
BLIK OP 2019
Een zinvolle dag: voor cliënten én medewerkers!

Woonzorg Flevoland heeft de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Deze 
ontwikkelingen kenmerkten zich door nieuwe vormen van zorg en dienstverlening, groei in omvang en 
uitbreiding van ons werkgebied naar Almere. Na deze jaren van groei en ontwikkeling voelden wij de 
behoefte om met elkaar weer eens stil te staan bij de vraag: wat is ons doel? En bieden we de juiste zorg en 
diensten die ons helpen om ons doel te bereiken? Met de antwoorden op deze vragen hebben we de koers 
voor de komende jaren aangescherpt en doelen voor 2019 geformuleerd.

Positief bijdragen aan kwaliteit van leven
Het doel van onze organisatie is met zorg en diensten positief bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met 
een zorgvraag. Wat kwaliteit van leven is, is voor ieder mens verschillend. Deze behoeften veranderen ook in de tijd ten 
gevolge van ontwikkelingen bij de mens zelf maar ook in zijn of haar omgeving. Om positief bij te kunnen dragen aan de 
kwaliteit van leven van mensen met een zorgvraag, moeten we onze cliënten kennen: hun achtergrond, hun behoeften 
en verlangens. Dit doen wij door belevingsgericht te werken. Belevingsgericht werken betekent aansluiten bij de 
belevingswereld en gevoelens en behoeften van degene die zorg krijgt. In de praktijk worden zorgmedewerkers hierbij 
soms gehinderd  door regels en (financiële) beperkingen en wordt de ruimte om zorg te kunnen bieden in grote mate 
bepaald door de zorgindicatie die iemand heeft. 

Deze ontwikkelingen betekenen voor ons dat wij de toenemende én complexer wordende zorgvragen moeten 
beantwoorden met gelijke of soms schaarser wordende middelen. Hiervoor zijn slimme oplossingen nodig waarvoor 
intensieve samenwerking met de partners in ons werkgebied nodig is.

Meebewegen 
Om van waarde te zijn en te blijven voor onze (toekomstige) cliënten, bewegen we mee met maatschappelijke 
ontwikkelingen en de daaruit voortkomende cliëntbehoeften. Daarbij houden we rekening met een tweetal belangrijke 
trends: 

Trend 1
Het streven om zorg te garanderen voor alle 
lagen van de bevolking staat onder druk door de 
sterk stijgende zorgvraag door de vergrijzing en 
een toename van chronisch zieken. De hiermee 
gepaard gaande complexe problematiek, vraagt 
om samenwerking tussen zorg- en welzijnspartijen 
en organiseren ‘over financiële of organisatorische 
schotten’ heen. 

Trend 2
De huidige samenleving wordt steeds gevarieerder. 
Dit betekent minder uniformiteit in levensloop, 
behoeften en leefwijzen van mensen, en meer 
maatzorg. Dit heeft gevolgen voor de invulling van 
zorgverlening en de organisatie van de zorg. 
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Speerpunt 1: Zorgadviseurs in positie
Onze zorgadviseurs, casemanagers Wmo, casemanagers dementie en zorg & ondersteuning en de wijkverpleegkundigen 
hebben het eerste contact met de cliënt over zijn of haar behoefte aan zorg en ondersteuning. Samen met de cliënt en 
diens naasten maken zij het zorgplan en zetten de zorg en diensten in, die aansluiten bij de behoefte van de cliënt. Zij 
hebben het meeste zicht op de behoeften van (nieuwe) cliënten. Als wij met onze zorg en diensten willen aansluiten bij 
de behoefte van onze cliënten, dan moeten wij onze zorgadviseurs, casemanagers en wijkverpleegkundigen optimaal de 
ruimte en ondersteuning geven om zorg te organiseren die aansluit bij de behoefte van de cliënt. Zij worden maximaal 
in staat gesteld om die zorg en ondersteuning in te zetten, die aansluit bij de behoefte van de cliënt en die positief 
bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënt. 

Speerpunt 2: Zorgmedewerkers aan het stuur
De wens en beleving van de cliënt staat centraal en van daaruit wordt invulling gegeven aan de zorg- en dienstverlening. 
Bij belevingsgericht werken gaat de zorgverlener, samen met degene die zorg ontvangt, na wat hij of zij belangrijk 
en plezierig vindt. Voorop staan eigen regie, gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid. Dit maakt de zorgprofessional dé 
expert als het gaat om het inschatten en bieden van zorg en ondersteuning. Daarom vinden wij het belangrijk dat 
onze medewerkers met directe cliëntencontacten aan het stuur staan, als het gaat om de invulling van de zorg. Zij 
moeten het eigenaarschap hebben en voelen en de ruimte en ondersteuning krijgen van de rest van de organisatie om 
belevingsgericht te kunnen werken en dus optimaal in te kunnen spelen op de behoefte van de cliënt. 

Speerpunt 3: Bedrijfsvoering op orde
Al onze processen moeten zo efficiënt mogelijk zijn en altijd (direct of indirect) van toegevoegde waarde zijn voor de 
cliënt. De zorgvraag van onze cliënten thuis en in onze woonzorgcentra wordt steeds complexer. Bij een complexere 
zorgvraag zijn meer verschillende professionals en disciplines of samenwerkingspartners betrokken én verschillende 
hulpmiddelen en vormen van behandeling. Zorgprofessionals moeten er op kunnen vertrouwen, dat de bedrijfsvoering 
op orde is en dat mogelijkheden worden benut om de bedrijfsvoering zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren 
volgens geldende kwaliteitsstandaarden. 

Speerpunt 4 : Gemotiveerd, gezond en gekwalificeerd personeel
Voldoende gekwalificeerde, tevreden, gemotiveerde en gezonde medewerkers die zich verbonden voelen met de 
organisatie zijn dé ambassadeurs van de organisatie en een belangrijke voorwaarde om onze doelen en ambities te 
realiseren. De arbeidsmarktproblematiek vormt één van onze belangrijkste risico’s. Een heroriëntatie op ons huidige 
personeelsbeleid is nodig om aan te blijven sluiten bij de beleving en wensen van zorgmedewerkers, onderscheidend 
te kunnen zijn op de arbeidsmarkt en medewerkers zich (nog) meer verbonden te laten voelen met de organisatie. We 
willen als aantrekkelijke werkgever bekend staan in de regio en onderscheidend zijn op de arbeidsmarkt.

Speerpunt 5:  Nieuwetijds leiderschap: adaptief en coachend
Om adequaat te kunnen reageren op de maatschappelijke ontwikkelingen, is een flexibele organisatie nodig die 
snel kan reageren op veranderingen. Een organisatie waar zorgprofessionals de ruimte en verantwoordelijkheden 
nemen en krijgen om het werk naar eigen inzicht in te vullen. Management stimuleert, ondersteunt en geeft de 
(zorg)medewerkers de ruimte om eigenaarschap en initiatief te nemen. Daarnaast is het management sensitief voor 
ontwikkelingen en kansen in het werkveld en signalen vanuit de organisatie. 

Speerpunten 2019
De komende jaren gaan we ons verder ontwikkelen naar 
een organisatie die zorg en diensten verleent op basis van 
cliëntbehoeften. Dit vraagt om een andere manier van denken, 
samenwerken en organiseren. Het vraagt ook om lef om 
buiten bestaande systemen te handelen én om ruimte voor de 
zorgprofessional om te kunnen doen wat hij of zij in het belang 
van de cliënt nodig acht. Wij verwachten dat de beloning 
groot zal zijn. Want wanneer we werken volgens de bedoeling, 
namelijk werkelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van 
onze cliënten, dan krijgen we daar energie van en tevreden 
cliënten en medewerkers. Natuurlijk denken wij hier niet licht 
over. Dit proces gaat in kleine stappen, waarvan wij in 2019 
de eerste willen zetten. Om deze ontwikkeling te realiseren 
richten wij ons de komende jaren op vijf speerpunten.
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Doelen 2019

Onze speerpunten zijn uitgewerkt in zes doelen voor 2019. Deze doelen 
sluiten aan bij onze ambitie om onze zorg- en dienstverlening nóg meer 
vanuit de vraag en behoefte van de cliënt te organiseren. De geldende 
kwaliteitskaders zijn ons kompas voor hoe wij, met betrokken partijen als 
cliënt, mantelzorgers en samenwerkingspartners, zorgdragen voor goede, 
doelmatige en veilige zorg. 

1. Persoonsgerichte zorg
Vanuit de wens en beleving van de cliënt wordt invulling gegeven aan 
de zorg- en dienstverlening. In de zorg vormt ‘belevingsgericht werken’ 
hierbij het uitgangspunt. In de andere dienstverlening, zoals technische- en 
receptiediensten of het restaurant, vormt ‘gastvrijheid’ het leidend concept. 
Maximale aansluiting bij de wensen, behoeften en ervaringen van de cliënt 
en gericht op het positief bijdragen aan kwaliteit van leven, daar draait het 
bij beide concepten om. In 2019 gaan we het belevingsgericht werken en 
gastvrijheid verder implementeren in onze organisatie. 

2. Wonen en welzijn
Een zinvolle daginvulling draagt sterk positief bij aan levenskwaliteit en welbevinden van onze cliënten.  Uit de 
bevindingen van de 360 graden meting die intramuraal is uitgevoerd, werd zinvolle daginvulling, en het gemis daaraan, 
als belangrijk verbeterpunt aangemerkt door zowel zorgmedewerkers als cliënten en mantelzorgers. In de thuiszorg 
geven medewerkers aan dat eenzaamheid en het gebrek aan sociale contacten één van de belangrijkste problemen is, 
waar onze cliënten mee te kampen hebben. Een ‘zinvolle daginvulling’ gaat in onze visie niet alleen over het doen van 
activiteiten die betekenis voor iemand hebben en waar iemand plezier aan beleeft. Het gaat ook over betekenisvolle 
contacten, het beleven van religie of het omgaan met levensvragen. Wij willen iedere cliënt ondersteunen bij het vinden 
en organiseren van een zinvolle daginvulling. Onze zorgmedewerkers, zowel in de woonzorgcentra als in de thuiszorg, 
zien wij als ambassadeurs van de cliënten. Zij zien en horen waar een cliënt behoefte aan heeft. In 2018 is een visie 
ontwikkeld op hoe wij onze activiteiten, gericht op een zinvolle daginvulling voor cliënten wil organiseren. In 2019 gaan 
wij dit plan uitwerken met als doel een totale omslag te realiseren: van groepsgericht naar individueel en van aanbod- 
naar vraaggerichte daginvulling, waarbij de behoeften en mogelijkheden van de individuele cliënt leidend zijn. 

3. Veiligheid
Alle onze cliënten kunnen rekenen op kwaliteit en veiligheid in het dagelijkse handelen van de medewerkers. Er is 
zorgvuldigheid in het handelen en mogelijke risico’s, ook in de woon- en leefsituatie, worden tijdig onderkend. Voor 
de Wlz-zorg en wijkverpleging zijn er basis indicatoren van het IGZ waarmee we toetsen of de geldende richtlijnen 
voor goede en veilige zorg worden toegepast in onze zorg en of we voldoende inzet plegen op urgente thema’s 
zoals bijvoorbeeld mondzorg en voldoende beweging. Methodisch werken is een basisvoorwaarde om goede en 
verantwoorde zorg te leveren. Belangrijke werkwijzen in het kader van veiligheid zijn de MIC-systematiek (meldingen 
incidenten cliënten) en de prisma-analyse.

4. Leren en verbeteren
Onze medewerkers werken doorlopend aan het verbeteren van de zorg en dienstverlening. Zij krijgen ruimte en 
ondersteuning voor professionele ontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Dit leerproces geven wij intramuraal vorm door 
het gebruiken van Verbetermeters: een kort cyclische manier van verbeteren via thema’s per team. De thema’s komen 
voort een 360 graden meting. In de thuiszorg wordt een eigen methode gebruikt. De cyclus bestaat uit inzicht in de 
feitelijke situatie op thema’s, het bespreken van deze inzichten en het komen tot concrete verbeteracties. Vervolgens 
wordt gemonitord of de verbeteracties leiden tot een positievere kwaliteitservaring. Deze werkwijze stimuleert 
eigenaarschap bij teams op hun verbeterproces. Op organisatieniveau ondersteunt het PREZO-kwaliteitssysteem ons om 
te sturen op verantwoorde zorg en ondernemerschap. Middels periodieke interne en externe audits krijgen we zicht op 
verbeterkansen.
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5. Leiderschap, governance en management 
Meer ruimte en eigenaarschap voor medewerkers, die samen met de cliënt invulling geven aan de zorg en diensten 
zodat deze optimaal aansluit bij de behoefte en wensen van de cliënt. Management, staf- en ondersteunende diensten 
zijn ondersteunend aan dit proces. Dit vraagt om het loslaten van het ‘systeem’ denken. Maar ook om lef, het durven 
nemen van verantwoordelijkheid en elkaar vertrouwen en kunnen aanspreken op gedrag. In 2019 nemen we stappen 
in deze ontwikkeling. De keuzes voor de te nemen stappen ligt logischerwijs bij de zorgmedewerkers, maar is een 
samenspel tussen alle disciplines die een bijdrage leveren aan het leveren van zorg en diensten aan de cliënten. 

Als zorgorganisatie willen we waarde toevoegen aan de maatschappij. Dit doen wij door in te spelen op behoeften 
die ontstaan door maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en een toenemende complexiteit van zorg. 
Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten en vormen van tijdelijke zorg, het uitbreiden van 
onze dienstverlening in Almere of investeren in thuiszorgtechnologie. Daarnaast willen we een betrouwbare organisatie 
zijn voor onze cliënten en medewerkers én een solide partner voor financiers en samenwerkingspartners. Dat doen 
we door tijdig in te spelen op kansen en bedreigingen die er zijn voor onze organisatie en te zorgen voor een solide 
financiële bedrijfsvoering.  

6. Personeel
Trotse en betrokken medewerkers is één van de belangrijkste voorwaarden om ons organisatiedoel te kunnen bereiken. 
De huidige arbeidsmarktproblematiek vormt in die zin een risico voor onze organisatie. Zonder voldoende opgeleid 
personeel kunnen we onze doelen en ambities niet behalen. Daarnaast zien we dat onze zorgmedewerkers onder druk 
staan door het personeelstekort. Net zoals alle zorgorganisaties is het noodzakelijk dat wij nu en de komende jaren 
oplossingen vinden voor deze knelpunten. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om met andere zorgorganisaties een regionaal 
uitzendbureau te ontwikkelen, om tegemoet te komen aan de behoefte van vooral jonge zorgmedewerkers aan meer 
flexibiliteit en leerervaringen in verschillende zorgomgevingen. Speciale aandacht vraagt de arbeidsmarktproblematiek 
met betrekking tot specialisten ouderengeneeskunde. Dit landelijke probleem heeft er toe geleid dat er in verschillende 
regio’s gewerkt wordt aan een andere organisatie van de medische zorg in verpleeghuizen. Woonzorg Flevoland 
participeert in een regionale projectgroep.

Meer informatie?

www.woonzorgflevoland.nl

Woonzorg Flevoland, 
samen zorgen voor de mensen, 
altijd voor de mensen.

Woonzorg Flevoland

0320-229 229
info@woonzorgflevoland.nl
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