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“We maken onze (ouderen)zorg toekomstbestendig door het inzett en van een transiti e. Dat is spannend, 
maar als we voldoende aandacht hebben voor de veranderingen bij cliënten, bewoners én medewerkers 
gaat het lukken.”

“Verbouwen met de winkel open”, dat is een uitspraak 
die voor de ouderenzorg voor de komende jaren zeker 
van toepassing gaat zijn en het nodige van ons zal vragen. 
Gezien de opgave die vanuit de maatschappij op ons af-
komt op gebied van demografi e, vastgoed, arbeidsmarkt, 
zorgstelsel en hoe inhoudelijk zorg verleend wordt, is het 
onvoldoende om de dingen die we deden ’een beetje‘ 
anders te gaan doen.

Het moet in de zorg anders: meer preventi e, meer zelf-
standigheid en eigen regie, meer en langer thuis, nog 
meer digitaal, meer samenwerken met andere 
(zorg)parti jen. Het uitgangspunt van de transiti e is 
“alleen nog intramuraal wonen met zorg als het écht niet 
anders kan”. En zo’n transiti e en anders werken dan we 
gewend zijn brengt onrust mee. Voor Woonzorg Flevo-
land is het behouden van goede kwaliteit van zorg voor 
de cliënten en bewoners daarin het belangrijkste. We 
kunnen het niet alleen, we zijn afh ankelijk van diezelfde 
maatschappij.

Als bestuurder van Woonzorg Flevoland zie ik het als 
mijn belangrijkste taak om goed te zorgen voor iedereen 
binnen onze organisati e en de balans te houden tussen 
kwaliteit in het nu en verandering voor de toekomst. De 
balans tussen waar we invloed op hebben en wat niet 
tot onze verantwoordelijkheid behoort. De balans tussen 
binnen en buiten.

Woonzorg Flevoland kan deze opgave niet alleen aan. 
Daarom zijn we in 2022 onder andere een samenwer-
kingsovereenkomst aangegaan met Coloriet. Samen ho-
pen we beter in staat te zijn gesprekken aan te gaan met 
stakeholders over deze opgave en samen zoeken we wat 
we slimmer en beter met elkaar kunnen doen. Ook hier 
geldt dat ‘massa maken’ alléén niet voldoende is.

Samen moeten we het ook nog eens anders gaan doen: 
meer innovati e toevoegen, meer welzijn, een andere rol 
voor informele zorg. Aansluiten bij de community 
building, langer thuis, alleen intramuraal waar nodig. 
Het Integrale zorgakkoord, de weg die de Minister voor 
Langdurige zorg en Sport op gaat met WOZO, de zorg-
kantoren, Nza en Acti z, allemaal spreken ze dit mantra. 
En wij moeten deze veranderingen vormgeven terwijl we 
tegelijkerti jd goede zorg blijven leveren aan de mensen 
die nu bij ons wonen en de cliënten in de wijk. Verbou-
wen met de winkel open.

Gelukkig zet je een transitie in voor een langere periode 
en voltrekt deze zich niet van vandaag op morgen. We 
hebben een aantal jaren de tijd. De piek van de vergrij-
zing is niet morgen. We moeten ons wel voorbereiden. 
Er zijn nu nog maar net zorgwoningen voldoende, maar 
de wach tti jd voor wonen met zorg loopt op. We zijn blij 
dat in 2023 de Hanzeborg kan uitbreiden met 41 nieuwe 
appartementen. Voorzien van nieuwe technologie. Door 
het toevoegen van meer welzijn en met extra handen 
vanuit de informele zorg zett en we ook hier de transitie 
in gang voor dagelijks geluk en een mooie dag voor onze 
bewoners. De vernieuwde Hanzeborg zal midden in de 
community staan. Hetzelfde willen we ook rondom 
De Uiterton en in Almere gaan realiseren: toekomstbe-
stendige ouderenzorg in de wijk, voor de wijk en met de 
wijk.

De thuiszorg in de wijk wordt door velen als oplossing 
gezien om dure zorg vanuit het ziekenhuis naar toe te 
verplaatsen en de druk op de verpleeghuiszorg te ver-
minderen. In de verpleeghuizen hebben onze collega’s 
het zwaar door tekort aan handen en steeds zwaardere 
problemati ek. Wij zien vooral hoe zwaar óók de collega’s 
van de thuiszorg het nu al vaak hebben door tekort aan 
handen. Vernieuwen en veranderen in de thuiszorg is 
nodig om die transiti e - van intramurale zorg naar meer 
zorg thuis - waar te kunnen maken en betaalbaar te kun-
nen houden. Ook hier zullen innovati e, de inzet van het 
netwerk van cliënten en andere vormen van informele 
zorg onderdelen van zijn.

“Meer innovatie toevoegen, meer welzĳ n, een 
andere rol voor informele zorg.”

Doen waar we goed in zijn: alle veranderkracht en fl exibi-
liteit die onze organisati e in zich heeft  zullen we vanaf nu 
moeten mobiliseren en waar nodig aanvullen. De transi-
ti e vraagt om goede samenwerking met interne parti jen 
zoals de ondernemingsraad en de cliëntenraden én ex-
terne parti jen zoals andere zorgorganisati es, het zorgkan-
toor, zorgverzekeraars, woningcorporati es en welzijnsor-
ganisati es. En samenwerking, dat vraagt om aandacht en 
inzet van de mensen die het moeten doen.

We zullen daarnaast voldoende aandacht moeten heb-
ben voor alle veranderingen: goed monitoren wat de 
gevolgen zijn voor iedereen en wat ervoor nodig is om 
cliënten, mantelzorgers, bewoners en collega’s mee te 
nemen in de transiti e. Dat vraagt een grote inspanning 
van iedereen. We hebben strategische denkkracht, meer 
veranderkracht en innovati ef denken nodig om dit te 
kunnen doen.

En tot slot het belangrijkste van alles: we zullen er met 
elkaar voor moeten zorgen dat de medewerkers die nu 
bij ons werken, dat met plezier willen blijven doen. Door 
het werk aantrekkelijk te houden en innovati e toe te 
voegen behouden we collega’s. Ontwikkeling van talent, 
persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning in het vak, 
maakt dat collega’s graag bij ons willen (blijven) werken. 
We concurreerden al met andere werkgevers in de zorg, 
maar sinds de coronacrisis ook met vele andere sectoren. 
Woonzorg Flevoland probeert als werkgever onderschei-
dend te zijn door het geven van aandacht en vrijheid. Zelf 
invulling kunnen geven aan wat jij bijdraagt en waar jij 
goed in bent staat bij ons voorop. Samen met je team is 
iedereen zelf verantwoordelijk voor het creëren van een 
mooie dag, met de beste zorg voor cliënten of bewoners. 
Ik wil er voor zorgen dat dát nooit zal veranderen.

Samen zorgen voor mensen

John Bos
Voorzitt er raad van bestuur 
Woonzorg Flevoland

TRANSITIE

Het uitgangspunt van de transitie is 
“alleen nog intramuraal wonen met zorg als 

het écht niet anders kan”.
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VERANDEREN MET AANDACHT
Transiti e van de zorg
Iedere speler in het ouderenzorgdomein is er inmiddels 
wel van doordrongen dat blijven doen wat we deden of 
een beetje anders doen dan we deden, niet voldoende is 
om de impact van de vergrijzing op te vangen (zie bijlage 
2 afb eelding ’Impact van de vergrijzing’). 

Drie landelijke beleidstukken geven richti ng en sturen de 
transiti e aan:

Ook wij zullen als organisati e ons moeten verhouden tot 
deze nieuwe normen en ons moeten voorbereiden op 
wat dat voor onze organisati e en onze manier van zorg 
leveren gaat betekenen. Het recht op zorg verandert en 
daar zal iedereen mee te maken krijgen.

Hoe wij dit gaan doen, leest u terug in dit beleidsplan 
waarin we aansluiten bij de begroti ng 2023. Samen 
vormen de begroti ng en dit beleidsplan het ‘Beleidsdo-
cument 2023’. Dit beleidsdocument is het uitgangspunt 
voor het opstellen van het jaarplan 2023 van de diverse 
organisati eonderdelen. Zij vertalen, met hun manage-
mentt eams, dit beleidsdocument naar hun jaarplannen 
voor 2023. Deze jaarplannen hebben een ander detail-
niveau, gaan meer over hoe we dit gaan doen en wat we 
dan gaan doen. De daarin opgenomen acti es en projec-
ten dragen allemaal bij aan de doelstellingen zoals deze 
in dit beleidsplan zijn geformuleerd voor onze organisati e 
en daarbij uiteindelijk ook aan de transiti e van de ou-
derenzorg: om deze toekomstbestendig te maken en te 
houden. 

Vormgeven aan de transiti e 
Woonzorg Flevoland heeft  in 2022 een verandering 
ingezet in antwoord op de vier grootste maatschappelijke 
opgaven. Dat hebben we gedaan aan de hand van ‘de cir-
kel van strategie en beleid’ (zie bijlage 1) en de vier visies 
van Woonzorg Flevoland op wonen en zorg, gezondheid 
en welzijn, arbeid en werkgeverschap en, innovati e en 
digitalisering. De visies geven ons richti ng en sturing in 
de benodigde verandering in antwoord op de maatschap-
pelijke ontwikkelingen. We zullen deze dan ook in 2023 
blijven benutt en. De vier visies zijn opnieuw in dit be-
leidsplan opgenomen.

Verbeteren, veranderen en vernieuwen is waar 
Woonzorg Flevoland al jaren goed in is en graag doet. 
We ontwikkelen en pionieren graag. Samen werken we 
aan verbetering van werkprocessen voor de beste zorg. 
Samen implementeren we veranderingen en vernieuwen. 
We innoveren. De transiti e vraagt van ons om samen met 
heel veel parti jen vorm en inhoud te geven aan dit nieu-
we paradigma. Niet alleen als Woonzorg Flevoland, maar 
met andere parti jen, mantelzorgers en vrijwilligers.

Verbeteren VernieuwenVeranderen

Waarom

Doel

Kernvraag

Vergroten van kennis en 
vaardigheden, versterken 
van de houding

Integreren van externe 
ontwikkelingen

Vormgeven aan een 
nieuw systeem en daarin 
relevant zijn

Doen we het goed of kan 
het beter?

Doen we de goede dingen 
of kan het anders?

Is dat we dachten wat goed 
was wel goed of moet er 
langs een nieuw paradigma 
naar de wereld gekeken 
worden?

Leren Ontwikkeling Vernieuwing

Bron: vrij naar House of Coherence. Toename van complexiteit bij verbeteren, veranderen en transiti e

1.

2.

3.

Het programma Wonen, Ondersteuning en
Zorg voor Ouderen (WOZO) geeft  aan dat de
landelijke norm wordt: zelf als het kan, thuis
als het kan, digitaal als het kan.
Het integraal zorgakkoord (IZA), dat in september
onder voorwaarden is getekend, sluit aan op de 
wensen van het WOZO. Beide geven de wijkver-
pleging een centralere rol in de zorgketen. 
De opdracht is om in te zett en op preventi e, 
samenwerking en passende zorg naast extra 
aandacht voor onze collega’s.
Passende zorg krijgt vorm binnen de kaders pas-
sende zorg, die in juni 2022 het licht zagen. Binnen 
de kaders passende zorg werk je mensgericht, 
passend bij wat de persoon echt nodig heeft . Ons 
belevingsgericht werken sluit daar al op aan.

Woonzorg Flevoland is (en wordt gezien als) een innova-
ti eve, ondernemende organisati e in het zorglandschap. 
Daarom krijgen veel van de doelen en acti es zoals 
geformuleerd in de drie belangrijkste landelijke beleids-
richti ngen al aandacht binnen onze organisati e. Ook 
in 2023 gaan we daar nog mee door. Hierna leest u op 
welke manier wij de gevraagde transiti e vertalen naar 
onze werkprocessen. En zoomen we in op een aantal 
voorbeelden van initi ati even waaruit de aansluiti ng op de 
landelijke richtlijnen blijkt. 
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Samenwerking met parti jen
De transiti e van de zorg vraagt om samenwerking met 
vele parti jen: welzijn, gemeenten, corporati es. 
Community building, als antwoord op de vergrijzing en 
het tekort aan zorgwoningen, vraagt om samenwerking 
met welzijn. Voor het tekort aan handen in de zorg is in-
novati e belangrijk en dus de samenwerking met scholen 
en onderwijsinstellingen.

Voor de inzet van de ’informele zorg‘ in onze werkproces-
sen is op een andere manier contact met mantelzorgers, 
vrijwilligers en het netwerk van onze cliënten nodig. We 
bewegen toe naar het zijn van een ouderenzorgorganisa-
ti e die bijdraagt aan wat kan, naast en binnen het net-
werk van ouderen in Almere en Lelystad.

De maatschappelijke verandering die nodig is, kunnen 
wij als organisati e niet aanjagen en tot een goed einde 
brengen, maar we maken wel deel uit van het maat-
schappelijke debat. Wij moeten ons bewust zijn van de 
ontwikkelingen en hebben het verhaal over wat er nodig 
is te vertellen aan de naasten van clienten en bewoners, 
aan vrijwilligers en mantelzorgers. Daar hebben we ook 
de medezeggenschap bij nodig. Iedereen zal zich er 
bewust van moeten zijn dat er andere ti jden aan komen 
die vragen om innovati e en creati viteit, om samenwer-
king en transiti e. En iedereen zal moeten helpen die 
boodschap uit te dragen. Leidinggevenden zullen we 
moeten toerusten om een voorbeeld te zijn voor alle 
medewerkers in het uitdragen die boodschap: samen zijn 
we onderdeel van een maatschappelijke verandering. 
Over een aantal jaren zullen ouderen anders wonen en 
leven en anders zorg ontvangen dan nu. Het is de kunst 
die verandering te omarmen en niet te benaderen vanuit 
schaarste, maar vanuit kansen. 

Samenwerken met elkaar
Een organisati e in transiti e vraagt om veel verander-
kracht van alle medewerkers. We komen er daarom in de 
paragraaf over onze medewerkers uitgebreider op terug. 
Samenwerken vraagt om specifi eke vaardigheden om 
onderstaande doelen te behalen:

Samenwerking in Almere
Vanaf 2015 hebben we onze zorg uitgebreid naar Almere. 
In die periode is wel duidelijk geworden dat Woonzorg 
Flevoland zich daar moet positi oneren in een nieuw 
krachtenveld van stakeholders. We kunnen concluderen 
dat we inmiddels een bekende en gewaardeerde speler 
zijn in dat veld. Men weet ons te vinden, we werken 
nauw samen met gemeente, ziekenhuis en welzijnsorga-
nisati es. De corporati es kennen ons en we werken samen 
aan onze zichtbaarheid en identi teit.

We hebben in de afgelopen jaren ook geleerd dat dit ti jd, 
aandacht en energie van de managers en ondersteunen-
de diensten vraagt om die positi e in te nemen. Daarom 
gaan we de werkzaamheden en doorontwikkeling in 
Almere vatt en in een programmati sche aanpak. Dat is 
de conclusie en aanbeveling vanuit het rapport over de 
vervolgaanpak en strategie voor Woonzorg Flevoland in 
Almere.

We gaan de werkzaamheden in Almere niet als ’anders‘ 
beschouwen dan de werkzaamheden in Lelystad, maar 
we bundelen de inspanningen en monitoren de resulta-
ten binnen een programma. We verbinden de werkzaam-
heden en initi ati even. Zo weten we elkaar makkelijker te 
vinden en kunnen we krachti ger in het werkveld opere-
ren.

De goede landing van de nieuwe medewerkers vanuit 
Zorgfi x, de thuiszorgorganisati e die we in 2022 hebben 
overgenomen, zal in 2023 de nodige aandacht vragen. In 
Almere verzilveren we de samenwerking door uitbreiding 
van zorg in de wijk (ook al stopt in 2023 de pilot vanuit 
Zilverenkruis) en de Wmo (Wet maatschappelijke onder-
steuning). De aanbesteding voor 2 percelen binnen de 
Wmo die in 2022 is voorbereid, voeren we in 2023 uit 
op de aan ons gegunde producten. Daarnaast heeft  de 
overname van de kleinere thuiszorgorganisati e(s) ons de 
gelegenheid gegeven verder te groeien in de thuiszorg 
waardoor we Woonzorg Flevoland in Almere anders kun-
nen positi oneren in de keten.

Het toevoegen van informele zorg aan de profes-
sionele zorg en tegelijk het bewaken van onze 
kwaliteitsnormen vraagt om creati viteit en 
ondernemerschap.
Het fi nancieren van zorgproducten over de domei-
nen heen vraagt om fl exibiliteit in systemen en van 
mensen.

-

-

-

-

De samenwerking met Coloriet en andere partners
aanjagen, monitoren en oliën vraagt een proacti eve
en op samenwerking gerichte houding en een
voorbeeldrol.
Bouwen aan communiti es rondom onze locati es
vraagt om een plan van aanpak hoe daar te komen en
met welke partners we dat doen op elke locati e.

“Je wordt opgeleid voor een bepaal-
de functi e. Voor fl exibiliteit willen we 
meer naar maatwerk.”
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Samenwerking Coloriet
In 2022 ondertekenden de bestuurders van Coloriet en 
Woonzorg Flevoland een samenwerkingsovereenkomst 
voor een Strategische Allianti e. Na een periode van 
onderzoek door de beide directi es is besloten de inten-
ti everklaring om te zett en in een samenwerkingsovereen-
komst, omdat de bestuurders, directi es, medezeggen-
schap en RvT/RvC van beide organisati es kansen zien in 
deze samenwerking.

De samenwerking met Coloriet neemt in de rij van sa-
menwerkingspartners daarmee een bijzondere plek in. 
We hebben met hen een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten voor de periode tot aan medio 2024. De sa-
menwerking met Coloriet zal de komende twee jaar fors 
ingrijpen op onze eigen organisati e. De projecten uit deze 
samenwerkingsagenda zijn daarom opgenomen in dit be-
leidsplan daar waar zij eff ect hebben op onze bewoners 
en cliënten, de medewerkers of de bedrijfsvoering.

Er is een 20-tal onderwerpen geformuleerd waarop de 
samenwerking verder onderzocht wordt. Of deze twin-
ti g onderwerpen ook daadwerkelijk worden omgezet 
in projecten die zullen worden uitgevoerd, is nog niet 
duidelijk. Andersom is deze lijst ook niet uitputt end. We 
zullen in het traject om te komen tot intensieve samen-
werking ook nog onderwerpen tegenkomen die we nog 
niet hebben voorzien en die logisch voortvloeien uit de 
dagelijkse prakti jk. Daar waar samenwerking loont, zullen 
we dat doen.

De beide bestuurders geven vorm en inhoud aan de 
samenwerking met hun beide directi eteams. In 2023 
zullen we een aantal malen gezamenlijk vergaderen om 
de voortgang te bespreken. Ook gaan we medewerkers 
met elkaar in contact brengen waar dat logisch is en van 
meerwaarde. Over en weer zullen we kennis delen en 
elkaar als vanzelfsprekende partner in samenwerking 
gaan zien.

In de volgende hoofdstukken wordt verder vorm gegeven 
aan de inhoud en een vertaling gemaakt wat hiervoor 
staat beschreven. Ook dit jaar is gekozen voor de onder-
verdeling van: onze bewoners en cliënten, medewerkers, 
bedrijfsvoering en de omgeving.

ONZE BEWONERS EN CLIËNTEN
Wat betekent de transiti e van de zorg voor onze huidige cliënten en bewoners? Zij en de medewerkers 
zien de eerste stappen van deze verandering: steeds meer innovati e, een nieuwe bekosti ging, een andere 
rol voor gastvrijheid en welzijn. Tegelijk verbeteren we dat wat we al doen: strategische personeelsplan-
ning en medewerker gericht opleiden bijvoorbeeld. En de uitbreiding van de Hanzeborg met een ‘nieuwe 
wijk’ met 41 appartementen voor mensen met dementi e is ook zo’n voorbeeld.

VISIE op Wonen en Zorg

Woonzorg Flevoland verbindt wonen met zorg: ongeacht de 
woonsituati e van mensen leveren wij passende zorg van huishou-
delijke ondersteuning tot zorg in onze intramurale setti  ngen. Zorg 
over de bestaande schott en en fi nancieringsstromen heen.

Wij leveren zorg aan cliënten en bewoners zoveel mogelijk in een 
doorgaande lijn vanuit het perspecti ef van de client. Onze vast-
goedportefeuille past daarbij: we zett en 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 woonsituati e, hun zorgbehoeft e 
en hoe dit gecombineerd wordt. Woonzorg Flevoland maakt de 
combinati e 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 dementi evriendelijk en senior-
proof zijn door een centrale functi e van onze intramurale setti  n-
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 preventi e 
met welzijn als focus. We borgen deze kwaliteit van zorg door de 
inzet van digitale ondersteuning voor medewerkers en cliënten. 
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De behandeldienst in de wijk
De behandeldienst levert passende zorg, ook in de wijk.
De complexiteit van zorg in verpleeghuizen neemt toe. 
Dit doet ook een beroep op de expertise van onze behan-
delaren. Samen met de behandeldienst van Coloriet en 
andere ketenpartners zoeken we wegen om ons aanbod 
te verstevigen.

Er komt steeds meer aandacht voor het toevoegen van 
de juiste waarde van behandeling. Wat doen we wel, wat 
doen we niet en waarom? De waarde van de inzet van 
behandeling moeten we voortdurend in overleg met de 
betrokkenen wegen. Zo ontstaat ’passende zorg‘ in de 
praktijk en de wijk.

Ons specialisme ’complexe ouderenzorg‘ is steeds meer 
nodig in de wijk. De huisarts vraagt om onze hulp en 
nabijheid. Samen staan wij de thuiswonende kwetsbare 
ouderen bij en bewaren we het soms eveneens kwets-
bare evenwicht tussen cliënt en mantelzorger. Wij delen 
kennis en trainen vaardigheden van formele en informele 
zorgverleners op dit vlak, zo staan we ook indirect de 
cliënt bij. 

Het delen van onze expertise met nog vitale ouderen zien 
wij ook als een maatschappelijke opdracht, met als doel 
bewustzijn en zelfredzaamheid te vergroten. Zo sluiten 
we aan bij het kader passende zorg: kritisch kijken naar 
welke zorg echt nodig is en inzetten op 
preventie.

Kwaliteit
Woonzorg Flevoland blijft zorg leveren binnen de kaders 
van het kwaliteitskader Verpleegzorg. Daarmee vervalt 
het onderscheid in de kwaliteitskaders tussen verpleeg-
huiszorg en verpleegzorg thuis. Wij voldoen daarmee 
overal aan het leveren van goede verpleegzorg. Het 
werken vanuit één kader verkleint de afstand tussen de 
organisatieonderdelen. De uitwerking van de thema’s 
waarop dit kader is gebaseerd worden in de jaarplannen 
van de locaties en van de thuiszorg verwerkt. 

We bewaken de kwaliteit van onze zorg door de keur-
merkschema’s Prezo en Prezo care te volgen. In 2023 
wordt opnieuw getoetst. Voor de thuiszorg staat een 
tussentijdse Prezo audit en voor intramuraal en de gehele 
organisatie een eindaudit van Prezo Care.

Om de kwaliteit te borgen en de dilemma’s die daarbij 
horen bespreekbaar te maken werken we organisatie-
breed met aandachtsgebieden. Het gaat dan om ken-
nisgebieden als hygiëne, medicijngebruik, onbegrepen 
gedrag en palliatieve zorg. De vorm en inhoud van deze 
aandachtsgebieden staan volgende jaar in de jaarplan-
nen. In 2023 zullen we daarnaast organisatiebreed 
aandacht besteden aan het aandachtsgebied ’informele 
zorg’.

Informele zorg 
Vele kleine stappen maken samen een heuse transitie. 
Als we over een aantal jaren het netwerk van elke cliënt 
willen kunnen inzetten dan start dat nu met een andere 
rol voor vrijwilligers en mantelzorgers in onze organisa-
tie, het betrekken van het netwerk van onze cliënten en 
mensen in de wijk. Die boodschap vertellen aan de man-
telzorgers en vrijwilligers van nu vraagt om een andere 
mind-set bij zorgcollega’s en communicatiestrategie. De 
boodschap “wij houden dit niet vol en dat gaat ook iets 
vragen van u als mantelzorger” is niet makkelijk, maar 
wel nodig. Wij zoeken de samenwerking én het gesprek 
daarover op met vrijwilligers en mantelzorger. 

Mantelzorgers van de toekomst moeten we stimuleren 
te blijven doen wat zij kunnen en deden nu hun naaste 
ook zorg ontvangt van ons. We gaan naast elkaar staan en 
samen zorgen voor mensen. Dat betekent mantelzorgers 
opleiden om hun mantelzorg langer vol te kunnen hou-
den en hen uitnodigen deel te blijven uitmaken van de 
zorg voor hun naaste. Ook als die zorg grotendeels wordt 
ondersteund door onze zorgmedewerkers.

Ik hoorde laatst een jonkie net van 
school vragen “Goedemorgen, hoe 
gaat het vandaag? Wat lukt u zelf 
en wat kan ik van u overnemen?”
Geweldig toch? 

Mantelzorgers smeren broodjes en zetten koffie, buur-
vrouwen van toen men nog thuis woonde worden ver-
welkomd om vrijwilligerswerk te komen doen. Kinderen 
mogen nog steeds een bijdrage leveren aan de zorg, ook 
al woont vader of moeder bij ons. Het uitgangspunt is: 
samen met mantelzorgers en vrijwilligers wordt de zorg 
beter. Wij bewaken daarbij de kwaliteit van zorg en onze 
professionals blijven bijdragen aan de invulling van een 
mooie dag. 
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Community building en community care
Als we ouderen meer in staat willen stellen voor zich zelf 
te zorgen (reablement), dan moeten we met de ouderen 
van de toekomst in gesprek over wat zij daarvoor nodig 
hebben, hoe zij dat zien en wat zij wel en niet mogen 
verwachten van de ouderenzorg. Een voorbeeld hiervan 
is te vinden in Denemarken. Zij faciliteren het wonen van 
ouderen in groepen/communities en ondersteunen het 
behoud van eigen regie.

Het maatschappelijk debat moet gevoerd worden en we 
zijn er onderdeel van. Hoe we onze bijdrage leveren is op-
genomen in het hoofdstuk ’Onze omgeving’. Langer thuis 
blijven wonen, al dan niet met behulp van wijkverpleging 
thuis, lukt alleen als we met elkaar invulling geven aan 
de rol van ’de community‘ en als we het netwerk van de 
cliënten inzetten en versterken. De mantelzorger in zijn 
kracht zetten is de dynamiek in de wijk.

Nieuwe zorgproducten ontwikkelen
Er zijn andere zorgproducten nodig. Overgangen tussen 
zorgproducten zonder de drempels van intra- en extra-
muraal of de financiering. Zoals tijdelijke psychogeriatri-
sche opvangplekken voor mensen die tijdelijk meer zorg 
nodig hebben dan ze thuis kunnen ontvangen, maar wel 
met oog op terugkeer naar huis.

We geven deze nieuwe vormen van ‘tussenzorg’ graag 
vorm op de plekken in de Hanzeborg die vrij komen na de 
verbouwing. Goede herstelgerichte zorg tussen thuis en 
verpleeghuis of tussen thuis en ziekenhuis.

VISIE op Gezondheid en Welzijn

Ouder worden is geen ziekte, maar een nieuwe levensfase.

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 dit bijdraagt aan gezondheid en welzijn. Een 
preventieve 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 overige diensten 
in voor het welzijn en de gezondheid van onze cliënten en bewo-
ners: van welzijnsmakelaar tot wijkverpleegkundige, van specia-
list ouderengeneeskunde tot coach belevingsgerichtwerken.

Intramurale en extramurale zorg ziet er bij ons hetzelfde 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 zelfbeschikking, het echte gesprek 
over leven en dood en zingevingsvragen gaan we niet uit de weg. 

Informele zorg (vrijwilligers en mantelzorgers)
een prominentere plek geven in onze zorg;
Plan van aanpak opstellen voor de periode van
2 jaar over community building. In de wijk en 
rondom Hanzeborg, De Uiterton en ‘t Landleven 
én in Almere;
De rol van de behandeldienst in huis en in de
wijk en in Almere. In relatie tot de samenwerking 
met Coloriet, huisartsen en Duurzame Medische
Zorg (DMZ);
Ontwikkelen en implementeren van nieuwe en
drempelloze zorgproducten.

Wij ontwikkelen samen een normenkader voor
onze behandelaren;
Onze behandelaren gaan actief naar elkaar 
verwijzen;
Onze behandelaren worden gezamenlijk 
geschoold;
De vakgroepen gaan kennis uitwisselen over 
specialisaties;
Het VPT-model wordt gedeeld en op elkaar 
afgestemd.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

SAMENVATTEND
Dit veranderen we met aandacht in 2023 voor 
cliënten en bewoners:

Vanuit samenwerking met Coloriet:
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ONZE MEDEWERKERS
De zorgmedewerkers moeten we op handen dragen. Zij zijn het goud van onze organisatie. Dit doen we 
door persoonlijke talentontwikkeling, medewerkergericht opleiden, aandacht voor 55-plussers die al lang 
in de zorg werken. Werken in de zorg is fijn, werken bij Woonzorg Flevoland nog fijner. Zorgmedewerkers 
gaan de transitie merken én vormgeven. Hun input is van grote waarde. De zorgmanagers zijn altijd nauw 
betrokken en staan in direct contact met “ons GOUD”. 

Innovatie in de zorg
Innovatie is niet alleen een toverwoord, het is een van 
voornaamste oplossingen voor de toename van de zorg-
vraag. Onze medewerkers zijn goed toegerust om te wer-
ken met deze innovaties. Dat moeten we samen doen. 
Wie nu in de zorg werkt mag meedoen en meedenken 
over anders vormgeven van de zorg. Dit kan ook zijn 
weerslag hebben in de wijk. Daar waar mogelijk pakken 
we de regie in de wijk als het gaat om samenwerken met 
innovaties. 

Innovaties die wij inzetten zijn bedoeld om meer vrijheid 
en eigen regie te creëren en passen in het zorgarrange-
ment zoals weergegeven in de visie op innovatie. Repete-
rende taken vervangen we waar mogelijk door innovaties. 
Slimmer werken met innovaties, slimmer inrichten van 
werk en werkprocessen. In de wijk wordt dit zichtbaar 
door het inzetten van onder andere Virtuele thuiszorg 
van MobileCare, Telelock en/of Medido.

Innovatie is niet altijd gelijk aan technische vernieuwing 
of digitalisering. Het kan ook een sociale innovatie zijn, 
een andere werkwijze en of het verbeteren van huidige 
werkprocessen. De nieuwe bekostiging wijkverpleging is 
ook een vernieuwing die ingezet wordt om de werkwij-
ze te vereenvoudigen en betere afstemming te krijgen 
tussen de cliëntenpopulatie en de bekostiging van de 
geleverde zorg. In de woonzorglocaties zetten we in op 
het vormgeven van nieuwe ’crossovers‘ tussen welzijn, 
gastvrijheid en zorg binnen en buiten de organisatie. 

Om innovaties te realiseren zijn ook financiële middelen 
nodig en waar het kan, maken we optimaal gebruik van 
subsidies of andere aangeboden (financiële) middelen.

Talentontwikkeling: van strategie naar praktijk
We gaan alle talenten in de zorg benutten: wie opgeleid 
wil worden, wordt opgeleid; wie wil meedenken over 
beleid en innovatie denkt mee en wie wil zorgen, blijft 
zorgen.

Maatwerk en aandacht voor ieders persoonlijke omstan-
digheden maakt dat we het ziekteverzuim omlaag kun-
nen brengen en de medewerkers bij ons blijven. De me-
dewerkers zelf zijn daarbij de oplossing. Zij denken mee 
in hoe zij hun vakkennis kunnen behouden en vergroten 
en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat zorgen voor 
onze cliënten en bewoners leuk blijft. Medewerkergericht 
opleiden krijgt een boost. Het strategisch opleidingsplan 
en de strategische personeelsplanning geven ons richting.

VISIE op Arbeid en Werkgeverschap

Jij en Woonzorg Flevoland, samen zorgen voor mensen.

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

Woonzorg Flevoland en jij vormen een team. We 
creëren samen een integer werkklimaat met een fijne, 
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 positieve gezondheid blijven jij en 
Woonzorg Flevoland gezond en vitaal. Jij hebt een volle 
gereedschapskist die je kan inzetten voor behouden en 
vergroten van jouw talenten en werkgeluk.

Als ouderenorganisatie zijn we onderscheidend in onze 
werving en selectie. We doen er alles aan om mensen 
voor ons te werven en te behouden. Onze campagnes 
zijn eigentijds, vooruitstrevend, helder en eerlijk.

“Het is belangrijk dat we dit gesprek 
over de toekomst overal in de organi-
satie voeren. Nog niet iedereen heeft 
door wat er op ons afkomt!”

Leiderschap en managementstijl in verandering
We vragen van zorgmanagers en directeuren verander-
kracht. Daarin gaan we hen ondersteunen vanuit de on-
dersteunende diensten. En hen faciliteren met opleiding, 
ontwikkeling van leiderschapsstijl en managementaanpak. 

Onze leiders in de zorg geven leiding aan de transitie. 
Samenwerking zoeken met welzijn, informele zorg intro-
duceren, meedenken over innovaties die goed en fijn zijn 
voor cliënten en bewoners, omdat ze eigen regie terug-
brengen of fijn is voor medewerkers. Of omdat het lasten 
verlicht. Als leider in de zorg regel je het allemaal en dat 
doe je goed. 

De ondersteuningsvraag vastgelegd
Via een samen besproken ondersteuningsvraag op maat 
trekken collega’s van de ondersteunende dienst samen 
op met de collega’s uit het primaire proces. Samen 
spreek je af wat je als directeur of manager nodig hebt 
op gebied van bijvoorbeeld innovatie, HR, financiën en/
of communicatie. Samen maken we het waar! (zie ook 
hoofdstuk Bedrijfsvoering).
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Innovati e in de zorg: programmati sch aanpakken;
Opleiden van talenten;
Leiderschap en managementsti jl en structuur 
passend bij transiti e en verandering;
Afspraken vastleggen in ondersteuningsaanvraag
tussen directeur/manager en ondersteunende
diensten;
Verzuimbeleid en -aanpak.

De teams wijkverpleging gaan intensiever 
samenwerken;
We starten een intern uitzendbureau voor een
fl exibele schil voor beide organisati es;
We gaan de samenwerking tussen de verpleeg-
kundigen intramuraal enthousiasmeren;
Zorginnovati e in de wijk en intramuraal gaan we
samen invoeren (mobile care, heup-airbag, 
conti nenti ezorg). De subsidies en vergoedingen
halen we samen op;
Wij nemen samen deel aan regionale arbeids-
markti niti ati even (Flever) en zorgen voor afstem-
ming binnen beide organisati es;
Wij gaan voor één gezamenlijke arbodienstverle-
ner voor begeleiding in verzuimdossiers en voor
vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers;
Opleiden doen we samen, leren en ontwikkelen
over de organisati egrenzen heen;
We onderzoeken de opti es voor het gezamenlijk
werven door de kennis en experti se van de
recruitmentafdelingen bij elkaar te brengen.

ONZE BEDRIJFSVOERING
Financieel op orde zijn, brengt rust in de organisati e. Die rust stelt ons in staat om te anti ciperen en te 
acteren op de situati e van buiten. Onze data gebruiken we voor het verbeteren van processen en geeft  ons 
inzicht in onze bedrijfsvoering. De samenwerking met andere parti jen vraagt, en geeft  ons ook, een inkijk 
in bedrijfsvoering van anderen. Daar leren we van elkaar. De gesprekken met fi nanciers doen we samen 
met partners binnen en buiten de VVT, dan staan we sterker. 

VISIE op Innovati e en Digitalisering

Woonzorg Flevoland is ondernemend en 
vernieuwend.

We zien innoveren als vanzelfsprekend en als een 
positi eve uitdaging. Innovati e en digitalisering 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 wij-
ze kwalitati eve hoogwaardige zorg te kunnen blijven 
geven aan onze cliënten en bewoners en dragen bij 
aan een goede werkbalans. 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. 

Verzuimbeleid en aanpak
Sectorbreed hebben we sinds corona te maken met hoge 
verzuimcijfers. We keren terug naar het gedragsmodel 
voor verzuim en vragen een grote mate van eigen verant-
woordelijkheid van de medewerkers zelf én een intensief 
contact tussen manager en medewerker. 

Daarnaast zal een plan van aanpak worden opgesteld 
om de managers te ondersteunen bij het managen van 
het langdurig verzuim van teamleden. De doelstelling 
voor 2023 is het verzuim terug te brengen tot 6 %. Om 
dit goed te ondersteunen gaan we op zoek naar de beste 
arbodienstverlener die daar bij past.
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SAMENVATTEND
Dit veranderen we met aandacht in 2023 voor onze me-
dewerkers: 

Vanuit de samenwerkingsagenda met Coloriet:

De contactverzorgende mee op huis-
bezoek om het netwerk in kaart te 
brengen is een goede manier om het 
netwerk te betrekken!
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Begroti ng op orde 
Woonzorg Flevoland heeft  een sluitende begroti ng geba-
seerd op data. Dat is een hele uitdaging gezien de nieuwe 
CAO-afspraken, het hoge verzuimcijfer in de sector, de 
uitdagingen op de arbeidsmarkt en de wijzigingen in de 
fi nanciering. 

We bereiden ons voor op nieuwe (fi nanciële) ontwikke-
lingen, zoals de aankondiging van het verdwijnen van de 
NHC-component¹ binnen de WLZ-tarieven² in 2024.

Wij zorgen voor een degelijke zorgverkoop en goede 
afstemming met zorgkantoor en zorgverzekeraars. De 
afdelingen HR en Financiën begeleiden de directeuren en 
managers in het behalen van de fi nanciële afspraken.

Veranderkracht
Vanuit de ondersteunende dienst begeleiden we de 
gestandaardiseerde werkprocessen zoals salarisadmi-
nistrati e en factuurverwerking enerzijds, en leveren we 
ondersteuning aan de zorgmanagers bij het zorgproces, 
de strategie en beleidsontwikkeling anderzijds. 

Bij een organisati e in transiti e hoort veel veranderkracht, 
oversti jgend denkvermogen en innovati e. Er komen veel 
vragen vanuit de directi e en managers op de ondersteu-
nende dienst af. Die verzoeken leggen we vast in een 
eenvoudig op maat gemaakte ondersteuningsaanvraag: 
wat is de vraag, wat is er nodig, wanneer wil je dat 
hebben en wat is de inspanning die de ondersteunende 
dienst levert. Geen uitgebreide projectplannen, wél een 
gezamenlijk uitgangspunt om de vraag en verwachti ngen 
helder te krijgen. Zo kunnen we samen prioriteren en de 
capaciteitsvraagstukken in beeld brengen.

Onze organisati e bestaat uit een diversiteit aan onderde-
len. De transiti e is op al die onderdelen van invloed. Het 
gaat ons helpen als we vanuit één kernteam de verande-
ringen begeleiden. Dat kernteam, bestaat uit strategisch 
adviseurs aangevuld met experti se uit de staf die nodig is 
voor dat onderwerp (HR, data analyse, C&M, KBI of ICT). 
Samen zorgen zij ervoor dat de juiste mensen worden 
betrokken en steeds dezelfde stappen worden doorlo-
pen. Een lerend team dat de organisati e ondersteunt in 
het verwezenlijken van de transiti e vanuit verbinding. 
Als duidelijk is wat de verandering inhoudt, wordt deze 
vanuit dit team begeleid en pas overgedragen wanneer 
de ‘staande organisati e’ aangeeft  het zelf aan te kunnen 
om de verandering door te zett en. Dat team heeft  ook 
aandacht voor duurzame prakti jkvoering in relati e tot 
circulaire inzet, energietransiti e, afval en CO2.

Alle organisati eonderdelen hebben hun fi nanciën 
op orde;
Voorbereiden op NHC korti ng in 2024;
Afspraken vastleggen in ondersteuningsaanvra-
gen tussen ondersteunende dienst en directeur/
manager;
Kernteam veranderkracht ter ondersteuning aan
de managers;
Ontwikkelen en herstructureren nieuwe routes 
wijkverpleging Almere.

De nieuwe bekosti ging wijkverpleging op basis
van cliëntprofi elen gaan we samen aanpakken;
De systemen die we beide gebruiken (Afas, ONS) 
gaan we samen inrichten en beheren;
Nieuwe ICT systemen worden in afstemming 
aangeschaft ;
Geti jde, ti jdelijk verblijf Flevoland ontwikkelen
en exploiteren we samen;
De start van elk zorgproces is klantadvies/zorgad-
vies: we bundelen de krachten en stralen naar de
partners in de keten uit dat we de juiste zorg
op de juiste plek regelen binnen Woonzorg 
Flevoland of Coloriet;
We gaan onze zorg samen verkopen aan 
gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren:
we trekken beleidsmati g samen op, voeren de
inhoudelijke inkoopgesprekken samen.

Normati eve huisvesti ngscomponent
Wet Langdurige Zorg
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SAMENVATTEND
Dit veranderen we met aandacht in 2023 voor de 
bedrijfsvoering:

Vanuit de samenwerkingsagenda met Coloriet:
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ONZE OMGEVING

Onze bijdrage aan het maatschappelijke debat
Als we het maatschappelijke debat bij de VVT beginnen, 
komen we ook weer uit bij de VVT. Bovendien wordt dan 
de boodschap “u gaat mogelijk minder zorg ontvangen 
van ons”. Dat is onwenselijk. We moeten de samenleving 
juist activeren om zelf met oplossingen en ideeën te 
komen. 

Het gaat dus om bewustwording en participatie. 
Woonzorg Flevoland kan bij dat laatste een rol spelen 
door te vertellen over hoe het nu gaat in de zorg en aan 
te geven wat we nodig gaan hebben in de toekomst van 
vrijwilligers en mantelzorgers. Daar zijn we ook zeker toe 
bereid om op uitnodiging van en samen met de provin-
cie, gemeenten, corporaties en welzijnsorganisaties de 
boodschap te verkondigen en mensen aan te zetten tot 
nadenken over hun toekomst.

Samenwerkingsagenda
De samenwerking met Coloriet ontslaat ons niet van het 
opstellen van een samenwerkingsagenda met andere 
stakeholders, zoals welzijnspartijen. Als we meer wel-
zijn willen toevoegen aan de zorg, dan hebben we ook 
die partijen hard nodig. We werken domeinoverstijgend 
samen en dat doen we vanuit een pragmatische insteek. 
Onze collega’s van Ondersteuning Thuis in Lelystad wer-
ken al op deze manier en hun kennis en kunde gebruiken 
we graag ook in Almere. 

We zitten bovenop de ontwikkelingen binnen de gemeen-
ten: nemen kennis van de nieuwe raadsprogramma’s, 
bouwen aan een samenwerkingsrelatie op bestuurlijk en 
ambtelijk niveau en zorgen voor heldere inbreng vanuit 
onze kennis en kunde als het gaat om wonen en zorg.

Waarde van samenwerking en transitie verzilveren
Het inzetten van transitie wordt beloond. Zorgkantoren, 
zorgverzekeraars en gemeenten stimuleren samenwer-
king en het nemen van regie. Subsidies, stimuleringsbud-
getten en projectfinanciering gaan we optimaal benutten, 
omdat we geloven dat het anders kan. Het kernteam wat 
de verandering in de organisatie ondersteunt, is ook alert 
op de subsidiebudgetten en zetten hier optimaal op in.

We werken samen met de VVT partners in beide regio’s 
in Flevoland (Amstel Gooi & Vecht,  Flevoland en Noord-
oostpolder) om de regionale ruimte van het zorgkantoor 
optimaal te benutten. Ook die financiële ruimte hopen 
we in te zetten binnen de kaders van IZA, WOZO en pas-
sende zorg.

Samenwerkingsagenda voor welzijn: De Schoor 
in Almere en Welzijn Lelystad;
Plan voor alternatieve huisvesting;
Gemeentelijke ontwikkelingen met betrekking
tot wonen en zorg volgen;
Diversiteit in woonvormen ontwikkelen en 
aanbieden.

We hebben eenzelfde visie op vastgoed en 
zoeken samen naar vastgoedmogelijkheden, 
stemmen af en trekken samen op.
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SAMENVATTEND
Dit veranderen we met aandacht in 2023 met onze 
omgeving:

Vanuit de samenwerkingsagenda met Coloriet:

De maatschappelijke beweging maakt dat voor onze organisatie de buitenwereld belangrijker is dan ooit. 
Alleen met de stakeholders samen kunnen we de transitie tot stand brengen. Collega VVT-organisaties, 
welzijnsorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten en financiers moeten met elkaar de transitie in 
de (ouderenzorg) tot stand brengen. In verbinding met elkaar. Woonzorg Flevoland maakt optimaal deel 
uit van onze omgeving!

Vastgoed
Op het gebied van vastgoed komt de transitie vooral neer 
op nieuwe, meer diverse woonvormen voor ouderen in 
de wijk en het loskoppelen van wonen van de zorg. De 
diverse woonvormen op één locatie kan ook een manier 
zijn om zorgconcepten te creëren. 

We schakelen voortdurend in Almere en Lelystad om mee 
te denken met gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. 
Ons basisvastgoedconcept helpt om snel en makkelijk 
te schakelen, intern en richting de gemeenten en stake-
holders. Deels trekken we samen op met Coloriet. We 
kennen elkaars wensen en ambities en trekken samen op 
in Lelystad.
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CIRKEL VAN STRATEGIE EN BELEID IMPACT VAN DE VERGRIJZING

Arbeidsmarkt

Woningmarkt

Demografie

Zorgstelsel

• Tekort aan 
personeel

• Werknemers 
vergrijzen ook

• Imago ouderen-
      zorg
• ZP’ers in de 

zorg nemen
alleen maar toe

• Vergrijzing neemt
toe

• Mantelzorgers
worden ouder

• 80-plussers
verdubbelt

• Aantal mensen
met diagnose 
dementie stijgt 

• Stijging zorgkos-
      ten onhoudbaar
• JZOJP
• Betalen preventie

en samenwerking
• Ontschotten

financiering 
WLZ/ZVW/ 
WMO

• Tekort aan 
woningen

• Tekort verpleeg-
      huis  plaatsen
• Meer diversiteit

woonvormen
nodig

• Seniorproof
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Visie gezondheid + welzijn

Contact medewerker cli
en

t

+95%

+86%

-57%

+151%

+154%

+21%

+96%

+87%

+92% +43%

+128%

+88%

+126%

+97%

Aantal alleenwonende 75-plussers

2018: 549.000
2040: 1.068.000

Aantal 75-plussers

2019: 1,4 miljoen
2040: 2,6 miljoen

Aantal 50-74 jarigen per 85-plusser
(mogelijke mantelzorgers) 

2019: 14,6
2040: 6,3

Aantal 90-plussers 

2019: 127.000
2040: 318.000

Aantal sterfgevallen ten gevolge
van dementie (a)

2018: 16.000 
2040: 41.000 

Aantal mensen met meerdere
chronische aandoeningen tegelijk 

2018: 5,4 miljoen
2040: 6,5 miljoen

Aantal mensen met dementie (b)  

2018: 172.000
2040: 337.000

Aantal mensen met artrose 

2018: 1,47 miljoen
2040: 2,74 miljoen

Eerste hulp bezoeken door 
85-plussers

2018: 132.000
2040: 302.000

Aantal staaroperaties bij 75-plussers  

2018: 65.000
2040: 122.000

Uitgaven aan ouderenzorg (f) 

2018: 19 miljard
2040: 43 miljard

2018: 100.000
2040: 197.000

Aantal 75-plussers dat zich
eenzaam voelt (c)

2018: 767.000
2040: 1.470.000

Aantal mensen met urine-
incontinentie (d)

2018: 518.000
2040: 743.000

Veranderingen in de bevolking

Gevolgen voor de zorg

Gevolgen voor de volksgezondheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, augustus 2019

Deze infographic laat zien hoe onze volksgezondheid en zorg zich ontwikkelen als we als maatschappij 
op de huidige voet zouden doorgaan en niets extra's zouden doen. 

Impact van de vergrijzing

Aantal met indicatie "Beschermd wonen 
met intensieve dementiezorg" (e)
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