
  Memo  
B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

  

Naam commissie 
 

Statencommissie EMS 

Onderwerp 
 

Evaluatie opdrachtformulering informanten 
zorginformanten door PS  

Datum beeldvorming 
 

6 januari 2021 (De beeldvorming is van invloed op 
het statenvoorstel) 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Peilen & toetsen 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Inzicht geven in de wijze waarop er uitvoering is 
gegeven aan de opdracht.  Daarnaast het beeld 
delen van en peilen hoe in het licht van het 
beëindigen van de periode van de huidige structuur 
zorgtafel en de komst van zorgtafel 2.0 PS verder 
kan worden betrokken.  

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
 

Beide informanten zorg geven tekst en uitleg over 
hun activiteiten in de afgelopen periode en 
reflecteren op hun rol van informant zorg. 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

30 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen. 
 

Op 20 november 2019 is er door PS een opdracht 
geformuleerd voor beide informanten zorg. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Het statenvoorstel zoals dat op 20 november 2019 
is vastgesteld en waarin de opdracht staat 
geformuleerd. (#2506459)  

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Beide informanten, ondersteunt door de 
statengriffie. 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? ja 
Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

3 of 10 februari 2021: oordeelsvorming in 
commissie EMS 
17 februari 2021: besluitvorming Provinciale Staten 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Statenvoorstel 20 november 2019:  
Opdrachtformulering Informanten voor de toekomstige visie op de 
zorg in de regio Flevoland 

2506459  

 

 
 
 
24 november 2020 
 
SGR 
 
Evaluatie opdrachtformulering informanten zorg (werknaam) 
 
 

 
2709777 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf

