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Geheugenspreekuur
Naast belevingsgericht werken, heeft Woonzorg Flevoland 
ook goede dementiezorg hoog in het vaandel staan. Onze 
behandelaars merken dat er een duidelijke vraag vanuit 
huisartsen is naar expertise rondom geheugenproblemen, 
al dan niet in samenhang met andere aandoeningen of 
zorgproblemen bij ouderen. Deze toenemende vraag is een 
direct gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
vergrijzing en het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van 
ouderen. Bij veel thuiswonende ouderen is sprake van een 
toegenomen zorgbehoefte. Van huisartsen ontvangen wij 
steeds vaker verzoeken voor een consult door de specialist 
ouderengeneeskunde voor zowel diagnostiek als zorg- of     
behandeladvies. Dit advies, onderzoek en consult door 
een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog 
hebben wij samengebracht in het geheugenspreekuur. 
Door deze manier van werken, die ook in verpleeghuizen 
wordt gebruikt, is het mogelijk om voor thuiswonende 
(kwetsbare) ouderen beter in kaart te brengen wat er 
precies aan de hand is en wat er nodig is om op een 
prettige en veilige manier thuis te blijven wonen. Na een 
succesvolle start begin 2017 met speciale tweewekelijkse 
ouderengeneeskundige consulten in Almere Haven, is 
Woonzorg Flevoland medio 2017 ook in Lelystad gestart 
met een spreekuur Kwetsbare ouderen. 
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Ruimte voor ondernemerschap 
Het beleidsplan 2017 was ambitieus. Een beleidsplan gestoeld op onze missie en visie, want die 
staat al jaren als een huis! Naast de uitvoering van de acties uit ons eigen beleidsplan, kregen we 
in 2017 te maken met een nieuw regeerakkoord. In het regeerakkoord valt te lezen dat er ‘meer 
geld voor liefdevolle zorg voor ouderen’ komt. Dit doet de overheid door voor de verzorging in 
verpleeghuizen de komende jaren structureel 2,1 miljard extra uit te trekken. Ook de invoering 
van het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg was het resultaat van de toegenomen aandacht 
voor de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Wij hebben deze ontwikkelingen aangegrepen om op 
diverse manieren een extra kwaliteitsimpuls aan onze zorg te geven. In dit jaarverslag leest u daar 
meer over.

Op diverse manieren spelen wij, al dan niet samen met partners in de wijk, met zorg en 
dienstverlening in op de ontwikkeling van het langer thuis wonen. Bijvoorbeeld met het 
vernieuwen van het Volledig Pakket Thuis en uitbreiding van dienstverlening in Almere. Maar 
ook door het ontwikkelen van bijvoorbeeld een geheugenspreekuur. Extramuralisering van zorg 
vraagt om innovatiekracht en innovatiekracht vraagt om vertrouwen en optimisme. Ook binnen 
onze woonzorglocaties wordt voortdurend naar innovatieve oplossingen gezocht om onze zorg 
voor bewoners en cliënten nog beter te maken. Daarvoor geven wij onze zorgprofessionals 
ruimte voor ondernemerschap. Want excellente zorg ontstaat alleen dan, wanneer zij hun 
professionaliteit maximaal kunnen inzetten en floreren in hun vak. Als organisatie stimuleren wij 
het ondernemerschap bij onze medewerkers zodat zij de kansen die zij zien om de zorg aan onze 
klanten te verbeteren, kunnen omzetten naar daadwerkelijke vernieuwing. 

Op alle fronten zullen wij ons inspannen om goede en warme zorg te bieden die iets toevoegt aan 
onze bewoners en cliënten. Dat deden we in 2017 en zullen dit met veel energie en liefde ook in 
2018 doen.
 

    Ik ben dankbaar en trots dat ik als bestuurder van deze mooie 
    organisatie terug kan kijken op een prachtig jaar. Een jaar met 
    uitdagingen en kansen, waarin we samen de schouders er onder 
    hebben gezet en veel hebben bereikt. 

 John Bos
 Raad van Bestuur

De cliënt centraal 
Cliënten moeten zelf kunnen beslissen over hun 
manier van leven en over hoe en wanneer ze hulp 
en ondersteuning nodig hebben. Wij leveren zorg en 
ondersteuning op maat die maximaal bijdraagt aan de 
gezondheid, eigenwaarde en autonomie van mensen. 
Oprechte belangstelling voor elke individuele cliënt 
om samen met de cliënt en zijn/haar sociaal netwerk 
invulling te geven aan eigen regie is hierbij essentieel. 
Maar ook een visie op en ondersteuning van deze 
grondhouding en aanpak vanuit de organisatie. 

Met belevingsgericht werken sluiten wij aan bij de 
individuele wensen, verlangens en behoeften van 
cliënten en hun naasten en dragen wij bij aan het 
behoud van zelfrespect en kwaliteit van leven van 
de bewoners en cliënten. Belevingsgerichte zorg is 
specifiek persoonsgebonden zorg. De zorgmedewerkers 
proberen in de schoenen te staan van de ouderen, 
om er zo achter te komen wat voor hen van belang is. 
Door coaching op de werkvloer en teamontwikkeling, 
werken wij voortdurend aan de ontwikkeling van 
competenties van medewerkers om belevingsgericht te 
kunnen werken.
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Bewegen, kunst en cultuur 
Bewegen, kunst en cultuur hebben een belangrijke plaats in 
de activiteiten van Woonzorg Flevoland. Het zijn aspecten die 
de kwaliteit van leven van onze cliënten en bewoners sterk 
bevorderen. Hiertoe organiseren we jaarlijks vele verschillende 
activiteiten en evenementen op onze woonzorglocaties. 
Bijvoorbeeld kunstexposities van bewoners en lokale kunstenaars, 
(familie)concerten, fietsactiviteiten en wandelingen. 

De zorgvraag van de mensen in onze woonzorgcentra 
verandert echter en hierdoor verandert ook hun behoefte 
aan dagbestedingsactiviteiten. Met name voor mensen met 
psychogeriatrische problematiek verrijken wij ons aanbod 
door medewerkers met materialen, methoden en kennis te 
ondersteunen bij het creëren van een zinvolle daginvulling. Dit 
doen wij met de extra middelen vanuit het landelijke programma 
Waardigheid en Trots. Vanuit deze middelen financieren wij 
tevens activiteiten op het gebied van begeleiding en coaching 
op de werkvloer rondom thema’s als belevingsgericht werken 
en omgaan met onbegrepen gedrag voor medewerkers. Maar 
bijvoorbeeld ook de zwembadactiviteiten, fietsactiviteiten en de 
totstandkoming van de theatervoorstelling Jong & Oud.

Kwaliteit als leidraad
Het nieuwe landelijke kwaliteitskader Wlz dat in 
2017 is vastgesteld, is richtinggevend voor ons 
kwaliteitsbeleid. Kwaliteitsbeleid is voor ons een 
cyclisch proces dat medewerkers inzicht geeft in 
verbeterpunten rondom zorg en de ervaringen 
van de cliënten met onze zorg en hulp. Binnen 
onze locaties wordt vanaf november 2017 geen 
CQ-index meer gebruikt voor het meten van 
de kwaliteit. Cliëntervaringen worden gemeten 
met PPP zorg (Positive Perception Program). 
Het is een manier van werken die medewerkers 
in de verpleeghuiszorg helpt om de kwaliteit 
van zorg en leven elke dag in kleine stappen 
te verbeteren. Deze manier van werken past 
goed bij de ontwikkelingen binnen Woonzorg 
Flevoland. 

Thuiszorg behoudt PREZO goud
Ook in 2017 heeft de thuiszorg het 
kwaliteitskeurmerk PREZO goud behouden. 
Locaties De Uiterton en Hanzeborg kregen 
na de audit in juni 2017 PREZO zilver. 

Onderdeel    Aantal waarderingen  Gemiddelde score

Woonzorg Flevoland totaal   248    8,2

Hanzeborg     69    8,6

De Uiterton     77    7,7

Thuiszorg Almere     3    9,4

Thuiszorg Lelystad    99    8,2

“Dicht bij elkaar”
Jan Krol – Coach Belevingsgericht Werken

Jongeren van ROC Landstede en een groep ouderen (van de Hanzeborg, De Uiterton 
en de Bolder) hebben samen een theatervoorstelling gemaakt rond het thema 
‘Vader en moeder’. Het was alweer de derde theatervoorstelling van Jong & Oud. Bij 
dit bijzondere theaterproject werken jongeren en ouderen samen om te komen tot 
een muzikale en beeldende theatervoorstelling. Voor het thema ‘Vader en moeder’ 
zijn o.a. verhalen gebruikt die ze elkaar vertelden, een brief die ze aan één van 
hun ouders schreven en een lied als ode aan een moeder/vader. De jongeren en 
ouderen gaven samen vorm aan alle elementen zoals decor, koor en grime. 

“De kern van het hele project is samen te vatten in een uitspraak van een bewoner 
over waarom dit project bijzonder is ”we zijn allemaal gelijk”. Bedoeld wordt: we 
hebben allemaal een verhaal, we hebben allemaal iets te vertellen. Mijn verhaal 
doet er toe, net als dat verhaal van jou. En doordat het publiek zich herkent in het 
verhaal op het podium is het plaatje “we zijn allemaal gelijk” rond. Ook het publiek 
herkent zichzelf in het verhaal van de spelers en zangers op het podium. Ze zijn 
immers ook jong en oud en hebben een vader en moeder.

Aandachtspunten lagen op het gebied 
van medicatieveiligheid. Omdat we ons 
medicatieproces zo veilig mogelijk willen 
organiseren, hebben we Vilans gevraagd een 
scan te maken van de medicatieveiligheid 
binnen heel Woonzorg Flevoland (zowel intra- 
als extramuraal). De door Vilans uitgevoerde 
medicatieveiligheidsscan heeft een verbeterplan 
opgeleverd dat momenteel wordt uitgevoerd. 
Het verbeterplan en de uitvoering hiervan 
leverde na de heraudit in februari 2018 weer 
opnieuw PREZO goud op. 

Mooie waarderingen op 
ZorgkaartNederland
Woonzorg Flevoland gebruikt ook 
ZorgkaartNederland als kwaliteitsinstrumenten 
om het kwaliteitsbeleid vorm te geven. Wij 
stimuleren cliënten om hun review hier 
achter te laten. In september 2017 zijn er 
interviewteams van ZorgkaartNederland in ‘huis’ 
geweest om waarderingen op te halen.
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Extra middelen Kwaliteitsimpuls 
Verpleeghuizen
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) stelde in 2017 € 100 miljoen extra beschikbaar 
vanuit de gelden Kwaliteitsimpuls Verpleeghuizen. 
Om aanspraak te kunnen maken op een deel van de 
€ 100 miljoen, hebben we een verbeterplan met vier 
concrete maatregelen ingestuurd. De maatregelen: 
extra ondersteuning en deskundigheidsbevordering 
op de werkvloer, versterken maatschappelijk werk, 
versterken formatie per team en betere behandeling en 
begeleiding van cliënten op de wachtlijst. Op basis van 
dit verbeterplan heeft VWS ons in september € 1 miljoen 
verstrekt om de noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen 
door te voeren en zo de kwaliteit te waarborgen.

Wachtlijsten stabiel
In 2017 bleef het aantal wachtenden voor opname in De 
Uiterton, Hanzeborg en Vergeten Landleven stabiel. Door de 
inzet van het door ons uitgebreide Volledig Pakket Thuis wordt 
een deel van de wachtlijst opgelost. Iemand kan langer thuis in 
de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, in combinatie 
met onderdelen van de complete zorg- en dienstverlening 
van onze woonzorgcentra. Daarmee wordt helaas niet 
het directe toezicht zoals in een woonzorgcentrum en de 
eenzaamheidsproblematiek opgelost. 

Uit onderzoek is gebleken dat een goede begeleiding van 
cliënten die op de wachtlijst voor onze woonzorgcentra 
staan, bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden 
van de wachtenden. Een verhuizing van ouderen naar een 
woonzorgcentrum is een ingrijpende verandering. Een goede 
begeleiding voorafgaand aan de verhuizing geeft cliënten grip 
op de situatie en helpt hen om thuis al na te denken over 
hoe zij straks willen leven en welke zorg zij willen ontvangen 
wanneer zij zijn verhuisd naar een van onze woonzorgcentra. 
Voor deze wachtlijstbegeleiding hebben wij, vanuit de 
Kwaliteitsimpulsmiddelen Verpleeghuiszorg, in 2017 een 
Casemanager Zorg en Ondersteuning aangesteld.

Medewerkers en vrijwilligers: waardevol 
en onmisbaar
Medewerkers vormen, samen met de vrijwilligers, 
ons grootste kapitaal. Cliënten krijg en houd je als 
je het goed doet als organisatie, mede omdat je 
gemotiveerde medewerkers in dienst hebt die begrijpen 
wat de cliënt verwacht en nodig heeft. Wij geloven 
dat een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en 
taakvolwassenheid van medewerkers bijdraagt aan de 
kwaliteit van dienstverlening aan cliënten maar ook aan 
medewerkerstevredenheid. Daar willen wij maximale 
ruimte voor creëren en ondersteunend zijn aan de 
ontwikkeling van medewerkers.

 Onze vrijwilligers zorgen voor waardevolle extra 
aandacht. Mede dankzij hen kunnen wij leuke en zinvolle 
activiteiten bieden aan de bewoners van onze locaties en 
aan thuiswonende ouderen.

Complexe zorg: deskundig personeel
Het veranderende cliëntprofiel en de veranderende cliëntvraag 
betekenen een toename in de werkbelasting van onze 
zorgmedewerkers. Fysiek maar ook psychisch. Er wordt een 
groter beroep gedaan op competenties die zich richten op 
psychosociale aspecten van de zorg en het stimuleren van 
eigen verantwoordelijkheid van cliënten. Ook het omgaan met 
strengere indicatie eisen en de marktwerking in de zorg vergt 
vaardigheden die niet van oudsher tot het competentieprofiel 
behoren. Zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan 
opleidingsniveau en accreditatie, terwijl de zorgtarieven dalen. 
We richten ons meer op scholing ‘op de werkvloer’, waarbij er 
maatwerk (per team/afdeling) geleverd kan worden als het gaat 
om het invullen van opleidingsbehoeften. 

WZF Academy
Woonzorg Flevoland is in 2017 gestart met een eigen e-learning 
portaal voor verzorgenden, verpleegkundigen en BHV-ers: 
de WZF Academy. Deze medewerkers kunnen online up-to-
date kennis opdoen over zorg, welzijn, medische technologie, 
software, veiligheid en wetgeving. Het leren via het e-learning 
portaal WZF Academy resulteerde eind 2017 in 264 gebruikers 
die in totaal 1059 modules zijn gestart. 

      Uit onderzoek is gebleken dat een 
goede begeleiding van cliënten die op 
de wachtlijst voor onze woonzorgcentra 
staan, bijdraagt aan de gezondheid en 
het welbevinden van de wachtenden.

“

”
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Afstemming onderwijs en praktijk door Skillslab
Al langere tijd wordt gediscussieerd, onder andere in het landelijke 

, op welke wijze het onderwijs en de praktijk beter op 
elkaar kunnen worden afgestemd. Woonzorg Flevoland en MBO 
College Lelystad geven hier met de introductie van het Skillslab in 
woonzorglocatie Hanzeborg concreet invulling aan. In september 
kreeg een groep studenten van MBO College Lelystad voor het 
eerst praktijklessen in deze nieuwe, speciaal ingerichte ruimte voor 
vaardigheidstraining. Het Skillslab in de Hanzeborg is een oefenruimte 
waar zowel studenten van de MMZ, Verpleegkunde en Verzorgende 
opleiding als eigen medewerkers verpleegtechnische handelingen 
kunnen leren, oefenen en toetsen. In het Skillslab is ruimte voor 8 
tot 10 personen en het beschikt over oefenpoppen en uitgebreid 
oefenmateriaal. Woonzorg Flevoland en MBO College Lelystad 
streven ernaar om meerdere opleidingspartijen en zorgpartijen te 
betrekken bij het Skillslab, zodat onderwijs en praktijk nog beter op 
elkaar kunnen worden afgestemd.
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Nominatie Beste Leerwerkbedrijf 2016
Woonzorg Flevoland is een sterk leerbedrijf en maakt 
leertrajecten persoonlijk en uitdagend. Er is plek voor 
studenten van praktijkonderwijs tot universiteiten. 
Voor elke stagiair(e) wordt een goede match gemaakt 
waardoor iedereen een passende plek heeft waar hij/
zij tot zijn/haar recht komt. Woonzorg Flevoland zorgt 
voor goede begeleiding waardoor stagiairs graag bij 
ons stagelopen en tijdens of na de stage bij ons komen 
werken. Onze inspanningen werden in 2017 beloond 
met de nominatie Beste Leerwerkbedrijf Lelystad 2016, 
een hele eer!

Veranderende positie vrijwilligers
Woonzorg Flevoland heeft een ruim en stabiel 
bestand aan vrijwilligers, circa 280 mannen en 
vrouwen. Zij voeren hun activiteiten uit vanuit 
de vier verschillende locaties van Woonzorg 
Flevoland. Sinds 2017 is dit ook uitgebreid 
naar vrijwilligerswerk bij thuiszorgcliënten in 
de (omliggende) wijken van onze locaties met 
inmiddels vijf vrijwilligers. Nu het landelijk beleid 
erop gericht is, dat er meer en meer een beroep 
gedaan moet worden op de informele zorg, wordt 
de inzet van vrijwilligers een noodzakelijkheid. De 
positie van de vrijwilliger verandert en komt meer 
centraal te staan. Niet meer ‘na’ de formele zorg, 
maar ‘naast’ de formele- en mantelzorg. Wij zijn 
daarom actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden 
van en voor vrijwilligersinzet. 

Gezond en succesvol door innovatie
In een omgeving die steeds sneller en ingrijpender verandert, is innovatie noodzakelijk. Toch is het niet altijd eenvoudig om het 
bestaande tijdig los te laten en het nieuwe met overtuiging te omarmen. Een gestructureerd creatief proces is een voorwaarde 
voor het activeren van de creativiteit die nodig is voor innovatie. Duurzame innovatie stelt ook andere eisen aan de organisatie 
en aan leiderschap.

Plaats 1
Samen met maatschappelijk belegger Sonneborgh is in 2017 
het plan vormgegeven, om in het gebouw aan Plaats 1 (naast 
De Uiterton in het Lelycentre) 36 appartementen voor beschut 
wonen te realiseren. Na aanvankelijk een kritische houding van 
de gemeente om garant te staan voor de financiering van Plaats 
1, staat het college nu positief tegenover het plan en heeft de 
Raad positief beslist over de garantstelling. Deze borgstelling is 
noodzakelijk om de appartementen ook bereikbaar te houden 
voor mensen uit Lelystad met een smalle beurs. 

Ontwikkelingen wonen met zorg
Met het verdwijnen van de verzorgingshuizen en de 
maatschappelijke trend dat ouderen steeds langer 
met zorg thuis blijven wonen, ontstaat een behoefte 
aan nieuwe woonvormen waar ouderen zelfstandig 
kunnen wonen maar verzekerd zijn van zorg in de 
nabijheid, veiligheid en sociale contacten indien zij 
dat wensen. Wij willen in deze behoefte voorzien 
door kansen aan te grijpen om nieuwe woonvormen 
te creëren. Ook willen we in navolging op Vergeten 
Landleven nieuwe alternatieve woonzorglocaties 
voor 24-uurszorg ontwikkelen. Een aantal mogelijke 
initiatieven worden nader verkend met vastgoed partijen 
en projectontwikkelaars.
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Digitale toegankelijkheid en bekendheid
In 2017 is doorgegaan met het vergroten van de (digitale) 
toegankelijkheid en bekendheid van de afdeling Klantadvies 
en ons aanbod. Hiertoe is bijvoorbeeld de ikzoekzorg-
app geïmplementeerd waarmee de toegankelijkheid tot 
informatie over onze zorg en diensten is vergroot. In 2018 
wordt de ikzoekzorg-app doorontwikkeld. 

Door het ingewikkelde zorgsysteem ontstaan er bij mensen 
vaak vragen in de zoektocht naar de juiste ouderenzorg. Het 
in 2018 gelanceerde cliëntenplatform ikhebeenzorgvraag.nl,
helpt bij het vinden van de antwoorden. Daarnaast geeft 
het digitale platform ons inzicht in de behoeften van 
cliënten en biedt het de kans in een voorstadium van een 
(zwaardere) zorgvraag in contact te komen met mensen. 

Zorgaanbod onder de loep

Vernieuwd VPT-pakket
Door de krimp in verpleeghuisplaatsen en het feit dat mensen 
met een zorgvraag langer thuis moeten blijven wonen, is er 
meer vraag naar Volledige of Modulaire Pakketten Thuis (VPT/
MPT). Met een VPT/MPT kunnen mensen met een indicatie voor 
Wlz-zorg met een compleet pakket zorg thuis blijven wonen. In 
2017 hebben we de regie van de cliënt op zijn zorgpakket- en 
de keuze voor de invulling van het zorgpakket vergroot door 
de ontwikkeling van een vernieuwd aanbod voor het VPT/MPT-
pakket. Wij bieden cliënten meer keuzemogelijkheden voor 
de invulling van hun VPT/MPT-pakket: zowel qua inhoud als in 
samenstelling van diensten in tijd. Daarbij kunnen mensen uren 
flexibel inzetten en uren ‘sparen’. Dit biedt hen de mogelijkheid 
om bijvoorbeeld een hele dag met begeleiding een bezoek 
te brengen aan een museum. Hierbij wordt de zorg meer 
‘maatwerk’ en wordt meer aangesloten op de persoonlijke 
wensen van de cliënt. 

Behandeling intra- en extramuraal
Met ons behandelteam bieden wij hoogwaardige, 
multidisciplinaire, complexe zorg; zowel in de woonzorgcentra 
als in de wijk. Extramuraal liggen kansen om onze 
behandelcapaciteiten uit te breiden en nieuwe programma’s 
te ontwikkelen. Een van die kansen is het Edomah-project. 
Met dit programma worden mensen in een vroeg stadium met 
dementie en hun partners ondersteund in de thuissituatie. Uit 
onderzoek blijkt dat hoe eerder Edomah wordt aangeboden des 
te groter het effect bij de cliënt en mantelzorger: de cliënt wordt 
minder afhankelijk van de mantelzorger en dit zorgt voor een 
ontlasting van de mantelzorger. In 2017 is een start gemaakt om 
dit programma verder op de kaart te zetten in Lelystad.

Wijkverpleging: nieuw GGz-team
In de thuiszorg komen we steeds vaker cliënten tegen met 
GGz-problematiek. Thuiszorgmedewerkers beschikken niet 
altijd over voldoende competenties om deze cliënten de juiste 
zorg te kunnen bieden. Daarom zijn we in 2017 gestart met 
het verkennen van de mogelijkheden van een GGz-team. Dit 
team bestaat uit een mix van medewerkers met GGz-expertise 
uit de Bolder en medewerkers die affiniteit hebben met deze 
doelgroep. Hierdoor ontvangt de cliënt kwalitatief betere zorg. 
Inmiddels is het GGz-team gestart.

“Nog beter aansluiten bij wensen bewoners”
Marlene Trompetter – Manager Zorg Hanzeborg

"Ik ben heel trots dat het gelukt is om belevingsgericht werken in het systeem 
te verwerken. Het leek er eerst op dat dit niet ging passen, maar het is ons toch 
gelukt! In het nieuwe systeem hebben we ruimte ingebouwd voor de wensen 
en het verleden van bewoners: ingrijpende gebeurtenissen, beroep, hobby’s, 
gezinssituatie enz. Met ONS kunnen we dus nog beter aansluiten bij dat wat de 
bewoners van onze locaties willen.”

Nieuw Elektronisch Cliëntendossier: ONS
In 2016 is er voor gekozen om vanaf 1 april 2017 een nieuw 
elektronisch cliëntendossier voor de intramurale zorg en 
behandeling in te voeren: ONS. Het oude systeem, R-web, 
ondersteunde onvoldoende de manier waarop wij de zorg 
willen organiseren. ONS heeft alle ruimte voor het vastleggen 
van de afspraken rond belevingsgericht werken, maar ook voor 
de zorginhoudelijke kanten van het werk. Het resultaat van het 
zorgplan is een overzicht van vaste afspraken met de bewoner 
die iedere dag weer terugkomen, de doelen en acties op het 
gebied van belevingsgericht werken en de acties op het gebied 
van verpleging en verzorging. ONS is geen onbekend systeem 
voor onze organisatie. Eind 2014 werd ONS al ingevoerd voor 
het onderdeel Huishoudelijke Ondersteuning en in 2015-2016 
voor Wijkverpleging, Ondersteuning Thuis en Dagbesteding.

     ONS heeft alle ruimte voor het 
vastleggen van de afspraken rond 
belevingsgericht werken, maar 
ook voor de zorginhoudelijke 
kanten van het werk

“

”
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Samenwerken voor de beste zorg en diensten
Woonzorg Flevoland is een innovatieve organisatie met een 
heldere en eigentijdse visie op zorg en welbevinden. We 
zoeken naar kansen om nieuwe diensten te ontwikkelen om zo 
toegevoegde waarde te creëren in het zorg- en dienstenaanbod 
voor onze (potentiële) cliënten. Dit doen wij graag samen met 
private en publieke samenwerkingspartners.  

Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland
In 2017 is met alle bij het Netwerk Dementie Noord- en 
Oost-Flevoland betrokken partijen gekeken haar de huidige 
samenwerking binnen de keten en de wensen en doelstellingen 
voor de komende periode. Dit heeft een meerjarenplan 
opgeleverd, geschreven in samenwerking met Dementiezorg 
voor elkaar. De input voor dit plan is opgehaald uit diverse 
bijeenkomsten, bijvoorbeeld de klantarena’s waarin cliënten 
en mantelzorgers hun ervaringen met dementiezorg konden 
delen. De cliëntervaringen vormden tevens de basis voor de 
visie en strategie die door een kerngroep van professionals is 
geformuleerd. 

Geslaagde Buurtkamer
Een geslaagd voorbeeld van samenwerking in 
de wijk, is de opzet van de  Buurtkamer in de 
Zuiderzeewijk (MFA Atolwijk). Bewoners uit de 
wijk worden gestimuleerd om elkaar te ontmoeten 
en er voor elkaar te zijn. Dit gebeurt in nauwe 
samenspraak met o.a. Welzijn Lelystad. Kort na de 
opening in februari 2017, bleek de Buurtkamer een 
succesvol concept. Er is veel aanloop uit de wijk en 
we ontvangen positieve reacties. 

Ontwikkelingen in Almere gaan 
onverminderd door
De ontwikkeling van ons thuiszorgteam in Almere 
staat hoog op de agenda. Onze ambitie reikt echter 
verder dan alleen de groei van de thuiszorg. In 
2017 is verder gezocht naar (samenwerkings)
kansen om nieuwe diensten te starten, gericht 
op zorgbehoeften waarin in Almere niet of nog 
onvoldoende wordt voorzien. 

Zorgplein Almere Haven
In mei 2017 werd het Zorgplein Almere Haven 
gelanceerd. Hier werken we samen met 
huisartsenpraktijk Medi-Mere, Reedewaard en 15 
andere zorgpartners. Samen werken we aan de 
positionering van het Zorgplein en aan gezamenlijke 
zorgpaden. Deze zorgpaden vormen de kern van 
de multi- in plaats van monodisciplinaire zorg ten 
behoeve van de wijk. 

Pilot Zorg in de wijk Almere van Zilveren Kruis
Met de pilot Zorg in de wijk wil zorgverzekeraar Zilveren Kruis 
in een aantal steden, waaronder Almere, de kwaliteit van de 
wijkverpleging vergroten. Door met een klein aantal geselecteerde 
aanbieders van wijkverpleging een contract te sluiten, wordt 
gericht gewerkt aan verbeterdoelen en prestatieafspraken. Door 
een succesvolle inschrijving op de aanbestedingsprocedure is 
het ons gelukt om één van de vijf gecontracteerde aanbieders 
van wijkverpleging in Almere te worden. Deze ontwikkeling heeft 
grote gevolgen voor de thuiszorgmarkt in Almere die voorheen uit 
tientallen zorgpartijen bestond. Voor ons betekent het een mooie 
kans om ons marktaandeel in Almere te vergroten.

“Alle neuzen dezelfde kant op” 
Wendela Gort Erbrink - ketenregisseur Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland

“We willen samen met onze partners de keten op een duurzame, toekomstgerichte manier 
inrichten met heldere rollen en taken van de ketenpartners en afspraken en kaders waarbinnen  
samengewerkt wordt. Ik ben erg blij met dit initiatief, want mensen met dementie hebben recht 
op goede samenhangende zorg en moeten niet het gevoel hebben van het kastje naar de muur 
gestuurd te worden. Dat lukt alleen als we samenwerken en alle neuzen dezelfde kant op staan. 
Dat is soms moeilijk genoeg dus het is heel fijn om daarbij ondersteund te worden.”

“We weten elkaar te vinden en maken 
gebruik van elkaars kennis en kunde”
Chandra Verheij, begeleidster Ondersteuning Thuis

“De groep draait nu ruim een jaar en al vanaf het 
begin is het een succesvol initiatief. Ik heb hier een 
goede relatie opgebouwd met Welzijn Lelystad. We 
weten elkaar te vinden en maken gebruik van elkaars 
kennis en kunde. Dat is heel waardevol. Inmiddels 
heb ik ook hier in het wijkcentrum met iedereen 
kennis gemaakt en wanneer dat nodig is, zoeken we 
elkaar op en delen we informatie bij een kop koffie. 
Heel laagdrempelig”.

       We zoeken naar kansen om 
nieuwe diensten te ontwikkelen om 
zo toegevoegde waarde te creëren 
in het zorg- en dienstenaanbod voor 
onze (potentiële) cliënten.

“

”
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Bent u benieuwd naar ons volledige jaarverslag? 
Kijk dan op onze website: www.woonzorgflevoland.nl

Wmo - Huishoudelijke Ondersteuning
Vanaf januari 2017 is Woonzorg Flevoland in Almere 
gestart met Huishoudelijke Ondersteuning. Dit biedt een 
mooie aanvulling op de wijkverpleging in Almere en deze 
onderdelen zullen elkaar steeds meer versterken. Het 
aantal cliënten in Almere is begin 2017 flink gegroeid. 
Deze groei is te verklaring doordat veelal nieuwe 
medewerkers hun cliënten meenamen naar Woonzorg 
Flevoland.

Aanbesteding Wmo Almere
De definitieve gunning voor de Wmo aanbestedingen 
in Almere zijn verkregen. Per 1 juli 2018 gaat de 
nieuwe werkwijze in Almere in. Daartoe moeten wij 
voor de doelgroep mensen met cognitieve stoornissen 
dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke 
ondersteuning in samenhang gerealiseerd hebben. 
De administratieve procedure wordt in de komende 
maanden op basis van definitieve richtlijnen 
van de gemeente Almere door een interne 
projectgroep uitgewerkt. Met de contracten voor 
onderaannemerschap bij partners, zal onze omvang 
Huishoudelijke Ondersteuning naar verwachting flink 
gaan groeien.

43

Clienten

Personeel

Capaciteit

2016 2017

2016 2017

2016 2017

Aantal cliënten met zorg en verblijf

Aantal personeelsleden in loondienst (incl. Wmo)

Aantal cliënten op basis van Volledig Pakket Thuis

Aantal fte in loondienst (incl. Wmo)

Aantal extramurale cliënten wijkverpleging

Stagiaires

Aantal extramurale cliënten Ondersteuning Thuis en Huishoudelijke 
Ondersteuning

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg 
(toegelaten capaciteit)

247

26

372

1114

269 + 11

742

374

250

60

329

1124

269 + 11

823

391

72

Overige

Bedrijfsopbrengsten

2016 2017

2016 2017

Aantal geleverde maaltijden extramuraal

Wettelijk budget 

Totaal bedrijfsopbrengsten

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten en Wmo

12.914 12.743

€ 30.138.802 € 33.751.090

€ 19.099.386 € 22.374.793

€ 11.039.416 € 11.376.297

Woonzorg Flevoland in cijfers

43

eerstelijnsverblijf
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Dit is een uitgave van:
Woonzorg Flevoland
Meentweg 12
8224 BP Lelystad
0320 – 229 229
info@woonzorgflevoland.nl
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