
Commissie EMS d.d. 19 januari 2022

Onderwerp:
Bijdrage provincie aan Zorgtafel Flevoland



Context procedureel: 

Waarom nu dit voorstel?
• Op 17 februari 2021 besluit PS tot een bijdrage aan de Zorgtafel volgens 

plusscenario. Er is budget voor 1 jaar toegekend.

• Om inzet volgens het plusscenario voort te zetten, is de gevraagde bijdrage 
noodzakelijk. 

• Tijdens een beeldvormende sessie op 22 september 2021 is de commissie EMS 
geïnformeerd over de voortgang van de Zorgtafel en een aantal bovenlokale 
initiatieven.



Context inhoudelijk:

Met welke dynamiek hebben we te maken?
• Destijds lag de directe aanleiding om vanuit het programma Krachtige Samenleving in te zetten op een 

toekomstbestendige gezondheidszorg in het faillissement van het ziekenhuis (eind 2018) waardoor de zorg –in de 
brede zin- in de regio onder druk kwam te staan.

• Na een fase van herstel is de missie van de Zorgtafel nu; het creëren van een duurzame en toekomstbestendige 
inrichting van het zorglandschap in Flevoland.

• Deze missie is onverminderd relevant: de betaalbaarheid en beheersbaarheid van zorg staat landelijk onder grote 
druk en het anders inrichten van zorg is noodzakelijk. 

• Knelpunten o.g.v. gezondheid en zorg die zich in Flevoland nog scherper aftekenen: 
- vergrijzing en grootste toename in aantal zorgbehoevende ouderen in NL;
- relatief grote groep kampt met leefstijlgerelateerde en/of chronische  aandoeningen;
- minder (arbeids)participatie;
- ervaren gezondheid onder inwoners scoort laag. 



Rol en resultaten:
• Via de Zorgtafel bijgedragen aan herstel van en passende alternatieven voor weggevallen zorg.

• Mede initiatiefnemer om te komen tot het regioperspectief met gedeelde opgaven en gezamenlijke ambities 
(gezamenlijke agendasetting).

• Faciliteren van een uniek samenwerkingsplatform dat de verbinding binnen en tussen sectoren versterkt. 
- Groter onderling vertrouwen
- Meer samenhang in (nieuw) zorgaanbod (project zorgcoördinatie, spoedstraat ouderen en Tijdelijke 

verblijf Lelystad)

• Contact, overleg en lobby met/bij landelijke politiek.

• Facilitator van regio-brede implementatie van OZOverbindzorg t.b.v. verbinding medisch en sociaal domein, 
ondersteunen mantelzorgers en vergroten eigen regie inwoner.

• Ondersteunend aan de (door)ontwikkeling van Tijdelijk verblijf Lelystad.

• Ondersteunend aan de doorontwikkeling van het gezondheidsplein Noordelijk Flevoland.

• Mede initiatiefnemer in de ontwikkeling van een gezamenlijke subsidieaanvraag preventiecoalitie Flevoland. 



Partnership met 29 partijen

voor een gezonde en krachtige samenleving in 
Flevoland



Wat verwachten we in de toekomst?
Strategisch:
• De onafhankelijke positie van de Zorgtafel is troef (ook in de verbinding met landelijke partijen).

• Via Zorgtafel worden behaalde resultaten geborgd.

• Met de Zorgtafel werken we langs de opgaven uit het regioperspectief aan een toekomstbestendige 
zorginfrastructuur.

• Met de Zorgtafel bieden we het hoofd bieden aan transities in de zorg en de gevolgen voor inwoners.

• Via de Zorgtafel benutten we waardevolle kennis over gerelateerde thema’s zoals zorg & arbeidsmarkt 
of wonen & zorg. 

> Versterken integraliteit van provinciale vraagstukken. 

Praktisch:
• We werken toe naar een vorm waarin deelnemende partijen naar verhouding bijdragen; niet alleen ‘in 

kind’ maar ook ‘in cash’. 



Vragen?
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