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Inleiding
Ieder mens is uniek en leeft zijn leven op zijn eigen manier, 
dat is het uitgangspunt van onze zorg. Bij alle keuzes die 
we als organisatie maken, staan mensen centraal: onze 
(toekomstige) cliënten, hun naasten, onze medewerkers en 
onze vrijwilligers. Met dit e-magazine blikken we terug op 
2019 en lichten we een aantal keuzes toe.

LIEVER FLORENCE
Voor Florence was 2019 een lustrumjaar: vijftien jaar 
geleden is de huidige organisatie ontstaan vanuit een fusie. 
Zo’n lustrum biedt een mooie gelegenheid om terug te 
kijken op wat er in die vijftien jaar bereikt is. Maar het is 
ook hét moment om de blik op de toekomst te richten en 
na te denken over de steeds maar toenemende druk op de 
ouderenzorg, de keuzes die we moeten maken als gevolg 
van de dubbele vergrijzing en een aanhoudende krappe 
arbeidsmarkt.

Daarom is in 2019 ook een nieuwe strategische koers voor 
Florence ontwikkeld, die richting geeft in de snel opvolgende 
veranderingen binnen en buiten Florence.

Kwaliteit voorop!

Innovatie
als sleutel

Slim
organiseren

In verbinding met...

“Het leven leiden dat je lief is”.
Ieder mens is uniek en leeft zijn leven op zijn eigen 
manier, daar houden wij rekening mee. Dat geldt voor 
onze (toekomstige) cliënten, maar ook zeker voor onze 
medewerkers en vrijwilligers. Onze medewerkers zijn het 
kapitaal waarmee wij onze visie kunnen waarmaken. Hun 
deskundigheid en aandacht, daar draait het om als het gaat 
om kwaliteit.

De fundering van de strategische koers wordt gevormd door 
de strategische pijlers:
• Kwaliteit voorop
• In verbinding met….
• Slim organiseren
• Innovatie als sleutel

De strategische koers is het kompas dat Florence ook de 
komende jaren op koers zal houden. Als zorgorganisatie 
begeven we ons in een snel veranderende wereld, die hoge 
eisen stelt aan ons aanpassingsvermogen. Florence is, net 
als de zorgsector, in 2019 volop in beweging geweest. Er 
zijn continu keuzes gemaakt passend bij alle veranderingen. 
Dat zullen we ook in de komende jaren blijven doen, zodat 
iedereen het leven kan leiden dat hem lief is.
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Goede kwaliteit van zorg is de basis van alles. De 
landelijke kwaliteitskaders zijn leidend. Maar 
medewerkers maken écht het verschil. Florence zet 
daarom volop in op voldoende en deskundig personeel 
en het binden en boeien van medewerkers. We geloven in 
de dialoog als basis voor verbetering, een goede relatie 
met familie en verwanten en samen beslissen met onze 
professionals als het gaat om zorginhoudelijke keuzes. 

In 2019 openden wij daarom het Talentcentrum, waar 
medewerkers de kans krijgen om zich op allerlei 
mogelijke manier te ontwikkelen. Maar niet alleen in 
het Talentcentrum, maar ook in de praktijk kunnen 
medewerkers aan hun ontwikkeling werken. Zo is het 
traineeship voor wijkverpleegkundigen van start gegaan. 
En we zijn heel trots dat het Meest Trotse Team bij onze 
organisatie actief is!

FLORENCE INVESTEERT IN HET TALENT 
VAN MEDEWERKERS
Zonder toegewijde zorgmedewerkers geen goede zorg 
en ondersteuning. Florence weet dat het belangrijk is 
dat er óók goed voor de zorgmedewerkers zelf wordt 
gezorgd. Daarom werd eind september het Talentcentrum 
geopend. 

OPLEIDING, VITALITEIT EN PREVENTIE
Met het Talentcentrum is de zorg voor de 
zorgmedewerkers binnen Florence verder 
geoptimaliseerd. Medewerkers krijgen de kans om zich 
op alle mogelijke manieren te ontwikkelen. 

Kwaliteit voorop
“We bieden allerlei verschillende trainingen, leertrajecten 
en e-learningmodules”, vertelt manager Petra Oldenhage. 

“Dat doen we in samenwerking met onder meer het 
Regionaal Opleidingscentrum, het leerbedrijf SBB en 
diverse hogescholen.” 

ONTPLOOIEN OP ANDERE GEBIEDEN
Naast het standaardaanbod dat nodig is om het werk 
goed te kunnen doen, krijgen medewerkers de kans 
om zich op andere gebieden te ontplooien. “Het kan 
heel goed zijn dat iemand een talent heeft voor het 
geven van inspirerende workshops, maar dat hij dat niet 
nodig heeft in het dagelijkse werk. Als wij merken dat 
iemand daar juist heel blij van wordt, dan kunnen we 
altijd onderzoeken wat er mogelijk is. Alles kan, als het 
ontwikkelen van het talent maar werkplezier oplevert en 
de balans tussen werk en privé goed blijft. We zetten echt 
in op vitaliteit.”

PROEVERIJEN EN MEER E-LEARNINGS
In de eerste maanden hield het Talentcentrum op 
verschillende locaties van Florence speciale proeverijen. 

“Daarmee hebben we laten zien welk aanbod van 
workshops er is”, aldus Petra. “Er is door veel mensen 
enthousiast gereageerd. We hebben ook gezien dat de 
e-learnings veel meer zijn bezocht. De training ‘Visueel 
communiceren’ werd ook door veel collega’s gewaardeerd. 
Je ziet echt dat het Talentcentrum medewerkers helpt 
om hun werk goed te doen en zich goed te voelen. En 
tegelijkertijd trekken we natuurlijk hopelijk nieuwe 
medewerkers aan met ons goede werkgeverschap.”

Petra Oldenhage
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ALS TRAINEE-WIJKVERPLEEGKUNDIGE 
DIRECT AAN DE SLAG
Binnen Florence is in 2019 het traineeship voor 
wijkverpleegkundigen ingericht. Deze leer- en werkplek 
is in het leven geroepen om zorgprofessionals zonder 
ervaring als wijkverpleegkundige (niveau 5) de kans te 
bieden direct bij Florence aan de slag te gaan.

LEREN IN DE PRAKTIJK
Omdat de trainees ervaring in de wijk missen, ziet 
Florence het nieuwe traineeship als een mooie 
tussenstap. Zo leren de deelnemers zaken in de praktijk, 
die ze niet direct in de schoolbanken als lesstof krijgen. 
Denk aan sturen op signalering bij de patiënten thuis en 
hoe je direct dingen in de praktijk kunnen oppakken. De 
eerste trainees zijn tevreden over de ervaringsplaats en 
geven aan ontzettend veel te leren van hun mentoren. 
De trainees volgen daarnaast cursussen en hebben met 
elkaar intervisiebijeenkomsten. 

Sinds september 2019 is de 24-jarige Morgaine Lucet in 
dienst bij Florence als trainee wijkverpleegkundige. De 
ervaren huisverpleegkundige Miranda de Kok is – samen 
met collega Marit Pleiter – haar vaste begeleider. 

Tijdens haar studie hbo-V aan de Haagse Hogeschool, 
verloor Morgaine haar hart aan de thuiszorg. “In het 
derde jaar van mijn studie liep ik stage bij Florence. Ik 
ontdekte hoe leuk het was; je hebt als verpleegkundige 
écht contact met mensen. In het vierde jaar van mijn 
studie liep ik stage op een afdeling cardiologie in een 
ziekenhuis. Daar werkte ik vooral protocollair en voerde 
ik de orders uit. Als wijkverpleegkundige ben je juist 
betrokken bij alle facetten van de zorg aan een cliënt. Dat 
vind ik echt mooi. Ik kan er alles wat ik op school geleerd 
heb in kwijt!”

 “Omdat de trainees ervaring in wijk missen, is het 
traineeship een mooie tussenstap”, zegt begeleidster 
Miranda de Kok die zelf meer dan twintig jaar ervaring 
heeft in de thuiszorg. “Samen met Marit begeleid ik 
Morgaine nu een aantal maanden. Het gaat heel goed. 
We sturen vooral op signalering bij de patiënten thuis 
en hoe ze direct dingen in de praktijk kan oppakken. Dat 
leren ze niet in de schoolbanken.”

Miranda de Kok Morgaine Lucet

“In het derde jaar van mijn studie liep ik stage 
bij Florence. Ik ontdekte hoe leuk het was.”

Morgaine Lucet
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JULIANA, HET MEEST TROTSE TEAM VAN 2019
Het Florence-thuiszorgteam Juliana uit Voorburg werd in 
oktober 2019 uitgeroepen tot ‘het meest trotse team van 
het jaar’. Dit gebeurde tijdens het Trots op Zorg-festival in 
Den Haag.

ECHT IETS OM TROTS OP TE ZIJN!
Het thuiszorgteam Juliana deed mee aan de verkiezing 
door een filmpje in te sturen waarin de zorgmedewerkers 
vertelden over hun eigen team. Alle collega’s gaven 
aan met veel plezier naar hun werk te gaan. Een van de 
medewerkers blijkt er niet voor niets al twintig jaar te 
werken. Ook het oog hebben voor elkaar, het werkplezier, 
de tijd nemen voor koffie met elkaar en bij de cliënt 
én de geleverde kwaliteit van zorg waren redenen om 
uitgeroepen te worden tot ‘het meest trotse team van het 
jaar’.

IN HET ZONNETJE
Het Trots op Zorg-festival werd georganiseerd door acht 
zorg- en welzijnsorganisaties en werkgeversvereniging 
ZorgZijn Werkt. Met het evenement werden alle zorg- en 
welzijnsmedewerkers even extra in het zonnetje te zetten. 
Ze konden onder meer leuke workshops volgen gericht op 
het vergroten van hun werkgeluk.

Een heel hecht team dat 
wat voor elkaar over heeft

Het meest trotste team 2019
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We zijn er van overtuigd dat de zorgkloof in Nederland 
kan worden verkleind als we optimaal samenwerken met 
andere zorgpartijen in de keten. Samen met huisartsen, 
ziekenhuizen, financiers en collega-VVT-organisaties. Ook 
door ons aanbod optimaal te laten aansluiten of samen 
te ontwikkelen met aanpalende sectoren zoals welzijn en 
de woningbouwcorporaties.
Zo is begin 2019 de transmurale zorgbrug opgezet om 
kwetsbare ouderen een ‘zachte landing’ te geven na een 
ziekenhuisopname. En is op de Spoedeisende Eerste 
Hulp van het HagaZiekenhuis op vrijdagmiddag een 
specialist Ouderengeneeskunde van Florence aanwezig 
om kwetsbare ouderen passende zorg en behandeling te 
garanderen.

VERBINDING TUSSEN ZIEKENHUIS- 
EN THUISZORG
Florence is in 2019 samen met HWW, het 
HagaZiekenhuis en Stichting Transmurale Zorg gaan 
werken met een zogenoemde Transmurale Zorgbrug. 
Hiermee wordt iemand die uit het ziekenhuis wordt 
ontslagen, niet direct losgelaten. Er wordt een tijd lang 
gekeken wat iemand eventueel thuis nodig heeft aan zorg. 
Op die manier wordt geprobeerd eventuele vervelende 
gevolgen van de ziekenhuisopname te voorkomen.

ONDERLING CONTACT BETROKKEN 
ZORGPROFESSIONALS
Een ziekenhuisopname is namelijk voor iedereen een 
ingrijpende gebeurtenis. Maar vooral voor ouderen 
kunnen de gevolgen groot zijn. Het kan leiden tot 
een toename van (mantel)zorg, tot een nieuwe 
ziekenhuisopname, tot (blijvend) functieverlies en 
soms zelf tot overlijden. De ziekenhuiszorg richt zich 
logischerwijs voornamelijk op de ziekte waarvoor iemand 
is opgenomen. Maar thuis speelt er vaak ook al meer: er 
wordt bijvoorbeeld thuiszorg verleend of de huisarts is al 
betrokken. Het is belangrijk dat al deze zorgprofessionals 
bij een ziekenhuisopname met elkaar in contact staan en 
blijven.

ZORGBEHANDELPLAN: TIJDENS EN NA OPNAME
De Transmurale Brug zorgt ervoor dat elke patiënt 
in een ziekenhuis voortaan eerst gescreend op wat 
er verder speelt. Op basis van alle informatie wordt 
een zorgbehandelplan opgesteld. Daarin staat wat er 
nodig is tijdens én na de opname. Tegen de tijd dat een 
patiënt bijna wordt ontslagen uit het ziekenhuis, komt 
de wijkverpleegkundige langs. Die inventariseert welke 
zorg en hulpmiddelen er thuis nodig zijn. Eenmaal thuis 
bezoekt de wijkverpleegkundige de patiënt nog vijf keer in 
een half jaar tijd. Zo wordt in de gaten gehouden hoe het 
met iemand gaat. De wijkverpleegkundige onderhoudt 
contact met de huisarts, mantelzorgers en schakelt 
eventueel met andere zorg- en welzijnspartners in. 

In verbinding met...
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SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE 
OP DE SEH
Kwetsbare ouderen belanden vaak op de spoedeisende 
hulp (SEH). Een opname blijkt om medische redenen 
niet altijd nodig te zijn. Het ziekenhuis is dan voor de 
ouderen niet de juiste plek, maar iemand naar huis sturen, 
dat kan natuurlijk ook niet. In 2019 is het HagaZiekenhuis 
een samenwerking aangegaan met Florence. Met elkaar 
wordt er nu gezorgd dat er voor deze patiënten andere 
zorg en behandeling wordt geregeld.

ELKE VRIJDAG OP DE SEH
Een specialist Ouderengeneeskunde van Florence 
is elke vrijdagmiddag en –avond aanwezig op de 
SEH van het HagaZiekenhuis. Zij kijkt samen met de 
medisch specialist van het ziekenhuis welke zorg en 
behandeling nodig is voor de patiënt. Er is bewust voor 
de vrijdag gekozen, omdat op die dag gemiddeld de 
meeste kwetsbare ouderen naar de SEH komen. Op 
dezelfde dag is ook een transferverpleegkundige van het 
HagaZiekenhuis aanwezig.

MINDER ZIEKENHUISOPNAMEN
Door met elkaar samen te werken kan worden bekeken 
welke zorg en behandeling echt nodig zijn. Met 
elkaar wordt vervolgens de passende vervolgzorg 
geregeld. Iemand hoeft hierdoor niet meer te worden 
opgenomen in het ziekenhuis. Dit zorgt voor minder 
druk op de bedden, maar ook voor de oudere zelf is 
het beter. Een ziekenhuisopname brengt namelijk 
mogelijke complicaties met zich mee. De specialist 
Ouderengeneeskunde en de transferverpleegkundige 
weten wat er mogelijk is buiten het ziekenhuis en weten 
de weg. Hierdoor kan de juiste zorg en behandeling direct 
vanaf de SEH worden geregeld. 

Met elkaar wordt
passende vervolgzorg  geregeld

Oudere op de SEH
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Florence ontwikkelde zich tot een wendbare en 
veerkrachtige organisatie zodat we in staat zijn snel 
en effectief te reageren op snelle veranderingen in 
onze omgeving. De basis op orde, standaardisatie en 
uniformering van processen, efficiënte inzet van mensen 
en middelen en optimaal gebruik van data-analyse 
moeten zorgen dat we overal de best mogelijke zorg en 
ondersteuning kunnen binnen. We kunnen niet overal 
in excelleren, dus maakten we duidelijke keuzes door 
activiteiten af te stoten of juist aan te trekken. Zo maakten 
we keuzes voor ons vastgoed, breidden we de thuiszorg 
uit en gingen we samenwerken met een specialist op het 
gebied van maaltijden.

DUIDELIJKE KEUZES BINNEN VASTGOED
In 2019 heeft Florence met een kritisch blik naar haar 
eigen vastgoed gekeken. Dat was nodig om overal de best 
mogelijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden én om 
op strategische koers te blijven.

MARIËNPARK
In Leidschendam opende Florence in juli het nieuwe 
verpleeghuis Mariënpark. De nieuwe zorglocatie biedt 
74 zorgappartementen verdeeld over kleinschalige 
woongroepen. Er zijn meerdere huiskamers waar bewoners 
kunnen eten, sociale contacten kunnen opdoen of juist de 
rust kunnen opzoeken. Daarnaast is er veel beweegruimte 
gecreëerd. Mensen die onrustig zijn, kunnen zo veilig 
rondlopen. Ook is er een fijne en veilige buitenruimte 
gerealiseerd. Kortom, Mariënpark voldoet volledig aan de 
eisen van deze tijd en biedt echt een thuis voor de mensen 
die er wonen. Tijdens de bouw heeft Florence hiervoor ook 
bewust medewerkers, toekomstige bewoners, familieleden 
en wijkbewoners uitgenodigd om mee te kijken.

COORNHERTCENTRUM
In april 2019 werd besloten te stoppen met het leveren van 
intensieve zorg in het vijftig jaar oude CoornhertCentrum 
in Den Haag. Reden: zware zorg leveren in een gebouw 
dat niet voldoet aan de eisen van de tijd, past niet bij 
het leveren van goede ouderenzorg - en daarmee niet bij 
Florence. De bewoners die intensieve zorg kregen, zijn 
in goed overleg verhuisd naar andere en beter passende 
woonzorglocaties van Florence.

RESIDENCE HAGANUM
Drie maanden later, in juli, droeg Florence woonzorglocatie 
Residence Haganum in Den Haag over aan de Valuas 
Zorggroep. De particuliere zorg die binnen deze kleinschalige 
zorglocatie werd geboden, paste niet meer binnen de 
strategie van Florence. Valuas is daarentegen gespecialiseerd 
in particuliere zorg in een huiselijke, kleinschalige omgeving. 
Voor de bewoners van Residence Haganum is er daarmee 
vorig jaar gelukkig weinig veranderd.

Slim organiseren
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FLORENCE NEEMT EVEAN DEN HAAG OVER
Florence heeft in april het thuiszorgteam Evean Den Haag 
overgenomen, met natuurlijk de goedkeuring van de 
Nederlandse Zorgautoriteit. Stichting Evean Zorg koos zelf 
voor Florence. Evean is vooral actief in Noord-Nederland 
en om die reden werd besloten om voor het zorgteam in 
Den Haag op zoek te gaan naar een lokale zorgpartner. 

BREED AANBOD EN BENODIGDE KENNIS
Er werd gekozen voor Florence vanwege het brede 
zorgaanbod en de kennis van welzijn, zorg en 
maatschappelijke dienstverlening in de Haagse 
regio. Florence biedt aanvullende diensten, zoals 
Personenalarmering, de inzet van gespecialiseerde 
verpleegkundigen bij bijvoorbeeld diabetes en wondzorg 
en casemanagement bij dementie. De voormalig cliënten 
van Evean kunnen nu ook gebruikmaken van dit brede 
aanbod.

EETGEMAK: GOEDE EN GEZONDE MAALTIJDEN
In juni 2019 heeft Florence het bedrijfsonderdeel Gewoon 
Lekker Thuis ondergebracht bij Eetgemak, een specialist 
op het gebied van maaltijdverzorging. Reden voor het 
verhuizen van de bedrijfsactiviteiten naar een andere 
ondernemer was onder meer het kunnen garanderen 
van een goede en gezonde maaltijdvoorziening voor alle 
bewoners en cliënten van Florence.

Omdat bij Florence de focus ligt op het bieden van 
zorg en ondersteuning, leek het een goed besluit om de 
maaltijdproductie bij een bedrijf onder te brengen dat niks 
anders doet dan zorgen voor goede maaltijden. Florence 
heeft voor Eetgemak gekozen vanwege de kwaliteit en 
het brede assortiment. En de cliënten van Florence? Die 
genieten ondertussen van vele overheerlijke maaltijden.

Lokale zorgepartner
met een breed aanbod

Thuiszorgteam
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Vernieuwing van ons aanbod met de inzet van 
technologie zien wij als een belangrijk uitgangspunt. 
ICT en technologie alleen zullen geen oplossing bieden 
maar wel degelijk kunnen bijdragen aan verbeteringen 
voor de veiligheid van onze cliënten, het verbeteren 
van de communicatie, een effectievere inzet van onze 
medewerkers en het leggen van structurele verbindingen 
met onze ketenpartners. Als grote aanbieder in de regio 
Den Haag zijn wij proactief in de ketensamenwerking en 
dragen wij bij aan kennisonderzoek. Samen met Parnassia 
Groep en Incluzio hebben we in 2019 een gezamenlijk 
contactcenter opgezet. En we wonnen een prijs voor een 
vernieuwend muziekproject.

24/7 ZORG EN ONDERSTEUNING
Ouderen en volwassenen met psychische klachten blijven 
vaker zelfstandig thuis wonen. De zorg die zij nodig 
hebben, blijft niet beperkt tot kantoortijden en vraagt 
daarom meer van de bereikbaarheid van zorgorganisaties. 
Voor Florence, Incluzio en de Parnassia Groep reden de 
krachten te bundelen. Sinds juni 2019 werken de drie 
zorgpartijen samen in een gedeeld contactcenter. 

Met elkaar wordt 24 uur per dag, zeven dagen per week 
ondersteuning geboden “Aan cliënten, familieleden en 
naasten. Maar ook aan verwijzers en zorgprofessionals”, 
zegt Esmee Harland, projectmanager van Florence. “Dat 
doen we nu nog voornamelijk via de telefoon, maar 
uiteindelijk breiden we de ondersteuning stapsgewijs uit 
met innovatieve technologieën, zoals chatten, beeldbellen, 
persoonsalarmering en slimme sensoren.”

GEZAMENLIJK CONTACTCENTER
De eerste stap in de samenwerking is gezet met 
de verhuizing van de contactcenters van naar één 
gezamenlijke locatie. De samenwerking zorgt 
voor een bundeling van expertise in verpleeg- en 
verzorgingshuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, 
dienstverlening in de wijk en zorg op afstand. “Doordat we 
nu letterlijk bij elkaar zitten, is het makkelijker geworden 
om nauw samen te werken”, aldus Esmee. “De klant die 
belt, merkt overigens niks van dat we ergens anders zitten. 
De moderne software en techniek zorgen ervoor dat 
iemand die 070 - 41 31 000 belt, nog steeds ‘Welkom bij 
Florence’ krijgt te horen.”

Tegelijkertijd is er volgens haar ook veel veranderd. Zo zijn 
al de eerste innovatieve projecten al opgestart. “We zijn 
bijvoorbeeld bezig met een techniek die ervoor zorgt dat 
mensen met COPD hun metingen automatisch doorgeven. 
Op die manier zijn we op tijd als er iets niet goed gaat 
en kunnen we bijvoorbeeld een longaanval voorkomen.” 
Ook andere zorgtechnieken, zoals de inzet van en Google 
Home Speaker voor mensen die hulp nodig hebben, staan 
in de planning. “We doen er alles aan om ervoor te zorgen 
dat mensen de zorg of ondersteuning krijgen die ze nodig 
hebben.”

Esmee Harland

Inovatie als sleutel
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ONDERZOEK OM WELZIJN CLIËNTEN 
TE VERGROTEN
Florence is lid van het Universitair Netwerk voor de 
Care-sector in Zuid-Holland. Het Netwerk coördineert 
en initieert wetenschappelijke onderzoeken met als 
belangrijkste doel kennisontwikkeling om het welzijn van 
cliënten te bevorderen.

ONDERZOEKSVOORSTEL VIA WOC
Eva Lodewijks, linking pin bij Florence, verzorgt de 
coördinatie van de wetenschappelijke onderzoeken binnen 
onze organisatie. Het Universitair Netwerk voor de Care-
sector is in Zuid-Holland een samenwerkingsverband 
tussen het Leids Universitair Medisch Centrum en elf 
ouderenorganisaties. Het netwerk heeft drie belangrijke 
pijlers: geriatrische revalidatie, kwaliteit van leven bij 
dementie en palliatieve zorg bij dementie. Regelmatig 
komt er vanuit het netwerk een onderzoeksvoorstel binnen 
bij Florence. Dat gaat altijd via de Wetenschappelijke 
Onderzoekscommissie (WOC).”

ONDERZOEK GEBRUIK PARACETAMOL
In 2019 deed Florence mee aan een studie met de naam 
Qpid. “Dit onderzoek vond plaats op Steenvoorde”, vertelt 
Eva. “In de studie werd onderzocht wat het effect zou zijn 
van een dagelijkse hoeveelheid paracetamol bij mensen 
met dementie. Vanzelfsprekend wordt er altijd – zeker bij 
een dergelijk onderzoek - heel zorgvuldig te werk gegaan. 
Zo moet de cliënt of de familie altijd toestemming geven 
voor deelname. Samen met de WOC beoordelen we welke 
invloed de resultaten op de dagelijkse praktijk heeft en of 
de uitkomsten een vervolg krijgen binnen Florence.”

Eva Lodewijks

Onderzoek om het 
welzijn van cliënten te vergroten

Eva Lodewijks
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Feiten en cijfers

= 500

Cliënten, medewerkers 
en vrijwilligers

Aantal vrijwilligers

       Intramuraal wonen bij Florence

Aantal medewerkers

 Zelfstandig thuis met 
ondersteuning of zorg van Florence*

* hieronder vallen thuiszorg, eerstelijns verblijf, geriatrische revalidatiezorg en de ouderenpoli
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Organisatie
Finacieel

Zorgkaart
Nederland

Solvabiliteit 2018, EV/
Balanstotaal

Verzuim medewerkersOmzet en winstcijfers

EEN DIKKE 8 OP ZORGKAARTNEDERLAND
Florence kreeg in 2019 162 nieuwe waarderingen op 
ZorgkaartNederland. Dit resulteerde op 31 december 
2019 in een gemiddelde van een 8,2. Van de gegeven 
waarderingen gaf 88 procent aan Florence aan te bevelen 
als ouderenzorgorganisatie.
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VERBETERDE WAARDERINGSCIJFERS
Florence is blij met deze verdere verbeterde 
waarderingscijfers. Zo lag de gemiddelde waardering 
in 2018 nog op een 7,8 en werd Florence toen 
door 67 procent aanbevolen. Maar het gemiddelde 
tevredenheidscijfer mag dan gestegen zijn, werken 
aan de kwaliteit van zorg staat natuurlijk nooit stil. 
Zodoende wordt ook in 2020 ZorgkaartNederland 
ingezet als meetinstrument voor de kwaliteit van zorg en 
dienstverlening. 

ZorgkaartNederland is de grootste onafhankelijke 
ervaringssite voor de gezondheidzorg. Op de website 
kan iedereen zijn of haar ervaring delen in de zorg. 
Tegelijkertijd biedt 
ZorgkaartNederland informatie om te zien welke 
zorgverlener het beste bij iemand past.

KLACHTEN
In 2019 zijn zowel de Klachtencommissie (t/m 28 
februari) als de Klachtenfunctionaris (vanaf 1 maart) 
actief geweest. 

De Klachtencommissie heeft 6 klachten behandeld, 
waarvan 1 klacht die geleid heeft tot een hoorzitting. 

De Klachtenfunctionaris heeft 65 klachten behandeld. 
Deze klachten zijn allemaal in de lijn opgelost.

ALLE WAARDERINGEN ZIJN BELANGRIJK
Alle waarderingen zijn voor Florence even belangrijk. Op 
het moment dat een waardering op ZorgkaartNederland 
niet voldoende is, doet Florence er alles aan om met 
diegene in contact te komen. Op die manier kan er 
worden gekeken wat er nodig is om iemand de zorg en 
dienstverlening beter te laten ervaren. 

Positieve waarderingen zijn vooral een mooie waardering 
voor alle hardwerkende medewerkers van Florence. 
Woorden als ‘Het engelengeduld van de verpleging is 
fantastisch’ en ‘Ik ben over alles uiterst tevreden’ laten 
zien waarvoor Florence bestaat. Evenals: ‘ik ben blij dat 
ik deze zorg krijg. Op deze manier wordt het mij allemaal 
wat makkelijker gemaakt.’

* De klachtenfunctionaris wordt sinds 1 maart 2019 laagdrempelig 
ingezet: iedere blijk van ongenoegen wordt door deze functionaris in 
behandeling genomen. Door deze ruimere aanpak is het aantal klachten 
hoger dan voorheen.
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Florencepas
De FlorencePas is een zorggerelateerde pas waarmee het ouderen makkelijker wordt gemaakt 
om zelfstandig thuis te blijven wonen. De FlorencePas biedt allerlei diensten en services aan huis, 
zoals een kapper, een opticien, een pedicure, maar ook aan administratieve ondersteuning, een 
was- en stomerijservice, schoenenverkoop en mantelzorgondersteuning. 

Aantal pashouders

Verdeling leeftijd pashouders

Aantal pashouders

Top 5 meest gebruikte diensten
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Florence is trots op haar eigen cultuurprogramma, 
Florence Cultuur, dat al jarenlang een groot succes 
is. In het kader van Cultuur zijn ook in 2019 weer de 
nodige culturele activiteiten georganiseer. Musical, 
theater, klassieke muziek, het kwam allemaal voorbij. 

“Culturele activiteiten roepen gevoel, plezier, emotie en 
herinneringen op”, aldus Lieke de Liefde, coördinator van 
de vele activiteiten. “Muziek- en theatervoorstellingen 
zorgen voor afleiding en ontspanning. Door muziek en 
theater dichtbij toegankelijk te maken voor mensen die 
niet meer zo makkelijk een avondje uit kunnen, zorgen 
we voor vele mooie momenten.”

PAAR DUIZEND BEZOEKERS
In 2019 stonden het jazzfestival Florence Swingt, het 
klassieke Florence Concours, Florence Korenslag en 
Florence Musicals op het programma. “Alle evenementen 
zijn druk bezocht zowel door cliënten, wijkbewoners als 
mensen van verder”, aldus Lieke. “Het Florence Concours 
en Florence Korenslag werden elk bezocht door bijna 
vijfhonderd cliënten.” Ook de Florence Musicals waarin 
basisscholen strijden om de eerste plaats, viel enorm in 
de smaak. “Al onze evenementen hebben bij elkaar zeker 
een paar duizend bezoekers getrokken.”

Prijs voor Florence Swingt
Mede door de Florence Swingt Band wist Florence Actief 
in juni 2019 de VOORBEELD-verkiezing te winnen. Dit 
gebeurde met het project ‘Maak muziek voor ouderen. 

“De jury gaf aan dat door samen muziek te maken in 
een band, ouderen de kans wordt geven om weer meer 
inhoud te geven aan hun leven”, vertelt Lieke. “Maar 
de lol en de passie om in een band of orkest te spelen, 
maakte ons niet alleen tot winnaar. Juist ook het feit dat 
we bewoners van de woonzorgcentra de mogelijkheid 
boden om te genieten van de optredens van de bands, 
werd gewaardeerd.” Het bedrag dat is gewonnen, wordt 
volgens Lieke besteed aan onder meer het oprichten van 
nieuwe bands, orkesten en koren.

Uniek & origineel
Florence cultuur

Lieke de Liefde


