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Overwegingen en voorstel kernteam Zorgtafel 2.0

Input van deelnemers is gebruikt om te komen tot het voorstel Zorgtafel 2.0

1. Enquête zorgtafel maart, is ingevuld door de deelnemers

2. Brief Provincie aan zorgtafel

3. Input vanuit de werksessie met de werkgroep Zorgtafel 2.0
- Voorzitter Zorgtafel
- Zorggroep Oude en Nieuwe Land
- Gemeente Lelystad/ provincie Flevoland
- WoonZorg Flevoland
- Medrie
- Flevolandse Patiëntenfederatie
- St Jansdal

4. Feedback deelnemers zorgtafel n.a.v. presentatie Zorgtafel september
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1. Enquête zorgtafel maart

Welke elementen van de Zorgtafel wenst u te 
behouden?

Welke elementen van de Zorgtafel moeten worden 
verbeterd?

Invulling van het vervolg van de Zorgtafel: welke 
organisaties moeten deelnemen aan het vervolg, 
welke onderwerpen en wie bepaalt welke 
onderwerpen op de agenda komen, wie is 
waarvoor verantwoordelijk en aanspreekbaar?

Frequentie van het vervolg van de Zorgtafel

Hoe heeft u de Zorgtafel de afgelopen periode 
ervaren?
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1. Enquête zorgtafel maart

Welke elementen van de Zorgtafel wenst u te 
behouden?

Welke elementen van de Zorgtafel moeten worden 
verbeterd?

Invulling van het vervolg van de Zorgtafel: welke 
organisaties moeten deelnemen aan het vervolg, 
welke onderwerpen en wie bepaalt welke 
onderwerpen op de agenda komen, wie is 
waarvoor verantwoordelijk en aanspreekbaar?

Frequentie van het vervolg van de Zorgtafel

Hoe heeft u de Zorgtafel de afgelopen periode 
ervaren? • Informatief platform en 

intensivering samenwerking.

• Zwaartepunt op voortgang en 
niet zozeer op inhoudelijke 
thema’s
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1. Enquête zorgtafel maart

Welke elementen van de Zorgtafel wenst u te 
behouden?

Welke elementen van de Zorgtafel moeten worden 
verbeterd?

Invulling van het vervolg van de Zorgtafel: welke 
organisaties moeten deelnemen aan het vervolg, 
welke onderwerpen en wie bepaalt welke 
onderwerpen op de agenda komen, wie is 
waarvoor verantwoordelijk en aanspreekbaar?

Frequentie van het vervolg van de Zorgtafel

Hoe heeft u de Zorgtafel de afgelopen periode 
ervaren? • Informatievoorziening

• Monitoring

• Brug tussen overheden en 
zorgaanbieders.

• Vanuit een gezamenlijke visie 
werken

• Samenwerking tussen 
domeinen
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1. Enquête zorgtafel maart

Welke elementen van de Zorgtafel wenst u te 
behouden?

Welke elementen van de Zorgtafel moeten worden 
verbeterd?

Invulling van het vervolg van de Zorgtafel: welke 
organisaties moeten deelnemen aan het vervolg, 
welke onderwerpen en wie bepaalt welke 
onderwerpen op de agenda komen, wie is 
waarvoor verantwoordelijk en aanspreekbaar?

Frequentie van het vervolg van de Zorgtafel

Hoe heeft u de Zorgtafel de afgelopen periode 
ervaren? • Onderwerpen uit elkaar halen 

(inhoud of regio), onderwerpen 
kunnen regionaal verschillen

• Afstemming tussen bestaande 
overlegvormen en de Zorgtafel 
is van belang, parallellen 
wereld met BO’s

• Afspraken maken over welke 
onderwerpen waar worden 
besproken (abstractie niveau)

• Meer projectmatig in kleinere 
setting

• Financieringsvraagstukken

• Bepaald “gewicht” geven aan 
de zorgtafel



7

1. Enquête zorgtafel maart

Welke elementen van de Zorgtafel wenst u te 
behouden?

Welke elementen van de Zorgtafel moeten worden 
verbeterd?

Invulling van het vervolg van de Zorgtafel: welke 
organisaties moeten deelnemen aan het vervolg, 
welke onderwerpen en wie bepaalt welke 
onderwerpen op de agenda komen, wie is 
waarvoor verantwoordelijk en aanspreekbaar?

Frequentie van het vervolg van de Zorgtafel

Hoe heeft u de Zorgtafel de afgelopen periode 
ervaren? • Pijlers en onderwerpen 

nagenoeg hetzelfde, de GGZ 
wordt gemist in de deelname 
aan de Zorgtafel.

• Zorgtafel komen alle thema’s 
samen. Er is een overzicht van 
welke thema’s waar landen, 
zowel inhoudelijk als financieel.

• Aantal mensen is groot, om 
dan inhoud te raken is lastig, 
informeren kan wel

• In select gezelschap kunnen 
inhoudelijke onderwerpen 
opgepakt worden
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1. Enquête zorgtafel maart

Welke elementen van de Zorgtafel wenst u te 
behouden?

Welke elementen van de Zorgtafel moeten worden 
verbeterd?

Invulling van het vervolg van de Zorgtafel: welke 
organisaties moeten deelnemen aan het vervolg, 
welke onderwerpen en wie bepaalt welke 
onderwerpen op de agenda komen, wie is 
waarvoor verantwoordelijk en aanspreekbaar?

Frequentie van het vervolg van de Zorgtafel

Hoe heeft u de Zorgtafel de afgelopen periode 
ervaren? • Varieert van 1-2 keer per jaar 

tot 4 keer per jaar.

Afhankelijk van het doel en aantal 
deelnemers.
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Informeren
Informeren en dialoog 

opzoeken

Activeren
Eensgezind dezelfde 

stappen zetten

Verbinden
Overkoepelende 

strategiee

Initiëren
(nieuwe) ideeën 

inbrengen

Voorstel kernteam: Doel van de Zorgtafel 2.0

Samen duurzaam en toekomstbestendig inrichten van het zorglandschap in Flevoland

Resultaten: 

- Een plek waar alles bij elkaar komt op strategisch en tactisch niveau (o.a. monitoring)
- Resultaten worden geborgd

- en voortgang op inhoudelijke thema’s wordt gemonitord
- Energiek en gezamenlijk platform voor besluitvorming

- met een escalatiemogelijkheid naar stakeholders (landelijke politiek)
- Afgestemde planning, visie en strategie van samenwerkende partijen

- aanscherping, verbetering en versnelling daarvan
- Verbinding tussen sectoren op het gebied van gezondheid, maatschappelijke ondersteuning en zorg

Verbinden

Informeren

Activeren

Initiëren 



10

Voorstel kernteam: inhoud van de Zorgtafel 2.0

* Prestatie-indicatoren, zoals opgesteld door het RIVM en het ministerie van VWS in Definitierapport Zorgbalans, met daaraan toegevoegd het 
perspectief op gezondheid vanuit de inwoner en zorgverlener

De gezonde 
inwoner

Chronische 
zorg

Kwetsbare 
groepen

Zorg en 
ondersteuning 
voor ouderen

Kwetsbare 
groepen

Acute zorg 
keten

Acute zorg
Geboortezorg

Psychisch 
kwetsbaar

GGZ

Kwaliteit
Effectiviteit, veiligheid, tijdigheid en vraaggerichtheid (preventie)

Toegankelijkheid
Beschikbaarheid en bereikbaarheid en nabijheid (arbeidsmarkt problematiek)

Betaalbaarheid
Individuele en collectieve betaalbaarheid (financiering en bekostiging)

Ervaren gezondheid
Tevens aantrekkelijke regio en werkgeverschap

Doelgroepen

Th
em
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ta
tie
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ca
to
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*

Middelen:

eHealth

Digitalisering

Samenwerken

Financiering
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Structuur Zorgtafel 2.0

Zorgtafel 2.0 Openstaande vraag

Onafhankelijk voorzitter
Management ondersteuning

Voorzitter
(Project structuur)

Wie is de onafhankelijk voorzitter?
Wie levert de management ondersteuning?

Ziekenhuizen
VVT
Eerstelijns/huisartsen
GGZ organisaties
Verloskundigen
Ambulance (RAV)

ROAZ
Zorgverzekeraars
Patiënten Federatie
Lokaal bestuur

Totaal: X partijen

Deelnemende organisaties

Behoefte aan een bestuurlijke ondersteuning bij de 
voorbereiding van de zorgtafel?

Concreet wie zijn dat dan per “groep”? (bijvoorbeeld 
lokaal bestuur of verloskundigen)

Bestuurlijk niveau
Eén bestuurder per organisatie. Afhankelijk van inhoudelijk 
thema een inhoudsexpert mee ter toelichting/vragen

Niveau deelnemers (aantal)

3x per jaarFrequentie

Provinciehuis FlevolandLocatie

Strategisch/tactisch niveauBespreekpunten Wie bepaalt de bespreekpunten op de agenda? 
Bestuurlijke ondersteuning icm project structuur?

Heel FlevolandGeografische grenzen Naar de toekomst toe nog te onderzoeken mbv
evaluatie zorgtafel 2.0

1 jaar daarna evalueren (Q1 2022)Duur Willen we vooraf evaluatie vragen/thema’s 
opstellen?

Communicatie werkgroepCommunicatie Behoefte om de werkgroep communicatie te 
behouden?
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Zorgtafel Flevoland
2.0

BIJLAGEN
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2. Brief Provincie aan zorgtafel
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2. Brief Provincie aan zorgtafel
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4. Feedback deelnemers zorgtafel n.a.v. presentatie Zorgtafel september

Feedback ontvangen van:
• Woonzorg Flevoland
• RAV
• ROAZ Amsterdam
• Icare
• Antonius Sneek
• Coloriet

• Medrie
• St Jansdal
• Flevolandse Patiënten Federatie
• Provincie (mede namens gemeenten)
• Gemeente Lelystad
• Verloskundigen

Doel zorgtafel:
• De zorgtafel houdt overzicht, monitort en agendeert waar nodig of pakt zaken op die vastlopen of blijven liggen. (Provincie Flevoland)
• Informatie delen en inspireren. (Provincie Flevoland)
• Onderschrijven het doel: samen duurzaam en toekomstbestendig inrichten van het Zorglandschap in Flevoland. ZT 2.0 de sprong naar voren 

maken: Flevoland als een innovatieve regio met kwalitatief goed en bereikbaar zorgaanbod (toegankelijk, dichtbij en betaalbaar). (Provincie 
Flevoland)

• Onderschrijven overkoepelende strategie: werkgroep regioperspectief zal hiervoor bouwstenen aanleveren. (Provincie Flevoland)
• Een gremium waar we steeds beter én concreter de verbinding tussen sectoren o.g.v. gezondheid, maatschappelijke ondersteuning en zorg 

kunnen maken. (Gemeente Lelystad)
• Een gremium waar nieuwe ontwikkelingen en innovatie worden gedeeld en verder vorm krijgen; vanuit een gezamenlijke visie om de 

gezondheid van onze inwoners te bevorderen en kwalitatief goede zorg/ondersteuning aan hen te bieden. (Gemeente Lelystad)
• Tussen partners aan de Zorgtafel verantwoording afgelegd worden op het moment dat zaken niet lopen zoals afgesproken; daar kunnen 

goede redenen voor zijn en transparantie en vertrouwen zijn van belang. (Gemeente Lelystad)
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4. Feedback deelnemers zorgtafel n.a.v. presentatie Zorgtafel september

Inhoud:

Thema’s 
• Begin met een beperkt aantal thema’s die breed draagvlak hebben. Als de ZT 2.0 eenmaal draait, kunnen projecten, thema’s toegevoegd 

worden. (Provincie Flevoland)
• 'sector overstijgende' thema's. Voor definitieve selectie van deze thema's laten we ons voeden door de analyse van de werkgroep 

regioperspectief. (Provincie Flevoland)
• Het lijkt ons goed om aan preventie te blijven werken, zeker gezien onze gezamenlijke opdracht om ook toekomstbestendig te worden. (Icare)

Monitoring:
• Belangrijk dat monitoring overkoepelend over de sectoren heen een plek krijgt in ZT 2.0. Belangrijk om de monitoring over aanrijtijden 

ambulance, capaciteit ziekenhuizen, wachttijden en acute geboortezorg voort te zetten. (Provincie Flevoland)
• Monitoring goede afspraken kunnen maken aan één Flevolandse Zorgtafel, waar diverse indicatoren worden gevolgd in de tijd en waar we op 

één plek in gesprek kunnen over de trends die we zien. En ook hier geldt: als blijkt dat een bepaalde trend/ontwikkeling in een kleiner verband 
beter opgepakt kan worden dan brengen we dat als Zorgtafel naar de juiste plek. (Gemeente Lelystad)

Niveau:
• In plaats van ‘een hoger abstractieniveau’ kunnen we misschien beter gaan voor ‘op strategisch/tactisch’ niveau. Het wil nu van tijd tot tijd nog 

wel erg operationeel worden. (Antonius)
• Concreet blijven, in plaats van abstract. (Antonius)
• Op een hoger abstractie niveau zaken met elkaar als bestuurders wisselen op het provinciehuis lijkt ons nuttig. (Woonzorg Flevoland)
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4. Feedback deelnemers zorgtafel n.a.v. presentatie Zorgtafel september

Structuur:
De zorgtafel is aanvullend (complementair) aan reeds bestaande netwerken en platforms en moet een lichte structuur krijgen. (Provincie Flevoland)
Focus aanbrengen in de groepen en minder op detail. Uitdaging hier is het kennisniveau tussen de bijeenkomsten in hoog/up to date te houden. 
Voor de VVT zijn hiervoor de ‘eigen overlegvergaderingen’ geschikt. (Coloriet)

Projectstructuur:
• Gezien het brede veld aan deelnemers een stuurgroep in te stellen die regelmatig bij elkaar komt om de agenda voor te bereiden en mee te 

denken met voorzitter/projectorganisatie. (Provincie Flevoland)
• Taak/verantwoordelijkheid onafhankelijk voorzitter: actieve rol en fungeren als spil van de zorgtafel. (Provincie Flevoland)
• Taak/verantwoordelijkheid projectorganisatie: actieve rol en fungeren als spil van de zorgtafel. (Provincie Flevoland)

Geografische grenzen:
• Geografische grenzen: één zorgtafel voor het hele gebied. Dit is in lijn met hoe het rijk de rol van de regio aan het positioneren is. Daarbij moet 

er ruimte zijn voor werkgroepen, projecten en netwerken die zich richten op vraagstukken in subregio’s. (Provincie Flevoland)
• Één Flevolandse Zorgtafel. Dat is de schaalgrootte waarmee ik verwacht dat we met een evt. gang naar Den haag het meest ver zullen komen. 

Maar ook omdat we zien dat er veel netwerken/gremia zijn die -vaak in een net andere samenstelling- praten/plannen maken over de zorg in 
onze regio. Dan is het goed dat er één Zorgtafel is waar dit samengebracht kan worden. Bij meerdere zorgtafels lopen we risico op meer 
versnippering. Dat we bij een verdere uitwerking van projecten of verdiepende analyse vervolgens een andere indeling maken om
slagvaardiger/nauwkeuriger te kunnen zijn, is dan meer een pragmatische keuze die gemaakt kan worden. (Gemeente Lelystad)

Deelnemers:
• Belangrijk om de GGZ partner aan te haken. (Woonzorg Flevoland)
• Uiteraard blijft de eerstelijns verloskunde graag nauw betrokken bij de Zorgtafel. Hoe kan dit worden ondervangen? Is de toevoeging 

“afhankelijk van inhoudelijk thema een inhoudsexpert mee ter toelichting/vragen” voldoende? Vraag is vervolgens: Kan de eerstelijns 
verloskunde de Zorgtafel benaderen als er geen vertegenwoordiging is in de Zorgtafel 2.0? (Verloskundigen)
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4. Feedback deelnemers zorgtafel n.a.v. presentatie Zorgtafel september

Frequentie:
• Frequentieverlaging van 4 naar 2 keer per jaar. (Coloriet)
• 2 x per jaar samen komen. (Woonzorg Flevoland)
• Wanneer we geen rekening meer te hoeven houden met covid, is de meerwaarde van elkaar fysiek ontmoeten zo’n 2x per jaar aanwezig, om 

zo relaties te kunnen leggen, dat deel ontbreekt nu helaas. (Icare)
• Wij vinden 2x per jaar wel erg weinig. Met 4x per jaar houd je toch meer druk op de ketel, dat partijen ook laten zien wat de voortgang is op de 

deelprojecten. Eventueel kun je ervoor kiezen om 2x per jaar provinciaal bij elkaar te komen en tussendoor 2x met alleen partijen uit de 
deelregio's 1.NOP/Urk en 2.Lelystad/Dronten/Zeewolde en 3.Almere. (Flevolandse Patiënten Federatie)

Duur/evaluatie:
• Kijken hoe zaken zich ontwikkelen en na een jaar evalueren of de zorgtafel 2.0 werkt zoals voorgesteld en in de behoefte voorziet. (Provincie 

Flevoland)
• We vinden het wel van belang om te zijner tijd een keer kritisch te kijken of de noodzaak blijft. (Icare)
• Na 2 jaar te evalueren wat een en ander heeft opgeleverd (Woonzorg Flevoland)

Communicatie:
• Zorgtafel is een platform die voorziet in éénduidige communicatie naar de samenleving over gezondheidszorg en toegankelijkheid daarvan. 

(Provincie Flevoland)
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