
Krachtige 
Samenleving

10 juni 2020



Inhoudsopgave
• Doelstelling en context Krachtige Samenleving

• Uitwerkingsagenda Samen maken we Flevoland & 
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• 4 Programmalijnen (3 komen er nu aan de orde)
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Krachtige Samenleving

De provincie heeft de ambitie een bijdrage te leveren om een 
trendbreuk te bewerkstellingen op het gebied van gezondheid en 
sociale veerkracht.

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde streven we naar een 
beter opleidingsniveau, minder armoede, betere gezondheid, 
meer veerkracht en een hogere participatiegraad (zowel wat 
betreft werk als andere vormen van maatschappelijke participatie) 
van Flevolanders. 



De context waarin we opereren
• Enerzijds landelijke ontwikkelingen: toenemende aandacht voor 

preventie, gezondheid en transformatie van de zorg.

• Anderzijds lokale ontwikkelingen: transformatie sociaal domein nog 
volop gaande, afschaling naar voorveld en preventie nodig om zorg 
betaalbaar te houden.

• In combinatie met Flevolandse context: dubbele vergrijzing, lagere 
gezondheid, minder (arbeids)participatie.

• En de opgave vanuit het IBP: als één overheid werken aan domein-
overstijgende opgaven.



4 programmalijnen
Uitwerkingsagenda Omgevingsvisie - feb 2019

1. Een gezond en veerkrachtig Flevoland
Uitgaande van de pijlers van positieve gezondheid zetten we in op een trendbreuk. Specifieke 
aandachtspunten zijn overgewicht en beweging (waarop Flevoland nu slecht scoort) .

2. Leefbaar platteland (deze lijn wordt tegelijkertijd, separaat uitgewerkt)
We zetten ons in voor de bereikbaarheid van voorzieningen, kwaliteit natuur & milieu, 
sociale cohesie en (economische) veerkracht platteland.

3. Toekomstbestendige gezondheidszorg (regionale gezondheidszorg)
We werken aan een zorglandschap dat past bij de behoeften en mogelijkheden van 
Flevoland in 2030 en daarna, waarbij bereikbaarheid en betaalbaarheid hand in hand gaan.

4. Arbeidsmarkt & participatie (Aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt)
Samen met de Human Capital Agenda werken aan een goede balans tussen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt zorg & welzijn, waarbij we op zoek zijn naar complementaire focus 
vanuit Krachtige Samenleving.



Het coalitieakkoord zet de 4 programmalijnen door 
en benoemt de volgende effecten: 

• We werken goed samen met gemeenten en 
instanties die actief zijn op het gebied van 
gezondheid en brede welvaart. Hierbij spelen 
CMO, GGD en SSF een actieve rol.

• We hebben het provinciale netwerk versterkt 
door aan te sluiten bij bestaande netwerken 
en een platform te bieden voor het 
organiseren van themabijeenkomsten en 
congressen.

• We hebben onderzoek, experimenten en 
initiatieven die een gezonde leefstijl en 
(positieve) gezondheid bevorderen 
ondersteund, i.a.m. gemeenten.

• We richten een fonds KS in

• We hebben de effectiviteit van CMO 
geëvalueerd



Bijdrage aan de Sustainable Development Goals
• 3 – Goede gezondheid en welzijn

– Een gezond en veerkrachtig Flevoland

– Toekomstbestendige gezondheidszorg

• 4 – Kwaliteitsonderwijs
– Arbeidsmarkt & participatie

• 8 – Eerlijk werk en economische 
groei

– Arbeidsmarkt & participatie

• 9 – Industrie, innovatie en 
infrastructuur

– Toekomstbestendige gezondheidszorg

• 11 – Duurzame steden en 
gemeenschappen

– Leefbaar platteland



Passend bij de positie van de provincie
• Sterke samenhang tussen het fysieke 

en sociale domein – voor inwoners 
geen gescheiden werelden

• Maar: de provincie begeeft zich niet 
in het vaarwater van gemeenten; 
gemeenten blijven ‘eerste overheid’.

• De provincie neemt een 
complementaire rol in, bij voorkeur 
op bovenlokaal niveau.

• Onder het motto: ‘betrokken en 
bescheiden’



Krachtige Samenleving
Algemeen



Randvoorwaarden uitwerking KS

• Starten met pilots (inmiddels lopen er 3 pilots)

• In gesprek over toekomst van de Flevolander (2 conferenties positieve 
gezondheid)

• Met aandacht voor onderzoek en monitoring (via werkgroep WEL en 
aan de Zorgtafel)

• Complementair aan en in overleg met gemeenten

• Onder het motto: ‘betrokken en bescheiden’
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Monitoring programma KS
• Programmabreed 

definiëren we het beoogde 
proces en beoogde 
uitkomsten en evalueren 
we deze.

– Dit doen we in samenhang 
met de monitoring van de 
Omgevingsvisie.

Input: middelen, 
capaciteit, 

beleidskeuzes

Throughput: 
activiteiten 

uitgevoerd door de 
provincie 

Output: producten 
van de provincie

Outcome: directe 
uitkomsten en 

maatschappelijke 
effecten

Mechanismen van effect (binnen invloed van de provincie)

Contextfactoren (buiten invloed van de provincie)

• Per programmalijn vullen we de monitoring in op basis van wat past binnen de 
context van de activiteiten. 

– Voor WEL in Flevoland (programmalijn 1) is er een werkgroep monitoring onder aansturing 
van de GGD. 

– Binnen programmalijn 3 (Toekomstbestendige gezondheidszorg) is monitoring onderwerp 
van gesprek aan de Zorgtafel. 



Programmalijn 1
Een gezond en veerkrachtig Flevoland 

(WEL in Flevoland)



• 1e programmalijn die i.o.m. gemeenten is opgepakt
• Investering in opbouw netwerk en gezamenlijke focus
• Veel gesprekken, toetsing behoefte en draagvlak
• Inspiratie conferentie 31 januari 2019



Positief gezonde Flevolanders…
• Niet smal kijken naar ziekte of 

beperking, maar focus op hele 
persoon en wat iemand wel kan

• Daarmee ook meer aandacht 
voor gezondheid en gedrag, in 
plaats van ziekte en zorg

• “Gezondheid is het vermogen 
van mensen zich aan te passen 
en een eigen regie te voeren, in 
het licht van fysieke, emotionele 
en sociale uitdagingen van het 
leven”                  Machteld Huber



… in een positief gezonde leefomgeving
• De uitgangspunten van positieve 

gezondheid vertaald naar aspecten 
in de leefomgeving: hoe kan de 
leefomgeving bijdragen aan het 
bevorderen van gezondheid?

• Raakvlakken met kerntaken van de 
provincie (bijv. op het gebied van 
natuur, economie en cultuur).

• Vanuit deze invalshoek op zoek naar 
nieuwe samenwerkingsverbanden, 
zowel intern als extern.



Vanaf januari provinciaal platform:
WÉL in Flevoland

• Het gaat om hoe we het WEL willen, wat inwoners WEL kunnen, 
en te laten zien dat het samen WEL lukt.

• En het gaat natuurlijk om het WELbevinden van onze inwoners.

• Focus op: preventie, welbevinden & gezondheidsbevordering

• Waarbij we als provincie een bron (WEL) van inspiratie willen zijn 
voor professionals, beleidsmakers en daarmee uiteindelijk ook 
inwoners.

• Keuze voor netwerk samenwerking & programmatische aanpak

• Meer indirect: ombuigen instroom Sociaal Domein en 
gezondheidszorg







Programmalijn 3
Toekomstbestendige Gezondheidszorg



• Wij lobbyen voor een volwaardig 
ziekenhuis in Lelystad en combineren dat 
met aandacht voor het totale 
zorglandschap. Het gaat hier om een 
ingrijpende bovenlokale systeem-
aanpassing. 

• We willen helpen die transitie naar een 
nieuw zorglandschap, die in principe 
eenmalig is, mogelijk te maken. 

• We kunnen vooral waarde toevoegen in 
een verbindende rol, erop gericht de 
betrokken overheden samen te laten 
optrekken vanuit een gedeelde visie op 
de maatschappelijke opgave en de 
krachten te bundelen met alle relevante 
stakeholders.



Toekomstverkenning Zorg in Flevoland:
Wat willen provincie & gemeenten?

• Een lange termijn toekomstvisie gezien strategische opgaven in Flevoland:
o Inwoneraantal neemt toe, tevens forse vergrijzing
o In delen Flevoland lage sociaal economische status => heeft invloed op mate 

van gezondheid & gezondheidsvaardigheden
o Mantelzorgpotentieel neemt af, waardoor een groter beroep wordt verwacht 

op professionele zorg
o Toenemend personeelstekort, vooral1e lijn (huisartsen, verloskundigen)

• Aandacht voor e-health en perspectief van inwoners & patiënten

De juiste zorg op de juiste plek -
bereikbaar en betaalbaar



Bijdrage en inzet gemeenten en provincie

Noordoostpolder:
• 1,5 voorziening 

Gezondheidsplein
• OZO-verbindzorg
• Positieve gezondheid
• E-health/ domotica

Dronten:
• OZO-verbindzorg
• Lobby en regionaal voortouw 

als het gaat om waarborgen 
normen aanrijtijden ambulance

• Wil een bijdrage leveren aan 
gezamenlijke communicatie

Lelystad:
• OZO-verbindzorg
• Positieve gezondheid
• Vervoer voor kwetsbare 

groepen
• Wil een bijdrage leveren aan 

gezamenlijke communicatie

Provincie:
• Versterking inbreng patiënten en cliënten
• OZO-verbindzorg
• Positieve gezondheid
• Vervoer/ OV
• Volgen/delen landelijke politiek plus lobby
• Inbreng expertise (NZa), faciliteren 

experimenten

Urk:
• Lobby verbreding N50
• Lobby behoud ambulance inzet Urk
• Positieve gezondheid/ IJslands 

preventiemodel
• (OZO-verbindzorg bij provinciale 

aanpak)

Zeewolde:
• Maakt deel uit/draagt bij aan netwerk Gezond 

Veluwe (o.a. OZO-verbindzorg ingevoerd in 
Zeewolde)

• Actief volgen van de ontwikkelingen in Flevoland en 
indien nodig erop inspelen

• Positieve gezondheid
• Versterking inbreng cliënten en 

ervaringsdeskundigheid



Rol Provincie

• Faciliteren en coördineren inbreng 
overheden Zorgtafel (en Den Haag)

• Voortouw nemen bij lobby, contact 
VWS – voortgang & escalatie overleg

• Capaciteit projectbureau Zorgtafel & 
afstemming met voorzitter

• Voorstel formuleren vervolg Zorgtafel –
inhoud, proces & governance

• Brug slaan bij samenwerking met 
Zorgverzekeraar (Zilveren Kruis); bijv. 
op gebied van preventie

• Ondersteuning Patiënten federatie



Speerpunten provincie 
Looptijd huidige zorgtafel verlengen (liep 1 juli af, is inmiddels verlengd tot oktober 2020). Doel: projecten 
afronden 

Zorgtafel structureel maken o.b.v. gedeeld perspectief (Incl. formuleren strategie netwerksamenwerking en 
inrichting governance en programmabureau)

Opvolging aangenomen moties 

Opstellen gezamenlijk regioperspectief voor toekomstig zorgaanbod in Flevoland  (10-15 jaar)

Samenwerking met Zorgverzekeraar op gebied van preventie – WEL in Flevoland (Positioneren als 
regionale gesprekspartner)

Samenwerking met gemeenten in regionaal portefeuillehoudersoverleg (PFO)



Programmalijn 4
Arbeidsmarkt & Participatie



Is in ontwikkeling

• Pilot Academische Verpleeg(t)huiszorg loopt

• PPS subsidie ROC Flevoland: zorg in de wijk van de 21e eeuw

• Met CMO-Zowelwerk wordt startnotitie voor sector zorg binnen de HCA 
uitgewerkt

• Inventarisatie eerste ideeën over een fonds Krachtige Samenleving; 
mede o.b.v. onderzoek fonds Leefbaar Platteland



De Human Capital Agenda verbindt Krachtige 
Samenleving met de kerntaak regionale 
economie. Tot nu toe werd deze vooral 
benaderd vanuit de aanbodkant 
(bedrijfsleven in Flevoland).

Er is echter ook een ander belang; een hoge 
(arbeids)participatie en een goede opleiding, 
die mensen uitdaagt hun talenten maximaal 
te ontwikkelen, versterken ook de kwaliteit 
van de samenleving… 

• We willen de inzet van het onbenutte 
arbeidspotentieel versterken door via 
het Regionaal Werkbedrijf Flevoland 
bovenlokale initiatieven voor 
arbeidsmarkttoeleiding in samenspraak 
met de stakeholders te bevorderen.



Krachtige Samenleving
Cross-sectorale samenwerking



Oorspronkelijke intentie Omgevingsvisie
• Kernopgaven vormen de kern van alle ontwikkelingen waar provincie 

bij betrokken is.

• In de 1e uitwerkingsagenda is dit uitgewerkt in tabellen die breed de 
samenhang weergeven tussen opgaven onderling en opgaven en 
andere taken binnen de provincie.

• Met beperkte middelen en capaciteit brengen we hier in de 2e

uitwerkingsagenda meer focus aan.



Daarnaast dragen ook de activiteiten vanuit 
de reguliere kerntaken - bijvoorbeeld cultuur 
en mobiliteit (openbaar vervoer)  - bij aan de 
doelen van Krachtige Samenleving.

(En natuurlijk ook vice versa waar dat binnen 
de mogelijkheden ligt)



Cross sectorale samenwerking
• Wat is er tot nog toe gerealiseerd?

– Vanuit WEL samenwerking met GGD 
(gezondheid), SSF (sport), IVN (natuur) 
en kunstlink (kunst & cultuur).

– Voeding, onderzoek, onderwijs en 
gezondheid  - Duurzaam Door, 
Landbouw Meerdere Smaken, 
Krachtige Samenleving en Floriade

• Wat zijn we aan het onderzoeken? 
– In het kader van Uitwerkingsagenda 

2.0 onderzoeken we verschillende 
opties, zie hiernaast.

Laaggeletterdheid: 
onderzoeken rol van de 
provincie, i.s.m. BNF en 

Cultuurnota

Sport: we zetten 
Sportservice Flevoland in 

voor het programma 
Positieve Gezondheid en 

voor onderzoek

Omgevingswet: Gezonde 
leefomgeving en veiligheid 

bekeken vanuit een 
integraal perspectief op 

gezondheid

Mobiliteit: raakvlak met 
het belang van 

toegankelijkheid van OV 
i.r.t. participatie en 
zelfredzaamheid

Natuur: We zien aandacht 
voor het effect van natuur 
op gezondheid en zien een 
gedeelde betrokkenheid bij 

vrijwilligers. 

WEL in Flevoland: 
Zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders aanhaken 
op WEL



CMO - kernpartner
Krachtige Samenleving



Evaluatie effectiviteit CMO (CA 2019 – 2023)

• Evaluatie om effectiviteit CMO als uitvoerder Krachtige Samenleving in 
beeld te brengen

• Berenschot: CMO kan zich op tactisch en strategisch niveau 
ontwikkelen tot uitvoeringspartner Krachtige Samenleving, mits:

– inhoudelijke lijnen in een meerjarenplan worden vastgelegd

– focus wordt aangebracht in de opdrachten en werkzaamheden

– CMO zich als organisatie door ontwikkelt

– vanuit de provincie meer aandacht is voor professioneel 
opdrachtgeverschap 



Gezamenlijk transitieproces
• Met de ontwikkelde programmalijnen en activiteiten binnen KS is een 

nieuwe situatie ontstaan. 

• Voor het succes van KS is de doorontwikkeling van CMO en aanpassing 
van de subsidierelatie een belangrijke voorwaarde. 

• Daarom transitieproces ingezet - gezamenlijke uitgangspunten en 
doelen plus procesaanpak op basis van een transitieplan.

• Beoogd resultaat:
– Heldere positionering van CMO binnen de programmalijnen KS 

– Helder meerjarig kader voor de subsidierelatie (inhoudelijk, juridisch en 
financieel) met daarbinnen duidelijke afspraken over verdeling taken en 
verantwoordelijkheden



Op weg naar nieuwe subsidierelatie
Opdracht CMO: hoe 
ambitie & doelen van 
provincie vertalen 
naar interne 
organisatie

Opdracht provincie:

Hoe kracht van CMO 
benutten voor doelen 
KS door goed inrichten 
van 
opdrachtgeverschap

Inzicht in 
provinciaal doel 

en CMO doel

Doel van de 
samenwerking
(subsidierelatie)

Inrichting van de 
samenwerking

Passende 
financiering en

subsidieafspraken



Besteding budgetten
Krachtige Samenleving



Middelen uit bestaande bestemmingsreserve
Totaal 2018/ 

2019
2020 2021 2022 2023

Algemeen 
- Inhuur, onvoorzien, 

overige
- Onderzoek (Werkplaats 

Sociaal Domein)

252.500

300.000

47.500

75.000

123.000

75.000

54.000

75.000

28.000

75.000

1. Een gezond en veerkrachtig 
Flevoland (WEL in Flevoland)

700.000 140.000 280.000 195.000 45.000 40.000

3. Toekomstbestendige 
gezondheidszorg: 
- onderzoek KPMG
- capaciteit 2019/2020

22.500 22.500 
Gedekt uit diverse 
posten lopende begr.

4. Arbeidsmarkt & participatie
- Pilot Academische 

Verpleeg(t)huiszorg

225.000 125.000 50.000 50.000

Totaal 1.500.000 410.000 528.000 374.000 148.000 40.000



Voorstel besteding middelen uit coalitieakkoord
Totaal 2020 2021 2022 2023

Algemeen
- Inhuur
- CMO transitie
- Onderzoek (Werkplaats 

Sociaal Domein)

100.000
75.000
75.000

75.000
54.000 46.000

75.000

1. Een gezond en veerkrachtig 
Flevoland (WEL in Flevoland)

250.000 50.000 150.000 50.000

2. Leefbaar Platteland Apart voorstel (2 miljoen o.b.v. coalitieakkoord)
3. Toekomstbestendige 
gezondheidszorg
- Exploitatiebegroting 2020

300.000
-50.000

150.000
-50.000

50.000 50.000 50.000

4. Arbeidsmarkt & participatie 
(i.s.m. HCA)

150.000 50.000 50.000 50.000

Cross-sectorale samenwerking 100.000 50.000 50.000
Totaal 1.000.000 225.000 254.000 346.000 175.000



Overzicht per financieringsbron
Totaal Bestaande 

bestemmings-
reserve

Budget coalitie-
akkoord

Algemeen
- Inhuur
- CMO transitie
- Onderzoek (Werkplaats 

Sociaal Domein)

352.500
75.000

375.000

252.500

300.000

100.000
75.000
75.000

1. Een gezond en veerkrachtig Flevoland 
(WEL in Flevoland)

950.000 700.000 250.000

2. Leefbaar platteland
3. Toekomstbestendige gezondheidszorg
- Exploitatiebegroting 2020

322.500
-50.000

22.500 300.000
-50.000

4. Arbeidsmarkt & participatie 375.000 225.000 150.000
Cross-sectorale samenwerking 100.000 100.000
Totaal 2.500.000 1.500.000 1.000.000
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