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In 2022 samen voor 
de beste en meest 
innovatieve zorg 

Jij en Woonzorg Flevoland
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Voor u ligt een beleidsplan dat barst van de ambiti e. 
Woonzorg Flevoland staat voor een enorme uitdaging: 
kwalitati ef goede zorg blijven leveren aan steeds meer 
cliënten en bewoners, terwijl we steeds minder mens-
kracht tot onze beschikking hebben. De zorg staat onder 
druk door een combinati e van meerdere maatschappe-
lijke oorzaken. 

Daarbij is de politi eke situati e van invloed. Omdat het 
vormen van een nieuw kabinet lang duurt worden 
urgente beslissingen op het gebied van wonen en zorg 
vertraagd. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezin-
gen die ook voor beslissingen binnen de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning de nodige consequenti es zullen 
hebben. Die politi ek bestuurlijke instabiele omgeving 
maakt het besturen van een zorgorganisati e als de onze 
uitdagend en complex.  

Daarbij komt ook een bedrijfsmati ge opgave: met steeds 
minder mensen en middelen willen we zo goed mogelijk 
zorg blijven leveren aan inwoners van Almere en Lely-
stad. Met fi nanciers die lang niet alti jd even stabiel en 
toegankelijk zijn, is dat een uitdaging die we alleen aan-
kunnen als we weten wie we zijn. Zelfb ewust, door de 
coronaperiode misschien wel meer dan ooit: we weten 
waar we met elkaar toe in staat zijn!  
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Ambiti eus om de beste zorg te blijven leveren aan bewo-
ners en cliënten en om mantelzorgers te ondersteunen in 
hun zorg aan hun naasten. Welzijn toevoegen, eenzaam-
heid voorkomen en een zinvolle dag geven aan bewoners 
en cliënten: dat doen de medewerkers van Woonzorg 
Flevoland voor iedereen. Daar mag je ambiti eus in zijn!  

Onze ambiti e vertaalt zich ook in wens om te groeien. 
Die groei willen we niet zomaar doormaken, die hebben 
we nodig om de vraag naar zorg van de toenemende 
aantallen cliënten te kunnen blijven bedienen. Dat is ook 
gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt niet een-
voudig. Ik zal in 2022 zelf acti ef input op gaan halen bij 
alle teams om hierover met hen in gesprek te gaan.  
Groei doormaken kan door uitbreiding van woonzorglo-
cati es in Almere en Lelystad, maar we kunnen ook 
strategische allianti es aangaan met partners om zo meer 

AMBITIE

Woonzorg Flevoland, Beleidsplan 2022/ november 2021

We staan voor de mooie uitdaging 
om onze ouderenzorg toekomst-

bestendig te maken. Die uitdaging 
gaan we SAMEN aan.
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MEERJAREN PERSPECTIEFsamen het hoofd te bieden aan de maatschappelijke 
opgave waar iedereen in de ouderenzorg mee te maken 
krijgt.  

Innovati e in brede zin is geen must voor Woonzorg 
Flevoland, maar vanzelfsprekend. Zo kunnen we zorg 
blijven geven op onze gebruikelijke hoge kwaliteitsstan-
daard, aan meer mensen. Vernieuwingen in werkwijzen, 
slimme ideeën om zorg anders uit te voeren, het hoort 
allemaal bij innovati e van de zorg. Onze collega’s hebben 
ook gewoon plezier in het gebruiken van digitale hulp-
middelen en voelen zich door de technische innovati es 
ondersteund.  

Data en informati e voor effi  ciency: met onze bi-tool en 
nieuwe werkomgeving zijn we klaar voor de toekomst. 
Binnen onze organisati e baseren we onze beslissingen 
en werkwijzen (op alle niveaus) op bedrijfsinformati e. Zo 
kunnen we ons voorbereiden op veranderingen in de be-
kosti gingssystemati ek van de intramurale én extramurale 
zorg en de WMO-taken. Zorgvuldig omgaan met gege-
vens is ons uitgangspunt: cliëntgegevens zijn en blijven 
van de cliënt.  

Ik ben vol vertrouwen in onze organisati e: in de 
veerkracht, de denkkracht, de wendbaarheid en de 
weerbaarheid. We laten steeds zien waar we voor staan, 
tonen lef en zoeken de ruimte om die kwaliteit van zorg 
te kunnen leveren aan hen die dat nodig hebben. We 
hebben oog voor eigen regie bij bewoners en cliënten, 
en sti muleren die eigen regie ook bij onze medewerkers. 
‘Neem verantwoordelijkheid voor je keuzes en on-
derneem het maar’ zeg ik vaak tegen de mensen die 
bij Woonzorg Flevoland werken. Dat is een belangrijk 
kenmerk van onze organisati e. We sti muleren maat-
schappelijk ondernemerschap. Ik voel dagelijks de ver-
antwoordelijkheid om bij te dragen aan goede zorg voor 
onze doelgroep. Die zorg moeten we toekomstbestendig 
maken, want niets doen is geen opti e. Dat leest u ook in 
dit beleidsplan.  

Ik zie naast groei, effi  ciënti e en innovati e nog een belang-
rijke oplossingsrichti ng voor het op orde houden van de 
zorg voor bewoners en cliënten en ook die zie ik terug in 
dit beleidsplan: samenwerking. ‘We staan voor de mooie 
uitdaging om onze ouderenzorg toekomstbestendig te 
maken. Die uitdaging gaan we SAMEN aan’. We hebben 

onze stakeholders nodig. Extern zijn dat collega-
instellingen, de zorgkantoren en zorgverzekeraars, 
de gemeenten. Met elkaar moeten we de verbinding 
van wonen en zorg tot stand brengen en kwaliteit van 
zorg bewaken. Ook intern moeten we streven naar meer 
co-creati e tussen ondersteunende dienst en primair pro-
ces en de ondersteunende afdelingen onderling.  

Ambitieus om de beste zorg te blĳ ven 
leveren aan bewoners en cliënten en 

om mantelzorgers te ondersteunen in 
hun zorg aan hun naasten.

De kwaliteit en omvang van de ondersteunende dienst 
zal moeten worden aangepast aan de opgave: we heb-
ben meer kennis en menskracht nodig op recruitment en 
binnen P&O om de zorgmedewerkers en behandelaars te 
kunnen werven die we nodig hebben en met hen samen 
vitaal en gezond te blijven tot aan hun pensioen. 
Er is meer inzet en kracht nodig op ICT om de techno-
logische innovati e in de zorg te kunnen faciliteren en 
ondersteunen. We hebben meer inzet nodig op gebied 
van kwaliteit en beleid om subsidies aan te vragen, het 
netwerk rondom de organisati e opti maal in te zett en en 
strategische allianti es aan te gaan.  

Ouderenzorg zal steeds meer gaan over welzijn, over 
functi es van het verpleeghuis openstellen voor mensen 
in de wijk. De behandeldienst zal een spil worden in de 
medische zorg voor ouderen in de eerste lijn, direct naast 
de huisartsen en het ziekenhuis. Wij maken onze behan-
deldienst klaar voor die beweging: dicht bij de mensen, 
ook en juist als zij niet bij ons intramuraal wonen.  
Wonen en zorg verbinden dat is wat Woonzorg Flevoland 
als antwoord heeft  op de toekomsti ge opgave. Wij willen 
zorg leveren ongeacht waar de cliënten wonen: intra-
muraal of extramuraal, zelfstandig in de wijk of bij ons 
in een beschutt e omgeving. Iedereen de beste en meest 
innovati eve zorg. Daar sta ik voor. 

John Bos 
Voorzitt er Raad van Bestuur

Tijdens de accelereerdagen, beleidsdagen en visievormende bijeenkomsten hebben we in 2021 gewerkt aan een 
model waarin de binnen- en buitenwereld van Woonzorg Flevoland samenkomt. De maatschappelijke opgaven 
maken de wereld van de ouderenzorg complex en uitdagend.
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Hoe doet Woonzorg Flevoland dat? Wat is ervoor nodig 
om die focus op onze kern vast te houden en ervoor te 
zorgen dat onze medewerkers die mooie bijdrage kunnen 
leveren aan de zinvolle dag van cliënten en bewoners. 
Daarvoor is allereerst visie nodig. Een blik vooruit naar 
de komende periode van een aantal jaren. Hoe zien wij 
binnen Woonzorg Flevoland de combinati e van gezond-
heid & welzijn en die van wonen & zorg? Hoe kijken we 
naar ons werkgeverschap & arbeid? En tot slot hoe gaan 
wij om met innovati e en digitalisering? Door het for-
muleren van onze visie op deze zaken zijn we uniek en 
onderscheidend als zorgorganisati e en als werkgever. De 

vier visies worden elders in dit beleidsplan beschreven. 
En deze vier visies vertalen we direct naar ons jaarlijkse 
beleidsplan. Voor 2022 ligt het beleidsplan nu voor u: 
concrete acti es voor het komende jaar vanuit de kern van 
ons bestaan. Gelezen de trends en ontwikkelingen en ons 
bewust van onze visie voor de komende jaren, nemen we 
acti es voor de concrete zorg voor morgen. Dit is wat we 
doen en leveren.  

Woonzorg Flevoland gelooft  in een doorgaande lijn van 
zorg aan cliënten: huishoudelijke ondersteuning, onder-
steuning thuis, dagbesteding en eerstelijnsverblijf, zorg 

Dit model helpt ons de komende jaren te structureren wat op ons afk omt. En om steeds de focus te houden op wat 
ons drijft , ons bestaansrecht, het antwoord op de vraag ‘waarom bestaan wij?’. Onze belangrijkste drijfveer is het 
contact tussen medewerker en de cliënten en bewoners. Een bijdrage leveren aan hun dag, meer geluk, zinvolle 
dagbesteding, iets minder eenzaamheid. Daar werken we aan. Dat is ons ‘waarom’, het midden van de cirkel, de kern 
van ons bestaan. 
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ONZE BEWONERS EN CLIËNTEN

vanuit het verpleegtechnisch-handelingenteam, wijkver-
pleging, verpleeghuiszorg thuis in de vorm van MPT en 
VPT  tot de daadwerkelijk intramurale zorg. Een door-
gaande zorglijn over drie fi nancieringsstromen heen, met 
een multi disciplinaire behandeldienst voor de medische 
zorg en een uitgebreid pakket aan welzijnsacti viteiten. In 
de multi disciplinaire behandeldienst opereren medici en 
paramedici. Dit behandelteam is intramuraal en extra-
muraal acti ef. 

Zorgadvies is de toegangspoort tot onze zorg. Daar 
kunnen verwijzers, mantelzorgers en mensen zelf terecht 
met al hun vragen over begeleiding, zorg, opname en 
mantelzorgondersteuning. Zorgadvies is de vraagbaak 
van de regio en we bundelen het liefst de krachten met 
andere zorgaanbieders in een één-loketf uncti e. We leve-
ren onze zorg vanuit een netwerk gedachte: alti jd samen 
met andere stakeholders op gebied van cultuur, sport en 
buitenacti viteiten. Alti jd voor de mensen. 

De maatschappelijke trends en ontwikkelingen op het 
gebied van arbeidsmarkt, woningmarkt, zorgstelsel en 
demografi e zijn van grote invloed op de organisati e van 
Woonzorg Flevoland. Werving en selecti e van nieuwe 
zorgmedewerkers staat onder druk, de zorgkosten blijven 
sti jgen en wordt onbetaalbaar voor de BV Nederland als 
we niets doen. De vraag naar zorg neemt toe, verdub-
belt zelfs als het om dementi ezorg gaat en de zorgvraag 
wordt steeds complexer. Plaatsen voor opvang realiseren 
is in de overspannen woningmarkt een grote uitdaging. 
We hebben deze zaken niet in de hand, maar we worden 
er wel door beïnvloed. 

Samenwerken in co-creati e
De opgave waar we voor staan kunnen we als organisati e 
of als individu niet aan. De omvang en de complexiteit 
vragen om strategische allianti es, om samenwerking met 
externe stakeholders, een regionale aanpak en om het 
bundelen van de experti se intern. De experts uit de zorg 
werken samen met de experts uit de ondersteunende 
diensten. Dat betekent ook wat voor de organisati e van 
de ondersteunende dienst: we bundelen experti se door 
nauwe samenwerking tussen inhoudelijke adviseurs 
met elk hun eigen experti se. Dat betekent niet alti jd 
eenzelfde (opgetuigde) projectstructuur, maar de ‘hoofd-
verantwoordelijke discipline’ neemt het voortouw in het 
verzamelen van de brede kennis en experti se binnen de 
ondersteunende dienst. De mensen kennen elkaar, we-
ten elkaar te vinden en werken graag en nauw samen.

De vraag naar zorg aan bewoners en cliënten groeit en daarmee zal onze organisati e groeien. Wij zett en ons brede 
palet aan zorg in rondom de cliënten en bewoners. Zo creëren we een vloeiende overgang van de diverse fases 
van de extramurale zorg, gedurende het pad in zorg dat mensen bij ons afl eggen, tot aan intramuraal wonen. We 
verbinden daarmee het aanbod van extramurale zorg en intramurale zorg in een vloeiende doorgaande lijn.

  Modulair Pakket thuis en Volledig pakket Thuis1

1
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BELEIDSONTWIKKELINGEN INTRAMURAAL
Academische verpleeghuiszorg
Het werken volgens de methode van Academische ver-
pleeghuiszorg draagt direct bij aan een waardevol con-
tact tussen bewoner en medewerker. De bewoners zijn 
echt blij dat er meer naar hun wensen wordt geluisterd 
en dat ernaar kan worden gehandeld. Die blije bewoners 
dragen één-op-één bij aan het werkplezier voor mede-
werkers. Via deze werkwijze enthousiasmeren we ook 
leerlingen en studenten voor de ouderenzorg. Daarom 
willen we de werkmethode ‘Ondersteuning Eigen Regie’ 
(OER) die we in 2021 hebben geïntroduceerd verder ver-
diepen naar academische verpleeghuiszorg. 

De bewoners zĳn echt blĳ dat er meer 
naar hun wensen wordt geluisterd

Zorgdomotica
De grootste uitdaging van het introduceren van de nieu-
we intramurale zorgdomotica is de implementatie. Zowel 
voor de medewerkers als voor bewoners gaan er zaken 
fundamenteel veranderen. Dat vraagt om goed begelei-
ding, training en opleiding. Scholing op de werkvloer zal 
moeten bijdragen aan die goede implementatie van de 
nieuwe werkwijze. 

Opleiden
Met de strategische personeelsplanning in de hand 
komen we tot een plan voor strategisch opleiden. We 
werken toe naar ‘persoonsgericht opleiden’ waarin 
maatwerk en de juiste personeelsmix centraal staan. We 
kijken naar taakdifferentiatie en hoe we iedereen kunnen 
laten doen waar hij of zij het beste in is. Naar dit ideaal-
plaatje werken we stapsgewijs toe. Opleidingen zullen 
steeds meer modulair vorm krijgen, zodat medewerkers 
kennis kunnen ‘stapelen’. Strategisch opleiden helpt ons 
grip te hebben op instroom, doorstroom en uitstroom: 
medewerkers behouden voor de zorg door opleiding op 
maat. 

Kwaliteit en bekostiging
In de bekostiging WLZ  is een aantal zaken veranderd. 
Eén verandering betreft de kwaliteitsgelden. Voorheen 
ontvingen we een separaat kwaliteitsbudget wat ook als 
zodanig door middel van een plan en verantwoording 
werd afgerekend. Vanaf 2022 maken de kwaliteitsgelden 
integraal onderdeel uit van de nieuwe bekostigingsta-
rieven WLZ. De kwaliteitseisen waar de intramurale zorg 
aan moet voldoen worden in het jaarplan Wonen en Zorg 
in detail opgenomen en gemonitord. 

Uitbreiding Hanzeborg
Voorbereiding voor de nieuwe vleugel van de Hanzeborg 
waarvan de bouw start in de tweede helft van 2022. 
In deze nieuwe vleugel komen 40 appartementen voor 
mensen met dementie. De huidige 24 plaatsen waar nu 
mensen met dementie kleinschalig wonen (KSW), moe-
ten een nieuwe bestemming krijgen. Mogelijkheden die 
in 2022 worden onderzocht: psychogeriatrische herstel-
zorg en crisisopname vanuit de Wet zorg en dwang. 

VISIE op Wonen en Zorg

Woonzorg Flevoland verbindt wonen met zorg: ongeacht de 
woonsituatie van mensen leveren wij passende zorg van huishou-
delijke ondersteuning tot zorg in onze intramurale settingen. Zorg 
over de bestaande schotten en financieringsstromen heen.

Wij leveren zorg aan cliënten en bewoners zoveel mogelijk in een 
doorgaande lijn vanuit het perspectief van de client. Onze vast-
goedportefeuille past daarbij: we zetten in op de grootst moge-
lijke diversiteit aan woonvormen. Zelfstandig wonen, geclusterd 
wonen en intramuraal wonen. We bieden het gehele pallet aan 
wonen met zorg. Als onderdeel van hun welzijn hebben mensen 
maximale keuzevrijheid over hun woonsituatie, hun zorgbehoefte 
en hoe dit gecombineerd wordt. Woonzorg Flevoland maakt de 
combinatie van wonen en zorg mogelijk voor elke beurs.

Ouderenzorg als integraal onderdeel in de wijk: onze voorzienin-
gen zijn er voor elke (wijk)bewoner, we werken samen aan een 
zinvolle dag, brengen we structuur en gaan  eenzaamheid tegen. 
Wij werken mee aan wijken die dementievriendelijk en senior-
proof zijn door een centrale functie van onze intramurale settin-
gen en onze extramurale zorg. Op deze manier ondersteunen we 
niet alleen de oudere zelf, maar ook zijn/haar mantelzorgers.

De persoonsgerichte zorg is gericht op eigen regie en preventie 
met welzijn als focus. We borgen deze kwaliteit van zorg door de 
inzet van digitale ondersteuning voor medewerkers en cliënten. 

Wet Langdurige Zorg2 98
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Nieuwe bekostiging wijkverpleging
Om binnen de extramurale  zorg de groei aan te kunnen 
en tegelijk de zorgkosten te kunnen blijven beheersen 
wordt landelijk gewerkt aan een nieuwe bekostigings-
systematiek voor de wijkverpleging. Elke zorgorganisatie 
moet zich hierop voorbereiden. Deze nieuwe bekostiging 
heeft veel voeten in de aarde: de bekostiging loopt nu via 
een vergoeding in uren. Straks verloopt de bekostiging 
via profielen waaraan een maximaal aantal zorguren is 
gekoppeld. Dat vraagt om een nieuwe manier van inko-
pen, registreren (minder!) en samenwerken. Vanaf 2022 
gaan we ons hierop voorbereiden met een divers samen-
gestelde werkgroep vanuit het primaire proces en de 
ondersteunende dienst. Het project heeft een meerjarig 
doorlooptijd. Vanaf 2024 moet iedereen over zijn naar 
de nieuwe bekostiging, zorgverzekeraar en organisatie 
bepalen samen het moment als dat eerder kan. Tot 2027 
wordt de nieuwe bekostiging getoetst en gemonitord. 

Groei in relatie tot menskracht: innovatie
Een andere manier om de groeiende vraag naar zorg aan 
te kunnen is innovatie. In 2021 zijn we gestart met een 
visietraject op zorginnovatie. Dat traject heeft geleid tot 
een SET-aanvraag: Stimulering E-health Thuis. Ook de 
regeling Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging 
wordt door ons benut waar mogelijk, want digivaardig 
maken van medewerkers is een belangrijk onderdeel van 
de innovatietrajecten die nodig zijn. 
Innovatie in de zorg kent twee lijnen: enerzijds gaat het 
om ondersteunen van cliënten met digitale toepassin-
gen, anderzijds om medewerkers ondersteuning (zie 
daarvoor het hoofdstuk ‘Onze medewerkers’). Ook de 
Behandeldienst innoveert en werkt aan adaptatie van 
zorgtechnologie. De Behandeldienst werkt meer digitaal 
op afstand. De relatie en het contact met de specialisten 
in het ziekenhuis, waarbij digitale gegevensuitwisseling 
en monitoring centraal staat, wordt digitaal ondersteund. 

Voorbereiden aanbestedingen WMO
Zowel in Almere als in Lelystad moet de aanbesteding 
worden voorbereid voor de nieuwe periode WMO die 
in 2023 start. De voorbereiding vraagt om een tijdsin-
vestering voor het opstellen van een analyse voor 
welke producten Woonzorg Flevoland wil opteren. Deze 
voorbereidingen moeten in het eerste kwartaal van 2022 
plaats vinden. 

Innovatie in de zorg kent twee lĳnen: 
ondersteunen van cliënten met digitale 

toepassingen en medewerkers 
ondersteuning

Almere
De doorontwikkeling van de strategie in Almere vraagt 
ook in 2022 aandacht. De groei in huishoudelijke 
ondersteuning, wijkverpleging en dagbesteding vraagt 
om voortdurend werven van nieuwe personeelsleden. In 
Almere is sprake van een andere situatie op de arbeids-
markt, op de vastgoedmarkt en in de manier waarop de 
zorg is georganiseerd. Dat vraagt van Woonzorg Flevo-
land aandacht voor deze andere situatie. Het creëren 
van netwerken en samenwerkingsrelaties zal nodig zijn, 
willen we succesvol in Almere kunnen blijven opereren. 

Beleidsontwikkelingen Behandeldienst en Zorgadvies
De Behandeldienst heeft een visietraject doorlopen in 
het laatste kwartaal van 2021. Twee lijnen zullen in 2022 
worden uitgezet. Extern maakt de behandeldienst de 
beweging naar de wijk. Naast huisartsen en ziekenhuis 
wil de Behandeldienst een centrale plek in nemen in de 
intramurale en extramurale ouderenzorg. 

VISIE op Gezondheid en Welzijn

Ouder worden is geen ziekte, maar een nieuwe le-
vensfase.

Mensen kunnen optimaal blijven participeren in de 
samenleving in deze nieuwe en boeiende levensfase. 
Woonzorg Flevoland stimuleert en faciliteert eigen 
regie en zelfstandigheid vanuit de overtuiging dat dat 
dit bijdraagt aan gezondheid en welzijn. Een preven-
tieve aanpak is daarbij belangrijk. Wij ondersteunen 
binnen de verschillende domeinen door middel van 
de aanpak.” Positieve Gezondheid. We werken nauw 
samen in de hele keten waar de client mee te maken 
heeft.

Wij zetten onze kwalitatieve zorg, expertise en overi-
ge diensten in voor het welzijn en de gezondheid van 
onze cliënten en bewoners: van welzijnsmakelaar tot 
wijkverpleegkundige, van specialist ouderengenees-
kunde tot coach belevingsgerichtwerken.

Intramurale en extramurale zorg ziet er bij ons het-
zelfde uit. Hierbij gaan we niet uit van waar men 
woont, maar waar men behoefte aan heeft. Onze 
cliënten en bewoners zijn digivaardig en omarmen 
onze innovatieve zorg.

In de laatste levensfase leveren we kwalitatief hoge, 
palliatieve zorg waarbij we uitgaan van zelfbeschik-
king, het echte gesprek over leven en dood en zinge-
vingsvragen gaan we niet uit de weg. 

BELEIDSONTWIKKELINGEN EXTRAMURAAL
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Onze behandelaren zijn hoog opgeleid, werken multi -
disciplinair met elkaar samen en kijken over hun eigen 
discipline heen.

Intern worden de kansen van de multi disciplinaire  be-
handeldienst nog beter benut. Management- en sturings-
informati e wordt vergaard. Deze belangrijke data worden 
geëvalueerd om te bepalen waar in de samenwerking 
opti malisati eslagen kunnen worden behaald voor een 
sluitende zorgleef- en behandelplan voor de cliënt. 

De Behandeldienst oriënteert zich op intensieve samen-
werking met behandeldiensten van andere VVT-collega’s 
om zo bedrijfsmati g en inhoudelijk de toekomst aan te 
kunnen en de regionale zorgvraagstukken te kunnen blij-
ven bedienen. Het regionaal strategisch opleiden maakt 
ons als regio aantrekkelijk voor artsen en psychologen in 
opleiding. We bieden hen door samen op trekken brede 
kansen om zich in het vak te bekwamen (zie ook ‘Onze 
omgeving’).

Daarnaast zal in 2022 door de Behandeldienst intensief 
worden samengewerkt met huisartsen in zowel Lelystad 
als Almere. Er wordt concreet samengewerkt in het 
project ‘digitale cloud dokter’.

Uitwerking in het jaarplan intramuraal
•  Academische verpleeghuiszorg
• Strategisch opleiden
• Zorgdomoti ca
• Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
• Invulling Hanzeborg uitbreiding

Uitwerking in het jaarplan Extramuraal
• Projectmati g verwerken subsidie aanvragen
               innovati e wijkverpleging
• Nieuwe bekosti ging wijkverpleging
• Aanbesteding WMO Almere en Lelystad
• Strategisch opleiden 

Uitwerking in jaarplan Behandeldienst en Zorgadvies
• Behandeldiensten in de wijk; in nauwe 
 samenwerking met de huisarts
• Op basis van data-effi  ciënti eslag maken zowel
 intra- als extramuraal
• Strategisch opleiden (ook regionaal)
• Behandeldienst en Zorgadvies werken aan
 zichtbaarheid samen met Communicati e 
 & Marketi ng
• Zorgadvies wordt, nog meer dan nu, regionale 
 vraagbaak

Uitwerken in jaarplan Ondersteunende Dienst
• Inzet co-creati e Ondersteunende Dienst voor 
              primair proces
• Datasets ontwikkelen t.b.v. primair proces
• Invulling geven aan netwerkgedachte
• Data blijven alti jd van de cliënten

KPI
De cliëntwaarderingen (Prezo Care, PREM, PPP en de ei-
gen vragenlijsten, Zorgkaart) zijn de KPI’s voor deze pijler. 
De cliënten en bewoners bepalen of zij tevreden zijn met 
onze kwaliteit van zorg.

ONZE MEDEWERKERS
De arbeidsmarktontwikkelingen zijn bijzonder te noemen in diverse sectoren. ‘Onze’ arbeidsmarkt wordt er de ko-
mende jaren niet beter op. Alles moet er daarom op gericht zijn de collega’s op een creati eve manier te werven en 
te behouden voor de zorg. De toekomst onder ogen zien is nodig, want die die vraagt om acti e. Niets doen is geen 
opti e en het moet anders dan tot nu toe: creati ef, ondernemend en out-of-the-box.

Behouden van mensen voor 
de zorg is een belangrĳ ke 

oplossing voor het groeiende 
tekort aan personeel

VISIE op Arbeid en werkgeverschap

Jij en Woonzorg Flevoland, samen zorgen voor mensen.

Allereerst hebben wij SCHIK in ons werk. Samen en cre-
ati ef zorgen we ervoor dat iedereen de competenti es en 
(digi-) vaardigheden bezit die nodig zijn voor het leveren 
van kwalitati ef goed werk. We kijken vooruit en plannen 
de ontwikkeling per team in relati e tot de snelle ontwik-
kelingen op de arbeidsmarkt. 

Woonzorg Flevoland en jij vormen een team. We creëren 
samen een Integer werkklimaat met een fi jne, veilige 
sfeer waarin alle ruimte is voor ondernemerschap, eigen 
verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

Door te spreken over de elementen in het huis van 
werkvermogen en positi eve gezondheid blijven jij en 
Woonzorg Flevoland gezond en vitaal. Jij hebt een volle 
gereedschapskist die je kan inzett en voor behouden en 
vergroten van jouw talenten en werkgeluk.

Als ouderenorganisati e  zijn we onderscheidend in onze 
werving en selecti e. We doen er alles aan om mensen 
voor ons te werven en  te behouden. Onze campagnes 
zijn eigenti jds, vooruitstrevend, helder en eerlijk.
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Onboarden en behouden
Nieuwe medewerkers krijgen bij Woonzorg Flevoland dus 
een warm welkom. Met een bijeenkomst voor nieuwe 
medewerkers in een nieuw jasje, een mooie brochure 
(in lijn met de WerkenBij website) waarin medewerkers 
zelf vertellen hoe leuk het is om bij ons te werken en 
wat zorg verlenen bij ons anders maakt dan bij andere 
zorgorganisati es. Behouden van mensen voor de zorg is 
een belangrijke oplossing voor het alsmaar dreigende en 
groeiende tekort aan personeel. Mensen die bij ons wer-
ken tevreden houden, loopbaanperspecti ef bieden en 
aandacht geven. Dat zijn een paar sleutels. Wie eenmaal 
bij ons binnen is, wil bij ons blijven werken: daar gaan we 
voor.

HR op orde
Vitaliteit en gezondheid, werkbegeleiding, zorgmanagers 
ondersteunen, verzuim monitoren, functi ebeschrijvingen 

op orde brengen, controle houden op wet- en regelge-
ving, vragen van medewerkers beantwoorden. De afde-
ling HR Advies moet op volle sterkte zijn willen we de 
medewerkers van Woonzorg Flevoland en de zorgmana-
gers goed bedienen en antwoord geven op hun vragen, 
opvolging geven aan hun wensen en goede begeleiding 
kunnen bieden.

Opleiden
Strategische opleiden door de gehele organisati e krijgt 
in 2022 een impuls. Naar aanleiding van de strategi-
sche personeelsplanning of op basis van de krapte in de 
arbeidsmarkt: alle disciplines moeten op een nieuwe 
manier investeren in opleiding en training om de mensen 
die we hebben te behouden voor de zorg en om ‘be-
voegd en bekwaam’ de zorg en behandeling te kunnen 
blijven leveren aan de mensen in Lelystad en Almere. 
Naast aandacht is het bieden van doorstroommoge-

Uitwerking in het jaarplan Ondersteunende 
dienst
•  Arbeidsmarktmarketi ng en recruitment
• Strategisch opleiden en strategische 
 personeelsplanning
•  Onboarden nieuwe medewerkers
• Vergroten werkvermogen 
 (medewerkersonderzoek)

Uitwerking in de jaarplannen van de Behan-
deldienst, intramuraal en extramuraal
•  Verzuimreducti e/vergroten 
 werkvermogen
•  Aandacht is het nieuwe goud

KPI
De KPI bij deze pijler wordt ingegeven door 
de medewerkers(tevredenheid)onderzoeken 
en de jaargesprekken met de managers (KPI 
in jaarplannen). Daarnaast zijn de instroom-, 
uitstroom- en doorstroomcijfers (na gedegen 
analyse) een goede maatgever voor medewer-
kerstevredenheid. 

  Samen, Creati ef, Huiselijk, Integer, Kleinschalig3

lijkheden binnen de zorg een belangrijke pijler van de 
werkgeversbranding. Medewerkers perspecti ef bieden 
op doorstroom moti veert en inspireert en dat maakt dat 
mensen bij ons willen komen en blijven werken.

Recruitment in relati e tot groei en kwaliteit 
De recruiters van Woonzorg Flevoland staan voor een be-
langrijke taak: de zorgmedewerkers te vinden die warme 
zorg willen leveren aan onze cliënten en bewoners. De 
recruiters van Woonzorg Flevoland onderscheiden zich 
door creati viteit, originaliteit en ondernemerschap. Met 
de werkgeversbranding in hun toolkit moeten zij anders 
dan anders te werk gaan. Minder adverteren, meer ‘sear-
chen’; minder eenheid, meer maatwerk; minder regels, 
meer verleiden. Kwalitati ef goede medewerkers die 
passen bij onze organisati e waarin SCHIK  centraal staat. 
Dat is zoeken met een lampje, maar als je die medewer-
ker vindt, ben je supertrots! De recruiters werken nauw 
samen met de marketeers en communicati eadviseurs 

aan deze opgave om tóch die ene medewerker in dat 
scholingstraject te krijgen óf die ene manager te voorzien 
van de passende kandidaat. 

Werkgeversmerk
Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een basis 
oporde brengen. Er is een nieuwe WerkenBij website ge-
maakt met moderne foto’s en video’s en een toekomst-

gerichte branding van het werkgeversmerk:

Jĳ  en Woonzorg Flevoland, samen 
zorgen voor mensen.

In 2022 zullen we meten of onze inspanningen zich verta-
len in een mooie respons van potenti ële kandidaten. 
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De groei van onze organisati e draagt samen met 
een goede administrati eve organisati e bij aan een 
stabiele bedrijfsvoering, mits we die groei samen 
organiseren. Op basis van data verzamelen we stu-
ringsinformati e. We ondernemen in een krachten-
veld waarin zorg schaarser wordt en niet meer 
vanzelfsprekend en betaalbaar is.

Toekomstbestendige Ondersteunende Dienst
De groei en de ambiti e van onze organisati e heeft  voor 
het werk van de ondersteunende diensten grote gevol-
gen. We vragen andere experti se, willen een brede blik. 
Het imago van de (ouderen)zorg speelt ons hier ook 
parten. Vind maar eens een goede ICT medewerker of 
marketeer die bewust kiest voor een lager salaris in de 
zorg. We vragen andere vaardigheden van bijvoorbeeld 
een communicati eadviseur dan jaren gelden in onze 
organisati e, omdat het nou eenmaal anders is als je een 
communicati e-uiti ng moet maken voor een kleine homo-
gene organisati e of voor een waar meerdere organisati e-
onderdelen in bediend moeten worden. 

We vragen andere expertise,
 willen een brede blik.

We vragen veel van onze medewerkers bij de ondersteu-
nende dienst. Tegelijk willen we het geld dat binnenkomt 
besteden aan zorg. Hier ligt een spanningsveld. Hoe kun-
nen we de zorgmedewerkers goed blijven ondersteunen, 
de zorg blijven ontwikkelen, onszelf klaar stomen voor 
de toekomst: dan moet (ook) de ondersteunende dienst 
op orde zijn: kwalitati ef en kwanti tati ef. En zoals gezegd 
gaan de medewerkers van de ondersteunende diensten 
de krachten bundelen in co-creati e. Samen pakken zij de 

uitdagingen op, delen kennis en voegen experti se toe 
vanuit hun eigen blikveld. Zo werken we effi  ciënter en 
houden we het werk leuk. 

Samenwerking intern 
De medewerkers vanuit het primaire proces en hun col-
lega’s uit de ondersteunende dienst gaan in 2022 meer 
met elkaar in contact. De opgave voor de ondersteunen-
de dienst is veelal groot, omdat zij niet alti jd in voldoen-
de mate zijn meegegroeid met de omvang van de vraag 
uit de organisati e. 

Het gevoel dat de zorgmanagers meer en meer zelf 
moeten doen, al dan niet digitaal ondersteund, is een 
onwenselijke ontwikkeling. De dienst zal mee moeten 
groeien en ontwikkelen met de organisati egroei, zowel 
kwalitati ef en kwanti tati ef. Alleen zo bereiken we dat de 
collega’s in de zorg zich voldoende ondersteund voelen 
door de collega’s van de ondersteunende dienst. Geen 
‘wij-zij’, maar samen zorgen voor mensen. 

De uitwerking van het plan van aanpak voor de onder-
steunende dienst zal in 2022 verder worden opgepakt: 
functi ehuis op orde, samenwerkingsvaardigheden sti mu-
leren, ondersteuning primair proces (zowel managers en 
medewerkers). Dit is de focus voor 2022. 

VISIE op innovati e en digitalisering

Woonzorg Flevoland is ondernemend en ver-
nieuwend.

We zien innoveren als vanzelfsprekend en als 
een positi eve uitdaging. Innovati e en digitalise-
ring zijn mooie waardevolle toevoegingen aan 
onze warme zorg. Innovati es dragen bij aan het 
vergroten van effi  ciënti e en werkplezier.  

Onze medewerkers omarmen innovati e: het 
is voor hen een manier om met plezier en op 
effi  ciënte wijze kwalitati eve hoogwaardige zorg 
te kunnen blijven geven aan onze cliënten en 
bewoners en dragen bij aan een goede werkba-
lans. In dat licht zoeken we en vinden we steeds 
opnieuw naar digitale vormen van zorg, zoals 
e-health, en zorgtechnologie. Hierbij staat het 
primair proces centraal.

We gebruiken data en informati e om wat we 
doen effi  ciënt en eff ecti ef te kunnen blijven 
doen: zorgen voor mensen. 
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Innovati e en de nieuwe werkomgeving
In 2021 hebben we de overstap gemaakt naar 
Offi  ce 365. Deze nieuwe digitale werkomgeving 
heeft  ons weer doen beseff en dat digivaardig-
heden van de medewerkers voor nu en in de 
toekomst cruciaal zijn. 
We zullen in 2022 volop inzett en op digivaar-
digheidstraining en opleiding. Het werken met 
data en informati e vraagt ook om nauwkeurig 
en zorgvuldig omgaan met die data. De basis 
daarbij is dat data alti jd van de eigenaar blijft : de 
bewoner en de cliënt. Data zal alti jd eerst geano-
nimiseerd worden alvorens we ermee werken 
voor de bedrijfsvoering. We toetsen ons gebruik 
van informati e en data aan de AVG en leren en 
verbeteren waar nodig. 

Risicobeheersing
Door de onhoudbare sti jging van de zorgkosten 
in Nederland zien we aankomen dat de zorgbe-
kosti ging steeds schraler zal worden. Dit brengt 
risico’s met zich mee voor de bedrijfsvoering. 
We zullen die risico’s op basis van data en infor-
mati e in kaart brengen en monitoren. We zullen 
steeds een afweging moeten maken tussen kwa-
liteit van zorg, effi  ciënti e en eff ecti viteit. 

Uitwerking in het jaarplan Ondersteunende 
dienst
•  Ondersteunende dienst toegerust voor
 de opgave
•  Interne samenwerking
•  Bi en risicobeheersing
•  Digivaardigheden

KPI
De KPI bij deze pijler zijn de fi nanciële parame-
ters die in de managementrapportage worden 
weergegeven. In de Terti aal-evaluati es van het 
jaarplan Ondersteunende Dienst komen de an-
dere zaken aanvullend aan de orde. 

DE OMGEVING
Behandeldienst en Zorgadvies
De multi disciplinaire Behandeldienst van Woonzorg 
Flevoland richt in 2022 de blik verder naar buiten. De 
samenwerking van onze behandelaren met ziekenhuizen 
en huisartsen zet door. We leiden gezamenlijk met de 
andere VVT-instellingen specialisten op. De behande-
laars gaan een rol spelen in de eerste lijn: wij kennen als 
geen ander de ouder wordende mens. We ondersteunen 
huisartsen en specialisten met onze kennis en kunde. Dat 
vraagt om een andere positi onering van de  Behandel-
dienst en draagt bij aan een sluitende bedrijfsvoering. 

Zorgadvies gaat de nieuwe rol in de keten nader invullen 
in 2022. De klantgerichtheid naar collega- instellingen, 
huisartsen en ziekenhuis zal verder worden uitgewerkt. 
De klantreis door de keten komt centraal te staan, 
leegstand wordt waar mogelijk voorkomen door goed 
wachtlijstbeheer en capaciteitsplanning. 

Vastgoedstrategie
In 2022 stelt Woonzorg Flevoland een toekomstbesten-
dige vastgoedstrategie op. Wat is er nodig om de kloof 
aan woonvormen te dichten tussen zelfstandig thuis 
wonen en wonen in de intramurale setti  ngen? Hoe wil 
Woonzorg Flevoland zijn instellingen een rol geven in 
de ouderenzorg in de wijk? Als we zorg willen leveren 

voor elke beurs, hoe maken we dan een gezonde mix in 
ons vastgoedaanbod? Met welke partners moeten we 
daarvoor samenwerken. Die vragen worden beantwoord 
in de vastgoedstrategie. 

Wĳ  kennen als geen ander de 
ouder wordende mens.

Samenwerking externe stakeholders
Onze drie VVT-partners  in Flevoland staan voor dezelfde 
even grote uitdaging van ouderenzorg vormgeven in de 
toekomst. We trekken samen op, intensief en langdurig 
als in een allianti e. Gesti muleerd door de zorgkantoren 
en gemeenten, maar vooral vanuit onszelf. We willen 
graag de handen ineenslaan, want alleen werken aan 
deze opgave is geen opti e. Dus we leiden samen op, we 
overleggen over de cliëntstromen, we zoeken elkaar op 
en delen kennis. Niet alleen bestuurlijk, maar organisa-
ti ebreed. We onderzoeken samenwerkingsallianti es op 
inhoud en op verzoek van partners uit het veld. 
In 2021 zijn we gestart met het in beeld brengen van de 
stakeholders. In 2022 professionaliseren we die verzame-
ling, zodat we er vanuit marketi ngoogpunt en relati ema-
nagement ook echt iets mee kunnen. 
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Ouderenzorg integraal onderdeel van de samenleving
In de diverse beleidsnotities en inkoopkaders komt het 
thema aan de orde de ouderenzorg te integreren in de 
wijk, midden in de samenleving. Dat gaat over het seni-
orproof maken van woningen, wijken en voorzieningen. 
Woonzorg Flevoland volgt deze beweging door het inpas-
sen van de woonlocaties en dagbestedinglocaties in de 
wijk te positioneren en krachtig onderdeel te laten zijn 
van de wijk. Onze voorzieningen stellen we open voor de 
wijkbewoners: ons restaurant en zwembad, sportvoor-
zieningen en behandelruimtes. De Uiterton 2.0 en de 
uitbreiding van de Hanzeborg, en zeker ook de nieuwe 
woonlocatie in Almere zullen we vanuit deze gedacht 
positioneren.

Tijdelijk Verblijf Lelystad
Samen met Coloriet en het St. Jansdal opent in 2022 een 
‘Tijdelijk verblijf Lelystad’ in het bestaande ziekenhuis-
gebouw. De alliantie maakt dat we verkeerde beddagen 
voorkomen en een mooie voorziening creëren om de 
juiste zorg op de juiste plek te leveren aan inwoners van 
Lelystad. 

Invulling regionale ruimte 
Het ZilverenKruis Zorgkantoor heeft budget vrijgemaakt 
voor invulling van gezamenlijke regionale projecten die 
een antwoord geven op de regionale opgave die zij in 
beeld hebben: opleiden van medici, vitaliteit en gezond-
heid van medewerkers en kwalitatieve werkbegeleiding. 
Welke projecten in 2022 worden doorgezet is nog niet 
helemaal duidelijk, net zoals de omvang van de budget-
ten, maar dát we met elkaar in de regio blijven samen-
werken als VVT-organisaties is wel duidelijk en wenselijk. 
Woonzorg Flevoland doet graag mee!

Het seniorproof maken van 
woningen, wĳken en voorzieningen

Uitwerking in het jaarplan OD
• Behandeldienst en zorgadvies 

(opleiding regionaal)
• Vastgoed strategie
• Uitbreiding HB en De Uiterton 2.0
• Vastgoed ontwikkelingen Almere
• Regionale samenwerking
• Onderzoek strategische allianties
• Stakeholdersanalyse

KPI
De KPI ’s bij deze pijler worden in de 
evaluaties van de jaarplannen verwerkt. 
Geen cijfermatige KPI , maar inhoudelijke 
beschrijving van de stand van zaken. 

  Coloriet, Talma Urk en Zorggroep oude en nieuwe Land4
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Jij en Woonzorg Flevoland




