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Inleiding 

Voor het programma WEL in Flevoland is vanuit het plan van aanpak een jaarplan gemaakt voor 2020 
en de daarbij behorende begroting voor WEL in Flevoland. Bij de aanvang van ieder jaar wordt er een 
nieuw jaarplan gemaakt. Dit jaarplan sluit aan bij de doelstellingen en focusthema’s die zijn 
beschreven in het plan van aanpak WEL in Flevoland 2020-2023.  
 
WEL in Flevoland is meerjarig programma en heeft een programmatische aanpak. Eind 2023 heeft 
WEL in Flevoland bijgedragen aan een bredere kijk op de gezondheid van de Flevolanders, zodat 
meer professionals en beleidsmakers een bijdrage leveren aan preventie en gezondheidsbevordering 
en meer randvoorwaarden zijn gerealiseerd om dat mogelijk te maken. Hiermee willen wij de 
veerkracht en regie op de eigen gezondheid van de Flevolanders bevorderen.  Deze verandering is 
complex en vraagt om inzet op lange termijn. De programmatische benadering helpt ons om vanuit 
een gezamenlijke visie en een strategisch doel te werken aan diverse afgebakende activiteiten en 
projecten. Het heeft een tijdelijke sturingsstructuur en is gericht op het behalen van de doelen en 
niet op een concreet resultaat. Hoewel het doel helder is, wordt de weg daar naar toe gaandeweg 
ontwikkeld en ontdekt. Gedurende de looptijd van het programma is het nodig om de ingezette 
koers te evalueren. Periodieke reflectiemomenten zijn daarom nodig om met enige afstand naar het 
programma te kijken om zonodig te kunnen bijsturen op te bereiken doelen, samenwerking en 
afspraken. 
 
De doelstelling van het jaarplan 2020 is om direct betrokkenen bij de uitvoering van het programma 
WEL in Flevoland beknopt en op overzichtelijke wijze te informeren over de inhoudelijke activiteiten 
en projecten en de financiële begroting. We gaan kort in op de governance, doelstellingen en focus 
thema’s, projecten en activiteiten van het programma.  
 
Als bijlage bij dit jaarplan is opgenomen het programma canvas van WEL in Flevoland die wij zullen 
gebruiken in de communicatie richting netwerkpartners.  

 

Programmaorganisatie  
Governance 
Binnen het programma WEL in Flevoland wordt door meerdere partijen samengewerkt, zowel 

regionale als lokale partijen. De partners die WEL in Flevoland op de kaart zetten zijn: Provincie 

Flevoland, GGD Flevoland, CMO Flevoland, IVN en Proscoop. De beoogde effecten van het 

programma moeten uiteindelijk op lokaal niveau landen, in de concrete handelswijze van 

professionals en inwoners. Daarom is lokale betrokkenheid en draagvlak van groot belang. Het 

bestuurlijk opdrachtgeverschap is belegd bij de gedeputeerde en de wethouders van de zes 

gemeenten. De bestuurlijke opdrachtgevers krijgen in hun bestuurlijk overleg een keer per jaar een 

actualisatie van de voortgang van het programma. Daarnaast ontvangen zij 2 keer per jaar een 

schriftelijke actualisatie van de voortgang van het programma. 

Het ambtelijk opdrachtgeverschap is belegd bij Provincie en GGD Flevoland. Dit jaarplan wordt 

besproken met de opdrachtgevers en aan het einde van elk jaar geëvalueerd. Tevens wordt er vier 

keer per jaar met de opdrachtgevers de voortgang van het programma, aan de hand van het 

jaarplan, besproken.  

  



Jaarplan 2020-3 | WEL in Flevoland  

 

 

WEL in Flevoland 
De huidige gezondheidszorg is sterk gericht op ziekte en zorg. Op termijn wordt de gezondheidszorg 

daardoor naar verwachting onbetaalbaar. Om deze lijn te doorbreken is een trendbreuk nodig: we 

stellen gezondheid en gedrag centraal, en leggen daarbij de focus op wat wél mogelijk is en wat 

Flevolanders wél kunnen en willen. WEL in Flevoland inspireert en faciliteert om breder naar 

gezondheid te kijken en te herkennen hoe Flevolanders een veerkrachtig en betekenisvol leven 

kunnen leiden. Het uitgangspunt daarbij moet zijn dat Flevolanders zelf in staat zijn om zoveel als 

mogelijk regie te voeren over hun gezondheid en sociale veerkracht. Om de zorg te ontlasten 

inspireren we professionals en beleidsmakers om een bredere kijk op gezondheid te hanteren, en 

ondersteuning in te zetten vanuit andere sectoren en op andere leefgebieden.  

Waar willen we naar toe?  
WEL in Flevoland gebruikt de kracht van (positieve) gezondheid om de samenwerking in de 

verschillende publieke domeinen te versterken, en draagt op die manier bij aan deze bredere kijk op 

de gezondheid van de Flevolanders. WEL in Flevoland werkt aan het inspireren van professionals en 

beleidsmakers om een bredere kijk op gezondheid te hanteren, en ondersteuning in te zetten vanuit 

andere sectoren en op andere leefgebieden. Om ervoor te zorgen dat professionals en beleidsmakers 

op de hoogte zijn van de aanwezigheid van het programma WEL in Flevoland en kennis nemen van 

de inhoud van het thema Positieve Gezondheid faciliteert WEL de ontmoeting. Het eerste jaar 

richten wij ons vooral op de professionals en beleidsmakers. Tevens concentreren wij ons hierbij op 

de focusthema’s en doelen zoals benoemd in het plan van aanpak.  

Focusthema’s 
• Natuur en leefomgeving 

• Gezonde leefstijl;  

o sport en bewegen, gezonde voeding en gezond oud worden 

• Geluk; 

o Mentale gezondheid 

o Eenzaamheid  

o Sociale samenhang 
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Doelen 
1 Meer inwoners gaan zelf aan de slag met het bevorderen van hun eigen gezondheid en 

sociale veerkracht. 

2 Meer professionals en beleidsmakers zijn actief met het gedachtegoed van positieve 
gezondheid (focus op preventie en gezondheidsbevordering). 

3 Professionals en beleidsmakers weten welke initiatieven bestaan op het gebied van preventie 
en gezondheidsbevordering in Flevoland, en zijn meer bekend met wat wél en wat niet 
werkt. 

4 Meer organisaties buiten de sector van zorg, gezondheid en welzijn leveren een bijdrage aan 

de gezondheid in Flevoland. 

5 Er is meer bewustwording dat de zorginfrastructuur meer ingericht moet zijn op preventie en 
gezondheidsbevordering – meer randvoorwaarden hiervoor zijn gewaarborgd 

 

 

# Activiteit Mijlpaal / 
doorlooptijd 

Trekker  Q1 Q2 Q3 Q4 

Meer inwoners gaan zelf aan de slag met het bevorderen van hun eigen 
gezondheid en sociale veerkracht.1 

    

 Ondersteunen lokale 
netwerken WEL in … 
(gemeenten) 

Begin 2020 
starten op Urk, 
vervolgens in 
andere 
gemeenten 

Coördinerende rol 
programmateam, 
uitvoering n.t.b.  

    

 Zorgpolis WEL in Flevoland In 2020 
mogelijkheden 
verkennen 

Zilveren Kruis     

Meer professionals en beleidsmakers zijn actief met het gedachtegoed 
van Positieve Gezondheid (focus op preventie en 

gezondheidsbevordering) 

    

 Digitaal platform waar 
kennis en inspiratie 
gedeeld kan worden 

Medio januari 
2020 lancering, 
stap voor stap 
verder uitbouwen 
en vullen, 
initiatievenkaart 
hierop plaatsen 

Werkgroep 
communicatie 

    

 Oprichten ‘academie’ om 
actieve bijdrage te leveren 
deskundigheid te 
bevorderen door het 
geven 
workshops/bijeenkomsten 
aan professionals rondom 
Positieve Gezondheid (van 

Eerste aanbod in 
Q1 2020, op basis 
van aanbod en 
vraag verder 
inrichten 

n.t.b. 
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ziekte en zorg naar 
gezondheid en gedrag).  

 Samenstellen van 
werkgroep die de 
academie vorm gaat geven 

Januari 2020 Programmamanagers      

 Opstellen opdrachtbrief 
voor werkgroep academie  

Februari 2020 Programmamanagers     

 Werkgroep maakt plan 
van aanpak a.d.h.v. 
opdracht  

Juni 2020 Wekgroep academie     

 Verkenning academie IPH Maart 2020 Werkgroep academie     

 Organisatie bijeenkomsten 
en netwerkactiviteiten om 
partijen te inspireren en te 
enthousiasmeren voor het 
gedachtegoed 

Lancering van het 
programma WEL 
in Flevoland op 
30 januari 2020 
tijdens grote 
bijeenkomst. Ook 
lokale opties 
verkennen 

CMO als 
coördinerende partij 

    

 Netwerkronde 2 alle 
gemeenten, 
behoeftepeiling  

1ste kwartaal Programmateam     

 Netwerkgesprekken lokale 
stakeholders-in overleg 
met gemeenten 

2de kwartaal  Programmateam     

 Netwerkgesprekken 
regionale stakeholders 
zoals Elaa, 
patiëntenfederatie 

1ste kwartaal Programmateam     

 Presentatie plan van 
aanpak met ambtenaren 
en wethouders 

1ste kwartaal  Programmamanagers     

Er is meer bekend over wat wel en niet werkt, en welke initiatieven 
bestaan op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering in 

Flevoland. 

    

 Onderzoek preventie 
remmende 
intergenerationele 
overdracht  

2019-2022 Stuurgroep 
werkplaats sociaal 
domein 

    

 Start PPGO ouderen 
elementen preventie en 
gezondheidsbevordering 

2020-2022 GGD, coördinerende 
rol voor 
programmateam 

    

 Inventarisatie initiatieven 
voor initiatieven kaart  

In 2020 het in 
beeld brengen 
van de 
inventarisatie van 
initiatieven 

CMO     

 Inrichten monitoring 
Positieve Gezondheid in 
Flevoland 

In 2020 
onderzoeken 
welke vorm van 
monitoring 

GGD     
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Positieve 
Gezondheid 
nodig heeft 

 Verhalen comnow 1ste en 2de 
kwartaal 

Communicatie     

 Brandvideo 2de kwartaal Communicatie      

 Opzet activiteitenkaart 2de kwartaal  Communicatie     

 Social mediakanalen 2de kwartaal  Communicatie     

Meer organisaties buiten de sector van zorg, gezondheid en welzijn 
leveren een bijdrage aan de gezondheid in Flevoland. 

    

 Aansluiten bij 
bijeenkomsten van 
externe partners, 
aansluitend bij doelen en 
focusthema’s . 

Heel 2020 Programmateam     

 Onderzoek naar 
mogelijkheden 
Roggebotstaete als 
icoonlocatie voor Positieve 
Gezondheid en bijdragen 
aan bijeenkomst “natuur 
en positieve gezondheid”  

In 2020 
onderzoeken wat 
nodig is voor 
programmering 
Roggebotstaete 

IVN     

 Bevorderen van 
cultuurparticipatie 
kwetsbare groepen in 
Flevoland 

In 2019 netwerk 
gestart op 
initiatief van 
Kunstlink, in 2020 
verder uitbouwen 
en concrete 
projecten starten 

Kunstlink     

 Sport en bewegen Verder 
uitbouwen van 
samenwerkingen 

SSF 
 
 

    

De zorginfrastructuur is beter ingericht op preventie en 
gezondheidsbevordering – meer randvoorwaarden hiervoor zijn 

gewaarborgd. 

    

 Implementatie 
OZOverbindzorg 

In 2019 draagvlak 
in kaart gebracht, 
in 2020 zo breed 
mogelijke 
implementatie 

OZO, Proscoop     

 Aansluiten zorgtafel  Heel 2020 Programmateam     

 Contact zorgverzekeraar 
opbouwen 

Heel 2020 Programmateam     

 
1  In eerste instantie richten wij ons binnen het programma op professionals en beleidsmakers. In een later stadium zal in overleg met 

gemeenten worden verkend of en welke initiatieven en projecten direct gericht op inwoners vanuit WEL in Flevoland ondersteund kunnen 

worden.  
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Werkbudget 
Vanuit het werkbudget beschikken wij over middelen die wij kunnen inzetten om onze doelstellingen 

te behalen. Onderstaand een inschatting qua verdeling van het werkbudget wat wij voor 2020 zullen 

verdelen.  

Activiteiten 2020 2021 2022 2023 

Bijeenkomsten 8.000 22.500 22.500 20.000 

Platform en communicatie 20.000 9.000 9.000 9.000 

Academie 10.000 10.000 10.000 10.000 
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Bijlage 1 Programma canvas WEL in Flevoland 

 


