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Voorwoord 

Zomer 2019, het CMT denkt na over het Beleidsplan 2020. In plaats van het vooraf bepalen van een centraal thema, 
stellen we onszelf dit keer de vraag: ‘Wanneer vinden we dat 2020 een goed jaar is geweest?’. Om deze vraag te kun-
nen beantwoorden, kijken we terug op het afgelopen jaar en tevens vooruit naar de periode die voor ons ligt. 
De afgelopen periode heeft de organisatie hard gewerkt aan de implementatie van nieuwe ICT-systemen. Deze syste-
men helpen het werk te verbeteren en voor iedereen makkelijker te maken. Toch was de impact van de implementa-
tie voor vrijwel iedereen in de organisatie merkbaar. En we zijn er nog niet helemaal. 

Voortzetten van ingezette projecten, consolideren en terughoudendheid bij het inzetten van nieuwe veranderingen 
in de zorg, is dan ook dé  wens voor 2020.  We noemen dat in dit beleidsplan ‘De basis op orde’, waarbij we ook de 
financiële basis bedoelen. Op dat vlak ligt een uitdaging, want hoewel in het afgelopen jaar  het nieuws domineerde 
dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen, worden er tegelijkertijd tarief-
kortingen ingevoerd in de sectoren waar wij actief zijn. Ook zijn er kortingen ingevoerd op de Wmo-budgetten van 
de komende jaren. We zullen dan ook voortdurend scherp aan de wind varen en strak op onze kosten en uitgaven 
sturen. Hier ligt in de toekomst een (nog) grotere verantwoordelijkheid voor de team- en afdelingsmanagers dan nu. 
Zij zien immers van dichtbij wat de sturingsmogelijkheden zijn.

En dat brengt ons op een ander belangrijk speerpunt voor 2020, namelijk onze visie op leiderschap in de organisatie. 
In 2019 hebben wij een eerste stap gezet om team- en afdelingsmanagers, de zorgprofessionals en collega’s van de 
ondersteunende diensten te stimuleren om meer ruimte te nemen in de uitvoering van hun werk. In 2020 gaan we 
hiermee verder. De speerpunten in dit beleidsplan geven ruimte voor invulling op teamniveau, op basis van de eigen 
situatie en behoeften. Hierbij worden de teams op inhoud en financiën structureel ondersteund om een vertaalslag 
te kunnen maken van gegevens op papier naar de praktijk van alledag.

Naast onze focus op “bestendigen” blijven we absoluut ook naar ‘buiten’ kijken, naar de veranderingen en ontwik-
kelingen in de maatschappij, ons werkgebied en specifiek in de ouderenzorg. Wat betekenen al deze veranderingen 
voor ons in de toekomst en hoe kunnen wij ons daar nu al op voorbereiden? Dit zijn onderwerpen waar wij het ko-
mende jaar mee aan de slag gaan. Daarnaast zetten  we in 2020 verdere stappen in de ontwikkeling van onze dienst-
verlening in Almere door het verbreden van ons zorgvolume en aanbod. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening 
efficiënter organiseren en onze positie in het zorg- en welzijnslandschap van Almere versterken. In Lelystad bestendi-
gen wij onze zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Tegelijkertijd zien wij in Lelystad een groeiende zorgkloof ont-
staan, die ons uitdaagt op een creatieve manier naar oplossingen te kijken.   

Nog even terug naar de vraag ‘Wanneer is 2020 een goed jaar geweest’? Natuurlijk is 2020 pas een goed jaar als de 
mensen wiens zorg aan ons is toevertrouwd tevreden zijn. Daarnaast vinden we dat 2020 een goed jaar is geweest 
wanneer iedereen bij Woonzorg Flevoland met plezier werkt en wanneer iedereen met een gerust gevoel naar het 
werk gaat. Een goede werksfeer waarin aandacht is voor elkaar, waar fijne samenwerkingsrelaties zijn en waar de 
randvoorwaarden om te werken op orde zijn. De zorg voor onze medewerkers en voor elkaar is daarmee een belang-
rijk speerpunt in ons beleidsplan, omdat wij geloven dat goede zorg dáár begint.

John Bos
Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland
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Inleiding
We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Denk aan veranderingen in de omvang en 
samenstelling van de bevolking, veranderende inzichten in de zorg, veranderde verwachtingen bij cliënten en hun fa-
milie, en technologische veranderingen. Onze samenleving als geheel wordt complexer. Om op die snel veranderende 
wereld te kunnen inspelen is het niet meer toereikend om te werken met statische plannen, maar is een doorlopen-
de ontwikkelcapaciteit nodig. Alleen dan kunnen wij van waarde blijven voor onze cliënten en in het werkveld.

Met dit in het achterhoofd zijn onze speerpunten voor de komende jaren:
1. Wij gaan samen voor goede en veilige zorg, die aansluit bij de behoefte van de cliënt.
2. Wij hebben een sterke basis.
3. Wij blijven van waarde in het werkveld.
4. Wij investeren in elkaar als dragers van goede kwaliteit.

Missie
Woonzorg Flevoland wil met zorg en diensten 
positief bijdragen aan de kwaliteit van leven 

van mensen met een zorgvraag

Visie
Woonzorg Flevoland werkt belevingsgericht, waarin het welbevinden van de cliënt en hoe hij 
of zij welbevinden ervaart, centraal staat. Naast verhogen van de kwaliteit van leven, 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 gaan samen voor goede en veilige zorg, 
die aansluit bij de behoefte van de client

Wij blijven van waarde in het werkveld We investeren in onze medewerkers als 
dragers van goede kwaliteit

Wij hebben een sterke basis

Beleidsplan 2020 – Een sterke basis
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Onze medewerkers met direct cliëntcontact zijn de dragers van goede kwaliteit. Wij geloven dat zij naast 
eigenaarschap, ook de ruimte en ondersteuning moeten voelen om persoonsgericht en gastvrij te kunnen 
werken. 

Leren en verbetercyclus
Als organisatie verbeteren wij onze zorg doorlopend om aan te sluiten bij de wensen van onze cliënten. De 
regie voor deze verbeteringen ligt binnen de teams. In ons kwaliteitssysteem staan de contact- en leermo-
menten van de teams dan ook centraal. Vanuit de verschillende informatiebronnen ontstaat een kwaliteit-
sportret van de afdeling, waarbij duidelijk wordt waar verbeterkansen liggen. Het team heeft de beschik-
king over de ‘instrumenten-koffer’ om verschillende instrumenten ter verbetering in te zetten. Zo kan er 
door inzet van de verbeterapp intramuraal kort cyclisch worden gewerkt aan verbetering of kunnen er met 
efficiencyslagen bepaalde processen worden vereenvoudigd. 
Medewerkers in de zorg kunnen zo zelf aan slag te gaan met continu verbeteren, daarbij ondersteund door 
management en ondersteunende diensten. Op organisatieniveau ondersteunt het PREZO-kwaliteitssysteem 
ons om te sturen op verantwoorde zorg en ondernemerschap. 

METHODENKOFFER
• VERBETERAPP (PPP)
• QUICK WINS (WORDEN METEEN DOOR TEAM OPGEPAKT)
• LEAN
• PRISMA ANALYSE

Leren en verbeteren bij

INFORMATIEBRONNEN

• CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
• KLACHTEN EN COMPLIMENTEN
• INTERNE EN EXTERNE AUDITS
• MBO

• MIC/PRISMA
• KNELPUNTEN VANUIT HET TEAM
• ZORGKAART
• 360-GRADEN METING

TEAM
DAGSTART/WEEKSTART

TEAMOVERLEG/PARAPLUBESPREKING

CONTACT EN LEERMOMENTEN

Le
re

n 
en

 v
er

be
te

re
n

Borgen

- E-learning
- Klinische lessen
- Uitleg door een fabrikant

Leren met behulp van:

Speerpunt 1 – Wij gaan samen voor goede en veilige zorg, die 
aansluit bij de behoefte van de cliënt
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Wettelijke kaders
De Kwaliteitskaders Wijkverpleging en Verpleeghuiszorg vormen het uitgangspunt van ons kwaliteitssysteem. Deze 
wettelijke kaders bevatten de minimale eisen waaraan het kwaliteitssysteem moet voldoen. Tevens gebruiken we als 
leidraad de door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) opgestelde sets basisindicatoren en benoemde aan-
dachtspunten in het kader van risicotoezicht. Daarnaast werken we daar waar van toepassing volgens de eisen zoals 
geformuleerd in de aanbesteding. Het PREZO-kwaliteitssysteem en de daarbij behorende interne en externe audits 
zorgen voor een aanvullend toetsingskader. 

Cliëntwaarderingen
Op diverse wijze verzamelen wij cliëntwaarderingen. In de thuiszorg wordt dit middels een intern ontwikkelde vra-
genlijst in ONS verzameld en aangevuld met de PREM, welke jaarlijks wordt gemeten door een onafhankelijk meet-
bureau. Intramuraal wordt, naast de jaarlijkse meting via de 360 graden meting, ingezet op het vergroten van de 
frequentie waarop cliëntwaarderingen worden verkregen.
Daarnaast wordt zowel intramuraal als extramuraal gereageerd op waarderingen die via Zorgkaart Nederland worden 
achtergelaten. 

Incidenten en fouten signaleren 
Wij gebruiken de MIC-systematiek (Meldingen Incidenten Cliënten) als informatiebron voor verbetering. Incidenten 
en bijna-incidenten worden gemeld en op locatieniveau geanalyseerd, besproken en opgevolgd. Bij ernstige inciden-
ten maken wij gebruik van de PRISMA-analyse om bronoorzaken en verbetermaatregelen in kaart te brengen. Even-
tuele gesignaleerde trends worden gevolgd om gerichte verbetermaatregelen te nemen en ook de voortgang van de 
verbetermaatregelen wordt gevolgd. 

Persoonsgerichte zorg
Binnen Woonzorg Flevoland staat de wens en beleving van de cliënt centraal. Van daaruit wordt invulling gegeven 
aan de zorg- en dienstverlening.

Extramuraal werken wij volgens het principe van Positieve Gezondheid. Hiermee krijgen cliënten inzicht in wat voor 
hen belangrijk is en wat zij kunnen en willen doen om grip op hun eigen gezondheid en leven te krijgen. Inzicht in de 
mogelijkheden van het (professionele) netwerk vergroot eveneens de eigen kracht van mensen en resulteert in een 
groter effect van de ingezette hulpverlening. 

Intramuraal geven wij persoonsgerichte zorg vorm door belevingsgericht te werken. In de dienstverlenende functies, 
zoals technische ondersteuning, restaurant of receptie, is gastvrijheid het uitgangspunt. Maximale aansluiting bij 
de wensen, behoeften en ervaringen van de cliënt en gericht op het positief bijdragen aan kwaliteit van leven, daar 
draait het bij beide uitgangspunten om. Hiervoor is het essentieel dat wij onze cliënten kennen; hun achtergrond, 
hun behoeften en verlangens. Onze cliënten hebben zoveel als mogelijk eigen regie over hun leven en de zorg die zij 
ontvangen.

Extra aandacht in dit kader verdienen de cliënten die door verandering van of een combinatie van zorgbehoeften, 
zorg uit verschillende financieringsdomeinen nodig hebben. Door gebrek aan kennis van of samenwerking tussen 
professionals werkzaam in de verschillende domeinen, dreigt de zorg soms onvoldoende aan te sluiten bij de cliënt. 

Zinvolle daginvulling en zingeving
Zinvolle daginvulling draagt positief bij aan de levenskwaliteit en het welbevinden van onze cliënten. Intramuraal 
wordt zinvolle daginvulling, en het gemis daaraan, als belangrijk verbeterpunt aangemerkt door zowel zorgmedewer-
kers als cliënten en mantelzorgers (bron: 360 graden meting Verbetermeters 2018). In de thuiszorg geven medewer-
kers aan dat eenzaamheid en het gebrek aan sociale contacten een belangrijk probleem is waar onze cliënten mee te 
kampen hebben. Een ‘zinvolle daginvulling’ gaat in onze visie dan ook niet alleen over het doen van activiteiten die 
voor iemand betekenis hebben en waar iemand plezier aan beleeft. Het gaat ook over betekenisvolle contacten, het 
beleven van religie of het omgaan met levensvragen.
Woonzorg Flevoland wil een omslag realiseren, van groepsgericht naar individueel en van aanbod- naar vraaggerichte 
daginvulling, waarbij de behoeften en mogelijkheden van de individuele cliënt leidend zijn. 
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Onze cliënten zijn in hun laatste levensfase vaak bezig met vragen rondom zingeving: “Ben ik van betekenis 
(geweest)? Ben ik een goede moeder of vader geweest? Wat gebeurt er als ik doodga? Bij wie kan ik om vergeving 
vragen voor de dingen die niet goed zijn gegaan? Hoe kan ik de verbinding met de mensen om mij heen in stand hou-
den?” Zingevingsvragen ontstaan na ingrijpend verlies waar veel van onze cliënten mee te maken hebben. 
Zij hebben hun partner, vrienden of familieleden verloren of zijn hun autonomie kwijtgeraakt door verlies van hun 
gezondheid. Rouwen om wat verloren is gegaan is nodig en er is tijd nodig om opnieuw verbinding aan te gaan en 
daarmee nieuwe betekenis te geven aan het leven. Zo ontstaat er meer rust en betekenis in de laatste levensfase.

De medewerkers kunnen onze cliënten ondersteunen bij zingevingsvragen en verlieservaringen door met hen het 
gesprek hierover aan te gaan. Zij zijn een vertrouwd gezicht en vaak komt een gesprek makkelijker op gang tijdens 
de dagelijkse verzorging en activiteiten. Soms is het verdriet of de vraag te groot, en gaat het de mogelijkheden van 
de medewerker te boven of heeft de cliënt een andere behoefte. Dan is het voor de cliënt fijn om de hulp van een 
geestelijk verzorger in te kunnen roepen.

Informele zorg
Samenwerken met de informele zorg is voor Woonzorg Flevoland een voorwaarde voor de kwaliteit van welzijn en 
zorg en daarmee de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarom streeft Woonzorg Flevoland naar een optimaal 
samenspel tussen de cliënt, de mantelzorger, en de zorgmedewerker (en evt. vrijwilliger). Familie en naasten spelen 
een onvervangbare rol als het gaat het om het begrijpen van en het zorgen voor onze cliënten.  Door hun kennis en 
ervaringen te delen met het team van zorgverleners kan er in de zorg/begeleiding aangesloten worden bij de 
beleving van de cliënt. In de samenwerking is het belangrijk om voldoende oog te hebben voor de kwetsbaarheid en 
belastbaarheid van de mantelzorger. Tijdig signaleren van overbelasting en emotionele knelpunten zijn belangrijk om 
de samenwerking in stand te kunnen houden. Samenwerken met de mantelzorgers behoort tot de dagelijkse praktijk 
in de zorg voor onze cliënten. 

Onze vrijwilligers maken zoveel mogelijk deel uit van het team of de afdeling en worden daar begeleid. Er is centrale 
aansturing door de vrijwilligerscoördinator. Door de betrokkenheid bij de afdeling, zijn er korte lijnen en is de afdeling 
meer betrokken bij de vrijwilliger en bij zijn of haar contact met de cliënt. 

Onderwerpen die ons ook gaan raken in 2020
VWS stelt via het Zorgkantoor verschillende budgetten beschikbaar om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te 
verbeteren. Natuurlijk biedt dit mooie mogelijkheden, maar de bijbehorende eisen vragen ook veel van onze 
ontwikkelcapaciteit.  

●        Kwaliteitskader 2020
          In het najaar 2019 is een kwaliteitsplan voor de intramurale locaties ingediend (uitvoering 2020) m.b.t. groei  
          van de inzet van zorg personeel en andere kwaliteitsverbeteringen. 

●        Wet Zorg en Dwang (WZD)
          Per 1 januari 2020 is de WZD van kracht, waarbij 2020 een overgangsjaar is voor de implementatie. Voor WZF  
          betekent dit dat medewerkers getraind moeten worden en de zorgplannen en het Elektronisch Cliëntdossier   
          moeten worden aangepast op de nieuwe terminologie. 

Projecten in 2020 1 
●        Academische verpleeghuiszorg

1 Voor een beschrijving van de projecten zie de projectagenda.
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Wij moeten ons als organisatie doorlopend aanpassen aan demografische ontwikkelingen, verwach-
tingen en wensen van onze cliënten, nieuwe wet- en regelgeving en financieringsvormen. Hierdoor is 
het noodzakelijk dat wij in de basis een flexibele organisatie zijn, waarbij financiële risico’s in kaart zijn 
gebracht, kansen goed in beeld zijn en er adequaat gehandeld wordt op basis van inzicht.

Solide financiële bedrijfsvoering
Om een betrouwbare en solide organisatie te zijn, spelen we tijdig in op kansen en bedreigingen en zorgen we voor 
een solide financiële bedrijfsvoering. De belangrijkste organisatierisico’s zijn lagere inkomsten door lagere zorg-
indicaties en de arbeidsmarktproblematiek. Om ‘in control’ te zijn en tijdig te kunnen anticiperen op tegenvallende 
resultaten, monitoren we doorlopend de uitgangspunten in de begroting met betrekking tot zorgvolume, doelmatig-
heid, productiviteit, kosten en inkomsten. Ook oriënteren we ons continu op kansen voor kostenreductie. 
In 2020 hanteren we als uitgangspunt de volgende financiële ratio’s:
●        o Resultaat: > 0 (nu vastgesteld op 100.000 Euro)
●        Solvabiliteit: > 24%
●        Liquiditeit: > 1,20 

Verankering nieuwe systemen en processen
Al onze processen moeten zo efficiënt mogelijk zijn en altijd (direct of indirect) van toegevoegde waarde zijn voor de 
cliënt. Het primaire proces is leidend en aanverwante processen, zoals zorgregistraties, facturaties, beleidsontwikke-
ling, inkoop, salarisbetaling en ICT staan hieraan ten dienste.  
In de afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe systemen geïmplementeerd, zoals AFAS en een nieuw telefoniesys-
teem, die als basis dienen om verdere procesverbetering te bevorderen. De vele veranderingen zijn echter nog on-
voldoende verankerd in de dagelijkse werkzaamheden. De kwaliteit van de dienstverlening voor het primaire proces 
behoeft verdere verbetering. 
Om een flexibele organisatie te zijn, moet op- en afgeschaald kunnen worden waar en wanneer dat nodig is. Bijvoor-
beeld door de verschillende technologieën per situatie aan- en af te koppelen, om maximaal aan te kunnen sluiten bij 
de behoeften van cliënt.  

Verbinding in processen
Om het welbevinden van de cliënten optimaal tot zijn recht te laten komen is het nodig dat de ketenprocessen, waar-
bij meerdere teams betrokken zijn goed op elkaar afgestemd zijn. 
Hiervoor zal vanuit de leer en verbetercyclus ruimte worden vrijgemaakt om vanuit het LEAN gedachtengoed samen-
werking en afstemming tussen de teams te realiseren. 
 
Onderwerpen die ons ook gaan raken in 2020
●        Wmo Lelystad
          In de  nieuwe toekenning vanuit de gemeente voor de Wmo Ondersteuning Thuis, Huishoudelijke Ondersteu 
          ning en Dagbesteding is een korting op de budgetten opgenomen. Er zal kritisch gekeken worden naar de inzet  
          van de beschikbare middelen om kosten te reduceren, zodat we de toenemende vraag, met behoud van kwali-        
          teit, aan kunnen

●       BI Tool 
          Om meer inzicht te krijgen in de beschikbare data en zo over meer gerichte stuurinformatie te beschikken is er            
          voor gekozen om per 1 januari met een BI-tool te werken. In 2020 zal het gebruik van de BI-tool geïntegreerd  
          worden in de planning en controlcyclus en de diverse gerelateerde processen. 

●       Tariefaanpassing Wlz
          Er heeft voor 2020 een neerwaartse tariefaanpassing voor Wlz-zorg plaats gevonden, waarbij de grootste kor-           
          ting plaatsvindt op ZZP 4. In de praktijk betekent dit dat voor ons de verhoging van het kwaliteitsbudget teniet                                                 
          wordt gedaan.

Speerpunt 2 – Wij hebben een sterke basis
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Projecten in 2020 
●       Business intelligence Tool
●       Doorontwikkeling AFAS
●       Doorontwikkeling ONS
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Als zorgorganisatie willen we waarde toevoegen aan de maatschappij en ons werkveld. Dit doen wij 
door in te spelen op de behoeften die ontstaan door maatschappelijke ontwikkelingen en aan te sluiten 
bij netwerken en samenwerkingsverbanden.

Ziekenhuisverplaatste zorg
Het inkoopbeleid ZvW is gericht op het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar eerstelijnsverblijf en thuiszorg. Inzet van 
techniek, ketenafspraken, nieuwe financieringsvormen voortkomende uit ziekenhuis verplaatste zorg en anderhalve-
lijnszorg zijn onderwerpen van diverse bestuurlijke vergadertafels. Na het wegvallen van MC IJsselmeerziekenhuizen 
is het zorglandschap in Flevoland drastisch veranderd. Bestaande samenwerkings- en ketenafspraken tussen zorgpar-
tijen vielen weg. Met vereende krachten is gewerkt aan het onderbrengen van patiënten, voorkomen van incidenten 
en opnieuw inrichten van afspraken die acuut nodig waren. Ook het St. Jansdal, dat een deel van de medisch specia-
listische zorg en acute zorg in maart 2019 overnam, heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. 

De door minister Bruins aangestelde toekomstverkenner heeft inmiddels een toekomstvisie voor de regio opge-
leverd, waarin een brede interpretatie van het zorglandschap is meegenomen. Parallel hieraan heeft gemeente 
Lelystad samen met diverse zorgpartners, waaronder Woonzorg Flevoland, een visietraject doorlopen. De partijen 
hebben inhoudelijke inbreng geleverd en waar mogelijk scherpte aangebracht op punten die een plek in deze visie 
moesten krijgen. Woonzorg Flevoland is bij nagenoeg alle bijeenkomsten aanwezig geweest en heeft vanuit diverse 
invalshoeken haar input geleverd. In het eindrapport van de toekomstverkenner wordt aangegeven: “Het huidige 
zorglandschap in Flevoland heeft alles in zich om nu en in de toekomst voor de inwoners een kwalitatief goede en 
toegankelijke zorg te kunnen blijven leveren, mits samenwerking in de zorgketen goed is georganiseerd en een aantal 
aanvullende voorzieningen wordt gerealiseerd”. Het advies is om het zorgaanbod in Flevoland verder te versterken, 
waarbij een doelgericht en vernieuwend zorgaanbod voor de chronische zieken en andere kwetsbare groepen als 
noodzakelijk is benoemd. Heel concreet wordt het realiseren van een anderhalvelijnsvoorziening in Lelystad (wijkkli-
niek) genoemd vóór 1 juli 2020. Woonzorg Flevoland was al bezig met plannen voor een dergelijk initiatief in Lely-
stad, in samenwerking met St Jansdal, Icare, Coloriet en Medrie. In Almere voeren wij samen met het Flevoziekenhuis 
een verkennend onderzoek uit om te starten met het opplussen van het eerstelijnsverblijf in Almere. 

Eind 2018 is een start gemaakt met het regionale project Duurzame medische zorg VVT, regio Flevoland (Talma Urk, 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Coloriet en Woonzorg Flevoland). Hierin lag de focus op de intramurale ouderen-
zorg. In 2019 is hard gewerkt aan ideeën om een oplossing te vinden voor het tekort aan specialisten ouderengenees-
kunde. Er zijn voorstellen gedaan voor andere manieren van organiseren/taakherschikking en opleiden. Implementa-
tie van de oplossingsrichting lijkt niet geheel in 2019 te kunnen plaatsvinden. Daarom doen we een vervolgaanvraag 
bij Zilveren Kruis voor 2020. Hierin stellen we ook een verbreding voor van de scope, van intramuraal naar (samen-
werking met) extramuraal. De maatschappelijke ontwikkeling dat ouderen langer thuis wonen heeft effect op dit 
project. Het wordt steeds belangrijker de samenwerking met huisartsen en andere eerstelijnsvoorzieningen stevig 
vorm te geven. 

De grens tussen eerste en tweede lijn vervaagt. In Flevoland geldt dit nog extra vanwege het wegvallen van de MC 
groep. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde werken steeds meer binnen elkaars gebied en werken zowel 
intra- als extramuraal. Steeds meer mensen met een Wlz-indicatie wonen thuis (VPT, MPT). Hierin liggen kansen om 
de samenwerking in de zorg voor kwetsbare ouderen goed te verankeren.

Speerpunt 3 – Wij blijven van waarde in het werkveld
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Ontwikkelingen Almere
Onze diensten in Almere verkeren nog steeds in een ‘pioniersfase’. De uitdagingen (en daarbij oplossingen) liggen op 
het vlak van:
●        De ontwikkeling van een intramurale locatie zodat we, gelijk aan Lelystad, de hele keten kunnen 
          bedienen en niet meer afhankelijk zijn van het inhuren van zorg en diensten, maar deze 
          diensten en zorg zelf kunnen leveren.  
●       Verstevigen van de samenwerking met partners Zorg in de Wijk en samen zoeken naar innovaties. 
          Tegelijkertijd een groei van de eigen wijkverpleging bewerkstelligen om de businesscase te verbeteren. 
●       Het verder ontwikkelen van het eerstelijnsverblijf naar een ‘plus’-setting, waarbij ziekenhuis verplaats                            
          te zorg in nauwe samenwerking met het Flevoziekenhuis plaats vindt onder hoofdbehandelaarschap
          van de specialist ouderengeneeskunde.
●       De ondersteuning van de medewerkers en locaties beter organiseren, bijvoorbeeld ICT en facilitair.
●       Het versterken van onze bekendheid in Almere en de samenwerking met andere partners/organisaties. 

Netwerk Dementie
Woonzorg Flevoland heeft veel expertise op het gebied van dementie in huis, en ook ons aanbod van zorg en onder-
steuning voor mensen met dementie heeft zich de laatste jaren flink uitgebreid. Daarnaast zijn wij coördinator van 
het Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland. 
Ons aanbod op het gebied van dementie in Almere groeit, daarom willen we de samenwerking met het Netwerk 
Dementie in Almere verstevigen. Gesprekken over het samenvoegen van beide netwerken tot één Netwerk Dementie 
Flevoland worden in 2020 voortgezet.

Uitbreiding huisvesting Lelystad
De behoefte aan nieuwe woonzorgconcepten voor de groep kwetsbare ouderen die langer thuis willen wonen maar 
willen ‘leunen’ tegen verpleeghuis- en gezondheidszorgvoorzieningen groeit. Ook de groep mensen met PG-proble-
matiek die behoefte heeft aan 24-uurs zorg neemt toe. Reden voor ons om te kijken naar uitbreiding van de Hanze-
borg. De plannen om hier een extra vleugel te bouwen, worden steeds concreter. Tevens zijn wij in gesprek over een 
eventuele zorglocatie op de Warande. 

We zijn voortdurend bezig om kansen te vinden/benutten om te voorzien in de groeiende vraag naar woonzorgloca-
ties: aanleunwoningen of verpleeghuizen.

Positie Zorgadvies
De afdeling Zorgadvies geeft in 2020 vorm aan de bredere maatschappelijke doelstelling om als regionale vraagbaak 
te functioneren. De afdeling zal verder professionaliseren door actieve wachtlijstbemiddeling. 

Technologische veranderingen
Zoals de inleiding vermeldt, vernieuwen ook de technologische mogelijkheden in hoog tempo. Niet gek in een 
periode die ook wel de technologische revolutie wordt genoemd. De verschillende ontwikkelingen op het gebied van 
technologie hebben betrekking op sensortechnieken, zorgaanbod/-concepten en communicatie. 

Samen met de zorg zijn de belangrijkste knelpunten benoemd en gerangschikt.

Voor de thuiszorg betreft dit:
●       Het verminderen van onnodige zorg
●       Het voorkomen van ziekenhuis(her)opname of (tijdelijke) opname in een verpleeghuis 
●       Efficiëntere communicatie van cliëntgegevens tussen zorgverleners (ziekenhuis, huisarts, apotheek)

Voor de intramurale zorg gaat de aandacht uit naar: 
●       Zorgdomotica (nachtzorg en leefcirkels)
●       Aanvullende inrichting ONS ter ondersteuning zorgprocessen
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Doelen van de inzet van technologie zijn:
●       Ontzorgen van de medewerkers
●       Langer veilig thuis en in huis
●       Verhoogde efficiëntie
           
De gekozen techniek sluit zo veel mogelijk aan bij bestaande systemen en applicaties en draagt stap voor stap bij aan 
datagedreven zorg zoals beschreven in het visiedocument Zorginnovatie bij WZF.
De implementatie zal zoveel als mogelijk in de lijn plaats vinden, ondersteund door inkoop en ICT-diensten.

Onderwerpen die ons ook gaan raken in 2020
●       Aanpak regionale knelpunten met VVT-partners
         Woonzorg Flevoland heeft aangegeven trekker te willen zijn van twee trajecten: digitale     
         gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en werkbegeleiding. 

Projecten in 2020
●       Aanpak regionale knelpunten met VVT-partners
●       Wijkkliniek Lelystad/ELV+ in ziekenhuislocatie 
●       ELV-plus Almere
●       Vleugel Hanzeborg
●       Verbouwing Uiterton
●       Ontwikkeling ’ t Landleven
●       Woonzorgconcept Almere
●       Toezichthoudende domotica intramuraal
●       ICT Gebruikersgilde 
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Als rode draad door al onze plannen loopt de arbeidsmarktproblematiek en ons te hoge verzuimper-
centage. Wanneer we onvoldoende beschikking hebben over (gezond) personeel dan kunnen wij onze 
ambities en doelen niet realiseren. De schaarste op de arbeidsmarkt geldt niet alleen voor verzorgend en 
verplegend personeel maar ook voor artsen, paramedici en ondersteunende diensten zoals ICT. 

Personeel: arbeidsmarkt en verzuim 
Een van de belangrijkste voorwaarden om onze organisatiedoelen te bereiken, zijn gezonde, trotse en betrokken 
medewerkers. De huidige arbeidsmarktproblematiek vormt een risico voor onze organisatie. Onze zorgmedewerkers 
staan onder druk door het personeelstekort. Om ons te onderscheiden als aantrekkelijke werkgever binnen de VVT, 
kiezen wij als centraal thema het terugbrengen van de menselijke maat binnen Woonzorg Flevoland. 

Vitaliteit en verzuim
Het aanhoudende hoge verzuim vraagt om blijvende aandacht in 2020. Met de inzet op vitaliteit en duurzame inzet-
baarheid gaan wij medewerkers preventief handvatten bieden om hier inhoud aan te geven en verzuim te voorko-
men. Voor het najaar van 2019 en het eerste halfjaar van 2020 staan er workshops gepland in samenwerking met het 
Centrum Duurzame Inzetbaarheid, gericht op slaap, voeding en balans werk/privé. Managers en HR adviseurs gaan 
de lopende verzuimdossiers nadrukkelijker volgen om de verzuimduur te verkorten. Daarnaast gaan we een collectief 
programma ontwikkelen gericht op re-integratie van medewerkers die verzuimen met burn-out gerelateerde klach-
ten. 

Werkplezier
We willen met elkaar in gesprek. Vanuit oprechte aandacht oog hebben voor de verschillende aspecten die van be-
lang zijn voor het werkplezier. Waarbij we onderzoeken of het gebruik van het gedachtengoed van positieve gezond-
heid en of het “Huis van het werkvermogen” hierin structuur kan bieden. Met dit gedachtengoed wordt het gesprek 
tussen de manager en de medewerker gefaciliteerd. 

Co-creatie
HR wil zowel adviseur als business partner zijn voor het management. Co-creatie om gezamenlijk de sociale doelstel-
lingen, als onderdeel van de doelstellingen van Woonzorg Flevoland, te realiseren. Per organisatieonderdeel vindt er 
met manager en/of directeur een analyse plaats, worden doelstellingen geformuleerd, plannen van aanpak gemaakt 
en prioriteiten gesteld om deze vastgestelde doelstellingen te realiseren. Centrale thema’s zijn:
●       Formatieontwikkeling en strategische personeelsplanning
●       Verwachte vacatures en groeiambitie
●       Verzuim
●       Input uit MTO
●       Input uit exitinterviews

Hierbij sluiten wij aan bij de ontwikkelfase van het specifieke organisatieonderdeel. In de advisering en ondersteu-
ning wordt maatwerk geleverd, passend bij de ontwikkelfase en de vraagstukken. De voortgang willen we monitoren 
vanuit een social control-functie. Ook Recruitment richt zich in 2020 op co-creatie met managers als het gaat om 
arbeidsmarktvraagstukken. Vanuit vertrouwen en respect naar elkaars positie wordt gezamenlijk geïnventariseerd 
welke vacatures er zijn en welke groei wordt verwacht. Samen wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierbij wordt 
uiteraard gebruik gemaakt van de kennis en expertise van de afdeling Communicatie, PR en Marketing. Tussentijd-
se terugkoppeling naar de manager over aantal reacties, (on)geschikte kandidaten en opvolging vindt plaats en het 
effect van de gevoerde campagne wordt geëvalueerd, door onderbouwing met data. De verwachting is dat Recruit-
ment in 2020 wordt gefaciliteerd met een CRM-systeem. Dit vereenvoudigt (de monitoring van) het proces van wer-
ving en selectie en het opleveren van data.  

Speerpunt 4 – Wij investeren in elkaar als dragers van goede 
kwaliteit
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Administratieve ontzorging management
De HR administratie richt zich in 2020 op het verder ontzorgen van managers met de administratieve last. Dit door 
de noodzakelijke handelingen die horen bij in-, door- en uitstroom van medewerkers zo gebruiksvriendelijk mogelijk 
in te richten. Integratie van de HR- en Opleidingsadministratie is doelstelling voor 2020. Dit i.v.m. het kunnen leveren 
van continuïteit en  alsook taakverrijking voor de medewerkers. 

Leren en ontwikkelen
We willen aansluiten bij de (leer)behoeften van de medewerker, bijvoorbeeld door het verder vormgeven van werk-
plekleren. Daarnaast hebben we de ambitie om de ingezette inspanning op BOL/BBL-opleiden te continueren door 
zichtbaar te zijn bij onderwijsinstellingen. We houden hierbij zicht op het interne leerklimaat, dat moet aansluiten bij 
de capaciteit en kwaliteit van de intern opgeleide werkbegeleiders. Het aantal werkbegeleiders is gegroeid naar maar 
liefst 108 gecertificeerde werkbegeleiders. 

WZF Academie
Om leren en ontwikkelen te faciliteren binnen de organisatie is doorontwikkeling van de WZF Academie nodig voor 
de zorg gerelateerde functies. Hiermee kunnen we het bekwaamheidspaspoort vormgegeven en weet elke medewer-
ker aan welke bevoegd- of bekwaamheidseisen hij/zij dient te voldoen. Het biedt daarbij de mogelijk om individuele 
leervragen beantwoord te krijgen. Voor alle medewerkers van de organisatie geldt dat wij leren en ontwikkelen facili-
teren met een online leerportaal dat laagdrempelig en gepersonaliseerd is. Dit wordt geïmplementeerd in 2020.

Opleider van de regio
In samenwerking met de regionale partners willen wij de opleider van de regio zijn voor het behandelteam. Aan-
trekkelijke voorwaarden en scholingsmogelijkheden zijn daarbij nodig om in de huidige arbeidsmarktproblematiek 
professionals voor de regio te behouden. 

Vervolg leiderschapsontwikkeling
Het afgelopen jaar hebben we een koers in gang gezet naar meer ruimte en eigenaarschap bij de professionals in 
het primaire proces. Wij geloven dat dit tot kwalitatief betere zorg leidt en tot meer tevredenheid bij medewerkers, 
en ook dat het ons wendbaarder maakt bij veranderingen (zelfoplossend vermogen vergroten). Na een periode van 
bewustwording en de aanzet tot het maken van (kleine) stappen naar het creëren van meer eigenaarschap, is het de 
vraag welke stappen we het komende jaar willen zetten. 

Onderwerpen die ons ook gaan raken in 2020
●       De steeds complexer wordende zorg in de wijk en verpleeghuizen en de toegenomen dynamiek 
          in de (organisatie van) werkprocessen
●       Vergrijzing van het personeelsbestand
●       Verlaging van het verzuimpercentage
●       Arbeidsmarktproblematiek

Projecten in 2020
●       Social intranet
●       Matchpool
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Wij gaan samen voor goede en veilige zorg voor de cliënt
Academische verpleeghuiszorg
Door de inzet van de methodieken van het academisch verpleeghuis krijgen we inzicht en verbetertools in het vinden 
van de juiste aansluiting tussen de wens van bewoners en de inzet van personeel

Wij hebben een sterke basis 
Business intelligence Tool
Door de implementatie van een BI-tool standaardiseren we de informatie en vergroten we de  beschikbare stuurin-
formatie om kwaliteitsverbeteringen te ondersteunen. In 2020 zal het gebruik van de BI-tool geïntegreerd worden in 
de planning en controlcyclus en de diverse gerelateerde processen. 

Doorontwikkeling AFAS
Procesoptimalisatie door verdere optimalisering van de inrichting van AFAS

Doorontwikkeling ONS 
Uitbreiding faciliterende functie ONS in ondersteuning diverse zorgprocessen

Wij blijven van waarde in het werkveld
Regionale projecten 
In samenwerking met VVT-partners uit de regio Flevoland zijn er in afstemming met het zorgkantoor ontwikkelafspra-
ken gemaakt voor de regio Flevoland. Voor vier regionale knelpunten zijn projecten gedefinieerd, waarin gezamenlijk 
wordt gezocht naar oplossingsrichtingen. Woonzorg Flevoland heeft aangegeven trekker te willen zijn van twee van 
deze trajecten: digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en werkbegeleiding. 
●       Regionale aanpak: Werkbegeleiding
          Regiobreed binnen VVT sector de capaciteit van werkbegeleiding vergroten. Proces van praktijkbegeleider als     
          werkbegeleider wordt kritisch onderzocht, met als doel de opleidingscapaciteit te vergoten
●       Regionale aanpak: Digitale gegevensuitwisseling
          Regionaal project om cliëntgegevens in regio tussen zorgpartijen makkelijker te kunnen uitwisselen.
●        Regionale aanpak: Vitaliteit
          Duurzame inzetbaarheid in de VVT sector vergroten
●        Regionale aanpak: Duurzame medische zorg Flevoland
          Herorganisatie medische zorg verpleeghuizen (rollen en taken)

Wijkkliniek Lelystad/ELV+ in ziekenhuislocatie 
We zijn betrokken bij het realiseren van een anderhalvelijnsvoorziening in Lelystad (wijkkliniek)

ELV-plus Almere
In samenwerking met het Flevoziekenhuis opplussen van de geleverde zorg in eerstelijns verblijf Almere, waardoor 
ziekenhuisverplaatste zorg geleverd kan worden

Vleugel Hanzeborg
Aanbouw Hanzeborg op de begane grond

Verbouwing Uiterton
Uitbreiding ELV en aanpassing ruimtes 

Ontwikkeling ’ t Landleven
Ontwikkeling extra vleugel ’t Landleven

Woonzorgconcept Almere
Intramurale setting in Almere

Projectagenda 2020
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Toezichthoudende domotica intramuraal
De afdeling Kleinschalig Wonen van de Hanzeborg wordt opgeleverd met toezichthoudende domotica waardoor  be-
woners van deze afdeling middels de leefcirkels gemonitord kunnen worden tot de buitenste schil van het pand

ICT Gebruikersgilde 
Functionerend proeflap op het eerstelijns verblijf Lelystad waarbij technologie die nog in ontwikkeling is, getest 
wordt en gebruikerservaringen gedeeld worden met leveranciers.

Wij investeren in elkaar
Social intranet
Door de implementatie van JIP, het sociale intranetplatform, ontstaat een nieuw communicatie en informatie-uitwis-
selingsplatform. Dit platform moet zorgdragen voor optimale informatievoorziening, kennisdeling en daarmee een 
eenvoudigere, efficiëntere en prettigere werkervaring voor de gehele organisatie. Het moet tevens de tool worden 
om medewerkers onderling met elkaar te laten communiceren en de samenwerking te versterken. 

Matchpool
Intern uitzendbureau, met flexibele schil om met inzet van zzp’ers en medewerkers het rooster compleet te maken.
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Begroting 2020
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Hierbij treft u de begroting aan voor 2020 van Woonzorg Flevoland (WZF). Deze begroting is een vertaling van de 
ambitie van Woonzorg Flevoland zoals beschreven in aanpalend beleidsplan 2020 “Een sterke basis”.

De reikwijdte van de deze begroting wordt gevormd door de exploitatie van intramurale zorg (Uiterton, Hanzeborg, 
Bolder, ‘t Landleven), VPT zorg, extramurale zorg (wijkverpleging, dagbehandeling), Eerstelijnsverblijf en WMO acti-
viteiten (Ondersteuning Thuis, Huishoudelijke Ondersteuning en Dagbesteding). De doelstellingen die we voor deze 
activiteiten beogen staan beschreven in voorgenoemd beleidsplan 2020. 
Vanuit de “Toekomstverkenning zorg in Flevoland” komt naar voren dat het huidige zorglandschap weliswaar alles 
in zich heeft om goede zorg aan inwoners te kunnen blijven leveren, maar dat we in gezamenlijkheid met de andere 
zorgpartners op zoek moeten naar antwoorden op de vragen die zijn ontstaan door verlies van het ziekenhuis in Le-
lystad. Met Woonzorg Flevoland zoeken we de samenwerking met de partners op om de zorg die we leveren blijvend 
te optimaliseren.
Daarnaast bevat deze begroting een aantal innovaties die wij willen inzetten om de interne bedrijfsvoering te opti-
maliseren en Woonzorg Flevoland wendbaarder te maken. Optimaliseren van de ondersteunende processen helpt 
managers en professionals beter te kunnen sturen en grip op eigen processen te hebben. Daarmee levert het een bij-
drage aan verhoging van kwaliteit van zorg en dienstverlening. In randvoorwaardelijke zin betreft dit, automatisering 
van standaard processen en verbeterde informatie uitwisseling tussen systemen, medewerkers en management. 

Algemene uitgangspunten in de samenstelling van de begroting
•       In de opbrengsten zijn de afspraken met de opdrachtgever (het Zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeentes)  
          leidend, tenzij dat expliciet anders is benoemd. De zorgkantoren volgen vanaf 2018 de systematiek van per-  
          soonsvolgende bekostiging, daarbij passen geen volume afspraken meer. Voor afspraken met zorgverzekeraars            
          is het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging een belangrijke factor geweest, omdat hierin een indexatie verplich- 
          ting is opgenomen. Contracten worden minimaal met het OvA % , gepubliceerd door de NZA verhoogd. 
•       De personeelsbegroting is afgeleid van de productieafspraken met de opdrachtgevers. Bij de intramurale zorg  
          worden hiervoor de NZA-productienormen gehanteerd met een surplus voor beschikbaar gestelde kwaliteits 
          gelden en CMT visie document, “Kleinschalig wonen”. Het kwaliteitskader 2019-2020 is meegenomen voor   
          het basisbedrag. Eventuele upside, zoals bijvoorbeeld in 2019 is gerealiseerd, is niet begroot. Het budget wat op  
          dit moment bij het Zorgkantoor is ingediend ligt €2,2M boven de huidige begroting en dekt aanvullende kosten  
          die wel in de begroting zijn opgenomen.
•       Er is een personeelskostenindex gehanteerd van 3,5% volgens de geldende CAO ten opzichte van begroting                                                                         
          2019. Generieke CAO verhogingen van 1% (EJU) en 3,5% reguliere verhoging per 1/6 zijn  opgenomen ter dek 
          king van de gemaakte CAO afspraken. De stijging van de periodieken is geschat op 0,5% voor heel WZF. 
•        Voor materiële kosten is een index van 2,5% gehanteerd. De volumes van voeding en behandelkosten variëren  
          mee in de bedrijfsdynamiek en deze verhoudingen zijn in de begroting opgenomen.
•        Voor opleidingskosten wordt 2,0% van de loonsom als basis gereserveerd. Dit is conform de richtlijn in de CAO                              
          VVT. 
•        Kosten die niet toegerekend kunnen worden aan de locatie/activiteit worden bestempeld als overhead. Het uit 
          gangspunt is om de verantwoording van kosten zo laag mogelijk in de organisatie te leggen, zodat maximale  
          sturing mogelijk is. De overhead wordt verdeeld op basis van draagkracht, lees: de verhouding in opbrengsten. 
•       In het komende jaar is het risico van krapte op de arbeidsmarkt voor veel partijen cruciaal in haar bedrijfs-           
          voering en financiële ontwikkeling. Groei is niet meer vanzelfsprekend na afspraken met zorgverzekeraars,             
          door beperking op de arbeidsmarkt. Zorgverzekeraars zijn zich dit niet bewust, gezien de continuerende            
          wijze van handelen en focus in contractering op doelmatigheid en efficiency, zonder de zorgverlener en cliënt  
          als “mens” te zien. De marktmacht verschuift richting arbeidsmarkt, aangezien de zorgplicht onder druk komt.  
          WZF zet zich in 2020 maximaal in om goed werkgever te zijn. Inzet met eigen personeel borgt kwaliteit, con-                                                 
          tinuïteit en beperkt financiële risico’s. We proberen terughoudend te zijn in de groei met ZZP & uitzendbureaus  
          omdat deze verlieslatend is en een risico voor de bedrijfsvoering vormt. Dit dragen we ook uit naar zorgverzeke- 
          raars en andere stakeholders.

1. Inleiding en uitgangspunten begroting 2020 WZF

1 Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling
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•       Vanuit financieel oogpunt is een positief bedrijfsresultaat en voldoende eigen vermogen belangrijk om aan- 
          trekkelijk te blijven voor belanghebbenden en potentiële financiers zoals zorgkantoren, zorgverzekeraars, ge- 
          meenten en banken of investeerders. Liquiditeitsontwikkeling is verder een belangrijke graadmeter voor de  
          financiële ontwikkeling van de organisatie. Samen vormen namelijk een belangrijke voorwaarde voor realisatie  
          van nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening in de toekomst.



Beleidsplan 2020 Woonzorg Flevoland 21

2. Toelichting begroting 2020 WZF

Het resultaat van WZF is als volgt opgebouwd: 

De totale opbrengsten stijgen ten opzichte van de prognose 2019 met 5% naar €41 mln. Door de stijging van de WLZ 
tarieven, toegenomen volumes VPT, toename van bezetting in ELV Almere, en continue stijging in huishoudelijke hulp 
en wijkverpleging stijgen de opbrengsten. Omzetstijging wordt voor 2020  daarnaast ingegeven door opening van “de 
Lely”, 38 (aanleun)woningen naast de Uiterton.  

De personeelskosten nemen maar toe met1%. Doordat we intramuraal eind 2019 de personele inhuur sterk redu-
ceren, wat doorwerkt in heel 2020, blijft de kostenstijging in vergelijking met de prognose augustus, beperkt. De 
verwachte daling in de intramurale inhuur compenseert de CAO-stijging van 3,5% gedeeltelijk. Het basisbudget voor 
het versterken van de zorg vanuit het kwaliteitskader 2019-2021  neemt niet toe, dit budget is zelfs lager dan in 2019. 
Ondanks appèl aan verschillende gremia in de Tweede Kamer.
 
De materiële kosten stijgen met 9% ten opzichte van de prognose 2019. Deze stijging komt voort uit indexatie, inves-
teringen in personeel in de vorm van een vitaliteitsprogramma en aandacht voor werving en selectie. Investeringen 
in personeel zijn noodzakelijk vanuit goed werkgeverschap, beperking van het ziekte verzuim en de beschikbaarheid 
van gekwalificeerd personeel. Tevens zijn in de materiële kosten de kosten voor innovaties, genoemd in het beleids-
plan, opgenomen. 
We willen ons versterken op bedrijfsvoering zodat we ook de werkdruk op medewerkers kunnen verminderen. Focus 
ligt op vermindering van de draaglast en vergroting van het draagvermogen om daarmee het welbevinden te verbe-
teren en de uitstroom van medewerkers te beperken. Wij willen uitstralen: Werken bij Woonzorg Flevoland is leuk en  
er wordt  ook goed voor jou gezorgd. 
Verder zijn voorloopkosten met betrekking tot optimalisaties in facilitaire dienstverlening en zorg opgenomen. Er 
loopt een onderzoek met betrekking tot voeding als speerpunt voor de zorg in 2020 en er wordt ingezet op de me-
thodiek “Academische Verpleeghuiszorg”. Dit alles om werkwijzen te “verslimmen” en tijd en aandacht voor cliënt 
en medewerker als persoon te vergroten. Het overhead percentage daalt van 14,7% in begroting 2019 naar 14,0% in 
begroting 2020.       

Als resultaat van met name de ingreep op intramurale inhuur, verdere groei in ELV, wijkverpleging en huishoudelijke 
hulp blijft het bedrijfsresultaat 2020 positief. Met de visie van “goede zorg voor personeel, is goede zorg voor cliën-
ten” blijven we werken aan de prettige werkomgeving bij WZF. 

In de volgende paragraaf wordt de verlies & winstrekening nader toegelicht.
In bijlage 1 zijn de resultaten van WZF gepresenteerd.
 

Winst- & verliesrekening effect P.2019 tov B.2020
in €1,- in €1,-

totale opbrengsten 38.947.296€            40.952.365€     2.005.068€      5%

personeelskosten 28.869.793€            29.167.275€     297.482€          1%
materiele kosten 10.706.421€            11.679.292€     972.871€          9%

bedrijfsresultaat -628.917€                105.798€           734.715€          

prognose aug 2019 begroting 2020
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De totale opbrengsten WZF zijn als volgt opgebouwd: 

2.1 Opbrengsten

effect P.2019 tov B.2020

Opbrengsten: in €1,- aanta l len in €1,- aanta l len volume prijs
WLZ Intramuraal 17.000.348             83.553       17.578.183        83.813         0% 3%
WLZ Volledig Pakket Thuis 3.872.539               22.682       4.289.379          25.620         13% -2%
WLZ Extramuraal (overbruggingszorg) 643.583                   11.610       683.111              11.817         2% 4%
WLZ Dagverzorging (overbruggingszorg) 75.738                     1.894         45.664                729              -62% 36%
Eerstelijnsverblijf 1.079.988               5.344         1.546.388          7.761           45% -1%
ZV Wijkverpleging 4.230.180               77.469       4.507.674          81.987         6% 1%
WMO Intramuraal GGZ 937.897                   5.779         969.689              5.784           0% 3%
WMO Huishoudelijke Ondersteuning 2.929.032               51.141       2.866.500          50.960         -2%
WMO Ondersteuning Thuis 2.085.065               18.714       2.004.293          27.477         -4%
WMO Dagbesteding 543.186                   6.078         523.786              7.990           -4%
WMO Almere (perceel 3) 122.850                   456            316.056              364              -20% 69%
WMO Almere (perceel 4) 499.002                   2.241         750.929              3.140           40% 7%

34.019.407             36.081.652        6%

Kapitaalslasten vergoeding 3.150.848               3.276.977          
Voeding 174.812                   185.640              
Overige 1.602.230               1.408.096          

38.947.296             40.952.365        5%

prognose aug 2019 begroting 2020

WLZ intramuraal, volledig & modulair pakket thuis (Zorgkantoor)
De zorgkantoren volgen vanaf 2018 de systematiek van persoonsvolgende bekostiging, daarbij passen geen volume 
afspraken meer. De keuze van de klant voor een bepaalde zorgorganisatie en leveringsvorm zijn bepalend voor het 
uiteindelijke volume dat de zorgkantoren zullen betalen. 
De tarieven worden voor maximaal 97% vergoed (NHC/NIC-component 100%) en niet meer afhankelijk van de ont-
wikkelafspraken maar van de kwaliteitskaders. Woonzorg Flevoland heeft voor de continuïteit een overeenkomst met 
een looptijd van drie jaar getekend voor de jaren 2018 t/m 2020. In de overeenkomst zijn geen afspraken gemaakt 
over de prijzen, deze zullen jaarlijks opnieuw door de NZA bepaald worden.

De bepaling van deze prijzen voor 2020 levert, naast gedeeltelijke indexatie (ook een fors nadeel op van €1,0M ten 
opzichte van 2019. De minister heeft op basis van een onderzoek naar kostprijzen in de VVT in 2018, over het jaar 
2016, een aanpassing van het tarief doorgevoerd voor 2020. Actiz, VWS en de Zorgkantoren hebben afgesproken dat 
een gedeelte van het kwaliteitskader wordt gebruikt om dit gat te dichten, zodat er geen ontslagen noodzakelijk zijn. 
Dit is ook de reden dat ons effectief kwaliteitskader wordt gereduceerd van €2.1M tot €1.1M. Waarbij het beschikba-
re kwaliteitsbudget 60k lager uitkomt dan gebudgetteerd in 2019. WZF absorbeert dit op dit moment in haar begro-
ting. Het kwaliteitskader kan daarmee voor 2020 gezien worden als een “sigaar uit eigen doos”. 
Gezien de druk op zorg in Lelystad willen we naar een hoger percentage van cliënten onder behandeling van WZF 
streven, dit geeft rust aan onze cliënten. We bieden daarmee een integraal pakket van Specialist Ouderenzorg, tot 
fysiotherapie en maatschappelijk werk. In 2019 was 
84,5% onder behandeling bij WZF, voor 2020 streven we naar >90%. Voor de behandeldienst zijn er schaalvoordelen, 
waardoor we opleidingen beter kunnen faciliteren.

Intramurale zorg
De verwachting is dat WZF een bijna volledige bezetting van haar intramurale WLZ-kamers zal behalen. Veel kamers 
zijn opgeknapt in de afgelopen jaren en tevens wordt er gekeken om de inhuizing van nieuwe cliënten te optimalise-
ren en daarmee het aantal mutatiedagen te reduceren.

Hierbij een toelichting van de belangrijkste opbrengsten.
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Extramurale WLZ-zorg
Ook voor de extramurale Wlz-zorg, de VPT en MPT geldt dat enkele tarieven neerwaarts zijn bijgesteld, naast de stan-
daardindexatie. Dit maakt onderdeel uit van de totale verlaging van €1,0M. Dat de tarieven ruim waren wisten we en 
hier hebben we ook gebruik van kunnen maken. Nu het tarief is verschraald zal strakkere sturing noodzakelijk zijn om 
marges te behouden. 

Eerstelijnsverblijf
De bezetting van het eerste-lijns verblijf in de Uiterton is voor 2020 begroot op een gemiddelde bezetting van 11 van 
de 13 bedden, inclusief geplande uitbreiding. Het eerstelijnsverblijf in Almere wordt naar verwachting ook verder uit-
gebreid naar 14 plekken. In verband met het wegvallen van het ziekenhuis is er veel vraag naar capaciteit voor deze 
vorm van zorg.

Gemeente Almere WMO-GGZ plaatsen
In locatie de Bolder is ruimte voor 18 cliënten met een GGZ-C indicatie. De begroting 2019 is gebaseerd op 14 WMO-
GGZ bedden in lijn met de huidige bezetting. Op dit moment worden door WZF 14 plaatsen in de Bolder gebruikt, de 
overige 4 plekken in de Bolder worden gefinancierd vanuit de WLZ. Voor 2021 gaan de WMO_GGZ plekken weer over 
naar de Wlz, dit zal naar verwachting een lagere administratieve last en hogere tarieven met zich mee brengen.

Zorgverzekeraars wijkverpleging
In de samenstelling van de begroting is uitgegaan van de afspraken van de grootste verzekeraar (Zilveren Kruis). 
Het integraal tarief voor wijkverpleging stijgt met 2,8% naar bijna €55 per uur. In de mix met alle verzekeraars is het 
tarief met +/-2,5% gestegen. De tariefstijging is gedeeltelijk gebaseerd op de verbetering van de doelmatigheid en 
de prijsontwikkelingen. Alle verzekeraars, op VGZ na, houdt zich aan het in 2018 gesloten Hoofdlijnenakkoord Wijk-
verpleging. Dit betekent overigens niet dat de voor 2020 verwachte OvA van 2,91% wordt gecompenseerd aangezien 
de OvA van 2019 lager is gebleken dan de door de verzekeraars gecompenseerde verwachting, kijkt men naar het 
cumulatieve percentage van 2019 en 2020 samen. Met VGZ blijven we hierover  vanzelfsprekend in gesprek.

De groei van het aantal uren zorg in de wijkverpleging wordt gestimuleerd door de verwachte groei die “Zorg in de 
Wijk” Almere zal veroorzaken. De groei in Almere wordt beperkt door de arbeidsmarktproblematiek. We huren nu 
vaak in, om zorg te kunnen leveren, ook is de dichtheid van cliënten nog te laag voor effectieve routering. Bekend-
heid door groei, vooral als aantrekkelijke werkgever, zou de lokale ontwikkeling sterk kunnen stimuleren. We houden 
rekening met een beperkte groei in Almere. De huidige contracten voor WMO en Zilveren Kruis lopen beide tot eind 
2020.  Dit heeft geen invloed op de huidige begroting, maar kan van invloed zijn voor de begroting van 2021.
 
WMO gemeente Lelystad & Almere
Voor Ondersteuning Thuis (OT) en Dagbesteding (DB) is voor 2020 opnieuw een contract met de Gemeente Lelystad 
aangegaan voor 5 jaar met jaarlijkse optie tot herziening. Het lumpsum tarief stijgt niet mee met de CAO ontwikke-
lingen. Tevens is de verwachting dat ook de vraag van cliënten blijft stijgen. We zijn nadrukkelijk in gesprek met de 
gemeente (samen met andere hoofdaannemers) hoe om te gaan met toename van (zwaardere) cliënten en beschik-
baar budget. 
Met de gemeente is ook goed overleg mogelijk over het niveau van dienstverlening. Sturing hierin wordt in toene-
mende mate onder eigen regie van de medewerkers OT opgepakt. 

Voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO); In Lelystad geldt “een schoon en leefbaar huis”-principe waarvoor naar 
volgens de aanbesteding voor 2020 verwachting we €225,- per 4 weken ontvangen. Gemiddeld kunnen cliënten daar-
mee 2 uur zorg per week bieden. In de praktijk is er ook behoefte aan gemiddeld 2 uur per week. De ruimte van +/- 
15 min die er voorheen was is door de aanbesteding van de gemeente teniet gedaan. Tevens is de dienstenvoucher 
die door verschillende cliënten gebruikt, per ultimo 2019 afgeschaft. De gemeente Lelystad heeft voor de berekening 
van de prijs nog geen calculatie kunnen overleggen terwijl men dat wel verplicht is conform Algemene Maatregel van 
Bestuur. De prijsstelling kan hierdoor nog wijzigen.
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Wettelijk budget Kapitaalslasten
Bij het wettelijk budget kapitaallasten is rekening gehouden met de algemene indexatie. Voor 2020 geldt dat de 
opbouw van het tarief niet meer door de NZA wordt gepubliceerd en daarmee de financiering van kapitaalslasten in-
tegraal in het tarief versleuteld zit. Uiteindelijk zal deze component dan ook opgaan in de andere omzet onderdelen.

Voeding /overige opbrengsten
Het verwachte aantal maaltijden (aan klanten buiten de intramurale activiteiten) dat wordt verkocht zal wijzigen 
door stijging van het aantal VPT klanten. De overige opbrengsten betreffen de verhuur van ruimtes aan externen, de 
aanleunwoningen en doorberekeningen aan cliënten zoals waskosten, alarmering enz. 
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De begrote kosten zijn gebaseerd op eerder genoemde productieafspraken. In onderstaande tabel is een specificatie 
van de kosten van alle locaties incl. overhead en innovaties opgenomen. In volgende bijlage is een specificatie van 
alle kostensoorten opgenomen. 

2.2 Kosten

effect P.2019 tov B.2020

Kosten: in €1,- in €1,-
Personeelskosten
Lonen en salarissen 25.110.977€            26.357.568€     1.246.590€      5%
Personeel niet in loondienst 3.758.816€              2.809.707€       -949.109€        -25%

28.869.793€            29.167.275€     297.482€          1%

Materiële kosten
Overige personeelskosten 754.877€                  877.948€           123.071€          16%
Voeding 1.116.595€              1.132.533€       15.937€            1%
Algemene kosten 2.110.720€              2.583.342€       472.622€          22%
Hotelmatig 917.519€                  974.943€           57.424€            6%
Client en bewonersgebonden 876.810€                  955.358€           78.548€            9%
Onderhoud 325.224€                  389.891€           64.667€            20%
Energie 483.492€                  505.015€           21.523€            4%
Afschrijving, huur en leasing 3.723.768€              3.814.375€       90.607€            2%
Huur AW, Zwembad en Bedr ruimten 397.415€                  445.887€           48.472€            12%
Doorberekening Overhead -0€                             -€                    0€                       

10.706.421€            11.679.292€     972.871€          9%

Totale kosten 39.576.214€            40.846.567€     1.270.353€      3%

prognose aug 2019 begroting 2020

Personeelskosten

Prijsindexering
Personeelskosten zijn verhoogd met de sinds kort overeengekomen CAO aanpassingen. Er zijn geen aanpassingen 
gedaan vanuit optiek van de implementatie van de Flexwet en differentiatie in de WW-premiestelling. Hier liggen nog 
mogelijkheden voor WZF.

Formatie intramuraal
De personele inzet voor intramuraal is gebaseerd op de NZA- normen, overeenkomstig de zorgzwaartepakketten van 
de cliënten. Tevens kan een gemiddelde zorgmedewerker 81% van de beschikbare tijd netto actief zijn met het ver-
lenen van zorg. De overige 19% is verlof, verzuim en opleiding. Door correcte opvolging en zelfsturing van de teams 
wordt de inzet van personeel nauwkeuring gemonitord.

De inzet van personeel op Klein Schalig Wonen is niet gebaseerd op de NZA- norm, maar op de interne notitie “vi-
siedocument KSW” waarin als uitgangspunt een vaste en gemixte bezetting is opgenomen. Hierin zijn ook uren voor 
werkzaamheden als koken en schoonmaken opgenomen. . Op dit moment heeft WZF eigenlijk op alle KSW-units een 
te laag aantal kamers/appartementen ten opzichte van het landelijk gemiddelde en het gewenst aantal van negen. 
Deze vorm van Wlz zorg is met dit aantal moeilijk rendabel te krijgen.
 
In de begroting 2020 proberen we de lijn die is in het kader van de kwaliteitsimpuls verpleeghuiszorg te consolide-
ren. Financiële druk vanuit verzuim hoger dan 5,0% kan echter een reden zijn om op enkele vlakken stappen terug te 
moeten zetten. Balans tussen kwaliteit en financiën is specifiek voor 2020 een aandachtpunt gezien de stagnatie van 
financiële ruimte voor kwaliteitsverbetering. Vanuit het oogpunt van onderuitputting van de kwaliteitsmiddelen 2019 
op landelijk vlak proberen we enig financieel risico en kwaliteit voor onze cliënten in evenwicht te houden.
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Formatie extramuraal wijkverpleging en VPT
De inzet voor extramuraal personeel, zowel wijkverpleging als VPT, is gebaseerd op de gemiddelde indicatie per 
cliënt. De netto inzet bij de cliënt vertaalt zich in bruto FTE, waarbij rekening wordt gehouden met een productiviteit 
van 63% van de beschikbare arbeidstijd (52*36=1872*63%=1179 uur). Voor de berekening van personeelskosten 
wordt de bruto inzet van medewerkers gebruikt. Binnen de wijkverpleging en VPT worden meerdere cliënten per dag 
geholpen. Dit leidt tot extra reistijd en dus een lagere productiviteit dan intramuraal. Voor 2019 is de inzet van per-
soneel in de regio Almere, als gevolg van de grotere reisafstanden tussen de klanten, begroot op 58%, 2% hoger dan 
eerdere jaren. De inzet voor personeel stijgt ook door de groei van VPT en Zorg in de Wijk Almere. De personele inzet 
is gebaseerd op inzet eigen personeel, in de praktijk blijkt dat de inzet van gedetacheerden noodzakelijk is om de zorg 
te leveren. De kosten van gedetacheerden zijn gemiddeld twee keer zo hoog, omdat in de begroting al rekening is ge-
houden met inzet van eigen personeel is 50% van de te verwachten inzet gedetacheerden begroot. Om deze kosten 
te beperken zijn met 2 leveranciers tarief en volume afspraken gemaakt.

Formatie WMO 
Ondersteuning Thuis
Voor de beoordeling van een afgegeven beschikking, wordt additionele ondersteuning ingezet van een wijkverpleeg-
kundige (casemanager), zodat aan de zorgplannen tijdig sturing kan worden gegeven en in-, door- en uitstroom van 
cliënten wordt bevorderd. Door regelmatige evaluatie van de casemanager ontvangt de cliënt altijd de juiste zorg. 
Toename aan cliënten vanuit oplopende wachttijden  in ander zorgdomeinen (GGZ), zijn maatschappelijk probleem 
welke bij WZF tot stijging in de ondersteuningsvraag leidt, vooral in ingezette uren per cliënt. Aangezien de financie-
ring van OT een lumpsum betreft, vormt stijging ook een financieel risico. Waar OT in eerdere jaren een belangrijke 
bijdrage leverde voor winstgevendheid, is dit voor 2020 een blijvende factor van onzekerheid een krappe lumpsum 
omzetafspraak in de recente aanbesteding. Voor OT geldt dat +/- 66%  van het werk wordt uitgevoerd door onder-
aannemers, vanwege specifieke expertise als verslavingszorg, GGZ problematiek of andere zaken. Er zijn vanaf medio 
oktober gesprekken gevoerd met deze onderaannemers  en hierin zijn aanzienlijke kortingen op het tarief bedongen 
welke zijn opgenomen in de begroting, verder wordt gekeken naar afbouw van de inhuur van onderaannemers door 
zelf expertise op te bouwen.

Dagbesteding 
De cliënten met somatische en psychogeriatrische beschikkingen worden vervoerd door vrijwilligers van WZF en 
Welzijn naar verschillende locaties in Lelystad. Een dagdeel bestaat uit 3-4 uur waarbij gemiddeld 2-3 medewerkers 
per groep worden ingezet. Het aantal cliënten blijft gelijk in vergelijking met eerdere jaren. De bestaande relaties 
met Zorgboerderijen worden onder de loep genomen, daarnaast is uitbreiding van dagbesteding op eigen locaties 
bijvoorbeeld naar de natuurlijke omgeving van het woonhuis ‘t Landleven een bewuste ontwikkeling. De verhouding 
uitvoering WZF en onderaannemers is 45%/55% en is onderwerp van nader overleg.   
 
Huishoudelijke ondersteuning
Binnen de HO activiteiten is als uitgangspunt genomen dat een medewerker 81% van arbeidstijd productief is. Het 
verschil tussen personele inzet voor HO en thuiszorg is dat reistijd binnen wijkverpleging als onderdeel van arbeid-
stijd is opgenomen en binnen de HO niet. Gerichte sturing op verzuim en het zelfstandig kunnen schuiven met de 
cliëntenplanning (i.g.v. bijv. verzuim) leidt tot verbetering van productiviteit. Inzet per klant is teruggebracht naar 1,8 
uur, conform werkelijke inzet 2018. Gezien de kleinere marges opgenomen in de aanbesteding door de gemeente 
Lelystad zal het surplus wat eerder binnen Huishoudelijke Hulp werd opgebracht beperkter zijn dan in eerdere jaren. 

Personeel niet in loondienst
Personeelskosten zijn middels de NZA norm initieel allemaal op intern personeel begroot. Hierna is op basis van  
vergelijking en met doelstelling voor beperking van extern personeel een surplus bepaald. Het zijn dus  alleen de 
meerkosten van extern personeel die op deze post begroot zijn. Een vergelijking met prognose is alleen mogelijk op 
het totaal van personeelskosten.

Vanaf medio 2019 is sterk gestuurd op reductie van intramurale inhuur. Dit heeft effect gehad en derhalve is de 
inhuur voor de begroting 2020 lager ingeschat dan de huidige prognose. Voor extramuraal, geldt met name in Almere 
dat inhuur op dit moment nog noodzakelijk is om zorg te kunnen verlenen.
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Arbeidsverzuim
In het verwachte arbeidsverzuim is een taakstelling van 5,0% opgenomen. Dit is mogelijk door het huidige verzuim-
beleid waarin wordt gestuurd op het verzuimgedrag. Het verzuim is gedurende 2019 ca. 6.55%. Het voortschrijdend 
jaargemiddelde bedraagt 7.38%. Werkdruk & vergrijzing van het personeelsbestand zijn belangrijke onderliggende 
factoren. De ambitie van 5.0% is daarom hoog, maar niet onhaalbaar aangezien collega’s met langdurig verzuim na 2 
jaar uitstromen en we hopen de eerste effecten van ons vitaliteitsprogramma te kunnen effectueren.

Materiële kosten
Algemeen
Voor materiële kosten is een index van 2.5% gehanteerd en is er begroot op basis van te verwachten kosten. De volu-
mes van voeding en behandelkosten variëren mee in de bedrijfsdynamiek. Cijfers in de toelichting zijn in vergelijking 
met begroting 2019.

Overige personeelskosten
Voor opleidingskosten wordt minimaal 2,0% van de loonsom gereserveerd. Opleiding bestaat uit verletkosten die 
in personeelsinzet is opgenomen en opleidingskosten. In de opleidingskosten is een bedrag van €191k opgenomen 
2020. In 2019 is verder het normale niveau van kosten gehanteerd, rekening houdend met de hogere personele inzet 
stijgen de kosten licht.
Verder is er aandacht voor een vitaliteitsprogramma van rond de €60k waarbij medewerkers worden begeleidt in het 
vergroten van hun draagkracht, door bijvoorbeeld inzicht te geven in voorwaarden voor een gezonde levensstijl en 
het hanteren van een goede werk/privé balans. Zo is er een gezamenlijk platform voor medewerkers en managers 
om in gesprek te gaan over ieders mogelijkheden.

Voedingskosten
De voedingskosten stijgen evenredig met de toename van de zorg als gevolg van de groei VPT. Er is echter een bespa-
ring opgenomen omdat de voeding in 2020 opnieuw wordt gecontracteerd.

Algemene kosten
PR- kosten stijgen ten behoeve van zowel cliënt- als arbeidsmarkt  gerichte marketing. Met betrekking tot kosten van 
automatisering zien we een beperkte stijging ten opzichte van de extrapolatie. Intramuraal is er een sterke behoefte 
om ons aan te  sluiten bij twee samenwerkingsverbanden, “Academische verpleeghuiszorg”  en “Verpleeghuis van de 
Toekomst”  om kennis binnen te halen om verder te verbeteren. Verder is in de extrapolatie een vrijval van de Ven-
nootschapsbelasting meegenomen a 105k, die we vanzelfsprekend niet begroot hebben voor 2020. 
    
Hotelmatige kosten
De Hotelmatige kosten zijn aangepast naar het niveau van de extrapolatie met een indexatie.
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Cliëntgebonden kosten
Doelstelling is om zoveel mogelijk cliënten behandeling van ons eigen behandelteam te bieden. Dit heeft als gevolg 
dat de kosten van medicatie ook voor onze rekening zijn. Dit verklaart de stijging.

Onderhoud
Het onderhoud blijft op niveau 2019.

Energie
Energie wordt een steeds belangrijker item, ook vanuit het oogpunt van klimaatbeleid is hier binnen de VVT aandacht 
voor in de vorm van de Green Deal. WZF is met Woonzorg Nederland en Centrada in gesprek over maatregelen voor 
zowel de Uiterton als de Hanzeborg, bijvoorbeeld LED verlichting.  Hiervan is geen impact opgenomen in de cijfers. 
We weten wel dat er een forse taakstelling ten aanzien van verduurzaming op ons afkomt.
 
Afschrijvings-, huisvestingkosten 
Voor huisvestingskosten worden na de aanpassingen in 2018, herziening van het contract van de Hanzeborg, geen 
majeure wijzigingen meer verwacht. Eventuele grotere projecten (bijvoorbeeld locaties) zullen in separate business 
cases vorm krijgen.
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Binnen locaties vinden reguliere vervangingsinvesteringen, uitbreidingsinvesteringen en verduurzaming plaats. Vanuit 
het oogpunt van een hogere bezettingsgraad en een veilige en positieve omgeving voor medewerkers en cliënten. 
De uitbreiding van ELV Uiterton (€210k) en verduurzaming door middel van LED verlichting (€136k) zijn twee grote 
componenten.

Verdere investeringen in ICT €226k, zowel gericht op bedrijfsvoeringoptimalisatie als op verbetering van de zorg, zijn 
noodzakelijk om met dezelfde personele inzet te blijven groeien. Het gaat hierbij om applicaties voor procesverbete-
ring, informatievoorziening en zorgondersteuning. 

Onderstaande investeringen beïnvloeden de liquiditeiten gedurende 2020. De liquide middelen zijn voor 2020 toe-
reikend om deze investeringen te doen. Eventuele mogelijkheden tot uitbreiding van onze intramurale activiteiten 
worden ontwikkeld en gefinancierd door externe partijen.

2.3 Investeringen

Hanzeborg Vervoermiddelen 9.000€             
Inventaris 35.000€           
Verbouwing & verduurzaming 55.000€           

Totaal 99.000€           
Overige locaties Vervoermiddelen 4.500€             

Diverse zaken behandeling 33.230€           
Verbouwing & verduurzaming 56.132€           

Totaal 93.862€           

Uiterton Hulpmiddelen 8.940€             
Verbouwingen verschillende ruimten & verduurzaming 205.815€        
Uitbreiding ELV 210.000€        

Totaal 424.755€        

Vergeten Landleven Hulpmiddelen 5.940€             
Aanpassingen gebouw incl verduurzaming 40.500€           

Totaal 46.440€           

Thuiszorg Vervoermiddelen, fiets auto's 96.000€           
Totaal 96.000€           

Overige investeringen Applicaties (Afas/ONS/BI-tool) 181.901€        
Verbouwing & verduurzaming meentstate 37.000€           
Zorgdomotica 50.000€           

Totaal 268.901€        

Totaal 1.028.958€     

Investeringen 2020
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2.4 Liquiditeitsbegroting

De verwachting is dat alle opdrachtgevers van WLZ, zorgverzekeraars en gemeenten betalen volgens geleverde pres-
taties in lijn met hun betalingsgedrag van 2019. Dat geldt niet voor de gemeente Lelystad, die in 2019 afweek door 
pas in september te starten met betalen voor de eerdere maanden van 2019. Het liquiditeitspatroon kent gedurende 
het jaar een dip in juni en november als gevolg van de vakantiegeld- en eindejaarsuitkering. In de onderstaande liqui-
diteitsprognose is het groeipatroon gedurende het jaar niet opgenomen

De stijging van liquiditeit in relatie tot het exploitatieresultaat in 2020 is te verklaren door een beperkte investerings-
agenda in vergelijking met de omvang van de afschrijvingen. Tevens is er nog een ontvangst van kwaliteitsgelden uit 
2019.  De investeringen zullen gespreid door de kwartalen worden uitgegeven. 

*In april 2020 vindt een nabetalingplaats van kwaliteitsgelden 2020.



Beleidsplan 2020 Woonzorg Flevoland 31

Er zijn een aantal ontwikkelingen die het nodig maken verder vooruit te kijken al maken diezelfde ontwikkelingen 
dat ook lastig. De  turbulentie binnen de VVT en gezondheidszorg neemt toe.  Voor WZF staan meerdere majeure 
vastgoedprojecten op stapel en er is daarnaast onzekerheid over de WLZ tarieven voor 2021 en later. We voeren met 
de auditcommissie graag het gesprek  over de relevantie en/of vorm van de meerjarenbegroting ten behoeve van 
organisatie beheersing. 

Het is zeker relevant om een systeem te ontwikkelen waarin veranderingen in beleid of ontwikkelingen snel opgeno-
men worden zodat we de uitwerking van bijvoorbeeld stelselwijzigingen, uitbreidingen of overnames over meerdere 
jaren snel kunnen berekenen en presenteren. Hierin zou bij voorkeur de jaarrekening en de begroting als basis kun-
nen dienen. Op dit moment is dat echter een eenmalige exercitie aan het einde van een begrotingsproces.

Het geniet de voorkeur om met de auditcommissie  uitgangspunten te bepalen zodat ook de materialiteit van de 
onzekerheid helder is. 
De bandbreedte die een meerjarenbegroting nu zou hebben ligt volgens schatting  ergens tussen de +1,5M en -1,0M 
resultaat.

2.5 Meerjarenbegroting



Beleidsplan 2020 Woonzorg Flevoland 32

Toelichting op de keuzes en risico’s opgenomen in de begroting 2020.

Intramuraal
•       Accountantsrichtlijnen voor toetsing van het kwaliteitskader zijn nog niet bekend, 100% van het budget is 
         ingerekend in de begroting.
•       Snelle stijging van kosten door inflatie, veranderingen in de zorg en CAO stijgingen, terwijl de aanpassing van  
         tarieven ZZP pas 4 jaar later plaats vind. Dit leidt tot druk op het resultaat, zoals ook in de begroting als 
         zichtbaar is. 
•       Ziekteverzuim
•       Een hoge omloopsnelheid van personeel.

Maatregelen
•       In gesprek blijven met het zorgkantoor over kwaliteitskader. Dit kan ons aanvullende omzet opleveren. Gezien 
het feit dat er ook vergoeding met terugwerkende kracht over 2018 en/of 2019 mogelijk is.
•       Inkoopcontracten voor, personeel, voeding, medicatie en hulpmiddelen tegen betere voorwaarden afsluiten.
•       Verbetering van de verbinding van medewerkers met Woonzorg Flevoland en aandacht vanuit het management.

Extramuraal/Huishoudelijke hulp/Ondersteuning Thuis Dag besteding
•       De groei in Almere zal gepaard moeten gaan met een groei van medewerkers in Almere om ook rendabele   
         productiviteit te halen. Krapte op de arbeidsmarkt beheerst zo zowel groei als resultaat.
•       Aanbestedingen 2020, voor Ondersteuning Thuis en Huishoudelijke Hulp zijn de tarieven gereduceerd.
•       Ziekteverzuim
•       Een hoge omloopsnelheid van personeel.

Maatregelen:
•       Borging van beperking en controle op ingezette uren per cliënt binnen Ondersteuning thuis. 
•       Gesprek en relatie met gemeente Lelystad moet zodanig zijn dat er bewogen wordt op kwaliteit van de dienst  
          aangezien de prijs vast staat. 
•       Verbetering van de verbinding van medewerkers met Woonzorg Flevoland en aandacht vanuit het management.
•       Versterken zoektocht naar intern personeel  voor Almere, taskforce arbeidsmarkt gestart 2018.

Algemeen
•       De arbeidsmarktonwikkelingen geven een hoge mate van onzekerheid voor onze organisatie. Het tekort aan  
         arbeidskrachten (in-, door- en uitstroom), de vergrijzing van ons personeelsbestand en toenemende vraag naar  
         zorg zijn hiervan de oorzaak.
•       Om de organisatie beter te kunnen sturen is up to date informatie voor besluitvorming in de bedrijfsvoering  
         noodzakelijk. 
•       Financiële sturing van de organisatie zit op CMT niveau, lager heeft de voorkeur omdat de organisatie dan 
          wendbaar wordt.
•       Mogelijk komen nieuwe stelselwijzigingen op ons af.
•       Projecten in het kader van samenwerking tussen zorgaanbieder zullen een belangrijke rol gaan spelen. Deze zijn             
         onder andere voortgekomen uit de Toekomstverkenning Zorg in Flevoland.

Maatregelen:
•       Creativiteit in arbeidsvoorwaarden, opvallende werving en beperken uitstroom naar andere organisaties door  
         goed werkgeverschap zijn opgenomen in het beleidsplan en deze begroting.
•       Verder inzetten op “Leren en Verbeteren” om processen slimmer te organiseren en daarmee de arbeidsproduc-          
         tiviteit te verhogen.
•       Implementatie van BI moet leervermogen organisatie, ondernemerschap en wendbaarheid versterken.
 

2.6 Risico’s
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Omschrijving

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Wettelijk budget ZZP 83.806 16.791.961 83.553 17.000.348 83.813 17.578.183
Wettelijk budget VPT 25.588 4.316.549 22.682 3.872.539 25.620 4.289.379
Wettelijk budget Extramuraal (overbruggingszorg) 9.718 546.641 11.610 643.583 11.817 683.111
Wettelijk budget Dagverzorging (overbruggingszorg) 640 44.453 1.894 75.738 729 45.664
Wettelijk budget kap. lasten 3.183.230 3.150.848 3.276.977
Subsidies kap. lasten en Zorginfrastructuur 0 0 0
Opbrengsten WMO HO 46.838 2.401.694 51.141 2.929.032 50.960 2.866.500
Opbrengsten WMO OT 29.229 2.238.440 18.714 2.085.065 27.477 2.004.293
Opbrengsten WMO Dagbesteding 6.638 468.060 6.078 543.186 7.990 523.786
Opbrengsten WMO Almere (perceel 3) 260 189.808 456 122.850 364 316.056
Opbrengsten WMO Almere (perceel 4) 1.625 378.102 2.241 499.002 3.140 750.929
WMO Intramuraal GGZ 5.182 834.662 5.779 937.897 5.784 969.689
Eerstelijnsbedden 3.650 732.156 5.344 1.079.988 7.761 1.546.388
Wijkverpleging 72.781 3.904.819 77.469 4.230.180 81.987 4.507.674
Opbrengsten voeding 182.000 174.812 185.640
Overige opbrengsten 1.333.368 1.602.230 1.408.096

37.545.944 38.947.296 40.952.365

Lonen en salarissen 500,6 23.912.261 25.110.977 539,0 26.357.568
Personeel niet in loondienst 2.545.937 3.758.816 2.809.707

26.458.198 28.869.793 29.167.275

Overige personeelskosten 744.025 754.877 877.948
Voeding 1.092.010 1.116.595 1.132.533
Algemene kosten 2.460.118 2.110.720 2.583.342
Hotelmatig 823.207 917.519 974.943
Client en bewonersgebonden 788.170 876.810 955.358
Onderhoud 341.393 325.224 389.891
Energie 475.750 483.492 505.015
Afschrijving, huur en leasing 3.666.830 3.723.768 3.814.375
Huur AW, Zwembad en Bedr ruimten 398.868 397.415 445.887
Doorberekening Overhead 0 0 0

10.790.370 10.706.421 11.679.292

RESULTAAT 297.377 -628.917 105.798

Extrapolatie

2019

Begroting

2020

Begroting

2019

Bijlage 1: Verlies & winstoverzichten Totaal
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Bijlage 1: Verlies & winstoverzichten Hanzeborg (excl. Behandelteam)

Omschrijving

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Wettelijk budget ZZP 47.451 9.430.019 46.771 9.454.458 47.580 9.902.085
Wettelijk budget VPT 0 63.875 0 63.875 0 62.220
Wettelijk budget Extramuraal (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget Dagverzorging (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget kap. lasten 1.717.375 1.684.839 1.771.508
Subsidies kap. lasten en Zorginfrastructuur 0 0 0
Opbrengsten WMO HO 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO OT 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Dagbesteding 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 3) 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 4) 0 0 0 0 0 0
WMO Intramuraal GGZ 365 57.199 365 57.199 366 59.248
Eerstelijnsbedden 0 0 636 146.419 0 0
Wijkverpleging 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten voeding 146.500 147.564 149.430
Overige opbrengsten 481.587 501.572 482.219

11.896.556 12.055.927 12.426.711

Lonen en salarissen 124,5 5.681.118 6.168.941 125,6 5.898.821
Personeel niet in loondienst 12.000 0 21.023

5.693.118 6.168.941 5.919.844

Overige personeelskosten 58.200 54.564 61.535
Voeding 533.650 548.625 522.462
Algemene kosten 95.900 121.426 177.234
Hotelmatig 333.750 355.354 372.833
Client en bewonersgebonden 21.100 38.101 58.830
Onderhoud 113.563 130.974 137.810
Energie 298.000 305.449 318.260
Afschrijving, huur en leasing 2.041.093 2.059.011 2.069.176
Huur AW, Zwembad en Bedr ruimten 69.847 69.857 71.602
Doorberekening Overhead 1.771.713 1.771.713 1.792.787

5.336.816 5.455.074 5.582.529

RESULTAAT 866.622 431.912 924.337

Extrapolatie

2019

Begroting

2020

Begroting

2019
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Bijlage 1: Verlies & winstoverzichten Hanzeborg (excl. Behandelteam)

Omschrijving

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Wettelijk budget ZZP 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget VPT 0 109.500 0 109.500 0 109.800
Wettelijk budget Extramuraal (overbruggingszorg) 324 38.270 616 91.010 825 124.336
Wettelijk budget Dagverzorging (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget kap. lasten 60.000 60.000 60.000
Subsidies kap. lasten en Zorginfrastructuur 0 0 0
Opbrengsten WMO HO 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO OT 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Dagbesteding 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 3) 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 4) 0 0 0 0 0 0
WMO Intramuraal GGZ 0 0 0 0 0 0
Eerstelijnsbedden 0 0 0 0 0 0
Wijkverpleging 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten voeding 0 0 0
Overige opbrengsten 95.000 103.839 96.900

302.770 364.350 391.036

Lonen en salarissen 16,1 929.968 788.300 17,8 1.064.990
Personeel niet in loondienst 237.000 795.151 695.440

1.166.968 1.583.451 1.760.430

Overige personeelskosten 19.600 16.613 19.992
Voeding 0 135 0
Algemene kosten 15.500 14.990 15.810
Hotelmatig 0 1.006 0
Client en bewonersgebonden 693.020 693.150 706.880
Onderhoud 27.500 25.020 28.050
Energie 0 0 0
Afschrijving, huur en leasing 11.431 205 2.317
Huur AW, Zwembad en Bedr ruimten 0 0 0
Doorberekening Overhead 45.090 45.090 56.414

812.142 796.210 829.464

RESULTAAT -1.676.339 -2.015.312 -2.198.858

Extrapolatie Begroting

2019 2020

Begroting

2019
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Bijlage 1: Verlies & winstoverzichten Uiterton (excl. VTH-team)

Omschrijving

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Wettelijk budget ZZP 28.762 5.696.169 29.357 5.987.085 28.841 6.088.969
Wettelijk budget VPT 0 43.800 0 43.800 0 47.580
Wettelijk budget Extramuraal (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget Dagverzorging (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget kap. lasten 1.024.933 1.046.576 1.063.749
Subsidies kap. lasten en Zorginfrastructuur 0 0 0
Opbrengsten WMO HO 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO OT 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Dagbesteding 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 3) 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 4) 0 0 0 0 0 0
WMO Intramuraal GGZ 0 0 0 0 0 0
Eerstelijnsbedden 3.650 732.156 3.194 639.662 4.028 802.563
Wijkverpleging 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten voeding 35.500 27.247 36.210
Overige opbrengsten 140.000 151.735 148.800

7.672.558 7.896.105 8.187.871

Lonen en salarissen 84,5 3.828.518 4.190.837 87,3 4.074.032
Personeel niet in loondienst 74.000 430.769 75.480

3.902.518 4.621.605 4.149.512

Overige personeelskosten 41.900 43.517 42.738
Voeding 413.510 419.576 406.506
Algemene kosten 44.750 42.170 54.289
Hotelmatig 204.500 237.393 244.253
Client en bewonersgebonden 20.000 23.934 72.092
Onderhoud 135.580 89.642 120.986
Energie 135.000 134.625 141.150
Afschrijving, huur en leasing 795.299 798.624 770.568
Huur AW, Zwembad en Bedr ruimten 0 0 0
Doorberekening Overhead 1.142.648 1.142.648 1.181.255

2.933.187 2.932.130 3.033.836

RESULTAAT 836.853 342.369 1.004.523

Extrapolatie

2019

Begroting

2020

Begroting

2019
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Bijlage 1: Verlies & winstoverzichten Uiterton VTH-team

Omschrijving

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Wettelijk budget ZZP 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget VPT 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget Extramuraal (overbruggingszorg) 159 11.022 258 17.619 270 18.554
Wettelijk budget Dagverzorging (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget kap. lasten 0 0 0
Subsidies kap. lasten en Zorginfrastructuur 0 0 0
Opbrengsten WMO HO 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO OT 0 0 67 3.341 0 0
Opbrengsten WMO Dagbesteding 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 3) 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 4) 0 0 0 0 0 0
WMO Intramuraal GGZ 0 0 0 0 0 0
Eerstelijnsbedden 0 0 0 0 0 0
Wijkverpleging 669 35.897 1.112 59.462 1.158 63.670
Opbrengsten voeding 0 0 0
Overige opbrengsten 0 0 0

46.918 80.422 82.223

Lonen en salarissen 6,0 415.619 423.737 7,0 466.663
Personeel niet in loondienst 56.500 0 0

472.119 423.737 466.663

Overige personeelskosten 4.200 5.505 4.284
Voeding 0 416 0
Algemene kosten 750 196 765
Hotelmatig 0 1.253 0
Client en bewonersgebonden 0 58 0
Onderhoud 500 953 510
Energie 0 0 0
Afschrijving, huur en leasing 0 0 0
Huur AW, Zwembad en Bedr ruimten 0 0 0
Doorberekening Overhead 6.987 6.987 11.862

12.437 15.368 17.421

RESULTAAT -437.638 -358.683 -401.861

Extrapolatie Begroting

2019 2020

Begroting

2019
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Bijlage 1: Verlies & winstoverzichten Thuiszorg

Omschrijving

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Wettelijk budget ZZP 0 0 365 8.056 366 8.208
Wettelijk budget VPT 25.588 4.099.374 22.682 3.655.364 25.620 4.069.779
Wettelijk budget Extramuraal (overbruggingszorg) 9.235 497.349 10.736 534.954 10.722 540.222
Wettelijk budget Dagverzorging (overbruggingszorg) 640 44.453 1.894 75.738 729 45.664
Wettelijk budget kap. lasten 111.510 108.710 123.921
Subsidies kap. lasten en Zorginfrastructuur 0 0 0
Opbrengsten WMO HO 46.838 2.401.694 51.141 2.929.032 50.960 2.866.500
Opbrengsten WMO OT 29.229 2.238.440 18.647 2.081.724 27.477 2.004.293
Opbrengsten WMO Dagbesteding 6.638 468.060 6.078 543.186 7.990 523.786
Opbrengsten WMO Almere (perceel 3) 260 189.808 456 122.850 364 316.056
Opbrengsten WMO Almere (perceel 4) 1.625 378.102 2.241 499.002 3.140 750.929
WMO Intramuraal GGZ 0 0 0 0 0 0
Eerstelijnsbedden 0 0 0 0 0 0
Wijkverpleging 72.112 3.868.922 76.357 4.170.718 80.829 4.444.005
Opbrengsten voeding 0 0 0
Overige opbrengsten 483.281 726.653 460.007

14.780.994 15.455.986 16.153.368

Lonen en salarissen 202,1 9.273.249 9.226.415 226,5 10.522.104
Personeel niet in loondienst 2.001.448 2.264.077 1.854.063

11.274.696 11.490.493 12.376.167

Overige personeelskosten 133.925 145.917 159.833
Voeding 61.350 47.626 70.281
Algemene kosten 89.405 -54.166 60.063
Hotelmatig 214.807 212.548 231.103
Client en bewonersgebonden 16.800 52.281 37.136
Onderhoud 13.750 13.479 20.025
Energie 2.500 1.645 2.550
Afschrijving, huur en leasing 142.666 137.190 152.760
Huur AW, Zwembad en Bedr ruimten 329.021 327.558 374.285
Doorberekening Overhead 2.201.283 2.201.283 2.330.427

3.205.507 3.085.362 3.438.463

RESULTAAT 300.791 880.131 338.739

Begroting

2019

Extrapolatie

2019

Begroting

2020
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Bijlage 1 :Verlies &-winstoverzichten De Bolder

Omschrijving

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Wettelijk budget ZZP 1.753 397.213 1.143 269.313 1.170 270.812
Wettelijk budget VPT 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget Extramuraal (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget Dagverzorging (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget kap. lasten 0 0 0
Subsidies kap. lasten en Zorginfrastructuur 0 0 0
Opbrengsten WMO HO 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO OT 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Dagbesteding 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 3) 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 4) 0 0 0 0 0 0
WMO Intramuraal GGZ 4.817 777.463 5.414 880.698 5.418 910.441
Eerstelijnsbedden 0 0 0 0 0 0
Wijkverpleging 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten voeding 0 0 0
Overige opbrengsten -212.500 -228.513 -225.750

962.176 921.498 955.503

Lonen en salarissen 11,6 635.746 680.036 12,2 682.712
Personeel niet in loondienst 0 34.736 0

635.746 714.772 682.712

Overige personeelskosten 17.800 10.527 18.156
Voeding 30.000 33.349 30.600
Algemene kosten 7.350 5.872 7.497
Hotelmatig 4.400 5.350 6.988
Client en bewonersgebonden 10.750 9.879 10.965
Onderhoud 12.000 11.975 12.240
Energie 20.750 21.613 21.165
Afschrijving, huur en leasing 29.430 32.160 34.903
Huur AW, Zwembad en Bedr ruimten 0 0 0
Doorberekening Overhead 143.294 143.294 137.849

275.774 274.019 280.363

RESULTAAT 50.656 -67.293 -7.572

Extrapolatie

2019

Begroting

2020

Begroting

2019



Beleidsplan 2020 Woonzorg Flevoland 40

Bijlage 1: Verlies &-winstoverzichten ‘t Landleven

Omschrijving

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Wettelijk budget ZZP 5.840 1.268.560 5.824 1.266.347 5.856 1.308.109
Wettelijk budget VPT 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget Extramuraal (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget Dagverzorging (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget kap. lasten 206.078 206.655 213.933
Subsidies kap. lasten en Zorginfrastructuur 0 0 0
Opbrengsten WMO HO 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO OT 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Dagbesteding 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 3) 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 4) 0 0 0 0 0 0
WMO Intramuraal GGZ 0 0 0 0 0 0
Eerstelijnsbedden 0 0 0 0 0 0
Wijkverpleging 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten voeding 0 0 0
Overige opbrengsten 17.500 23.083 17.850

1.492.138 1.496.085 1.539.892

Lonen en salarissen 13,7 628.583 659.605 13,3 625.927
Personeel niet in loondienst 0 52.025 10.000

628.583 711.629 635.927

Overige personeelskosten 3.950 3.719 4.029
Voeding 37.000 39.552 35.853
Algemene kosten 18.600 13.855 18.972
Hotelmatig 53.250 52.988 54.315
Client en bewonersgebonden 26.500 42.555 41.730
Onderhoud 32.500 39.705 36.150
Energie 19.500 20.160 21.890
Afschrijving, huur en leasing 93.604 87.449 90.804
Huur AW, Zwembad en Bedr ruimten 0 0 0
Doorberekening Overhead 222.219 222.219 222.158

507.123 522.201 525.901

RESULTAAT 356.433 262.254 378.064

Extrapolatie

2019

Begroting

2020

Begroting

2019
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Bijlage 1 :Verlies &-winstoverzichten ELV Almere

Omschrijving

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Wettelijk budget ZZP 0 0 93 15.090 0 0
Wettelijk budget VPT 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget Extramuraal (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget Dagverzorging (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget kap. lasten 0 1.467 0
Subsidies kap. lasten en Zorginfrastructuur 0 0 0
Opbrengsten WMO HO 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO OT 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Dagbesteding 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 3) 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 4) 0 0 0 0 0 0
WMO Intramuraal GGZ 0 0 0 0 0 0
Eerstelijnsbedden 0 0 1.514 293.907 3.733 743.825
Wijkverpleging 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten voeding 0 0 0
Overige opbrengsten 0 0 0

0 310.464 743.825

Lonen en salarissen 0,0 0 252.476 6,0 377.672
Personeel niet in loondienst 0 0 0

0 252.476 377.672

Overige personeelskosten 0 4.666 11.331
Voeding 0 14.191 50.000
Algemene kosten 0 4.466 12.148
Hotelmatig 0 35.201 52.702
Client en bewonersgebonden 0 16.825 27.725
Onderhoud 0 4.834 8.000
Energie 0 0 0
Afschrijving, huur en leasing 0 82.601 135.822
Huur AW, Zwembad en Bedr ruimten 0 0 0
Doorberekening Overhead 0 0 0

0 162.785 297.727

RESULTAAT 0 -104.797 68.426

Extrapolatie Begroting

2019 2020

Begroting

2019
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Bijlage 1 :Verlies &-winstoverzichten Overhead

Omschrijving

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Wettelijk budget ZZP 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget VPT 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget Extramuraal (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget Dagverzorging (overbruggingszorg) 0 0 0 0 0 0
Wettelijk budget kap. lasten 63.335 42.602 43.866
Subsidies kap. lasten en Zorginfrastructuur 0 0 0
Opbrengsten WMO HO 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO OT 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Dagbesteding 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 3) 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WMO Almere (perceel 4) 0 0 0 0 0 0
WMO Intramuraal GGZ 0 0 0 0 0 0
Eerstelijnsbedden 0 0 0 0 0 0
Wijkverpleging 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten voeding 0 0 0
Overige opbrengsten 328.500 323.860 428.070

391.835 366.462 471.936

Lonen en salarissen 42,1 2.519.461 2.720.631 43,4 2.644.647
Personeel niet in loondienst 164.989 182.058 153.702

2.684.450 2.902.689 2.798.349

Overige personeelskosten 464.450 469.849 556.050
Voeding 16.500 13.126 16.830
Algemene kosten 2.187.863 1.961.910 2.236.564
Hotelmatig 12.500 16.426 12.750
Client en bewonersgebonden 0 27 0
Onderhoud 6.000 8.641 26.120
Energie 0 0 0
Afschrijving, huur en leasing 553.307 526.528 558.026
Huur AW, Zwembad en Bedr ruimten 0 0 0
Doorberekening Overhead -5.533.235 -5.533.235 -5.732.753

-2.292.615 -2.536.728 -2.326.413

RESULTAAT 0 501 0

Extrapolatie

2019

Begroting

2020

Begroting

2019
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Bijlage 2:

Lijst verklaring afkortingen:
WZF  - WoonZorg Flevoland
WLZ  - Wet Langdurige Zorg
WMO  - Wet Maatschappelijke Ondersteuning
VPT  - Volledig Pakket Thuis
ZZP  - Zorg Zwaarte Pakket
MPT  - Modulair Pakket Thuis
NZA  - Nederlandse Zorg Autoriteit
VVT-sector - Verpleging, Verzorging Thuiszorg sector
GGZ  - Geestelijke Gezondheid Zorg
OT  - Ondersteuning Thuis
DB  - Dagbesteding
OvA  - Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling
HO   - Huishoudelijke Ondersteuning
FTE  - Full time eenheid
NHC  - Normatieve Huisvesting Component
NIC  - Normatieve Investerings Component
PGB  - Persoonsgebonden budget
ZVW  - Zorgverzekeringswet
WVP  - Wijkverpleging




