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Trots
Woonzorg Flevoland heeft de afgelopen jaren grote 
ontwikkelingen doorgemaakt. Deze ontwikkelingen 
kenmerkten zich met name door nieuwe vormen 
van zorg en dienstverlening, groei in omvang en 
uitbreiding van ons werkgebied naar Almere en 
verbetering van de interne (digitale) processen. 
Wij willen graag van waarde zijn en blijven voor 
onze (toekomstige) cliënten en meebewegen 
met maatschappelijke ontwikkelingen en daaruit 
volgende cliëntbehoeften. Om mee te kunnen 
bewegen met de veranderingen in de maatschappij 
moeten wij rekening houden met verschillende 
trends. Ten eerste staat het streven om zorg te 
verzekeren voor alle lagen van de bevolking onder 
druk door de sterk stijgende zorgvraag door de 
vergrijzing en een toename van chronisch zieken. 
Ten tweede wordt de huidige samenleving steeds 
meer divers. Dit betekent minder uniformiteit in 
levensloop, behoeften en leefwijzen van burgers. Dit 
vergt meer maatzorg, wat gevolgen heeft voor de 
invulling van zorgverlening en organisatie van zorg. 
Deze ontwikkelingen betekenen voor ons ook dat wij 
de toenemende én complexer wordende zorgvragen 
moeten beantwoorden met gelijke of soms 
schaarser wordende middelen. Hiervoor zijn slimme 
oplossingen nodig, die zonder samenwerking vrijwel 
onmogelijk te realiseren zijn. 

Om adequaat in te kunnen spelen op de trends, 
streven wij naar een organisatie waarbinnen 
de zorgprofessionals optimaal de ruimte en 
ondersteuning krijgen om inhoud te geven aan hun 
werk en het doel van de organisatie, namelijk ‘Met 
zorg en diensten positief bijdragen aan kwaliteit van 
leven van mensen met een zorgvraag’. Wat kwaliteit 
van leven is, is voor ieder mens verschillend. Deze 
behoeften veranderen ook in de tijd ten gevolge 
van ontwikkelingen bij de mens zelf maar ook in 
zijn omgeving. Om positief bij te kunnen dragen 
aan de kwaliteit van leven van mensen met een 
zorgvraag moeten we onze cliënten kennen: hun 
achtergrond, hun behoeften en verlangens. De 
afgelopen jaren hebben we veel gedaan om dit 
bewustzijn te vergroten en in de teams zijn mooie 

John Bos
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stappen gezet om belevingsgericht werken en positieve 
gezondheid tot het leidende principe te maken in de 
zorg en dienstverlening. Dat is niet altijd eenvoudig. 
Als zorgorganisatie zijn we immers gebonden aan 
allerlei eisen, regels en (financiële) beperkingen van de 
financiers: gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar. 
De ruimte om zorg en diensten te leveren worden vaak 
begrensd door de zorgindicatie die iemand heeft. Ook 
legt de overheid  kwaliteitseisen en regels op die soms 
niet in lijn zijn met de behoefte en wensen van de 
cliënt. Wanneer je als medewerker dan wil ingaan op 
een unieke behoefte van een cliënt, loop je soms tegen 
obstakels op. Ondanks dat doen onze collega’s hun 
uiterste best om op een hoogwaardige manier invulling 
te geven aan de zorg die nodig is.

En dan kan ik als bestuurder maar één ding zeggen: Ik 
ben trots! Trots op mijn collega’s en alle vrijwilligers van 
Woonzorg Flevoland. Trots op de mensen die zorg van 
ons vragen! En trots op iedereen die in de schoonheid 
van ons vak blijft geloven!



Wij zoeken maximale aansluiting bij de wensen, 
behoeften en ervaringen van de cliënt.

Belevingsgericht werken is een van de centrale thema’s 
binnen Woonzorg Flevoland. Vanuit het verhaal van de 
cliënt wordt invulling gegeven aan het zorgplan. Hierbij 
zijn de cliënt met zijn unieke levensverhaal en verlangen 
naar vertrouwen, aandacht en begrip leidend. Om 
belevingsgericht werken te verankeren zijn er binnen 
Woonzorg Flevoland in de woonzorglocaties zogenaamde 
paraplubesprekingen. In deze besprekingen is er onder 
meer een bewonersbespreking en aandacht voor het 
werken vanuit het door Woonzorg Flevoland ontwikkelde 
competentieprofiel belevingsgericht werken.  

Als zorgaanbieder vinden wij het belangrijk om het 
zorgproces te starten met het verkrijgen van het inzicht, 
samen met de cliënt, in zijn eigen ervaren gezondheid 
en de aangrijpingspunten die hij belangrijk vindt. Wij 
hebben bij Ondersteuning Thuis ervaring opgedaan 
met een werkwijze waarbij wij een groep kwetsbare 
mensen allereerst inzicht lieten krijgen in hun eigen 
mate van ‘positieve gezondheid’. Hiertoe lieten wij het 
‘spinnenwebdiagram’ invullen: een meetinstrument 
dat tevens dient als gespreksinstrument over hoe men 
ervaart om te kunnen gaan met uitdagingen op fysiek, 
emotioneel en sociaal vlak. Deze aanpak zal gefaseerd bij 
de gehele thuiszorg worden geïmplementeerd. 
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Zo zetten wij de cliënt centraal
Onze doelstelling is mensen op de wachtlijst dusdanige 
zorg te bieden dat voorkomen wordt dat hun gezondheid 
en daarmee de kwaliteit van leven zodanig achteruit 
gaat dat een crisisopname nodig is. Daarnaast is het 
onze wens de overgang van de thuissituatie naar 
het verpleeghuis dusdanig te begeleiden dat deze 
ingrijpende verhuizing voor onze cliënten optimaal 
verloopt. Per intramurale locatie is er een zorgadviseur 
benoemd die voor deze locatie de taken, behorende bij 
de voormalig casemanager zorg& ondersteuning, in zijn 
of haar takenpakket heeft gekregen. Dit zorgt er tevens 
voor dat er sprake is van continuïteit van betrokken 
medewerker wanneer cliënten van de wachtlijst in de 
intramurale setting komen wonen. 

Hiernaast is in 2019 een project gestart, waarbij de 
optimalisatie van de wachtlijstbegeleiding centraal staat. 
Hierbij is ingezet op het beter in beeld brengen van de 
cliënten op de wachtlijst en het bepalen van urgentie 
voor verhuizing naar de intramurale setting. Hierdoor is 
een nog gerichtere aanpak mogelijk om crisisopname te 
voorkomen.



Wij proberen bij te dragen aan een zinvolle dag voor 
onze cliënten waarbij de behoeften en mogelijkheden 
van de individuele cliënt leidend zijn.

Een zinvolle dag gaat in onze visie niet alleen over het 
doen van activiteiten die betekenis voor iemand hebben 
en waar iemand plezier aan beleeft. Het gaat ook over 
betekenisvolle contacten, het beleven van religie en 
het omgaan met levensvragen. Wij willen iedere cliënt 
ondersteunen bij het vinden en organiseren van een 
zinvolle dagbesteding. 

In 2019 hebben wij ons gefocust op het bouwen aan 
een nieuwe manier van het bieden van zinvolle dag-
besteding. Dit deden wij door middel van een aantal 
‘gedachtenkamers’, waarbij we met bewoners in gesprek 
zijn gegaan over waar de behoefte ligt en op welke wijze 
wij als organisatie kunnen aansluiten bij de individuele 
behoefte en mogelijkheden van de cliënt. Op basis van 
de bevindingen uit onder meer deze gedachtenkamers 
is er in 2019 een nieuwe visie ontwikkeld op een zinvolle 
dag, waarin we zeggen dat Woonzorg Flevoland continu 
de individuele behoefte en mogelijkheden van de cliënt 
inzichtelijk wil hebben. Woonzorg Flevoland heeft een 
faciliterende rol in het samenbrengen van mensen en 
hun behoeften en maakt gebruik van kennis van de cliënt 
en hun sociale netwerk. De verschuiving van aanbodge-
richt naar vraaggericht werken heeft in 2019 een duide-
lijke start gemaakt. Daarnaast is de verbinding gemaakt 
tussen het intramurale en extramurale aanbod. Zo maakt 
een aantal bewoners van een van de intramurale locaties 
inmiddels gebruik van de dagbesteding van onze thuis-
zorgcliënten.

De dagbesteding Lelystad, welke was gevestigd in De 
Uiterton, is verhuisd naar het woonhuis op de Groene 
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Zo dragen wij bij aan een zinvolle dagbesteding
Velden bij ’t Landleven (recentelijk hebben we de naam 
Vergeten Landleven gewijzigd in ‘t Landleven). Cliënten 
geven aan zich thuis te voelen door de huiselijke sfeer, 
vertonen minder onrustig gedrag en zijn meer buiten te 
vinden in de mooie natuurlijke omgeving. 

Vrijwilligers spelen een grote rol in het ondersteunen 
van een zinvolle dag. Er wordt door 315 vrijwilligers voor 
700 uur per week aandacht gegeven aan onze cliënten. 
Er wordt steeds meer ingezet op één op één contact om 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele behoefte. 
In 2019 is ook de ‘toolbox betekenisvol contact’, zoals 
deze is opgesteld door organisaties Reliëf en Zinnig Zor-
gen, geïntroduceerd. Hierin zijn ideeën voor betekenisvol 
contact tussen mensen met dementie en hun naasten, 
zoals familie en vrijwilligers opgenomen. De toolbox 
geeft handreikingen om in contact te zijn en samen een 
zinvolle activiteit te ondernemen.

Sinds april 2019 staat een levensbegeleider thuiszorg-
cliënten bij, wanneer deze geconfronteerd worden met 
levensvragen. De levensbegeleider loopt in drie tot vijf 
gesprekken met iemand mee op zijn of haar levensweg. 
Er is geen doel om ergens te komen, behalve het berei-
ken van innerlijke ruimte. 

De laatste donderdagen van de maand laat WZF een 
wens uitkomen van een cliënt van de dagbesteding. Zo 
is er een bezoek gebracht aan Amsterdam, waarbij een 
rondrit door de Kinkerbuurt is gemaakt. Een van de cli-
enten heeft daar gewoond en de plaatsen die voor hem 
belangrijk waren zijn bekeken. Zo is er langs zijn oude 
fietsenzaak gereden, die nog steeds bestaat.

“Er is hier rust en een mooie, natuurlijke omgeving. En we zitten nu 
meer met elkaar aan tafel, in plaats van verdeeld in zithoeken. We zit-
ten dichter bij elkaar en hierdoor kómen we ook dichter bij elkaar: er is 
meer contact en de mensen die introvert zijn komen tijdens gesprekken 
ook meer aan bod.”

Begeleider Connie van de dagbesteding in Lelystad



Wij werken aan het continu verbeteren van kwaliteit 
en veiligheid voor medewerkers en cliënten.

Verbeteren incidentmelding cliënten
Om de regie in het proces rondom de incidentmeldingen 
van cliënten bij het team te beleggen is er voor 
gekozen de incidentafhandeling te laten doen door 
de afdelingsverpleegkundigen. Hierbij worden de 
teams ondersteund door de praktijkcoach. Deze 
coacht de teams bij het toepassen van de systematiek 
en de afdelingsverpleegkundigen bij de analyse van 
de MIC’s en het formuleren en implementeren van 
verbetervoorstellen. 

In 2019 zijn de diverse bronoorzaken op een nieuwe 
wijze in kaart gebracht, waardoor er gemakkelijker 
inzicht is in de bronoorzaken en duidelijker is, waar 
prioriteit in verbeteracties horen te liggen. De 
afdelingsverpleegkundigen hebben op basis van de eigen 
ontwikkelbehoefte diverse trainingen gevolgd in het 
verbeteren van de analysevaardigheden. 
Extramuraal: in de wijkteams heeft de 
wijkverpleegkundige de coachende rol m.b.t. MIC.  
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Zo werken wij aan de veiligheid
Medicatieveiligheid
Om de medicatieveiligheid te verbeteren is in 2019 een 
aantal stappen gezet. Een belangrijke bijdrage aan het 
vergroten van de medicatieveiligheid is de synchronisatie 
van de systemen van het verpleeghuis en de apotheek. 
Hierdoor is de actuele toedienlijst altijd inzichtelijk voor 
de betrokken medewerkers vanaf niveau 3 en hoger. De 
afdeling krijgt automatisch bericht bij een wijziging in 
medicatie. Doordat er nu  op soort medicatie in plaats 
van op aantallen wordt gecontroleerd, is de controle 
veiliger.   

Daarnaast is op een aantal afdelingen een medicatiekar 
geïntroduceerd en werken medewerkers met 
medicatieveiligheidshesjes tijdens deelrondes. 
De verbeterde medicatieveiligheid is terug te zien in de 
daling van het aantal incidentmeldingen die betrekking 
hebben op medicatiefouten.



Wij bieden ruimte en ondersteuning voor professionele 
ontwikkeling en kwaliteitsverbetering.

De 360-graden-verbetermeting
Jaarlijks peilt Woonzorg Flevoland intramuraal de 
tevredenheid van de cliënten over de geleverde zorg en 
dienstverlening. Tevens wordt ook de tevredenheid van 
medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers gemeten. 
De uitkomsten van deze 360-gradenmeting worden 
besproken met de cliënten, teams en vrijwilligers. 
In januari 2019 heeft een nieuwe 360-gradenmeting 
plaats gevonden. Op basis hiervan zijn nieuwe 
verbetercycli gestart. Zo zijn er teams aan de slag 
gegaan met het verkrijgen van meer ‘fun’ in het werk, 
door betere samenwerking en afwisseling in het werk. 
Andere voorbeelden zijn teams die hebben gewerkt 
aan het beter traceerbaar maken van materialen en 
hulpmiddelen of die zich hebben gericht op de juiste 
dagbesteding voor een nieuw ingerichte afdeling 
kleinschalig wonen.

In 2019 heeft een evaluatie plaats gevonden van de 
Verbetermeters. Uit deze evaluatie bleek een behoefte 
om de verschillende kwaliteitsinstrumenten die worden 
gebruikt, waaronder de Verbetermeters, in te kaderen 
in een totale cyclus van Leren en Verbeteren. In 2019 
is een nieuw voorstel voor een Leer- en Verbetercyclus 
ontwikkeld, waarin de regie van de teams op leren 
en verbeteren centraal staat. Naast de verbetercycli 
die 2-jaarlijks door de teams worden doorlopen, is de 
focus op continue verbeteringen. Door middel van de 
dagstart hebben teams een vehikel om kort-cyclische 
verbeteracties in te zetten. 

Extramuraal zijn de 8 verbeterpunten vanuit de aanpak 
registratielast (schrapregels) geïmplementeerd. Dit heeft 
er toe geleid dat er alleen nog bij het eerste zorgplan 
een handtekening nodig is en een uitvoeringsverzoek 
enkel nog nodig is bij voorbehouden handelingen. 
Daarnaast is de PDCA-aanpak ingericht bij het verwerken 
van uitval bij de zorgadministratie. In Lelystad is  er 
een depot gekomen met morfinepompen, waardoor 
morfinepompen beter beschikbaar zijn. 

PREM wijkverpleging
De PREM voor de wijkverpleging is een verplichte 
meting naar de tevredenheid van de cliënten van de 
wijkverpleging.  De uitslag van deze PREM was dat 
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Zo leren en verbeteren wij
96% van de cliënten zou ons aanbevelen bij anderen. 
De Net Promoter Score (NPS) is 77%. De zorgverleners 
werden gecomplimenteerd als vriendelijk, sociaal en 
prettige mensen. Als verbeterpunten kwamen een lagere 
werkdruk en het verminderen van de administratie naar 
voren. Deze uitkomst kwam overeen met de uitkomsten 
van de vijf vragen die medewerkers zelf twee keer per 
jaar stellen bij de evaluatie van de zorg.
 
Prezo
Op 8 oktober hebben we de auditor van Perspekt 
ontvangen voor de eindaudit van het PREZO-keurmerk 
voor onze intramurale locaties Hanzeborg, De Uiterton 
en ‘t Landleven. We hebben het PREZO Gouden 
keurmerk behouden voor alle locaties. De positieve 
en gepassioneerde medewerkers werden door de 
auditor geprezen. Er waren complimenten voor de 
genomen stappen omtrent medicatieveiligheid, de 
legionellakeuringen en controlelijsten, de BHV en 
brandmeldcentrale en het sleutelsysteem met de DOM-
sleutels. 

De auditor gaf aan dat er aandacht nodig is voor 
het zoeken naar de juiste balans tussen ambitie en 
stabiliteit, de samenhang tussen de verschillende 
beleidsdocumenten en het methodisch werken in de 
zorgplannen. 

Begin november heeft de tussentijdse audit 
plaatsgevonden voor de vier extramurale 
bedrijfsonderdelen: Dagbesteding, Ondersteuning Thuis, 
Wijkverpleging en Huishoudelijke ondersteuning. We 
hebben het gouden keurmerk behouden. De auditor 
heeft veel complimenten uitgedeeld met name over de 
mooie persoonsgerichte aandacht voor onze cliënten. Er 
zijn een paar aandachtspunten benoemd die met name 
voor dagbesteding gelden en die bij de eindaudit aan de 
orde zullen komen. 
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Zo werken wij samen

Wij geven samen met de cliënt invulling aan de zorg en 
diensten.

We streven naar meer ruimte en eigenaarschap voor 
medewerkers, die samen met de cliënt invulling geven 
aan de zorg en diensten, zodat deze optimaal aansluiten 
bij de behoeften en wensen van de cliënt. Dit vraagt 
om lef, het durven nemen van verantwoordelijkheid en 
elkaar vertrouwen en kunnen aanspreken op gedrag. 
Het gaat om het juiste samenspel tussen alle disciplines 
die een bijdrage leveren aan het leveren van zorg en 
diensten aan de cliënten. Een voorbeeld is het anders 
organiseren van bepaalde werkprocessen of procedures, 
deze eenvoudiger te maken of te schrappen wanneer 
deze niet bijdragen aan de kwaliteit van leven van de 
cliënt.

Extramuraal is binnen alle teamoverleggen het ‘stuur aan 
de voorkant’ besproken. Het is voor de medewerkers 
wennen, om direct aandachtspunten/verbeterpunten 
voor de cliënten te vinden. De implementatie van 
het gedachtengoed en de werkwijze van ‘positieve 
gezondheid’ zijn hierbij helpend geweest, door scholing 
en coaching van onze medewerkers. Hiermee stellen we 
ze in staat om meer ruimte en eigenaarschap te nemen.   
Binnen de intramurale locaties wordt het stuur aan de 
voorkant vooral door gemeenschappelijke reflecties 
binnen het managementteam wonen en zorg en de 
paraplubesprekingen per afdeling onder de aandacht 
gebracht. De focus ligt hierbij op bewustwording 
en lerend ontwikkelen, waarbij de dagstart ook een 
belangrijk middel is om het ‘stuur aan de voorkant’ 
onder de aandacht te brengen bij de medewerkers.
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Zo zorgen we voor onze medewerkers
Voor ons zijn trotse en betrokken medewerkers één van 
de belangrijkste voorwaarden om ons organisatiedoel 
te kunnen bereiken.

De huidige arbeidsmarktproblematiek brengt uitdaging 
met zich mee en in gezamenlijkheid met de regio werken 
wij aan oplossingen voor de knelpunten die dit met zich 
mee brengt.

In 2019 hebben wij gewerkt aan: 
• Binden, boeien en duurzaam inzetbare    
 medewerkers
• Werven van nieuwe medewerkers
• Duurzame inzetbaarheid
• Opleiden van zorgmedewerkers. 

Vitaliteit en gezondheid
Het vergroten van vitaliteit en gezondheid van onze 
medewerkers is in 2019 een centraal thema geweest. 
Het vergroten van duurzame inzetbaarheid, verlagen van 
verzuim en het verlagen van werkdrukbeleving maken dit 
meer dan noodzakelijk. De aandacht is hierbij o.a. gegaan 
naar het preventieve karakter. In het vierde kwartaal 
is gestart met een vitaliteitstraject in samenwerking 
met het Centrum Duurzame Inzetbaarheid. Het betreft 
workshops voor medewerkers gericht op slaap, voeding 
en stressreductie / werk-privé balans. 

Directie en management
Het CMT heeft zich in de zomerperiode versneld gebogen 
over de vraag hoe de aansturing van De Uiterton en 
’t Landleven in te richten. Deze vraag ontstond na het 
vertrek van de locatiedirecteur en de interim-manager 
Zorg.  Mevrouw Klijn vervult per 19 september de 
directeursfunctie voor alle intramurale zorglocaties in 
Lelystad, te weten: De Uiterton, De Bolder, Hanzeborg en 
’t Landleven.

Op 15 juni is de nieuwe directeur Behandeling en 
Strategie, de heer Norder gestart. Hij heeft als opdracht 
om de externe strategie rondom de vraagstukken waar 
wij voor staan, zoals de ontwikkeling in Almere en 
landelijke thema’s en de dynamiek in het zorglandschap, 
te vertalen naar de interne organisatie(processen). 
Daarnaast stuurt hij het Behandelteam, Zorgadvies en 
team Kwaliteit, Beleid & Innovatie aan.

Kwaliteitsgelden
Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen 
hebben wij sinds 2017 en deels in 2018 met de extra 
kwaliteitsgelden intramuraal meer en nieuw personeel 
ingezet. In 2019 is deze inzet gecontinueerd. 
Deze inzet vertaalt zich in de uitbreiding van de formatie. 
Tijdens piekmomenten gedurende de ochtend en in de 
avond is extra personeel ingezet. Ook is er een overlap 
tussen de verschillende diensten ingebouwd, waardoor 
er een zorgvuldige overdacht kan plaats vinden. Door 
de overdracht is er een duidelijke taakverdeling aan het 
begin van de dienst, in de vorm van de dag(dienst) start. 
Hierdoor weet iedereen wat hij/zij te doen heeft op die 
dag (dienst). Onnodig overleg of miscommunicatie is 
hiermee verminderd.  Zaken die je niet in de rapportage 
zet, zoals bijvoorbeeld emoties van familie of taken waar 
je niet aan toe gekomen bent, kun je in de overdracht 
nog vertellen. De korte overlap in de diensten maakt 
dat de ene dienst het werk goed kan afmaken en de 
volgende dienst het vloeiend kan overnemen. De 
verhoging van de personeelsinzet leidt er toe dat 
er meer tijd en aandacht is voor onze bewoners en 
de toezichtfunctie op de huiskamers kan worden 
uitgevoerd. Om ook het behandelteam te versterken is 
de toevoeging van de functie van een maatschappelijk 
werker ook in 2019 voortgezet. 
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Specialisten Ouderengeneeskunde
Eind 2018 is een start gemaakt met het project 
Duurzame medische zorg VVT Flevoland. Aanleiding 
is het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde, 
dat vraagt om herinrichting van medische 
verantwoordelijkheid.  In dit project werken 
zorgorganisaties Coloriet, Woonzorg Flevoland, 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Talma Urk 
samen om tot een oplossingsrichting te komen. 
Ondersteunende partijen zijn Zorgkantoor Zilveren Kruis 
(ontwikkelgelden Wlz), Waardigheid & Trots en Erasmus 
Universiteit.  In de tweede helft van 2019 kwam de 
focus in het project te liggen op regionaal opleiden van 
specialisten ouderengeneeskunde. Dit is uitgewerkt in 
een plan van aanpak dat in 2020 zal worden uitgevoerd. 
Ook het idee van een gezamenlijk expertisecentrum zal 
dan worden uitgewerkt.

Vinden, binden en opleiden 
De arbeidsmarktvraagstukken van Woonzorg Flevoland 
zijn niet uniek voor de ouderenzorg. Naast het vinden 
van medewerkers om het verloop te ondervangen 
hebben wij ook te maken gehad met groei in 2019. Dat 
heeft geleid tot een groei naar 1045 medewerkers. Om 
verloop te reduceren is onderzoek gedaan naar het 
proces van onboarden en zijn verbeteracties ingezet. 
Om de instroom te vergroten is de capaciteit van 
opleidingsplaatsen en de capaciteit van werkbegeleiding 
vergroot. Daarnaast projectleiderschap vanuit Woonzorg 
Flevoland in het regionale project werkbegeleiding met 
drie andere VVT-organisaties met als doelstelling de 
capaciteit en randvoorwaarden van werkbegeleiding te 
vergroten.

“De dagen waarop ik een probleem kan aanpakken of iets moet regelen 
vind ik erg leuk. Bijvoorbeeld wanneer iemand een wond heeft, en ik in 
overleg met een wondverpleegkundige een plan van aanpak voor de ge-
nezing maak. Technische handelingen en uitdagingen horen ook bij de 
ouderenzorg. Het is niet alleen een ‘luier’ verschonen of iemand was-
sen. Daarbij moet je ook oog hebben voor de mens achter de medische 
vraag, en dat biedt veel uitdaging. De extra taken naast mijn werk als 
verpleegkundige geven me extra uitdaging en verdieping.”

Verpleegkundige Linda Leeuwenhaag (PG+-team)



Aanbesteding Wmo
Opnieuw heeft Woonzorg Flevoland in Lelystad de 
aanbesteding Dagbesteding Ouderen en Ondersteuning 
Thuis gewonnen. We zijn ons er van bewust dat we met 
het aangaan van dit tweede contract voor Ondersteuning 
Thuis en Dagbesteding voor de uitdaging staan om met 
gelijkblijvende budgetten een groeiende cliëntengroep 
moeten bedienen. Dit vergt een andere benaderings- 
en zienswijze van de geboden hulpverlening, waarin 
we nauw in contact en onderhandeling blijven met de 
gemeente, de sociale wijkteams en de onderaannemers. 
De overeenkomst met het college van Lelystad voor 
het leveren van Huishoudelijke Ondersteuning in de 
komende vijf jaar is samen met 8 andere leveranciers 
inmiddels getekend. 

Nieuwe woonzorgconcepten
Om in te spelen op de groeiende behoefte aan nieuwe 
woonzorgconcepten voor de groep kwetsbare ouderen 
die langer thuis willen wonen, maar willen ‘leunen’ 
tegen verpleeghuis- en gezondheidszorgvoorzieningen, 
zijn wij voortdurende op zoek naar kansen voor het 
ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten. 
De Lely, waar in samenwerking met Coresta 38 
zorgappartementen zijn gebouwd naast de locatie 
De Uiterton, heeft begin 2020 haar deuren geopend. 
Hiermee wordt ingespeeld op de grote vraag om 
geschikte en betaalbare woningen voor ouderen met 
een zorgbehoefte die in de nabijheid van deze zorg 
willen wonen. 

Met Centrada is een proces gestart voor de ontwikkeling 
van een nieuwe vleugel aan de Hanzeborg. We beogen 
hiermee de PG-afdeling daar naar toe te verplaatsen 
en uit te breiden. Met deze aanbouw krijgen bewoners 
meer loop- en leefruimte dan in de huidige setting. De 
gemeente is akkoord met de uitbreiding. 
Bij de gemeente is een verkennende aanvraag gedaan 
voor uitbreiding van ‘t Landleven. De bestaande twee 
groepen worden uitgebreid van acht naar tien plekken 
en er wordt in de plannen een derde groep van tien 
kamer kamers aan toegevoegd. Daarmee wordt de 
locatie rendabeler om te exploiteren. 

Het zorgveld in Flevoland na faillissement MC Zuiderzee
Na het wegvallen van MC IJsselmeerziekenhuizen 
in 2018 is het zorglandschap in Flevoland drastisch 
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Zo innoveren wij
veranderd. 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 chronische zieken en andere kwetsbare 
groepen als noodzakelijk wordt benoemd. Heel concreet 
wordt het realiseren van een anderhalvelijnsvoorziening 
in Lelystad (wijkkliniek) genoemd. Woonzorg Flevoland 
was al bezig met eerste plannen voor een dergelijk 
initiatief in Lelystad, in samenwerking met St Jansdal, 
Icare, Coloriet en Medrie.

Naar aanleiding van bovengenoemde ontwikkeling is 
het bestaande bestuurlijk overleg Flevoland uitgebreid 
met het bestuur van het St Jansdal, het St Antonius 
Ziekenhuis en Medrie (huisartsencoöperatie Flevoland). 
Verder nemen de VVT-instellingen in Noord- en Oost-
Flevoland deel. Het doel van het overleg is te komen 
tot gezamenlijke beleidsvorming rondom de zorg aan 
kwetsbare ouderen in Flevoland (exclusief Almere).

ELV Plus Almere
In gezamenlijk overleg met het Bestuur van het 
Flevoziekenhuis is besloten om, in het kader van de 
door zorgverzekeraars gestimuleerde ontwikkeling 
om ziekenhuiszorg te verplaatsen naar de wijk, een 
nieuwe ELV-vorm te ontwikkelen waarbij specialistische 
behandeling aan kwetsbare ouderen kan plaatsvinden en 
ziekenhuisopname wordt voorkomen. Het streven is om 
in 2020 te kunnen openen. 

Dienstverlening Almere
In Almere is onze dienstverlening zowel in omvang als 
in aanbod vergroot. Op 20 mei is het Eerstelijnsverblijf 
geopend in locatie Reedewaard. Ook zien wij in Almere 
een sterke toename in het aantal Wmo-cliënten, met 
name voor huishoudelijke ondersteuning. Aanbieders 
van Wmo-diensten weten ons goed te vinden om in 
onderaannemerschap huishoudelijke ondersteuning aan 
hun cliënten te bieden. Daarnaast komen cliënten ook 
rechtstreeks bij ons. Ook in de wijkverpleging zien wij 
een toename van het aantal cliënten. Dit komt enerzijds 



doordat de vraag en het aanbod niet in evenwicht is. 
Door personeelsschaarste kunnen aanbieders het aantal 
vragen naar wijkverpleging niet aan. Daarnaast is begin 
2019 het contract van één van de vijf gecontracteerde 
partijen voor Zorg in de Wijk door Zilveren Kruis 
beëindigd, waardoor cliënten overgenomen moesten 
worden door de andere aanbieders.

Thuiszorgtechnologie
Om de zelfstandigheid van de cliënt te vergroten, de 
mantelzorger te ontlasten en de doelmatigheid van de 
zorg te vergroten investeren wij in diverse vormen van 
thuiszorgtechnologie. Zo wordt gebruik gemaakt van 
Tessa, een kleine zorgrobot die gesproken boodschappen 
en reminders kan weergeven. Dankzij de Medido, een 
medicijndispenser met een reminderfunctie en een 
afgifte van het juiste baxterzakje, kan de thuiszorg bij 
hiervoor geschikte cliënten minder vaak langs komen en 
krijgt de cliënt weer meer eigen regie. 
In Lelystad hebben we in samenwerking met de 
wooncorporaties en gemeente een digitaal systeem 
voor woningtoegang uitgerold in de flats met sociale 
huurwoningen en een gezamenlijke hoofdingang. 
Hiermee verminderen wij de foutgevoeligheid en 
logistieke tijdverspilling die gepaard gaan met het 
gebruik van zorgcilinders of sleutelkastjes door 
de wijkverpleging. Een medewerker kan, indien 
geautoriseerd door de bewoner, door middel van een 
app de woning betreden. Dit project loopt door in 2020. 

Dementheek
Op 21 september is de dementheek in de Flevomeer 
bibliotheek Lelystad officieel geopend. Dit betreft een 
gezamenlijke voorziening vanuit de partners van het 
Netwerk Dementie Flevoland. De dementheek is bedoeld 
als laagdrempelige voorziening, die invulling geeft aan 
de lege ruimte tussen ‘nog geen zorg/ondersteuning’ en 
een voorziening zoals dagbesteding. In de dementheek 

is het mogelijk om naast informatie over dementie ook 
hulpmiddelen ter ondersteuning van de zelfredzaamheid 
en ontlasting van de mantelzorger te lenen en uit te 
proberen.

Wijkleerbedrijf
Het Wijkleerbedrijf is gestart. De deelnemers leren en 
werken in de wijk en doen zodoende werkervaring op 
met het uitzicht op een baan in de zorg. De deelnemers 
krijgen de kans zich succesvol te kwalificeren en aan 
de slag te gaan in de zorg. Na een jaar begeleiding 
en de opleiding voor de zorg niveau 1/2, krijgen de 
deelnemers een baan aangeboden bij een zorginstelling. 
Het Wijkleerbedrijf is een samenwerkingsverband 
tussen Werkbedrijf Lelystad, ROC Flevoland, Woonzorg 
Flevoland, Coloriet, Triade Vitree en Calibris Advies. 

Academisch verpleeg(t)huiszorg 
Na de eerdere proefperiode met het OER-model, 
wordt het werken met Academische Verpleeg(t)
huiszorg (afgekort AV-zorg) allereerst in de Hanzeborg 
geïmplementeerd.  

Bij AV-zorg gaat het vooral om dagelijkse zorg, zoals hulp 
bij het wassen, aankleden, eten en naar bed gaan. Bij 
deze basiszorg zijn onder meer de manier en het tijdstip 
waarop de zorg gegeven wordt voor cliënten enorm 
van belang. AV-zorg is persoonsgerichte en informatie 
gestuurde zorg. Door AV-zorg kan de (dagelijkse) zorg 
op maat gegeven worden. Zo wordt zorg verlenen nog 
leuker en waardevoller, met als resultaat: zeer tevreden 
cliënten en gemotiveerde medewerkers. Mbo-studenten 
van Friese Poort en Landstede en Hbo-studenten van 
Windesheim zijn bij het initiatief betrokken. Bij AV-
zorg gaat het om samen leren in de praktijk. Provincie 
Flevoland ondersteunt de komende drie jaar dit project.

Nafhiezah Hausil - Khodabaks liep door een val in huis een complexe 
breuk in haar dijbeen en knie op. Zij werd hier aan geopereerd en daarna 
ging zij naar het eerstelijnsverblijf in Almere om te revalideren.

“Ik zou het eerstelijnsverblijf zeker aanraden aan anderen die ook zorg 
nodig hebben. Het personeel is heel warm, vriendelijk en professioneel. 
Er is een huiselijke sfeer, het eten is goed, en de ruimtes zijn schoon. 
Ik kan terugkijken op een heel mooi revalidatietraject.”
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Woonzorg Flevoland in cijfers

Aantal cliënten met zorg en verblijf 

Aantal cliënten op basis van Volledig Pakket Thuis

Aantal cliënten dagactiviteiten  

Aantal extramurale cliënten Wmo

250

83

6

1969

84.189
5.063
5.666

24.843

920
7.824

75.701

48.927

2.223
25.350

13.266

€ 41.881.864
€ 27.195.537
€ 14.686.327

83.980
3.804
5.245

21.524

662
8.101

73.867

41.297
11.100

26.459

13.525

€ 36.975.517
€ 24.106.760
€ 12.868.757

269 

988
472
554

269 

919
442
501

250

63

3

1489

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

Aantal Volledig Pakket Thuis 

Aantal dagdelen dagactiviteiten – Wlz
Aantal dagdelen dagactiviteiten – Wmo

Aantal uren wijkverpleging

Aantal extramuraal Wmo Huishouding Lelystad
Huishoudelijke Ondersteuning Almere
Arrangementen 
Ondersteuning Thuis

Aantal geleverde maaltijden extramuraal 

Aantal personeelsleden in loondienst (incl. Wmo)
Aantal fte  
Aantal fte ingezet

Totaal bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten en Wmo

Cliënten

Capaciteit

Productie

Personeel Aantal 2019

Aantal 2019

2019

Aantal 2019

Aantal 2019

Aantal 2019

Aantal 2018

Aantal 2018

2018

Aantal 2018

Aantal 2018

Aantal 2018

Overige

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


