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Op 25 maart 2021 werd Woonzorg Flevoland vereerd met een bezoek van koning Willem-Alexander. Met zorg-
medewerkers ging de koning in gesprek over de impact en betekenis van corona op de verpleeghuizen en de thuiszorg.
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In juni 2020 begon Krista Vogel als Physician assistent ouderengeneeskunde bij de medische vakgroep van de Behandel-
dienst. Midden in de pandemie. Corona bepaalde voor een groot deel haar werk de afgelopen twee jaar. Bij de dagelijk-
se medische zorg voor bewoners in de verpleeghuizen en ook de covid-unit die tot april van 2021 was ingericht. Krista 
maakt deel uit van het expertiseteam dat de vinger aan de pols houdt van de corona-ontwikkelingen bij Woonzorg 
Flevoland en het vaccinatieteam. 

“Een Physisian assistent is officieel geen dokter, maar wel 
opgeleid om dagelijkse medische zorg te verlenen als een 
soort basisarts,” legt Krista uit. “Wekelijks bespreek ik met 
de zorg de gezondheid van bewoners en leg ik visites af. 
Dat is mijn normale werk, maar corona was alom aanwe-
zig.”

Het jaar begon met vaccinatie van bewoners en mede-
werkers en eindigde met de boostervaccinatie. “Ja, dat is 
wel bijzonder. Hoewel ik het gevoel compleet anders vind. 
We kennen het virus inmiddels beter, weten beter hoe we 
moeten handelen. Er is geen paniek meer.” Krista blikt te-
rug op de vaccinatie. “Het was een hectische periode. Vlak 
voor kerst kregen we groen licht om bewoners te mogen 
vaccineren. We waren opgelucht dat we kónden gaan vac-
cineren. Maar, het was ook spannend. Alles was nieuw en 
het moest in korte tijd geregeld worden. Medische checks, 
het transport van het vaccin, van het organiseren van prik- 
en wachtmomenten voor bewoners tot het trainen van de 
prikkers. Het was spannend en chaotisch. De samenwer-
king met al die collega’s vond ik geweldig en het gevoel van 
‘dat hebben we geflikt’ is mij bijgebleven.”

Begin van het jaar konden ook zorgmedewerkers zich laten 
vaccineren bij de GGD wanneer zij dit wilden. Woonzorg 
Flevoland vond het belangrijk om mensen goed te in-
formeren. Krista was als medisch deskundige betrokken 
bij het voorlichten van medewerkers over het vaccin en 
vaccinatie. Zo deed ze mee aan webinars voor medewer-
kers om uitleg te geven en zette haar expertise in voor 
het beantwoorden van vragen en informatie op JIP, het 
medewerkersplatform. Toch heeft ze een dubbelgevoel 
overgehouden. “Het was ontzettend leuk om te doen en 
ik heb het met veel enthousiasme gedaan. Ik vind het wel 
jammer dat er nog steeds zoveel ‘spookverhalen’ zijn over 
de vaccins en het vaccineren. Toch hoop ik dat ik collega’s 
heb kunnen helpen bij het maken van een keuze met mijn 
adviezen.”

De ervaring van de eerste vaccinatieronde kwam goed van 
pas bij de boostervaccinatie. “We waren hier snel mee. 
Als vaccinatieteam zijn we meteen aan de slag gegaan. Ik 
vind dat we dat echt goed hebben gedaan. We zaten in 
de voorhoede, ” vertelt Krista met bescheiden trots en 
vervolgt “voorlopig is corona niet weg. Ik ben geen des-
kundige, maar ik denk dat we moeten leren leven met het 
virus. Ons voorbereiden op nieuwe vaccinatierondes de 
komende jaren en kijken waar we het onszelf gemakkelij-
ker kunnen maken.”

Corona, vaccineren, boosteren

Krista Vogel
Physician assistent
ouderengeneeskunde
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“Super trots, omdat we ondanks alles er steeds 
in zijn geslaagd goede zorg te blijven leveren”

De terugblikken op 2021 van collega’s in dit jaardocument geven een goed beeld van het afgelopen jaar. Een jaar dat 
weer door coronaeffecten werd gedomineerd. Vaccinatiestrategieën, in hoog tempo wisselende (quarantaine) maat-
regelen, heel veel mensen in het ziekenhuis en op de IC’s, een dreigend zorginfarct: het is echt een heel zwaar jaar 
geweest, voor onze bewoners en cliënten in de eerste plaats, maar zeker ook voor onze medewerkers. 

Ivo Hutten

Voorwoord

Krista Vogel
Physician assistent
ouderengeneeskunde

Ik ben heel blij dat Koning Willem-Alexander onze orga-
nisatie heeft bezocht. Door zijn aanwezigheid heeft hij de 
betrokkenheid van het Koninklijk Huis getoond bij onze 
bewoners en cliënten, de VVT-sector en de thuiszorg in 
tijden van de coronapandemie. Het was een heel bijzon-
dere dag in een bijzonder jaar. Een mooi lichtpunt. En hoe 
trots kan ik dan zijn als bestuurder van deze organisatie die 
ondanks al die heftige corona-effecten is blijven preste-
ren? Supertrots ben ik, omdat we ondanks alles, er samen 
steeds in zijn geslaagd goede zorg te blijven leveren aan 
onze cliënten en bewoners.

De medewerkers van de huishoudelijke ondersteuning 
die ondanks alles zijn blijven komen bij ’hun mensen‘ om 
de huizen schoon en leefbaar te houden en hen te sup-
porten in deze moeilijke (eenzame) tijden. De creativiteit 
van de collega’s van Ondersteuning Thuis die soms echt 
veel moeite moesten doen om digitaal contact te kunnen 
blijven houden met hun cliënten. Het constante doorzet-
tingsvermogen van de collega’s intramuraal die moesten 
werken met kleurenschema’s, duimpjesschema’s en rustig 
de (soms boze) bezoekers te woord blijven staan. Petje af. 
Groot respect voor de mensen in de wijkverpleging, op de 
eerstelijnsverblijven en de dagbesteding. Ook zij heb-
ben een topprestatie geleverd onder deze zeer moeilijke 
omstandigheden: vaak ’alleen op pad in de wijk‘, lastige 
situaties met familie of bij mensen thuis, heel veel druk 
vanuit de huisartsen en ziekenhuizen om mensen in zorg 
te nemen. We hebben het weer samen gedaan, de zorgcol-
lega’s samen met de ondersteunende diensten. 
En voor iedereen geldt dat dit onder de constante druk van 
het hoge verzuim plaatsvond. Veel extra werkdruk door 
vervanging van zieke collega’s, daar hadden we allemaal 
mee te maken. 

Het ellendige is dat ik denk dat we daar nog niet vanaf 
zijn. De effecten van deze coronacrisis zullen we nog lang 
voelen. We proberen ons erop voor te bereiden. Het hoge 
verzuim zal mogelijk nog wel even bij ons zijn door overbe-
lasting en uitgestelde zorg.

Hebben we dan alleen maar corona ’gedaan‘ in 2021? 
Nee, zeker niet en dat is misschien wel wat ik zo bijzonder 
vind. Allerlei initiatieven, nieuwe ontwikkelingen, beleids-
voorbereiding, subsidieaanvragen, aandacht voor elkaar, 
blijven samenwerken met collega instellingen, de gemeen-

ten Almere en Lelystad bedienen in hun 
vragen met betrekking tot de woonzorgop-
gave, een nieuwe werkomgeving: we zijn 
het allemaal ’gewoon‘ blijven doen.

Voor u ligt een evaluatie van weer een moeilijk jaar met 
een prachtig stabiel resultaat. De effecten op de zorg 
zullen nog lang, groot blijven. Ik heb, als bestuurder van 
Woonzorg Flevoland, heel erg veel waardering voor alle 
mensen die in de ouderenzorg werken. En vooral voor de 
mensen binnen deze organisatie die dit afgelopen jaar 
gezorgd hebben voor dit prachtige resultaat. We doen het 
samen!

Daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn.

John Bos
Voorzitter Raad van Bestuur
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Wij gaan samen voor goede en 
veilige zorg

Onze bewoners en cliënten 

Corona is in 2021 opnieuw van grote impact geweest op onze cliënten en bewoners. Zij hebben het zwaar gehad met 
alle maatregelen waardoor zij juist de leuke dingen en menselijk contact hebben moeten missen. Wat waren we blij 
dat we met vaccineren konden starten aan het begin van het jaar, dat heeft voorkomen dat we opnieuw een heel huis 
moesten sluiten. We zijn er ondanks corona in geslaagd goede en veilige zorg te kunnen blijven leveren aan de men-
sen in de wijk en in de verpleeghuizen.

Cliënttevredenheid
Het meten van cliënttevredenheid is voor alle onderdelen 
binnen de extramurale zorg gedaan. Ondersteuning Thuis, 
Huishoudelijke Ondersteuning (HO), wijkverpleging en 
dagbesteding: overal is in 2021 aandacht besteed aan de 
cliëntwaardering met prachtige resultaten. De cliënten van 
Woonzorg Flevoland die zorg thuis ontvangen zijn daar in 
het algemeen zeer lovend over. De PREM¹, die in mei is 
uitgevoerd in de wijkteams liet eenzelfde beeld zien als het 
onderzoek wat we zelf uitvoeren: cliënten en mantelzor-
gers zijn zeer tevreden over de zorg die Woonzorg
Flevoland levert.

  PREM¹: staat voor Patient Reported Experience Measure en is een landelijk afgestemde meetmethode voor onafhankelijk onderzoek naar clientwaardering. 

Extramuraal
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In mei is er een PREM afgenomen via Nedap. Alle cliënten hebben of per Caren Zorgt of per brief een uitnodiging 
gehad. De uitkomsten zijn in augustus beschikbaar gekomen en zijn vergelijkbaar met die van de clienttevredenheidson-
derzoeken. De uitkomsten zijn besproken in de teamoverleggen. De totaalscore was een 8,7. Een mooi cijfer.

  PREM¹: staat voor Patient Reported Experience Measure en is een landelijk afgestemde meetmethode voor onafhankelijk onderzoek naar clientwaardering. 
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Wat zou er beter kunnen op de dagbesteding?
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Bij het uitvragen van de beleving van de zorg of dag-
besteding heeft de cliënt uiteraard de gelegenheid om 
aan te geven wat ze graag anders zouden willen zien. 
Die informatie wordt natuurlijk gebruikt voor het or-
ganiseren van een nog passender dagbesteding voor 
iedereen. In 2021 heeft een audit op medicatieveilig-
heid in een thuiszorgteam in Almere plaatsgevonden.  

Innovatie 
In 2021 is in opdracht van de stuurgroep Wijkverple-
ging een aanvraag gedaan voor twee subsidierondes. 
Zowel voor de Stimulering E-health Thuis (SET) als 
voor de Stimulering Ontwikkeling Wijkverpleging 
(SOW) zijn aanvragen op tijd en goed onderbouwd 
ingediend. De subsidiegelden voor de SET waren 
eigenlijk direct al uitgeput, maar binnen de SOW-
regeling hebben we wel voor een drietal projecten 
geld ontvangen. De vermindering van administratieve 
lasten is daar één van. Wat ook innovatief is, is de 
kans die medewerkers huishoudelijke ondersteuning 
(HO) krijgen om lichte zorgtaken uit te voeren. Een 
aantal HO-medewerkers is inmiddels geschoold in het 
aantrekken van steunkousen. Zij ontlasten de VIG-ers 
in de wijk en hebben veel plezier in het uitvoeren van 
deze extra taak.

Thuiszorg Almere
In Almere is in 2021 sterk ingezet op creëren van een 
netwerk met stakeholders en partners met oog op de 
aanbesteding die in 2022 van start gaat voor arran-
gement 3. Casemanagement dementie, ook in relatie 
tot de dagbesteding, krijgt volop aandacht. We nemen 
ook deel in het Netwerk Dementie in Almere. 
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Intramuraal
Ondanks de invloed van corona zijn we in staat gebleven op basis van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, 
kwalitatief goede zorg te leveren binnen al onze verpleeghuislocaties. We hebben leren schakelen en meebewegen 
met het virus. 

Alle locaties zijn getroffen en er is geen afdeling gespaard 
gebleven voor een besmetting. Toch overheerst het gevoel 
dat we elkaar steeds kunnen helpen om kwalitatief goede 
en veilige zorg te kunnen blijven leveren. We hebben in de 
periodes waar het kon ingezet op een zinvolle dag. We zijn 
blijven schakelen en ontwikkelen op Ondersteuning Eigen 
Regie (OER) en academische verpleeghuiszorg en we zijn 
doorgegaan met alle voorbereidingen voor de implementa-
tie van nieuwe zorgdomotica in de Hanzeborg. 

Cliënttevredenheid Onderzoek (CTO):
Het kwaliteitskader vereist dat op twee manieren 
cliëntervaringen worden opgehaald. 
• Door middel van een totaalscore op basis van zes
   vragen die overeenkomen met de zes vragen van
   Zorgkaart Nederland. 
• Door middel van een zelfgekozen instrument.
   Dit instrument zal 1e kwartaal 2022 worden
   uitgezocht. 

Over de tevredenheid over de warme maaltijden is altijd 
veel te doen. Roy Klijn is onze culinair adviseur en zijn 
betrokkenheid bij de bewoners en cliënten vertaalt zich 
terug. Het percentage ‘onvoldoende’ moet nog verder 
zakken, maar de ingezette lijn is een mooi resultaat!

Warme maaltijd tevredenheid
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Melding Incidenten & Calamiteiten (MIC)
De doelstelling om per team drie mic-meldingen op te pak-
ken en wijzigingen in de processtappen door te voeren om 
zo kwaliteit te verbeteren is kwantitatief niet gelukt door de 
impact van corona. We hebben waar dat mogelijk was toch 
verbeteringen gerealiseerd. Er zijn mooie voorbeelden van 
zulke gerealiseerde kwaliteitsverbeteringen. Zo is een pro-
cesverbetering doorgevoerd in de stappen die gezet moeten 
worden bij ’niet leveren van medicatie door apotheek‘ en 
na een ’val van een cliënt vanwege het ontbreken van een 
melding over een defect’. 

Hanzeborg zorg

AantalMIC-meldingen 2021
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De Uiterton zorg

Hanzeborg KSW
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Wijkverpleging Lelystad

‘t Landleven

In 2021 is er met name aandacht geweest voor de kwali-
teit van de analyse. Zowel intramuraal als extramuraal is er 
nagedacht over het verder categoriseren van oorzaken. Het 
aantal MIC-meldingen is stabiel gebleven. De tabel laat zien 
hoeveel meldingen worden geanalyseerd en opgevolgd.     
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Behandeldienst
De vakgroep van fysiotherapeuten binnen de Behandeldienst heeft in oktober een Meetstraat georganiseerd. Na een 
jaar corona is de spierkracht gemeten bij alle bewoners van de Hanzeborg en De Uiterton. Een serieuze aangelegen-
heid én een bijzondere en gezellige dag. Alle bewoners ontvingen een diploma. 

Clouddokter
De samenwerking met de huisartsen van Medimere in 
Almere heeft geleid tot een project dat de naam ‘Cloud-
dokter’ draagt. Onze specialist Ouderengeneeskunde (SO) 
ondersteunt op afstand de cliënten van de huisartsenprak-
tijk. Daarnaast zijn collegiale consulten mogelijk tussen 
onze SO’s en de huisartsen.

E-health gebruikers Gilde
Dit project, dat tot stand is gekomen met Europese sub-
sidiegelden en probeert antwoord te geven op de vraag 
welke factoren van invloed zijn bij implementatie van 
nieuwe technologie, heeft fors vertraging opgelopen door 
de pandemie. Het implementeren van een deel van de 
dertien nieuwe technologische innovaties in het ’living lab‘ 
van het eerstelijnsverblijf (ELV) in De Uiterton is wel gelukt, 
maar vooral het onderzoek en de kennisdeling verliep las-
tig. Eind 2021 is door de deelnemers besloten het project 

te stoppen en niet te gaan voor verlenging van het onder-
zoek, mede door de ongewisse coronasituatie. Het project 
heeft ons desondanks een hoop opgedane kennis van en 
met de innovaties opgeleverd!

Beeldmateriaal
In 2021 zijn, ondanks de coronaperiode waarin minder 
activiteiten mogelijk waren en we minder op locatie 
konden zijn dan gebruikelijk, mooie beelden geschoten 
voor een nieuwe film voor cliënten en mantelzorgers. 
Deze nieuwe interactieve film geeft een overzicht van het 
aanbod van Woonzorg Flevoland. Klik op een deelvideo en 
bekijk precies dát aanbod wat voor jou van toepassing is. 
Ook de interactieve 360 graden foto’s zijn een welkome 
aanvulling voor nieuwe cliënten en hun mantelzorgers: 
men kan een kijkje nemen in de locaties en de zorgappar-
tementen zonder de reis daadwerkelijk te hoeven maken. 
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Net als voor andere collega’s van Woonzorg Flevoland, stond 2021 voor contactverzorgende Anne Marie van der Zon 
in het teken van corona. “In 2021 kwam corona dichterbij. Het had meer invloed op de collega’s dan het jaar ervoor. Ik 
merkte dat collega’s gestrester waren en er was meer uitval dan in 2020.” Ondanks de werkdruk, staan Anne Marie en 
haar collega’s van Kleinschalig Wonen in de Hanzeborg altijd voor elkaar klaar: “Er meldt zich bij uitval altijd wel iemand 
om te werken. Dat is heel mooi.”

“Ik ben een heel zorgzaam persoon. Wat ik dan ook moei-
lijk vind aan de situatie met corona, is dat je afstand moet 
nemen, terwijl je juist dichterbij wil komen. De knuffel die 
mensen nodig hebben, mag je niet geven. Het mondmas-
ker werkt voor sommige bewoners averechts. Ze begrijpen 
of horen me niet. Ze herkennen me niet en worden onrus-
tig. Dat brengt struggles met zich mee. Net als wanneer er 
familie op bezoek is, die zich niet aan de regels houdt. Het 
is niet leuk om hen daar op aan te spreken. Maar ik doe 
dat voor de veiligheid van de bewoner, mijn eigen veilig-
heid en de veiligheid van andere bewoners.”

Zorg voor bewoners
“Omdat er door corona soms minder bezoek komt voor 
een bewoner, proberen wij extra taken op te pakken. Zo 
geven we de bewoners mentale ondersteuning als ze last 
hebben van de situatie. Maar hulp kan ook in kleine dingen 
zitten. Zoals net iets meer een-op-een-activiteiten, of even 
contact leggen met de familie. Dat deden we eerder ook 
wel, maar nu nog bewuster.”

“Wat ik bijzonder vond dit jaar, was dat een cliënt die elf 
dagen op haar kamer in quarantaine moest blijven, toch 
opgewekt en vrolijk bleef. Het was heel heftig dat ze daar 
zo lang moest blijven vanwege haar besmetting. Ik wilde 
haar dan ook graag bijstaan. Tijdens de verzorging bleef ze 
positief, en zei: ik wil ook andere mensen niet ziek maken. 
Dat zij dat ondanks de dementie begreep, vond ik erg bij-
zonder. Ik maak ook het andere uiterste mee: cliënten die 
het niet snappen en cliënten die gigantisch achteruit gaan 
tijdens een quarantaineperiode.”

Houd de moed erin
De moed erin houden was nodig dit jaar, volgens Anne Ma-
rie. “De ene collega had meer draagkracht dan de ander. 
Daarin ondersteunen we elkaar. We praten er veel over. 
Sommige collega’s zijn bang om naar binnen te gaan bij 
een positief geteste bewoner. Ik niet, dus dan ga ik naar 
binnen. En we praten er daarna over: hoe voel je je? Daar-
om zou ik ook tegen alle collega’s willen zeggen: laten we 
voor elkaar klaar blijven staan. En positief blijven.”

Voor elkaar klaar staan

Anne Marie 
van der Zon
Contactverzorgende
KSW Hanzeborg
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Anne Marie 
van der Zon
Contactverzorgende
KSW Hanzeborg

Wij gaan altijd voor kwaliteit
Onze medewerkers

Werkvermogen en werkgeluk 
De inzet op vergroten van werkvermogen draagt bij aan 
vitale en gezonde medewerkers. In 2021 hebben we onder 
andere aandacht besteed aan werkgeluk, werkdruk, de 
overgang én Vitaliteit & Gezondheid. In 2021 zijn we ge-
start met een nieuwe arbodienstverlener: Enrgy. Het huis 
van werkvermogen (intramuraal) en positieve gezondheid 
(extramuraal) biedt richting aan het gesprek over eigen 
verantwoordelijkheid voor gezondheid en vitaliteit. 

Medewerkerstevredenheid
Binnen de teams wordt de medewerkerstevredenheid ge-
meten. Door het voeren van jaargesprekken, door de inzet 
van teambarometers en door binnen de teams extramu-
raal gebruik te maken van het spinnenwebmodel met de 
elementen van positieve gezondheid. Zo zetten we positie-
ve gezondheid in voor cliënten én medewerkers. 
De werkdruk is in alle intramurale teams gemeten door 
middel van zogenaamde ‘elastiekjessessies’. Daarin konden 
medewerkers met elkaar in gesprek over hun beleving 
van de werkdruk. De vragen “wat maakt je werk-gelukkig 
en werk-ongelukkig?” leiden tot een wegschieten van 
ongewenste elementen uit de werkdag. Uitkomsten van 
die elastiekjessessies zijn verwerkt in een analyse van de 
werkdruk binnen Woonzorg Flevoland in coronatijd: voor 
sommigen staat het water aan de lippen, anderen gaven 
aan te floreren in tijden van crisis.

Werving, selectie en warm welkom
De arbeidsmarkt voor zorgpersoneel is schraal. We hebben 
nu al te maken met tekorten voor de zorgmedewerkers in 
niveau 3 en 4. We doen er alles aan om creatief te wer-
ven. In 2021 is de nieuwe website ’Werken bij Woonzorg 
Flevoland‘ online gegaan. Er is meer ruimte voor verhalen 
en beeldmateriaal. Van diverse sollicitanten hebben we al 
complimenten ontvangen. Door een aantrekkelijke website 
voor sollicitanten hoopt Woonzorg Flevoland positief op te 
vallen tussen de vele zorgaanbieders die vacatures open 
hebben staan.

Op deze nieuwe website maken we gebruik van beeldma-
teriaal voor een nieuwe medewerkersfilm. De hero shots 
geven aan hoe trots onze medewerkers zijn op hun werk 
bij Woonzorg Flevoland en die uitstraling werkt aansteke-
lijk! Waardering voor de huidige medewerkers en tegelijk 
zetten we hen in als ambassadeurs voor werken bij Woon-
zorg Flevoland. De nieuwe brand ‘Jij en Woonzorg Flevo-
land’ vindt zijn weg binnen de organisatie. 

Er is in 2021 hard gewerkt aan een nieuwe brochure voor 
nieuwe medewerkers geheel in stijl met de nieuwe werk-
geversuiting ‘Jij en Woonzorg Flevoland’. Het boekje én 
de nieuwe box met handige en leuke cadeautjes geven de 
nieuwe medewerkers een warm welkom. 

Samen werken aan werkvermogen was de titel van het beleidsplan 2021. En dat hebben we ondanks corona ook 
gedaan. Samen hebben we bijzondere dingen bereikt. Aandacht gehad voor elkaar en niet alleen voor het coronavi-
rus. Het verzuimcijfer was desondanks ongekend hoog door de coronabesmettingen en quarantaine verplichtingen. 
Regionaal en landelijk zagen we eenzelfde beeld. 
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Leren en verbeteren
Wet zorg en dwang (WZD): scholingen zijn gegeven aan 
de verpleegkundigen en CV-ers. De WZD- intervisiegroep 
komt bij elkaar voor het bespreken van casussen. In alle 
teams (incl. Technische Dienst, keuken en schoonmaak) 
worden opfristrainingen gegeven over de WZD. Het begrip 
‘onvrijwillige zorg’ krijgt handen en voeten. Het is nog zoe-
ken naar de keus voor de inzet van de WZD-functionaris of 
de zorgverantwoordelijke. Het stappenplan geeft duidelijk-
heid over ieders rol. 

Opleiden en ontwikkeling loopbaanpaden
Een deel van de trainingen is uitgesteld door de corona-
maatregelen. Omdat we niet met elkaar in een ruimte 
mochten zijn, door de werkdruk of doordat trainers niet op 
locatie konden komen. Dat heeft effect op het behalen van 
of het aftekenen van zorghandelingen, BHV of de training 
klantgericht oplossen van problemen door de servicedes-
kmedewerkers. In 2022 maken we hier zodra het kan een 
inhaalslag in. 

De inzet op loopbaanontwikkeling door het ontwikkelen 
van zogenaamde loopbaanpaden krijgt vorm. Modulair 
opleiden, strategisch opleiden en strategische personeels-
planning, begrippen die hun weg vinden in de organisatie.

Innovatie en zorgdomotica
In 2021 is er onderzoek gedaan binnen Woonzorg Flevo-
land naar de visie op innovatie en digitalisering. Dit proces 
zal volgend jaar worden afgerond. In afwachting van die 
toekomstvisie zijn we vandaag al volop bezig. 

Het project Intramurale zorgdomotica is in 2021 beleids-
matig en technisch voorbereid. De medewerkers zijn 
getraind en meegenomen in de nieuwe werkwijzen. De 
Ondernemingsraad en cliëntenraden hebben meegedacht 
bij het opstellen van het nieuwe beleid en de procedures.

Er is een stuurgroep ‘Innovatie in de wijkverpleging’ 
gestart waar zorgtechnologie hoog op de agenda staat. Er 
loopt een onderzoek naar de status van digitale vaardighe-
den in het primaire proces. De uitkomsten verwachten we 
begin 2022 en zullen we gebruiken voor het opstellen van 
beleid en implementatievoorwaarden. Er is een werkgroep 
gestart die zich bezighoudt met de vraag “hoe en wat moe-
ten we aanbieden om collega’s de digitale vaardigheden te 
laten verbeteren”.  Een van de projecten in het kader van 
SOW-subsidie betreft de inzet van MobileCare wat eind 
2021 is opgestart. In de wijkverpleging wordt gewerkt met 
digicoaches. Zij zijn inmiddels getraind en worden vol-
gend jaar volop ingezet. De innovatie ‘telelock’ waarbij de 
wijkverpleegkundigen de deuren met hun telefoon kunnen 
openen is uitgebreid naar Almere. 
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  2 CV: …Verpleegkundige

Buitenlandse zorgstudenten
In september 2021 konden de zorgstudenten uit Indone-
sië die via Yomema daar al Nederlandse lessen hebben 
gevolgd, eindelijk naar Nederland komen. Woonzorg 
Flevoland heeft de 22 studenten hartelijk ontvangen en zet 
vol in op ondersteuning van deze collega’s om hen klaar 
te stomen voor werken in de zorg. Vanaf medio november 
zijn ze daadwerkelijk aan de slag. Zij hebben scholing bij 
Avans+ om een internationaal erkend diploma te mogen 
ontvangen. Zij ervaren ook hier in Nederland nog de na-
delige gevolgen van corona, maar zijn vol goede moed en 
enthousiasme. 

Verzuim
Het verzuim is onder invloed van corona en de corona-
maatregelen hoog. In de diverse coronagolven hebben we 
te maken gehad met hoge percentages uitval van mede-
werkers. Ook is er een aantal medewerkers dat langdurig 
uitvalt na een coronabesmetting. We hebben te maken 
met uitgestelde zorg die nu wordt ingehaald waardoor me-
dewerkers uitvallen. En tot slot is er een categorie mede-
werkers die te maken heeft met klachten vanwege overbe-
lasting door de lange periode van zeer intensief werken en 
opvangen van uitval van collega’s.

Dit zogenoemde ‘corona – gerelateerde verzuim’ hebben 
we uiteraard geprobeerd te voorkomen door waar moge-
lijk extra aandacht aan de collega’s te geven. In de vorm 
van extra aandacht in de vorm van SamenSchik, present-
jes, een zomer-BBQ en het weer thuis afleveren van de 
kerstpakketten hebben we getracht iedereen op de been 
te houden. We zijn ons ervan bewust dat nog lang na het 
beëindigen van de maatregelen er effecten zullen zijn op 
het verzuimcijfer van onze organisatie. 

Roosteren en plannen
Werkgeluk hangt samen met de mate van invloed die je 
hebt op je rooster. Dat is uit het onderzoek en de elastiek-
jessessies onder medewerkers intramuraal gebleken. Er is 
daarom met een nieuwe vorm van roosteren en plannen 
geëxperimenteerd. Medewerkers geven aan dat zij meer 
rust in hun rooster ervaren, doordat het eerder bekend 
is en er minder en prettiger contact is over openstaande 
en uitvallende diensten. Het flexibel roosteren en plan-
nen wordt daarom breed doorgevoerd binnen Woonzorg 
Flevoland. 
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Na een nachtdienst meldde Avelien van Garderen zich donderdagochtend 25 maart nietsvermoedend bij Plein 201 in de 
Hanzeborg. Collega Fleur had haar overgehaald om toch bij het werkbezoek van de commissaris van de Koning te zijn. 
Even voor 10.00 uur werd duidelijk dat niet de commissaris, maar Koning Willem-Alexander op bezoek kwam. 

Avelien van Garderen is verpleegkundige in het VTH-team. 
Samen met haar collega’s van het Verpleegkundig Tech-
nisch Handelen-team vormt zij een ‘vliegende brigade’ om 
zorg te verlenen bij cliënten thuis of in de verpleeghuizen. 
Complexe zorg variërend van triage van patiënten en over-
leg met artsen, tot het aanleggen van antibiotica-infusen 
in de bloedbaan, van gecompliceerde wondzorg en speci-
ale voeding tot aan palliatieve zorg. Een mooi en intensief 
vak. “Ik ben een doener, VTH is regelen en doen,” vertelt 
Avelien enthousiast. Sinds 2018 ben ik fulltime werkzaam 
in het VTH-team.” 

“VTH past mij goed. Ik vind de complexiteit interessant, in 
het bijzonder de palliatieve zorg aan cliënten die je zo goed 
mogelijk begeleidt. Dat is heel mooi en dankbaar werk. 
Maar ook het onverwachte van calamiteiten past mij als 
een jas. Dan ga je regelen en doen. Of het adviseren en 
begeleiden van collega’s wanneer je voorwacht hebt. In 
de nachtdiensten komen we overal en horen we veel van 
de vloer. We hebben elkaar nodig. We moeten het samen 
doen.” vertelt Avelien.

Het VTH-team is van grote waarde geweest in het begin 
van de pandemie. “Er was zó weinig bekend bij het be-
gin van de pandemie. Dagelijks checkten we nieuws en 
websites om updates te kunnen verwerken. We hebben 
collega’s zo goed mogelijk bijgestaan met raad en instruc-
ties. We hebben met PBM-spullen rondgereden, zodat 
collega’s beschermd konden werken. Het was constant in 
je hoofd zoeken naar oplossingen. En het aller moeilijkste: 
schipperen tussen regels en menselijkheid. Reden om een 
van de collega’s van het VTH-team uit te nodigen voor het 
geheime werkbezoek van de koning. “Ik kreeg de zenuwen 
toen ik hoorde dat de koning kwam. En dacht: ‘Lieve help, 
ik zie er niet uit met mijn slaperige hoofd na een nacht-
dienst’,” Avelien kan er nu om lachen. “We hebben snel 
nog even met elkaar gespard over wie wat zou zeggen. Ik 
vond het belangrijk om te vertellen dat we het allemaal 
zelf moesten uitdokteren met corona. Dat het een bijzon-
dere heftige en verdrietige tijd is geweest. Maar óók dat 
we er met zijn allen voor zijn gegaan om mensen zo goed 
mogelijk te beschermen en te ondersteunen bij het verlies 
van dierbaren.” Na even nadenken vervolgt Avelien “Hij 
was echt geïnteresseerd. Vroeg ook wat deze periode voor 
ons als zorgmedewerkers betekent. Hij was ‘geen’ koning 
meer, het was een mooi gesprek met elkaar.”

Royale waardering

Avelien 
van Garderen
Verpleegkundige
VTH-Team
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Avelien 
van Garderen
Verpleegkundige
VTH-Team

Wij hebben de basis op orde
De bedrijfsvoering

De basis op orde begint bij begroting op orde. In 2021 hebben we gezamenlijk een mooi begrotingsproces doorlopen 
voor de begroting van 2022. De werkprocessen rond de planning en control cyclus zijn op orde. De tertiaalevaluaties 
van de inhoudelijke jaarplannen dragen daar zeker ook aan bij. 

Aantal geplaatste
berichten

Reacties op
berichten

Likes op 
berichten

Sales en services
In 2021 is onderzoek gedaan naar de behoefte aan com-
fortdiensten. De omwonenden van De Uiterton en Hanze-
borg is gevraagd aan te geven of zij behoefte hebben aan 
een comfortdienstenaanbod en of mensen er voor zouden 
willen betalen. Uitkomsten van het onderzoek geven niet 
direct aanleiding een comfortdienstenpakket aan te gaan 
bieden vanuit Woonzorg Flevoland. Tegelijk zijn er vervolg-
vragen, bijvoorbeeld over de inzet van informele zorg, die 
we graag willen gaan beantwoorden. Wordt vervolgd dus!

Zorginkoop
Het contact met de zorgkantoren en zorgverzekeraars 
hebben zich geconcentreerd in digitale overleg met name 
over de coronaeffecten op onze organisatie, de problema-
tiek om de zorg draaiende te houden. Met de gemeente 
Lelystad zijn we snel en namens de diverse aanbieders van 

huishoudelijke ondersteuning in contact getreden toen 
een bezuiniging op de huishoudelijke ondersteuning werd 
aangekondigd. Door kordaat optreden van Danielle Buiting 
(manager Huishoudelijke Ondersteuning Woonzorg Flevo-
land) is zo de korting op de huishoudelijke ondersteuning 
voorlopig afgewend. 

Medux
Laatste fase van de implementatie van de samenwerking 
met Medux, de partner voor medische hulpmiddelen, is 
gestart. De operationele inrichting van de werkproces-
sen loopt. De werkverdeling tussen de Technische Dienst 
van Woonzorg Flevoland en Medux is afgerond. Er is een 
overzicht van hulpmiddelen in depot en het werkproces 
voor de aanvraag van hulpmiddelen is ingericht via de 
Fvitcoach. 

De nieuwe werkomgeving en informatie
Midden in 2021 heeft de migratie naar de nieuwe 
werkomgeving plaatsgevonden. Door een goede 
voorbereiding en nazorg is deze migratie vrijwel 
zonder grote issues verlopen. De medewerkers zijn 
begeleid in de nieuwe manier van werken met Office 
365. De migratie draagt bij aan een betere systeem-
beveiliging en door single sign on (het inloggen met 
een wachtwoord voor verschillende applicaties) ook 
aan gebruiksgemak. We zien door het werken in de 
nieuwe omgeving een toename in het gebruik JIP, ons 
interactieve intranet. 

JIP
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Proces indiensttreding AFAS
Het nieuw ontworpen indiensttredingproces is met 
een vertegenwoordiging van de eindgebruikers 
afgestemd in een KAIZEN-sessie. Daarnaast is met 
de afdeling Communicatie en Marketing een waaier 
ontwikkeld met daarin een visuele weergave van het 
proces. 

Proces uitgifte middelen
Met een vertegenwoordiging van de gebruikers en on-
dersteunende diensten is gestart met het optimalise-
ren van het proces rondom uitgifte van middelen aan 
medewerkers (laptops, telefoons en DOM-sleutels). 

Behandeldienst tijdregistratie
De medewerkers binnen de Behandeldienst zijn in 
januari 2021 gestart met tijdregistratie. Na de bekende 
kinderziektes zijn vanaf medio 2021 de cijfers in de 

BI-tool bruikbaar voor analyse van het ‘urenmandje 
per cliënt’. Zodat we meer sturing kunnen geven aan 
de behoefte van de extramurale cliënten. Alle behan-
delprotocollen zijn geactualiseerd en opgenomen in 
ManualMaster. Ook is een ‘anders werken’- project 
gestart met behulp van de LEAN specialist binnen Kwa-
liteit, Beleid en Innovatie. 

Beeldmateriaal voor klantcontact
De medewerkers van Zorgadvies kunnen gebruik 
maken van een nieuwe interactieve film voor cliënten 
en mantelzorgers. Daarnaast kunnen zij gebruik maken 
van de 360 graden foto’s van drie van de vier locaties. 

Telefonische bereikbaarheid
In december heeft er een onderzoek plaatsgevonden onder 
medewerkers aangaande de tevredenheid over de interne tele-
fonische bereikbaarheid. De vragenlijst bij dit onderzoek is door 
173 medewerkers ingevuld. De werkgroep interne telefonie zal 
in 2022 met de resultaten aan de slag gaan.

De werkafspraken binnen de wijkverpleging hebben er voor 
gezorgd dat de telefonische bereikbaarheid met 8% is verbe-
terd. De wijkverpleegkundigen geven aan meer rust te ervaren 
rondom de bereikbaarheid. 

18% telefonische oproe-
pen wijkverpleegkundige
blijven onbeantwoord

Nieuwe
werkafspraken

Andere inrichting
telefonie

11% van de 
telefoonoproepen 
buitenaf aan de 
wijkverpleegkundigen 
worden niet 
beantwoord

Scan de QR-code
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“2021 was net als 2020 een pittig jaar,” vertelt Kausar. Haar ‘buddy’ (collega-wijkverpleegkundige die voor haar waar-
neemt bij afwezigheid) viel langdurig uit vanwege corona. Hierdoor begeleidde Kausar een aantal maanden twee teams: 
Almere Haven en het team van het eerstelijnsverblijf in Almere.

Twee teams
Tot april had Kausar twee teams onder zich. “Ik kreeg on-
dersteuning van de andere wijkverpleegkundigen voor het 
eerstelijnsverblijf, en dat was heel fijn. Maar de collega’s 
van het eerstelijnsverblijf hadden, begrijpelijk natuurlijk, 
behoefte aan een vast aanspreekpunt en structuur. Ik zat 
in Haven en er zit maar één verdieping tussen het kantoor 
en het eerstelijnsverblijf. Daarom was het het makkelijkst 
voor de collega’s van het eerstelijnsverblijf om mij te 
benaderen bij vragen.” Ook in het team van Almere Haven 
was er uitval door ziekte. “De vaste VPT-verpleegkundige 
viel uit, waardoor ik het hele jaar veel van haar taken heb 
uitgevoerd. Gelukkig kreeg ik daarbij ook ondersteuning 
van een ander team.”

Coronagolven
“We hadden verwacht dat de situatie rondom corona 
dit jaar beter zou zijn, vanwege de vaccinaties. Maar we 
kregen tot drie keer toe te maken met een nieuwe golf 
besmettingen. Dat heeft veel van ons gevraagd. Er was 
langdurig verzuim door medewerkers die last van – de 
gevolgen van - een coronabestemming hadden, perso-
neelstekort, collega’s die overuren draaiden, collega’s 

uit andere teams die bijsprongen, de zorg die afgeschaald 
moest worden. Heel naar vond ik dat: cliënten teleurstel-
len. Minder contact en zoveel mogelijk afstand houden. 
Het sociale contact met cliënten blijft hierdoor beperkt.”

Er voor elkaar zijn
“Ondanks alles, lukte het ons om positief te blijven. Door-
dat we elkaar minder zagen, hadden we behoefte aan 
dagelijkse afstemming. Daarom zijn we dit jaar begonnen 
met een ‘dagstart’. Hoe gaat het met iedereen? Hoe ziet 
je agenda eruit? Heb je een hulpvraag? Ga je het redden 
vandaag? Tijdens deze momenten kon iedereen z’n verhaal 
kwijt. En als iemand wat minder druk was, dan nam diege-
ne een taak van een ander over. Zo bleef de werklast meer 
verdeeld. We hebben een fijn team. We zijn er voor elkaar. 
Ook mijn manager Faicel heeft me erg gesteund. Hij gaf me 
complimenten en vroeg geregeld of ik het nog redde en of 
ik hulp nodig.”

Doorbikkelen en groeien

Kausar Altun
Wijkverpleegkundige
in Almere
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Wij zijn van waarde in 
het werkveld

De omgeving

Woonzorg Flevoland is zich meer dan eens bewust van de maatschappelijke uitdagingen die het werk in de ouderen-
zorg complex en boeiend maken: we hebben samenwerking met alle stakeholders in het werkveld nodig om die uitda-
ging aan te kunnen. In coronatijd is dat bewustzijn alleen maar gegroeid: alleen samen lukt het de uitdagingen aan te 
kunnen. Samen optrekken is belangrijker dan ooit.

Ivo Hutten

Regionale projecten
De vijf VVT-organisaties in de polder, naast onszelf: Zorg-
groep Almere, Talma Urk, Zorggroep Oude en Nieuwe Land 
(ZONL) en Coloriet hebben in 2021 opnieuw met elkaar 
samengewerkt. 

ZONL, Talma Urk, Coloriet en Woonzorg Flevoland hebben 
samen drie projecten uitgevoerd: Vitaliteit & Gezondheid, 
Werkbegeleiding en Duurzame Medische Zorg. Elk van 
deze projecten heeft last gehad van een coronaeffect. Niet 
alle bijeenkomsten konden doorgaan, een gezamenlijke af-
trap of opleiding was nauwelijks haalbaar. Desalniettemin 
zijn er mooie resultaten geboekt. Er zijn meer werkbege-
leiders beschikbaar dan eerder en ze zoeken elkaar op om 
ervaringen te delen. Er zijn mooie onderwerpen geagen-
deerd om de aandacht voor vitaliteit en gezondheid vast 

te houden. Er is door alle organisaties heen gepraat over 
de overgang en de effecten daarvan op je werk. Hoe praat 
je daarover met je leidinggevende of met collega’s? En 
tot slot zijn we er in geslaagd regionaal opleider te mogen 
worden voor de specialisten ouderengeneeskunde en ge-
zondheidspsycholoog. De laatste speelt een steeds belang-
rijkere rol binnen de Behandeldienst en daarbuiten als het 
gaat om beoordelen wat de draagkracht is van bewoner en 
zijn of haar netwerk.

Binnen de regio wordt onderzocht of partijen zoals zie-
kenhuis St Jansdal en Medrie (huisartsenzorg) samen met 
Woonzorg Flevoland de telemonitoring na hartfalen samen 
kunnen gaan oppakken. Een versnelling van de eHealth en 
een verbetering voor hartpatiënten die zo thuis kunnen 
revalideren.

Het afgelopen jaar werd de kleinschalige woonzorglocatie ’t Landleven, ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Met als 
resultaat: bijna een verdubbeling van het aantal woonzorgappartementen. ’t Landleven is nu een warm thuis voor dertig 
bewoners die in een groene omgeving met de beste zorg worden omringd.
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Bestuurlijke netwerken
Woonzorg Flevoland neemt deel aan diverse netwerken en 
overleggen in de regio. Daar ontmoeten we regionale part-
ners en stakeholders op bestuurlijk en ambtelijk niveau. 
Samen werken we aan een toekomstbestendige ouderen-
zorg, contact in dagelijks werk, afstemming als het gaat 
om arbeidsmarkt en zorgtechnologie. Dat doen we aan de 
Zorgtafel in het Bestuurlijk Overleg Netwerk Flevoland en 
met de vijf VVT instellingen van Flevoland: Zorggroep 
Almere, Coloriet, Talma Urk en ZONL. Steeds meer en va-
ker sluiten ook de collega’s van het Flevoziekenhuis aan. 

Vastgoedontwikkelingen 
De vastgoedvraagstukken worden steeds complexer en de 
afhankelijkheden van stakeholders als projectontwikke-
laars en corporaties alleen maar groter. Woonzorg Flevo-
land draagt bij aan de ontwikkeling van woonzorgvisie van 
de gemeente Lelystad en Almere. Toekomstbestendige 
ouderenzorg vraagt om diversiteit in woonzorgconcepten. 

De Kadegriend en een ‘Bolder 2.0 concept’ in Almere heb-
ben tijd en energie gekost in 2021. We bereiden ons voor 
op een ‘De Uiterton 2.0’ in Lelystad. Het zijn langlopende 
trajecten en dat is logisch: ze moeten lang mee in een 
spannende toekomst voor de ouderenzorg.

De ontwikkeling van een ‘Tijdelijk verblijf’ in Lelystad ver-
loopt om dezelfde reden goed, maar niet altijd zo snel als 
we zouden willen of gedacht hadden. De samenwerking 
met Coloriet en ziekenhuis St Jansdal krijgt steeds verder 
vorm. We hopen medio volgend jaar de opening te kunnen 
vieren van dit nieuwe concept tussen ziekenhuiszorg en 
zorg thuis.

Behandeldienst
In 2021 is onderzoek gedaan naar het inrichten van een 
‘Regionaal Expertise Centrum’ (kennis- en behandelcen-
trum). De inzet is om in 2022 via het regionale project 
Duurzame Medische Zorg hier financiering voor vrij te 
maken en het kenniscentrum te realiseren. 

Naamsbekendheid
Voor het eerstlijnsverblijf in Almere is flink ingezet op 
naamsbekendheid. Er is een mooie folder voor verwijzers 
gemaakt en verspreid, zodat zij goed weten welke zorg 
Woonzorg Flevoland levert, wat zij mogen verwachten en 
hoe zij ons kunnen bereiken.
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Alie Bakker is verpleegkundige op ‘t Landleven. De kleinschalige woonzorglocatie in de landelijke omgeving van Lely-
stad. Het afgelopen jaar stond ‘t Landleven echter in de bouwsteigers. Voor haar collega’s maakte Alie filmpjes over 
de vorderingen van de bouw van de nieuwe vleugel. Zij blikt terug op een ‘roerig en heftig jaar’ op ‘t Landleven waar 
de rust gelukkig weer is teruggekeerd. 

“We zijn als team nog aan het bijkomen van het afgelo-
pen jaar. Het was roerig en soms ook een heftig jaar.” Alie 
vertelt het rustig, maar ernstig, “Het was zwaar door de 
verbouwing en de alom aanwezige geluidsoverlast. De 
bewoners waren hierdoor onrustig en konden nauwelijks 
naar buiten. We hebben te maken gehad met corona. Last 
gehad van een tekort aan personeel in de zomer. En het 
opnemen van 14 nieuwe bewoners die je nog moet leren 
kennen, heeft ook veel van ons team gevraagd. Gelukkig 
zijn er ook zeven nieuwe collega’s komen werken op ’t 
Landleven.”

Hoe is het dan nu? “De bewoners zijn inmiddels gewend, 
als team zijn we nog aan het herstellen,” vertelt Alie met 
een lach. “Dat we het hebben gered is te danken aan onze 
positieve instelling. We hebben het samen gedaan. Tijdens 
de bouw hebben we veel steun gehad van onze zorgma-
nager. Zij ging ervoor liggen als bijvoorbeeld ‘s ochtends 
vroeg op de bouw iets moest gebeuren. Voor half elf geen 
gedoe, zei ze dan. Nee, we zijn echt gedragen.” Een brede 
glimlach verschijnt op het gezicht van Alie.

Filmpjes
Alie is een collega die er met hart en ziel voor gaat. Be-
trokken, standvastig en vol ideeën. Een welkomstpakket 
voor nieuwe bewoners of het maken van filmpjes over 
de bouwactiviteiten bijvoorbeeld. “Ik werk sinds enige 
tijd ook op De Uiterton. Hierdoor kreeg ik contact met 
veel meer mensen dan op ‘t Landleven. Ik realiseerde mij 
opeens dat ik deel uitmaak van een groter geheel,” legt 
Alie uit, “en ik wilde mijn WZF-collega’s meenemen in wat 
er op ‘t Landleven gebeurde. Ik dacht ‘wie weet inspireert 
het hen wel om daar óók te komen werken’. En ik vond het 
ook leuk om te maken. Iedere keer als ik een filmpje op JIP 
plaatste, kreeg ik positieve berichten van collega’s. Dat was 
leuk!”

Het bouwproject is afgerond. ’t Landleven is klaar en mooi 
geworden. Hoewel ‘de rek er wel even uit was’ bruist het 
bij Alie alweer aan (grootse) ideeën voor het nieuwe jaar. 
Zoals de huiskamers namen te geven in plaats van het A,-
B,C-tje. “Ik ben blij met mijn werk, blij dat ik een opleiding 
wondzorg mag gaan volgen.” Voor 2022 hoopt Alie vooral 
meer bezig te kunnen zijn met het invullen van activiteiten 
voor bewoners van ‘t Landleven. “Dat is écht belangrijk en 
daarmee kun je van betekenis zijn voor een bewoner.”

’t Landleven in de steigers 

Alie Bakker
Verpleegkundige 
op ‘t Landleven en
De Uiterton
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Alie Bakker
Verpleegkundige 
op ‘t Landleven en
De Uiterton

Raad van Toezicht
Ook in deze bizarre tijden onder invloed van het coronavirus is de Raad van Toezicht (RvT) onverminderd betrokken bij 
de organisatie. Op gepaste afstand hebben we steeds interesse getoond in de ontwikkelingen binnen Woonzorg Flevo-
land. Wanneer het verantwoord was, waren er ontmoetingen met de Raad van Bestuur (RvB) en het Directieteam en 
daarnaast waren diverse online contactmomenten tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht, de voorzitters van de 
raadscommissies met de Raad van Bestuur. 

Nieuw lid
Mevrouw Mur, per 1 januari 2021 toegetreden tot de Raad 
van Toezicht, heeft ondanks de problemen die corona met 
zich mee heeft gebracht, heel snel een volwaardige en 
waardevolle positie in de Raad ingenomen. Ter introduc-
tie bij Woonzorg Flevoland, heeft zij een meeloopstage 
gevolgd op donderdag 15 juli. Haar positieve bevindingen 
heeft zij met de andere leden van de Raad van Toezicht ge-
deeld. Ze is onder de indruk van de professionaliteit van de 
organisatie en de druk waaronder de dienstverlening staat.

Ontmoeting
Digitaal vergaderen was grotendeels de enige mogelijk-
heid. Dan is het juist heel fijn om toch een enkele keer wél 
bij elkaar te kunnen komen. We waren dan ook blij om de 
nieuwbouw van ’t Landleven te kunnen bezoeken in de zo-
merperiode. Een geslaagd werkbezoek aan een prachtige 
nieuwe vleugel waardoor 14 nieuwe bewoners daar goede 
en passende zorg kunnen ontvangen. 

Strategische ontwikkeling
Als Raad van Toezicht zijn we blij dat we door de ver-
schillende digitale bijeenkomsten, bestuursverslagen én 
mededelingen vanuit de Raad van Bestuur goed op de 
hoogte zijn gebleven (en blijven) van de ontwikkelingen in 
de organisatie. Een ontwikkeling willen we daarbij in het 
bijzonder noemen. Dit betreft de voorzichtige stappen op 
weg naar een strategische alliantie met de andere oude-
renzorgorganisatie in Lelystad, Coloriet. Deze belangrijke 
ontwikkeling voor toekomstgerichte ouderenzorg kunnen 
wij vanuit onze rol als toezichthouder volledig begrijpen en 
ondersteunen.

Op 6 juli 2021 bezocht de Raad van Toezicht ‘t Landleven. Op de foto van links naar rechts: mevrouw S.P. Kruizinga, de 
heer R.J. Beuse, de heer M.C.P. de Ridder, mevrouw A. Mur en de heer B.J.N. Schreuder.

23 |  RAAD VAN TOEZICHT



Jaardocument en Beleidsdocument
De Raad van Toezicht en specifiek de financiële Auditcom-
missie heeft, voorzien van complimenten, in 2021 haar 
goedkeuring op de begroting 2022 kunnen geven. Ook 
heeft zij, voorzien van complimenten, het jaardocument 
2020 (jaarverslag en jaarrekening) kunnen vaststellen. De 
gehele Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit voor 
deze prestaties. 

Zelfevaluatie
In december heeft de Raad van Toezicht stilgestaan bij 
haar eigen functioneren. Tijdens deze zelfevaluatie is be-
noemd dat de onderlinge samenwerking en het wederzijds 
respect en vertrouwen goed is en dat diezelfde kwalificatie 
gegeven kan worden aan de samenwerking en informa-
tie-uitwisseling met de bestuurder. De sfeer is construc-
tief-kritisch en de dialoog met de bestuurder is open en 
waardevol. Er is voldoende ruimte voor diepgravende 

vragen, zeker ook in de raadscommissies. Afgesproken is 
dat er een voortdurende aandacht moet zijn voor pro-
fessionele ontwikkeling en scholing. Bij de Nederland-
se Vereniging Toezichthouders Zorg (NVTZ) zijn tal van 
mogelijkheden voor literatuurstudie, themabijeenkomsten 
en leergangen die ondersteuning bieden aan de raden 
van toezicht in de zorg. De leden van de Raad van Toezicht 
oriënteren zich hierop en gaan na wat zou passen bij de 
individuele situatie.

Complimenten en waardering
De voltallige Raad van Toezicht is bijzonder onder de 
indruk van de prestatie die Woonzorg Flevoland in 2021 
heeft geleverd: altijd goede zorg blijven leveren aan cliën-
ten en bewoners onder deze omstandigheden! De inzet 
van alle medewerkers en de sturing daarop door bestuur 
en management verdient dan ook een groot compliment.

Vergadering

RvT, RvB, DT, OR, CR, VAR Strategische 
beleidsbijeenkomst

19 januari 2021

23 maart 2021 Digitaal

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Fysiek

Hybride

Fysiek

Fysiek

Fysiek

Fysiek

Fysiek

Digitaal

Digitaal

23 maart 2021

23 maart 2021

13 april 2021

25 mei 2021

6 juli 2021

21 september 2021

26 oktober 2021

26 oktober 2021

26 oktober 2021

26 oktober 2021

9 november 2021

7 december 2021

7 december 2021

Geannuleerd vanwege
situatie rondom corona

RvT regulier

Start jaargesprek met RvB

Jaardocument WZF 2020

Jaardocument WZF 2020

Locatiebezoek ‘t Landleven

Jaarevaluatie RvB

Beleidsdocument WZF 2022

Beleidsdocument WZF 2022

Zelfevaluatie

Commissie kwaliteit & veiligheid

Remuneratiecommissie

RvT

RvT jaarlijks overleg met CR

Financiële Auditcommissie

RvT regulier

Remuneratiecommissie

RvT regulier

RvT jaarlijks overleg met OR

Commissie kwaliteit & veiligheid

RvT regulier

Financiële Auditcommissie

RvT

(vast) onderwerp Datum Fysiek/digitaal

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

Mevr. dr. drs. S.P Kruizinga MHA

Dhr. Drs. R.J. Beuse

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

Mevr. A. Mur

• (v.a. 1 sep 2021) Directeur
   Strafrechtketen op het minis-
   terie van Justitie en Veilig-
   heid 
• (tot 1 sep 2021) (senior)
   strafrechter en Afdelings-
   voorzitter Publiekrecht, 
   rechtbank Amsterdam  

• Voorzitter college van 
   bestuur, Atlas College 

• Voorzitter Raad van Toezicht Zorgaccent
• Voorzitter Raad van Toezicht Expertise-
   centrum Euthanasie (naamsverandering
   van de Levenseindekliniek) (onbezoldigd)
• Auditor accreditatie NVZD

• Voorzitter Landelijk overleg vakinhoud
   strafrecht (LOVS) tot 1 september 2021. 
• Lid Raad van toezicht Stichting voortgezet
   onderwijs Lelystad 

• Lid Raad van Toezicht Stichting SchOOL,
   primair onderwijs  
• Ombudsman Hogeschool Inholland 

Voorzitter RvT 

• Vicevoorzitter RvT 
• Vicevoorzitter   
   Commissie Kwaliteit  
   en Veiligheid 

• Mede-eigenaar Medcare
   Clinic Aruba BV
• Mede-eigenaar Esalutem BV 
• Mede-eigenaar Psimedcare
   BV

• Voorzitter Raad van Bestuur
   De Hoogstraat Revalidatie
   (tot 1 mei 2021)

• Lid RvT
• Voorzitter 
   Auditcommissie

• Lid RvT
• Lid Auditcommissie 

• Lid RvT 
• Lid Commissie Kwaliteit
   en Veiligheid 

• Lid RvC Medirisk 
• Medisch directeur/operationeel 
   directeur Bernhoven 

• Voorzitter Bestuursadviescommissie
   Arbeidsvoorwaarden van de NVZ en lid
   van de CAO onderhandelingsdelegatie
   (onbezoldigd)
• Lid Raad van Commissarissen Ambulan-
   ce Amsterdam B.V. 
• Lid Raad van Toezicht De Waerden
   (vanaf juni 2018)

Naam Aandachtsgebied Uitvoerend beroep Nevenfuncties

Raad van Toezicht Woonzorg Flevoland

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

Voorzitter 
Raad van Bestuur

Bestuurder 
Woonzorg Flevoland 

Naam Aandachtsgebied Uitvoerend beroep Nevenfuncties

Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland
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Medezeggenschap

Ondernemingsraad

Het jaar 2021 was een jaar van ontwikkeling waarbij de OR 
met een sterker team gemotiveerd aan de slag is gegaan 
om de medezeggenschap binnen Woonzorg verder vorm 
te geven. Na de OR-verkiezing in april 2021 bestond de OR 
uit tien medewerkers. 

De missie van de Ondernemingsraad is om vorm en inhoud 
te geven aan de medezeggenschap van medewerkers, in 
het belang van een stabiele, toekomstgerichte en innova-
tieve organisatie. De Ondernemingsraad wil op basis van 
gelijkwaardigheid mede-invulling geven aan het beleid van 
Woonzorg Flevoland. De organisatie en de Ondernemings-
raad hebben 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 Flevo-
land, waardoor het werkplezier toeneemt. 

Thema’s
De Ondernemingsraad is in 2021 positief betrokken 
geweest bij verschillende thema’s. 
 
Advies- en instemmingsaanvragen: 
• Pilot Elanza, adviesaanvraag 
• Project intramurale zorgdomotica, adviesaanvraag 
• Samenwerking Yomema, adviesaanvraag 
• Nieuwe werkwijze (uniform) roosteren, instem-
   mingsaanvraag 
• Wijziging inschaling VIG-ers Almere, instemmings-
   aanvraag 

• Wijziging arbo-organisatie, instemmingsaanvraag
   (speelde al in 2020) 

Ter informatie heeft de OR-stukken ontvangen met betrek-
king tot: 
• Verkenning samenwerking Coloriet 
• Verkenningen m.b.t. Tijdelijk Verblijf Lelystad 

De OR heeft haar informatievoorziening op JIP geprofessio-
naliseerd door middel van het OR-bulletin. Zo wil de OR de 
achterban op een laagdrempelige manier informeren. Het 
helpt medewerkers om de OR gemakkelijk te vinden en 
inzicht te krijgen in de onderwerpen waar de OR zich over 
buigt. Een afvaardiging van de OR heeft een bijdrage gele-
verd aan de startbijeenkomst voor nieuwe medewerkers. 

De OR heeft de speerpunten uit 2020 meegenomen naar 
2021. Deze zijn als volgt geformuleerd: 
• Ontwikkeling OR; 
• Roosteren in balans; 
• Ziekteverzuim en werkvermogen; 
• Relatie achterban en klankbordgroep; 
• Samenwerking bestuurder. 

De OR nodigt met regelmaat gasten uit in de vergadering 
om toelichting te geven op projecten, voorgenomen beleid 
en genoemde speerpunten. Bij een tweedaagse training 
zijn zowel de bestuurder, HR manager en bestuurssecreta-
ris aangeschoven voor een gezamenlijke focus om mede-
zeggenschap binnen Woonzorg Flevoland te versterken.

De Ondernemingsraad (OR) kijkt terug op een jaar waarin er OR-verkiezingen zijn gehouden. De uitkomst was dat 
er drie nieuwe OR-leden aantraden. 

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.
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Naam lid Aandachtsgebied of rol binnen OR

Mevrouw I. Terhaag

Mevrouw C. Koreman

Mevrouw J. van Deenen

Mevrouw M. Compagnie

Mevrouw G. de Leeuw van Weenen

Mevrouw J. van Straten

Mevrouw D. Tellekamp Booland

Mevrouw W. van Dam

Mevrouw H. Westdijk Voorzitter OR, Financiële commissie

Mevrouw E. van der Laan

Vicevoorzitter OR

Algemeen OR lid

Secretaris OR, Dagelijks bestuur, Financiële commissie 

Algemeen OR lid, PR commissie

Algemeen OR lid, voorzitter VGWM commissie

Algemeen OR lid, VGWM commissie

Algemeen OR lid, aandachtsgebied CAO

Algemeen OR lid, VGWM commissie

Ambtelijk secretaris OR

Samenstelling Ondernemingsraad op 31 december 2021

Verpleegkundige Advies Raad (VAR)

De VAR heeft jaarlijks 8 overlegmomenten: 4x met de 
RvB en één van de zorgdirecteuren (dit laatste sinds 
2022) en 4x zonder de RvB als voorbereiding op het 
overleg met de bestuurder. 

De samenstelling van de VAR is in het najaar gewijzigd 
toen Lydianne Vermeulen (staffunctionaris kwaliteit en 
beleid) de rol van Antoinette Klaasboer (HRM adviseur) 
als coördinator van de VAR heeft overgenomen. 

In 2021 kwamen de volgende onderwerpen aan de orde. 
Stand van zaken rondom opleiden: kenniscarrousel, WZF 
academie, BBL trajecten en de opleidingsbegroting. De 
VAR heeft meegedacht over het traject van de Indo-
nesische studenten. Vragen rondom corona kwamen 
veelvuldig aan de orde: het aantal besmettingen en de 
coronamaatregelen. Dit alles heeft grote impact gehad 
op de ervaren werkdruk en op medewerkers persoon-
lijk. De academische verpleeghuiszorg is aan de orde 
geweest evenals het Beleidsplan 2022 waarvoor input 
werd gegeven vanuit de VAR. De intensivering van de 
samenwerking met Coloriet werd besproken. Ook gaf 
de RvB een inkijkje in de plannen rondom de verbou-
wing van de Hanzeborg, en het Tijdelijk Verblijf Lelystad 
dat gesitueerd zal worden in het voormalig Zuiderzee 
Ziekenhuis. 

Een verpleegkundige adviesraad (VAR) geeft op beroepsinhoudelijke basis gevraagd dan wel ongevraagd advies 
aan de directie of raad van bestuur (RvB) van een organisatie om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te 
verbeteren.

Naam lid 

Mevrouw. T. van Mourik

Mevrouw. X. Gout

Mevrouw. E. Venhuizen

Mevrouw. C. Suierveld

Mevrouw. A. van Vreeswijk

Mevrouw. M. de Bruin - Karsies

Mevrouw. L. Vermeulen

Mevrouw. L. Visser - Gerritse

Samenstelling VAR op 31 december 2021
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Binnen Woonzorg Flevoland is een vertrouwenspersoon 
voor bewoners werkzaam voor De Uiterton, Hanzeborg 
en ’t Landleven. Met een poster op alle locaties is bekend 
wanneer de vertrouwenspersoon aanwezig en te bereiken 
is. De aanvraag van gesprekken met de vertrouwensper-
soon loopt via de verzorgenden, de receptie, komt direct 
van de bewoners of hun familie of via e-mail.

De klachtenfunctionaris treedt op voor klachten binnen 
geheel Woonzorg Flevoland, dus voor intramuraal en thuis-
zorg en zowel voor Almere als Lelystad. De aanwezigheid 
en bereikbaarheid van de klachtenfunctionaris wordt per 
locatie bekend gemaakt. 

In de tweede helft van 2021 is er gaandeweg minder last 
ervaren van corona. De focus lag in eerste instantie vooral 
op de veiligheid van bewoners, later meer op het welzijn-
saspect. Hoe kunnen we het voor de bewoners zo aange-
naam mogelijk maken, ondanks de situatie. 
De klachten over de beperkingen die coronamaatregelen 
met zich meebrachten werden in de loop van 2021 dan 
ook aanzienlijk minder. 

In 2021 zijn er in totaal 42 klachten bij de klachtenfuncti-
onaris binnen gekomen en in behandeling genomen. Het 
betreft uiteenlopende onderwerpen zoals te veel wisse-
lingen van zorgpersoneel, voeding, onvrede over zorgfre-
quentie, verschil van mening over de behandeling, bejege-
ning en miscommunicatie. De klachten zijn besproken met 
klagers en zorgmedewerkers. Belangrijk bij klachtenbehan-
deling is het hoor en wederhoor principe. Waar wenselijk 
heeft er bemiddeling plaatsgevonden en/of is er vanuit het 
management actie ondernomen op de klacht. 

Voor Woonzorg Flevoland is het belangrijk dat we klachten 
zien als start voor leren en als onmisbare input om onszelf 
te kunnen verbeteren. 

Vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris

Naam lid Aandachtsgebied of rol

Jeanette Stamps 

Jeanette Slaats

Ciska Appelman

Jenneke Sijbrant Vertrouwenspersoon bewoners

Klachtenfunctionaris bewoners en 
familieleden

Vertrouwenspersoon medewerkers 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg 
en dwang

Vertrouwenspersonen/klachtenfunctionaris
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Cliëntenraad

 De Cliëntenraad Woonzorg Flevoland Thuiszorg heeft in de 
vergaderingen die hebben plaatsgevonden overleg gevoerd 
met de directeur Thuiszorg. Er zijn uiteindelijk ook dit jaar 
bij hen een aantal vergaderingen niet doorgegaan. De direc-
teur Thuiszorg informeerde hen over de laatste stand van 
zaken inzake de wijzigingen/ontwikkelingen in de thuiszorg. 
Het Jaarplan Thuiszorg en de evaluatie daarvan per tertiaal 
kwam aan de orde. Per juli 2021 is er een nieuwe voorzitter 
aangetreden waardoor de voorzitter a.i. per die datum weer 
gewoon lid kon worden. Er heeft een inventarisatie plaats-
gevonden van zaken die nodig waren om als Cliëntenraad 
Thuiszorg te kunnen functioneren. Dit betekende inzicht in 
zaken als voor hoeveel cliënten behartigt de CR de belan-
gen, welke zorg wordt geboden en in welke wijken. Ook 
werden actiepunten opgesteld.  Dat is ook in 2021 weer het 
belangrijkste doel van de cliëntenraad geweest: ‘’Hoe bereik 
ik mijn achterban?’’. In ‘Thuis bij’ het magazine voor de 
cliënten van de Thuiszorg is wederom een wervingsadver-
tentie geplaatst voor nieuwe leden.

Cliëntenraad Thuiszorg

 Samenstelling cliëntenraad Woonzorg Flevoland thuiszorg
 31 december 2021

Naam lid Aandachtsgebied of rol binnen CR

Mevr. N Sieverts

Dhr. H de Boer

Mevr. A Stratman

Hans de Groot

Mevr. G. Boersen Voorzitter a.i.

Mevr. E. Toet

Voorzitter a.i. tot 1 juli, daarna lid

Lid/ vice voorzitter

Lid/ OT

Lid/ PR/ Wijkverpleging  

Lid  
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Naam lid Aandachtsgebied/ rol binnen CR

Mevr. G. bij de Vaate

Mevr. E. Waterhout 

Dhr. K. v.d. Wege

Mevr. J. Kroes

Dhr. J. Jorritsma  Voorzitter

Mevr. G. Broersen

Lid/Activiteiten

Lid/Zorg en Welzijn

Lid/‘t Landleven

Lid/Bouwzaken

Lid

 Samenstelling cliëntenraad De Uiterton/ ’t Landleven
 31 december 2021

Naam lid Aandachtsgebied/ rol binnen CR

Mevr. C. de Vries

Mevr. E. Agterberg

Dhr. H. Thörig 

Dhr. A. Reintjens

Dhr. M. Link

Mevr. J. de Groote

Mevr. T. de Vries Voorzitter

Mevr. H. Adrichem

Lid, zorg en Welzijn

Vicevoorzitter/Menucommissie

Penningmeester

Lid  

Lid  

Lid  

Lid  

 Samenstelling cliëntenraad Hanzeborg
 31 december 2021

Het jaar 2021 was een jaar dat helaas nog steeds werd 
beheerst door de coronamaatregelen. Het was wel minder 
heftig voor de bewoners omdat de huizen hun deuren kon-
den openlaten voor bezoek en omdat de meeste bewoners 
gevaccineerd waren. De vergaderingen van de Cliëntenra-
den (CR) intramuraal zijn dan ook gewoon doorgegaan. De 
Directeur Wonen en Zorg was bij alle maandelijkse verga-
deringen een deel van de vergadering aanwezig om de CR-
en te informeren en de CR-en de mogelijkheid te bieden 
vragen te stellen. Zij gaven desgevraagd adviezen of indien 
nodig hun instemming. Het bereiken van de achterban was 
een probleem door de coronamaatregelen, maar ook door 
de AVG, de privacywetgeving. De mutatielijsten werden 
vanaf augustus niet meer gedeeld met de CR-en waardoor 
er geen zicht meer was op de bewoners: wie er nieuw zijn 
komen wonen in de huizen, wie langdurig in het ziekenhuis 
was opgenomen of wie was overleden. Dit betekende dat 
er geen welkomstkaarten dan wel blijken van medeleven 
door de CR-en konden worden gezonden, omdat ze niet 
over die informatie beschikten. 

De CR-en zijn dit jaar voor het eerst betrokken geweest bij 
het voorbereiden van het Jaarplan Wonen en zorg doordat 
zij mochten aangeven wat er vanuit de CR-en als belangrij-
ke onderwerpen in het plan konden worden opgenomen. 

Inmiddels is een lid van de cliëntenraad Hanzeborg weer 
bij de Voedingscommissie. Bij De Uiterton is dit nog niet 
het geval. Tijdens de maandelijkse vergaderingen wer-
den allerlei zaken besproken die van belang zijn voor de 
bewoners. Update corona en het aantal besmettingen 
waren zeer belangrijke aandachtspunten alsook de maat-
regelen om de bewoners van de huizen te beschermen. De 
kwaliteit van de (belevingsgerichte) zorg die de bewoners 
krijgen en natuurlijk de voeding waren ook bespreekpun-
ten bij de vergaderingen. Nieuw onderwerp was dit jaar 
het beleidsdocument Intramurale Zorgdomotica waarvoor 
de CR-en hun instemming hebben moeten geven.

De jaarlijkse vergadering/Jaarfeest van beide cliëntenra-
den voor bewoners is dit jaar vanwege corona niet doorge-
gaan. Dit betekende dat er voor de cliënten of hun contact-
personen 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 koffieoch-
tenden van de CR Hanzeborg om in contact te komen met 
de achterban/ de bewoners zijn beperkt doorgegaan. Het 
lid van de cliëntenraad die dat organiseerde gaat nu indien 
mogelijk ook een-op-een koffiedrinken met bewoners die 
dat willen.

Clientenraden Hanzeborg en De Uiterton/ ‘t Landleven
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De Cliëntenraden Hanzeborg, De Uiterton/’t Landleven 
en Woonzorg Flevoland-Thuiszorg hebben in 2021 des-
gevraagd adviezen gegeven met betrekking tot het Be-
leidsplan en de Begroting Woonzorg Flevoland 2022, er 
is positief geadviseerd. Ook is er positief advies gegeven 
op het op het Jaardocument Woonzorg Flevoland 2020. 
De Cliëntenraden van De Uiterton, Hanzeborg en Woon-
zorg Flevoland Thuiszorg hebben besloten in te stemmen 
met de tarievenlijsten ‘Bewoners en Bezoekers Woonzorg 
Flevoland 2022’. De CR-en intramuraal hebben hun in-
stemming gegeven met het beleidsdocument ‘Intramurale 
Zorgdomotica’. 

In het kader van de nieuwe Wet medezeggenschap cliën-
ten zorginstellingen (WMCZ) 2018 die in juli 2020 is inge-
gaan en de nieuw op te stellen overeenkomst van de CR-en 
met de zorgaanbieder, heeft dit jaar een aantal overleggen 
plaatsgevonden met het management van Woonzorg 
Flevoland wat nog niet heeft geresulteerd in een nieuwe 
medezeggenschapsovereenkomst met de zorgaanbieder.

Governance
De samenwerking met de respectievelijke directeuren is 
goed. Het jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht heeft 
dit jaar plaatsgevonden in de vorm van een jaargesprek 
zonder officiële agenda. Het valt de CR op dat zij steeds 
meer worden betrokken bij zaken die worden ontwikkeld 
bij Woonzorg Flevoland. 

Instemming en advies
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“Het was rustiger in de zomer. Er leek lucht te komen na alle vaccinaties in het voorjaar. De besmettingen namen af 
en we hadden weinig met corona te maken. En dan zie je de besmettingscijfers weer gigantisch oplopen. Binnen de 
thuiszorg, bij cliënten en bij collega’s. De vragen die het meebrengt, de onduidelijkheid, het constant veranderende 
beleid van de overheid.” Het was een chaotisch jaar. Zo vat Fleur Wissingh, wijkverpleegkundige in Lelystad, het jaar 
2021 samen. 

“We hadden de hoop dat het behapbaarder zou worden 
met de vaccinaties. Maar nee. We zien in de landelijke 
cijfers dat mensen die gevaccineerd zijn, minder snel in het 
ziekenhuis komen. Toch zijn er nog steeds veel besmettin-
gen en kwetsbare mensen die er last van hebben, en er 
aan overlijden. Vorig jaar zijn er ook mensen overleden, 
maar toen waren er nog geen vaccins. Nu hadden we de 
hoop dat onze cliënten meer beschermd zouden zijn. Je 
ziet mensen lijden. En dat is heftig.”

Naast wijkverpleegkundige, is Fleur ook lid van de hygië-
necommissie, waarbij ze zich bezighoudt met alles rondom 
hygiëne op de werkvloer. En de afgelopen tijd met name 
op het gebied van corona natuurlijk. Hygiëneprotocollen 
toepassen, is volgens Fleur ook zorg vanuit je hart leveren. 
“Je wil niet dat je cliënt of bewoner ziek wordt, omdat jij je 
niet aan de regels hebt gehouden. Bescherm jezelf, en zorg 
er ook voor, dat de cliënt of bewoner waar je voor zorgt in 
goede gezondheid verkeert. Door de protocollen goed na 
te leven, verklein je echt de kans om bacteriën of virussen 
mee te nemen en over te dragen. Het mondkapje draag je 
voor je eigen bescherming en de mensen bij je thuis.”

Ongrijpbaar
Een ongrijpbaar virus, noemt Fleur het coronavirus. “Je 
denkt dat je het kent. Toch zijn er nog steeds situaties 
waarbij je denkt: is deze persoon echt positief getest? 
Gelukkig zetten we uit voorzorg bij twijfels altijd persoonlij-
ke beschermingsmiddelen (PBM) in en vragen we voor de 
zekerheid een test aan.” Wat corona volgens Fleur ongrijp-
baar maakt, zijn de symptomen. “Ik had laatst een cliënt 
die dacht iets verkeerds te hebben gegeten, en drie keer 
had overgegeven. Voor de zekerheid droegen we PBM. Na 
een zelftest bleek de cliënt positief. Of vorige week een 
van mijn eigen cliënten: die was niet zo lekker, had wat 
verhoging en een blaasontsteking. Ook positief getest. Het 
beeld bij cliënten is niet altijd duidelijk.”

“We moesten dit jaar meer zorg afschalen. Op dat moment 
kijk je naar wat het minst ingrijpend is. In plaats van drie 
keer per week, twee keer per week douchen. Het meest 
heftige scenario is alleen iemand uit bed halen en medica-
tie geven. Heel ingrijpend is dat. Gelukkig hebben we nog 
niet naar dit meest heftige scenario hoeven afschalen. Af-
schalen willen we natuurlijk liever niet. De meeste cliënten 
begrijpen het wel. Maar het is heel vervelend en niet leuk 
om aan iemand te vertellen.”

Een chaotisch jaar

Fleur Wissingh
Wijkverpleegkundige
in Lelystad
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Fleur Wissingh
Wijkverpleegkundige
in Lelystad

Woonzorg Flevoland in cijfers

Aantal 2021: 1.074
Aantal 2020: 1.047

Aantal personeelsleden in 
loondienst (incl. Wmo)

Aantal 2021: 552
Aantal 2020: 523

Aantal 2021: 620
Aantal 2020: 583

Aantal cliënten
met zorg en verblijf

Aantal 2021: 263
Aantal 2020: 250

Aantal 2021: 652
Aantal 2020: 576

Aantal extramurale 
cliënten Zvw

Maaltijden Capaciteit

Cliënten

Personeel

Aantal 2021: 13.647
Aantal 2020: 15.166

Aantal 2021: 20
Aantal 2020: 16

Aantal 2021: 287
Aantal 2020: 272

Bedden

Aantal 2021:  1 .738
Aantal 2020: 1 .731

Aantal extramurale 
cliënten Zvw

Aantal 2021: 1.738
Aantal 2020: 1.731

Aantal 2021: 70
Aantal 2020: 80

Aantal cliënten met zorg en 
verblijf Volledig Pakket Thuis
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91.043
6.209

25.805

2.402
5.104

78.035

13.074
453

4.906
15.886

85.431
5.156

28.462

1.920
5.895

75.162

13.169
276

4.132
18.993

Aantal dagen met zorg en verblijf – Wlz
Aantal dagen met zorg en verblijf – eerstelijnsverblijf
Aantal Volledig Pakket Thuis 

Aantal dagdelen dagactiviteiten – Wlz
Aantal dagdelen dagactiviteiten – Wmo

Aantal uren wijkverpleging

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

Productie Aantal 2021 Aantal 2020

€ 49.486.882
€ 33.319.602
€ 16.167.280

Totaal bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten en Wmo

€ 46.017.390
€ 30.689.311
€ 15.328.079

Bedrijfsopbrengsten Aantal 2021 Aantal 2020
€
€ €

€
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Risicoparagraaf
Woonzorg Flevoland ziet in de omgeving waarin zij opereert verschillende risico’s voor haar bedrijfsvoering. Deze 
risico’s zijn verschillend van aard en worden op verschillende manieren gevolgd en beheerst. 

Corona
In 2021 is er nog steeds sprake van grote invloed van het 
coronavirus. Woonzorg Flevoland heeft daar net als de 
rest van Nederland last van gehad. Intern zijn maatregelen 
doorgevoerd om te blijven sturen op mogelijke effecten 
van dit virus op onze organisatie, onze bewoners en cliën-
ten en onze medewerkers.

Corona heeft in 2021 een duidelijk impact op het verzuim-
cijfer van de organisatie. Het verzuimcijfer is onverminderd 
hoog, omdat medewerkers zelf getroffen zijn door corona 
of in quarantaine moesten. Als gevolg hiervan is het afge-
lopen jaar een (extra) beroep gedaan op onze collega’s, 
uitzendkrachten en/of ZZP-ers om de zorg te blijven kun-
nen leveren die onze cliënten nodig hebben. Ook na 2021 
zullen de effecten van het coronavirus op het verzuimcijfer 
zichtbaar zijn. Momenteel is een aantal medewerkers 
overbelast door de vele uren die zij extra gewerkt hebben 
tijdens de crisis en de beperkte mogelijkheid om verlof op 
te nemen.

Naast de extra personele kosten maakt Woonzorg Flevo-
land ook extra materiële kosten. Denk aan de kosten rond-
om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), testmate-
riaal en de transportkosten daarvan naar het laboratorium 
en extra scholingskosten.

De financiële effecten voor 2021 zijn verwerkt in de jaar-
rekening 2021. De extra kosten in het kader van corona 
zijn gedekt door de diverse toegezegde compensatie-
maatregelen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorg-

verzekeringswet (Zvw). De afrekening hiervan zal in 2022 
plaatvinden. Wat de financiële effecten van deze crisis in 
2022 zullen zijn is op het moment van opstellen van de 
jaarrekening 2021 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 overzien. Binnen de 
Wlz zijn reeds compenserende maatregelen voor Q1 2022 
gecommuniceerd en dekken hiermee de extra personele 
kosten die corona gerelateerd zijn. De Zorgverzekeraars 
zijn nog in overleg over compenserende maatregelen 
2022.

Woonzorg Flevoland heeft de impact van de ontstane 
situatie op haar bedrijfsvoering en financiële gezondheid 
geëvalueerd. Met behulp van scenario’s op grond van de 
huidige uitval van productie – als gevolg van leegstand of 
het niet kunnen leveren van zorg als gevolg van de coro-
namaatregelen – en toegenomen kosten als gevolg van 
oplopend ziekteverzuim, is de mogelijke financiële impact 
in kaart gebracht. De effecten hiervan zijn op dit moment 
nog beperkt. 

Wij constateren opnieuw dat er sprake is van grote onze-
kerheid over verdere ontwikkeling van het coronavirus. 
Deze onzekerheid kan effect hebben op de bedrijfsvoering 
en financiële gezondheid van Woonzorg Flevoland. Als 
gevolg 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 uitwerking van de compensatiemaatregelen door de 
overheid, Zorgkantoor en Zorgverzekeraars Nederland.
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In onderstaand overzicht worden de risico’s weergegeven met de acties die Woonzorg Flevoland daarop neemt. Op een 
schaal van 1 (laag) t/m 5 (hoog) is tevens aangegeven wat de verwachting is dat het risico zich voordoet, wat de impact 
op de organisatie zal zijn als het zich voordoet en welk risico Woonzorg Flevoland bereid is te nemen met betrekking tot 
dit risico. Het model dient ook als instrument om via de planning & control cyclus grip te houden op de risico’s.

STRATEGISCH

WETTELIJK

OPERATIONEEL

RISICO ANALYSE WOONZORG FLEVOLAND 

FINANCIEEL

Strategische risico’s 
bevinden zich voornamelijk 
op het vlak van de door po-
litieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen veranderen-
de wetgeving. 

Met constant overleg op bestuurlijk 
niveau, direct of indirect via brancheor-
ganisaties, probeert Woonzorg Flevoland 
invloed uit te oefenen op de politieke 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 personeel is een acuut 
risico binnen de gehele 
sector en ook voor 
Woonzorg Flevoland

Hoog verzuim. Het hoge 
verzuim wordt deels 
veroorzaakt door corona 
gerelateerde klachten.

Omzetderving en extra 
kosten als gevolg van 
covid-19

Dataveiligheid

Wettelijke voorschiften

De onzekerheid omtrent de 
toekenning van voldoende 
budgetten zorgt voor finan-
ciële onzekerheid.

Op verschillende vlakken worden initia-
tieven genomen om dit risico beheers-
baar te maken.

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

Leidinggevenden zetten volop in op 
vitaliteit en gezondheid van onze mede-
werkers. O.a. zal een vitaliteitsonderzoek 
gedaan worden onder de medewerkers.

Sturing op leegstand en beperking van 
extra kosten. Omzetderving wordt vanaf 
2022 niet meer gecompenseerd. De 
vergoeding van de extra kosten is ook 
ingeperkt.

Per 25 mei 2018 is de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. Woonzorg Flevoland is op 
verschillende vlakken binnen haar 
organisatie bezig met een tijdige uitrol.

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

Met name de toekenning van voldoen-
de budgetten in de WMO zorgt voor 
financiële onzekerheid. Op verschillende 
vlakken onderneemt Woonzorg Flevo-
land actie om het risico te verkleinen. 
Daarnaast is het onzeker of er binnen de 
Wlz voldoende contracteerruimte is om 
de geleverde productie te betalen aan de 
zorgaanbieders.

Risico’s Acties Verwachting
Impact op 
organisatie

Risico- 
bereidheid

36 |  RISICOPARAGRAAF



Toekomstparagraaf
De toekomst is dus onzeker waar het de effecten van het coronavirus betreft. Er is een aantal ontwikkelingen die in 2022 
of daarna van invloed zijn op de organisatie. We noemen ze hierna.

De opgave in de ouderenzorg is groot. Samenwerken met 
partners en stakeholders zal in toenemende mate van be-
lang zijn. Partners als andere VVT-organisaties, gemeenten 
en financiers bepalen mede of en hoe Woonzorg Flevoland 
in staat is om de uitdagingen binnen de ouderenzorg aan 
te gaan.

De doorontwikkeling van nieuwe zorgconcepten zoals het 
Tijdelijk verblijf Lelystad zal in 2022 en daarna van invloed 
zijn. De exacte uitwerking van dit nieuwe initiatief is echter 
moeilijk te voorspellen.

De uitbreiding van de Hanzeborg loopt vertraging op. 
Medio 2023 is de verwachte oplevering van de nieuwe 40 
appartementen gepland. De invulling van de huidige 24 
kleinschalig wonen appartementen krijgt een nieuwe (regi-
onale) invulling, mogelijk voor specifieke doelgroepen.

De wensen en behoefte voor vernieuwing van De Uiterton 
gaat mogelijk gepaard met herhuisvesten van de bewoners 
als we over gaan tot sloop-nieuwbouw. Dit zal van grote 
invloed zijn op de bewoners en medewerkers, maar heeft 
uiteraard ook een financieel effect.

Zorgpersoneel wordt de komende jaren alleen maar 
schaarser. Woonzorg Flevoland zal alles uit de kast moe-
ten halen om blijvend kwalitatief goed personeel aan zich 
te binden. Creativiteit, aandacht voor opleiden en goed 
werkgeverschap. We weten nog niet welke inzet daarvoor 
nodig is, maar we zullen alle zeilen bij moeten zetten om in 
de toekomst antwoord te hebben op dit vraagstuk.

Nederland is begin 2022 opgeschrikt door het geweld in 
Oekraïne. Naast het menselijke leed heeft de oorlog ook 
gevolgen voor de prijs van grond- en hulpstoffen zoals olie 
en gas. De stijgende prijzen van olie en gas kunnen zorgen 
voor kostenstijgingen met betrekking tot energie voor 
Woonzorg Flevoland. Omdat Woonzorg Flevoland langlo-
pende energiecontacten heeft, heeft dit op korte termijn 
geen impact op de bedrijfsvoering. Mogelijk dat andere 
producten op termijn ook duurder gaan worden als gevolg 
van de stijgende prijzen van grond- en hulpstoffen. Door 
de onzekerheid hieromtrent zijn deze effecten niet goed in 
te schatten.
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Samenvatting 
jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021 sluit met een resultaat van circa € 1,3 miljoen 
positief. Dit resultaat bevat een aantal incidentele baten en lasten. 

Hogere toekenning covid meerkosten 2020 (+/+ € 306.000)
 
Vorming van de voorziening Regeling Vervroegde 
Uitdiensttreding (-/- € 660.000) 

Overig incidentele posten van circa +/+ € 619.000 euro. 

De belangrijkste incidentele baten en lasten zijn:

Het genormaliseerde resultaat van 2021 komst uit op circa € 1 miljoen 
(2% rendement). Dit ligt iets hoger dan het genormaliseerde resultaat 
van 2020 circa € 640.000 (1,5% rendement). 

In 2021 zijn met betrekking tot de intramurale zorg (Wlz) circa 
€ 1 miljoen aan extra kosten gemaakt die corona gerelateerd zijn. 
Deze kosten zijn gedekt uit de behorende compensatieregelingen Wlz.  
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Bijlage 
profiel van de organisatie

Dit moment van het bezoek van de koning aan de Hanzeborg werd vastgelegd in het Jaaroverzicht 2021 van het 
Koninklijk Huis.
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1981

Oprichting De Ankerplaats 
in Lelystad

1985
Opening De Uiterton door 
Prinses Juliana

1998

Fusie De Ankerplaats en 
De Uiterton tot Stichting 
Woonzorgcentra 
Flevoland

2008

2011

PREZO vervangt HKZ

2013
Stichting Woonzorgcentra 
Flevoland wordt 
Woonzorg Flevoland

2015

Woonzorg Flevoland wordt 
hoofdaannemer van Ondersteuning 
Thuis en Dagbesteding ouderen in 
Lelystad

Nieuwe bedrijfskleding

2016

De Uiterton krijgt ELV

2017
Nieuw kwaliteitskader Wet 
langdurige zorg

2018

2019
Opening Eerstelijnsverblijf Almere

2020
Coronapandemie

2021
Werkbezoek Koning 
Willem-Alexander aan 
Woonzorg Flevoland vanwege 
coronapandemie

2023
25-jarig bestaan van 
Woonzorg Flevoland

Komst Indonesische 
zorgmedewerkers

2030
Verdubbeling van zorgvraag 
voor ouderen

Woonzorg Flevoland wordt 
een van de vijf leveranciers 
van ‘Zorg in de Wijk’ in 
Almere voor Zilveren Kruis

Woonzorg Flevoland breidt uit in 
Almere

Woonzorg Flevoland ontvangt 
1 miljoen euro voor 
kwaliteitsverbetering

Klantadviescentrum opgericht

Decentralisatie-operatie: 
Wmo. Grote bezuinigingen 
in de zorg

Opening ‘Vergeten Landleven’ 
in Lelystad

In samenwerking met Kwintes 
wordt woonzorglocatie 
De Bolder geopend

De Uiterton krijgt KSW-afdeling

2009

2010

Hanzeborg opent de deuren

Overname huishoudelijke 
ondersteuning van Coloriet

32 plekken verzorgingshuis-
zorg worden omgezet naar 
verpleeghuiszorg  

2000
Start Center Care Thuiszorg

Nominatie ‘Beste Leerwerkbedrijf 2016’

Wijkverpleging start met GGz-team
in Lelystad

Woonzorgflevoland start met 
verpleging en verzorging in Almere

Almere

Algemene beschrijving
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Huisarts

HUISHOUDELIJKE 
ONDERSTEUNING Wijkzorg

VERPLEEGHUISZORG 
THUIS

Modulair pakket thuis 

(tijdelijk) Eerstelijnsverblijf

DAGBESTEDING

BEHANDELDIENST 1E LIJN

ZORGALARMERING

MAALTIJDENSERVICE 

Wmo (gemeente) Zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) Wlz (Wet langdurige zorg)

ONDERSTEUNING THUIS
(Lelystad)

Schoon en leefbaar huis

Een zinvolle invulling van de dagZiekenhuis

Sociaal
wijkteam

‘weer naar huis’

+     Psychogeriatische zorg -
       PG-team 
+     Somatische zorg - wijkteams
+     Verpleegtechnische 
       handelingen - VTH-team

KLEINSCHALIG 
WONEN (PG-ZORG)

Behandeldienst 2e lijn

SOMATISCHE ZORG
VERPLEEGHUIS

GGZ - ZORG VOOR 
OUDEREN

Thuis Zo lang mogelijk  Wonen met zorg
 bij WZF

Volledig pakket thuis

thuis 

ZorgvraagOndersteunings-
vraag

Zorgvraag Zorgvraag

‘POSITIEVE GEZONDHEID: 
ZORG MET OOG VOOR 

WELBEVINDEN’

‘WIJ WERKEN 
BELEVINGSGERICHT’

WZF loket: Zorgadvies

Kernactiviteiten
Woonzorg Flevoland begeeft zich op het Wlz-terrein 
Verpleging & Verzorging en is toegelaten voor de Wlz-
functies intramurale zorg met behandeling, VPT/MPT, 
dagbehandeling en crisiszorg. Woonzorg Flevoland heeft 
een BOPZ-aanmerking. Voor de Wlz-gefinancierde zorg 
hebben wij een overeenkomst met ZilverenKruis Zorg-
kantoor. 

Wij bieden Wlz-producten (intramurale woonzorg & be-
handeling, dagbehandeling, crisisopvang, Volledig Pakket 
Thuis en Modulair Pakket Thuis), wijkverpleging en de 
Wmo-producten huishoudelijke ondersteuning, ondersteu-
ning thuis en dagbesteding voor ouderen. 

Voor de taken die onder de Zorgverzekeringswet vallen 
heeft Woonzorg Flevoland contracten met diverse zorg-
verzekeraars. Wij bieden eerstelijnsverblijf en thuiszorg in 
Almere en Lelystad. Voor de huishoudelijke ondersteuning 
(Wmo) heeft Woonzorg Flevoland contracten met de ge-
meenten Almere en Lelystad. Ook is Woonzorg Flevoland 
in Lelystad hoofdaannemer voor de Wmo-gefinancierde 
taken Ondersteuning Thuis in de stadsdelen Noordoost en 
Noordwest en van dagbesteding ouderen in heel Lelystad. 
In Almere Wmo zorgarrangement 3 voor mensen met psy-
chogeriatrische problemen dan wel geheugenproblemen.

Naast zorg bieden wij warme maaltijden (in het restaurant 
en bij de cliënt thuis) en personenalarmering.

Cliëntreis
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Huisarts

HUISHOUDELIJKE 
ONDERSTEUNING Wijkzorg

VERPLEEGHUISZORG 
THUIS

Modulair pakket thuis 

(tijdelijk) Eerstelijnsverblijf

DAGBESTEDING

BEHANDELDIENST 1E LIJN

ZORGALARMERING

MAALTIJDENSERVICE 

Wmo (gemeente) Zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) Wlz (Wet langdurige zorg)

ONDERSTEUNING THUIS
(Lelystad)

Schoon en leefbaar huis

Een zinvolle invulling van de dagZiekenhuis

Sociaal
wijkteam

‘weer naar huis’

+     Psychogeriatische zorg -
       PG-team 
+     Somatische zorg - wijkteams
+     Verpleegtechnische 
       handelingen - VTH-team

KLEINSCHALIG 
WONEN (PG-ZORG)

Behandeldienst 2e lijn

SOMATISCHE ZORG
VERPLEEGHUIS

GGZ - ZORG VOOR 
OUDEREN

Thuis Zo lang mogelijk  Wonen met zorg
 bij WZF

Volledig pakket thuis

thuis 

ZorgvraagOndersteunings-
vraag

Zorgvraag Zorgvraag

‘POSITIEVE GEZONDHEID: 
ZORG MET OOG VOOR 

WELBEVINDEN’

‘WIJ WERKEN 
BELEVINGSGERICHT’

WZF loket: Zorgadvies
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Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Woonzorg Flevoland

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Identificatienummer Kamer van Koophandel 

E-mail

Internetpagina

Meentweg 12

8224 BP

Lelystad

0320 229 229

41247103

info@woonzorgflevoland.nl

www.woonzorgflevoland.nl

Algemene indentificatiegegevens

De rechtsvorm van Woonzorg Flevoland is een stichting, deze is statutair gevestigd in Lelystad. De stichting kent een 
algemene signatuur (oorspronkelijk gemeentelijke instellingen). 

Dagelijks Bestuur en Raad van Toezicht
De organisatie hanteert het Raad van Toezicht/Raad van 
Bestuur model. Eindverantwoordelijke voor de stichting is 
de voorzitter Raad van Bestuur. De leden van de Raad van 
Toezicht verrichten – in onafhankelijkheid – hun werk-
zaamheden. Op voordracht van de OR en de cliëntenraden 
wordt één lid benoemd. 

Organisatiestructuur van Woonzorg Flevoland 
Het algemene beleid komt tot stand in het Directieteam 
(DT) en wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Het 
DT bestaat uit de directeur Wonen en Zorg, directeur 
Thuiszorg, directeur Bedrijfsvoering en ICT, de directeur 
Strategie en Behandeling en de bestuurssecretaris en ver-
gadert onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur.

Cliënt en bewoner
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Locaties Woonzorg Flevoland
De Uiterton
De Uiterton biedt intramurale zorg en behandeling. Naast 46 
appartementen voor (hoofdzakelijk) somatische zorg. Daar-
naast zijn er 4 kleinschalige woongroepen met ieder 7 appar-
tementen voor psychogeriatrische zorg. Binnen De Uiterton is 
een afdeling voor eerstelijnsverblijf met 12 plaatsen. De 
Uiterton verhuurt 51 aanpalende seniorenappartementen. De 
bewoners van deze appartementen en andere omwonenden 
kunnen gebruik maken van ons dienstenpakket. De Uiterton is 
een ontmoetingsplaats voor ouderen uit de wijk. En beschikt 
naast een restaurant ook over een kapsalon en een tandart-
senpraktijk. 

Hanzeborg
Woonzorgcentrum Hanzeborg maakt onderdeel uit van het 
multifunctionele centrum Hanzeborg. In de Hanzeborg biedt 
Woonzorg Flevoland intramurale zorg en behandeling. De 
Hanzeborg heeft naast 93 appartementen waar zorg en verblijf 
geboden wordt, ook 4 kleinschalige woongroepen met in to-
taal 24 plaatsen psychogeriatrische zorg en een schakelafdeling 
met 10 plaatsen waarvan 2 voor crisisopnames. In de Hanze-
borg exploiteert Woonzorg Flevoland een zwembad ten behoe-
ve van haar cliënten. Het zwembad wordt tevens gehuurd door 
andere organisaties zoals Topfit en zwemschool Aquayara. In 
de Hanzeborg zijn ook een tandarts, kapper, schoonheidssalon, 
een kinderdagverblijf en praktijken voor fysiotherapie en logo-
pedie te vinden. Verder zijn ontmoetingscentrum Plein 201 van 
Welzijn Lelystad, het sociale wijkteam, het wijkinfopunt.

‘t Landleven
‘t Landleven is een kleinschalige woonvorm voor mensen met 
dementie. De woonzorglocatie ligt in de landelijke Lelystadse 
wijk Groene Velden en bestaat uit 3 moderne groepswoningen 
met ieder 10 appartementen. Op het ruime erf kan men vrij 
rondwandelen in de belevingsgerichte tuin of helpen met de 
verzorging van de dieren en planten. In het woonhuis op het 
terrein van ’t Landleven is dagbestedingslocatie Het Groene 
Huis van Woonzorg Flevoland gevestigd. 
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ELV Almere
De afdeling Eerstelijnsverblijf (ELV) Almere aan de Kerkstaat 
98 te Almere biedt plek aan 10 cliënten, die tijdelijk extra zorg 
behoeven. Dit betreft eerstelijnsverblijf vanuit de Zorgverze-
keringswet (Zvw). Eerstelijnsverblijf duurt minimaal 24 uurtot 
maximaal 18 weken, en is bedoeld voor kwetsbare mensen die 
tijdelijk niet meer, of nog niet verantwoord in hun eigen woon-
omgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in 
een ziekenhuis of een andere zorginstelling met medisch speci-
alistische behandeling aangewezen is. 

De Bolder
De Bolder bestaat uit 6 kleinschalige woongroepen waar in sa-
menwerking met Kwintes zorg en begeleiding wordt geboden 
aan 36 ouderen met zowel een psychische als een somatische 
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 geleid door 
een manager van Woonzorg Flevoland onder directe aanstu-
ring van een regiodirecteur van Kwintes, in nauwe afstemming 
met de directeur van de Hanzeborg. De Bolder is ook de wijk-
post voor het GGz-thuiszorgteam. Dit is een thuiszorgteam dat 
wijkverpleging biedt en gespecialiseerd is in psychische proble-
matiek.

Thuiszorg wijkposten Almere en Lelystad 
De thuiszorgteams werken zoveel mogelijk vanuit een post in 
de betreffende wijk. Daartoe zijn er wijkteamposten in gezond-
heidscentrum De Haven in Lelystad Haven zijn medio 2019 ver-
huisd naar de Waranda, in Centra Plaza in de Zuiderzeewijk en 
in het gebouw aan de Schepenen 9 (tegenover Hanzeborg). In 
Almere heeft Woonzorg Flevoland een wijkpost in de Bartokkli-
niek in de Muziekwijk, een wijkpost in Almere Haven (Reede-
waard) en Almere buiten aan de Edelhertweg. 
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Behandeldienst
De Behandeldienst van Woonzorg Flevoland is multidisciplinair 
en bestaat uit vakgroepen fysiotherapie, diëtetiek, logopedie, 
ergotherapie, psychologie en muziektherapie. De artsengroep 
bestaat uit Specialisten Ouderengeneeskunde (SO), Verpleeg-
kundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA).

Meentstaete
De Raad van Bestuur en diverse ondersteunende en stafdien-
sten zijn gehuisvest in de locatie Meentstaete. Ook de teams 
Huishoudelijke Ondersteuning Lelystad en Ondersteuning 
Thuis Lelystad werken vanuit deze locatie. 

Dagbesteding
Zowel in Almere als in Lelystad bieden we dagbesteding aan. 
Dit doen we op verschillende locaties. We gaan steeds meer 
samenwerkingen aan met derden, zodat we iedereen
dagbesteding kunnen bieden die het beste bij hem of haar 
past. In Lelystad hebben we nu afspraken in onderaanneming
voor 5 jaar met twee zorgboerderijen
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Het bezoek van Koning Willem-Alexander werd afgesloten met een bezoek aan dagbestedingslocatie 
Het Groene Huis in Lelystad.
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