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In dit beleidsplan 2021 hebben we de lijn van 2020 door- 
getrokken. 2020 was een vreemd jaar doordat we door het 
coronavirus andere prioriteiten hadden. Hierdoor hebben we 
de voorgenomen projecten en acties niet geheel, of geheel niet 
volgens planning kunnen uitvoeren. Deze schuiven dus door 
naar 2021. 

Tegelijkertijd zijn de speerpunten van 2020 de speerpunten zijn 
waar we op langere termijn steeds onze focus en aandacht op 
willen hebben, ook na 2021. Dit zijn: onze bewoners en cliënten, 
onze medewerkers, de bedrijfsvoering en onze omgeving.

De gedetailleerde uitwerking voorzien van de doelen en kritische 
prestatie indicatoren (KPI’s) zijn verwoord in de afzonderlijke 
jaarplannen van de directeuren. Deze jaarplannen zijn op elkaar 
afgestemd waar het gaat om financiële consequenties voor de 
organisatie, in tijd en in prioriteit. 
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Samen met bewoners, cliënten en collega’s hebben we 
een uniek en intensief 2020 doorgemaakt vanwege de 
coronacrisis. Het nieuwe virus heeft ons meer dan eens 
doen beseffen hoe trots we zijn op onze collega’s. Sa-
men hebben we een enorme prestatie geleverd. We zijn 
inmiddels op de nieuwe werkelijkheid ingesteld, want 
voorlopig is het virus onder ons. 

We zetten volop in op het 
vergroten van werkvermogen 
van onze collega’s en kwaliteit 
van zorg.

In dit voorwoord werp ik graag de blik vooruit naar  
2021. Hoewel we zaken hebben moeten doorschuiven 
vanuit 2020, zijn de ambities voor het nieuwe jaar onver-
minderd groot. We zetten volop in op het vergroten van 
werkvermogen van onze collega’s en we blijven volop 
inzetten op kwaliteit van zorg. We willen ons nog steviger 
vestigen in Almere, we willen onze informatie en data 
beter gaan gebruiken voor het primaire zorgproces.

De kernwaarden van Woonzorg Flevoland (WZF) hebben 
zich juist in coronatijd bewezen. Wij houden SCHIK hoog 
in het vaandel voor 2021 en geven daarmee invulling 
aan het nieuwe beleidsplan van Woonzorg Flevoland. 
Samenwerken wordt het komende jaar een hoofdthema 
in antwoord op de interne en externe uitdagingen en 
ontwikkelingen. 

Corona heeft ons in ieder geval een ding geleerd: 
Woonzorg Flevoland maakt haar kernwaarden waar!  
Ik heb veel lef en creativiteit gezien gedurende de crisis. 
Alle collega’s zijn voortdurend op zoek naar de kansen 
om de zorg voor onze bewoners en cliënten zo optimaal 
mogelijk vorm te geven. Dat is waar WZF goed in is. Het 
elkaar kennen, ook in de regio, heeft in deze tijd zijn 
dienst bewezen. De toename van het aantal mensen dat 
zorg nodig heeft en tegelijk de krapte op de arbeidsmarkt 
komt als een grote maatschappelijke opgave op ons af. 

VOORWOORD
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Die opgave kunnen we niet alleen oplossen, dat moeten 
we met onze partners in de regio doen.

Het is duidelijk dat Woonzorg Flevoland een organisatie 
is waar iedereen zich thuis voelt. Dat geldt in de eerste 
plaats voor bewoners en cliënten en zeker ook voor  
onze collega’s. Jong en oud, met jarenlange ervaring of 
net in het vak, intramuraal en extramuraal: we hebben 
onze collega’s in de zorg allemaal even lief. We zijn trots 
op ze en willen in hen investeren. We bieden de mede-
werkers de kans zich verder te ontwikkelen, te speciali-
seren en te professionaliseren om de dagelijkse zorg te 
bieden aan de cliëntenpopulatie. Nu en in de toekomst. 

In tijden waarin veel nieuwe oplossingen op techno-
logisch gebied worden ontwikkeld en geïntegreerd is 
aandacht voor privacy, data-analyse en het hebben van 
implementatievaardigheden van groot belang. Woonzorg 
Flevoland wil een moderne organisatie zijn waarin we 
optimaal gebruik maken van technologie en informatie. 
Uiteraard zonder het menselijk aspect uit het oog te 
verliezen. 

Kortom: komend jaar hebben we nieuwe uitdagingen 
vorm te geven aan de zorg in Almere en Lelystad. Met 
datgene wat wij bewoners en cliënten kunnen bieden 
aan kwalitatief goede zorg. Van huishoudelijke onder-
steuning en ondersteuning thuis tot aan een Volledig 
Pakket Thuis en van thuiszorg tot aan opname in een van 
onze intramurale settingen. We bieden steeds voor elke 
cliënt de juiste zorg op de juiste plek, met een zo volledig 
mogelijk pakket voor diverse doelgroepen en altijd van 
de hoogste kwaliteit. Ik ben hartstikke trots op iedereen 
binnen Woonzorg Flevoland die dat helpt waarmaken. 

Want daar doen we het voor
Altijd voor de mensen...

John Bos
Voorzitter Raad van Bestuur
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ONZE BEWONERS EN  
CLIËNTEN
Wij gaan samen voor goede veilige zorg

Woonzorg Flevoland staat naast bewoners, cliënten en 
hun mantelzorgers. Samen maken we de reis van huis-
houdelijke ondersteuning tot intramurale setting.

Wij ondersteunen mantelzorgers om actief deel te nemen 
aan de zorg van hun naasten, thuis en in een verpleeg-
huis. Daarbij zijn wij scherp op signalen van mantelzor-
gers als zij overbelast dreigen te raken en kunnen we ons 
ondersteuningsaanbod inzetten als dat toch aan de orde 
is. Een kort verblijf op EersteLijnsVerblijf (ELV) in Lelystad 
of Almere kan dan de mantelzorger helpen om op adem 
te komen. 

Wij willen onze bewoners en cliënten veilige en goede 
zorg geven en hebben een kwaliteitssysteem, waarbij wij 
continue verbeteren centraal hebben staan.  Wij werken 
volgens de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkver-
pleging.

Wij stimuleren eigen regie bij onze bewoners en cliënten 
en we zoeken samen naar kansen om cliënten die dat wil-
len langer thuis te laten wonen. In onze thuiszorg werken 
wij volgens de principes van positieve gezondheid. We 
zijn in de thuiszorg innovatief en benutten eHealth- 
toepassingen waar dat bijdraagt aan meer kwaliteit van 
zorg en de inzet van mensen en kosten bespaart. Wij zijn 
met onze thuiszorg thuis in Almere en Lelystad. Samen 
met onze partners ontwikkelen en leveren we zorg in de 
wijk. 

Innovatie
Woonzorg Flevoland bekijkt de innovatieve ontwikke-
lingen altijd vanuit het cliëntperspectief én vanuit het 
perspectief van de medewerker. Bij de aanschaf van een 
nieuw systeem voor zorgalarmering zijn dit de leidende 
perspectieven, en ook als we nieuwe toepassingen willen 
leren implementeren kijken we steeds naar nut en nood-
zaak voor cliënt én medewerker. 

Voor de inzet van de behandeldienst kijken we ook naar 
innovaties. Hoe kunnen we digitaal op afstand toch de 
beste zorg verlenen aan onze cliënten en bewoners. Hoe 
kunnen we met digitale ondersteuning tijd efficiënt inzet-
ten en kosten besparen waardoor we nog meer voor de 
bewoners en cliënten kunnen doen. 
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maken van ons CRM-systeem Sales Force gaat ons helpen 
bij het uitvoeren van de marketingstrategie. We bieden 
comfortdiensten aan ‘voor elk wat wils’ en ondersteunen 
daarmee onze cliënten die nog zelfstandig thuis wonen, 
maar wel gebruik willen maken van onze faciliteiten in de 
verpleeghuizen.

Met de diversiteit aan producten en diensten die we 
leveren hebben we ook te maken met een veelheid aan 
financieringsstromen. Met het Zorgkantoor Zilveren Kruis 
maken we afspraken over de Wlz-producten. 
Binnen de Zvw zijn bewegingen gaande voor reducering 
van zorgkosten in het algemeen door een veranderende 
rol en taakopvatting van de wijkverpleging en ANW zorg. 
Het regionale project zorgcoördinatie onderzoekt welke 
werkprocessen druk op de HAP en onnodige druk op 
spoedzorg kan voorkomen. 

De Wmo-financiering door de gemeente Lelystad en  
Almere blijft onder druk staan door de toename van 
kosten voor gemeenten in het gehele sociale domein. 
De huishoudelijke ondersteuning en ondersteuning thuis 
krijgen te maken met verdere versobering van aanbod 
of drempels in de toelating van cliënten. Daarnaast zijn 
er diverse subsidiestromen die de inzet bevorderen van 
innovatie en technologie in de zorg, die gaan over juiste 
zorg op de juiste plek. 

Belevingsgericht
Op basis van een strategische verkenning van de te 
verwachten toekomstige ontwikkelingen in de zorgvraag, 
maken wij een plan voor de inzet van onze bestaande 
verpleeghuislocaties. Wij werken in onze verpleeghui-
zen belevingsgericht, waarbij we de (dagelijkse) zorg 
persoonsgericht en informatiegestuurd vormgeven. 
Daarvoor is het nodig dat wij elk van onze cliënten en 

bewoners kennen en op een integere manier aansluiting 
vinden bij de behoefte van die cliënt. Wij benutten de 
kennis over de bewoner en zijn of haar vraag in ons voe-
dingsbeleid, waarbij eten en drinken verbindt, de zorg 
ondersteunt en als medicijn dient. 

Goede service
Voor een zorgonderneming als Woonzorg Flevoland 
is goede service en bereikbaarheid van groot belang. 
Verbetering van bereikbaarheid en het optimaal gebruik 

De ouderenzorg kent  
een grote opgave door de  
vergrijzing en druk op  
de arbeidsmarkt.

“Onze medewerkers, ons goud”. De arbeidsmarkt- 
opgave voor de komende jaren is enorm groot. Inzetten 
op goed werkgeverschap en behoud van de medewer-
kers is een investering die iedere zorgorganisatie zal 
moeten doen. 

In 2021 zetten we vol in op werkvermogen en er komt 
een vloeiende lijn tussen het meer bekend maken van 
Woonzorg Flevoland als werkgever, werving en selectie, 
het verwelkomen van nieuwe medewerkers en loop-
baanbegeleiding. Wie bij Woonzorg Flevoland werkt 
voelt zich gewaardeerd en gesteund. ‘Positieve Gezond-

ONZE MEDEWERKER
Wij investeren in elkaar als dragers van kwaliteit

heid’ is ook voor onze medewerkers de leidraad, want al-
leen wie goed in zijn vel zit kan zorg verlenen door naast 
de bewoners en cliënten te gaan staan. Onze medewer-
kers worden optimaal ondersteund, ook facilitair. Dit 
doen we door juiste inzet en inrichting van applicaties, 
telefonie en innovatieve werkwijzen. 

Het zorgen voor voldoende bekwaam personeel is een 
enorme uitdaging voor de komende jaren waar ook zeker 
branche-overstijgende oplossingen voor moeten worden 
gezocht. Regionaal in samenwerking met andere VVT- 
instellingen zoeken we samen naar de oplossing voor 
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Onze medewerkers kunnen het beste  
vertellen hoe leuk het is om voor onze 
bewoners en cliënten te zorgen.

BEDRIJFSVOERING
Wij hebben de basis op orde

Woonzorg Flevoland zet duurzaam in op digitale onder-
steuning van de bedrijfsprocessen. Daar waar de werk-
processen geautomatiseerd en digitaal ondersteund 
kunnen worden doen we dat. 

Doel van de inzet van deze applicaties (ONS, AFAS, Sales 
Force, Bi tool en JIP) is steeds om de medewerker te faci-
literen en daarmee de kosten van overhead te beperken 
en optimaal in te zetten. 

Woonzorg Flevoland zet duurzaam 
in op digitale ondersteuning van  
alle werkprocessen.

De organisatie kan steeds meer gebruik maken van 
informatie en data voor de beslissingen met betrekking 
tot de bedrijfsvoering. Inzicht door het inzetten van 
deze informatie gaat helpen om de bereikbaarheid van 
Woonzorg Flevoland te verbeteren en de kwaliteit van 
de dienstverlening en service te verhogen. We voor-
komen daarmee leegstand van appartementen, we 
hebben de (toekomstige) cliënten en bewoners vanaf 
de eerste klantvraag in beeld en bieden hen een mooi 
pakket van comfortdiensten aan.

dit vraagstuk. Onze blik verleggen naar het buitenland 
is zelfs een mogelijkheid om aan de vraag naar goed 
gekwalificeerd personeel te voldoen.

Ambassadeurs
Woonzorg Flevoland gaat eigen medewerkers inzetten 
als ambassadeurs! Want wie kan nu beter vertellen hoe 
leuk het is om voor onze cliënten en bewoners te zorgen 
dan onze medewerkers zelf. Woonzorg Flevoland zet 
ook in op diversiteit. Iedere medewerker kan zich bij 
ons thuis voelen. En we willen dat zij dat weer uitdra-
gen aan onze bewoners en cliënten. Dat maakt de cirkel 
rond: al onze medewerkers zijn ‘accountmanagers sales’. 
Zij komen als wijkverpleegkundige of als medewerker 
huishoudelijke ondersteuning bij de mensen thuis. Zij 
zijn klantvriendelijk, hebben “ja, als de standaard” en zij 
leggen rustig en professioneel uit wanneer iets echt niet 
mogelijk is. 

Ons echte goud
Binnen Woonzorg Flevoland hebben wij oprechte aan-
dacht voor elkaar. Het welzijn van die ene collega of dat 
ene team is in beeld. We zien elkaar en daar wordt op 
gehandeld. Wij vragen voortdurend feedback aan elkaar 
en verbeteren daarop. Staf en management zijn onder-
steunend aan medewerkers met direct cliëntcontact. 
Onze medewerkers in de directe zorg zijn ons echte goud 
en dat voelen ze!

Persoonlijke ontwikkeling en een leven lang leren  
binden medewerkers aan een organisatie. Wij werken 
aan continue verbetering van onze kwaliteit, waarbij wij  
diverse methodes tot verbetering hebben, zoals inzet  
van LEAN-methodieken, verbetermeters, vloermomen-
ten en de dag- en weekstarts. Als medewerkers binnen 
de organisatie over willen stappen naar een andere  
discipline zorgen we voor een vloeiende overgang. 
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OMGEVING
Wij zijn van waarde in het werkveld

De opgave voor de toekomst van de ouderenzorg is 
groot, zowel op het gebied van arbeidsmarkt- 
problematiek als de grote vergrijzing die op de regio 
afkomt. Die opgave kunnen wij als Woonzorg Flevoland 
niet alleen aan. We moeten daarvoor samenwerken 
met collega-instellingen, overheid, financiers en stake-
holders op het gebied van wonen en zorg.

Woonzorg Flevoland is een organisatie waar samenwer-
king zoeken hoog in het vaandel staat. We nemen graag 
het voortouw in de samenwerking met collega VVT-in-
stellingen. De bestuurders van de VVT-instellingen vinden 
elkaar aan drie bestuurlijke tafels: Bestuurlijk Overleg 
Netwerk Flevoland, Bestuurlijk Overleg met Zorgkantoor 
en de Zorgtafel.

Vanuit de bestuurlijke overleggen worden diverse projec-
ten in gang gezet. ZonMw en Zorgkantoor ZilverenKruis 
vinden de regionale samenwerking zo belangrijk dat zij 
financiële bijdragen leveren aan diverse projecten. De 
projecten Vitaliteit, Werkbegeleiding, Duurzame Medi-
sche Zorg, Digitale gegevensuitwisseling worden vanuit 
2020 doorgezet en verder uitgebreid in 2021. De geza-
menlijke Visie op Ouderenzorg door VVT-organisaties 
in Flevoland wordt verder uitgewerkt in projecten als  
‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ en strategische planning 
van de arbeidsmarkt.

Verbinden
Voor Woonzorg Flevoland is het de kunst de verbinding 
te zoeken tussen de regionale doelen en de doelen van 

onze organisatie, zodat we er een win-win van kunnen 
maken en de ondersteunende diensten effectief in kun-
nen zetten. 

We begeven ons ook in de regio om de vastgoedporte-
feuille aan te passen aan de wensen van onze cliënten en 
bewoners. Samen met gemeente Almere en gemeente 
Lelystad werken we aan de woonzorgvisie en zijn we in 
gesprek met projectontwikkelaars. 

Het is de kunst de verbinding 
te zoeken tussen de regionale 
doelen en de wensen vanuit 
onze organisatie.

We ontwikkelen een eigen vastgoedstrategie die past bij 
de doelgroepen die we als Woonzorg Flevoland willen 
bedienen. We zijn op zoek naar locaties waarmee we een 
bijdrage kunnen leveren aan de uitbreidingsopgave van 
woonplekken voor ouderen. Zo ontwikkelen we nieuwe 
zorgconcepten in leegstaande gebouwen en we passen de 
vastgoedportefeuille aan waar dat nodig is om de gehele 
zorgketen vorm te kunnen geven.
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