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Voorwoord 

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. Die voorloper willen we zijn. 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. En dat is terug te zien in dit jaardocument. Het was een jaar waarin weer veel 

aandacht is besteed aan het verbeteren van de zorg, zodat de zorg nog meer persoonsgericht werd. 

Ook was het een jaar waarin we uitbundig en op vele manieren samen met onze cliënten hebben 

gevierd dat we 20 jaar bestaan. Het was een jaar waarin wederom, ondanks ook moeilijke 

momenten, keihard is gewerkt en met hart en ziel gezorgd is 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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Hoofdstuk 1 Profiel van de organisatie 
 

1.1 Algemene beschrijving 

Woonzorg Flevoland is gevestigd in Lelystad en is in 1998 voortgekomen uit een fusie van twee 

stichtingen, te weten Stichting De Ankerplaats (1981) en Stichting De Uiterton (1985). Thans bestaat 

Woonzorg Flevoland uit vier woonzorglocaties: de Hanzeborg (2010), De Uiterton (1985), de Bolder 

(2013) en Vergeten Landleven (2015). Tevens heeft Woonzorg Flevoland een thuiszorg afdeling 

(2002) en een dochteronderneming Woonzorg Flevoland Huishoudelijke Hulp BV die op 1 januari 

2017 is opgericht.  

 

Woonzorg Flevoland verricht haar werkzaamheden in Lelystad en Almere en is een typisch 

Flevolandse organisatie en sterk verankerd in de samenleving. Wij bieden Wlz-producten 

(intramurale woonzorg & behandeling, dagbehandeling, crisisopvang en Volledig Pakket Thuis), 

wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en de Wmo-producten huishoudelijke ondersteuning, 

ondersteuning thuis en dagbesteding voor ouderen. Daarnaast bieden wij warme maaltijden (in het 

restaurant en bij de cliënt thuis) en personenalarmering.  Woonzorg Flevoland behoort tot de 

grotere werkgevers in Lelystad. 

 

1.2 Algemene identificatiegegevens  
Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Woonzorg Flevoland 

Adres Meentweg 12 

Postcode 8224 BP 

Plaats Lelystad 

Telefoonnummer 0320 229 229 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41247103 

E-mail info@woonzorgflevoland.nl 

Internetpagina www.woonzorgflevoland.nl 

 

De rechtsvorm van Woonzorg Flevoland is een stichting en statutair gevestigd in Lelystad. De 

stichting kent een algemene signatuur (oorspronkelijk gemeentelijke instellingen). 

 

1.3 Dagelijks Bestuur en Raad van Toezicht 

De organisatie hanteert het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. Eindverantwoordelijke voor 

de stichting is de Raad van Bestuur die wordt gevormd door de algemeen directeur.  

  

mailto:info@woonzorgflevoland.nl
http://www.woonzorgflevoland.nl/
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Samenstelling Raad van Bestuur 

Raad van Bestuur Relevante nevenfuncties zorg 

Dhr. drs. J. M. Bos  Vicevoorzitter Raad van Toezicht Abrona (Huis ter Heide) 

 Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van GoedeStede (Almere) 

 Vicevoorzitter Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (tot 1 dec 2018)  

 Lid Kerngroep Zorg Thuis van brancheorganisatie Actiz (per 1 dec 2017) 

 

 

Samenstelling Raad van Toezicht 2018 

De leden van de Raad van Toezicht verrichten – in onafhankelijkheid – hun werkzaamheden. Op 

voordracht van de OR en de cliëntenraden wordt één lid benoemd. 

Naam Aandachtsgebied Functies/Nevenfuncties 

Dhr. dr. B.J.N. Schreuder  Voorzitter RvT  Voorzitter Raad van Toezicht 

Zorgaccent 

 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 

Levenseinde-kliniek  

 Auditor Nederlands Instituut voor 

Accreditatie in de Zorg (NIAZ) 

 Voorzitter commissie Registratie en 

Toezicht Federatie 

Gezondheidszorgpsychologen en 

Psychotherapeuten (FGzPT) 

 

Mevr. Drs.  S.P Kruizinga MHA  Lid RvT 

 Vicevoorzitter RvT 

m.i.v. 1 juni 2018 

 Lid Commissie 

Kwaliteit en Veiligheid 

 Eigenaar Nexus Consultancy (slapend) 

 Lid Raad van Bestuur 

Wilheminaziekenhuis Assen  

 Lid programmaraad Vilans 

(onbezoldigd) 

 Voorzitter programmalijn 1 RAAT, 

Zorgplein Noord 

 Voorzitter stuurgroep acute zorg SAZ 

 

Mw. T. Zeilstra-van der Meulen  Lid RvT 

 Voorzitter Commissie 

Kwaliteit en Veiligheid 

 Lid regiobestuur Flevoland van de 

vereniging Hersenletsel.nl (beëindigd 

in januari 2018) 

 Voorzitter bestuur Kunstkring De 

Verbeelding. (sinds juni 2018) 

 

Dhr. R.J. Beuse  Lid RvT 

 Voorzitter 

Auditcommissie 

 Voorzitter Raad van Bestuur De 

Hoogstraat Revalidatie  

 Voorzitter programmacommissie  

Bevolkingsonderzoek Darmkanker, 

RIVM (tot 1 nov 2018) 
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 Voorzitter programmacommissie 

Prenatale Screening, RIVM (tot juni 

2018) 

 Voorzitter Bestuursadviescommissie 

Arbeidsvoorwaarden van de NVZ en lid 

van de CAO onderhandelingsdelegatie 

(onbezoldigd) 

 Lid Raad van Commissarissen 

Ambulance Amsterdam B.V. (vanaf mei 

2018) 

 Lid Raad van Toezicht De Waerden 

(vanaf juni 2018) 

 

Dhr. mr. F.L.H. Gerards 

(na 2 zittingstermijnen uitgetreden 

RvT WZF m.i.v. 1 juni 2018) 

 Vicevoorzitter RvT tot 

1 juni 2018 

 Director Legal & Compliance Multi 

Corporation B.V 

Dhr. M.C.P. de Ridder 

(m.i.v. 1 juli 2018) 

 Lid RvT 

 Lid Auditcommissie 

 Voorzitter Landelijk overleg vakinhoud 
strafrecht (LOVS) 

 Afdelingsvoorzitter Publiekrecht, 
rechtbank Amsterdam 

 Vicevoorzitter Raad van toezicht 
Stichting voortgezet onderwijs Lelystad 

 Docent Bijlmer Weekendschool 
(incidenteel) 
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1.4 Organisatiestructuur van Woonzorg Flevoland  
Het algemene beleid komt tot stand in het Centraal Management Team (CMT) en wordt vastgesteld 

door de Raad van Bestuur. Dit CMT bestaat uit de directeuren van de woonzorglocaties en thuiszorg, 

directeur bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris en vergadert onder voorzitterschap van de Raad 

van Bestuur.  

 

 

1.5 Locaties Woonzorg Flevoland  
De Uiterton 

De Uiterton biedt intramurale zorg en behandeling. Naast 

46 appartementen voor (hoofdzakelijk) somatische zorg 

zijn er 6 appartementen op een schakelafdeling voor 

mensen met somatische problematiek die in afwachting 

zijn van een intramurale plaats. Daarnaast zijn er 4 

kleinschalige woongroepen met ieder 7 appartementen 

voor psychogeriatrische zorg en is er een afdeling voor 

eerstelijns verblijf met 11 plaatsen. Tevens wordt er op deze locatie dagbesteding en 

psychogeriatrische dagbehandeling geboden voor mensen uit Lelystad en omgeving. De Uiterton 

verhuurt 51 aanpalende seniorenappartementen, waar hoofdzakelijk Volledig Pakket Thuis wordt 

geboden. De Uiterton is een ontmoetingsplaats voor ouderen uit de wijk. De Uiterton beschikt naast 

een restaurant ook over een kapsalon en een tandartsenpraktijk.  
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Hanzeborg 

Woonzorgcentrum Hanzeborg maakt onderdeel uit van het multifunctionele centrum Hanzeborg. In 

de Hanzeborg biedt Woonzorg Flevoland intramurale zorg en behandeling. De Hanzeborg heeft 

naast 93 appartementen waar zorg en verblijf geboden 

wordt, ook 4 kleinschalige woongroepen met in totaal 24 

plaatsen psychogeriatrische zorg en een schakelafdeling 

met 10 plaatsen waarvan 2 voor crisisopnames. Ook is 

Zorgadvies er gevestigd. In de Hanzeborg exploiteert 

Woonzorg Flevoland een zwembad ten behoeve van haar 

cliënten. Het zwembad wordt tevens gehuurd door andere 

organisaties zoals Topfit en zwemschool Aquayara. In de 

Hanzeborg zijn ook een tandarts, kapper, schoonheidssalon, een kinderdagverblijf en praktijken voor 

fysiotherapie en logopedie te vinden. Verder zijn ontmoetingscentrum Plein 201 van Welzijn 

Lelystad, het sociale wijkteam, het wijkinfopunt en een gemeentelijke uitleenservice voor 

scootmobielen en rolstoelen hier gevestigd.  

De Bolder 

Kwintes en Woonzorg Flevoland brengen in de Bolder het 

beste uit twee werelden samen: individuele 

ondersteunende begeleiding, groepsbegeleiding, 

verzorging, verpleging en huishoudelijke ondersteuning. 

Deze in Flevoland unieke woonvorm bestaat uit zes 

kleinschalige woongroepen zorg en begeleiding wordt 

geboden aan 36 ouderen met zowel een psychische als een 

somatische hulpvraag. Ook ’t Atelier is in de Bolder 

gevestigd. In ’t Atelier wordt dagbesteding aan zowel 

bewoners van de Bolder, als bewoners uit de wijk geboden. De Bolder wordt geleid door een 

manager van Woonzorg Flevoland onder directe aansturing van een regiodirecteur van Kwintes, in 

nauwe afstemming met de directeur van de Hanzeborg. De Bolder is ook de wijkpost voor het GGz-

thuiszorgteam. Dit is een thuiszorgteam dat wijkverpleging biedt en gespecialiseerd is in psychische 

problematiek. 

‘t Landleven 

‘t Landleven is een kleinschalige woonvorm voor mensen 

met dementie. De woonzorglocatie ligt in de landelijke 

Lelystadse wijk Groene Velden en bestaat uit 2 moderne 

groepswoningen met ieder 8 appartementen. Op het ruime 

erf kan men vrij rondwandelen in de belevingsgerichte tuin 

of helpen met de verzorging van de dieren en planten.  
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Meentstaete 

De Raad van Bestuur en diverse ondersteunende en 

stafdiensten zijn gehuisvest in de locatie Meentstaete. Ook 

de teams Huishoudelijke Ondersteuning Lelystad en 

Ondersteuning Thuis Lelystad werken vanuit deze locatie.   

 

 

Thuiszorg wijkposten Lelystad en Almere 

De thuiszorgteams werken zoveel mogelijk vanuit een post 

in de betreffende wijk. Daartoe zijn er wijkteamposten in 

gezondheidscentrum De Haven in Lelystad Haven, in Centra 

Plaza in de Zuiderzeewijk en in het gebouw aan de 

Schepenen 9 (tegenover Hanzeborg). In Almere heeft 

Woonzorg Flevoland een wijkpost in de Bartokkliniek in de 

Muziekwijk, een wijkpost in Almere Haven (Reedewaard) en 

aan de Edelhertweg.   

 

 

 

1.6 Kernactiviteiten 
Woonzorg Flevoland begeeft zich op het Wlz-terrein Verpleging & Verzorging en is toegelaten voor 

de Wlz-functies intramurale zorg met behandeling, VPT/MPT, dagbehandeling en crisiszorg. 

Woonzorg Flevoland heeft een BOPZ aanmerking. Wij bieden eerstelijnsverblijf in Lelystad en 

thuiszorg in de gemeenten Lelystad en Almere. Voor de Wlz-gefinancierde zorg hebben wij een 

overeenkomst met Zilveren Kruis Zorgkantoor. Voor de taken die onder de Zorgverzekeringswet 

vallen heeft Woonzorg Flevoland contracten met diverse zorgverzekeraars. Voor de huishoudelijke 

ondersteuning (Wmo) heeft zij contracten met de gemeenten Lelystad en Almere. Ook is Woonzorg 

Flevoland in Lelystad hoofdaannemer voor de Wmo-gefinancierde taken Ondersteuning Thuis in de 

stadsdelen Noord Oost en Noord West en van dagbesteding ouderen in heel Lelystad. In Almere 

bieden wij Wmo ondersteuning en dagbesteding. 

 

1.7 Medezeggenschap  
De medezeggenschap is geregeld door enerzijds een ondernemingsraad vanuit medewerkers en 

anderzijds door twee locatie gebonden cliëntenraden vanuit bewoners (c.q. familie of andere 

vertegenwoordigers) en een cliëntenraad voor de thuiszorg. Naast de cliëntenraden heeft Woonzorg 

Flevoland een (onafhankelijke) vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris t.b.v. cliënten.  
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Samenstelling Ondernemingsraad WZF op 31 december 2018 

Naam lid Aandachtsgebied of rol binnen OR 

Mevrouw A. Donia Voorzitter (dagelijks bestuur) 

Dhr. R. Verberne Vicevoorzitter (dagelijks bestuur) 

Mevrouw C. Uilenreef Secretaris (dagelijks bestuur en waarnemend 

vicevoorzitter) 

Mevrouw M. Compagnie Lid (VGWM-commissie) 

Mevrouw S. Ruiter Lid (VGWM-commissie) 

Mevrouw C. Koreman Lid (werkgroep organisatorisch, financiën en PR) 

Mevrouw L. Lammers Lid (werkgroep organisatorisch, financiën en PR) 

Mevrouw L. Visser Lid (werkgroep organisatorisch, financiën en PR) 

Mevrouw J. Stegeman Ambtelijk secretaris 

 

Samenstelling Cliëntenraden 2018 

Hanzeborg 

Naam lid Aandachtsgebied of rol binnen CR 

Mevrouw M.G. Gehem Voorzitter 

Mevrouw T. de Vries Plv. Voorzitter en penningmeester/AB 

Mevrouw C. de Vries Zorg en Welzijn 

Mevrouw E. Agterberg Lid per 9 januari 2018/Menucommissie 

Mevrouw W. van Schauwenhove Lid tot februari 2018 

Mevrouw T. Post Lid tot mei 2018 

Mevrouw H. Adrichem Lid per 1 juli 2018 

De heer T. Koorn Lid per 4 december 2018 
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De Uiterton  

Naam lid Aandachtsgebied of rol binnen CR 

De heer J. Jorritsma  Voorzitter 

Mevrouw. B. Arxhoek Plv. Voorzitter/Zorg en Welzijn 

Mevrouw G. Bij de Vaate   Lid/Activiteiten 

Mevrouw E. Waterhout Lid/Zorg en Welzijn 

Mevrouw G. Broersen Lid/Vergeten Landleven 

De heer K. v.d. Wege Lid/Bouwzaken 

Mevrouw J. Kroes Lid/Menucommissie 

 

Thuiszorg 

Naam lid Aandachtsgebied of rol binnen CR 

De heer Th. de Graaf Voorzitter 

Mevrouw N. Sieverts Plv. Voorzitter  

Mevrouw E. Toet Lid  

De heer D. Doeven Lid, per oktober a.i. voorzitter 

De heer E. Immink Lid tot 1 januar 2018 

Mevrouw A. Stratman Lid per september 2018 

 

 

1.8 Klachtencommissie en vertrouwenspersonen 
In 2018 konden zowel medewerkers als cliënten (c.q. hun vertegenwoordiger) op grond van de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gebruik maken van een Klachtenopvangfunctionaris. 

De Raad van Bestuur kan inzake een klacht de onafhankelijke klachtencommissie inschakelen. Voor 

de uitvoering van de klachtenregeling is Woonzorg Flevoland aangesloten bij de geschillencommissie 

van Actiz. 

Binnen Woonzorg Flevoland zijn drie onafhankelijke vertrouwenspersonen werkzaam: twee voor 

bewoners en thuiszorg cliënten en één voor medewerkers. Alle vertrouwenspersonen kunnen naast 

hun advies-, bemiddeling- en klankbordfunctie, de cliënt/medewerker ook doorverwijzen dan wel 

ondersteunen bij eventuele klachtenprocedures.  

Woonzorg Flevoland heeft  een vastgestelde Klokkenluidersregeling medewerkers. Deze regeling is 

gelijk aan de landelijke regeling.    
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Samenstelling onafhankelijke Klachtencommissie WZF  op 31 december 2018 

Naam lid Aandachtsgebied of rol  

Dhr. B. de Hon (op voordracht bestuurder) Voorzitter  

Mw. M. Ebbens (op voordracht Cliëntenraden) Lid 

Mw. C. de Haas (op voordracht van bestuurder) Lid 

 

 

Vertrouwenspersonen 

Naam lid Aandachtsgebied of rol  

Jenneke Sijbrant Vertrouwenspersoon bewoners, tevens 

Klachtenfunctionaris 

Eke Surink-van Eerde Vertrouwenspersoon bewoners en thuiszorg cliënten, 

tevens Klachtenfunctionaris 

Nieske Poortstra Vertrouwenspersoon personeel 
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Hoofdstuk 2 Ondernemen vanuit onze missie en visie 

 

Visie, missie en motto 
Woonzorg Flevoland heeft als missie met zorg en diensten positief bij te dragen aan de kwaliteit van 

leven van mensen met een zorgvraag. Dit doen wij vanuit onze visie op belevingsgericht werken 

waarin het welbevinden van de cliënt en hoe hij of zij welbevinden ervaart, centraal staat. Onze zorg 

is gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarnaast vinden wij het 

belangrijk dat onze cliënten plezier hebben in hun leven, zich thuis voelen bij Woonzorg Flevoland en 

de eigen regie hebben over hun leven en de zorg die zij ontvangen. Wij willen in mogelijkheden 

denken en creatief zijn als het gaat om het beantwoorden van vragen van onze cliënten. Naast onze 

medewerkers hebben mantelzorgers én vrijwilligers een belangrijke plaats in onze dienstverlening.  

Mantelzorgers weten als geen ander wat de wensen en verlangens van hun naasten zijn. Ook vinden 

we het belangrijk dat onze medewerkers plezier hebben in hun werk en professionele ruimte 

ervaren. Tot slot willen wij van waarde zijn voor onze samenwerkingspartners in ons werkgebied, 

net zoals zij dat voor ons zijn. 

 

Woonzorg Flevoland is een innovatieve organisatie die steeds op zoek is naar ontwikkelingen in de 

vraag van de cliënt in relatie tot maatschappelijke invloeden. Het motto waarmee wij werken luidt: 

“Het moet kunnen en dan kan het meestal ook”. Hiermee wil Woonzorg Flevoland aangeven uit te 

gaan van mogelijkheden en kansen en niet van risico’s, regelgeving en bezwaren.  

 

Onze kernwaarden zijn: 

 
Samen vormen de kernwaarden het woord SCHIK: we hebben plezier in ons werk! 
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Eigen regie  
Voorop staat dat de cliënt altijd zelf de regie heeft over zijn leven en dus ook over de zorg en 

diensten die hij van ons ontvangt.   

  

Respect en zeggenschap  
Als zorgmedewerkers respecteren wij de persoonlijke doelen die iemand stelt en ondersteunen onze 

cliënten bij het nemen van beslissingen over de gewenste behandeling en ondersteuning. Wanneer 

de cliënt zelf niet meer in staat is bewust de regie te voeren dan betrekken wij zijn wettelijk 

vertegenwoordiger en/of mantelzorgers.   

  

Creatief en ondernemend  
Wij zijn creatief en ondernemend als het gaat om het beantwoorden van de vragen van onze 

cliënten: ‘Het moeten kunnen tenzij het niet kan, en dan kan het meestal tóch’.   

  

Integriteit  
Wij handelen vanuit integriteit en respect voor onze cliënten en iedereen die bij de zorg betrokken 

is. Wij willen dat iedereen zich thuis voelt bij Woonzorg Flevoland en zichzelf kan zijn.   

  

Maatschappelijk bewust  
Wij zijn maatschappelijk bewust en voortdurend in ontwikkeling om met onze zorg en diensten aan 

te blijven sluiten bij actuele ontwikkelingen in ons werkgebied en nieuwe cliëntbehoeften die hieruit 

voort (kunnen) komen.  

  

Professionaliteit  
Onze zorg en diensten zijn van excellente kwaliteit en voldoen aan alle professionele eisen.  
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Hoofdstuk 3 De kaders voor 2018 

 

Van waarde zijn en blijven 
Onze strategie is er op gericht om ook in de toekomst van zo groot mogelijke waarde te kunnen 

blijven voor mensen met een zorgvraag. De strategie is niet los te zien van de context waarin we 

werken. Deze context is de afgelopen jaren onderhevig aan grote politieke en maatschappelijke 

veranderingen. Hierdoor is er, vergeleken met een aantal jaren geleden, een toegenomen dynamiek 

in het werkveld die zich uit in opeenvolgende veranderingen in budgetten en regelgeving, 

toegenomen marktwerking, andere cliëntbehoeften en nieuwe technologische mogelijkheden. Een 

andere belangrijke factor waar onze strategie op gestoeld is, is de vergrijzingsgolf die de komende 

jaren verder zal toenemen in combinatie met het extramuraliseringsbeleid van de overheid. En met 

al deze ontwikkelingen veranderen de wensen en behoeften van onze doelgroep. 

 

Zes centrale thema’s in 2018 
In 2018 stonden zes thema’s centraal, die afgeleid zijn uit de missie, visie en meerjarenstrategie.  

Cliënten   

Goede kwaliteit van zorg en diensten vinden wij belangrijk. Het allerbelangrijkste daarbij vinden wij 

dat onze zorg en diensten aansluiten bij de behoeften van onze cliënten. Onze ambitie is om onszelf 

hier voortdurend in te verbeteren. Op verschillende manieren peilen wij de ervaring van onze 

cliënten met onze zorg en diensten. Hieruit halen wij informatie over hoe wij nog beter aan kunnen 

sluiten bij de behoeften van onze cliënten.  

 

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.  

  

Medewerkers 

Voldoende goed opgeleide, tevreden en gemotiveerde medewerkers zijn van cruciaal belang om 

onze ambities te kunnen verwezenlijken. Met de schaarste op de arbeidsmarkt van 

zorgmedewerkers, is het een uitdaging om voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers te krijgen.  

Het is onze ambitie om de tevredenheid en motivatie van medewerkers te vergroten en te 

stimuleren en om voldoende medewerkers aan ons te binden om goede zorg te kunnen leveren. 

 

Innovatie 

Met innovatie beogen wij onze zorg en diensten sneller, handiger, beter of goedkoper te maken 

zodat we beter kunnen aansluiten bij de behoeften van onze cliënten. Onder innovatie verstaan wij 

de implementatie van nieuwe zorgconcepten of diensten, (zorg)technologie of werkprocessen en –

structuren. 
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Partners en financiers 

Goede samenwerking in de wijk maakt het mogelijk om het sociale domein en het medische domein 

met elkaar te verbinden in de zorg rondom de cliënt. De cliënt is hierbij gebaat. Zo biedt de 

samenwerking met welzijnspartijen, maar ook met het bedrijfsleven, verenigingen en 

netwerkpartners, de mogelijkheid om thema’s als eenzaamheid, overbelaste mantelzorgers en 

behoefte aan zingeving, als onderdeel van het totale zorgplan, aan te pakken. Door nauwe 

samenwerking met het ziekenhuis streven we er naar de zorg zo dicht mogelijk bij de thuissituatie 

van de cliënt te kunnen laten plaatsvinden. 

 

Financiën 

Onze financiële ambities voor 2018 dragen bij aan ons strategisch doel om enerzijds de financiële 

basis van de organisatie te verstevigen en een aantrekkelijke partij te zijn voor financiers. Anderzijds 

moet ons financiële beleid voldoende ruimte bieden om met innovatie en ondernemerschap ook in 

de toekomst bij de behoeften van onze cliënten te kunnen blijven aansluiten.  

 

  

  



 

Woonzorg Flevoland – Jaardocument 2018   17 

Hoofdstuk 4 Resultaten 2018 
 

De zes thema’s van 2018 vormen de leidraad waarlangs wij de resultaten van 2018 beschrijven. Deze 

thema’s sluiten naadloos aan bij onze strategische meerjarendoelen: langer, veilig en met plezier 

thuis wonen, wonen met zorg en excelleren in dementiezorg.  

 

4.1 De cliënten centraal 

Wij vinden het belangrijk dat onze zorg en diensten aansluiten bij de behoeften van onze cliënten. 

Zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat je wenst; of je nu zelfstandig woont of in één van onze 

woonzorglocaties. Dat vraagt van medewerkers dat ze invoelend zijn en weten wat voor de cliënt 

belangrijk is, zodat zij passende zorg en ondersteuning kunnen bieden. Daarmee hopen wij positief 

bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. Onze ambitie is om onszelf hier 

voortdurend in te verbeteren. Op verschillende manieren peilen wij de ervaring van onze cliënten 

met onze zorg en diensten. Hieruit halen wij informatie over hoe wij nog beter aan kunnen sluiten bij 

de behoeften van onze cliënten. Omdat wij geloven in het resultaat van belevingsgericht werken, 

meten we specifiek aspecten die te maken hebben met persoonsgerichte zorg. Hoewel wij 

ZorgkaartNederland als instrument om cliënttevredenheid te meten op zichzelf te beperkt vinden, 

erkennen wij ZorgkaartNederland als belangrijk medium voor potentiele cliënten en stakeholders 

zoals de Patiëntenfederatie en zorgverzekeraars. 

 

Belevingsgericht werken 

Iedere dag wordt hard gewerkt om de zorg en ondersteuning nog beter te maken. Dit doen we met 

veel mensen: zorgmedewerkers, managers, staffunctionarissen, ondersteunende diensten en 

vrijwilligers. En uiteraard met de bewoners en 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. Belevingsgerichte zorg is specifiek persoonsgebonden zorg waarbij de 

zorgmedewerkers proberen in de schoenen te staan van de ouderen, om er zo achter te komen wat 

er 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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Verhogen cliënttevredenheid 

Intramuraal 

Binnen onze woonzorglocaties zijn in 2018 13 teams gestart met het gebruik van ‘Verbetermeters’ 

om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van onze bewoners. Leren en verbeteren is 

daar een dagelijks onderdeel van en gaat bijvoorbeeld over de veiligheid of de kwaliteit van zorg 

voor cliënten, maar ook over de sfeer op de werkvloer, maaltijden en activiteiten of de contacten 

met familieleden. De Verbetermeters worden niet alleen gebruikt door zorgteams, maar ook door 

bijvoorbeeld het restaurant, de keuken en de recepties. 

Met behulp van de antwoorden op de vragen uit de digitale vragenlijst van de Verbetermeters, 

krijgen de teams inzicht in hoe de betrokkenen de kwaliteit op hun afdeling wordt ervaren. Zij 

bespreken als teams deze inzichten en uitkomsten en komen tot concrete verbeteracties. 

Vervolgens wordt door de teams gemonitord of deze verbeteracties leiden tot een positievere 

kwaliteitservaring door de betrokkenen. In 2019 starten de overige teams met de Verbetermeters. 

De belangrijkste resultaten uit de eerste meting in 2018 op een rij: 

Locatie Wat gaat goed? Wat vinden cliënten 

belangrijk? 

Wat zijn 

aandachtspunten? 

Hanzeborg Schoon en verzorgd lichaam: 8,9 

Aandacht voor cliënten: 8,7 

Schone en veilige kamers en ruimten: 8,5 

Rekening houden met privacy: 8,5 

Samenwerking in het team: 8,3 

Aandacht voor 

cliënten  

Tevredenheid over 

maaltijden 

Voldoende tijd en 

ruimte voor cliënt 

Participatie voor 

familie en naasten 

Voldoende tijd en 

ruimte voor de cliënt 

Zinvolle tijdsbesteding 

en activiteiten 

De Uiterton Schoon en verzorgd lichaam: 9,1 

Rekening houden met privacy: 9,0 

Hygiënisch werken: 8,9 

Aandacht voor cliënten: 8,8 

Inspelen op wensen en behoeften: 8,6 

Aandacht voor 

cliënten 

Inspelen op wensen 

en behoeften 

Zorgmedewerkers 

kennen cliënten 

 

Participatie van 

familie en naasten 

Zinvolle tijdsbesteding 

en activiteiten 

Evaluatie zorgplan 

Vergeten 

Landleven 

Melden en leren van incidenten: 10 

Aandacht voor cliënten: 8,8 

Zorgmedewerkers kennen cliënten: 8,8 

Zorgplan opstellen: 8,8 

Zorgplan als basis voor gewenste zorg: 8,8 

Aandacht voor 

cliënten 

Zorgmedewerkers 

kennen cliënten 

Cliënten hebben 

inspraak in de zorg 

Inspelen op wensen 

en behoeften 

Zinvolle tijdsbesteding 

en activiteiten 

Samenwerking met 

vrijwilligers 

 

De thema’s die naar aanleiding van de gemaakte Verbetermeters zijn opgepakt zijn: 

 aandacht voor de cliënt 

 passend activiteiten aanbod 

 informatie over bewoners met oog op benaderwijze en mogelijke aandachtspunten 

 participatie (verwachtingen) familie 

 de belevenis van de maaltijd vergroten en aansluiten bij activiteiten. 
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Verder zijn er verbeterthema’s gekozen op het vlak van teamontwikkeling en werkprocessen, zoals 

feedback geven en ontvangen, informatie en verantwoordelijkheid helder krijgen rondom bewoners 

met weglooprisico, traceerbaarheid van hulpmiddelen binnen de organisatie en medicatieveiligheid. 

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 kan 

ook bekeken worden of de ingezette verbeteracties tot het gewenste resultaat hebben geleid. 

De resultaten van de Verbetermeters worden met enige regelmaat gedeeld in de speciale 

nieuwsbrieven die maandelijks aan alle medewerkers worden gestuurd en op intranet worden 

geplaatst. Een mooi recent voorbeeld is de totstandkoming van de kersenboom waarin kleine 

wensen van bewoners in gehangen kunnen worden, zoals kledingkast opruimen, een visje eten op 

de markt enz. Bijna alle teams werken met de zgn. Verbeterapp. Zij worden hierbij ondersteund door 

de coaches belevingsgericht werken. De verbeterpunten komen tevens terug in de 

paraplubesprekingen. De Bolder doet niet mee met de Verbetermeters; zij sluiten aan bij het 

kwaliteitssysteem van Kwintes. 

Extramuraal 

Vanaf het eerste kwartaal 2018 gebruiken de thuiszorgteams een vragenlijst in Nedap ONS om de 

cliënttevredenheid te meten. Deze vragenlijst kan door de wijkverpleegkundige of 

routeverantwoordelijke worden afgenomen. De uitkomsten van deze vragenlijst worden in de teams 

besproken en medewerkers denken actief mee over de intern geconstateerde verbeterpunten: 

 bij de cliënten niet over andere cliënten praten 

 niet over collega’s praten 

 niet te diep ingaan op privézaken   

 feedback niet via medewerkersportaal maar face-to-face of telefonisch. 

Een verhoogde cliënttevredenheid is gemeten op onder andere de volgende punten: 

 persoonlijke aandacht 

 vaste medewerkers 

 de omgang vanuit de medewerkers is altijd vriendelijk 

 menselijkheid en hartverwarmend personeel. 

 

ZorgkaartNederland 

Woonzorg Flevoland gebruikt verschillende passende kwaliteitsinstrumenten om het 

kwaliteitsbeleid vorm te geven. ZorgkaartNederland is er daar een van. ZorgkaartNederland is 

behalve verplicht gesteld door de overheid ook een steeds vaker gebruikt medium in de 

maatschappij. Wij stimuleren cliënten om hun review hier achter te laten. Bij resultaten van een 6 of 

lager, worden de plaatsers uitgenodigd om het gesprek aan te gaan. Hier is in 2018 éénmaal gebruik 

van gemaakt.  
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Onderdeel Aantal waarderingen Gemiddelde score 

Woonzorg Flevoland totaal 26 8,1 

Hanzeborg 3 9 

De Uiterton 3   5,3* 

Thuiszorg Almere 10 8,5 

Thuiszorg Lelystad 18 8,3 

 

* De Uiterton heeft in 2018 drie waarderingen mogen ontvangen. Eén waardering was zeer laag. Met de 

betreffende mantelzorger is uitgebreid in gesprek gegaan. Er zijn verbeterpunten vastgesteld en naar 

tevredenheid van de mantelzorger uitgevoerd. 

 

Bewegen, cultuur en kunst  

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, floaten, themaweken en wandelingen.  

“De volgende keer rijd ik zo naar Parijs” 

Bijzondere vervulde wensen 

 

In 2018 zijn er weer verschillende wensen van cliënten vervuld. Twee opvallende wensen waren 

een wensrondvlucht boven Lelystad en nog een keer zelf auto rijden. 

  

Wensrondvlucht 

Lelystad Airport, de Aviation Group en de Lelystadse 

Uitdaging vervulden de wens van drie cliënten van 

Woonzorg Flevoland om een rondvlucht boven 

Lelystad te maken. De deelnemers hadden een 

fantastische middag en gingen naar huis met een 

officiële oorkonde.  

 

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." 

 

 

 



 

Woonzorg Flevoland – Jaardocument 2018   21 

Zinvolle daginvulling 

In 2018 is het visiedocument ‘Een mooie dag’ opgeleverd, met hierin een voorstel voor een andere 

benadering van daginvulling voor onze cliënten. Woonzorg Flevoland wil vanuit individuele 

behoeften en mogelijkheden van de cliënt bijdragen aan het realiseren van betekenisvolle 

activiteiten, zowel voor de cliënt zelf als voor anderen in zijn of haar sociale omgeving. Het doel van 

het project, volgens deze visie, is een totale omslag binnen Woonzorg Flevoland te realiseren. Van 

groepsgericht naar individueel en van aanbod- naar vraaggerichte daginvulling, waarbij de behoeften 

en mogelijkheden van de individuele cliënt leidend zijn. We streven ernaar de huidige 

activiteitenbegeleiders en medewerkers dagbesteding/dagbehandeling in te zetten als zgn. 

welzijnscoaches. Zij worden de ambassadeurs voor de cliëntbehoefte; het maatje van de cliënt op 

het gebied van daginvulling.  

Daarnaast is het plan om een functionaris aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het matchen 

van vraag en aanbod met betrekking tot passende activiteiten voor onze cliënten (werknaam ‘sociaal 

makelaar’). Hij/zij gaat aan de hand van de behoeften inventarisatie van de welzijnscoaches op zoek 

naar deze activiteiten. Dit kunnen zowel activiteiten binnen als buiten de organisatie zijn. In 2019 

wordt dit plan verder uitgerold, onder leiding van de manager Gastvrijheid & Welzijn. 

 

4.2 Kwaliteit als leidraad 

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.  

 

PREZO Goud voor alle onderdelen 

In november 2018 heeft er een initiële audit plaats gevonden voor de wijkverpleging, Huishoudelijke 

Ondersteuning, Dagbesteding, en Ondersteuning Thuis. Alle vier de onderdelen zijn bij Perspekt 

voorgedragen voor het PREZO Gouden Keurmerk. De drie intramurale locaties (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 keurmerk behouden. Bij alle audits werd de 

waardering uitgesproken voor de voelbare betrokkenheid van onze medewerkers bij de bewoners.  

 

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) 

voldoen wij aan de wettelijke verplichting vanuit de Inspectie Volksgezondheid om alle incidenten te 

registreren en te melden, en om inzicht te verschaffen in de daaropvolgende afhandeling.  

De meest voorkomende meldingen zijn: 

- vallen door ziektebeeld 

- meldingen rondom medicatie (aftekenen/geven/distributie). 

Vanuit deze meldingen gaan wij op zoek naar de oorzaak van het ontstaan van het incident zodat wij 

hier gericht een aanpak op kunnen ontwikkelen. 
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In 2018 hebben we een flinke stap voorwaarts gemaakt als het gaat om het bewustzijn van 

medewerkers om incidenten te beschouwen als kans om iets te leren en verbeteren. Alle 

verpleegkundigen zijn getraind om een systematische analyse te kunnen doen van de incidenten. De 

praktijkcoaches ondersteunen de team en de afdelingsverpleegkundigen bij het analyseren van de 

MIC’s naar basisoorzaken. Het komt in ieder teamoverleg terug. Het feit dat het aantal meldingen 

van incidenten is toegenomen, is voor ons een teken dat dit bewustzijn onder medewerkers is 

toegenomen en er een cultuur is waarin men niet bang is incidenten te melden en hier juist van wil 

leren. Desalniettemin is het leren van MIC-meldingen in een cyclisch systeem nog volop in 

ontwikkeling. Dit gaan we in de komende jaren naar een hoger plan brengen zodat we leren en 

verbeteren m.b.t. MIC –meldingen.  

 

Ieder team een verbetercyclus 

Bijna alle teams zijn inmiddels aangehaakt bij het werken met de verbeterapp van de 

Verbetermeters. Het heeft op teamniveau mooie inzichten opgeleverd over het geven en ontvangen 

van feedback en over de taken van de receptionistes. Op cliëntniveau is meer inzicht verkregen over 

het geven van aandacht en de planning van en het soort activiteiten. 

“Het begin van beter samenwerken is er” 

Restaurantmedewerkers De Uiterton maken Verbetermeters 

 

Onze collega’s van het restaurantteam in De Uiterton zijn als één van de eersten gestart met de 

Verbetermeters. Hoe hebben ze dit ervaren? Welke hobbels hebben ze genomen en heeft het ze 

al wat opgeleverd? Collega’s Haticé en Lisette vertellen over hun ervaringen. 

 

“Ik zag het werken met de verbetermeters als een mooie manier om punten die we eerder al wel 

signaleerden, maar waarvan het niet lukte ze op te pakken, weer door te zetten”, vertelt Haticé. 

“Na de dialoogsessie, waarin we de onderwerpen konden kiezen waar we mee aan de slag wilden 

gaan, zijn we meteen gestart. Ons eerste doel was het verbeteren van de communicatie tussen de 

zorg en ons team. Specifieker, het verkrijgen van meer en betere informatie over het welzijn van de 

bewoners die bij ons komen eten. Het begin van beter samenwerken is er”, zegt Haticé. “Voor ons 

geldt dat wij nu beter uit kunnen leggen waarom we bepaalde informatie nodig hebben om ons 

werk beter te kunnen doen. De bewoners kijken uit naar het eten, ze kunnen hun verhaal bij ons 

kwijt. Wat ze overdag meemaken komt er tijdens het eten vaak uit en dan is het fijn dat wij er op 

zo’n moment zijn en ook net dat beetje extra informatie hebben om de bewoner te helpen. Ik ben 

echt trots op mijn team”, besluit Haticé. 

 

  

Accent op zingeving in alle zorgplannen 

Uit de interne audit die in augustus op de zorgplannen is gedaan, bleek dat veel zorgplannen van 

cliënten nog niet in lijn zijn met de wensen van de cliënt en specifiek op het aandachtsgebied 

zingeving. Een signaal dat er rondom methodisch werken nog veel verbeterd kan worden. Naar 

aanleiding van de interne audit, is er in alle teams aandacht besteed aan methodisch werken.  
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Daarbij bleek dat de wijze waarop we het ECD in Nedap Ons hebben ingericht, ons daarbij niet 

maximaal ondersteunt. Zingeving is een onderwerp dat in de bewonersbespreking 

(paraplubespreking), begeleid door de coach belevingsgericht werken, aan de orde komt. Het draait 

er dan om ‘ Wat is voor de cliënt van wezenlijk belang als het gaat om kwaliteit van leven en hoe 

kunnen wij daar aan bijdragen?’ 

 

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. Daarmee wordt helaas niet het directe toezicht zoals in een woonzorgcentrum en 

de eenzaamheidsproblematiek opgelost. 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. 

Net als elders in het land heeft de extramuralisering van zorg een directe invloed op het vollopen 

van de tijdelijk verblijf mogelijkheden zoals het eerstelijns verblijf, de schakelafdelingen en 

crisisplaatsen in De Uiterton en Hanzeborg. Steeds vaker worden hier ouderen vanuit een 

crisissituatie thuis opgenomen. Soms kunnen ouderen na opname niet meer naar huis. Een pijnlijke 

situatie omdat ze daardoor niet meer de mogelijkheid krijgen om afscheid te nemen van hun huis en 

niet in de gelegenheid zijn zelf het proces van verhuizing mee te maken. 

Wachtlijst eind 2018 

Locatie Aantal extern actief 

wachtenden 

Wachtenden op 

juiste plek (nu op 

schakelafdeling, 

crisis enz.) 

Wachtenden in 

zorglocatie andere 

aanbieder 

Externe ‘wens’ 

wachtenden (excl. 

cliënten met alleen 

VPT) 

Hanzeborg KSW 10 3 8 3 

Hanzeborg somatiek 6 2 4 13 

De Uiterton KSW 9 4 1 3 

De Uiterton somatiek 5 4 1 3 

Vergeten Landleven 6 3 7 0 

Totaal 36 16 21 22 

 

Bij de hiervoor genoemde tabel moet opgemerkt worden dat cliënten op de wachtlijst er soms voor 

kiezen hun indicatie te verzilveren in een Volledig Pakket Thuis in plaats van overbruggingszorg. Zij 

staan dan wel op de wachtlijst maar niet als zodanig geregistreerd bij het Zorgkantoor. 
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Wachtlijstbegeleiding 

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 deze mensen.  

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. Na een jaar is haar toegevoegde waarde gebleken uit het feit dat de samenwerking van 

hulpverleners rondom een cliënt verbeterd is, waardoor er gerichter ingespeeld kan worden op de 

behoeften van cliënten op de wachtlijst en hun mantelzorgers. 

 

VAR 

In februari 2018 vond de officiële aftrap plaats van de Verpleegkundige en/of Verzorgende 

Adviesraad (VAR) van Woonzorg Flevoland. 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 terug te brengen tot drie onderwerpen: de relatie met de 

beroepsgroep, de relatie met belanghebbenden in de organisatie en invloed op het zorgbeleid.  

Daarnaast vormen de eigen ontwikkeling van de VAR en het hebben van een adviserende rol 

belangrijke aandachtsgebieden.  

 

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 ingestuurd waarmee we gerichter 

kunnen inspelen op de toegenomen complexiteit van de cliënten. Op basis van dit verbeterplan 

heeft VWS Woonzorg Flevoland in september € 1 miljoen verstrekt om de noodzakelijke 

kwaliteitsverbeteringen door te voeren en zo de kwaliteit te waarborgen.  Met deze middelen 

konden wij extra zorgpersoneel inzetten op cruciale momenten van de dag en konden 

zorgmedewerkers beter ondersteund worden bij complexe problematiek. Bijvoorbeeld door de extra 

inzet van een coach belevingsgericht werken, een maatschappelijk werker en een praktijk coach die 

zorgmedewerkers helpt om lastige vraagstukken op te lossen in de zorg aan cliënten. We hebben 

daarmee ook onze nek uitgestoken: het was immers niet duidelijk of de extra financiële middelen 

gecontinueerd zouden worden in het laatste kwartaal van 2018. Uiteindelijk hebben wij deze extra 

personeelskosten voor het laatste kwartaal uit eigen middelen moeten betalen. De opvolgende extra 

gelden voor kwaliteitsverbetering, lees: extra inzet van personeel, konden namelijk pas weer voor 

2019 aangevraagd worden. 
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4.3  Medewerkers en vrijwilligers: waardevol en onmisbaar 

Voldoende goed opgeleide, tevreden en gemotiveerde medewerkers zijn van cruciaal belang om 

onze ambities te kunnen verwezenlijken. Met de schaarste op de arbeidsmarkt van zowel 

zorgmedewerkers als ander personeel, is het een uitdaging om voldoende (zorg)medewerkers te 

vinden. 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 vinden om onze 

ambities te kunnen verwezenlijken. 

 

Medewerkerstevredenheid  

In september 2018 heeft er een MBO plaatsgevonden. De scores hieronder laten zien dat er ten 

opzichte van 2016 gelijk of iets daaronder gescoord is.  

Onderdeel  WZF score 2016 WZF score 2018 

Bevlogenheid  7,7 7,6 

Betrokkenheid  8,1 7,8 

Tevredenheid  7,5 7,3 

Professionele ruimte: “ik krijg de ruimte om in te 

spelen op de behoefte van de cliënt” 

6,8 6,8 

Voldoende bekwaam en ondersteund: “ik word 

voldoende ondersteund om in de toekomst gezond 

inzetbaar te blijven” 

7,1 6,6 

 

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. 

 

Verzuim 

Het voortschrijdend verzuimpercentage tot en met december 2018 is 6,67%. Het verzuim in de 

branche is 7,12%. Een verzuimpercentage van maximaal 4,5% is ambitieus gebleken en behoeft 

mogelijk bijstelling. Het streven om het verzuimcijfer omlaag te krijgen blijft en zal daarom als 

speerpunt voor 2019 op de agenda blijven staan. In ons verzuimbeleid staat het gedragsmodel 

centraal. De mate waarin medewerkers zich prettig voelen binnen hun huidige functie en werkplek 

heeft hier echter wel invloed op. Daar ligt dan ook een belangrijke taak voor de managers, 

ondersteund door afdeling HRM. 

 

Campagne IK ZORG 

De sector Zorg en Welzijn heeft de komende jaren veel extra mensen nodig. Dit betekent dat meer 

mensen ‘moeten’ kiezen voor een loopbaan in zorg of welzijn en deze ook blijven voortzetten. 

Daarom is de sector Zorg en Welzijn (samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport en campagnebureau PublicisOne) in 2018 gestart met de landelijke publiekscampagne IK 



 

Woonzorg Flevoland – Jaardocument 2018   26 

ZORG. 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.  

       

 

Veranderende positie 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. Dat vraagt om facilitering en waardering van het samenspel tussen formele en 

informele zorg. 

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. In 2018 hadden wij 18% meer vrijwilligers dan in 2017. Iedere afdeling heeft één of meer 

eigen vrijwilligers die extra aandacht aan de bewoners bieden in de vorm van samen koffie drinken, 

wandelen of een spelletje doen. 

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. 

 

4.4 Gezond en succesvol door innovatie 

Met innovatie beogen wij onze zorg en diensten sneller, handiger, beter of goedkoper te maken, 

zodat we beter kunnen aansluiten bij de behoeften van onze cliënten. Onder innovatie verstaan wij 

de implementatie van nieuwe zorgconcepten of diensten, (zorg)technologie of werkprocessen en  

-structuren. De innovatie-ambities van Woonzorg Flevoland ondersteunen de strategische koers die 

wij hebben ingezet. Dat betekent dat onze innovaties bijdragen aan het verbeteren of vernieuwen 

van ons aanbod gericht op: langer én met plezier thuis wonen, wonen met zorg, dementiezorg, 

ontwikkelingen in Almere en efficiëntere zorg.  

 

 



 

Woonzorg Flevoland – Jaardocument 2018   27 

Langer én met plezier thuis wonen 

De meest voorkomende oorzaken waarom mensen op dit moment niet meer zelfstandig thuis 

kunnen wonen zijn: 

- (gevoel van) onveiligheid door valrisico’s, kwetsbaarheid en geheugenstoornissen 

- overbelaste mantelzorgers 

- onvoldoende sociaal netwerk. 

Op verschillende manieren willen wij met innovatie inspelen op deze knelpunten om zo een bijdrage 

te kunnen leveren aan de landelijke doelstelling van het ministerie, en de wens van senioren om 

langer thuis te kunnen blijven wonen. 

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 zorg in staat de noodzakelijk zorg op een meer efficiënte wijze aan te bieden.  

Woonzorg Flevoland maakt hierin onderscheid in technologie die direct, als interventie, zichtbaar is 

voor de cliënt, mantelzorger en professional én technologie die het zorgproces ondersteunt en/of 

vereenvoudigt. 

Interventies bij de cliënt zijn bijvoorbeeld de inzet van de Medido, robot Tessa en leefstijlmonitoring. 

Allemaal technologische hulpmiddelen die bijdragen aan de zelfredzaamheid van de cliënt en zijn of 

haar omgeving. Voorbeelden van procesondersteunende innovaties zijn de in 2018 ingevoerde 

dubbele medicatiecontrole en de in 2019 geplande introducties van digitale aftekenlijsten en 

wondzorgregistratiesystemen, waarmee de zorg en zorgprocessen verbeterd kunnen worden. 

“Met een druk op de knop de medicijnen in de hand” 

Eerste medicijndispenser in gebruik genomen 

In 2018 is de eerste Medido bij een thuiszorg cliënt 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. In plaats van de thuiszorgmedewerkster 

die langskomt om de medicijnen aan te reiken, 

zorgt de Medido hier nu voor. 

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. De 

alarmcentrale neemt contact op met de cliënt en herinnert deze er aan dat de medicijnen nog 

moeten worden ingenomen." 
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Gebruikersgilde eHealth 

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van zinvolle interventies en hier tevens 

ervaring mee op te doen, heeft Woonzorg Flevoland zich gecommitteerd aan het Gebruikersgilde 

eHealth. Het Gebruikersgilde eHealth is een Europees gesubsidieerd onderzoeksprogramma, 

uitgevoerd door de GezondheidFabriek. Onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en 

Waag Society, kunnen MKB bedrijven innovaties aanbieden, die door zorgmedewerkers en 

-gebruikers beoordeeld worden op functionaliteit. Op deze manier krijgen innovatieve MKB 

bedrijven een platform om hun product door te ontwikkelen en kunnen zorgmedewerkers en  

-gebruikers kennismaken met toekomstige mogelijkheden van de zorg. 

Subsidie dementheek Lelystad   

Woonzorg Flevoland heeft een subsidie van 77.900 euro toegekend gekregen van de gemeente 

Lelystad voor het starten van een dementheek, in samenwerking 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. In de dementheek worden hulpmiddelen uitgeleend zoals boeken, 

spellen, dvd’s etc. Daarnaast zijn professionals en vrijwilligers aanwezig om informatie te 

verstrekken en desgewenst een gesprek aan te gaan over de persoonlijke situatie van de bezoeker. 

Woonzorg Flevoland is dit initiatief gestart vanuit haar voortrekkersrol als ketenregisseur dementie 

in de regio Noord- en Oost-Flevoland. De dementheek opent in mei 2019 haar deuren. 

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. Woonzorg Flevoland heeft de ambitie in deze behoefte te 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. Met 

diverse projectontwikkelaar hebben wij de mogelijkheden verkend om nieuwe woonzorglocaties in 

Almere en Lelystad te ontwikkelen. Daarbij was steeds ons uitgangspunt dat we in deze locaties 

zowel ouderen met een lichte als met een zwaardere zorgvraag woonruimte en zorg en diensten 

moeten kunnen bieden.  

 

Zorgappartementen in De Lely 

Samen met ontwikkelingsmaatschappij Coresta is in 2017 het plan vormgegeven, om in het gebouw 

aan Plaats 1 (naast De Uiterton in het Lelycentre) 38 appartementen voor beschut wonen te 

realiseren. Na aanvankelijk een kritische houding van de gemeente om garant te staan voor de 

financiering van De Lely, 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. Januari 2019 is de officiële 

handeling start bouw verricht en naar verwachting wordt De Lely begin 2020 opgeleverd. 
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Excelleren in dementiezorg 

Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren fors toenemen door de vergrijzingsgolf die 

plaats gaat vinden in Nederland en specifiek in Flevoland. Woonzorg Flevoland heeft dementiezorg 

altijd 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 in 2018 weer op 

zoek geweest 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. 

 

Ontwikkelingen Almere 

Implementatie Zorg in de wijk Almere van Zilveren Kruis 

Met de pilot Zorg in de wijk beoogt zorgverzekeraar Zilveren Kruis in een aantal steden, waaronder 

Almere, de kwaliteit van de wijkverpleging te 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. 

Ontwikkeling en implementatie Wmo-aanbod gericht op begeleiding en dagbesteding van mensen 

met dementie 

Begin dit jaar heeft de gemeente Almere haar Wmo-taken begeleiding, dagbesteding en 

huishoudelijke ondersteuning op een andere wijze ingekocht bij aanbieders. Een aanbieder kon 

inschrijven op de profielen GGz, LG, LVG en mensen met cognitieve problemen en moet aan deze 

mensen een afgestemd pakket van genoemde diensten leveren, al dan niet met onderaannemers. 

Woonzorg Flevoland is na een aanbestedingsprocedure één van de aanbieders geworden van het 

profiel Mensen met cognitieve stoornissen. Sinds het voorjaar bieden wij verschillende vormen van 

dagbesteding, waaronder sinds oktober in Almere Jungle. Hier kunnen ouderen in een ‘jungle-

omgeving’  zich bezighouden met dierverzorging, groen en techniek. Ook zijn we voor een aantal 

andere Wmo-aanbieders onderaannemer geworden voor het bieden van huishoudelijke 

ondersteuning. Hierdoor is het aantal cliënten voor huishoudelijke ondersteuning het afgelopen jaar 

explosief gestegen.  
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“Het begon allemaal met een grote plank en een idee.” 

Dagbesteding Almere maakt prachtige wensboom 

Eind oktober is de dagbesteding in de Almere Jungle gestart, met twee vitale en enthousiaste 

heren. Almere Jungle is een geweldige locatie, gelegen midden in de natuur. De meest exotische 

dieren lopen hier rond en verschillende doelgroepen hebben de mogelijkheid hier dagbesteding te 

hebben. Het idee is ontstaan om een wensboom te gaan maken, omdat de heren graag met hout 

wilden werken en tevens iets moois en functioneels 

wilden maken.  

Het begon allemaal met een grote plank en een 

idee, en binnen mum van tijd ontstond er een 

prachtige boom. En niet zomaar een boom, maar 

een boom waar de wensen van alle deelnemers van 

de dagbesteding in komen te hangen. Deze boom 

krijgt een mooie plek op de dagbestedingslocatie de 

Reedewaard! 

 

Ontwikkeling eerstelijnsverblijf 

Vanwege de toenemende vraag naar eerstelijnsverblijf in Almere, zijn wij op zoek gegaan naar een 

locatie om een eerstelijnsverblijf te starten. Bij Reedewaard hebben we die gevonden. In april 2019 

starten we met 9 plaatsen. Dit aantal zal in de maanden daarna groeien tot 14 plaatsen. 

 

4.5 Samenwerken voor de beste zorg en diensten 

Goede samenwerking in de wijk maakt het mogelijk om het sociale domein en het medische domein 

met elkaar te verbinden in de zorg rondom de cliënt. De cliënt is hierbij gebaat; de zorg wordt dicht 

bij huis geleverd, in de eigen leefomgeving van de cliënt. Zo biedt de samenwerking met 

welzijnspartijen, maar ook met het bedrijfsleven en verenigingen, de mogelijkheid om thema’s als 

eenzaamheid, overbelaste mantelzorgers en behoefte aan zingeving, als onderdeel van het totale 

zorgplan, aan te pakken. Ook intramuraal biedt deze samenwerking kansen. 

Een beweging die landelijk steeds sterker wordt, is het ontstaan van transmurale zorgconcepten. Dit 

is een dynamische vorm van zorg, waarbij zorg wordt aangeboden door meerdere zorgverleners, 

bijvoorbeeld door thuiszorg, huisarts en polikliniek. De zorg wordt volledig afgestemd op de cliënt, 

zodat efficiëntie kan worden bewaard. Bijvoorbeeld rondom oncologische behandelingen of COPD: 

wijkverpleging, huisarts en de behandelpoli van het ziekenhuis werken nauw samen waarbij de cliënt 

zoveel mogelijk thuis de zorg en behandeling krijgt. Door het faillissement van de MC Groep in het 

najaar waren opgebouwde samenwerkingspraktijken plotsklaps verdwenen. In het nieuwe jaar 

willen we deze weer op gaan bouwen met het St Jansdal. Hoe dit gaat verlopen is nog niet bekend. 
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Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland 

Het Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland heeft in 2018 een enorme boost gekregen. Het 

meerjarenplan is volgens planning aangeleverd bij Zilveren Kruis, waarna het verheugende nieuws 

kwam dat er een subsidie komt van ruim 22.500 euro. In diverse werkgroepen is hard gewerkt aan 

het realiseren van de doelen genoemd in het meerjarenplan. Aanvankelijk bleef hierbij de werkgroep 

Diagnostiek wat achter, deels vanwege het wegvallen van het MC Zuiderzee. Later is dit, mede 

dankzij de inzet van overige partijen, waaronder ziekenhuis St Jansdal, toch succesvol verlopen. 

Samen met het Netwerk Palliatieve zorg is een succesvol symposium georganiseerd in de maand mei 

en een ander hoogtepunt was de livegang van de website dementieflevoland.nl. De website en de 

uitgebrachte folder Casemanagement dementie zijn mooie ingrediënten om het dementienetwerk 

en de begeleiding van mensen met dementie in de spotlight te zetten.  

De aansluiting van de huisartsen bij het netwerk, is tevens versterkt door een nauwe samenwerking 

met Medrie. Ander goed nieuws was de aansluiting van Talma Urk bij het netwerk. Tot slot mag niet 

onvermeld blijven dat er, ondanks landelijke problemen, in de regio Flevoland geen wachtlijsten 

bestaan voor casemanagement dementie. 

 

“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.”  

 

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. In 2016 is een start gemaakt met het 

segmenteren  van de dagbestedingsgroepen, zodat er een meer op subgroepen aangepast aanbod 

gedaan kan worden. In 2017 is dit aangevuld met collectieve arrangementen i.s.m. Welzijn Lelystad 

onder de noemer ‘Lelystad werkt samen’. Binnen dit samenwerkingsverband tussen Triade, 

InteraktContour, Kwintes, Welzijn Lelystad en Woonzorg Flevoland zijn drie zogenaamde 

Buurtkamers gerealiseerd. De vierde Buurtkamer werd in maart 2018 geopend. 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.  
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De Buurtkamers laten zien hoe het mogelijk wordt 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. 

 

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 

en opvang en laagdrempelig hulpvragen hier te kunnen opvangen, versterking van de 

ketensamenwerking via integrale teams per wijk en het transformeren van (beschermd) wonen naar 

vormen van beschut- en begeleid wonen. 

“Een sluitend netwerk creëren” 

Nelly den Os, wethouder gemeente Lelystad 

 

Gemeente Lelystad gaat voor een samenleving waarin mensen met 

een psychische kwetsbaarheid een volledig, volwaardig en 

betekenisvol leven kunnen leiden als actieve en betrokken burgers. De 

gemeente zet daarom extra in op begeleiding en ondersteuning.  

 

“Doordat alle partijen met hun eigen deskundigheid rondom een 

persoon verbinden en samenwerken, ontstaat een sluitend netwerk 

waardoor deze persoon gedurende langere tijd blijvend geholpen en 

gevolgd wordt. Hij of zij blijft in beeld en verdwijnt niet van de radar”, 

vertelt wethouder Nelly den Os. 

 

 

Ziekenhuis 

Het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen in 2018 is voor Woonzorg Flevoland een 

zorgelijke ontwikkeling. Een goed lopende keten van zorg en diensten is voor de grote, groeiende 

groep kwetsbare ouderen zeer belangrijk. Langer thuis wonen werkt alleen maar doordat we in 

Lelystad de keten goed geregeld hebben, inclusief een ziekenhuis op acceptabele reisafstand. Als de 

ziekenhuisfunctie verdwijnt, kan de kwaliteit van de keten niet meer gegarandeerd worden.  
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Door het verdwijnen van het ziekenhuis uit Lelystad moeten patiënten, waaronder een grote groep 

ouderen, lang reizen om de zorg te ontvangen die zij nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

specialismen geriatrie, interne geneeskunde en cardiologie. De patiënten, maar ook hun 

mantelzorgers, krijgen te maken met lange reistijden. Dit is zowel financieel als fysiek niet haalbaar 

voor de veelal oudere doelgroep. Daarnaast kunnen de vastgelegde aanrijtijden van ambulances 

naar omliggende ziekenhuizen niet gehaald worden, met alle ongewenste consequenties van dien.  

Woonzorg Flevoland levert een bijdrage aan het gezamenlijk uitoefenen van invloed en druk op de 

(landelijke) politiek en het zoeken naar mogelijke oplossingen rondom een doorstart en/of urgente 

opvang.  

Floriade in Almere 

Woonzorg Flevoland heeft zich ingeschreven om een uniek woonzorgconcept te ontwikkelen op het 

Floriade terrein. In dit concept willen wij laten zien dat door samen met andere zorgpartijen een 

kleinschalige woonzorglocatie te exploiteren in een groene omgeving, er nieuwe dynamieken 

ontstaan die op meerdere facetten voordelen opleveren.  

Er ontstaat een interessante werkomgeving voor zorgmedewerkers, door voorzieningen te delen 

wordt geld bespaart en er ontstaan interessante kansen en mogelijkheden voor dagbesteding. Het 

plan heeft de eerste selectierondes gehaald. Het is nu wachten op het vervolg.  

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 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 inmiddels geïntegreerd in de RAAT’s, die centraal staan in de aanpak van het 

actieprogramma Werken in de Zorg.  

 

4.6 Financiën 

Onze financiële ambities voor 2018 dragen bij aan ons strategisch doel om enerzijds de financiële 

basis van de organisatie te verstevigen en een aantrekkelijke partij te zijn voor financiers. Anderzijds 

moet ons financiële beleid voldoende ruimte bieden om met innovatie en ondernemerschap ook in 

de toekomst te kunnen aansluiten bij de behoefte van onze cliënten. In 2018 wilden we verder 

groeien in de omvang van ons VPT/MPT-aanbod, behandeling in de wijk, en (particuliere) 

thuiszorgdiensten. Dit sluit aan bij onze strategie om langer thuis wonen mogelijk te maken. Dit is 

goed gelukt. We hebben onze VPT/MPT-pakketten verder uitgebreid onder andere door ook de 

(para)medische behandeling hier verder in te integreren. De groei in VPT/MPT werd geremd door de 

schaarste op de arbeidsmarkt. Met name in Almere was dit aan de orde.  Particuliere zorg onder de 

noemer ZorgExtra vindt zijn weg nog niet naar de cliënt. Hoewel er landelijk bedrijven zijn die op dit 

segment inspringen en daar succesvol in lijken te zijn, hebben wij de juiste opzet nog niet gevonden. 

Het komende jaar zullen we ons oriënteren op een vervolg hierop. Verder lag de focus op de 

ontwikkeling van diensten in Almere. Naast de groei van ons marktaandeel wijkverpleging, 
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VPT/MPT/overbruggingszorg en Wmo-diensten hebben we ons gericht op de start van een 

eerstelijnsverblijf en een woonzorglocatie. Het eerstelijnsverblijf zal naar verwachting in april starten 

in locatie Reedewaard. Er zijn nog geen concrete stappen gemaakt in de start van een 

woonzorglocatie.  
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Hoofdstuk 5 Ondersteunende diensten 
 

5.1  Zorgadvies, Marketing, Communicatie & PR 
Structureel inzicht in de beleving en behoeften van (potentiele) cliënten, cliëntgerichtheid, het 

verbinden van cliënten aan onze organisatie en creëren van cliënt gedreven innovaties zijn 

onmisbare elementen om ons als organisatie verder te ontwikkelen.  

Positieve profilering van Woonzorg Flevoland in ons werkgebied stond ook in 2018 hoog op de 

agenda. 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 aanwezig op lokale 

evenementen in Almere en Lelystad om de bekendheid van Woonzorg Flevoland in het werkveld te 

vergroten. Een greep uit onze activiteiten en resultaten in 2018: 

 Deelname lokale evenementen  

We hebben meegedaan aan de Avondvierdaagse in Lelystad en het Forever Young Festival 

en StudieExperience in Almere. Het Forever Young Festival is een gratis festival voor alle 65-

plussers in Nederland en werd in 2018 voor de tweede keer georganiseerd. De 

StudieExperience biedt scholen en werkgevers uit de regio de gelegenheid hun opleidingen 

en arbeidsmogelijkheden te laten zien aan scholieren. 

 20 jaar Woonzorg Flevoland 

In 2018 bestond Woonzorg Flevoland 20 jaar. Om dit te vieren zijn er allerlei activiteiten 

georganiseerd voor cliënten, medewerkers, stakeholders en vrijwilligers. Enkele voorbeelden 

zijn het Symposium De zorg: toen, nu en in de toekomst, jubileumfeest voor medewerkers 

en vrijwilligers, presentje voor bewoners en thuiszorgcliënten en diverse optredens 

waaronder een optreden van Willeke Alberti.  

 Zorgdebat 

De tweede editie van het Zorgdebat op 12 maart werd georganiseerd in het kader van de 

Week van Zorg en Welzijn. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het zicht kwamen 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. 

 Ontwikkeling marketingstrategie 

De in 2017 ontwikkelde marketingstrategie is in 2018 verder uitgewerkt. Er is een nieuwe 

Werken Bij website gelanceerd en de eerste stappen naar een nieuwe corporate website zijn 

gezet. Speerpunten zijn arbeidsmarktcommunicatie en branding van Woonzorg Flevoland in 

Almere en de rest van het werkgebied. 

 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. 
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5.2 Financiën, ICT en inkoop 
Ons huidige werkveld vraagt van zorgorganisaties meer klantgericht denken, ondernemerschap, 

verantwoord risico nemen en ‘out of the box’ denken. Als ondernemende organisatie richten we 

onze blik naar buiten, anticiperen we proactief op veranderingen die zich steeds sneller aandienen 

en we willen wendbaar zijn. In 2018 hebben we gekeken waar we onze bedrijfsvoering c.q. 

organisatie als geheel efficiënter en wendbaarder konden maken zonder dat dit ten koste gaat van 

de cliëntgerichtheid. Dit doen we door LEAN-processen te initiëren maar ook door kritisch naar onze 

huidige organisatiestructuur te kijken.   

 

Ondersteuning bedrijfsvoering 

AFAS en Nedap Ons  

In 2018 is gekozen voor AFAS als systeem voor de organisatieondersteuning (backoffice). In de 

laatste maanden van 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor de gefaseerde Invoering van AFAS. 

Op 1 januari 2019 is gestart met het personeelsdossier, salarisadministratie en de boekhouding. In 

de loop van 2019 worden diverse werkprocessen rondom personeel ingevoerd en gedigitaliseerd, 

zoals het indiensttredingproces en werving en selectie. 

Naast de invoering van AFAS, is Nedap Ons geselecteerd als het systeem voor alle roostering, 

planning en urenregistratie voor geheel Woonzorg Flevoland. De extramurale zorg werkte hier al 

mee. Eind 2018 is de inrichting voorbereid, waarna heel Woonzorg Flevoland vanaf 1 januari 2019 

Nedap Ons kon gebruiken. 

 

Business Intelligence System 

De wensen rondom informatievoorziening nemen sterk toe. Met een Business Intelligence Systeem 

kunnen we gericht informatie over (potentiële) cliënten verzamelen en analyseren, op basis waarvan 

we specifieke , zoals informatie over beslissingsprocessen, concurrentie, markttoestand en 

demografische trends. Op basis van deze informatie is het mogelijk om gericht onze diensten 

ontwikkelen en onze strategie bepalen. In 2017 is gesproken met verschillende leveranciers om te 

mogelijkheden te onderzoeken. Door de implementatie van AFAS is dit project uitgesteld en wordt 

dit in 2019 opgepakt.  

 

Verbetering telefonie 

In 2018 is gestart met het professionalisering van de telefonische bereikbaarheid. Na de 

leveranciersselectie eind 2017/begin 2018, is in mei de start gemaakt met het inrichten van een 

nieuw telefonieplatform voor de gehele organisatie. De bestaande oplossingen die nog per locatie 

waren opgezet en ingericht worden langzaam uit gefaseerd. Bij deze omschakeling worden ook de 

zorgalarmering en de dect-toestellen die daarbij nodig waren, vervangen door smartphones. Dit is 

gereed in de eerste helft van 2019. 

 

Mobiele telefoons wijkverpleging 

In samenhang met de professionalisering van de telefonische bereikbaarheid en het gebruik van 

smartphones in de organisatie, is eind 2017 gekozen voor een ander beheersysteem ter 

ondersteuning hiervan. Door het gebruik van Airwatch is het makkelijker en eenvoudiger geworden 

om de bedrijfsprocessen waar smartphones bij nodig zijn, van een goede stabiele inrichting te 

voorzien. 
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Nieuwe datalijnen 

Na een inventarisatie- en selectietraject van bijna een jaar, is een nieuwe infrastructuur tussen de 

locaties onderling, het datacenter en het internet aangelegd. Eurofiber heeft voor Woonzorg 

Flevoland vanaf de zomer een netwerk tussen de locaties opgebouwd en vanaf 1 december zijn 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. 

 

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. 

 

Inkoop 

De afdeling Inkoop zocht in 2018 verdere integratie met leveranciers en is blijven werken aan een 

geoptimaliseerde waardeketen.  

 

5.3 Personeel en organisatie 

Personeelsbestand 

De arbeidsmarktproblematiek houdt aan. Functies zoals verpleegkundigen IG, verpleegkundigen en 

de functie van specialist ouderengeneeskunde zijn lastig te vervullen. We zien een toename van de 

inzet van ZZP-ers. Door de groei van Woonzorg Flevoland, neemt de vraag naar goed opgeleide 

collega’s toe. Daarnaast vergrijst bestaande personeelsbestand. Dit vraagt om een gerichte visie op 

duurzame inzetbaarheid van personeel en op tijd het gesprek aangaan met medewerkers om opties 

zoals omscholing en pensionering te bespreken.  

  

Werving en selectie 

Mei 2018 is er een corporate recruiter toegevoegd aan het team HRM. De corporate recruiter richt 

zich op het stroomlijnen van het werving- en selectieproces om gericht te kunnen werven en een 

goede match te realiseren tussen sollicitanten en Woonzorg Flevoland. De inzet van specifieke 

campagnes en vergroting van de zichtbaarheid en herkenbaarheid voor potentiële kandidaten is 

essentieel. 

Een nauwe samenwerking met de afdeling Communicatie, PR & Marketing is daarbij onontbeerlijk. 

De realiteit is en blijft helaas dat er gemiddeld 35 vacatures openstaan. Een 100% invulling van de 

vacatures is in de huidige arbeidsmarkt niet mogelijk gebleken.  

 

Op het gebied van personeelswerving voor de zorg staan we niet alleen. Gestimuleerd met landelijke 

impulsen en subsidies zijn er op diverse vlakken regionale initiatieven gaande gericht op een 

gezamenlijke aanpak van het arbeidsmarktvraagstuk.  

Het is als belangrijk dat we aansluiten bij de kansen die dit biedt door oriëntatiestages en 

opleidingstrajecten voor diverse doelgroepen aan te bieden. In november 2018 is er een nieuwe 
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opleidingsadviseur aangesteld. Een van de opleidingsspeerpunten is om te voorzien in instroom 

d.m.v. intern opleiden en zijinstroom. In 2018 is hiermee een start gemaakt en wordt verder 

geïmplementeerd in 2019. 

 

“Christien is een top praktijkopleider.” 

Beste praktijkopleider van Flevoland 

 

Op 14 augustus maakte het SBB bekend dat Christien 

Veenstra, praktijkopleider bij Woonzorg Flevoland, verkozen 

werd tot beste praktijkopleider van de provincie Flevoland in 

de sector Zorg, Welzijn en Sport. Christien leidt al vele jaren 

mbo-studenten op. Op de werkvloer van het bedrijf leren ze 

praktische en sociale vaardigheden. Tiny van der Pijl, 

adviseur praktijkleren bij SBB: “We kunnen wel zeggen dat 

Christien een top praktijkopleider is. Ze is bevlogen en zet 

zich in om alle doelgroepen binnen te halen om verder 

komen in de maatschappij. Het maatschappelijk belang is 

hierbij van grote waarde. Daar zijn we jou dankbaar voor.” 

Christien was blij verrast met de prijs: “Dat mensen van buiten de organisatie mij hebben 

genomineerd als beste praktijkopleider vind ik bijzonder!” 

 

 

Digitaliseren personeelsprocessen 

In het vierde kwartaal van 2018 is gekozen voor een nieuw personeelsmanagementsysteem van 

AFAS. SDB sloot onvoldoende aan bij hetgeen Woonzorg Flevoland nodig heeft. De invoering van 

AFAS 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. 

 

5.4 Gastvrijheid & Welzijn en Facilitair 
20 jaar Woonzorg Flevoland heeft het hele jaar centraal gestaan. Hier was voor Gastvrijheid & 

Welzijn een belangrijke rol weggelegd. We kijken met trots terug op de mooie activiteiten die 

hebben plaatsgevonden, zoals het Zorgdebat voor de gemeenteverkiezingen en een optreden van 

Willeke Alberti.  

Dit optreden was gefinancierd door het Ouderenfonds en de opbrengsten van een door onszelf 

gefinancierd benefietdiner voor al onze relaties. Ook was er het bezoek van Hans Kazan Junior en 

het bezoek van Maarten van der Weijden tijdens de week van de zorg. Tal van activiteiten om ook 

onze bewoners te laten beleven dat Woonzorg Flevoland 20 jaar bestaat.  

Daarnaast zijn er een aantal activiteiten ontwikkeld die inmiddels zijn ingeburgerd en waar naar 

uitgekeken wordt: de zaterdagmiddagborrel in de Hanzeborg en de maandelijkse haringkraam. 
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In het jaaroverzicht mag natuurlijk de deelname aan het beste menu van de zorg niet ontbreken. Een 

geweldig samenspel tussen de koks en de bediening van de Hanzeborg én De Uiterton. En wat zijn 

we trots dat we op 13 maart 2019 op de Zorgtotaal Beurs in de Jaarbeurs Utrecht de derde plaats 

behaalden! 

Naast al deze activiteiten en gebeurtenissen is er ook heel hard gewerkt om onze bewoners in de 

toekomst een nog mooiere dag te kunnen bieden. Dat is het komende jaar terug te zien in de uitrol 

van onze nieuwe visie op een zinvolle daginvulling waarin de rode draad de beleving van onze 

bewoner is. Kortom een prachtig jaar waarin een stevig fundament voor 2019 gelegd is. 

“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. Verslaggever Rob 

Brouwer van Omroep Flevoland nam een kijkje in de 

keuken. Met deze jaarlijkse kookwedstrijd 

laat Distrivers zien dat kwalitatieve maaltijden met een 

beperkt budget van € 4,- dagelijks haalbaar zijn in de zorg.  

 

Ons team behaalde voldoende punten om samen met de teams van het Flevoziekenhuis en de 

Rivas Zorggroep naar de finale te gaan, die live plaatsvond tijdens Zorgtotaal 2019. Het 

keukenteam van Rivas Zorggroep verdedigde hier de titel van 2017 en ging er wederom met de 

hoofdprijs vandoor. 

 

  



 

Woonzorg Flevoland – Jaardocument 2018   40 

Hoofdstuk 6 Raad van Toezicht  
 

De Good Governance code met richtlijnen voor goed en integer bestuur, vormt een belangrijk 

kompas voor het handelen van de Raad van Toezicht. Ook dit jaar heeft de Raad veel belang gehecht 

aan verdere professionalisering van haar leden en de kwaliteit van de samenwerking met de 

bestuurder. De Raad werd versterkt met een nieuw lid: de heer de Ridder. Hij volgde de heer 

Gerards op wiens termijn in 2018 verliep. De heer Gerards heeft in de twee termijnen dat hij 

vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en lid van de auditcommissie was, veel betekend voor het 

functioneren van de Raad en daarmee voor Woonzorg Flevoland.  

Met name in tijden van turbulentie, heeft de Raad steeds de balans gezocht tussen ruimte voor 

ondernemerschap en het beheersen van risico’s. Het afgelopen jaar heeft het thema kwaliteit een 

nadrukkelijkere plaats gekregen in de vergaderingen van de Raad van Toezicht, mede ten gevolge 

van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuizen.  

Ook dit jaar heeft de Raad van Toezicht overleg gevoerd met de Ondernemingsraad en de 

Cliëntenraden. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht allen een dagdeel meegelopen 

in de zorg en het behandelteam. Een zeer verrijkende activiteit die ook door de zorgmedewerkers 

zeer gewaardeerd werd. Tevens hebben leden van de Raad vergaderingen bijgewoond van de 

cliëntenraden om een indruk te krijgen wat er speelt in de cliëntenraden. 
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Hoofdstuk 7 Medezeggenschap 

 

7.1 Cliëntenraden 

Hanzeborg en De Uiterton 

De cliëntenraden van Hanzeborg en De Uiterton/Vergeten Landleven hebben ook dit jaar regelmatig 

overleg gehad met de directeuren van beide locaties, de afdelingsmanagers van de verschillende 

zorgdisciplines en met de activiteitenbegeleiding. Zij gaven desgevraagd adviezen aan de 

directeuren. Beide cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in de menucommissie en nauw betrokken 

bij de menusamenstelling en andere zaken die de voeding betroffen. Leden van de cliëntenraad 

namen regelmatig deel aan werkgroepen/adviescommissies die een specifieke opdracht hadden. De 

cliëntenraden verzorgden een attentie voor bewoners bij inhuizing in de appartementen en aan 

familie bij overlijden. Ook bezochten leden van de cliëntenraden de nieuwe bewoners. 

 

Tijdens de maandelijkse vergaderingen werden allerlei zaken besproken die van belang zijn voor de 

bewoners. Een zeer belangrijk aandachtspunt was de kwaliteit van de (belevingsgerichte) zorg die de 

bewoners krijgen. Als de cliëntenraad dit nodig vond, stelde zij de directie in kennis van haar 

standpunt. Beide cliëntenraden hebben in 2018 hun jaarlijkse vergadering gehouden met bewoners 

en hun familie en/of contactpersonen om hen over allerlei zaken te informeren. Daarbij werd de 

bewoners de mogelijkheid geboden om zaken aan de orde te stellen. De directeur van de 

betreffende locatie was bij deze vergadering ook aanwezig. 

 

Om in contact te komen met de achterban hebben beide cliëntenraden bijeenkomsten 

georganiseerd waarbij koffie werd gedronken met bewoners, die daarvoor persoonlijk werden 

uitgenodigd. Daarbij werden vragen aan de orde gesteld als “Wat vindt u van de zorg die u krijgt?”. 

Indien nodig hebben zij de signalen en bevindingen aangaande managers en activiteitencommissie 

doorgegeven aan de directie. In het kader van het jaarlijkse overleg tussen de drie cliëntenraden en 

afgevaardigden van de ondernemingsraad, werd dit jaar het LOC Zeggenschap in zorg uit 

uitgenodigd met als onderwerp “De nieuwe wet op de cliëntenraden”. Afgesproken is om op locatie 

een cursus van het LOC voor alle cliëntenraden te organiseren, zodra de nieuwe Wet 

medezeggenschap cliëntenraden in werking is getreden.  

 

Thuiszorg 

De cliëntenraad Woonzorg Flevoland-Thuiszorg heeft elke maand in haar vergadering overleg 

gevoerd met de Directeur Thuiszorg, die hen informeerde over de laatste stand van zaken inzake de 

wijzigingen/ontwikkelingen in de thuiszorg. De cliëntenraad heeft contact met het LOC en probeert 

op veel manieren in contact te komen met hun achterban om hun belangen zo goed mogelijk te 

kunnen behartigen. Dat is ook in 2018 weer het belangrijkste doel van de cliëntenraad geweest: 

‘’Hoe bereik ik mijn achterban’’. Ook deze cliëntenraad heeft een koffiebijeenkomst georganiseerd, 

waarvoor de cliënten door middel van een huis-aan-huis verspreide flyer waren uitgenodigd. Helaas 

was daar op dat moment weinig animo voor. Zij hebben dit jaar tevens meegewerkt aan de audit 

voor de wijkverpleging, die PREZO goud heeft opgeleverd. 
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Instemming en advies 

De cliëntenraden Hanzeborg, De Uiterton/Vergeten Landleven en Woonzorg Flevoland-Thuiszorg 

hebben in 2018  desgevraagd adviezen gegeven met betrekking tot o.a. de begroting en het 

Beleidsplan 2019. Zij werden betrokken bij de plannen voor de zinvolle daginvulling van de 

bewoners. Alle drie de cliëntenraden hebben hun instemming gegeven m.b.t. de resultaten van de 

verbeterplannen van Woonzorg Flevoland voor 2019. Ook is er positief geadviseerd op het 

Visiedocument Vrijwilligersbeleid 2.0 van Woonzorg Flevoland. De cliëntenraden Hanzeborg en De 

Uiterton/Vergeten Landleven hebben tevens positief geadviseerd ten aanzien van de adviesaanvraag 

m.b.t. de overschrijding mutatiedagen bij later inhuizen of later opleveren van een appartement. 

Beide cliëntenraden hebben zich gebogen over de Ziggocare-propositie; het voorstel t.a.v. de nieuwe 

mogelijkheden voor telefonie en internet. Ze zijn onder voorwaarden akkoord gegaan met de 

invoering ervan bij de locaties De Uiterton en Hanzeborg. De cliëntenraad Thuiszorg heeft ingestemd 

met de fasegewijze prijsverhoging voor het abonnement voor de personenalarmering van bewoners 

van de Parkzijde. Helaas hebben de cliëntenraden ook moeten constateren dat een vereiste 

adviesaanvraag door de directie wel eens over het hoofd wordt gezien. 

 

7.2 Ondernemingsraad  

De Ondernemingsraad kijkt terug op een onrustige zomer. Er waren veel zorgen bij medewerkers 

over randvoorwaarden zoals werkdruk en roostering. Met uiteindelijk die belangrijkste zorg: de zorg 

voor onze cliënten. Want kunnen wij nog goede zorg leveren als er spanning komt te staan op die 

randvoorwaarden? De Ondernemingsraad ziet dat dit niet alleen een probleem van Woonzorg 

Flevoland is, maar helaas van veel zorgorganisaties in Nederland. De Ondernemingsraad heeft dit 

jaar daarom specifiek aandacht gevraagd voor deze zorgen bij haar bestuurder; daarin gesteund 

door signalen, brieven en e-mails uit vele teams én de uitkomsten van het MBO 2018. 

 

De Ondernemingsraad is in 2018 daarnaast positief betrokken geweest bij verschillende andere 

belangrijke thema’s. Samen met de VGWM-Commissie heeft zij gewerkt aan haar medezeggenschap 

rondom opleidingen, ongewenst gedrag, MIM, MIC en schokkende gebeurtenissen, verzuim, het 

periodiek medisch onderzoek, vergoeding van dienstritten, de wijzigingen in de organisatiestructuur 

en nieuwe bedrijfskleding in de thuiszorg, pauzeregelingen en de aanpassingen van het ARBO-

contract. De Ondernemingsraad blijft deze thema’s ook in 2019 volop volgen en sluit daarin graag 

aan bij de speerpunten ‘goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid’ uit het beleidsplan voor 

2019.  

Medewerkers weten de weg naar de Ondernemingsraad steeds beter en vaker te vinden. De 

Ondernemingsraad heeft informatie gekregen uit de enquêtes aan de klankbordgroep en uit brieven 

aan de Ondernemingsraad en is blij met deze respons. De reacties worden besproken in de OR-

vergaderingen en zo kan de Ondernemingsraad belangrijke onderwerpen beter bespreekbaar maken 

bij de bestuurder. Ook in 2019 zal de Ondernemingsraad onderwerpen bespreken met en toetsen 

via de klankbordgroep. Of collega’s uitnodigen om informatie te delen tijdens één van de 

vergaderingen. En uiteraard wordt informatie gedeeld via WZFNet en de OR-nieuwsbrieven. Zo 

onderhoudt de Ondernemingsraad het contact met haar achterban. 
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Voor de Ondernemingsraad zelf is 2018 een drukke periode geweest. Zij heeft helaas een aantal 

maanden zonder ambtelijk secretaris gewerkt. De taken waren verdeeld onder de OR-leden, die 

eigenlijk al veel op hun bordje hadden en daarnaast ook geconfronteerd werden met een krappe 

bezetting in het dagelijks bestuur. Per oktober 2018 is een nieuwe ambtelijk secretaris aangesteld en 

heeft de Ondernemingsraad vervolgens haar prioriteiten weer opnieuw met elkaar besproken. Met 

de aankomende verkiezingen in 2019 en volop inspiratie uit de trainingen, kijk de Ondernemingsraad 

uit naar een nieuw jaar van medezeggenschap in goede samenwerking met de bestuurder, de 

klankbordgroep de achterban en alle andere belangstellenden.  

 

7.3 Vertrouwenspersoon bewoners 

Sinds in 2017 de functie van vertrouwenspersoon gekoppeld werd aan de functie van 

klachtenfunctionaris, bleek het werkveld te groot voor één functionaris. In juli 2018 is daarom een 

uitbreiding gerealiseerd van 16 uur per maand. Mevrouw Jenneke Sijbrant heeft De Uiterton,  

Vergeten Landleven en zes cliënten van de Hanzeborg, die reeds in zorg waren, in haar pakket.  

Mevrouw Eke Surink-Van Eerde is gekoppeld aan de Hanzeborg en de Thuiszorg. Mevrouw Surink-

Van Eerde en mevrouw Sijbrant vervangen elkaar bij ziekte en vakantie. Er is gemiddeld éénmaal per 

drie maanden overleg gevoerd met de directeuren van de Hanzeborg en De Uiterton en daarnaast 

jaarlijks overleg met de Raad van Bestuur en de Klachtencommissie. Deze samenwerking verloopt 

goed. Tevens was er regelmatig contact met de stafmedewerker kwaliteit voor overleg over 

werkafspraken en bestaande protocollen én met het maatschappelijk werk en de collega 

vertrouwenspersoon. In 2019 wordt er een scholingsdag gevolgd. 

 

Drie informele klachten 

Er zijn in 2018 drie informele klachten binnengekomen vanuit De Uiterton. Het betrof klachten over 

bejegening door verzorgend personeel, (mis)communicatie met familie van een bewoner en de 

uitvoering van de zorg. In alle gevallen zijn er diverse persoonlijke gesprekken gevoerd, soms samen 

of alleen met familie. Voor alle klachten is een passende oplossing gevonden. De indieners van de 

klachten waren bereid mee te werken aan bemiddeling en/of een aanpassing in de te verlenen zorg, 

in nauw contact met de leidinggevenden. Steeds werd uiterlijk binnen twee dagen een afspraak 

gepland, zodat snel gehandeld kon worden. 

 

Positieve geluiden over verzorging, bejegening en maaltijden 

Er zijn ook een achttal uitingen van ongenoegen geweest, die na één of meerdere gesprekken min of 

meer opgelost konden worden. Over het algemeen zijn er positieve en waarderende geluiden over 

de verzorging en de bejegening en de aangeboden activiteiten. De vele grieppatiënten begin 2018, 

de extreem warme zomer en het nijpende personeelstekort was voor de bewoners (en het 

personeel) zwaar en vroeg extra aandacht. Naast de gesprekken met de bewoners, zijn er ook vele 

korte ontmoetingen geweest, waarbij even wat extra aandacht kon worden gegeven en 

geïnformeerd werd naar het wel en wee. Middels een poster in de liften is bekend wanneer de 

vertrouwenspersoon aanwezig is.  
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Over maaltijden en menu’s zijn nauwelijks kritische geluiden te horen, men waardeert de keuze 

mogelijkheden. Voor nieuwe bewoners is het vaak lastig om in contact te komen met 

medebewoners die er al langer wonen. Men noemt: weinig tot geen belangstelling voor elkaars 

leven, het mijden van contact, beperkte gespreksonderwerpen, slechthorendheid, slechtziendheid, 

slechte mobiliteit, buitensluiting, achterdocht en roddelen.  

De bevindingen tijdens een kennismakingsbezoek zijn soms reden voor de klachtenfunctionaris/ 

vertrouwenspersoon om de bewoner vaker te bezoeken, een vrijwilliger aan te vragen of samen een 

eerste stap te wagen naar het gezamenlijk koffie drinken in restaurant. 

In 2018 heeft een bewoner/familielid van De Uiterton via de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris 

een klacht neergelegd bij de Raad van Bestuur.  

 

Gesprekken met cliënten 

Met verschillende bewoners en ook familieleden zijn vervolggesprekken gevoerd over hetgeen zij als 

moeilijk ervaren.  Er zijn 130 gesprekken met bewoners gevoerd: 57 Hanzeborg, 70 De Uiterton en 4 

Vergeten Landleven. Waarvan aangemeld: 

10 via receptie De Uiterton 

7 via receptie Hanzeborg 

6 via verzorging/cliëntenraad 

3 via familie bewoner 

3 verpleeghuisarts/psychologen/maatschappelijk werk 

 

Onderwerpen Aantal 

Rouw 5 

Relatieproblemen 5 

Acceptatie beperkingen en ouderdom 11 

Eenzaamheid 13 

Financiële problematiek/vermeende diefstal 1 

Moeite met contact leggen 4 

Roddel en negeren bewoners onderling 3 

Gemis van bezoek/betrokkenheid van (klein)kind(eren) 11 

Vragen/zorgen rondom uitvaart en nalatenschap 1 

Oorlogsherinneringen,  mishandeling als kind 3 

Pastorale ondersteuning, laatste levensfase 4 

Problemen rond eerste contactpersoon 2 

Doorverwijzing naar een ‘eigen’ vrijwilliger 1 

Doorverwijzing naar pastoraat van kerken 2 

Doorverwijzing naar maatschappelijk werk of MDF 4 

Problematisch gedrag 2 

Uitingen van ongenoegen, vooral m.b.t. de zorg 8 

 

Het verdient aanbeveling in 2019 de aspecten van belevingsgerichte zorg in de praktijk steeds weer 

onder de aandacht te brengen van degenen die met onze bewoners werken. 
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7.4 Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen 
In 2018 is er twee maal contact opgenomen met de vertrouwenspersoon voor medewerkers van 

Woonzorg Flevoland. Bij één persoon ging het vooral om overbelasting en de ervaring dat daar te 

weinig rekening mee werd gehouden c.q. dat de persoon te weinig werd gezien door 

leidinggevende. Veelal ontbreekt het aan goede communicatie en zichzelf en de ander serieus leren 

nemen van beide kanten. De tweede medewerker heeft een traumatische ervaring gehad op het 

werk en werd daarna niet goed opgevangen. Ook hierbij spelen communicatie en gezien worden een 

belangrijke rol. De hoge werkdruk door o.a. een tekort aan medewerkers en wisselingen in 

leidinggevende functies zijn ook belastende factoren. Betreffende medewerkers worden door de 

vertrouwenspersoon begeleid totdat gerichte, passende hulpverlening op gang is gekomen. 
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Hoofdstuk 8 Woonzorg Flevoland in cijfers 
 
 

Cliënten Aantal 2017 Aantal 2018 

Aantal cliënten met zorg en verblijf  250 250 

Aantal cliënten op basis van Volledig Pakket Thuis 60 63 
 

Aantal cliënten dagactiviteiten  3 (excl. WMO) 3 

Aantal extramurale cliënten Zvw 329 405 

Aantal extramurale cliënten Wmo  1.124 1.489 

Capaciteit Aantal 2017 Aantal 2018 

 269 269 

Productie Aantal 2017 Aantal 2018 

Aantal dagen met zorg en verblijf – Wlz 
Aantal dagen met zorg en verblijf – eerstelijnsverblijf 
Aantal dagen met zorg en verblijf - Bolder 

85.688 
3.490 
5.447 

83.980 
3.804 
5.245 

Aantal Volledig Pakket Thuis 17.220 21.524 

Aantal dagdelen dagactiviteiten – Wlz 
Aantal dagdelen dagactiviteiten – Wmo 

607 
8.912 

662 
8.101 

Aantal uren wijkverpleging  69.435 73.867 

Aantal extramuraal Wmo Huishouding Lelystad 
Huishoudelijke Ondersteuning Almere 
Ondersteuning Thuis 
 

38.481 
3.718 

24.460 
 

41.297 
11.100 
26.459 

 

Personeel Aantal 2017 Aantal 2018 

Aantal personeelsleden in loondienst (incl. Wmo) 823 919 

Aantal fte  391 442 
 

Aantal fte ingezet 451 501 

Overige Aantal 2017 Aantal 2018 

Aantal geleverde maaltijden extramuraal 12.743 13.525 

Bedrijfsopbrengsten 2017 2018 

Totaal bedrijfsopbrengsten € 33.751.090 € 36.975.517 

Wettelijk budget  € 22.374.793 € 24.106.760 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten en Wmo € 11.376.297 € 12.868.757 
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Hoofdstuk 9 Risicoparagraaf   

 

Woonzorg Flevoland ziet in de omgeving waarin zij opereert, verschillende risico’s voor haar 

bedrijfsvoering. Deze risico’s zijn verschillende van aard en worden op verschillende manieren 

gevolgd en beheerst. In onderstaand overzicht worden de risico’s weergegeven met de acties die 

Woonzorg Flevoland daarop neemt. Tevens is aangegeven, op een schaal van 1 (laag) t/m 5 (hoog),  

wat de verwachting is dat het risico zich voordoet. Wat de impact op de organisatie zal zijn als het 

zich voordoet en welk risico Woonzorg Flevoland bereid is te nemen met betrekking tot dit risico.  

 

 
 

De financiële risico’s zijn de afgelopen jaren toegenomen. Dit heeft te maken met wijzigingen in de 

financieringssystematiek door onder andere overheveling van taken vanuit de (voormalige) Awbz, 

waar een centraal aanbod- en prijsregulerend systeem gold, naar de Zorgverzekeringswet en de 

Wmo. Ook zijn de risico’s door de toename van financieringsvormen bij verschillende financiers 

komen te liggen. Bovenstaande model nader is een instrument om middels de planning & control 

cyclus grip te houden op de risico’s. 

 

Risico's Acties Verwachting

Impact op 

organisatie Risicobereidheid

Strategische risico’s bevinden zich 

voornamelijk op het vlak van de door 

politieke en maatschappelijke 

ontwikkelingen veranderende wetgeving. 

Met constant overleg op bestuurlijk 

niveau, direct of indirect via 

brancheorganisaties, probeert Woonzorg 

Flevoland invloed uit te oefenen op de 

politieke en maatschappelijke 

ontwikkelingen.

5 4 2

Strategische ontwikkelingen in Lelystad en 

Almere

Er wordt met meerdere partners 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 

tot uitbereiding, verbetering en 

continuering van de zorg. 

5 3 4

Het tekort aan gekwalificeerd personeel is 

een acuut risico binnen de gehele sector 

en ook voor Woonzorg Flevoland

Op verschillende vlakken worden 

initiatieven genomen om dit risico 

beheersbaar te maken.

5 4 1

Doelmatigheid speelt een steeds grotere 

rol bij de inkoop en toekenning van 

tarieven en zelfs het contracteren van 

zorginkoop.

Er zijn enkele succevolle initiatieven 

gestart om de doelmatigheid te 

verbeteren. Dit wordt het komende jaar 

voortgezet.

4 4 2

Dataveiligheid

Per 25 mei 2018 is de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) 

van toepassing. Woonzorg Flevoland is op 

verschillende vlakken binnen haar 

organisatie bezig met een tijdige uitrol.

5 4 1

Wettelijke voorschriften

Op verschillende gebieden (veiligheid, 

milieu en zorginkoop) nemen de 

voorschriften en regelgeving toe. 

Woonzorg Flevoland tracht aan deze 

voorschriften te voldoen.

2 2 1

FINANCIEEL

De onzekerheid omtrent de toekenning 

van voldoende budgetten zorgt voor 

financiële onzekerheid.

Met name de toekenning van voldoende 

budgetten in de WMO, gekoppeld aan 

onzekerheid rondom de afloop van het 

huidige contract met gemeente Lelystad, 

zorg voor financiële onzekerheid. Op 

verschillende vlakken onderneemt 

Woonzorg Flevoland actie om het risico te 

verkleinen.

4 4 4

STRATEGISCH

OPERATIONEEL

RISICO ANALYSE WOONZORG FLEVOLAND

1 = laag,  5= hoog 

WETTELIJK


