericht vanuit de klankbordgroep.  
 
 
3.2 POSITIONERING ALS BASIS VOOR HET MEERJARENBELEID 2016-2020 
 
Samen leren en verbeteren is in verschillende hoofdstukken terug te lezen. In deze paragraaf 
wordt verder ingegaan op aanvullende acties betreffende leren en werken aan kwaliteit, 
zoals die naar voren komen in de uitvoering van het meerjarenbeleid van Raffy en Lâle.  
 
PROJECTTEAM INTERNE ORGANISATIE  
 
Een veilige organisatie  
Het thema veilige organisatie omvat het uitrollen van de acht gedragsregels:  
1. Liefdevolle aandacht is voor mij vanzelfsprekend.  
2. Binnen Raffy en Lâle is iedereen gelijkwaardig.  
3. Ik deel mijn kennis, ervaring en creativiteit.  
4. Ik ben een belangrijke schakel in het leven van de bewoner.  
5. Ik verdiep me in wie de bewoner is.  
6. Ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van mijn werk en eigen ontwikkeling.  
7. Ik spreek een ander aan op zijn gedrag en geef complimenten.  
8. Ik ben trots op mijn werk in een cultuurspecifiek huis en straal dit met plezier uit.  
 
Regel 1 en 2 zijn in 2017 uitgerold. Regel 3 ‘Ik deel mijn kennis, ervaring en creativiteit’ is in 
2018 aan bod gekomen. Hiertoe zijn kaartjes ontwikkeld waarmee medewerkers en 
vrijwilligers kunnen delen waar ze trots op zijn en deskundig in zijn. Een andere actie is dat 
teams zich voorstellen in de nieuwsbrief en aangeven waar ze trots op zijn en is er aandacht 
geweest in werkoverleggen voor het delen van kennis en ervaringen. Ook is er een 
afdelingsoverleg ontstaan (voorheen ‘bewonersbesprekingen’), waarbij verschillende 
disciplines aan tafel zitten en in gesprek gaan over de afdeling. Deze disciplines omvatten 
zoal medewerkers vanuit de zorg (specifiek ook EVV’ers), welzijn, complementaire zorg, 
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huiskamer en huishouding. Insteek is het delen van ervaringen en kennis met elkaar, 
gelijkwaardigheid en begrip voor elkaars werk. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Wat zijn 
ervaringen van verschillende disciplines? Hoe kun je ervaringen in de praktijk met elkaar 
delen? Hoe vul je elkaar aan? Wat kan er beter in de communicatie? Hoe worden bepaalde 
dingen opgepakt? En casussen. Het eerste afdelingsoverleg is geëvalueerd en werd door alle 
betrokkenen goed ontvangen.  
 

Medewerker: “Als heel waardevol ervaren omdat het een moment is dat je met 
andere disciplines in overleg bent over ieders zorg naar de bewoner toe.” 

 
Medewerker: “Bijzonder ook om te luisteren hoe anderen in het werk staan.” 
 
Medewerker: “Mooie werkvorm om ieders kennis en ervaring te delen.” 

 
In 2018 is een start gemaakt met regel 6 ‘Ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van mijn 
werk en eigen ontwikkeling’. Er zijn beeldend trainen sessies georganiseerd voor alle 
medewerkers en een groot aantal vrijwilligers, met daarin een terugblik/reflecteren/in de 
spiegel kijken op de eerste drie gedragsregels. Thema’s die aan bod komen zijn: 
complimenten geven en elkaar aanspreken, gelijkwaardigheid, delen van kennis en 
ervaringen. Allen worden gekoppeld aan professionaliteit en zelfbewustzijn.  
Aan het einde van de sessies werden spiegeltjes uitgedeeld met daarop de tekst: “Niemand 
is zoals jij én dat is je kracht!” met daaraan een kaartje met korte toelichting van regel 6. De 
sessie lopen door in 2019 en de input vanuit deze sessies wordt vervolgens geanalyseerd en 
besproken in de projectgroep en klankbordgroep. In het najaar van 2018 zijn 
voorbereidingen voor regel 4 ‘ik ben een belangrijke schakel in het leven van de bewoner’ 
getroffen.  
 
Een ‘merk’waardige organisatie 

Acties omtrent deskundigheidsbevordering zijn terug te lezen in hoofdstuk 2.2. Onder het 
thema HR-instrumentarium is aan de slag gegaan met verbetering van het huidige 
attentiebeleid. Dit heeft reeds tot een eerste aanvullende actie geleid, namelijk: alle 
medewerkers en vrijwilligers wensen we een fijne zomer, waarbij zij een presentje krijgen 
met een ludiek bericht. In kader 1 staat de toelichting op het ontwikkelingen van een 
attentiebeleid. Ook is in het najaar 2018 een start gemaakt met de ontwikkeling van een 
introductiemap voor nieuwe medewerkers. Deze zal in 2019 in concept voorgelegd worden 
aan de klankbordgroep.  
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Kader 1. Attentiebeleid 

 
Ontwikkelen van een attentiebeleid 
 
Onze medewerkers zijn erg belangrijk. We investeren in Raffy op verschillende manieren 
in onze medewerkers, bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidingen en/of trainingen. 
Omdat aandacht voor je medewerkers erg waardevol is, wil Raffy meer gaan investeren in 
haar medewerkers door middel van de ontwikkeling van een attentiebeleid. Het doel 
hiervan is aandacht geven bij belangrijke gebeurtenissen. Loyaliteit lijkt namelijk vooral te 
worden bepaald door hoe een organisatie dingen heeft geregeld en op welke manier dit 
wordt geuit naar de medewerkers toe. 
 
Loyale medewerkers zijn belangrijk voor Raffy, zeker in een tijd waarin we steeds meer 
concurrentie hebben bij het vinden, binden en boeien van personeel. Daarnaast zijn loyale 
medewerkers de meest tevreden en productieve medewerkers. Ook in het kader van 
personeelsverloop is een loyale medewerker belangrijk. Je hebt immers hoge kosten bij 
een hoog verloop en het zou Raffy een minder goede naam kunnen geven als werkgever 
wanneer er veel medewerkers weg gaan. Ook is het goed om in de tijd van tekorten in de 
zorg scherp te blijven en te zorgen dat Raffy een aantrekkelijke werkgever blijft.  
 
Met het opstellen van een attentiebeleid maken we richtlijnen die aangeven hoe we 
omgaan met bijvoorbeeld trouwen, geboorte, langdurige ziekte en met het verlies van een 
dierbare. In dit beleid wordt er beschreven wat er bij welke gebeurtenis tegen welke 
waarde wordt aangeboden. Ook zullen we in dit beleid opnemen hoe we medewerkers 
een warm welkom geven, bijvoorbeeld door middel van het versturen van een 
welkomstkaartje bij indienstreding. Zodat ook nieuwe medewerkers zichzelf welkom 
voelen, zelfs voordat ze in dienst komen bij Raffy! 
 

 
 
PROJECTTEAM PERSOONSGERICHTE ZORG 
 
Zie hoofdstuk 1.1 en kwaliteitsplan hoofdstuk 4.1 
 
 
PROJECTTEAM COMMUNICATIE 
 
In het kader van de uitrol van positionering, PR en communicatie zijn er in 2018 acties uit het 
communicatieplan uitgevoerd. Een aantal voorbeelden hiervan:  

 De kabelkrant is uitgerold. Deze is te zien in Grand Café, bij de receptie, in de 
personeelsruimte, de gezamenlijke huiskamer en op kamers van bewoners met 
digitale tv. 

 Er is een vaste structuur opgezet om het gebruik van communicatiemiddelen te 
stroomlijnen. Zo is er is een interne procedure gemaakt en verspreid voor het 
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aanleveren van nieuwsberichten aan de werkgroep voor nieuwsbrieven, Facebook, 
Kabelkrant, websites en persberichten. Gegevens worden dagelijks bijgewerkt. 

 De werkgroep communicatie werkt structureel met een activiteitenkalender om 
personeel, bewoners, bezoekers, familie etc. te informeren via de diverse kanalen.   

 Er is een youtube kanaal gemaakt. 

 Canvassen met de gedragsregels zijn ontworpen en gedrukt.  

 Een flyer specifiek gericht op de thuiszorg is ontwikkeld 

 De bestaande flyer is er nu ook in de Turkse taal. Een Turkse vertaling van de 
brochure is in ontwikkeling.  

 Het social media beleid is ontwikkeld en vastgesteld.  

 Er is besloten een communicatiemedewerker aan te nemen in 2019.   

 Het Youtube-kanaal verder vormgeven/ontwikkelen in samenwerking met het 
vloggen vanuit de projectgroep externe organisatie is naar 2019 verschoven. Dit 
zodat de nieuwe communicatiemedewerker dat kan oppakken.  

 
 
PROJECTTEAM EXTERNE ORGANISATIE  
 
Klantbeleving  
Het projectteam externe organisatie wil zich verdiepen in de 2e en mogelijk 3e generaties 
Indische en Molukse ouderen en de 1e en mogelijk 2e generaties Turkse ouderen zodat 
ingespeeld kan worden op veranderende wensen en zorgvragen van toekomstige cliënten. 
Hiertoe wordt een permanente klantdialoog georganiseerd. Vragenlijsten zijn opgesteld die 
zullen worden gebruikt bij de permanente klantdialoog. In mei/juni 2018 is gestart met 
enkele pilots daaromtrent. De vragenlijst werd tijdens de Molukse Ouderendag, Pazar Lâle 
en Pasar Raffy voor het eerst afgenomen onder verschillende doelgroepen van Raffy. Er zijn 
40 vragenlijsten ingevuld. Op basis hiervan is de vragenlijst aangepast. Deze vernieuwde lijst 
zal uitgezet worden en bij diverse gelegenheden gebruikt worden. Doel van deze werkwijze 
is te komen tot een dynamische inventarisatie die op allerlei plaatsen, individueel kan 
worden ingevuld via internet. Dit om blijvend op de hoogte te zijn van, en aan te kunnen 
sluiten op, de behoeften van (potentiele) cliënten.   
 
Assortiment 
Zodra wensen en behoeften via de klantdialoog meer inzichtelijk zijn, zal het assortiment 
verder ontwikkeld worden.  
 
Samenwerkingspartners (2018-2020) 
Het projectteam externe organisatie wil bijdragen aan de doelstelling van Raffy en Lâle om 
meer/beter op de kaart te komen bij (potentiële) samenwerkingspartners en potentiële 
medewerkers en cliënten. In dat kader is het projectteam een aantal keren bij elkaar 
gekomen en heeft gebrainstormd over- en onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. 
Samenwerkingspartners zijn in beeld gebracht, mogelijke acties zijn geïnventariseerd en 
beschreven, in juni 2018 is een besluit genomen met betrekking tot de prioritering. Hierin is 
ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht met Bersama Kuat, het samenwerkingsverband 
van zorgorganisaties voor Indische en Molukse ouderen. In het overzicht zijn ook scholen 
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opgenomen, waarbij het de bedoeling is om via workshops/gastlessen op de scholen meer 
bekendheid te geven aan Raffy en Lâle. Hiertoe is een programma ontwikkeld. In 2019 zal 
actief contact worden gelegd met betreffende samenwerkingspartners om heel concreet te 
gaan werken aan de uitwerking van de diverse plannen.  
 
Arbeidsmarkt en PR 

Een tweetal medewerkers van Raffy  heeft in 2018 een workshop gehad van een 

professionele  vlogger. Deze workshop heeft deze medewerkers enthousiast 

gemaakt. Zij hebben inmiddels zowel van Raffy als van Lâle een promotiefilmpje 

van anderhalve minuut gemaakt. Hun enthousiasme wordt overgebracht aan 

collega’s die het ook leuk vinden om te gaan vloggen.  

 

In het kader van de samenwerking met Bersama Kuat is een arbeidsmarkt-

campagne gestart onder de naam Indozorg (www.indozorg.nl). Doel van deze 

campagne is aan potentiële nieuwe medewerkers te laten zien hoe afwisselend 

en uitdagend het werken in een cultuurspecifieke setting is. De vloggers van 

Raffy hebben daar een mooie bijdrage aan geleverd. Een film, doorspekt met 

vlogs en nog enkele aparte vlogs is in bredere kring verspreid en is zelfs op Zorg 

voor Beter geplaatst als voorbeeld van cultuurspecifieke zorg. Ook op facebook is 

men actief.  

 
Verwijzers 

In het najaar 2018 is een bijeenkomst over cultuurspecifieke zorg georganiseerd 

voor verwijzers. In juni zijn de eerste uitnodigingen daarvoor verstuurd. Om de 

bijeenkomst aantrekkelijker te maken was accreditatie aangevraagd en 

verkregen. De voorbereidingen zijn in samenwerking met Prima Zorg en Welzijn 

gedaan. Raffy werkt al langere tijd nauw samen met Prima Zorg en Welzijn die 

met name in Tilburg actief is. Zij hebben veel Turkse medewerkers en hebben 

ook veel Turkse cliënten in zorg. Op 28 november heeft deze bijeenkomst 

plaatsgevonden in Lâle. Bijna 30 verwijzers (onder andere huisartsen, 

praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, WMO-medewerkers) werden 

onthaald met een Turkse maaltijd waarna een interactieve presentatie werd 

gegeven om meer inzicht te geven in bijzonderheden bij Turkse ouderen die zorg 

nodig hebben. Dit leidde tot levendige discussies waarbij Raffy en Lâle duidelijk 

als kenniscentra werden gepresenteerd. Hierbij is ook aangegeven dat men ten 

alle tijde een beroep kan doen op beide woonzorgcentra voor advies of hulp. 

Als spin-off van deze bijeenkomst is afgesproken om in 2019 minimaal twee 

verwijzersbijeenkomsten te organiseren. 
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TOT SLOT 
 
Een lid van de klankbordgroep deelt haar ervaring in de klankbordgroep.    
 
Vanuit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is een klankbordgroep samengesteld met 
medewerkers van alle geledingen/disciplines. Zo worden verschillende disciplines 
vertegenwoordigd. Dan is er ook een goed beeld van wat de werkvloer belangrijk vindt. Elk 
kwartaal is er een bijeenkomst waarin vanuit dit kader een aantal items/thema’s aan bod 
komen, zoals persoonsgerichte zorg, gelijkwaardigheid, delen van kennis etc. Tevens kan de 
gang van zaken van andere lopende thema’s geëvalueerd worden, bijvoorbeeld hoever staat 
het met de werkgroep communicatie, externe en interne organisatie.  
 
Door de klankbordgroep is er meer aandacht om bevindingen van de werkvloer in de 
klankbordgroep te bespreken. Het is fijn om zo vroeg in het proces mee te kunnen denken. 
Anderzijds kunnen de leden ook collega’s betrekken c.q. informeren over hetgeen er in de 
bijeenkomst aan bod is gekomen en hen vragen hoe ze daar tegenaan kijken en wat 
gemakkelijk of minder gemakkelijk loopt. De verschillende leden van de klankbordgroep 
kunnen op hun beurt dit weer inbrengen in hun eigen werkoverleggen.  
 
Het is een diverse groep collega’s, er is ruimte voor discussie en we luisteren goed naar 
elkaar. Het is van grote meerwaarde om vanuit verschillende oogpunten naar thema’s te 
kijken.  
 
Met hartelijke groeten, 
Barbara Zandboer, welzijnsmedewerker 
Namens de klankbordgroep Raffy en Lâle 
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BIJLAGE A. NIEUWSBRIEVEN PERSOONSGERICHTE ZORG 
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BIJLAGE B. SCHOLINGSOVERZICHT 2018 

 

2018 

E-learning Alle medewerkers Zorg en Welzijn 
 - Verplichte modules voor: zorgmedewerkers 

Verantwoord medicijngebruik 
Wondzorg / decubitus  
 

- Bevoegd en bekwaam 
Katheteriseren man   VP 
Katheteriseren vrouw 
Injecteren intramusculaire 
Injecteren subcutaan 
Insuline toedienen met een insulinepen 
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik 
Compressief zwachtelen 
Vitale functies meten 
Zuurstof toedienen 
Stomazorg (voor bep. Afdelingen) 

 
- Voor vrijwilligers 

Omgaan met dementie 
 

Kennisdagen ZorgLinck Alle medewerkers Zorg en Welzijn 
 Themamiddag  familieparticipatie 2x 

Themamiddag  sociale veiligheid 2x 
The Competence group  Opleidingsfunctionaris 
 Beheerderstraining: rapportage e-learning en 

paspoortvaardigheden  

Viadao weg van leren Scholing Praktijkopleiders Zorglinck 

 Thema Werkplekleren 
Thema Zelfsturend leren in de praktijk 
Thema Werkplekleren: iedereen in beweging 
Thema Opleiden op de kaart 
Terugkomdag 
  

Cultuurspecifieke 
training (Djalan Pienter) 

Alle nieuwe medewerkers en vrijwilligers 

 2 dagen: Basisscholing Indische en Molukse cultuur 
2 dagen: Trauma en dementie 

Cultuur specifieke 
training (Djalan Pienter) 

Herhaling 

 2 dagen: Basisscholing Indische en Molukse cultuur 
2 dagen: Trauma en dementie 

Hygiëne HACCP 
 1 medewerker 
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BOPZ Vrijheidsbeperkte maatregelen 
 Voor verzorgende, verpleegkundige en paramedici  van de 

verpleegafdeling 
Voor helpende en huiskamerassistente  van de verpleegafdeling 

Beeldend trainen  Organisatie breed 
 

 Thema Gelijkwaardigheid (positionering) 
Beeldend trainen Organisatie breed  
 Thema Kwaliteit en eigen ontwikkeling (positionering) 
Beeldend trainen Administratie 
 Teambuilding: 

Samenwerken  
Bevoegd en bekwaam Verplichte praktijktoetsing voor alle verzorgende IG en verpleegkundigen 
 - Toetsen van de voorbehouden en risicovolle handeling die op de 

afdeling voorkomen gekoppeld aan e-learning 
Bevoegd en bekwaam Verplichte praktijktoetsing voor 8 verpleegkundigen in Amphia Ziekenhuis 
 - Toetsen van de voorbehouden en risicovolle handeling die vooraf 

besproken zijn 
 

2018 

Persoonsgerichte zorg Intervisie  
 - Zorg coördinatoren 

- EVV 
Persoonsgerichte zorg Afdeling facilitair 
 - Scholingstraject voor huiskamer medewerkers 

- Scholingstraject voor Linnenkamer- en huishoudelijke 
medewerkers 

- Scholingstraject  voor Keuken 
- Individueel coaching van medewerkers receptie 
- Coaching traject voor coördinatoren 
- Individueel coaching van medewerkers door coördinator 

Persoonsgerichte zorg Zorgafdelingen (A,B,C, zorgwoningen)  
 - Extern scholingstraject voor alle medewerkers 

- Coaching traject voor team coördinator 
- Individueel coaching op de werkvloer voor medewerkers 

Persoonsgerichte zorg Extramurale zorg 
 - Scholingstraject voor alle medewerkers  

- Coaching traject voor team coördinator 
- Individueel coaching op de werkvloer voor medewerkers 

Persoonsgerichte zorg Vrijwilligers 
 - Training vrijwilligers organisatie breed  

- Bijeenkomst vrijwilligers verpleegafdeling 
  

2018 

EVV (eerste 
verantwoordelijke 
verzorgende) 

Zorgafdelingen  

 2 medewerkers Traject van 9 maanden 
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GVP (Gespecialiseerd 
verzorgende 
Psychogeriatrie 

Verpleegafdeling / Lâle  

 2 medewerkers Traject van 9 maanden 
BBL leerlingen 
Verzorgende IG (VZIG) 

Instroom VZIG en combi 

 4 medewerkers 
BBL leerlingen 
Verzorgende IG (VZIG) 

Start 1e jaar 
 

 7 medewerkers 
BBL leerlingen 
Verpleegkundigen (VPK) 

 

 4 medewerkers 

Praktijkverpleegkundige  
 1 medewerker 
HBO Verpleegkunde  
 1 medewerker 

 
Verpleegkundig 
specialist 

 

 1 medewerker 
Training HR FWG functiebeschrijving en indeling 

Strategische personeelsplanning  
 2 medewerkers 

 
  

 

BHV  Nieuwe medewerkers Raffy en Lâle 
 Praktijk en theorie 
BHV  Herhaling 
 Praktijk en e-learning 
Til en transfer  
  
Hygiëne Toma 
 1 medewerkster via e-learning 
  

Complementaire zorg  

HBO-opleiding holistisch 
masseur 

 

 2 medewerkers 
Vervolg therapeutic 
touch (TT) 

 

 2 medewerkers 
Vervolg klankschalen  
 1 medewerker 
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BIJLAGE C. AFKORTINGENLIJST 

 

BBL     Beroeps Begeleidende Leerweg  
BHV     Bedrijfshulpverlening 
BIG     Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
ECD     Elektronisch Cliënten Dossier 
EVH     Eerst Verantwoordelijke Huiskamer 
EVV     Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 
FTE     Fulltime-equivalent 
GVP     Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 
HACCP     Hazard Analysis and Critical Control Points 
HBO     Hoger Beroepsonderwijs 
HR     Human Resource 
ICT     Informatie- en communicatietechnologie 
IG (verzorgende IG)   Individuele Gezondheidszorg  
LPZ     Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit 
LSMO     Landelijke Stichting Molukse Ouderen 
MBO     Middelbaar Beroepsonderwijs 
MMI     Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties 
MMZ     Medewerker Maatschappelijke Zorg 
MT     Management Team 
NPCF     Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie 
NPS     Net Promotor Score 
PAR     Professionele Adviesraad 
PCCQ     Person-Centred Climate Questionnaire 
PR     Public Relations  
SMO     Stichting Maatschappij en Ondersteuning 
TT     Therapeutic Touch 
V&VN     Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland 
VAR     Verzorgende Adviesraad 
VBM     Vrijheidsbeperkende Maatregel 
VPK     Verpleegkundige 
WMO     Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
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