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Invoelend, ruimte en lef

Samen zorgen voor de mensen, altijd voor de mensen



Onze unieke identiteit
In turbulente tijden moet je soms jezelf weer uitvinden. Zo ervaarden wij dat 
ook bij Woonzorg Flevoland. De afgelopen jaren zijn we flink gegroeid en is de 
organisatie op onderdelen veranderd. Nieuwe zorgteams werden opgezet en 
nieuwe mensen en functies kwamen in de organisatie. Tegelijkertijd hebben we, 
net als alle zorgorganisaties, te maken met grote tekorten op de arbeidsmarkt 
van (zorg)personeel. Dan merk je hoe belangrijk het is dat je kunt duiden 
waarin je je als organisatie onderscheidt en wat ons binnen de organisatie 
bindt. ‘Logisch’, denk je misschien. ‘Wat ons in de organisatie bindt is dat we 
liefdevolle en goede zorg willen verlenen aan onze cliënten’. Dat klopt, maar 
dat willen waarschijnlijk alle zorgorganisaties. Maar wat Woonzorg Flevoland 
onderscheidt van andere zorgorganisaties is onze unieke identiteit. Die identiteit 
zit ‘m in drie woorden: Invoelend, Ruimte en Lef. 

Invoelend omdat persoonlijk contact bij ons vanzelfsprekend is. De 
persoonlijke maat, voor iedereen. Er wordt gewerkt vanuit het hart met 
ongelooflijk veel warmte, aandacht en plezier. Die extra stap, die nieuwe 
lach: dat is waarom wij zorgen. Bij Woonzorg Flevoland hebben medewerkers 
ruimte om initiatief te tonen, ideeën te ontplooien en verantwoordelijkheid te 
nemen. Ruimte om buiten gebaande paden te treden en het heft in eigen hand 
te nemen om samen tot het beste te komen. Daardoor krijgen onze cliënten de 
ruimte om zichzelf te zijn. Lef omdat wij durven te doen. Omdat het goed voelt. 
Omdat het ons vooruit helpt. Zonder hiërarchische beperkingen. We doorbreken 
barrières door goede ideeën de ruimte te geven. 

Het mooie is dat toen we deze woorden zwart op wit zagen, als uitkomst van 
alle input van medewerkers en cliëntenraden, het heel natuurlijk voelde. Dit zijn 
wij. Dit is het geheim van Woonzorg Flevoland! En vanuit onze identiteit hebben 
we in 2018 de accenten gelegd en het beste uit Woonzorg Flevoland gehaald. 
2018 was een jaar met veel hoogtepunten, maar ook een jaar waarin wederom 
keihard is gewerkt en met hart en ziel is gezorgd voor goede zorg aan onze 
cliënten. Ik ben trots op Woonzorg Flevoland en vind het bijzonder van zo’n club 
bestuurder te mogen zijn.

John Bos
Raad van Bestuur
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Zo zetten we de cliënt centraal
Met onze zorg en diensten willen wij positief bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. Uit de ervaringen van 
cliënten met onze zorg en diensten halen wij informatie over hoe wij nóg beter aan kunnen sluiten bij hun behoeften en 
wensen.

Ruimte
“De volgende keer rijd ik zo naar Parijs”
Nog een keer autorijden 

Autorijden is voor veel ouderen niet meer vanzelfsprekend. Zo ook niet voor de heer Zwaneveld (81 jaar). 
In de wensboom in De Uiterton hing hij dan ook zijn wens op: nog één keer autorijden. Op het oefenterrein 
van de ANWB mocht de heer Zwaneveld plaatsnemen achter het stuur. Samen met de instructeur mocht de 
heer Zwaneveld zich een uur lang uitleven in de ANWB lesauto. De heer Zwaneveld, een nuchtere Groninger, 
zei bij terugkomst: “De volgende keer rijd ik zo naar Parijs.”

Zingeving in alle zorgplannen
Zingeving is een onderwerp dat in iedere 
bewonersbespreking aan de orde komt. De centrale vraag: 
‘Wat is voor de cliënt van wezenlijk belang als het gaat om 
kwaliteit van leven en hoe kunnen wij daar aan bijdragen?’. 
Uit een interne audit bleek dat zorgplannen van cliënten 
nog niet allemaal in lijn zijn met de wensen van de cliënt en 
specifiek het aandachtsgebied zingeving. Naar aanleiding 
van deze interne audit, is er in alle teams extra aandacht 
besteed aan methodisch werken. Daarnaast is de inrichting 
van het ECD in Nedap Ons aangepast, waardoor de digitale 
ondersteuning op dit onderwerp is verbeterd.

Zinvolle daginvulling
Betekenisvolle activiteiten die aansluiten bij de individuele 
behoeften en mogelijkheden van de cliënt en anderen 
in zijn of haar sociale omgeving, dat is het doel van het 
project Zinvolle daginvulling. Met dit project willen we 
een totale omslag realiseren: van groepsgerichte naar 
individuele activiteiten en van aanbod- naar vraaggerichte 
daginvulling. Activiteitenbegeleiders en medewerkers 
dagbesteding/dagbehandeling worden de ambassadeurs 
voor de cliëntbehoefte; het maatje van de cliënt op 
het gebied van daginvulling. In 2018 is een eerste start 
gemaakt en in 2019 wordt dit verder uitgerold.

Verhogen cliënttevredenheid
Woonzorglocaties Lelystad
Binnen onze woonzorglocaties is in 2018 gestart met het 
gebruik van Verbetermeters om de kwaliteit van leven van 
onze bewoners nóg beter te maken. Een Verbetermeter 
is een instrument voor (zorg)medewerkers dat meet en 
registreert wat zij belangrijk vinden voor het verbeteren 
van de zorg en ondersteuning. Eventuele knelpunten 
worden eenvoudig gesignaleerd. De Verbetermeters 
ondersteunen het team om kort cyclisch die zaken te 
meten waar zij zelf invloed op kunnen uitoefenen en 
waarop zij kunnen sturen om de zorg te verbeteren. 
De teams bespreken de inzichten en uitkomsten uit de 
Verbetermeters om tot concrete verbeteracties te komen. 
De teams houden zelf in de gaten of deze verbeteracties 
leiden tot een positievere kwaliteitservaring. De 
Verbetermeters worden niet alleen gebruikt door 
zorgteams, maar ook door bijvoorbeeld het restaurant, de 
keuken en de recepties.

In het eerste kwartaal van 2019 zijn wederom vragenlijsten 
uitgezet onder medewerkers, cliënten en mantelzorgers. 
De resultaten hiervan worden in het tweede kwartaal 
van 2019 verwacht. Dan wordt duidelijk of de ingezette 
verbeteracties tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Wijkverpleging Lelystad en Almere
Vanaf het eerste kwartaal 2018 gebruiken de 
thuiszorgteams een vragenlijst in Nedap Ons om de 
cliënttevredenheid te meten. Deze vragenlijst wordt 
door de wijkverpleegkundige of routeverantwoordelijke 
afgenomen. De uitkomsten zijn onderwerp van gesprek 
in de teams en medewerkers denken actief mee over 
de intern geconstateerde verbeterpunten en benodigde 
verbeteracties. 

Belevingsgericht werken
Met veel mensen werken we dagelijks hard om de beste 
zorg en ondersteuning te bieden: zorgmedewerkers, 
managers, staffunctionarissen, ondersteunende diensten 
en vrijwilligers. En uiteraard met de cliënten zelf. Dit zijn 
vaak geleidelijke processen die niet met harde uitkomsten 
te meten zijn. Maar die wél het verschil maken en gaan 
over hele wezenlijke aspecten van het leven. Wij vatten 
dit samen in de term ‘belevingsgericht werken’. Met 
belevingsgerichte zorg sluiten wij aan bij de individuele 
wensen, verlangens en behoeften van cliënten en diens 
naasten en dragen wij bij aan het behoud van zelfrespect 
en kwaliteit van leven van de bewoners en cliënten. 
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VAR
De Verpleegkundige en/of Verzorgende Adviesraad (VAR) 
van Woonzorg Flevoland is in februari 2018 officieel van start 
gegaan. Een VAR is een middel om zeggenschap te hebben 
over de (beroeps)ontwikkelingen van verpleegkundigen 
en verzorgenden in de praktijk. De aandachtsgebieden van 
de VAR zijn: de relatie met de beroepsgroep, de relatie 
met belanghebbenden in de organisatie en invloed op het 
zorgbeleid. Daarnaast zijn de eigen ontwikkeling van de 
VAR en het hebben van een adviserende rol belangrijke 
aandachtsgebieden. 

Wachtlijsten stabiel
In 2018 bleef het aantal wachtenden voor opname in De Uiterton, Hanzeborg en Vergeten Landleven stabiel. Door de inzet
van ons uitgebreide Volledig Pakket Thuis wordt een deel van de wachtlijst opgelost doordat iemand langer thuis in de eigen
vertrouwde omgeving kan blijven wonen, in combinatie met onderdelen van de complete zorg- en dienstverlening van onze
woonzorgcentra. De verwachting is dat de vraag naar plaatsen in woonzorgcentra verder zal toenemen in ons werkgebied. Met
de gemeente, wooncorporaties en projectontwikkelaars oriënteren wij ons daarom voortdurend op kansen voor het creëren van
woningen en wooncomplexen waar ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Aanpak incidenten
Ook de afhandeling van incidentmeldingen gebruiken wij 
als instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te 
verbeteren. Met het systeem van de Meldingen Incidenten 
Cliënten (MIC) registreren en melden wij incidenten 
die voornamelijk gaan over vallen door ziektebeeld 
en medicatie. Vanuit deze meldingen gaan wij op zoek 
naar de oorzaak van het ontstaan van het incident en 
ontwikkelen wij hier een gerichte aanpak op.

Het bewustzijn van medewerkers om incidenten te 
beschouwen als kans om iets te leren en verbeteren is 
ontzettend belangrijk. In 2018 hebben wij hierin een flinke 
stap voorwaarts gemaakt: het aantal meldingen is vorig 
jaar namelijk toegenomen. Niet omdat er meer incidenten 
waren, maar omdat het bewustzijn onder medewerkers is 
toegenomen en er een cultuur ontstaat waarin men niet 
bang is incidenten te melden en hier juist van wil leren.

PREZO Goud voor alle onderdelen
In november 2018 vond er een initiële audit plaats gevonden 
voor de Wijkverpleging, Huishoudelijke Ondersteuning, 
Dagbesteding, en Ondersteuning Thuis. Alle vier de onderdelen 
hebben het PREZO Gouden Keurmerk van Perspekt ontvangen. 
De drie woonzorglocaties Hanzeborg, De Uiterton en Vergeten 
Landleven zijn in november door de auditor van Perspekt 
bezocht voor een onverwachte tussentijdse audit. Ook hier 
hebben we het PREZO Gouden keurmerk behouden. Bij alle 
audits werd de waardering uitgesproken voor de voelbare 
betrokkenheid van onze medewerkers bij de bewoners. 

Invoelend
‘Ik heb samen met een bewoner tien pantalons staan persen’
Verbetermeters team Laagbouw 3 Hanzeborg

“Eind 2017 zijn wij als één van de eerste teams van start gegaan”, vertelt Carla Jansen van het team Laagbouw 
3 in Hanzeborg. “De bewoners op onze afdeling gaven aan behoefte te hebben aan extra aandacht. Maar 
wat is eigenlijk extra aandacht? “In de praktijk blijkt dat bewoners het heel moeilijk vinden om aan te geven 
hoe de extra aandacht ingevuld moet worden. Eén van de collega’s uit het team kwam met het idee van een 
kersenboom. Met behulp van post-its is de boom gevuld met allerlei wensen van bewoners. De boom was in 
het begin een groot succes. De wensen in de boom liepen uiteen van nagels lakken tot scheren. Zo heb ik zelf 
samen met een bewoner haar tien pantalons staan persen. Ik stond te strijken en zij heeft ze keurig in haar kast 
gehangen. Je merkt wel dat je het voortdurend onder de aandacht moet houden, anders verwatert het. We 
gaan nu verder met de tweede stap en de mensen vragen hoe ze het ervaren hebben.” 

Zo verbeteren we de kwaliteit
Onze cliënten moeten kunnen rekenen op goede en veilige zorg die aansluit bij hun wensen en behoeften. De basis van ons 
kwaliteitsbeleid wordt gevormd door het PREZO kwaliteitssysteem waarmee wij gestructureerd en cyclisch werken aan de 
verbetering van onze kwaliteit. 
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Zo zorgen we voor medewerkers en vrijwilligers 
Voldoende goed opgeleide, tevreden en gemotiveerde medewerkers zijn van cruciaal belang om kwalitatieve zorg en 
ondersteuning te kunnen blijven bieden. Vrijwilligers zijn een belangrijke aanvulling op onze professionals: ze nemen werk uit 
handen en bieden extra ondersteuning aan de bewoners van onze woonzorglocaties en thuiswonende ouderen.

Medewerkerstevredenheid
Tevreden medewerkers dragen bij aan cliënttevredenheid, 
zijn gemotiveerder en treden minder in verzuim. Wij geloven 
dat medewerkers de ruimte moeten krijgen om hun ideeën 
te ontplooien en hun professie te ontwikkelen. Bovendien 
zijn tevreden en trotse medewerkers onze ambassadeurs 
richting nieuwe medewerkers en cliënten. Wij streven er 
naar om de tevredenheid en motivatie van medewerkers 
te vergroten en om voldoende medewerkers aan ons te 
binden om onze ambities te kunnen verwezenlijken. In 
2018 heeft er een MBO (medewerkersbelevingsonderzoek) 
plaatsgevonden. Alle managers gaan samen met hun 
medewerkers met de resultaten aan de slag om een plan 
van aanpak op maat te bepalen, waarbij de thema’s die voor 
dat specifieke team spelen, centraal staan. Dit krijgt in 2019 
verder vervolg.

Veranderende positie vrijwilligers
Woonzorg Flevoland heeft een ruim en stabiel bestand 
aan vrijwilligers, circa 300 mannen en vrouwen. Zij voeren 
hun activiteiten uit vanuit de vier verschillende locaties 
van Woonzorg Flevoland. Tevens zijn er vrijwilligers die 
naar thuiszorgcliënten in de (omliggende) wijken van onze 
locaties gaan. Mantelzorgers van thuiswonende cliënten 
zoeken doorgaans zelf actiever naar mogelijkheden voor de 
inzet van vrijwilligers. Voor de coördinatie van vrijwilligers 
op hoofdlijnen (Woonzorg Flevoland breed) en het 
neerzetten van innovatief vrijwilligersbeleid, is in 2018 een 
speciale vrijwilligerscoördinator aangetrokken.

Landelijke en regionale initiatieven
Gestimuleerd met landelijke impulsen en subsidies zijn er 
op diverse vlakken regionale initiatieven, die gericht zijn op 
een gezamenlijke aanpak van het arbeidsmarktvraagstuk. 
Wij zijn hierbij aangesloten en bieden oriëntatiestages en 
opleidingstrajecten voor diverse doelgroepen aan. Eén 
van onze opleidingsspeerpunten is intern opleiden en het 
bevorderen van zijinstroom. In 2018 is hiermee een start 
gemaakt en in 2019 gaan we hiermee verder.
Een ander initiatief is de campagne IK ZORG. De sector 
Zorg en Welzijn is (samen met het ministerie van VWS en 
campagnebureau PublicisOne) in 2018 gestart met deze 
landelijke publiekscampagne. In deze campagne staan 
mensen die in zorg en welzijn werken centraal. Ook vier 
zorgtoppers van Woonzorg Flevoland zijn op de gevoelige 
plaat vastgelegd én geïnterviewd. 

Personeelswerving
De arbeidsmarktproblematiek houdt aan en functies 
zoals verpleegkundigen IG en verpleegkundigen zijn nog 
steeds lastig te vervullen. Daarnaast zien we een toename 
van de inzet van ZZP-ers. Deze landelijke problematiek 
in combinatie met de groei van onze organisatie en de 
vergrijzing van ons personeelsbestand, eist een gerichte 
visie op duurzame inzetbaarheid van personeel. De inzet van 
specifieke campagnes en vergroting van de zichtbaarheid 
en herkenbaarheid voor potentiële kandidaten is essentieel. 
De realiteit is en blijft helaas dat een 100% invulling van de 
vacatures in de huidige arbeidsmarkt niet mogelijk blijkt. 
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Zo innoveren we
De zorgsector is sterk in innovatie. In pilots, leertuinen en projecten wordt voortdurend vernieuwd om de zorg te verbeteren. 
Ook binnen Woonzorg Flevoland staat innovatie hoog op de agenda. Met nieuwe zorgconcepten of –diensten, (zorg)
technologie en werkprocessen willen wij nog beter aansluiten bij de behoeften van onze cliënten. 

Toepassing thuiszorgtechnologie
Er komt steeds meer en betere thuiszorgtechnologie 
beschikbaar die het mogelijk maakt langer veilig thuis te 
blijven wonen. De technologie verhoogt de zelfredzaamheid, 
ontzorgt de mantelzorger en stelt de zorgmedewerkers in 
staat de noodzakelijk zorg op een meer efficiënte wijze aan 
te bieden. In 2018 is voor het eerst gebruik gemaakt van 
de Medido, robot Tessa en leefstijlmonitoring. Allemaal 
technologische hulpmiddelen die bijdragen aan de 
zelfredzaamheid van de cliënt en zijn of haar omgeving. 
Daarnaast is in 2018 een dubbele medicijncontrole ingevoerd 
en staat er in 2019 een introductie gepland van digitale 
aftekenlijsten en wondzorgregistratiesystemen, waarmee de 
zorg en zorgprocessen verbeterd worden.

Zorgappartementen in De Lely
Samen met maatschappelijk projectontwikkelaar Coresta 
worden in het gebouw aan Plaats 1 (naast De Uiterton in 
het Lelycentre) 38 appartementen voor beschut wonen 
gerealiseerd. Januari 2019 is de officiële handeling start 
bouw verricht en naar verwachting wordt De Lely begin 2020 
opgeleverd.

Subsidie dementheek Lelystad  
Woonzorg Flevoland heeft van de gemeente Lelystad 
subsidie gekregen voor het starten van een dementheek, 
samen met Alzheimer Flevoland, Welzijn Lelystad en 
overige partners uit het Netwerk Dementie en het 
Mantelzorgconvenant. Een dementheek is een informatie-, 
advies- en uitleencentrum voor mensen met dementie, 
hun mantelzorgers en professionals. Het centrum is 
gericht op ondersteuning en welzijn van mensen met 
geheugenproblemen en (beginnende) dementie en hun 
mantelzorgers. Met deze ondersteuning kunnen mensen 
met dementie langer veilig en plezierig thuis wonen en 
kunnen hun mantelzorgers de zorg langer volhouden. 
Woonzorg Flevoland is dit initiatief gestart vanuit haar 
voortrekkersrol als ketenregisseur dementie in de regio 
Noord- en Oost-Flevoland.

Excelleren in dementiezorg
Woonzorg Flevoland heeft dementiezorg hoog in het 
vaandel staan en wil zich hierin blijven ontwikkelen. Het 
is onze wens om de cliënten van kleinschalig wonen meer 
bewegingsruimte te geven. Hiervoor zijn we op zoek naar 
kansen om onze afdelingen op de begane grond te situeren. 
Ook zorginhoudelijk willen we ons blijven ontwikkelen door 
nieuwe instrumenten en technieken toe te passen om de 
kwaliteit van leven van mensen met dementie te vergroten. 
Met bijvoorbeeld de klankbordschaal, de tovertafel en 
onze zelfontwikkelde, en landelijk bekroonde, aanpak 
voor onbegrepen gedrag lukt het ons om altijd de mens 
achter de cliënt te blijven zien en zo goed mogelijk in te 
spelen op ieders mogelijkheden, achtergrond en wensen. In 
2018 hebben we een start gemaakt met ons te oriënteren 
op een nieuw domoticasysteem waarmee we door 
zogenaamde ‘leefcirkels’  mensen die niet zonder toezicht 
vrij rond kunnen lopen vanwege het gevaar van verdwalen, 
maximale bewegingsruimte te geven.

Wmo-aanbod Almere
Begin 2018 heeft de gemeente Almere haar Wmo-taken 
begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning 
op een andere wijze ingekocht bij aanbieders. Woonzorg 
Flevoland is na een aanbestedingsprocedure één van de 
aanbieders geworden van het profiel Mensen met cognitieve 
stoornissen. Sinds voorjaar 2018 bieden wij verschillende 
vormen van dagbesteding, waaronder dagbesteding in 
Almere Jungle. Tussen de planten en dieren kunnen ouderen 
zich bezighouden met dierverzorging, groen en techniek. 
Daarnaast zijn we voor een aantal andere Wmo-aanbieders 
in Almere onderaannemer geworden voor het bieden van 
huishoudelijke ondersteuning. Hierdoor is het aantal cliënten 
voor huishoudelijke ondersteuning het afgelopen jaar 
explosief gestegen. 

Lef
“Met een druk op de knop de medicijnen in de hand”
Eerste medicijndispenser in gebruik genomen

In 2018 is de eerste Medido bij een thuiszorgcliënt van Woonzorg Flevoland in gebruik genomen. De Medido 
is een kastje dat bij de cliënt thuis wordt geplaatst en een signaal geeft als de cliënt zijn of haar medicijnen 
moet innemen. Na één druk op de knop komt uit het kastje een plastic zakje met de pillen die op dat 
moment moeten worden ingenomen. Om het helemaal makkelijk te maken wordt het zakje ook nog keurig 
opengemaakt. Het slimme medicijnkastje is bedoeld voor cliënten die niet zo goed meer zien, een slechte 
handfunctie hebben door bijvoorbeeld reuma of voor cliënten die wat vergeetachtig beginnen te worden. 
Wijkverpleegkundige Linda: “Als na het afgegeven signaal de cliënt niet op de knop van het kastje drukt om 
de medicijnen in te nemen gaat er automatisch een signaal naar de alarmcentrale.” 

Pagina 6



Zo werken we samen 
Goede samenwerking in de wijk verbindt het sociale en medische domein met elkaar in de zorg rondom 
de cliënt. De cliënt is hierbij gebaat; de zorg wordt dicht bij huis geleverd, in de eigen leefomgeving. 

Netwerk Dementie Noord- en Oost-
Flevoland
Het Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland heeft in 
2018 een enorme boost gekregen. Het bij Zilveren Kruis 
aangeleverde meerjarenplan leverde een subsidie op van 
ruim 22.500 euro. In diverse werkgroepen is hard gewerkt 
aan het realiseren van de in het meerjarenplan genoemde 
doelen. Door het wegvallen van het MC Zuiderzee bleef 
de werkgroep Diagnostiek aanvankelijk wat achter. Later is 
dit, mede dankzij de inzet van overige partijen waaronder 
ziekenhuis St Jansdal, toch succesvol verlopen. De nieuwe 
website dementieflevoland.nl en folder Casemanagement 
dementie brengen het dementienetwerk en de begeleiding 
van mensen met dementie goed onder de aandacht. 

Project Integrale ondersteuning kwetsbare 
inwoners Lelystad
De hoofdaannemers Ondersteuning Thuis (Kwintes en 
Woonzorg Flevoland) en Welzijn Lelystad namens de Sociaal 
Wijkteams, zijn door de gemeente Lelystad gevraagd in 
2018 het project ‘Versterking integrale ondersteuning aan 
kwetsbare inwoners in Lelystad’ gestalte te geven. Doel: 
iedere inwoner deel laten nemen aan de samenleving. Door 
de veranderingen in de wetgeving, verschuiven taken en 
verantwoordelijkheden steeds meer richting gemeentes. 
Deze landelijke ontwikkelingen hebben, onder andere 
in Lelystad, gevolgen voor psychisch kwetsbare mensen. 
De aanpak van Kwintes, Woonzorg Flevoland en Welzijn 
Lelystad omvat verschillende onderdelen die er samen voor 
moeten zorgen dat psychisch kwetsbare inwoners de hulp 
en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Onder meer 
door het geven van voorlichting en advies aan psychisch 
kwetsbare mensen én aan hun directe buren en naasten, 
het stimuleren van inloop en dagopvang om participatie 
te stimuleren, versterking van de ketensamenwerking 
via integrale teams per wijk en het transformeren van 
(beschermd) wonen naar vormen van beschut- en begeleid 
wonen. 

Samenwerking met het sociale domein
Vanuit de Wmo-gedachte vindt er een verschuiving plaats 
van professionele zorg naar informele zorg en ondersteuning 
in de eigen omgeving van de cliënt. Als hoofdaannemer 
van Ondersteuning Thuis in de wijken Noordoost en 
Noordwest Lelystad werken wij samen met welzijnspartijen 
in de wijk waarmee we deze verschuiving mogelijk maken. 
Binnen het samenwerkingsverband ‘Lelystad werkt samen’, 
tussen Triade, InteraktContour, Kwintes, Welzijn Lelystad 
en Woonzorg Flevoland, zijn inmiddels vier Buurtkamers 
gerealiseerd. De Buurtkamer is een centrale plek waar 
inwoners mensen uit de eigen en ook andere wijken kunnen 
ontmoeten en waar iedereen terecht kan met vragen op 
het gebied van zorg, ondersteuning en daginvulling. De 
Buurtkamers laten zien hoe het mogelijk is dat er meer 
cliënten die ondersteuning thuis ontvangen, kunnen 
doorstromen van professionele ondersteuning naar 
ondersteuning in buurtcentra in hun eigen leefomgeving en 
daar zelf ook een zinvolle rol in kunnen spelen voor anderen 
in de wijk. Op deze wijze krijgen ze meer aansluiting met 
mensen in de wijk.

Zorg- en Welzijnspact Flevoland
De nieuwe manier van denken over gezondheid vraagt een 
nieuwe manier van werken. De nadruk ligt op ‘zorgen dat en 
met’ in plaats van op ‘zorgen voor’. Nieuwe competenties 
en een andere manier van opleiden is hiervoor nodig. 
Samenwerking tussen zorg en welzijn, onderwijs maar ook 
overheid is daarbij heel belangrijk. Om de ontwikkelingen 
die overal in het land gaande zijn te ondersteunen, is door 
het kabinet enige jaren geleden het Zorgpact in het leven 
geroepen. Binnen het Zorg- en Welzijnspact Flevoland 
zijn meerdere partijen, waaronder Woonzorg Flevoland, 
vertegenwoordigd, die samen optrekken om zorg, welzijn 
en onderwijs dichter bij elkaar te brengen. De Regionale 
Zorgpacten zijn in 2018 geïntegreerd in de RAAT’s, die 
centraal staan in de aanpak van het actieprogramma Werken 
in de Zorg. 

Invoelend
“Je stapt in het privéleven van mensen”
Ria Verhoef, Casemanager dementie bij Woonzorg Flevoland 

“Het werk van een casemanager is maatwerk. Je kunt echt het verschil maken voor mensen met dementie 
en hun naasten. In je rol als casemanager stap je in het privéleven van mensen. Soms stuit je op gevoelige 
onderwerpen, daar moet je voorzichtig mee zijn. Als je de eerste keer bij mensen binnenkomt, zeggen 
ze regelmatig: ik wil niets. Maar als je de verbinding aangaat, echt interesse toont, dan laten ze naar 
verloop van tijd toch hun kwetsbaarheid zien. En dan komen er vanzelf aanknopingspunten om zorg en 
ondersteuning passend te maken. Als mensen je dan later toch bedanken, 
ja dat doet me goed.” 
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Zo werken we achter de schermen
Het huidige werkveld vraagt om cliëntgericht denken en ondernemerschap. We spelen zoveel mogelijk proactief in op de 
veranderingen die zich steeds sneller aandienen. Hiervoor is een efficiënte en wendbare organisatie nodig, die tegelijkertijd 
de zorg voor de cliënt en het werk van onze medewerkers zo optimaal mogelijk ondersteunt.

Ondersteuning bedrijfsvoering
Nieuwe datalijnen
In 2018 is een nieuwe infrastructuur tussen de locaties 
onderling, het datacenter en het internet aangelegd. 
Eurofiber heeft voor Woonzorg Flevoland een netwerk 
tussen de locaties opgebouwd en alle locaties daarop 
aangesloten. Tegelijkertijd is de externe beveiliging van het 
netwerk door Infradata geregeld. De nieuwe verbinding 
is stabieler, biedt een betere en veiligere ontsluiting 
naar internet en is geschikt om werkplekken, telefonie, 
zorgalarmering en nieuwe diensten zoals bijvoorbeeld 
domotica te ondersteunen.

Digitaliseren personeelsprocessen
In het vierde kwartaal van 2018 is gekozen voor een 
nieuw personeelsmanagementsysteem van AFAS. De 
invoering is opgedeeld in een aantal fases, waarvan de 
eerste fase in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd 
is. Met de implementatie van AFAS verwachten we een 
efficiëntieslag te maken als het gaat om de automatisering 
van personeelsprocessen, selfservice van medewerkers en 
het werving- en selectieproces. Managers en medewerkers 
krijgen waar nodig informatie en scholing. Eind tweede 
kwartaal 2019 is het pakket volledig opgeleverd.

Informatieveiligheid
In mei 2018 werd de nieuwe Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van kracht. De benodigde 
maatregelen zijn op tijd genomen: een functionaris voor 
de gegevensbescherming is benoemd en opgeleid, de 
beveiliging is getoetst en een meldingsprotocol m.b.t. 
datalekken is opgesteld. Daarnaast is in 2018 veel aandacht 
besteed aan de bewustwording van medewerkers en 
het betrekken van medewerkers bij het onderwerp 
informatieveiligheid.

Gastvrijheid en welzijn 
Het jaar 2018 stond in het teken van het 20-jarig bestaan van 
Woonzorg Flevoland. We kijken met trots terug op de mooie 
activiteiten die we voor onze cliënten hebben georganiseerd, 
zoals optredens van Steven Kazàn en Willeke Alberti. Het 
optreden van Willeke Alberti is deels gefinancierd door het 
Ouderenfonds en de opbrengsten van een door onszelf 
georganiseerd benefietdiner voor al onze relaties. Tal van 
activiteiten om, naast de medewerkers en vrijwilligers, ook 
onze bewoners en thuiszorg cliënten te laten beleven dat 
Woonzorg Flevoland 20 jaar bestond. 

Aanhaken bij de buitenwereld
Naast deelname aan jaarlijks terugkerende evenementen zoals 
de Week van Zorg en Welzijn, Wereld Alzheimerdag en de 
Dag van de Mantelzorg, waren we in 2018 volop aanwezig op 
lokale evenementen in Almere en Lelystad om de bekendheid 
van Woonzorg Flevoland in het werkveld te vergroten. In het 
kader van de Week van Zorg en Welzijn is in maart, met de 
gemeenteraadsverkiezingen in zicht, een tweede Zorgdebat 
georganiseerd. Zo’n 140 geïnteresseerden, waaronder 
ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals 
luisteren naar afgevaardigden van de Lelystadse politieke 
partijen. Tijdens het debat werden kritische vragen vanuit het 
publiek en de verschillende partijen zeker niet geschuwd.

Wijkverpleging in het nieuw
Woonzorg Flevoland heeft in 2018 haar wagenpark een 
facelift gegeven. De auto’s en bussen zijn voorzien van 
de huisstijl. Niet alleen de auto’s zijn in een nieuw jasje 
gestoken, de medewerkers van de wijkverpleging zijn 
voortaan te herkennen aan hun frisse blauwe jacks en een 
wit met blauw/groen werkjasje. De nieuwe kleding en 
nieuwe look van de auto’s draagt bij aan de herkenbaarheid 
en heeft een professionele uitstraling. Daarnaast is het 
dragen van deze kleding praktisch en hygiënisch voor de 
medewerkers.

Lef
“Supertrots op onze collega’s!”
Beste menu van de zorg 2018

Ieder jaar organiseert Distrivers dé kookwedstrijd van de zorg: ‘het Beste Menu van de Zorg’. Tijdens 
de voorrondes bereidden acht teams, waaronder Woonzorg Flevoland locatie Hanzeborg, een 
driegangenmenu voor eigen cliënten, in eigen keuken. Met deze jaarlijkse kookwedstrijd laat Distrivers 
zien dat kwalitatieve maaltijden met een beperkt budget van € 4,- dagelijks haalbaar zijn in de zorg. 

Een geweldig samenspel tussen de koks en de bediening van de Hanzeborg én De Uiterton zorgde ervoor 
dat ons topteam de derde plaats behaalde tijdens de live finale tijdens Zorgtotaal. Een prestatie om trots 
op te zijn!
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Zo zien onze cijfers er uit

Aantal cliënten met zorg en verblijf 

Aantal cliënten op basis van Volledig Pakket Thuis

Aantal extramurale cliënten wijkverpleging

Aantal extramurale cliënten Ondersteuning Thuis 
en Huishoudelijke Ondersteuning

250

60

329

1124

823

391

€ 33.751.090

€ 22.374.739

€ 11.376.297

919

442

€ 36.975.517

€ 24.106.760

€ 12.868.757

269 + 11

12.743

269 + 11

13.525

250

63

405

1489

Aantal personeelsleden in loondienst (incl. Wmo)

Aantal fte in loondienst (incl. Wmo)

Stagiaires

Totaal bedrijfsopbrengsten

Wettelijk budget

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten en Wmo

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met 
verblijfszorg (toegelaten capaciteit, incl. 
Eerstelijnsverblijf)

Aantal geleverde maaltijden extramuraal

Cliënten

Capaciteit

Personeel

Overige Aantal 2017

2017

Aantal 2017

Aantal 2017

Aantal 2017

Aantal 2018

2018

Aantal 2018

Aantal 2018

Aantal 2018

Bedrijfsopbrengsten

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