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Wonen met zorg in Lelystad

Samen zorgen voor de mensen, altijd voor de mensen
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Zorg draait om mensen
Woonzorg Flevoland biedt een breed pakket aan zorg, 
diensten en welzijnsactiviteiten in Lelystad en Almere. Wij 
bieden dit in onze moderne woonzorglocaties en via onze 
Thuiszorg. Goede zorg is voor ons vanzelfsprekend. Onze 
medewerkers zijn respectvol en flexibel en denken altijd in 
mogelijkheden. Want zorg draait om mensen. 

Behoeften en wensen
Wij zijn een innovatieve organisatie met een heldere en 
eigentijdse visie op zorg en welbevinden. Dat betekent dat 
wij voortdurend kijken naar wat u nodig heeft, waar uw 
behoeftes liggen en wat uw wensen zijn. Daar proberen 
wij tijdig op in te spelen, want we vinden het belangrijk dat 
iedereen zich bij ons thuis voelt. Het is onze uitdaging om 
onze zorg en hulp nog beter te maken en daarbij maken wij 
gebruik van de nieuwste inzichten en technologieën.

Samen zorgen
Naast onze medewerkers hebben mantelzorgers een 
belangrijke plaats in onze dienstverlening. Zij weten als geen 
ander wat de wensen en verlangens van hun naasten zijn. 
Daar leren wij graag van. Ze zijn een toegevoegde waarde 
voor onze organisatie. 

Veilig en verantwoord 
Het bieden van kwalitatieve, veilige en verantwoorde zorg 
en dienstverlening is het uitgangspunt van ons werk. Wij 
hebben het Gouden PREZO Keurmerk en zijn actief op 
ZorgkaartNederland waar wij gemiddeld met een 8 worden 
beoordeeld. 

Woonzorg Flevoland, 
samen zorgen voor de mensen, altijd voor de mensen.
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Verpleeghuiszorg en beschermd wonen
Woonzorg Flevoland biedt op haar woonzorglocaties 
verzorging en verpleging in vele vormen. Ons uitgangspunt 
is bewoners zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te laten 
behouden en zo veel mogelijk hun eigen leven te laten leiden. 
Onze medewerkers helpen, verzorgen en ondersteunen waar 
dat gewenst en nodig is. De samenwerking met mantelzorgers 
is hierbij onmisbaar.

Belevingsgerichte zorg
In onze woonzorglocaties stemmen we de zorg en 
ondersteuning zoveel mogelijk af op de behoeften van de 
bewoners. De focus ligt daarbij op welzijn en kwaliteit van leven. 
De beleving van elke bewoner is het uitgangspunt voor de wijze 
waarop de zorg wordt verleend. Iedere bewoner heeft een 
individueel zorgplan en welzijnsactiviteiten zijn vast onderdeel 
van het leven en wonen in onze locaties. 

Belevingsgerichte zorg gaat echter verder. Het betekent ook 
dat iedereen die bij de zorg van een bewoner betrokken 
is, bekend is met belangrijke gebeurtenissen uit het leven 
van deze bewoner. De familie speelt daarbij een belangrijke 
rol: zij kunnen meedenken en hebben informatie over het 
levensverhaal van de bewoner. Hoe meer informatie we 
hebben, hoe beter kan worden afgestemd op de wensen en het 
welzijn van de bewoner. En dat is waar het allemaal om draait. 

Advies en Behandeling
Onze zorgmedewerkers worden bijgestaan door het 
behandelteam. De medisch specialisten en paramedische 
specialisten zoals psychologen, fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, logopediste, maatschappelijk werker en een 
muziektherapeut, bieden behandelingen op maat.

       Ik kan me niet voorstellen dat het ergens anders beter is.

Mevrouw Plette, bewoonster Hanzeborg
“ ”

Zorgadvies Woonzorg Flevoland:
Koningsbergenstraat 201A
8232 DC Lelystad

         0320 229 173

         zorgadvies@woonzorgflevoland.nl
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Meer informatie over wonen in Hanzeborg vindt u op onze 
website www.woonzorgflevoland.nl of neem contact op met 
één van onze zorgadviseurs:

         0320 229 173

         zorgadvies@woonzorgflevoland.nl

Hanzeborg
De Hanzeborg is uniek in Lelystad; een markant gebouw, midden in 
de wijk HanzePark en vlakbij het stadscentrum en centraal station.

De Hanzeborg biedt naast wonen, veel activiteiten en zorg- en 
welzijnsdiensten. Het moderne gebouw heeft een open en 
prettige uitstraling en het voldoet aan alle eisen van deze tijd. Een 
thuisgevoel voor u of uw familielid in een prettige omgeving, dat is 
waar onze medewerkers naar streven. 

Wonen in de Hanzeborg betekent dat u zich midden in de bruisende 
omgeving van dit multifunctionele centrum bevindt. Kinderen 
uit de wijk komen er zwemmen of gaan naar de kinderopvang, 
buurtbewoners gaan naar de kapper, fysiotherapie, doen mee aan 
de activiteiten van Welzijn Lelystad of komen naar de kunstexpositie 
kijken. Onze zorgadviseurs vindt u op de begane grond. Kortom een 
gezellige drukte! 
 
De Hanzeborg biedt zeer ruime zorgappartementen voor zowel 
een- als tweepersoonshuishoudens. Voor mensen met dementie 
zijn er groepswoningen waarbij vaste teams van medewerkers de 
bewoners de benodigde zorg en ondersteuning bieden. Dagelijks 
worden er gevarieerde activiteiten georganiseerd waar u aan deel 
kunt nemen, passend bij uw mogelijkheden en interesses. Ook kunt 
u gebruik maken van het zwembad, genieten van een kopje koffie in 
het Grand Café of een hapje eten in het restaurant. 

Afhankelijk van uw indicatie, kunt u in de Hanzeborg gebruik 
maken van de diensten van ons behandelteam met (para)
medische specialisten zoals psychologen, fysiotherapeuten en 
ergotherapeuten.
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Meer informatie over wonen in De Uiterton vindt u op onze 
website www.woonzorgflevoland.nl of neem contact op met 
één van onze zorgadviseurs:

         0320 229 173

         zorgadvies@woonzorgflevoland.nl

De Uiterton
Op korte loopafstand van het overdekte winkelcentrum 
’t Lelycentre ligt woonzorglocatie De Uiterton. De Uiterton is een 
kleinschalige en huiselijke woonzorglocatie waarin wonen, zorg en 
activiteiten samenkomen.

In De Uiterton vindt u zorgappartementen en aanleunwoningen. 
Voor mensen met dementie zijn er kleinschalige groepswoningen, 
waar vaste teams van medewerkers de bewoners begeleiden en 
verzorgen. Ook vindt u in De Uiterton een afdeling Eerstelijnsverblijf. 
Wanneer het even niet meer gaat of wanneer de mantelzorger 
wegvalt, kunt u of uw familielid hier (op verwijzing van de huisarts) 
enkele weken verblijven. Krijgt u al thuiszorg, dan komt uw 
vertrouwde wijkverpleegkundige op de afdeling Eerstelijnsverblijf 
om de zorg met u af te stemmen.

In De Uiterton is een kapsalon gevestigd en een gezellig restaurant, 
waar u dagelijks een warme maaltijd kunt nuttigen. Ook vindt u hier 
een verkooppunt met een klein assortiment aan levensmiddelen. 
Iedere dag zijn er activiteiten waar u aan mee kunt doen. Er is voor 
ieder wat wils!

Heeft u extra zorg of behandelingen nodig? Ons behandelteam met 
(para)medische specialisten zoals psychologen, fysiotherapeuten en 
ergotherapeuten bieden u behandelingen op maat, afhankelijk van 
uw indicatie.
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Vergeten Landleven
Gelegen in de wijk Groene Velden biedt Vergeten Landleven 
beschermd wonen voor mensen met dementie in een landelijke en 
ruime omgeving. Het samen leven, beleven en de natuur rondom 
de locatie zijn belangrijke onderdelen van het dagelijkse leven.

Vergeten Landleven is voor mensen met dementie die niet langer 
zelfstandig kunnen wonen en 24 uur per dag begeleiding of zorg 
nodig hebben. Dit kunnen oudere mensen met dementie zijn, 
maar ook jonge mensen met dementie. Vergeten Landleven is de 
ideale plek voor mensen die houden van het landelijke leven of die 
behoefte hebben aan veel bewegingsruimte, zoals agrariërs of tuin- 
of dierenliefhebbers.

Deze kleinschalige woonzorglocatie bestaat uit twee moderne 
groepswoningen met ieder acht appartementen. In de gezamenlijke 
keuken en woonkamer wordt het leven van alle dag geleefd met 
alles wat daarbij hoort. Familie is van harte welkom om mee te 
helpen met dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld samen koken met 
groente van eigen kweek, tuinieren of het begeleiden van gezellige 
groepsactiviteiten.

Op het ruime erf kunt u of uw familielid rondwandelen in de 
belevingsgerichte tuin, kleine klusjes uitvoeren of helpen met de 
verzorging van de dieren en planten. Wij bieden een huiselijke 
omgeving waar het prettig, veilig en beschermd wonen is. Neemt de 
zorgbehoefte toe, dan zijn hier voorzieningen voor aanwezig. Ook 
voor de zorg in de laatste levensfase. 
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Meer informatie over wonen in Vergeten Landleven vindt 
u op onze website www.woonzorgflevoland.nl of neem 
contact op met één van onze zorgadviseurs:

         0320 229 173

         zorgadvies@woonzorgflevoland.nl
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De Bolder
De Bolder is een unieke woonvorm in Flevoland en biedt een 
veilig thuis aan de ouder wordende mens met behoefte aan 
zowel psychische als lichamelijke ondersteuning.

Kwintes en Woonzorg Flevoland brengen het beste uit twee 
werelden samen: individuele ondersteunende begeleiding, 
groepsbegeleiding, dagbesteding, verzorging, verpleging en 
huishoudelijke ondersteuning. Alle zorgfaciliteiten zijn aanwezig, 
ook als de zorgbehoefte toeneemt.

De Bolder is omringd door groen en rustig gelegen in de 
wijk HanzePark. Er is een lift in het pand, een stalling voor 
scootmobielen en voldoende parkeergelegenheid. De ruime 
binnentuin biedt volop privacy voor de bewoners. Op een 
afstand van ongeveer 100 meter bevindt zich de multifunctionele 
woonzorglocatie Hanzeborg. Hier kunt u gebruik maken van 
diverse voorzieningen zoals het buurthuis, het zwembad, 
het restaurant, de kapsalon en het Grand Café. Tevens is het 
winkelcentrum van Lelystad, het bus- en treinstation dichtbij 
gelegen.

De Bolder biedt ook dagbesteding in het inpandige 
activiteitencentrum ’t Atelier. Hier kunt u andere mensen 
ontmoeten, een spelletje doen of meedoen aan de creatieve 
activiteiten die worden georganiseerd. Het activiteitencentrum is 
voor de bewoners van de Bolder en voor mensen uit de wijk die 
een beschikking hebben voor dagbesteding. 

Meer informatie over wonen in de Bolder vindt u op onze 
website www.woonzorgflevoland.nl of neem contact op met 
één van onze zorgadviseurs:

         0320 229 173

         zorgadvies@woonzorgflevoland.nl

       Onrust bij een bewoner wegnemen gaat niet altijd, maar afleiding 
bieden waardoor de onrust voor een moment verdwijnt kan wel.

Margreet Compagnie, activiteitenbegeleider

“ ”
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Cliëntenraad
In de cliëntenraad krijgen de cliënten van een zorgorganisatie de 
kans om mee te praten en mee te beslissen over aangelegenheden 
die hen aangaan. Een cliëntenraad is wettelijk verplicht voor iedere 
woonzorglocatie en vertegenwoordigt cliënten die zorg ontvangen. 
Het is een zelfstandig opererend orgaan binnen Woonzorg Flevoland.

Welke bevoegdheden heeft de cliëntenraad?
Een cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei 
onderwerpen die voor de cliënten van Woonzorg Flevoland van 
belang zijn, zoals: de kwaliteit van zorg, de maaltijden, benoeming 
van een nieuwe manager/directeur,  enzovoorts. Een cliëntenraad 
heeft wettelijke bevoegdheden en plichten. Deze zijn vastgelegd in de 
WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen).

Wie kunnen er meedoen in de cliëntenraad?
Cliënten die diensten van Woonzorg Flevoland ontvangen, kunnen 
voor en door de cliëntenraad gekozen worden. Indien een cliënt 
belangstelling heeft voor zitting in de cliëntenraad, maar zelf niet in 
staat is om deel te nemen, kan hij/zij zich laten vertegenwoordigen 
door een familielid, contactpersoon of vrijwilliger.

Wilt u iets delen met de cliëntenraad?
Stuur dan een mail naar:

clientenraad@woonzorgflevoland.nl
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Zorgadvies
Het zorgadviesteam van Woonzorg Flevoland is er speciaal voor u en 
helpt u graag bij uw zoektocht naar de juiste zorg. Voor uzelf of voor 
een familielid of bekende. 

Het zorgadviesteam adviseert over de totale zorg- en 
ondersteuningsvraag: van huishoudelijke ondersteuning, lichamelijke 
zorg, dagbesteding of –begeleiding, complexe verpleegbehoeften, 
opname in een woonzorgcentrum, mantelzorgondersteuning tot 
woningaanpassingen. Zij stemmen dit af met de betrokken huisarts 
en brengen u in contact met de juiste zorgaanbieders of leveranciers 
van hulpmiddelen. Ook helpen zij u met het aanvragen van indicaties 
en kunnen zij de financiële consequenties voor u op een rij zetten. 
Alles om u écht te ontzorgen.

Eén contactpersoon voor het gehele traject
Tijdens het gehele adviestraject heeft u te maken met één vaste 
contactpersoon waar u altijd op terug kunt vallen. Daardoor 
voorkomen we dat u door de bomen het bos niet meer ziet en u 
steeds hetzelfde verhaal moet vertellen. 

Contact met zorgadviesteam
U vindt onze zorgadviseurs in de hal van de Hanzeborg. U bent van 
harte welkom van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

         0320 229 173

         zorgadvies@woonzorgflevoland.nl

         www.woonzorgflevoland.nl
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Bent u tevreden?
Goede zorg en dienstverlening staan bij ons hoog in het 
vaandel. U heeft daar ook recht op. Maar waar gewerkt 
wordt, worden ook wel eens fouten gemaakt. Het kan 
voorkomen dat u niet tevreden bent over onze zorg of 
ondersteuning. We nodigen u graag uit om hierover met 
ons in gesprek te gaan. Daar leren we van en geeft ons 
de gelegenheid om het nog beter te doen. Bent u wel 
tevreden met onze zorg en dienstverlening, dan horen wij 
dat natuurlijk ook heel graag! U kunt bijvoorbeeld een 
waardering achterlaten op www.zorgkaartnederland.nl.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de 
wijze waarop u door Woonzorg Flevoland bent behandeld 
of bejegend. In eerste instantie gaat u met uw klacht, 
vraag of probleem naar de contactverzorgende. U kunt ook 
contact opnemen met de vertrouwenspersoon, die u kan 
ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor uw klacht.

          vertrouwenspersoon@woonzorgflevoland.nl

Vragen?
Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op onze 
website: 

         www.woonzorgflevoland.nl
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