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De lockdown gaf rust
“De lockdown gaf mij rust, omdat 
de risico’s werden verkleind aan-
gezien er geen familie op bezoek 
mocht komen. Het zorgde natuurlijk 
wel voor onrust bij familieleden en 
bewoners. Dat was lasti g om mee 
om te gaan. Er waren familieleden 
die boos reageerden, toch probeer-
den om te komen en bewoners die 
de maatregelen niet snapten. Dat 
zijn moeilijke situati es. Je wil heel 
graag zeggen ‘Kom lekker binnen’, 
maar dat kon niet. Ik ben een emo-
ti oneel en gevoelig persoon, maar 
moest toen echt de knop omzett en 
en streng zijn. Ik heb de regels ook 
niet bedacht, en het is wat het is.”

Sfeer erin houden
“De lockdown gaf rust. De situati e 
was aan de andere kant ook ver-
schrikkelijk. Het is heel moeilijk om 
te zien dat een bewoner graag zijn 
of haar kind in de armen wil sluiten 

en dit niet kan omdat de deur bene-
den op slot is. Sommigen vroegen: 
‘Wanneer zie ik mijn dochter weer?’. 
‘Ik weet het niet, ik weet net zoveel 
als u,’ zei ik dan. Ook de lichamelijke 
conditi e van bewoners zag ik achteruit 
gaan, omdat er minder fysiotherapie 
werd aangeboden en het zwembad 
dicht was. En natuurlijk het geestelijke 
aspect: bewoners misten hun kinde-
ren en wilden naar de dagbesteding. 
Tijdens de tweede lockdown zijn er 
gelukkig creati eve manieren gevonden 
om de sfeer erin te houden. Een repli-
ca van De Nachtwacht is langsgebracht 
en er zijn kerstkaarten en kerstpakket-
ten rondgebracht. Daar wordt men blij 
van. Ondanks de beperkingen is ge-
probeerd om er een mooie ti jd van te 
maken.”

Ze was zo ziek
“Wat ik niet snel zal vergeten is het 
moment dat een van mijn lievelings-
bewoners in het ziekenhuis werd op-

‘‘Mag ik haar alsjeblieft  vasthouden?’’

genomen vanwege corona. De kans 
dat zij terug zou komen, was klein. 
Toen ik op een dag dienst had, werd 
verteld dat deze mevrouw terug zou 
komen naar de afdeling. Ik kreeg 
tranen in mijn ogen, ik had echt niet 
verwacht dat ze het zou overleven. 
Ze was zo ziek. Ik had al op mijn 
manier afscheid genomen, maar ze 
kwam terug en ik heb haar op d’r 
kamer opgewacht toen ze op de 
brancard werd binnen gereden. Ik 
zei: ‘Mag ik haar alsjeblieft  vasthou-
den?’, maar dat kon niet. ‘Meisje, 
niet huilen, daar ben ik weer,’ zei ze 
tegen me. Ze was weer aan het 
lachen.”

“Tot corona in Nederland echt acti ef werd, verliep alles redelijk normaal. In 
februari veranderde dat”, vertelt Canan Fidan verpleegkundige van dienst 
op woonzorglocati e Hanzeborg. “Er waren bewoners die we verdachten 
van het virus en besmet raakten, net als collega’s. Er was stress rondom 
het virus. Heel geleidelijk zag ik de mentale staat van bewoners en collega’s 
afb reken. Dat is best heft ig geweest. Ik maakte me zorgen om mijn gezin. Je 
weet niet wat je mee naar huis neemt. In het begin wisten we ook nog niet 
zoveel, alles rondom het virus was nieuw.”

Canan Fidan
Verpleegkundige van dienst 

op de Hanzeborg 
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Aan het begin van 2020 waren we vol vertrouwen en enthousiasme om uit-
voering te geven aan het beleidsplan voor het nieuwe jaar: mooie doelstel-
lingen en veelzeggende speerpunten. We dachten: we gaan weer een jaar 
kwalitatief nóg betere en veilige zorg leveren aan onze bewoners en cliën-
ten. Al heel snel kwamen de eerste berichten over een virus in China en Italië 
waar veel mensen, vooral ouderen, erg ziek van werden en aan overleden. 
Hoe het virus ons jaar verder zou beïnvloeden, dat konden we aan het begin 
van 2020 nog niet beseffen.

Dit bijzondere jaar zullen 
we niet gauw vergeten

Het beleidsplan 2020 stond geheel 
in het teken van ons goud: de mede-
werkers. Hoe kunnen we die goede 
medewerkers vinden en de huidige 
collega’s aan ons binden? Die vraag 
bleek nog relevanter dan eerst. Alle 
collega’s verdienen altijd al mijn vol-
le aandacht en respect, maar na dit 
coronajaar wil ik hier een diepe bui-
ging maken voor alle zorgcollega’s 
die altijd de beste zorg zijn blijven 
leveren aan onze bewoners en cliën-
ten onder de moeilijkste omstandig-
heden. 

De collega’s die de covid-unit heb-
ben bemenst en ook de collega’s 
intramuraal die te maken hadden 
met virusuitbraken, de collega’s in 
de thuiszorg die keer op keer gecon-
fronteerd werden met hoge kans op 
besmetting. En zeker ook voor de 
vrijwilligers en de HO-medewerkers 
en de collega’s die ondersteuning 
thuis bieden. Iedereen heeft maxi-
maal de ruimte gezocht en lef ge-
toond. Onder ‘#Samensterk’ hebben 
we het met elkaar gedaan en heeft 
iedereen zijn bijdrage geleverd. 
Iedereen is het hele jaar door be-
trokken geweest bij de bewoners, 
cliënten, naasten, verwanten en 
mantelzorgers. Samen hebben we, 
eigenwijs als we zijn, onze weg ge-
zocht in deze crisis met steeds nieu-
we omstandigheden. Onze kern-
waarden hebben zich meer dan 
eens bewezen! 

Naast corona, dat ons uiteraard gro-
tendeels in beslag heeft genomen, 
hebben we ons vanaf de zomer toch 
ook weer gericht op andere dingen 
dan dit virus: Het Groene Huis als 
dagbestedingslocatie is geopend en 
de omvang van de HO is toegeno-
men. We hebben ons gericht op de 
toekomst, op groei en ontwikkeling 
vanwege de maatschappelijke opga-
ve, ondanks een hoog (corona gere-
lateerd) verzuimcijfer. En als ik terug 
kijk op dit jaar dan ben ik super trots: 
we hebben vergunning gekregen om 
’t Landleven en de Hanzeborg uit te 
breiden; we hebben de cliënten en 
medewerkers van Roebia Zorg een 
plek gegeven binnen onze organi-
satie. We zijn blijven werken aan 
kwaliteit, veiligheid, innovatie, pro-
ductiviteit en loopbaanontwikkeling. 
We hebben een nieuw beleidsplan 
klaargestoomd en we blijven stappen 
zetten om data en informatie beter te 
gebruiken voor onze bedrijfsvoering. 

Dit jaar was anders dan anders. Dit 
jaarverslag doen we het daarom 
ook anders dan anders. De col-
lega’s krijgen in het verslag het 
grootste podium. Zij vertellen 
hun verhaal over dit bijzondere 
jaar.  Daarnaast is een aantal 
vaste rubrieken wat naar ach-
ter in het verslag geschoven, we 
gaan ervanuit dat u ons dat niet 
kwalijk neemt. De verslagen van 
de speerpunten en projecten ge-

ven aan dat we toch nog veel hebben 
kunnen bereiken in 2020, ondanks 
corona. We laten daarmee zien dat 
we deze crisis aan kunnen en oog blij-
ven houden voor de gevolgen ervan 
bij bewoners, cliënten én collega’s. 

Dankzij corona zijn er ook mooie din-
gen zichtbaar geworden en bereikt: 
samenwerking met collega VVT in-
stellingen en GGD/GHOR kreeg net 
als de communicatie via ons sociaal 
intranet een boost. 

Met nog grotere trots op de organi-
satie dan andere jaren presenteer ik 
graag dit verslag van een bijzonder 
jaar. We zullen 2020 niet snel verge-
ten.

John Bos 
Voorzitter Raad van Bestuur
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Wij gaan voor goede en veilige 
zorg aan bewoners en cliënten 
 

Onze bewoners en cliënten zijn de reden waarom we elke dag weer met veel 
plezier aan de slag gaan om hen de beste, veiligste zorg van de hoogste kwa-
liteit te bieden. Zij staan centraal in het werk van alle organisatieonderdelen: 
van huishoudelijke ondersteuning tot aan complete zorg intramuraal. Wij 
voeren die intramurale zorg uit binnen het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Leren en verbeteren 
Lean is een methodiek die onder 
de WZF Leer & Verbetercyclus is 
aangebracht. Vanuit de WZF Leer & 
Verbetercyclus zijn diverse verbe-
tertrajecten afgerond. Deze cyclus 
geeft met verschillende verbeter-
methodieken de mogelijkheid om 
effectief en projectmatig de veran-
deringen door te voeren tot en met 
de implementatie en borging. Zo zijn 
er leer- en verbetertrajecten ingezet 
op de telefonische bereikbaarheid 
en het wagenparkbeheer. We leren 
en verbeteren ook door projectma-
tig werken. Projectgroepen kiezen 
de meest effectieve methode uit de 
cyclus voor het behalen van het ver-
betertraject. 

Wettelijke kaders
De implementatie van de Wet Zorg 
en Dwang (WZD) is in 2020 verge-
vorderd. Trainingen zijn gegeven, 
het beleid is geschreven, WZD func-
tionarissen zijn aangesteld en ONS¹  
is ingericht. De Inspectie voor Ge-
zondheid en Jeugd heeft een digitaal 
bezoek gebracht aan ‘t Landleven 

in juli 2020. Uit het verslag van dit 
bezoek is een aantal verbeterpunten 
naar voren gekomen, waaronder het 
scholen van de zorgmedewerkers. In 
het najaar van 2020 zijn (met inacht-
neming van de coronamaatregelen) in 
kleine groepen de zorgmedewerkers 
nogmaals geschoold. 

Cliëntwaarderingen
Er worden op diverse manieren cliën-
twaarderingen verzameld. In de thuis-
zorg wordt dit met behulp van een 
intern ontwikkelde vragenlijst in ONS 
gedaan. Tevens wordt de PREM²  jaar-
lijks uitgevoerd. In 2020 werd dit door 
een onafhankelijk meetbureau uitge-
voerd. Cliënten zijn zeer tevreden over 
de professionele zorgverlening en 
persoonsgerichte aandacht en nako-
men van afspraken. Aandachtspunten 
zijn de soms wisselende samenstelling 
van de teams (uitzendkrachten) en 
het niet altijd kunnen garanderen van 
een vaste tijd voor zorgverlening. 

Intramuraal wordt ingezet op het ver-
groten van de frequentie waarop cli-
entwaarderingen worden verkregen. 

In de laatste maand van 2020 zijn de 
cliëntwaarderingen van onze intra-
murale bewoners en hun vertegen-
woordigers via de PPP³-enquête af-
genomen door medewerkers die niet 
direct inzetbaar waren in de zorg. 
Vertegenwoordigers van de bewo-
ners van KSW hebben de enquête via 
Familienet ontvangen. 

Daarnaast wordt zowel intramuraal 
als extramuraal gereageerd op waar-
deringen die via Zorgkaart Nederland 
worden achtergelaten. Cijfers zijn ge-
middeld een acht en er worden posi-
tieve reacties achtergelaten. 

  ¹ONS-Nedap is het registratie systeem voor cliënt en roosterinformatie
  ²PREM De Patient Reported Expierence Measure is een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. 
                     Een PREM is een (korte) vragenlijst die patiënten invullen waarin wordt gevraagd hoe patiënten hun zorg (hebben) ervaren.

  ³PPP: positive perception program
  ⁴PREZO: PREstatiemodel Zorg is een kwaliteitskeurmerk
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Kwaliteitsdashboard 
PREZO⁴ audit 
De PREZO audits voor intramuraal en 
extramuraal zijn in verband met de 
coronamaatregelen doorgeschoven 
naar 2021. Voor intramuraal liep het 
keurmerk in oktober 2020 af. Volgend 
jaar zal intramuraal van PREZO naar 
PREZO care overgaan. 

Interne audits 
Het interne auditteam heeft ook last 
gehad van de coronamaatregelen. In 
september is het team weer bij elkaar 
geweest en zijn de eerste audits 
gepland/uitgevoerd:  
•  Een interne audit op de 
    zorgplannen van de wijkverpleging  
    (Iedere cliënt heeft een actueel  
    zorgplan; aandachtspunt is rappor- 
    teren op doelen);
• Een audit op medicatieveiligheid  
    in een thuiszorgteam in Almere  
    (Samenwerking met de apotheek  
    is laagdrempelig, men weet elkaar  
    goed te vinden);

Elektronische Toedienregistratie
Ook het project Elektronische Toe-
dienregistratie heeft weliswaar in co-
ronatijd vertraging opgelopen, maar 
inmiddels zijn alle locaties en afdelin-
gen overgestapt op het elektronisch 
aftekenen van de medicatie. Op deze 
wijze is er weer een grote stap ge-
maakt in het kader van medicatievei-
ligheid en is in samenwerking met de 
apotheek dit project binnen Woon-
zorg Flevoland afgerond.

Zinvolle daginvulling en zingeving en 
persoonsgerichte zorg
In ieder thuiszorgteam staat het on-
derwerp zingeving/verlieservaring op 
de agenda van het teamoverleg, zo-
dat medewerkers in staat zijn cliënten 
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te ondersteunen bij zingevingsvragen 
en rouwverwerking. Daarbij worden 
leden van de werkgroep palliatieve 
zorg extramuraal ingezet.
 
De dagbesteding is gestart met het 
aanbieden van themagerichte ac-
tiviteiten in het kader van zinvolle 
daginvulling. Als de situatie van de 
cliënt erom vraagt wordt maatwerk 
geboden, waarbij wensen en behoef-
tes van de cliënt centraal staan. Hier-
bij wordt de samenwerking gezocht 
met andere (externe) aanbieders van 
dagbesteding. 

Betekenisvol Leven
Vanuit de werkgroep Betekenisvol 
Leven is een plan uitgewerkt voor 
een inspiratiemiddag waarin de be-
hoefte aan betekenisvolle activitei-
ten die bijdragen aan ‘een mooie 
dag’ worden geïnventariseerd en 
vastgelegd in een intakeformulier 
dat voor alle afdelingen en locaties 
gelijk is. Tijdens de inspiratiemiddag 

• Twee audits op intramurale 
    afdelingen volgens het PREZO  
    Keurmerkschema (er wordt   
    respectvol met de bewoners 
    omgegaan en er is veel aandacht  
    voor een zinvolle dag).
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krijgen de medewerkers een aantal 
handvatten aangereikt zodat zij nog 
beter kunnen inspelen op de behoef-
te aan zingevende activiteiten of zin-
volle daginvulling van de cliënt. Om-
dat groepsbijeenkomsten in verband 
met corona niet wenselijk waren in 
2020 krijgt dit plan in 2021 vervolg.

Informele zorg
Ieder team heeft een ambassadeur 
voor de informele zorg. Zij streven 
samen met het team naar een op-
timaal samenspel tussen cliënt, de 
mantelzorg en eventuele vrijwilligers. 
Er wordt samengewerkt met de vrij-
willigerscoördinator. Onder invloed 
van corona moesten het afgelopen 
jaar dagbestedingslocaties dicht, hulp 
en begeleiding aan huis werd anders 
geregeld. Voor de mantelzorgers 
kwamen er juist ineens extra taken 
bij. Het belang van een mantelzorger 
werd/wordt in deze periode nog eens 
extra benadrukt en verdient daarom 
extra waardering. Woonzorg Flevo-
land is aangesloten bij het Convenant 
Informele Zorg gemeente Lelystad. 
Vanuit dit convenant werden twee 
waarderingen aangeboden aan man-
telzorgers. Op de dag van de mantel-
zorger werden mantelzorgers verrast 
met een leuke attentie. Daarnaast 
waardeerde Gemeente Lelystad de 
inzet van mantelzorgers en uitte dit in 
ofwel een Lelypas of een vrij te beste-
den geldbedrag.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zorgen voor waardevolle 
aandacht en zij vervullen een bijzon-
dere en gewaardeerde rol in de per-
soonlijke wensen en behoeften van 
onze cliënten. Binnen Woonzorg Fle-
voland stemmen we de zorg zoveel 
mogelijk af op de behoeften van onze 
cliënten.

Vrijwilligers zijn een prachtige aanvul-
ling op deze zorg.Binnen onze organi-
satie worden vrijwilligers ingezet om 
het welzijn van onze cliënten te ver-
hogen. Iedereen die vanuit een per-

soonlijke motivatie vrijwilligerswerk 
wil doen, is van harte welkom. Dit 
kan zijn vanuit sociale bewogenheid, 
vanuit een re-integratie vraagstuk of 
simpelweg om de Nederlandse taal 
beter te leren. Wij doen er alles aan 
om vrijwilligers zo flexibel mogelijk en 
naar de eigen wensen in te zetten. 

Het jaar 2020 kenmerkte zich met 
name door vrijwilligershulp op af-
stand. Het werd stil op onze locaties 
en bij cliënten thuis. Een groep vrij-
willigers heeft zich beschikbaar ge-
steld om te helpen op afstand. De 
babbellijn werd geopend en bemand 
door vrijwilligers voor een luiste-
rend oor. Er werden boodschappen 
gedaan, honden uitgelaten, taarten 
gebakken en afgeleverd, postzakken 
vol kaarten geschreven en raambe-
zoeken gecoördineerd. Ruim 80 pro-
cent van de vrijwilligers heeft dit jaar 
besloten om niet actief te zijn, deson-
danks bleef de betrokkenheid en me-
deleven van deze groep vrijwilligers 
onverminderd groot. Er moet echter 
rekening gehouden worden met een 
groep vrijwilligers die niet meer te-
rugkeert. Een reële schatting is op dit 
moment 15 tot 20 procent verlies. 
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Projecten in 2020
Academische verpleeghuiszorg
Woonzorg Flevoland is de eerste zor-
gorganisati e in Nederland die Acade-
mische Verpleeg(t)huiszorg (AV-zorg) 
biedt. Door de samenwerking met de 
academische verpleeghuiszorg werkt 
WZF als eerste met deze persoons-
gerichte en informati egestuurde ver-
pleeghuiszorg.

Het doel is om te werken en te leren 
vanuit de wensen en behoeft en van 

de bewoners en cliënten. Bij AV-zorg 
gaat het vooral om dagelijkse zorg, 
zoals hulp bij het wassen, aankleden, 
eten en naar bed gaan. Bij deze ba-
siszorg zijn onder meer de manier en 
het ti jdsti p waarop de zorg gegeven 
wordt voor cliënten enorm van be-
lang. Door AV-zorg kan de allerbeste 
(dagelijkse) zorg op maat gegeven 
worden. Zo wordt zorg verlenen nog 
leuker en waardevoller met als resul-
taat: zeer tevreden cliënten en gemo-
ti veerde medewerkers.

De lokale aannemer zorgde voor een bezoeksteiger bij De Uiterton. 
Na lange ti jd konden familieleden elkaar op hoogte weer zien.



Loes Pasterkamp is verpleegkundige in het VTH-team (Verpleeg Technisch 
Handelen) van Woonzorg Flevoland. Loes en haar collega’s verzorgen naast 
de reguliere zorg in de wijk de specialisti sche zorg, zoals het aanleggen van 
infusen, buikspoelingen. En ook wondzorg, palliati eve zorg en oncologische 
zorg. Loes kijkt terug op een bijzonder jaar, zegt ze zelf. “Het stond, vooral in 
het begin, in het teken van het onbekende.”

“Ik heb als verpleegkundige in het 
ziekenhuis de Mexicaanse griep mee-
gemaakt. Dat had niet zo’n impact als 
corona. Tijdens de eerste golf dach-
ten we ‘wat overkomt ons nu?’. Nu 
weten we hoe we moeten handelen. 
Mijn werk is door de komst van coro-
na wel erg veranderd. Als VTH-team 
zijn we een spil in de organisati e, en 
deze ti jden zorgen voor nog meer re-
gelwerk en nog sneller schakelen dan 
normaal. Het mondkapje bemoeilijkt 
daarnaast het directe contact met 
cliënten. Communiceren is veel moei-
lijker en ik heb steeds de neiging om 
mijn mondkapje naar beneden te 
doen, om me verstaanbaar te maken 
bij dove mensen. Zeker bij bewoners 
met dementi e heeft  dit veel impact. 
De herkenning van onze collega’s en 
hun familie mist.”

Zorghart
“Ik heb veel verdriet en eenzaamheid 
gezien de afgelopen periode. Dat het 
bezoek niet meer mocht komen was 
vreselijk. Cliënten waren hun vrijheid 
kwijt. Ik voelde onmacht dat het niet 
op een andere manier kon. Sommige 
cliënten grepen me in de beginperio-

de wel eens vast, om maar even con-
tact te hebben. Gelukkig kunnen we 
het nu beter regelen. Want als je oud 
bent en onderliggende ziektes hebt, 
heb je aandacht en liefde nodig. Ik 
ben zo dankbaar dat er weer bezoek 
mag. Het lijkt me heel erg, als je vrij-
heid je wordt afgenomen.”

“Soms lijkt het alsof ik alleen maar 
met corona bezig ben, terwijl ik voor 
mijn cliënten wil zorgen. Ik kan niet 
de zorg geven die ik gewend was te 
geven, en heb het gevoel tekort te 
schieten. Dat komt ook omdat ik min-
der contact heb met bewoners in de 
huizen. Normaal gesproken had ik 
dienst in de wijk, en deed ik oproep-
bare zorg voor een van de locati es. 
Als ik daar dan was, observeerde ik 
cliënten en kon ik soms in een oogop-
slag bewoners aanwijzen waarvan ik 
dacht dat er wat met ze aan de hand 

Lett y van den Berg – van Marion 
Wĳ kverpleegkundige/coach - Eerstelĳ nsverblĳ f Lelystad 

Loes Pasterkamp – 
Schinkel 
Verpleegkundige VTH Team

‘‘We weten nu hoe we ermee om moeten gaan.’’

was. Maar sinds corona heb ik geen 
dienst meer in de locati es.”

De juiste beslissing
“Een situati e die ik niet snel zal ver-
geten is een middag bij ’t Landleven. 
Een nog jonge bewoner met demen-
ti e was behoorlijk ziek en kreeg via 
het raam bezoek van zijn partner. Ze 
huilden beiden heel hard en hielden 
hun handen tegen elkaar tegen het 
raam. Ik zag hun verdriet en ik brak. 
Ik heb toen besloten om de partner 
naar binnen te laten. Op dat moment 
voelde dat als de juiste beslissing. Ik 
zag dat deze man erg ziek was. Ach-
teraf gezien was het inderdaad de 
juiste beslissing. De blik van zijn part-
ner zal ik nooit vergeten, ze was zo 
dankbaar. Ze belde me later nog om 
me te bedanken. Die meneer is twee 
dagen later overleden.”
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Wij  hebben een sterke basis
Ons werk verandert. Steeds meer en steeds vaker kunnen we processen di-
gitaliseren. Daarmee wordt ons werk effi  ciënter. Dat betekent ook iets voor 
de ondersteunende diensten: het besef dat de mobiele telefoon voor een 
zorgmedewerker de toegang tot de auto, het huis, de zorgalarmering en het 
cliëntendossier is moet doorgroeien. Kortom techniek in het hart van het 
zorgproces.

Verankering van nieuwe systemen 
en processen
Om maximaal te voldoen aan de be-
hoeft e van de cliënt en de zorgmede-
werker, is het zaak om nieuwe syste-
men en processen zo goed mogelijk 
te verankeren in het primaire proces. 
Dit is een voortdurende uitdaging 
die gepaard gaat met de introducti e 
van nieuwe systemen en opti malise-
ren van reeds bestaande werkwijzen. 
Een goed voorbeeld is het in- en uit-
dienstt redingproces en de inname en 
uitgave van bedrijfsmiddelen.

De ICT servicedesk heeft  in 2020 bijna 
5,5 duizend meldingen ontvangen en 
opgepakt. De introducti e van Topdesk 
Selfservice, waar medewerkers onli-
ne een verzoek kunnen indienen aan 

ICT en/of de Technische Dienst geeft  
inzage in welke aanvragen en meldin-
gen veelvuldig voorkomen en waar 
vanuit ieders functi e behoeft e aan is. 
Deze inventarisati e gebruikt ICT om 
het systeem zo volledig mogelijk te 
maken. 

Per maand zijn tussen de 35 en 80 
nieuwe collega’s (zie afb eelding) ge-
holpen met een inlogaccount, de juis-
te rechten in verschillende systemen 
en het gebruik van ICT middelen zoals 
telefoon en pc/laptop.

Telefonieproject
Doordat steeds meer werkprocessen 
geautomati seerd zijn neemt het ge-
bruik van laptops, tablets en werk-
telefoons toe. Het doel is iedereen 

zo effi  ciënt mogelijk te laten werken. 
Door de toename van het gebruik 
van telefoons stegen de kosten voor 
telefonie. Door (onbewust) ineffi  ci-
ent gebruik lopen deze kosten soms 
hoog op. Om handiger met de tele-
fonie-omgeving om te gaan en be-
wuster bellen en internett en met de 
werktelefoons is hier extra aandacht 
aan besteed. Doorlopend wordt nu 
over de kosten voor telefonie gecom-
municeerd. De informati e vanuit de 
BI-tool is daarbij behulpzaam.

Corona en de techniek
Door de coronamaatregelen kon men 
niet dicht bij elkaar werken en/of op 
je eigen werkplek zijn. Om mensen 
toch hierin te voorzien zijn digitale 
maatregelen versneld doorgevoerd. 

‘‘We weten nu hoe we ermee om moeten gaan.’’
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Aanvragen voor inlogaccounts voor nieuwe medewerkers in 2020 
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Systemen zijn zo ingericht of ti jdelijk 
aangepast dat via Teams en op af-
stand kan worden gewerkt en verga-
derd, waarbij tegelijk is voldaan aan 
de richtlijnen vanuit de AVG. Er zijn 
faciliteiten aangelegd in de ruimtes 
die ervoor zorgen dat je met een 
grote groep op afstand kan 
videovergaderen. Ook zijn stappen 
gezet om de zorg digitaler te maken. 
Er kan bijvoorbeeld veel zorg op 
afstand geleverd worden via voor-
zieningen zoals Faceti me. Voor de 
diverse organisati eonderdelen zijn 
daartoe laptops, tablets en andere 
digitale voorzieningen ingeregeld. 
Op deze wijze hebben behandelin-
gen van de Behandeldienst ook in 
coronati jd deels doorgang kunnen 
vinden. 
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Projecten in 2020
WMO Lelystad
De budgett en vanuit de gemeen-
ten voor de Wmo Ondersteuning 
Thuis, Huishoudelijke Ondersteu-
ning en Dagbesteding staan voort-
durend onder druk. Daarom kijken 
we steeds kriti sch naar de inzet van 
de beschikbare middelen om kosten 
te reduceren, zodat de toenemende 
vraag van zorg met behoud van kwa-
liteit, toch nog steeds gefaciliteerd 
kan worden.

Het afgelopen half jaar is Woonzorg 
Flevoland streng geweest in het stu-
ren van de onderaannemers bij On-
dersteuning Thuis. De tarieven zijn 

naar beneden bijgesteld naar aanlei-
ding van het budget. 

BI Tool
Bij Woonzorg Flevoland is in 2020 
ervoor gekozen om met Power BI te 
werken, onder andere voor het bou-
wen van managementrapportages. 
Door dit te integreren in de planning 
& controlecyclus en diverse gerela-
teerde processen, is er veel tastbaar-
dere informati e om op te sturen. Door 
middel van verscheidene modellen is 
de juiste informati e op het juiste mo-
ment beschikbaar. Door de BI-Tool 
beschik je al ti jdens het proces over 
relevante informati e waardoor je kan 
bijsturen waar nodig.

Het Eerstelijnsverblijf in Lelystad werd in oktober omgebouwd naar een covid-unit. 
Medewerkers zijn ontzett end gemoti veerd om hier te werken ondanks de risico’s.



“Het was een jaar van onzekerheid, 
eenzaamheid, verdriet en angst. Ik 
zie het in de zorg bij mensen thuis en 
om me heen in de winkels. In het be-
gin waren er veel cliënten die geen 
hulp wilden ontvangen. Ik maak-
te me ook wel zorgen over mezelf 
en vooral over mijn man die COPD 
heeft . Nu weet ik dat ik met de juis-
te bescherming weinig risico loop. 
Er blijven mogelijkheden om de zorg 
te leveren die ik lever. Als ik nu naar 
cliënten ga, draag ik een mondkap-
je. Of ze gaan even een wandelinge-
tje maken. En heel soms, sla ik toch 
even die arm om de schouder.”

Meer voor de cliënten betekenen
“Ik ben nu nog meer betrokken bij 
mijn cliënten. Ze zijn op leeft ijd, en 
hebben allemaal een lichamelijke 
aandoening, waardoor het zelf niet 
meer mogelijk is om schoon te ma-
ken. Het is heel leuk om bij ze te wer-
ken. Als huishoudelijk ondersteuner 
bij de cliënt thuis, heeft  onze zorg nu 

een nog diepere betekenis. We kun-
nen in deze ti jd zoveel meer voor de 
cliënt betekenen. Naast de huishou-
delijke ondersteuning, bieden we 
een luisterend oor en begrip. En we 
brengen een beetje warmte.”

Ondersteuner van de zorg
Naast twinti g uur in de huishoude-
lijke ondersteuning, werkt Kathy 
ti jdelijk ook op woensdagavond en 
zaterdag als ondersteuner van de 
zorg in woonzorglocati e de Hanze-
borg. “Toen ik de oproep van mijn 
manager Danielle zag om te onder-
steunen in de locati es, heb ik gelijk 
gereageerd. Ik voelde me betrokken 
en vind het leuk om iets te beteke-
nen voor een ander. Tijdens mijn 
werk in de Hanzeborg help ik bij het 
ontbijt maken, zet ik koffi  e en thee 
en doe ik de afwas voor cliënten. 
Ondertussen maak ik een praatje, 
waarna ik vervolgens weer help met 
de volgende maalti jd. Soms ga ik 
langs voor alleen een praatje, of om 

“Ik ben nu nog meer 
betrokken bij  mij n cliënten”

samen even naar buiten te gaan.”

Eenzaamheid is triest om te zien
“Dat cliënten in deze periode soms 
geen bezoek mogen ontvangen, vind 
ik moeilijk om te zien. De eenzaam-
heid die daarbij komt kijken, is triest. 
In de huishoudelijke ondersteuning 
heb ik dat minder ervaren, omdat 
er dan toch nog vaak kinderen zijn 
die langskomen, of men woont nog 
met zijn tweeën, of videobelt met fa-
milie. Deze cliënten hebben net iets 
meer contacten dan de mensen in de 
Hanzeborg. Ik ben daar ook met mijn 
neus op de feiten gedrukt, toen een 
echtpaar vlak na elkaar aan corona 
overleed. Het blijft  daarbij bijzonder 
om te zien hoe blij cliënten zijn dat 
je langskomt. Vaak ben je de enige 
die die dag langskomt. Een lach een 
traan, iemand zijn dag kleuren en net 
even beter maken: dat is waarom we 
het doen...samen.” 

Kathy Thiel werkt sinds november 2019 als huishoudelijk ondersteuner bij 
Woonzorg Flevoland. “De zorg heeft  me alti jd aangetrokken en heeft  me 
bij Woonzorg Flevoland gebracht. Ik heb het gevoel er te kunnen zijn voor 
iemand. Samen kunnen we iets betekenen voor een ander. En dat doen we 
vanuit onze liefde voor de zorg, in welke vorm dan ook.”

Kathy Th iel 
Huishoudelĳ k ondersteuner 

� uiszorg

PORTRET | 13



Wij blijven van waarde in  
het werkveld
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Ketensamenwerking over de (financiële) domeinen is het antwoord op de 
complexe en omvangrijke maatschappelijke opgave in de ouderenzorg. 
Woonzorg Flevoland kan niet alleen een antwoord geven op deze opgave, 
daarvoor willen we samenwerken met de stakeholders in de keten en met 
alle financiers, zodat we de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden aan 
alle cliënten en bewoners.

Netwerk Dementie 
Er is bij de netwerkpartners input 
opgehaald voor het nieuwe meer-
jarenplan. Een dwarsdoorsnede van 
medewerkers uit het netwerk is daar-
voor geraadpleegd in brainstorm-
sessies. Daarnaast zijn er zowel in 
Lelystad als Emmeloord weer klan-
tarena’s gehouden. Dit zijn jaarlijks 
terugkerende succesvolle bijeenkom-
sten waarin mensen met dementie 
en hun mantelzorgers vertellen over 
hun ervaringen met de zorg en bege-
leiding. 

In de periode tussen de eerste en 
tweede golf in zijn de huisbezoeken 
door de casemanagers weer opge-
start. Ook de dagbestedingen konden 
weer open. Uit evaluatie bleek dat 
sluiting van de dagbesteding tot veel 
overbelasting en eenzaamheid heeft 
geleid. Vanaf september jongstleden 
heeft Woonzorg Flevoland tevens de 
ketenregie voor het netwerk demen-
tie Almere op zich genomen. Door 
corona zijn huisbezoeken en moge-
lijkheden voor dagbesteding, deels 
in andere vorm, toch doorgegaan. 
In de stuurgroep van het netwerk is 
besloten tot aanschaf van de VR-bril 
van Into Dementia. Hiermee kan door 
middel van een simulatie de mantel-
zorger of medewerker in de huid krui-
pen van de persoon met dementie, 
wat leidt tot meer begrip.  
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Uitbreiding huisvesting Lelystad 
De gemeente Lelystad heeft groen 
licht gegeven voor de uitbreidings-
plannen van ‘t Landleven. De huidige 
woonzorgappartementen in ‘t Land-
leven worden met twee extra ka-
mers uitgebreid. Daarnaast komt er 
een volledig nieuwe woonzorggroep 
waarin tien appartementen en een 
huiskamer beschikbaar zijn. 
 

De uitbreiding van de Hanzeborg is 
in een vergevorderd stadium met de 
planontwikkeling voor de aanbouw 
van een vleugel voor vier groepen 
van 10 bewoners met dementie. De 
uitbreiding geeft invulling aan de 
steeds groter wordende vraag naar 
zorgplekken voor dementie.  

ELV Uiterton wordt tijdelijk CO-
VID-19 unit 
In november zijn in het eerstelijns-
verblijf 12 bedden beschikbaar ge-
steld voor de regionale COVID-19 
zorg. Woonzorg Flevoland levert op 
deze manier een bijdrage aan goede 
COVID-19 zorg in Flevoland. Immers, 
de medewerkers op het ELV hebben 
tijdens de eerste golf al veel ervaring 
op kunnen doen en zij waren ook nu 
bij de tweede golf betrokken bij het 
leveren van zorg aan COVID-19 pati-
enten.  

Positie Zorgadvies 
In 2020 hebben bij Zorgadvies ver-
anderingen plaatsgevonden binnen 
het team waardoor de tijd en ruimte 
ontstond om na te denken over de 
nieuwe en gewenste positionering 
van de afdeling binnen en buiten 
Woonzorg Flevoland. De zorg wordt 
steeds complexer, waardoor er op 
veel vlakken meer uitzoekwerk is en 
hier extra focus op komt te liggen om 
een passende wachtlijstbemiddeling 
te realiseren. Dat heeft bij Zorgadvies 
geleid tot verdergaande structuur-
aanpassing in de vorming van een 
frontoffice en een backoffice. Met de 
ondersteuning van Salesforce wordt 
de klantreis nog meer ingebed in het 
werkproces. Ook dit draagt bij aan 
een passende cliëntbemiddeling en 
wachtlijstbeheer.  

Bovendien is Woonzorg Flevoland de 
vraagbaak van de regio. Bereikbaar-
heid is een belangrijk thema bij 
Zorgadvies: dichter bij de potentiële 
cliënt, aanwezig op de diverse loca-
ties en openstelling buiten kantoor-
tijden.  
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Technologische veranderingen 
Om een antwoord te vinden op het 
arbeidsmarktvraagstuk is in de wijk-
verpleging een stuurgroep innovati e 
opgericht. Het doel van de stuurgroep 
is om innovati es en vernieuwingen te 
herkennen en om te zett en naar in-
terne projecten. 
Ook de implementati e van passende 
innovati es krijgt aandacht vanuit deze 
stuurgroep.  

In samenwerking met het Ziekenhuis 
St Jansdal worden de processen rond-
om overdracht van cliënten van en 
naar de wijkverpleging, Zorgadvies en 
de Behandeldienst vanuit het zieken-
huis in kaart gebracht. Met het ver-
der digitaliseren van deze processen 
wordt de overdracht verder geopti -
maliseerd. Dit leidt tot de implemen-
tati e van zorgdomein in 2021.  

Intramuraal is de visie op zorgdomo-
ti ca verder ontwikkeld. Voor de ver-
vanging en doorontwikkeling van de 
zorgdomoti ca wordt een leverancier 
gezocht die zorgdomoti ca passend bij 
de visie kan implementeren.  

Voedingsvisie 
Om de welzijns- en gezondheidsvisie 
van Woonzorg Flevoland nog beter 
in prakti jk te brengen, is Woonzorg 
Flevoland per 1 juli 2020 een samen-
werking aangegaan met voedings-
leverancier Distrivers. De invulling 
van dit beleid ging gepaard met een 
aantal veranderingen. Om deze ver-
anderingen in goede banen te leiden 
heeft  een culinair adviseur met inspi-
rerende workshops handvatt en ge-
geven voor het creëren van een op-
ti male maalti jdbeleving. Het spits is 
afgebeten bij het herfstmenu samen 
met een proeverij voor de bewoners, 
waarbij zij hun mening konden ge-
ven. Het eerste menu was niet direct 
succesvol, maar er ontstond ruimte 
voor een écht gesprek over eten en 
drinken. Op grond van deze terugkop-
peling konden de recepturen worden 
bijgeschaafd om voor een nog betere 
smaakervaring te zorgen in de winter-
cyclus. Een andere vorm van interac-

ti e met de bewoners is gevonden in 
de vorm van een voedingsmagazine. 
Ieder kwartaal ontvangen bewoners 
en collega’s een zelfgemaakt ti jd-
schrift  dat in het teken staat van dat 
betreff ende seizoen. Ook is een start 
gemaakt met de nauwe samenwer-
king tussen de Keuken, Logopedie 
(slikproblemati ek) en de Diëteti ek 
om met belevingsgerichte zorg lan-
ger de aansluiti ng te behouden bij 
de leefsti jl van de cliënt. 

Samenwerking
De vier VVT organisati es ontvangen 
vanuit het Zorgkantoor ontwikkel-
budget om gezamenlijk regionale 
knelpunten aan te pakken. In de re-
gionale projecten wordt gezamenlijk 
gezocht naar oplossingsrichti ngen 
voor deze knelpunten. Het betreft  
de volgende projecten in 2020: 

Werkbegeleiding 
Binnen de VVT-sector regiobreed 
de capaciteit van werkbegeleiding 
vergroten. Proces van prakti jkbe-
geleider als werkbegeleider wordt 
kriti sch onderzocht. Met als doel de 
opleidingscapaciteit te vergroten. 
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Digitale gegevensuitwisseling 
Regionaal project om cliëntgege-
vens in de regio tussen zorgparti jen 
makkelijker te kunnen uitwisselen. 
In het eerste kwartaal is vanuit het 
project digitale gegevensuitwisse-
ling met name ingezoomd op de 
mogelijkheden die de landelijke In-
zicht-trajecten op het gebied van 
de Persoonlijke Gegevensomgeving 
en de Overdracht bieden. Er is aan-
sluiti ng gezocht bij de ‘proeft uinen’. 
Een aantal regio’s die sinds 2019 als 
proeft uin fungeren voor deze subsi-
dietrajecten.  

Vitaliteit en gezondheid
Doel: duurzame inzetbaarheid in de 
VVT-sector vergroten. Gestart in ver-

band met het sti jgende verzuim bij de 
betrokken organisati es als ook binnen 
de branche. Daarnaast is de aandacht 
voor vitaliteit en gezondheid de afge-
lopen jaren geïntensiveerd. Ondanks 
alle inspanningen zien de organisati es 
onvoldoende resultaten en verwach-
ten dat een vernieuwende aanpak, 
meer aandacht en aanvullende pro-
jecti niti ati even kunnen helpen het 
verzuim te verlagen.  

Duurzame medische zorg Flevoland 
Doel: Medische zorg verpleeghuizen 
(rollen en taken) voor de toekomst 
bestendigen. Een van de thema’s van 
het regionale project ‘Duurzame me-
dische zorg VVT’ is de wens om de 
status te verkrijgen om de opleiding 

tot SO te faciliteren. Dit is eind 2020 
gelukt. Zo hopen we dat wij bij kun-
nen dragen aan bijdraagt aan goede 
medische zorg voor onze cliënten en 
tevens dat het Specialisten Ouderen-
geneeskunde makkelijker bindt aan 
WZF. Eenzelfde traject is gestart voor 
het opleiden van GZ-psychologen. De 
erkenningsaanvraag hiervoor zal in 
het eerste kwartaal van 2021 gedaan 
worden. Om het psychologische re-
gievoerderschap verder te verbreden 
wordt ingezet op een Orthopedagoog 
Generalist. Vanuit het project is daar-
naast in het eerste half jaar van 2020 
de triagemethodiek vastgesteld en 
afgerond. En is een eerste aanzet 
gegeven voor de ontwikkeling van een 
experti secentrum.  

Ook onze leveranciers ondersteunden ons met maalti jden 
onder de vlag van ‘Hart voor zorgend Flevoland’.
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Samenwerkingen met externe 
partijen 

Orthoparc 
Woonzorg Flevoland haar samen-
werking geïntensiveerd met ortho-
pedische kliniek Orthoparc Flevoland 
in Lelystad. Deze samenwerking sti-
muleert een sneller herstel van cliën-
ten die zorg afnemen bij Woonzorg 
Flevoland. De korte lijnen tussen de 
partners Orthoparc en Woonzorg 
Flevoland zorgen ervoor dat de or-
thopeden nauw bij het herstelproces 
betrokken zijn. 

Fresh Unieke Mondzorg 
Per 1 oktober stapte Woonzorg Fle-
voland over naar een nieuwe mond-
zorgverlener op alle woonzorgloca-
ties. De belangrijkste verandering 
is het feit dat de tandarts van Fresh 
Unieke Mondzorg bij bewoners thuis 
komt en zij niet meer naar de prak-
tijkruimte hoeven. 

Ziekenhuis St Jansdal 
Woonzorg Flevoland en Ziekenhuis St 
Jansdal hebben afspraken gemaakt 
aangaande de labonderzoeken en 
microbiologie. Zo kan er veel effec-
tiever en efficiënter samengewerkt 
worden. Bovendien zijn er onderlin-
ge dwarsverbanden die de kwaliteit 
van zorg ten goede komt. 

Externe geriater 
Sinds 2020 is er een samenwerking 
gestart met een externe geriater. 
Met deze geriater hebben de artsen 
van Woonzorg Flevoland supervisie 
en intervisie. 

Medrie 
In de regio Flevoland zijn samenwer-
kingsafspraken tussen specialisten 
ouderengeneeskunde en de huis-
artsen in de Medrie regio Flevoland 
gemaakt. Afgesproken is wanneer 
consultatie van de specialist oude-
rengeneeskunde kan worden ingezet 
en op welke wijze deze consultatie 
kan worden ingezet. 



Wijkverpleegkundige Lett y van den Berg houdt van nieuwe dingen. Sinds ze 
bij Woonzorg Flevoland werkt heeft  ze ‘heerlijk kunnen fl adderen’. Meeden-
ken over palliati eve zorg, medicati e en innovati es. Prachti g vindt ze het! En 
toen kwam corona. Ze noemt het een soap waar ze in zit en waarbij ze zich-
zelf geregeld afvraagt ‘wat gebeurt hier? Waar zitt en we in?’

“We wisten niets. Wanneer was je 
besmet? Testen werd alleen gedaan 
als je klachten had. We wisten niets 
van het virus. Het is onzichtbaar en 
het sluipt binnen. Het was voor ie-
dereen een ontdekkingsreis, waarbij 
je vertrouwde op elkaar en je pro-
fessionele kompas.” Het raakt Lett y 
zichtbaar. “Bij ons was een uitbraak 
waarbij cliënten zijn overleden. Heel 
ingrijpend en verdrieti g. Op een 
gegeven moment heb ik mijn auto 
een potje zitt en brullen en gedacht 
‘waar zijn we in beland?’ Het voelde 
als falen. Wat hebben we ‘verkeerd’ 
gedaan, hebben we genoeg gedaan? 
Misschien niet terecht, maar het is 
wel mijn gevoel.” Het maakte Lett y 
ook strijdbaar om het virus eron-
der te krijgen. “Dit kunnen we!”, vol 
vuur spreekt Lett y van den Berg deze 
woorden uit. En ze meent het, je ziet 
het aan haar ogen en houding.

Alles wordt vloeibaar
Bang om zelf besmet te raken of haar 
gezin te besmett en is Lett y niet. “We 
zijn goed beschermd op het werk en 
ik ben gezond. Natuurlijk hebben we 
thuis erover gesproken. Maar mijn 

man en kinderen zijn nuchter en 
steunen mij volledig. En, ze zijn ook 
wel wat gewend,” een lach breekt 
door op het gezicht van Lett y en ze 
vertelt verder, “ik ben ongeloofl ijk 
blij met de collega’s die ervoor heb-
ben gezorgd dat we ook in de eerst 
golf voldoende beschermingsmidde-
len hadden. Ze hebben het geweldig 
gedaan.” Onder druk wordt alles 
vloeibaar en de samenwerking met 
andere organisati es, zoals ziekenhui-
zen, ging door corona opeens heel 
snel. Dat heeft  Lett y als positi ef er-
varen. “Er waren geen beperkingen, 
je handelde. Zo hebben wij ook de 
covid-unit mogen coachen in palli-
ati eve zorg bij een van onze thuis-
zorg-cliënten. Het is mooi om samen 
te leren, samen ontdekken en samen 
te werken.” 

Samen aan tafel
We zitt en midden in de tweede golf. 
Woonzorg Flevoland heeft  van het 
eerstelijnsverblijf een zogenoemde 

‘‘Dit kunnen we!’’

covid-unit gemaakt. Hier worden al-
leen mensen met corona verpleegd. 
Lett y ervaart een belangrijk verschil 
met de eerste golf. “Je merkt dat 
mensen angsti ger zijn. We moeten 
afstand houden, de standaard ‘an-
derhalve meter’ zit er al zo in. De 
media en alle spannende gesprekken 
geven angst en eenzaamheid. Ik vind 
dat we er voor moeten waken dat 
we ons door angst laten leiden. En 
ook de mogelijkheden blijven zien. 
Op de covid-unit hoeven bewoners 
geen afstand te houden. Ze kunnen 
samen aan tafel. Er zijn mensen zon-
der een mondkapje. Hier mogen be-
woners elkaar aanraken en troosten. 
Eén mevrouw heeft  me wel vier keer 
gevraagd of het mocht. En als je dan 
ziet wat het met iemand doet om een 
ander gewoon te mogen aanraken...  
Daar word ik heel warm van.”

Lett y van den Berg 
– van Marion
Wĳ kverpleegkundige/coach 
Eerstelĳ nsverblĳ f Lelystad  
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De arbeidsmarktproblematiek maakt dat we werving en selectie van nieu-
we medewerkers steeds moeten vernieuwen en verbeteren. Er is structu-
reel onvoldoende aanbod van medewerkers met een zorgachtergrond. In 
het algemeen wordt geworsteld met het imago van de ouderenzorg. Het 
lukt Woonzorg Flevoland steeds beter om te benoemen waar we als werk-
gever voor staan en waarom het fijn is om bij ons te werken. 

Wij investeren in elkaar als 
dragers van goede kwaliteit

Personeel: Arbeidsmarkt en verzuim 
Met de visie ‘Als je goed zorgt voor 
jezelf, kun je goed zorgen voor een 
ander’ is in september het project 
Vitaliteit & Gezondheid in de regio 
gestart. Het is een bekend gegeven 
dat iedereen heel hard nodig is in de 
zorg. De verzuimcijfers zijn in onze 
sector hoger dan in andere sectoren 
en boven de 45 jaar speelt een goe-
de gezondheid een steeds belang-
rijkere rol. Om plezier in het werk 
te behouden en te kunnen blijven 
voldoen aan de steeds intensievere 
zorgvraag, is regie houden over de 
eigen gezondheid en vitaliteit essen-
tieel. In de vorm van gezondheid-
stips, nieuwsbrieven en interviews 
met collega’s is hier veel aandacht 
aan besteed.  

Thema’s die daarbij passen zijn duur-
zame inzetbaarheid, mobiliteit, eigen 
regie van medewerkers, positieve 
gezondheid en het inzicht vergroten 
in de eigen mogelijkheden. 

In verband met de coronacrisis en 
het daaraan gerelateerde verzuim-
stijging is er een ander accent komen 
te liggen op het projectplan. Uit-
gangsgedachte is een vitaliteitsbeleid 
te ontwikkelen waarbij medewerkers 
zoveel mogelijk ondersteund en ge-
holpen worden bij het omgaan met 
mogelijke spanning- of stressklach-
ten in relatie tot de zorg en zorgen 
die corona met zich meebrengt. 
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Wij investeren in elkaar als 
dragers van goede kwaliteit

Werkvermogen 
Een belangrijke invalshoek om 
verzuim te reduceren is aandacht te 
besteden aan werkvermogen. Vanuit 
oprechte aandacht voeren we met 
elkaar het gesprek waarin we oog 
hebben voor de verschillende aspec-
ten van werkvermogen. Door middel 
van het Huis van Werkvermogen, ligt 
de aandacht niet alleen bij medische 
situaties. Belangrijke andere onder-
delen zijn bijvoorbeeld scholingsmo-
gelijkheden, relaties met collega’s, 
competenties en balans tussen werk 
en privé. Zo ontstaat een compleet 
plaatje dat voor elke medewerker 
van Woonzorg Flevoland aantrekke-
lijk is.  

Binnen WZF zijn we een samenwer-
king aangegaan met een nieuwe 
arbodienst, genaamd Enrgy. De visie 
omtrent vitaliteit en gezondheid was 
een belangrijk uitgangspunt bij het 
maken van deze keuze. 

Personeelsmanagement 
Binnen intramuraal heeft een ‘vloot-
schouw’ plaatsgevonden als onder-
deel van de strategische personeels-
planning. Dit geeft op individueel 
en teamniveau goed inzicht in het 
functioneren, het ontwikkelpotenti-
eel, continuïteit en vacatureontwik-
keling. Om zicht te krijgen in de om-
vang van het arbeidsmarktvraagstuk 
is een analyse gedaan op het aantal 
landelijke en regionale vacatures ten 

opzichte van het arbeidspotentieel. 
Managers zijn bevraagd op de huidi-
ge vacatures en vacatureontwikkeling 
als gevolg van groeiende klantvraag. 
Dit vormt de basis voor de arbeids-
marktcampagnes. Recruitment is ge-
start met de inrichting van Salesforce 
dat als CRM-systeem de processen 
van recruitment gaat versterken.  

Voor de Behandeldienst is met YOBZ 
een recruitmentcampagne ontwik-
keld om kandidaten voor specialisti-
sche functies te werven. Deze gerich-
te aanpak en bekendmaking van de 
mogelijkheden in de ouderenzorg en 
bij Woonzorg Flevoland moet in 2021 
leiden tot binding van behandelaars 
in loondienst.  

Werkbegeleiding 
De opleidingsadviseur van Woonzorg 
Flevoland is projectleider van het re-
gionale project Werkbegeleiding. De 
doelstelling is de capaciteit van de 
werkbegeleiding regionaal aanzien-
lijk te vergroten en uniform te gaan 
opleiden om hiermee te toenemende 
vraag en behoefte aan zij-instromers 
te faciliteren. Het leveren van de juis-
te zorg is het allerbelangrijkste. En 
dit kan alleen met de juiste kennis en 
inzet van goed opgeleid zorgperso-
neel. Leergierigheid op individueel en 
teamniveau is hierbij belangrijk. Zorg-
medewerkers hebben dit over het 
algemeen van nature in zich, maar 
hebben in het gehele proces ook 
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goede begeleiding van een ervaren 
zorgkracht nodig. Dit begeleidings-
proces is ontzett end belangrijk zodat 
we later met elkaar de juiste zorg aan 
bewoners en cliënten kunnen bieden. 
Daarom investeert Woonzorg Flevo-
land in alle werkbegeleiders die onze 
organisati e rijk is. 

WZF academie en GoodHabbitz 
WZF heeft  speciaal voor zorgpro-
fessionals (helpende, verzorgende 
en verpleegkundige) een e-learning 
platf orm. Via de digitale leeromge-
ving ‘Good Habbitz’ zijn daarnaast 
voor alle medewerkers binnen WZF 
e-learnings te volgen. Ook kan via 
dit leerportaal makkelijker worden 
gevolgd of en welke medewerkers 
de juiste trainingen hebben gevolgd. 
Iedere medewerker weet aan welke 
bevoegd- of bekwaamheidseisen hij 
of zij moet voldoen. Inmiddels zijn 
er ruim 100 trainingen te vinden die 
maandelijks nog steeds worden aan-
gevuld.  

HR-werkzaamheden in ti jden van co-
rona 
Door corona is in maart de uitvoering 
van het Beleidsplan 2020 ruw onder-
broken. Alle inspanningen binnen HR 
waren vanaf dat moment gericht op 
het conti nueren van de zorgproces-
sen, het creëren van veilige arbeids-
omstandigheden op basis van RI-
VM-richtlijnen en het begeleiden van 
corona-gerelateerd verzuim. De per-
sonele vraagstukken, het regelen van 
vervanging van verzuimende collega’s 
als gevolg van corona en het optuigen 
van de COVID-19 unit Lelystad in de 
eerste golf, het bemensen hiervan en 
het vervullen van de werkgeverrol in 
deze coproducti e.  

Extra att enti es zorgpersoneel 
Voor al onze medewerkers is het 
coronavirus van enorme impact ge-
weest. De waardering voor de zorg-
medewerkers uit de samenleving was 
vooral in de eerste golf ontroerend. 
Voor bijna alle zorgmedewerkers 
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konden we dankzij een regeling van de 
landelijke overheid de zorgbonus aan-
vragen. 

Dat is een mooie blijk van waardering 
geweest die we aan de collega’s heb-
ben mogen geven. In het laatste kwar-
taal is geprobeerd om extra aandacht 
te schenken aan de zwaarte waarmee 
zorgmedewerkers te maken hebben. 
Dit is gedaan in de vorm van cadeau-
kaarten, Sint att enti es, amaryllisbollen, 
met de ‘Hart onder de Riem’-acti e en 
de opbrengst van de Serious Request 
loopacti e. Dit was bovenal in december 
een uitdaging om in goede banen te lei-
den, maar het was het dubbel en dwars 
waard.  

Projecten in 2020 
Jouw Informati e Platf orm (JIP)
Waar de eerste fase van JIP in het ka-
der stond van de implementati e van 
dit social intranet, is Woonzorg Fle-
voland nu volop bezig met de bele-
vingsgerichte fase. Aan de hand van 
een Community Management Plan, 
wordt JIP conti nu gemodereerd. Dit 
houdt in: dagelijks beheer, onder-
steuning van collega’s bij het gebruik 
van de diensten en het promoten van 
het intranet. Dit wordt gedaan aan 
de hand van vooropgestelde KPI’s 
waarbij het verbindingsaspect cen-
traal staat. Bovendien wordt de ICT 
doorontwikkeling van JIP geen mo-
ment uit het oog verloren. Met ande-
re woorden: dit social intranet is dan 
ook niet het eindpunt, maar juist het 
begin van een digitale transformati e 
van Woonzorg Flevoland.



Twee golven, twee werelden, twee belevingen. Zo beschrijft  Marian de 
Bruin, contactverzorgende, het jaar. “De eerste golf was heft ig. Alles overviel 
ons. We moesten het wiel uitvinden. Hanzeborg is een grote locati e waar 
alles op elkaar afgestemd moet worden. Het was heft ig voor iedereen; per-
soneel, bewoners en familie”.

Marian kiest zorgvuldig haar woor-
den, “Wat we hebben geleerd van 
de eerste golf is dat we bezoek en 
familie niet mogen buitensluiten. Het 
verpleeghuis ging op slot. Je zag dat 
dit iets deed met het welzijn van de 
bewoners. In het begin was er bij de 
familie begrip. Dat houd je even vol, 
maar dan begint het gemis met alle 
emoti es die hierbij horen. Je wilt je 
dierbare zien. Je wilt iemand kunnen 
vasthouden. 

Beeldbellen was een oplossing op 
afstand. De familie heeft  dan even 
contact, maar gaat soms moeizaam 
omdat de bewoner het niet goed 
begrijpt of het niet hoort.” Met de 
tweede golf werkt Marian inmiddels 
op ’t Landleven. Op de kleinschalige 
zorglocati e merkt ze het verschil met 
grote broer Hanzeborg. “’t Landleven 
staat op zichzelf en daardoor kun je 
kleinschalig handelen. Familie mag 
gelukkig met bepaalde regels weer 
op bezoek komen. Zij kunnen via de 
tuindeur makkelijk het appartement 
van de bewoner binnen. Dat geeft  
rust voor iedereen.”.

Soms doe ik van ‘ik ben het’

Marian de Bruin 
- Karsies

Contactverzorgende 
‘t Landleven

Een echte knuff el
Marian is PG-contactverzorgende. In 
haar werk moet zij een mondkapje 
dragen. “Natuurlijk was het wennen 
om een mondkapje te dragen; het 
ademt anders, je moet het op ti jd 
verversen en bij het douchen van een 
bewoner is het niet echt handig. Maar 
het móet. Ik werk met mensen met 
dementi e. Voor hen is het veel lasti -
ger. Soms vinden ze het kapje angsti g, 
omdat je gezicht niet zichtbaar is en 
de bewoners niet herkennen wie ik 
ben. Zij hebben de non-verbale com-
municati e nodig om je te begrijpen. 
Soms doe ik van ‘ik ben het’ dan het 
kapje even op-en-af. De anderhalve 
meter is bij een PG-groep echt een 
uitdaging. Zelf probeer je de afstand 
te bewaren, maar vaak neemt de be-
woner het initi ati ef voor een lekkere 
knuff el. 

We hebben inmiddels wel wat ‘truc-
jes’ geleerd om op een andere ma-
nier te knuff elen. Schouder op schou-
der bijvoorbeeld. Bewoners hebben 
echt behoeft e aan een knuff el, maar 
begrijpen niet waarom het nu niet 

kan. Ik kijk wel uit naar het moment 
dat we weer een echte knuff el kun-
nen geven.” En het warme wang-
op-wang-gebaar bevesti gt Marians’ 
woorden.

Ook mooie momenten
’t Landleven stond ‘op rood’ vanwege 
een besmetti  ng. Dit betekende geen 
bezoek, testen, ademhaling contro-
leren, temperaturen en ook het uit-
plaatsen van een bewoner naar de 
Covid-unit in De Uiterton. “Ik vond 
het pijnlijk om te zien. Een bewoner 
met dementi e heeft  behoeft e aan een 
vertrouwde omgeving en begrijpt niet 
waarom ze hieruit worden gehaald. 
Ik vond het moeilijk.” Een glimlach 
verschijnt en met trots vertelt Mari-
an, “maar de bewoner heeft  het héél 
goed gedaan en komt vandaag weer 
thuis.” Het is een prachti g vak dat ze 
heeft : mensen verzorgen in het laat-
ste stukje van hun leven. Met trieste 
gebeurtenissen, maar ook mooie mo-
menten waaruit de waardering blijkt 
voor het werk dat zij samen met haar 
collega’s doet.
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Voor de Raad van Toezicht was dit jaar waarin we geconfronteerd werden 
met het COVID-19 virus, ook een bijzonder jaar. Na de bijeenkomst in ja-
nuari, waarin we met de directie, CR, VAR en OR via het ganzenbordspel 
met elkaar van gedachten hebben gewisseld, waren fysieke bijeenkomsten/
vergaderingen nog maar zeer beperkt mogelijk. We hebben ons het digitaal 
vergaderen snel eigen gemaakt, waardoor de overleggen met de Raad van 
Bestuur toch veelal door konden gaan. 

Raad van Toezicht

Door de beperkte mogelijkheden en 
andere prioriteringen in dit crisisjaar 
hebben we gemeend de kwaliteits-
vraagstukken die normaal gesproken 
in de commissie Kwaliteit & Veiligheid 
worden behandeld, mee te nemen in 
de reguliere overleggen als ook in de 
bestuursverslagen. 

Door middel van memo’s, (bestuurs-)
verslagen en telefonische en onli-
ne-overleggen zijn we steeds goed en 
tijdig geïnformeerd over de situatie 
binnen Woonzorg Flevoland rondom 
het coronavirus. De keuzes die door 
de Raad van Bestuur gemaakt zijn op 

het gebied van inzet van persoonlijke 
beschermingsmiddelen, vaccinatie 
en de bijdrage aan het leveren van de 
regionale COVID-19 zorg hebben we 
zo steeds goed kunnen volgen. We 
hebben meegeleefd met de mede-
werkers die, onder zware omstandig-
heden, steeds de noodzakelijke zorg 
zijn blijven leveren aan de cliënten en 
bewoners. 

Ondanks deze moeilijke omstandig-
heden zijn we blij dat de elementen 
uit de planning & control cyclus toch 
doorgang hebben kunnen vinden. De 
evaluatie en jaarrekening van 2019 

als ook het opstellen van de begro-
ting en een beleidsplan voor 2021 
zijn behandeld en goedgekeurd door 
de Raad van Toezicht.

Eind 2020 hebben we, na het aflo-
pen van haar zittingstermijn, afscheid 
genomen van mevrouw Tity Zeilstra 
als lid van de Raad van Toezicht van 
Woonzorg Flevoland. Na een groten-
deels digitale selectieprocedure in 
oktober jl., hebben we mevrouw 
Agnita Mur (zie foto) met ingang van 
1 januari 2021 als nieuw lid van de 
Raad van Toezicht mogen verwelko-
men.

Datum Digitaal/Fysiek

21 januari 2020 Fysiek

Fysiek + digitaal

Fysiek

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Digitaal

14 april 2020

26 mei 2020

30 november 2020

10 november 2020

8 december 2020

30 juni 2020

14 september 2020

22 september 2020

27 oktober 2020

Vergadering

Auditcommissie – RvB

Jaardocument WZF 2019 (jaarverslag + jaarrekening 2019)

Regulier overleg RvT – RvB (agenda o.a:)
• Jaardocument WZF 2019
• Kwaliteit en Veiligheid

Auditcommissie – RvB 
t.a.v. businesscase uitbreiding ‘t Landleven

Regulier overleg RvT - RvB

Jaarlijks overleg RvT met OR

Auditcommissie – RvB 
Beleidsdocument WZF 2021 (beleidsplan + begroting 2021)

Remuneratiecommissie

Regulier overleg RvT – RvB
• Beleidsdocument WZF 2021
• Kwaliteit & Veiligheid

Bijeenkomst – RvT, RvB, directie, OR, CR , VAR

Themabijeenkomst - ontwikkelingen t.a.v. huisvesting (behoefte aan 
verpleeghuiszorg)

De Raad van Toezicht is (digitaal) bij elkaar geweest op: 
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Dhr. Prof. dr. B.J.N. Schreuder

Mevr. T. Zeilstra-van der Meulen

Mevr. dr. drs. S.P Kruizinga MHA

Dhr. Drs. R.J. Beuse

Dhr. mr. Drs. M.C.P. de Ridder

Bestuurslid Wilhelmina 
Ziekenhuis Assen (tot 
31-12-2020)

Voorzitt er Raad van Bestuur 
De Hoogstraat Revalidati e   

(senior) Strafrechter en 
Afdelingsvoorzitt er Publiek-
recht, rechtbank Amsterdam 

• Voorzitt er Raad van Toezicht Zorgaccent 
• Voorzitt er Raad van Toezicht 
   Experti secentrum Euthanasie      
   (naamsverandering van de 
   Levenseindekliniek) (onbezoldigd) 
• Auditor Nederlands Insti tuut voor         
   Accreditati e in de Zorg (NIAZ) 
• Auditor accreditati e NVZD 

• Lid Raad van Toezicht Accare 
   (tot 1-7-2020) 
• Mede-eigenaar Medcare Clinic Aruba BV 
• Mede-eigenaar Esalutem BV 
   (m.i.v. 1-10-2020) 
• Mede-eigenaar Psimedcare BV 
   (m.i.v. 1-10-2020) 

• Voorzitt er Bestuursadviescommissie   
   Arbeidsvoorwaarden van de NVZ en lid  
   van de CAO onderhandelingsdelegati e 
   (onbezoldigd) 
• Lid Raad van Commissarissen Ambulance  
   Amsterdam B.V.  
• Lid Raad van Toezicht De Waerden 
   (vanaf juni 2018) 

• Voorzitt er Landelijk overleg vakinhoud  
   strafrecht (LOVS) 
• Lid Raad van toezicht Sti chti ng voortgezet  
   onderwijs Lelystad

Voorzitt er RvT 

Voorzitt er Commissie 
Kwaliteit en Veiligheid

• Vicevoorzitt er RvT 
• Vicevoorzitt er   
   Commissie Kwaliteit  
   en Veiligheid 

• Lid RvT
• Voorzitt er 
   Auditcommissie

• Lid RvT
• Lid Auditcommissie 

Geen nevenfuncti es

Naam Aandachtsgebied Uitvoerend beroep Nevenfuncti es

Dhr. drs. J.M. Bos • Lid RvC Sportbedrijf Lelystad  
• Lid van Coöperati ebestuur PGGM  
• Lid RvT Esdégé Reigersdaal  

Voorzitt er 
Raad van Bestuur

Bestuurder 
Woonzorg Flevoland 

Naam Aandachtsgebied Uitvoerend beroep Nevenfuncti es

Raad van Toezicht Woonzorg Flevoland

Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland

Ter bevordering van onze deskun-
digheid hebben de leden van de 
Raad van Toezicht deelgenomen 
aan diverse bijeenkomsten, waar-
onder enkele digitale colleges, 
fysieke deelname aan NVTZ meet-
ings en deelname aan intervisie-
groepen. 

We kijken terug op een jaar waarin we 
onze rol als toezichthouder op een an-
dere wijze hebben moeten uitvoeren 
dan we gewend waren. Het afgelo-
pen jaar waren digitale ontmoeti ngen 
veelal de regel. We zien uit naar bete-
re ti jden. 

Mevrouw Agnita Mur
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De medezeggenschap is geregeld door enerzijds een ondernemingsraad en 
een VAR (verpleegkundige en verzorgende adviesraad) vanuit medewerkers 
en anderzijds door twee cliëntenraden vanuit bewoners (c.q. familie of 
andere vertegenwoordigers) en een cliëntenraad voor de thuiszorg.

Medezeggenschap

Ondernemingsraad

Met de komst van een nieuwe amb-
telijk secretaris en de voorbereiding 
voor verkiezingen, weet de OR op 
welke doelen ze koerst. De OR heeft 
zijn missie en visie op papier gezet 
en gepresenteerd aan zowel Raad 
van Bestuur en Raad van Toezicht.

De missie van de ondernemingsraad 
is om vorm en inhoud te geven aan 
de medezeggenschap van medewer-
kers in het belang van een stabiele, 
toekomstgerichte en innovatieve 
organisatie.

De ondernemingsraad wil meewer-
ken en input geven aan het beleid 
van Woonzorg Flevoland. De organi-
satie en de ondernemingsraad heb-
ben een gezamenlijk doel, namelijk 
bijdragen aan kwaliteit van leven van 
onze cliënten met tevreden mede-
werkers. De ondernemingsraad wil 
dat medewerkers zich gehoord en 
gewaardeerd voelen door Woonzorg 

Flevoland, waardoor het werkplezier 
toeneemt. 

De kernwaarden van de onderne-
mingsraad zijn: zichtbaar, zorgvuldig 
en gelijkwaardig. Zichtbaar voor alle 
medewerkers Woonzorg Flevoland, 
zorgvuldig in onze werkwijze en ge-
lijkwaardig in de communicatie. 

De Ondernemingsraad heeft in 2020 
positief geadviseerd op en input gele-
verd aan verschillende thema’s:
•  Overname deel Roebia Zorg, 
    adviesaanvraag;
•  Uitbreiding ‘t Landleven, 
    adviesaanvraag;
•  Uitbreiding Hanzeborg, 
    adviesaanvraag;
•  Wijziging contractbeleid n.a.v. 
    cao VVT, instemmingsverzoek;
• Instellen dienstkleding intramuraal,    
    instemmingsverzoek;
•  Aanstellen nieuwe arbo 
    organisatie, instemmingsverzoek.

Daarnaast is de OR (in het kader van 
informatierecht) betrokken geweest 
bij het Jaarplan Wonen en Zorg, het 
voedingsbeleid, het vaccinatiebeleid 
en het beleidsplan voor 2020. De 
OR heeft haar jaarlijkse overlegmo-
menten gehad met zowel de Raad 
van Bestuur, Raad van Toezicht en 
cliëntenraad. In 2020 heeft de OR 
een financiële commissie in het le-
ven geroepen die elke maand een 
contactmoment heeft met de be-
drijfscontroller over de actuele cijfers. 

De OR heeft haar informatievoor-
ziening op JIP geprofessionaliseerd 
en informeert door middel van 
nieuwsbrieven op een laagdrempe-
lige manier de achterban. Het helpt 
medewerkers om de OR gemakkelijk 
te vinden en inzicht te krijgen in de 
onderwerpen waar de OR zich over 
buigt.  

De ondernemingsraad (OR) kijkt terug op een jaar waarin het lastig was om 
de medezeggenschap goed vorm te geven vanwege de actualiteit van Co-
vid-19. Ook het vertrek van een viertal OR-leden en de ambtelijk secretaris 
maakten dat de beoogde ambities niet zijn waargemaakt in 2020. Om die 
reden heeft de OR speerpunten meegenomen naar 2021. Het jaar 2020 was 
desondanks ook het jaar van opbouw. 
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Naam lid Aandachtsgebied of rol binnen OR

Mevrouw C. Koreman

Mevrouw E. van der Laan

Mevrouw M. Bel

Mevrouw H. Westdijk

Mevrouw M. Compagnie

Mevrouw G. de Leeuw van Weenen

Mevrouw W. van Dam

Mevrouw J. van Deenen Voorzitter OR, Lid Dagelijks bestuur, PR commissie

De heer R. Verberne

Vicevoorzitter OR, Dagelijks bestuur, PR commissie

Secretaris OR, Dagelijks bestuur, Financiële commissie

Algemeen OR lid

Algemeen OR lid, PR commissie

Algemeen OR lid, Financiële commissie

Algemeen OR lid, Voorzitter VGWM commissie

Algemeen OR lid, VGWM commissie

Ambtelijk secretaris OR

Het bezoeken van de locaties heeft 
in 2020 niet plaatsgevonden vanwe-
ge corona, maar dit zal zeker in 2021 
weer opgepakt worden. 

De OR heeft haar speerpunten voor 
2021 verwoord in het document 
‘medewerkers in hun kracht’. Deze 
zijn als volgt geformuleerd:

1. Ontwikkeling OR
2. Roosteren in balans
3, Ziekteverzuim en werkvermogen
4. Relatie achterban en klankbord 
    groep
5. Samenwerking bestuurder

 Deze thema’s zijn uitgewerkt in een 
actieplan met als streven om deze 
doelen in 2021 te behalen. 
Met de aankomende verkiezingen in 
2021, kijkt de ondernemingsraad uit 
naar een nieuw jaar van medezeggen-
schap in goede samenwerking met de 
bestuurder, de klankbordgroep de 
achterban en alle andere belangstel-
lenden. 

Samenstelling Ondernemingsraad op 31 december 2020
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Het was een speciale tijd waarbij 
veel improvisatie verwacht werd 
vanwege de coronavoorschriften. 
Dit heeft o.a. tot gevolg gehad dat 
een aantal vergaderingen is afgelast. 
De directeur Wonen en Zorg heeft 
de CR-en in die tijd apart geïnfor-
meerd door de voorzitters te bellen 
of te mailen. Ook werd een afvaar-
diging van de CR-en betrokken bij 
aparte commissies, vaak bestaande 
uit verschillende disciplines van de 
organisatie bijvoorbeeld om de be-
zoekregeling voor de bewoners te 
bespreken en vast te stellen. 

De directeur Wonen en Zorg is het 
eerste deel van de vergadering aan-
wezig bij de vergadering van de CR 
De Uiterton/’t Landleven. Inmid-
dels is met de CR van de Hanzeborg 
hetzelfde afgesproken. Met ingang 
van 2021 zal de directeur Zorg en 
Wonen ook bij hen het eerste deel 
van de vergadering aanwezig zijn. 
Dit betekent dat er maandelijks met 
de directeur wordt vergaderd en dat 
de twee aparte maandelijkse verga-
deringen van de CR-en met de di-
recteur niet meer plaatsvinden. Zij 
gaven desgevraagd adviezen aan de 
directeur. 

Cliëntenraad Wonen en Zorg

Beide Cliëntenraden zijn vertegen-
woordigd geweest in de menucom-
missie tot medio 2020. In het kader 
van de voedingsvisie WZF 2020 is 
besloten de menucommissie alleen 
uit een groep van 5 à 6 roulerende 
bewoners te laten bestaan. 

De Cliëntenraden verzorgden blij-
ken van medeleven aan familie bij 
overlijden. Het bezoeken van nieu-
we bewoners was door de corona-
maatregelen nauwelijks mogelijk. 
De Cliëntenraden van De Uiterton/’t 
Landleven en de Hanzeborg sturen 
nieuwe bewoners een kaart, waar-
in ze welkom worden geheten op 
hun nieuwe woonadres. Met Pasen 
heeft de Cliëntenraad Hanzeborg 
paaseitjes laten bezorgen bij de be-
woners en ook attenties voor de 
personeelsleden verzorgd als blijk 
van waardering. De Cliëntenraad 
van De Uiterton/ ’t Landleven heeft 
paaseitjes met een waarderings-
kaart voor het zorgpersoneel bij de 
receptie gelegd.

Tijdens de maandelijkse vergaderin-
gen werden allerlei zaken besproken 
die van belang zijn voor de bewo-
ners. Een update over corona en het 

Het jaar 2020 is door corona een bijzonder jaar geweest. Dit betekende 
zeker in de eerste lockdown periode vanaf maart het volledig afschermen 
van de bewoners van de woonzorglocaties voor buitenwereld en daarmee 
ook voor de cliëntenraden. 

aantal besmettingen waren zeer be-
langrijke aandachtspunten alsook de 
maatregelen om de bewoners van de 
huizen te beschermen. De kwaliteit 
van de (belevingsgerichte) zorg die 
de bewoners krijgen en natuurlijk de 
voeding waren ook bespreekpunten 
bij de vergaderingen.

De jaarlijkse vergadering/jaarfeest 
van beide cliëntenraden voor bewo-
ners is dit jaar in verband met corona 
niet doorgegaan. Dit betekende dat 
er voor de cliënten of hun contactper-
sonen geen mogelijkheid was langs 
die weg zaken aan de orde te stellen, 
dan wel door de CR-en geïnformeerd 
te worden over wat zij doen. Ook de 
maandelijkse koffieochtenden van 
de CR Hanzeborg om in contact te 
komen met de achterban/ de bewo-
ners zijn niet doorgegaan. Het lid van 
de cliëntenraad die dat organiseerde 
gaat nu indien mogelijk een-op-een 
koffiedrinken met bewoners die dat 
willen. 
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Naam lid 

Naam lid 

Aandachtsgebied of rol binnen CR

Aandachtsgebied of rol binnen CR

Mevr. G. bij de Vaate

Mevr. C. de Vries

Mevr. E. Waterhout 

Mevr. E. Agterberg

Dhr. K. v.d. Wege

Dhr. H. Thörig 

Mevr. J. Kroes

Dhr. M. Link

Dhr. J. Jorritsma  

Mevr. T. de Vries

Voorzitter

Voorzitter

Mevr. G. Broersen

Mevr. H. Adrichem

Lid/Activiteiten

Zorg en Welzijn

Lid/Zorg en Welzijn

Vicevoorzitter/Menucommissie

Lid/‘t Landleven

Penningmeester

Lid/Bouwzaken

Lid  

Lid/Menucommissie

Lid  

 Samenstelling cliëntenraad De Uiterton/ ’t Landleven op 31 december 2020

 Samenstelling cliëntenraad Hanzeborg op 31 december 2020
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Het Jaarplan Thuiszorg en de evalu-
atie daarvan per kwartaal kwam aan 
de orde. Als een vergadering niet 
doorging gaven de CR-leden hun 
reactie per mail. De directeur Thuis-
zorg heeft met de voorzitter a.i. van 
de CR-T gebeld en heeft haar thuis 
bezocht om haar te informeren over 
de ontwikkelingen van de Thuiszorg.

De Cliëntenraad heeft contact met 
het LOC en probeert op veel ma-
nieren in contact te komen met hun 
achterban om hun belangen zo goed 
mogelijk te kunnen behartigen. Dat 
is ook in 2020 weer het belangrijkste 
doel van de cliëntenraad geweest 
‘Hoe bereik ik mijn achterban’. Dit 
jaar heeft er geen koffieochtend 
plaatsgevonden.

De CR-T leden zijn nog steeds op zoek 
naar nieuwe leden. Daarom is in de 
nieuwe ‘Thuis Bij’, het blad voor de 
cliënten van de Thuiszorg, wederom 
een wervingsadvertentie geplaatst 
voor nieuwe leden. De voorzitter 
a.i. van de cliëntenraad is benaderd 
voor een interview voor dit blad om 
het werk van een lid van de CR te be-
schrijven en aan te prijzen.

Cliëntenraad Thuiszorg
De Cliëntenraad Woonzorg Flevoland Thuiszorg heeft in de vergaderingen 
die hebben plaatsgevonden overleg gevoerd met de directeur Thuiszorg. Er 
zijn uiteindelijk ook bij hen meerdere vergaderingen niet doorgegaan. De 
directeur Thuiszorg informeerde hen over de laatste stand van zaken inzake 
de wijzigingen en ontwikkelingen in de thuiszorg. 

Instemming en advies
De cliëntenraden hebben in 2020 
adviezen gegeven over o.a. de be-
groting en het Beleidsplan 2021, er 
is positief geadviseerd. Ook is er po-
sitief advies gegeven op het op het 
Jaardocument WZF 2019. De cliën-
tenraden van De Uiterton en Woon-
zorg Flevoland Thuiszorg en de CR van 
de Hanzeborg hebben besloten in te 
stemmen met de Tarievenlijsten Be-
woners en Bezoekers WZF 2021. Er is 
door de cliëntenraden Hanzeborg en 
Woonzorg Flevoland Thuiszorg on-
gevraagd negatief advies gegeven op 
de plannen tot gedeeltelijke sluiting 
van de receptie van de Hanzeborg. 
Toen in september duidelijk werd 
dat het om de weekeinden zou gaan 
en er meer informatie kwam over de 
maatregelen ter compensatie van 
de gesloten receptie, hebben zij hun 
negatieve advies ingetrokken en po-
sitief geadviseerd. De cliëntenraden 
hebben positief advies gegeven op 
de Voedingsvisie WZF2020. De cliën-
tenraden Hanzeborg en De Uiterton 
hebben hun instemming gegeven 
met de businesscase ‘Uitbreiding 
Hanzeborg’.

In het kader van de nieuwe Wet 
WMCZ 2018 die in juli 2020 is inge-
gaan en de nieuw op te stellen over-
eenkomst van de CR-en met de Zorg-
aanbieder, is door de gezamenlijk 
CR-en een werkgroep ingesteld die 
de uitgangspunten voor deze nieuwe 
overeenkomst voorbereidt.

Nieuwe wet op de Cliëntenraden
In 2020 zijn de overleggen hierover 
gestart onder leiding van directeur 
Strategie en Behandeldienst met de 
vertegenwoordigers van de diverse 
bestaande cliëntenraden. Hieruit is 
de wens naar voren gekomen om te 
gaan werken met een bepaalde ge-
laagdheid. Te weten: een overlegor-
gaan op beleidsmatig niveau met de 
bestuurder en verschillende overle-
gorganen op lokaal niveau met direc-
teuren van de productgroepen. De 
definitieve structuur wordt nu nader 
vorm gegeven.

Belangrijk hierin blijft de toeganke-
lijkheid voor zowel de bewoners als 
voor de mantelzorgers van bewoners 
die extramuraal of intramuraal de 
zorg van WZF ontvangen. De functie-
profielen van de cliëntenraadsleden 
worden hier eveneens op aangepast.

Naam lid Aandachtsgebied of rol binnen CR

Mevr. E. Toet

Mevr. A. Stratman

Hans de Groot

Hans de Boer

Mevr. N. Sieverts Voorzitter a.i/Menucommissie

Lid/OT

Lid/PR/Wijkverpleging

Lid  

Lid  

 Samenstelling cliëntenraad Woonzorg Flevoland Thuiszorg op 31 december 2020
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De coronapandemie en de maatre-
gelen droegen bij aan eenzaamheid 
en angstgevoelens bij de bewoners. 
Samen met de werkgroep Zingeving 
is steeds gezocht naar momenten 
van extra aandacht.  Gemiddeld zijn 
er vier gesprekken per week, met 
daarnaast nog vele korte ongeplan-
de ontmoetingen en er is regelmatig 
overleg met andere disciplines. 

Voor het onderdeel klachtenbemid-
deling is er een klachtenfunctionaris 
aangesteld. De klachtenfunctionaris 
treedt op voor klachten binnen ge-
heel WZF. Dus voor intramuraal en 
Thuiszorg en voor zowel Almere als 

Vertrouwenspersoon en 
klachtafhandeling
Binnen WZF is een vertrouwenspersoon werkzaam voor De Uiterton,
‘t Landleven en de Hanzeborg. Met een poster op alle locaties is bekend 
wanneer de vertrouwenspersoon te bereiken en aanwezig is. De aanvraag 
van gesprekken met de vertrouwenspersoon loopt via de verzorgenden, de 
receptie, komt direct van de bewoners zelf of hun familie of via e-mail. 

Lelystad. De aanwezigheid en bereik-
baarheid van de klachtenfunctionaris 
wordt per locatie bekend gemaakt. 

In 2020 zijn in totaal 12 klachten bin-
nen gekomen en onderzocht. In alle 
gevallen is er vanuit het management 
actie ondernomen op de klacht. De 
klachten zijn besproken, actief opge-
pakt en naar tevredenheid van de be-
trokkenen afgehandeld. Een belang-
rijk punt voor WZF is dat wij klachten 
zien als start voor leren en verbeteren 
en zijn we blij als mensen hun onvre-
de kenbaar maken, zodat wij onszelf 
kunnen verbeteren.

Naam lid Aandachtsgebied of rol

Mw. M. Ebbens 
(op voordracht Cliëntenraden) 

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

Dhr. B. de Hon 
(op voordracht bestuurder) 

Voorzitter  

Lid

Lid

Samenstelling onafhankelijke klachtencommissie op 31 december 2020

Naam lid Aandachtsgebied of rol

Jeanette Stamps 

Kim Ruitenbeek

Jenneke Sijbrant Vertrouwenspersoon bewoners

Klachtenfunctionaris bewoners en 
familieleden

Vertrouwenspersoon medewerkers 

Vertrouwenspersonen/klachtenfunctionaris
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Marieke Gijsbers maakt deel uit van de vakgroep fysiotherapie. Bij de lock-
down in het voorjaar van 2020 ging er een streep door de contactberoepen 
als fysiotherapie en gingen ook de ‘huizen’ op slot. Op afstand 

“Samen met de bewoners oefeningen 
doen, mocht niet meer. We moesten 
echt op een andere manier gaan wer-
ken. Dus op afstand bewoners en de 
collega’s van het zorgteam coachen 
over bijvoorbeeld valpreventi e. En 
checken of er problemen waren bij 
transfers of mobiliteit, of ‘mevrouw 
haar oefeningen heeft  gedaan?’ en ‘er 
een rondje is gelopen met meneer’. 
Was het niet duidelijk, dan belden we 
naar het team om ervoor te zorgen 
dat deze informati e wel werd opge-
nomen in de 24-uur rapportage. Dat 
was voor iedereen leren. Het maakte 
ook dat we ‘onderdeel’ werden van 
het zorgteam. Daar plukken we nu de 
vruchten van, we weten elkaar goed 
te vinden.”

Bij de lockdown in het voorjaar ging 
er een streep door de contactberoe-
pen als fysiotherapie en gingen ook 
de ‘huizen’ op slot. Levendig vertelt 
Marieke, “Samen met de bewoners 
oefeningen doen, mocht niet meer. 
We moesten echt op een andere 

manier gaan werken. Dus op afstand 
bewoners en de collega’s van het 
zorgteam coachen over bijvoorbeeld 
valpreventi e. En in ONS checken of 
er problemen waren bij transfers 
of mobiliteit, of ‘mevrouw haar oe-
feningen heeft  gedaan?’ en ‘er een 
rondje is gelopen met meneer’. Was 
het niet duidelijk, dan belden we 
naar het team om ervoor te zorgen 
dat deze informati e wel werd opge-
nomen in de 24-uur rapportage. Dat 
was voor iedereen leren. Het maakte 
ook dat we ‘onderdeel’ werden van 
het zorgteam. Daar plukken we nu de 
vruchten van, we weten elkaar goed 
te vinden.” 

In het diepe 
Haar werk als fysiotherapeut werd 
anders. Ook werd Marieke ingezet bij 
de basiszorg. KWS De Uiterton veran-
derde in een COHORT-afdeling en er 

Marieke Gij sbers
Fysiotherapeute 
Behandeldienst

‘‘Dingen gedaan waarvan ik niet had gedacht 
dat ik doe ooit zou doen.’’

waren dringend extra handen nodig 
om de manager en de zorgmedewer-
kers zoveel mogelijk te helpen. Van 
boodschappen doen, bewoners naar 
het toilet brengen, maar ook zorg-
handelingen. “Ik heb dingen gedaan 
waarvan ik niet had gedacht dat ik 
het ooit zou doen. Dat heeft  mij ook 
verbaasd over mijzelf. Maar, het voel-
de ook alsof ik in het diepe werd ge-
gooid,” vertelt Marieke. “Ik heb ern-
sti g zieke mensen zien sterven. Dat 
was heft ig. Je verwacht niet dat je 
hier als fysiotherapeut mee te maken 
krijgt.” Het raakt haar zichtbaar… 

“Gelukkig ben ik een prater en ben ik 
met mijn verhalen alti jd welkom bij 
mijn collega’s van de Behandeldien-
sten. Dat doet goed.”



Woonzorg Flevoland in cij fers
De jaarrekening 2020 sluit met een resultaat van circa € 428.000 euro positi ef.  Dit resultaat bevat een aantal inci-
dentele baten en lasten. De belangrijkste incidentele baten en lasten zijn vrijval reservering meerjaren onderhoud 
(+/+ € 340.000), een bijzondere waardevermindering van één van onze gebouwen (-/- € 690.000) en overig inci-
dentele posten van circa +/+ € 140.000 euro. Het genormaliseerde resultaat van 2020 komst uit op € 640.000 (1,4% 
rendement). Dit ligt in lijn met het genormaliseerde resultaat van 2019 circa € 680.000 (1,6% rendement).

In 2020 zijn met betrekking tot de intramurale zorg (WLZ) circa € 2 miljoen aan extra kosten gemaakt die corona gere-
lateerd zijn. Deze kosten zijn gedekt uit de behorende compensati eregelingen WLZ.  De toegezegde gelden ter com-
pensati e van de corona-gerelateerde kosten (circa € 2 miljoen) binnen de WLZ waren noodzakelijk voor de conti nuïteit 
van de reguliere bedrijfsvoering. 

Aantal cliënten met zorg en verblijf 

Aantal cliënten op basis van Volledig Pakket Thuis

Aantal cliënten dagacti viteiten  

Aantal extramurale cliënten Zvw

Aantal extramurale cliënten Wmo

250

80

16

576

1.731

250

83

6

503

1.969

85.431
5.156
5.351

28.462

1.947
5.895

75.162

13.169

276
4.132

18.993

84.189
5.063
5.666

24.843

920
7.824

75.701

11.291

172
2.223

25.350

15.166 13.266

€ 46.017.390
€ 30.689.311
€ 15.328.079

€ 41.881.864
€ 27.195.537
€ 14.686.327

272 269 

1.047
523
583

988
472
554

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 dagacti viteiten – Wlz
Aantal dagdelen dagacti viteiten – Wmo

Aantal uren wijkverpleging

Aantal pakkett en Wmo Huishoudelijke 
Ondersteuning Lelystad
Aantal pakkett en Wmo Arrangementen 3A t/m 3C
Aantal pakkett en Wmo Arrangement 4A
Aantal uren Ondersteuning Thuis

Aantal geleverde maalti jden extramuraal 

Aantal personeelsleden in loondienst (incl. Wmo)
Aantal ft e  
Aantal ft e ingezet

Totaal bedrijfsopbrengsten
Wett elijk budget
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten en Wmo

Cliënten

Capaciteit

Producti e

Personeel Aantal 2020 Aantal 2019

Aantal 2020 Aantal 2019

2020 2019

Aantal 2020 Aantal 2019

Aantal 2020

Aantal 2020 Aantal 2019

Overige

Bedrijfsopbrengsten

Aantal 2019
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Risicoparagraaf

Verzuim
Corona heeft een duidelijk impact op 
het verzuimcijfer van de organisatie. 
Het verzuimcijfer is gestegen, omdat 
medewerkers zelf getroffen zijn door 
corona of in quarantaine moesten. Als 
gevolg hiervan is het afgelopen jaar 
een (extra) beroep gedaan op onze 
collega’s, uitzendkrachten en/of ZZP-
ers om de zorg te blijven kunnen leve-
ren die onze cliënten nodig hebben. 
Ook in 2021 zullen we een beroep op 
extra (externe) kracht moeten blijven 
doen. Momenteel is een aantal me-
dewerkers overbelast door de vele 
uren die zij extra gewerkt hebben 
tijdens de crisis en de beperkte mo-
gelijkheid om verlof op te nemen. Zij 
ervaren een after-corona-dip. 

Naast de extra personele kosten 
maakt Woonzorg Flevoland ook extra 
materiële kosten. Denk aan de kosten 
rondom persoonlijke beschermings-
middelen (PBM), testmateriaal en de 
transportkosten daarvan naar het la-
boratorium en extra scholingskosten.

De financiële effecten voor 2020 zijn 
verwerkt in de jaarrekening 2020. De 
extra kosten in het kader van corona 
zijn gedekt door de diverse toegezeg-
de compensatiemaatregelen in de 
WLZ en de ZvW. De afrekening hier-
van zal in 2021 plaatvinden. Wat de 
financiële effecten van deze crisis in 
2021 zullen zijn is op het moment van 
opstellen van de jaarrekening 2020 
nog lastig te overzien. Hoelang de 
crisis nog duurt en dus ook de extra 
inzet van personeel nodig is, valt op 
dit moment eveneens niet te over-
zien. Binnen de Wet Langdurige Zorg 
zijn reeds compenserende maatrege-
len voor 2021 gecommuniceerd en 
dekken hiermee de extra personele 
kosten die corona gerelateerd zijn. De 
Zorgverzekeraars zijn nog in overleg 
over compenserende maatregelen 
2021.
 
Financiële impact corona
Woonzorg Flevoland heeft de impact 
van de ontstane situatie op haar be-
drijfsvoering en financiële gezond-

heid geëvalueerd. Met behulp van 
scenario’s op grond van de huidige 
uitval van productie – als gevolg van 
leegstand of het niet kunnen leve-
ren van zorg als gevolg van de coro-
namaatregelen – en toegenomen 
kosten als gevolg van oplopend ziek-
teverzuim, is de mogelijke financiële 
impact in kaart gebracht. De effecten 
hiervan zijn op dit moment nog be-
perkt. 

Ontwikkeling corona
Wij constateren dat er sprake is van 
grote onzekerheid over verdere ont-
wikkeling van het coronavirus. Deze 
onzekerheid kan effect hebben op de 
bedrijfsvoering en financiële gezond-
heid van Woonzorg Flevoland. Als ge-
volg van de bestaande onzekerheden 
zijn deze effecten echter niet goed in 
te schatten. De uiteindelijke impact is 
afhankelijk van het verdere verloop 
van het coronavirus en de uitwer-
king van de compensatiemaatregelen 
door de overheid, Zorgkantoor en 
Zorgverzekeraars Nederland. 

In 2020 is Nederland getroffen door het coronavirus. En het virus is ook in 
2021 nog steeds van invloed. Woonzorg Flevoland heeft net als de rest van 
Nederland te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Intern zijn maat-
regelen genomen om te sturen op mogelijke effecten op onze organisatie, 
onze bewoners en cliënten en onze medewerkers. 
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Het ontmoetingsraam op woonzorglocatie ‘t Landleven was een mooie 
oplossing om elkaar veilig te kunnen zien tijdens de lockdown.



Woonzorg Flevoland ziet in de omgeving waarin zij opereert verschillende risico’s voor haar bedrijfsvoering. Deze risi-
co’s zijn verschillende van aard en worden op verschillende manieren gevolgd en beheerst. In onderstaand overzicht 
worden de risico’s weergegeven met de acti es die Woonzorg Flevoland daarop neemt. Tevens is aangegeven, op een 
schaal van 1 (laag) t/m 5 (hoog),  wat de verwachti ng is dat het risico zich voordoet; Wat de impact op de organisati e 
zal zijn als het zich voordoet en welk risico Woonzorg Flevoland bereid is te nemen met betrekking tot dit risico.

RISICOPARAGRAAF  | 35

STRATEGISCH

WETTELIJK

OPERATIONEEL

RISICO ANALYSE WOONZORG FLEVOLAND 

FINANCIEEL

Strategische risico’s bevin-
den zich voornamelijk op 
het vlak van de door poli-
ti ek en maatschappelijke 
ontwikkelingen verandere 
wetgeving.

Met constant overleg op bestuurlijk ni-
veau, direct of indirect via brancheorga-
nisati es, probeert Woonzorg Flevoland 
invloed uit te oefenen op de politi eke 
en maatschappelijke ontwikkelingen.

5 4 2

4 4 2

2 2 1

5 3 4

4 2 2

4 4 4

5 4 1

5 4 1

Strategische ontwikkelingen 
in Lelystad en Almere

Het tekort aan gekwalifi -
ceerd personeels is een 
acuut risico binenn de 
gehele sector en ook voor 
Woonzorg Flevoland.

Hoog verzuim. Het hoge 
verzuim wordt deels ver-
oorzaakt door corona en 
gerelateerde klachten. 

Omzetderving en extra 
kosten a.g.v. covid-19

Dataveiligheid

Wett elijke voorschift en

De onzekerheid omtrent de 
toekenning van voldoende 
budgett en zorgt voor fi nan-
ciële zekerheid.

Er wordt met meerdere partners onder-
zoek gedaan naar de mogelijkheden tot 
uitbreiding, verbetering en conitnuering 
van de zorg.

Op verschillende vlakken worden initi a-
ti even genomen om dit risico beheers-
baar te maken.

In 2021 is Woonzorg Flevoland  gestart 
met een nieuwe arbodienst die de 
leidinggevende gaan ondersturenen om 
het werkvermogen van onze medewer-
kers te vergroten met als gevolg dat het 
verzuim zal dalen. 

Sturing op leegstand en beperking 
extra kosten. Indien van beide toch 
spreake is wordt beroep gedaan op 
compensati eregelingen.

Per 25 mei 2019 is de Algeme verorde-
ring gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Woonzorg Flevoland os op 
verschillende vlakken binnen haar orga-
nisati e bezig met met een ti jdige uitrol.

Op verschillende gebieden (veiligheid, 
milieu en zorginkoop) nemen de voor-
schrift en en regelgeving toe. Woonzorg 
Flevoland tracht aan deze voorschrift en 
te voldoen. 

Met name de toekkening van voldoen-
de budgett en in de WMO zorgt voor 
fi nanciële onzerkerheid. Op verschil-
lende vlakken onderneemt Woon-
zorg Flevoland acti e om het risico te 
verkleinen.

Risico’s Acti es Verwachti ng
Impact op 
organisati e

Risico-
bereidheid

Bovenstaand model dient ook als instrument om via de planning & control cyclus grip te houden op de risico’s.
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Peter Herngreen is vrijwilliger bij Woonzorg Flevoland. Al viereneenhalf jaar 
komt hij iedere week op de Hanzeborg om op bezoek te gaan bij een be-
woonster. Daarnaast helpt hij bij acti viteiten van de acti viteitenbegeleiding 
en bezoekt hij doordeweeks ook andere mensen als hij in de buurt is. “Dan 
ga ik bijvoorbeeld na een kappersbezoek even langs, soms samen met mijn 
vrouw.” Het afgelopen jaar onderhield hij deze contacten na de corona-uit-
braak vooral telefonisch.

Peter Herngreen
Vrĳ williger op de Hanzeborg

Amsterdamse humor
“In 2015 verhuisden mijn vrouw en ik 
naar Lelystad. Toen we gesett eld wa-
ren, ben ik naar de Hanzeborg gegaan 
en heb ik bij de recepti e gezegd dat 
ik vrijwilligerswerk wilde doen. Een 
dag later kreeg ik al bericht van Cobie 
Uilendreef van de acti viteitenbege-
leiding. Ze koppelde me aan de be-
woonster die net als ik uit Amsterdam 
komt. We delen de Amsterdamse hu-
mor, dus we hadden gelijk een klik. 
Sindsdien zien we elkaar elke week 
op maandagmiddag. Daarnaast ben 
ik de acti viteitenbegeleiding gaan on-
dersteunen bij acti viteiten. Ik breng 
en haal de mensen van hun kamer 
voor de acti viteiten en mijn vrouw 
schenkt koffi  e, thee en frisdrank en 
verzorgt wat lekkers erbij.”

Telefonisch contact
“Toen de verpleeghuizen sloten, ben 
ik een ti jd niet geweest. Dat was erg 
triest en somber voor de bewoners. 
In plaats van langs te gaan, heb ik 

“Lichtpuntjes voor bewoners”

toen telefonisch contact onderhou-
den. Ik schreef dan ook op wat ik 
met iemand besproken had, zodat 
ik niet steeds dezelfde vragen zou 
stellen. Na een ti jd kwamen de ont-
moeti ngsramen en de bezoeken op 
het terras, waarbij mijn vrouw en ik 
hebben geholpen met bewoners te 
brengen voor hun bezoek. Die mo-
menten waren echt lichtpuntjes voor 
de bewoners. Maar de situati e bleef 
lasti g: het duurde lang en er was geen 
perspecti ef.”

Positi ef blijven
“Tijdens de lockdown merkte ik in 
gesprekken dat de mensen somber, 
terneergeslagen en verdrieti g waren. 
Sommigen zeiden dat ze zich opge-
sloten voelden. Ik vertelde dan dat ik 
begreep hoe zij zich moesten voelen, 
en probeerde het gesprek positi ef te 
houden. Een mevrouw vertelde me 
dat ze haar dochter had gezien, toen 
alles dicht was. Haar dochter bleek 
vanaf de stoep naar haar te hebben 

gezwaaid. Dat was voor deze me-
vrouw een geweldige ervaring, en dat 
heb ik dan ook nog vaak benoemd. 
De maatregel van de sluiti ng begreep 
ik wel gezien de risico’s omtrent coro-
na. Men kon niet voorzichti g genoeg 
zijn. Aan de andere kant kon ik me de 
reacti e van de bewoners goed voor-
stellen.”

Respect voor de medewerkers
“Wat me is bijgebleven, is het res-
pect dat ik voor alle zorgmedewer-
kers heb. In het bijzonder de mensen 
van het restaurant en het Grand Café. 
Samen met de vrijwilligers, keken zij 
naar wat er mocht en kon en brach-
ten zij de maalti jden rond. En dan na-
men ze de ti jd voor een praatje. Net 
dat stapje extra. Geweldig dat ze daar 
de ti jd voor namen. Van de zorgme-
dewerkers werd meer verwacht dan 
normaal, en ze probeerden extra aan-
dacht te besteden aan de bewoners. 
Dat hoorde ik ook van de bewoners 
terug aan de telefoon.”
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Bij lage
Profi el van de organisatie 
Algemene beschrijving
Woonzorg Flevoland is gevesti gd in 
Lelystad en is in 1998 voortgekomen 
uit een fusie van twee sti chti ngen, 
te weten Sti chti ng De Ankerplaats 
(1981) en Sti chti ng De Uiterton 
(1985). 

Woonzorg Flevoland heeft  vier woon-
zorglocati es: Hanzeborg (2000), 
De Uiterton (1985), de Bolder (2013), 
‘t Landleven (2015). 

Woonzorg Flevoland heeft  een thuis-
zorgafdeling (2002) en een dochter-
onderneming, Woonzorg Flevoland 
Huishoudelijke Hulp BV, die op 1 ja-
nuari 2017 is opgericht. Zowel in Al-
mere als in Lelystad heeft  Woonzorg 
Flevoland een eerstelijnsverblijf. 

Woonzorg Flevoland verricht haar 
werkzaamheden in Lelystad en Al-
mere en is een typisch Flevolandse 
organisati e die sterk verankerd is in 
de samenleving. Woonzorg Flevoland 
behoort tot de grotere werkgevers in 
Lelystad.

Kernacti viteiten
Woonzorg Flevoland begeeft  zich 
op het Wlz-terrein Verpleging & 
Verzorging en is toegelaten voor de 
Wlz-functi es intramurale zorg met 
behandeling, VPT/MPT, dagbehan-
deling en crisiszorg. Woonzorg Fle-
voland heeft  een BOPZ-aanmerking. 
Voor de Wlz-gefi nancierde zorg heb-
ben wij een overeenkomst met Zil-
veren Kruis Zorgkantoor. 

Wij bieden Wlz-producten (intra-
murale woonzorg & behandeling, 
dagbehandeling, crisisopvang, Vol-
ledig Pakket Thuis en Modulair 
Pakket Thuis), wijkverpleging en de 
Wmo-producten huishoudelijke on-
dersteuning, ondersteuning thuis en 
dagbesteding voor ouderen.

Voor de taken die onder de Zorgver-
zekeringswet vallen heeft  Woonzorg 
Flevoland contracten met diverse 
zorgverzekeraars. Wij bieden eerste-
lijnsverblijf en thuiszorg in Lelystad 
en Almere. Voor de huishoudelijke 
ondersteuning (Wmo) heeft  Woon-

Naam verslagleggende rechtspersoon Sti chti ng Woonzorg Flevoland

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Identi fi cati enummer Kamer van Koophandel 

E-mail

Internetpagina

Meentweg 12

8224 BP

Lelystad

0320 229 229

41247103

info@woonzorgfl evoland.nl

www.woonzorgfl evoland.nl

zorg Flevoland contracten met de 
gemeenten Lelystad en Almere. Ook 
is Woonzorg Flevoland in Lelystad 
hoofdaannemer voor de Wmo-gefi -
nancierde taken Ondersteuning Thuis 
in de stadsdelen Noordoost en Noord-
west en van dagbesteding ouderen in 
heel Lelystad. In Almere WMO zorg-
arrangement 3 voor mensen met psy-
chogeriatrische problemen dan wel 
geheugen problemen.
Naast zorg bieden wij warme maalti j-
den (in het restaurant en bij de cliënt 
thuis) en personenalarmering. 

Dagelijks Bestuur en Raad van 
Toezicht
De organisati e hanteert het Raad van 
Toezicht/Raad van Bestuur model. 
Eindverantwoordelijke voor de sti ch-
ti ng is de voorzitt er Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht 
verrichten – in onafh ankelijkheid – 
hun werkzaamheden. Op voordracht 
van de OR en de cliëntenraden wordt 
één lid benoemd.

Algemene indenti fi cati egegevens

De rechtsvorm van Woonzorg 
Flevoland is een sti chti ng, deze is 
statutair gevesti gd in Lelystad. De 
sti chti ng kent een algemene signa-
tuur (oorspronkelijk gemeentelijke 
instellingen). 
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Organisati estructuur van Woonzorg Flevoland

Organogram Woonzorg Flevoland

Directeur Strategie en Behandeling
• Behandelteam
• Zorgadvies
•

Bestuurssecretariaat

Bestuurssecretaris
•

Directeur Bedrijfsvoering & ICT
• ICT
•
• Control
• Inkoop
• Vastgoed

Directeur Thuiszorg
• Wijkverpleging
• Ondersteuning Thuis
• Huishoudelijke Ondersteuning
• Dagbesteding / Dagbehandeling
• VTH-dienst
• Eerstelijnsverblijf

Directeur Wonen en Zorg
• De Uiterton
• ‘t Landleven
• Hanzeborg
• de Bolder

Ondernemingsraad

• Opleidingen

Raad van ToezichtRaad van Bestuur

De Bolder
i.s.m. Kwintes

Maart 2020

Behandeldienst

Naam lid 

Mevrouw I. Korevaar 

Mevrouw T. van Mourik 

Mevrouw X. Gout 

Mevrouw E. Venhuizen 

Samenstelling VAR op 31 december 2020

Mevrouw A. van Vreeswijk

Mevrouw C. Suierveld

Organisati estructuur van 
Woonzorg Flevoland 
Het algemene beleid komt tot stand in het 
Directi e Team (DT) en wordt vastgesteld door 
de Raad van Bestuur. 

Dit DT bestaat uit de directeur Wonen en Zorg, 
directeur Thuiszorg, directeur Bedrijfsvoering 
en ICT, de directeur Strategie en Behandeling 
en de bestuurssecretaris en vergadert onder 
voorzitt erschap van de Raad van Bestuur.
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Samenstelling VAR op 31 december 2020

Locaties Woonzorg Flevoland  

De Uiterton 
De Uiterton biedt intramurale zorg en 
behandeling. Naast 46 appartemen-
ten voor (hoofdzakelijk) somati sche 
zorg. Daarnaast zijn er 4 kleinschalige 
woongroepen met ieder 7 apparte-
menten voor psychogeriatrische zorg. 
Binnen De Uiterton is een afdeling 
voor eerstelijnsverblijf met 12 plaat-
sen. 

De Uiterton verhuurt 51 aanpalende 
seniorenappartementen. De bewo-
ners van deze appartementen en an-
dere omwonenden kunnen gebruik 
maken van ons dienstenpakket. De 
Uiterton is een ontmoeti ngsplaats 
voor ouderen uit de wijk. De Uiterton 
beschikt naast een restaurant ook 
over een kapsalon en een tandart-
senprakti jk.  

Hanzeborg 
Woonzorgcentrum Hanzeborg maakt 
onderdeel uit van het multi functi o-
nele centrum Hanzeborg. In de Han-
zeborg biedt Woonzorg Flevoland 
intramurale zorg en behandeling. De 
Hanzeborg heeft  naast 93 apparte-
menten waar zorg en verblijf gebo-
den wordt, ook 4 kleinschalige woon-
groepen met in totaal 24 plaatsen 
psychogeriatrische zorg en een scha-
kelafdeling met 10 plaatsen waarvan 
2 voor crisisopnames. In de Hanze-
borg exploiteert Woonzorg Flevoland 
een zwembad ten behoeve van haar 
cliënten. Het zwembad wordt tevens 
gehuurd door andere organisati es zo-
als Topfi t en zwemschool Aquayara. 
In de Hanzeborg zijn ook een tand-
arts, kapper, schoonheidssalon, een 
kinderdagverblijf en prakti jken voor 
fysiotherapie en logopedie te vin-
den. Verder zijn ontmoeti ngscentrum 
Plein 201 van Welzijn Lelystad, het 
sociale wijkteam, het wijkinfopunt. 

‘t Landleven 
‘t Landleven is een kleinschalige 
woonvorm voor mensen met demen-
ti e. De woonzorglocati e ligt in de lan-
delijke Lelystadse wijk Groene Velden 
en bestaat uit 2 moderne groepswo-
ningen met ieder 8 appartementen. 
Op het ruime erf kan men vrij rond-
wandelen in de belevingsgerichte 
tuin of helpen met de verzorging van 
de dieren en planten. In het woon-
huis op het terrein van ’t Landleven 
is een dagbestedingslocati e van WZF 
gevesti gd.  
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ELV Almere 
De afdeling Eerstelijnsverblijf (ELV) Al-
mere, aan de Kerkstaat 98 te Almere, 
biedt plek aan 10 cliënten die tijdelijk 
extra zorg behoeven. Dit betreft eer-
stelijnsverblijf vanuit de Zorgverze-
keringswet (Zvw). Eerstelijnsverblijf 
duurt minimaal 24 uur, en maximaal 
18 weken, en is bedoeld voor kwets-
bare mensen die tijdelijk niet meer, 
of nog niet verantwoord in hun eigen 
woonomgeving kunnen verblijven, 
maar waarvoor geen opname in een 
ziekenhuis of een andere zorginstel-
ling met medisch specialistische be-
handeling aangewezen is.  

Dagbesteding
Zowel in Almere als in Lelystad bie-
den we dagbesteding aan. Dit doen 
we op verschillende locaties. 
•  Het Groene Huis, 
    Groene Velden 161, Lelystad
•  De Verbinding, E.F. van den 
    Banweg 25, Almere Buiten
•  Green Story, Kerkgracht 41, 
    Almere Haven

We gaan steeds meer samenwerkin-
gen aan met derden, zodat we ieder-
een dagbesteding kunnen bieden die 
het beste bij hem of haar past. In Le-
lystad hebben we nu afspraken in on-
deraanneming voor 5 jaar met twee 
zorgboerderijen: 
•  Educatieve Zorgboerderij ‘De Huif’,     
    Uilenweg 2, Lelystad
•  Zorgboerderij Hoeve Vredeveld,  
    Zeeasterweg 15, Lelystad

De Bolder 
De Bolder bestaat uit 6 kleinschalige 
woongroepen waar in samenwer-
king met Kwintes zorg en begeleiding 
wordt geboden aan 36 ouderen met 
zowel een psychische als een somati-
sche hulpvraag. Ook ’t Atelier is in De 
Bolder gevestigd. In ’t Atelier wordt 
dagbesteding aan zowel bewoners 
van De Bolder, als aan bewoners uit 
de wijk geboden. De Bolder wordt ge-
leid door een manager van Woonzorg 
Flevoland onder directe aansturing 
van een regiodirecteur van Kwintes, 
in nauwe afstemming met de direc-
teur van de Hanzeborg. De Bolder is 
ook de wijkpost voor het GGz-thuis-
zorgteam. Dit is een thuiszorgteam 
dat wijkverpleging biedt en gespecia-
liseerd is in psychische problematiek. 
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Behandeldienst
De behandeldienst van Woonzorg 
Flevoland bestaat uit diverse medi-
sche vakgroepen. De vakgroep Artsen 
is met o.a. specialisten ouderenge-
neeskunde, basisartsen, physician 
assistents en verpleegkundig specia-
listen de grootste. Overige vakgroe-
pen zijn fysiotherapie, ergotherapie, 
psychologie, logopedie, diëteti ek, 
muziektherapie en maatschappelijk 
werk. De Behandeldienst wordt on-
dersteund door een secretariaat. De 
Behandeldienst van Woonzorg Flevo-
land houdt kantoor in de Schepenen 
7 in Lelystad.

Meentstaete 
De Raad van Bestuur en diverse on-
dersteunende en stafdiensten zijn 
gehuisvest in de locati e Meentstaete. 
Ook de teams Huishoudelijke Onder-
steuning Lelystad en Ondersteuning 
Thuis Lelystad werken vanuit deze 
locati e.  

Thuiszorg wijkposten Lelystad en 
Almere 
De thuiszorgteams werken zoveel 
mogelijk vanuit een post in de betref-
fende wijk. Daartoe zijn er wijkteam-
posten in de Warande, Centra Plaza 
in de Zuiderzeewijk en in het gebouw 
aan de Schepenen 9 (tegenover Han-
zeborg). In Almere heeft  Woonzorg 
Flevoland een wijkpost in de Bartok-
kliniek in de Muziekwijk, een wijkpost 
in Almere Haven (Reedewaard) en Al-
mere Buiten aan de Edelhertweg.
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