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Ook in 2018  stond  de kwaliteit van de zorg in onze woonzorglocaties en de liefdevolle zorg voor onze bewoners 
weer centraal. De thema’s uit het Kwaliteitsplan en de in dit jaarverslag genoemde punten maken al jarenlang 
onderdeel uit van ons beleid.  
Het leidend thema van het kwaliteitskader ‘Leren en verbeteren’ dragen wij in de organisatie uit als integraal 
onderdeel van ons beleid.  
Dit jaarverslag sluit zo veel als mogelijk aan bij het Kwaliteitsplan 2018 .  
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1.1 Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
 

 Belevingsgericht werken  
De wens van de cliënt staat centraal bij Woonzorg Flevoland en vormt het uitgangspunt bij het opstellen van het 
zorgplan. Wij noemen dit belevingsgerichte zorg. Belevingsgerichte zorg is persoonsgerichte zorg waarbij de 
zorgmedewerkers in de schoenen gaan staan van de cliënten, om er zo achter te komen wat voor hen van belang 
is. Vanuit het verhaal van de cliënt wordt invulling gegeven aan het zorgplan van de cliënt. Dit zorgplan wordt 2x 
per jaar geëvalueerd. De contactverzorgenden hebben extra tijd en ruimte in hun rooster om de zorgplannen 
actueel te houden.  
De afgelopen periode is het consequent 2x per jaar evalueren van het zorgplan onder druk komen te staan. Op 
sommige afdelingen is dit niet goed gelukt. Er is onderbezetting geweest, zowel bij het zorgpersoneel als bij het 
behandelteam. Inmiddels is dit weer op sterkte en worden de zorgplanbesprekingen conform planning uitgevoerd. 
 

 Paraplubespreking 
De bewonersbespreking waar het hele team verplicht bij aanwezig is, wordt geleid door de coach belevingsgericht 
werken. De bewonersbespreking is onderdeel gaan uitmaken van de paraplubespreking waar, naast aandacht  
voor het competentieprofiel van de medewerkers, ook klinische lessen, het methodisch werken en 
Verbetermeters worden besproken. De frequentie is van 1x per 6 weken naar 1x per 5 weken gegaan. 
 

 Wachtlijstbegeleiding 
De casemanager zorg en ondersteuning volgt cliënten op de wachtlijst en begeleidt hen in de overgang naar het 
wonen bij Woonzorg Flevoland. Hierdoor verloopt de overgang van huis naar Woonzorg Flevoland op een 
rustigere manier en kennen wij de cliënt al zoveel als mogelijk.   

1.2 Wonen en welzijn 
 

 Zingeving 
De gevolgde training van Zinnig Zorgen en Reliëf met betrekking tot betekenisvol contact heeft mooie inzichten 
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opgeleverd en een toolbox om nog meer inhoud te geven aan betekenisvol contact. Medewerkers besteden hier 
reeds aandacht aan bij het invullen van de vragenlijst belevingsgericht werken die integraal onderdeel uitmaakt 
van het zorgplan, maar het vraagt ook nog om verdieping. Middels het gebruik van de klankschaal en de tovertafel 
wordt  al enige tijd ingezet op betekenisvol contact. Waar mogelijk worden ook vrijwilligers daarvoor ingezet.  
 

 Dagbesteding 
Er vindt een verschuiving plaats van een traditionele invulling van dagbesteding in de vorm van 
activiteitenbegeleiding, naar een meer vraaggerichte invulling.  Niet het aanbod aan activiteiten staat centraal, 
maar de wens van de bewoner. We zijn gestart met de Gedachtenkamer waarbij bewoners aan kunnen geven wat 
voor hem of haar een dag tot een zinvolle dag maakt. Zo zijn al wensen die bewoners hadden in vervulling gegaan, 
variërend van een visje eten op de markt tot een dagje uit naar het Dolfinarium. 
  

 Levensvragen 
De deelname aan het palliatief netwerk verloopt volgens plan, de aandacht voor ‘advanced care planning’ wordt 
voortgezet. 

1.3 Veiligheid 
 

 Medicatieveiligheid 
Medicatieveiligheid is een terugkerend onderwerp. Het Prezo Gouden keurmerk is behaald en na een tussentijdse 
audit ook behouden, constante aandacht voor dit onderwerp blijft nodig. Dit blijkt ook uit de analyse van de 
incidentmeldingen (MIC) die op steeds grotere schaal plaatsvindt door de afdelingsverpleegkundigen, daarbij 
gecoached door de praktijkcoaches.  
 

 Besloten afdeling  
Door de toegenomen zorgzwaarte van de cliënten met dementie zijn er meer cliënten met een grote loopdrang 
die de locatie willen verlaten. Op Vergeten Landleven hebben cliënten voldoende loop en bewegingsruimte. Op de 
beide andere locaties is dit veel moeilijker te realiseren. Het is onze wens hier een afdeling voor te realiseren en te 
gaan werken met domotica geregelde leefcirkels waarvoor de eerste verkenningen reeds hebben plaatsgevonden. 
Hierdoor behouden de cliënten zoveel als mogelijk de maximale vrijheid en wanneer een cliënt er behoefte aan 
heeft kan de leefomgeving meer besloten worden gemaakt.  

1.4 Leren en werken aan kwaliteit 
  

 Verbetermeters 
De systematiek waarmee wij de waarderingen van cliënten meten noemen wij de Verbetermeters. Deze bestaan 
uit een 360° meting met daaraan gekoppeld een verbeterapp (Positive Perception Program (PPP)) om 
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verbeteringen realtime te kunnen meten en op een laagdrempelige manier de teams te betrekken. Eind 2017 
heeft de eerste 360° verbetermeting plaatsgevonden bij zowel cliënten, vrijwilligers als medewerkers. Begin 2018 
zijn dialoogbijeenkomsten met cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers gehouden waarin verbeterpunten 
zijn benoemd. Middels de verbeterapp zijn teams zelf aan de slag gegaan met het formuleren van vragen aan 
cliënten en medewerkers, waardoor direct zichtbaar is of de verbeteringen worden behaald. In 2018 zijn de 
meeste teams gestart met een eerste cyclus, dat wil zeggen dat alle afdelingen meedoen; ook het restaurant en 
de keuken omdat vanuit de visie van Woonzorg Flevoland alle teams belangrijk zijn bij het vormgeven aan 
belevingsgerichte zorg.  
Er zijn diverse mooie acties voortgevloeid uit de eerste cyclus. Zo is op een afdeling waar bewoners aangaven 
meer behoefte te hebben aan extra aandacht, vanuit het team initiatief genomen tot een kersenboom.  
In de praktijk blijkt dat bewoners het heel moeilijk vinden om aan te geven hoe de extra aandacht ingevuld moet 
worden. De meeste bewoners hebben nog hun vaste clubjes zoals koffie drinken, handwerken of voorlezen. 
Tussendoor krijgen medewerkers dan ook weinig vragen om iets (extra’s) te doen. Eén van de collega’s uit het 
team kwam  met het idee van een kersenboom. Met behulp van post-its is de boom gevuld met allerlei wensen 
van bewoners. De boom was een groot succes. Een medewerker vertelt: “De wensen in de boom liepen uiteen 
van nagels lakken tot scheren. Zo heb ik zelf samen met een bewoner haar tien pantalons staan persen. Ik stond te 
strijken en zij heeft ze keurig in haar kast gehangen.” 
Het werken met de Verbetermeters is een doorlopend proces. Tijdens de eerder beschreven paraplubespreking is 
het delen van de bevindingen en uitkomsten van het werken met de verbeterapp een vast agendapunt. 
 

 MIC/medicatieveiligheid 
Door de inzet van praktijkcoaches worden de afdelingsverpleegkundigen ondersteund bij het maken van analyses 
van de MIC meldingen. De verpleegkundigen worden naast het analyseren ook gecoached om vervolgstappen in 
te zetten naar aanleiding van de MIC-analyses, zodat daadwerkelijke verbetering plaatsvindt. Na een aarzelende 
start verloopt dit proces geleidelijk aan beter. 
Zowel het aantal gemelde incidenten als het percentage geanalyseerde meldingen met bijbehorende opgevolgde 
vervolgstappen is sterk gestegen in 2018.  
De prettige samenwerking met de apotheek is ondersteunend hierbij. De verwachting is dat het gebruik van 
Medimo (het elektronisch voorschrijf systeem) door zowel Woonzorg Flevoland als de apotheek enorm zal 
bijdragen aan de medicatieveiligheid. De voorbereidingen hiervoor zijn getroffen.   

1.5 Leiderschap, governance en De missie van Woonzorg Flevoland is ‘Met zorg en diensten positief bijdragen aan de kwaliteit van leven van 
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management 
  

mensen met een zorgvraag.’ Onze kernwaarden zijn S(samen), C (creatief), H(huiselijk), I (integer), K (kleinschalig).  
Voor ons is goede zorg vanzelfsprekend.  
Het meest van belang vinden we dat onze cliënten zich thuis en gerespecteerd voelen. We denken creatief en 
vanuit mogelijkheden als het gaat om het beantwoorden van de vraag van onze cliënten. Daarbij maken we 
gebruik van de nieuwste inzichten en technologieën waarbij ons uitgangspunt is dat we steeds leren en 
verbeteren.   
Onze identiteit komt tot uiting in de begrippen Ruimte, Invoelend en Lef. Steeds zoeken we met Lef naar wegen 
om antwoord te geven op vragen die we op ons pad tegen komen. We geven onze medewerkers daarbij ruimte 
om het goede te doen voor de cliënt, vanuit hun eigen professionele oordeel en we stellen ons Invoelend op naar 
onze interne en externe cliënten. 
De Raad van Bestuur en het Centraal Management Team hebben structureel overleg met behandelteam, 
specialisten ouderengeneeskunde en psychologen. Daarnaast is in een VAR opgericht, waarin zowel de 
verzorgenden als verpleegkundigen zijn vertegenwoordigd. Op deze wijze is hun professionele inbreng in het 
aansturen van de organisatie gewaarborgd.  
 
De Raad van Toezicht ziet toe op het naleven van de richtlijnen vanuit de Good Governance code voor goed en 
integer bestuur. Leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder lopen op gezette tijden mee binnen het 
primaire proces.  
 
De cliëntenraden zijn betrokken en hebben regelmatig overleg met directeuren van de locaties en zorg 
professionals.  Beide cliëntenraden hebben in 2018  hun jaarlijkse vergadering gehouden met bewoners en hun 
contactpersonen. De ondernemingsraad is positief betrokken geweest bij verschillende thema’s. Zoals 
medezeggenschap rondom opleidingen, verzuim en MIC, MIM en schokkende gebeurtenissen.  

WZF kent een klachtencommissie die bij elkaar komt volgens de kaders vanuit de WKKGZ. In 2018 is uitbreiding 
gerealiseerd in het aantal uren voor de functie van klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon.  

Vanuit het netwerk van de Raad van Bestuur bestaan diverse samenwerkingsverbanden waarmee wordt 
uitgewisseld en van elkaar wordt geleerd.  

1.6 Personeelssamenstelling 
(voldoende en vakbekwaam 

De arbeidsmarktproblematiek houdt aan. We zien een toenamen van het inzet van ZZP’ers. Er wordt ingezet op 
een gerichte visie op duurzame inzetbaarheid van personeel. In mei 2018 is een corporate recruiter toegevoegd 
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personeel) Per 1 maart 2018 
 
 
 
 
 

aan het team HRM. Deze richt zich op het stroomlijnen van het werving-selectieproces.  
 
Vanuit de, toen nog incidentele middelen van het Rijk om de kwaliteit van zorg te verbeteren, ontstond er in 2017 
(tot en met het derde kwartaal 2018) ruimte om personeel aan te trekken op piekmomenten en toezicht/ 
aanwezigheid in de woonkamers van kleinschalig wonen en de huiskamers, zoals die zijn gecreëerd in een van de 
locaties. Ook is er een overlap gecreëerd in de tijd van de overdracht zodat dit rustig en zorgvuldig kan gebeuren. 
Daarnaast is het behandelteam versterkt met een maatschappelijk werker en is er ingezet op 
deskundigheidsbevordering van zowel medewerkers als vrijwilligers.   
Deze extra middelen konden echter niet doorgezet worden tot eind 2019. Voor 2019 kon er weer extra budget 
aangevraagd worden voor het oplossen van knelpunten met betrekking tot de invoering van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. De kosten voor dit extra ingezette personeel moesten daarom in het laatste kwartaal door de 
organisatie zelf bekostigd worden. Woonzorg Flevoland heeft hiervoor gekozen om de continuïteit van 
personeelsinzet te kunnen continueren.  
 
Het team van Zorgadvies is versterkt met een casemanager zorg en ondersteuning. Dit om te voorkomen dat 
gezondheidsproblemen van onze cliënten met een VPT/MPT-indicatie of van cliënten die overbruggingszorg 
krijgen en die op de wachtlijst staan voor onze locaties onnodig verergeren, waardoor zij met een nodeloos zware 
en complexe zorgvraag worden opgenomen op een crisisplaats. 
Tevens hebben wij andere maatregelen genomen die op de middellange termijn zullen bijdragen aan ontlasting 
van het zorgpersoneel en het vergroten van de kwaliteit van zorg. Zoals het uitbreiden en professionaliseren van 
ons vrijwilligersbeleid, onder andere door het aanstellen van een coördinator vrijwilligers en het intern opleiden 
van laag geschoold personeel tot niveau 3 zorgmedewerkers.  

1.7 Gebruik van hulpbronnen 
  

In 2018 is de implementatie van een nieuw personeelsmanagement systeem en salarispakket-AFAS gestart. Met 
de invoering van AFAS is de bedrijfsvoering verder geprofessionaliseerd en is het digitaliseren van processen 
verder vorm gegeven. Nedap ONS is geselecteerd als het systeem voor alle roostering, planning en urenregistratie 
voor heel Woonzorg Flevoland. Eind 2018 is de inrichting voorbereid, waarna vanaf 1 januari 2019 Nedap ONS 
gebruikt kon worden.  
 
In samenwerking met partners uit het Netwerk Dementie en mantelzorgconvenant is gestart met de ontwikkeling 
van een Dementheek.  Een informatie-, advies,- en uitleencentrum voor mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en professionals.  
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Ook zorginhoudelijk blijven wij ons ontwikkelen om met behulp van nieuwe technieken en instrumenten de 
kwaliteit van leven van mensen met dementie te vergoten. Dit doen wij bijvoorbeeld met de klankbordschaal, de 
tovertafel en onze zelfontwikkelde aanpak voor onbegrepen gedrag.  
In 2018 hebben we een start gemaakt met de oriëntatie op een nieuw domoticasysteem, waarmee we 
zogenaamde leefcirkels creëren.  
 
Het faillissement van de MC IJsselmeer ziekenhuizen is een zorgelijke ontwikkeling. Eén van de gevolgen  is dat 
patiënten, waaronder een grote groep ouderen, lang moeten reizen met het OV om de zorg te ontvangen die zij 
nodig hebben. Woonzorg Flevoland levert een bijdrage aan het gezamenlijke uitoefenen van invloed en druk om 
te komen tot passende oplossingen voor deze groep.  
 
Vanuit de wens interne processen te verbeteren en zo onze klantwaarde te vergroten zijn een aantal 
medewerkers getraind in de LEAN methodieken. In 2018 hebben deze LEAN coaches samen met de betrokken 
teams een aantal processen verbeterd.                                                        

1.8 Gebruik van informatie  
  

Op ZorgkaartNederland is te zien dat 97% van degenen die een waardering hebben achtergelaten Woonzorg 
Flevoland aanbeveelt als zorgaanbieder bij familie, vrienden en kennissen.  
Op basis van de cliëntervaringen zoals gemeten in de 360° meting middels de Verbetermeters, zijn op 
afdelingsniveau teams aan de slag gegaan met de verbeterpunten voor de eigen afdeling. Woonzorg Flevoland is 
continue bezig met het leren en verbeteren.  
De thema’s die in 2018 zijn opgepakt vanuit de Verbetermeters zijn: aandacht voor de cliënt, passend aanbod van 
activiteiten, informatie over bewoners met oog op benaderwijze en mogelijke aandachtpunten,  participatie 
familie, de belevenis van de maaltijd vergroten en aansluiten bij activiteiten. Daarnaast zijn thema’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 en 
medicatieveiligheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Kwaliteitsjaarverslag Woonzorg Flevoland 2018  
 
 

Kwaliteitsjaarverslag 2018 - mei 2019  
 

 

2
. C

lie
n

to
o

rd
e

le
n

 

2.1 Inleiding 
Doordat er binnen Woonzorg Flevoland een aanspreekcultuur heerst, is het een transparante organisatie waar op 
een laagdrempelige manier zaken worden opgepakt en waarbij het belang van de cliënt altijd voorop staat. 

2.2 Klachten 

Woonzorg Flevoland heeft weinig officiële klachten. Uitingen van ongenoegen worden direct opgepakt en zo veel 
als mogelijk opgelost. Dit heeft er in geresulteerd dat er in 2018 wederom geen klachten bij de 
klachtencommissie zijn gemeld. De vertrouwenspersoon die ook functioneert als klachtenopvangfunctionaris 
ondervangt veel en weet deze door actieve bemiddeling naar tevredenheid van de cliënt en organisatie op te 
lossen . 

2.3 Zorgkaart Nederland 

Woonzorg Flevoland heeft in 2017 interviewteams ingezet om klantwaardering op te halen voor 
ZorgkaartNederland. In 2018 is dit niet gedaan en is het aantal reviews flink achtergebleven, ondanks het feit dat 
het actief onder de aandacht wordt gebracht bij cliënten. Het feit dat intramurale bewoners meestal niet over 
een eigen e-mailadres beschikken is mede verantwoordelijk voor deze uitkomst. Het gemiddelde cijfer van de 6 
waarderingen die in 2018 gegeven zijn, is : 7,3. 97% van de cliënten beveelt Woonzorg Flevoland aan.   

2.4 Uitkomsten eigen, interne 
metingen van cliëntwaardering 

en oordelen 

De cyclus van de 360°  meting, de dialoogsessies die daaruit voorkomen en  het werken met de PPP app 
ondersteunen onze interne manier van cliëntwaardering ophalen en het kort cyclisch verbeteren. In 2018 zijn 
bijna alle teams gestart ( ook de niet-zorg-teams) met het oppakken van 1 of meer verbetercycli. De volgende 360 
graden meting is gedaan in januari 2019.  
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2.5  Uitkomsten externe en 
onafhankelijke meting van 

cliëntwaardering en 
cliëntoordelen 

Wat gaat heel goed: Hanzeborg: 
 

Wat gaat heel goed: De Uiterton  
 

Wat gaat heel goed: Vergeten 
Landleven 

 Schoon en verzorgd lichaam: 
8,9 

 Aandacht voor clienten: 8,7 

 Schone en veilige kamers en 
ruimten: 8,5 

 Rekening houden met privacy: 
8,5 

 Samenwerking in het team: 8,3 

 Schoon en verzorgd lichaam: 
9,1 

 Rekening houden met privacy: 
9,0 

 Hygiënsich werken: 8,9 

 Aandacht voor clienten: 8,8 

 Inspelen op wensen en 
behoeften:8,6 

 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 

 

Aandachtspunten Hanzeborg: 
 

Aandachtspunten De Uiterton: 
 

Aandachtspunten Vergeten 
Landleven  

 Participatie van familie en 
naasten 

 Voldoende tijd en ruimte voor 
de cliënt 

 Zinvolle tijdsbesteding en 
activiteiten  

 

 Participatie van familie en 
naasten 

 Zinvolle tijdsbesteding en 
activiteiten 

 Evaluatie zorgplan  
 
 

 Inspelen op wensen en 
behoeften 

 Zinvolle tijdsbesteding en 
activiteiten 

 Samenwerking met vrijwilligers 

Wat vinden cliënten zelf belangrijk in 
Hanzeborg  

Wat vinden cliënten zelf belangrijk 
in De Uiterton  

Wat vinden cliënten zelf belangrijk 
Vergeten Landleven  

 Aandacht voor cliënten 

 Tevredenheid maaltijden 

 Voldoende tijd en ruimte voor 
de client 

 Aandacht voor cliënten  

 Inspelen op wensen en 
behoeften 

 Zorgmedewerkers kennen 
cliënten  

 Aandacht voor cliënten 

 Zorgmedewerkers kennen 
cliënten 

 Cliënten hebben inspraak in de 
zorg 

 

 
Deze uitkomsten zijn van de 360° meting van november/december 2017 en dienen als basis voor de ingezette 
verbetercycli in 2018. De uitkomsten zijn gedeeld met cliënten, vertegenwoordigers, medewerkers, management 
en cliëntenraden.  
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Samen leren en verbeteren 
 
 
 
 
 
 

Woonzorg Flevoland zoekt steeds de aansluiting en uitwisseling met andere organisaties om van elkaar te kunnen 
leren. Het Kwaliteitsplan is uitgewisseld met drie andere organisaties in de intervisiegroep van de 
kwaliteitsfunctionaris, de bestuurder en de directeuren. Woonzorg Flevoland is tevens aangesloten bij het 
netwerk KLIK, waar ook in 2018 uitwisseling van kennis mee heeft plaatsgevonden, waaronder het delen van 
vraagstukken rondom arbeidsmarktproblematiek en het bespreken van casuïstiek  
Vanuit de diverse netwerken (palliatief, dementie) krijgt het samen leren en verbeteren steeds meer verdieping. 
Medewerkers krijgen te allen tijden de gelegenheid om mee te lopen in een andere locatie of organisatie als zij 
aangeven daar behoefte aan te hebben en het rooster en de werkdruk het toelaat. 
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Conclusie 

Woonzorg Flevoland ziet goede zorg als vanzelfsprekend en werkt continue aan verbeteren.  
 

Vooruitblik op jaarplan volgend 
jaar 

Woonzorg Flevoland wil van waarde zijn en blijven voor haar (toekomstige) cliënten en meebewegen met 
maatschappelijke ontwikkelingen. Wij streven naar een organisatie waarbinnen de zorgmedewerkers optimaal de 
ruimte en ondersteuning krijgen om belevingsgericht te werken en inhoud te geven aan hun werk en het doel van 
de organisatie 
Het kwaliteitssysteem wordt nog verder versterkt met een uitbreiding van het aantal mogelijke 
kwaliteitsinstrumenten die kunnen worden ingezet om een zo goed mogelijk beeld te hebben van de kwaliteit en 
veiligheid binnen de verschillende locaties. Naast de normatieve onderdelen, komt er meer ruimte voor een 
narratief begrip van kwaliteit. Daarnaast gaan wij in 2019 op gerichtere wijze belevingsinformatie verzamelen.  
De missie en visie blijven leidend in onze werkwijze, waarbij we de ingeslagen weg vol vertrouwen volgen.  

 


