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Inleiding 
Voor u liggen, in opdracht van de provincie, het uitvoeringsplan en de begroting 2018 van CMO Flevoland. Hierin leest u  hoe CMO Flevoland invulling geeft 

aan de provinciale subsidie. Op het moment van schrijven zijn er globale afspraken gemaakt over de invulling van de werkzaamheden voor het perspectief 

een Krachtige Samenleving. Het uitvoeringsplan is daarom geschreven op hoofdlijnen. In het eerste kwartaal van 2018 volgt een concrete invulling van het 

uitvoeringsplan. 

 

Situatieschets 2017 

Het perspectief Een Krachtige Samenleving binnen de omgevingsvisie Flevoland maakt duidelijk dat Flevoland voor een uitdaging staat: 

 

 

 

 

Waar staan we straks? 

In 2030 en verder staat Flevoland bekend als een omgeving met uitstekende mogelijkheden voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning.  
Het is een aantrekkelijk vestigingsgebied. Het in Flevoland aanwezige talent alsmede de potentie, kracht en ondernemerschap van de 
samenleving benutten we. Bij nieuwe ontwikkelingen staat de Flevolander centraal. Wij volgen samen met partners de regionale sociale en 
economische ontwikkelingen op de voet. Dit om gezamenlijk nieuwe opgaven tijdig te signaleren, en om die op een passende wijze te 
agenderen en te bespreken met de partners. Denkbare onderwerpen zijn de invloed van robotisering en automatisering op de arbeidsmarkt,  
de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de specifieke vergrijzingsproblematiek, gezondheidsvraagstukken en de gevolgen van de 
verwachte bevolkingsafname in de Noordoostpolder. 

 

Omgevingsvisie Flevoland 
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We staan gezamenlijk voor een belangrijke opgave. Waar voorheen veel individuele of lokale projecten georganiseerd werden, zoeken we nu op een 

innoverende manier naar duurzame oplossingen. Vanuit een ketennetwerkaanpak, opgezet rond een bepaald thema, werken relevante partners, maar ook 

de zogenaamde ‘unusual suspects’, samen aan een duurzame oplossing. De sleutel tot succes zit in de verbondenheid en de gevoelde gezamenlijke 

verantwoordelijkheid! Een andere trend is dat niet langer naar oplossingen voor een doelgroep gezocht wordt, maar dat we meer en meer de betreffende 

doelgroep vragen waar hun behoefte ligt. Dit is de basis van participeren: gehoord en gezien worden en zelf bij kunnen dragen aan de oplossing! 

De uitdaging waar we allemaal voor staan, is, met elkaar, zorgen dat de Flevolandse samenleving een krachtige samenleving wordt en blijft! 

 

Herijking CMO Flevoland en samenwerking gemeenten 

Vanaf 2016 heeft CMO Flevoland hard gewerkt aan de aansluiting van CMO Flevoland op de gemeentelijke agenda’s, met als doel bij te dragen aan 

versterking van de samenleving. Begin 2017 leidde dit uiteindelijk tot het benoemen van een aantal gemeentelijke projecten waaraan CMO een bijdrage kon 

leveren. Door bijna maandelijks met elkaar het gesprek aan te gaan, bouwden we aan een  voorzichtige basis, een draagvlak. Medio 2017 leidde dit tot een 

aantal extra benoemde projecten. De meeste van deze opdrachten vallen binnen de door de provincie benoemde thematiek voor 2017. Een aantal 

opdrachten worden medio 2018 afgerond. Hierdoor zal 2018 een transitiejaar zijn.  

Eind november 2017 vindt in het Breed Overleg Sociaal Domein de evaluatie van de samenwerking plaats. CMO Flevoland zet graag in op voortzetting van 

dit proces en op invulling van opdrachten waar wij aan mogen meewerken en een meerwaarde kunnen leveren.  
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Herijking CMO Flevoland 
In 2017 heeft CMO Flevoland een nieuwe missie vastgesteld. Wij voelden de behoefte om onze rol en toegevoegde waarde duidelijk(er) te maken naar 

provincie, gemeenten, mogelijke andere opdrachtgevers en partners. Onze nieuwe missie is: 

 

Wij willen hiermee benadrukken dat we geen beleidsmakers zijn en niet op de stoel van overheden of welzijnsinstellingen zitten.  Wij zijn een advies- en 

projectbureau met uitgebreide en diepgaande kennis over het sociaal domein en met bijbehorend uitgebreid netwerk en kennis en kunde! Wij leggen 

verbindingen tussen overheden onderling, overheden en organisaties, betrekken actief de inwoners daarbij en slaan een brug tussen wetenschap en beleid. 

Op dit moment is CMO Flevoland bezig met het schrijven van een bedrijfs- en communicatieplan en is een nieuwe website in ontwikkeling. Deze activiteiten 

worden  in 2018 afgerond. 

 

 

  

CMO, uw partner bij sociaal maatschappelijke vraagstukken. CMO is hèt onafhankelijke kennis- en adviesbureau binnen het sociale 

domein.  

* Wij zien en maken verbindingen tussen overheden, organisaties en inwoners.  

* Wij bieden kwalitatieve inzichten, methodieken en begeleiding bij het bereiken van de beoogde impact van uw beleid. 

* Wij helpen bij het scherpstellen van ambities en het maken van keuzes om te komen tot echte oplossingen, die bijdragen aan een krachtige 

samenleving met kansen voor iedereen. 
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Een Krachtige Samenleving 
 

De provincie heeft in de Omgevingsvisie drie kernopgaven vastgesteld, waaronder Een Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving). Deze 

kernopgave is voor het uitvoeringsplan van CMO Flevoland van groot belang. De startnotitie van de provincie voor deze kernopgave is op hoofdlijnen 

geschreven. Hieronder leest u op productniveau een samenvatting van deze startnotitie. Ook geven we aan hoe CMO in de uitvoering van haar 

werkzaamheden kan en wil aansluiten.  

 

Weergave producten Een Krachtige Samenleving – Startnotitie Een Krachtige Samenleving 
 

Product 1: Pilots Krachtige Samenleving 

De komende anderhalf jaar gaan we parallel aan het opstellen van het programma ook direct aan de slag in de praktijk. Met de partners wordt 

een leertraject opgezet waarin we met elkaar concrete projecten en activiteiten in de vorm van pilots ontwikkelen die op bovenlokaal niveau 

spelen.  

Met partners zetten we een eerste reeks pilots op die bijdragen aan het ontwikkelen en stimuleren van een krachtige samenleving. Deze 

projecten en activiteiten hebben zowel een directe betekenis voor een actueel vraagstuk, als een betekenis op een overstijgend niveau voor de 

middellange termijn (bijvoorbeeld inzichten en leerervaringen voor andere organisaties, andere gemeenten etc.). 

De inzichten uit deze pilots worden gebruikt als voeding uit de praktijk voor het programma. Daarnaast worden de pilots geëvalueerd om op 

basis van de uitkomsten een eventueel vervolg te benoemen. 

Product 2: Het programma Krachtige Samenleving  

In het programma beschrijven we – conform de contouren zoals beschreven in de Omgevingsvisie - samen met gemeenten en maatschappelijke 

organisaties de wijze van organiseren en aanpak. Op basis van een gezamenlijke analyse wordt aangegeven op welke wijze een aantal thema’s 

wordt aangepakt die domein overstijgend zijn en zowel op provinciaal als op gemeenteniveau spelen. 

We richten ons onder meer op de twee inhoudelijk samenhangende ingrediënten uit de Omgevingsvisie: 

- het jaarlijks monitoren en analyseren van sociaaleconomische ontwikkelingen. Bestaande onderzoeken zijn daarbij het uitgangspunt; 

- het jaarlijks organiseren van het regionale gesprek over “de toekomst van de Flevolander”. Op basis van de maatschappelijke ontwikkelingen 

worden samen met partners nieuwe sociaal economische opgaven gesignaleerd. 
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Pilots een Krachtige Samenleving 
Steeds vaker ontstaat er  behoefte aan proeftuinen/pilots: projecten die in eerste instantie op zichzelf staan, om in samenwerking met één of meer partijen 

te worden uitgevoerd voor een nieuwe manier van werken. Kenmerkend aan deze proeftuinen is dat: 

o er vaak een (tijdelijke) nieuwe manier van werken wordt gezocht zonder last te hebben van bepaalde financieringsstromen of schotten. De setting is 

veilig. Mislukt de proeftuin, dan is er geen schade ontstaan. Is de proeftuin geslaagd, dan kan die omgezet worden in een permanente werkwijze; 

o er vaak ervaringsdeskundigen bij betrokken worden: waar heeft de doelgroep behoefte aan? Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? 

o het zoeken en vinden van een passende oplossing vaak ligt in de samenwerking met meerdere partijen. Door beter en intensiever aan te sluiten op 

elkaars expertise, wordt een overlap of vacuüm opgelost; 

o de experimentele ruimte benut kan worden om te leren van successen én van mislukkingen. Juist daar zitten de grootste leermomenten. De proeftuin 

zorgt voor een veilige leeromgeving. 

Netwerken ontstaan door proeftuinen of (tijdelijke) projecten, maar kunnen ook ontstaan door een behoefte aan een andere manier van samenwerken. 

Netwerken kenmerken zich door het gezamenlijk voorkomen van hiaten en te zorgen voor een sluitende aanpak. 

Proeftuinen/pilots en netwerken kenmerken zich door gezamenlijkheid, verbondenheid en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De setting en de 

kenmerken van de proeftuinen maakt dat deze vorm bij uitstek geschikt is om een bijdrage te leveren aan een krachtige samenleving. 

CMO Flevoland ondersteunt door middel van: 
o Advies:     opzetten van proeftuinen/projecten/netwerken, welke partijen betrek je erbij, waar ligt de daadwerkelijke  

      behoefte, wat is de vraag achter de vraag? 

o Kwalitatieve inzichten:    De inzichten vanuit gebruikersgroepen en deelnemende partijen zijn basis voor  

      verder te ontwikkelen of bij te stellen beleid, procedures en technieken. Om kwalitatieve inzichten in kaart  

      te brengen, hebben wij veel methodieken in huis. 

o Project- en procesondersteuning:  objectieve begeleiding, bewaking en eventuele regie van projecten en processen. 

o Betrekken van externe experts:   CMO heeft contact met hogescholen en universiteiten en landelijke kennisinstituten als Movisie en Vilans 
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Effectmeting, Monitoring & Het regionale gesprek over “de toekomst van de Flevolander” 
 

In de startnotitie Een Krachtige Samenleving is het jaarlijks monitoren en analyseren van sociaaleconomische ontwikkelingen opgenomen. Bestaande 

onderzoeken zijn het uitgangspunt. Invulling van deze sociaaleconomische ontwikkelingen naar thema’s volgt uit afstemming met de gemeenten. 

Monitoring laat zien welke trends zich voordoen, welke ontwikkelingen op ons af zien komen waar op ingespeeld moet en kan worden. Naast monitoring is 

ook effectmeting van belang. Zonder effectmeting  is niet te meten of er sprake is van een positieve ontwikkeling door de ingezette pilots en projecten. 

Cijfers zeggen veel, maar niet alles. Twee voorbeelden: 

 

 

 

 

 
 

Stel dat de meetbare ontwikkeling is dat minder mensen in armoede leven. Armoede gaat vaak gepaard met analfabetisme en/of gebrek aan 

gezondheidsvaardigheden. Mensen in armoede leven vaak minder gezond. Het feit dat minder mensen in armoede leven zegt iets over het 

verkleinen van sociaaleconomische verschillen. Het zegt echter niets over toename gezondheidsvaardigheden, gezondheid, welbevinden en 

vooruitzichten. 

Op basis van een vragenlijst onder ouders en kinderen die gebruik hebben gemaakt van de jeugd ggz, concludeert een gemeente dat de ggz 

hulpverlening voor jongeren het cijfer 7 krijgt. De vragenlijst blijkt echter alleen in te vullen door mensen die daadwerkelijk hulp hebben gekregen. 

Mensen die geen hulp hebben gekregen, kunnen de vragen niet beantwoorden omdat ze niet relevant zijn. Deze groep blijft buiten beschouwing. 

Door met deze groep in gesprek te gaan, achterhaal je de redenen waarom hulp niet tot stand kwam; welke drempels ervaren zijn en wat 

verbeterpunten in de procedure zijn. 
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Kwalitatieve effectmeting 
Door naast kwantitatief ook kwalitatief te evalueren, ontstaat een volledig beeld van de effecten van proeftuinen, projecten, netwerkverbindingen, 

belevingen en waardering.  

CMO Flevoland gebruikt verschillende kwalitatieve methodieken, zoals dialoogtafels, klankbordgroepen, focusgroep of panelgesprekken, interviews, 

spiegelgesprekken, schouw en verbetergroepen, of een combinatie hiervan. Alle methodieken hebben gemeen dat ze de beleving, de waarden en de 

behoeften van bevraagde doelgroepen op een integere manier naar boven halen.  

Deze methodieken zet CMO graag in voor het meten van de effecten en voor het regionale gesprek over “De toekomst van de Flevolander”.  

Monitoring van trends en ontwikkelingen 
Tegelijkertijd is het van groot belang te monitoren welke trends zich voordoen en welke ontwikkelingen op ons af komen. Bieden deze ontwikkelingen 

kansen of juist bedreigingen? Wat is de beste manier van reageren op deze ontwikkelingen? CMO kan trends en ontwikkelingen voor de provincie in kaart 

brengen, op door de provincie en gemeenten aangedragen thematiek.  

CMO Flevoland ondersteunt door middel van: 
o Samenwerken met externe partijen en deskundigen zoals GGD Flevoland, het CBS, universiteiten, hogescholen en trendwatchers.  

o Het in kaart brengen van bestaande monitors (kenmerken van de monitors, wat wordt gemeten, hoe en wat wordt gemist?). 
o Beleidsvoorstellen tot gebruik monitors, eventuele aanpassingen, mogelijkheden, samenwerkingspartners en deskundigen. 

o Uitwerking trends en ontwikkelingen op basis van monitors en samenwerking partners. 
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Doorloop projecten 2017-2018 
 

Gemeentelijke projecten 
CMO is in 2017 gestart met de uitvoer van of aansluiting op een aantal projecten van de Flevolandse gemeenten, conform eerdere afspraken. De projecten 

vallen bijna allemaal binnen de vastgestelde thema’s vanuit de provincie en pasten in het uitvoeringsplan 2017: Eenzaamheid, Jeugd, Innovatie en 

kennisverdieping en –deling. 

Alle projecten hebben tot doel kwetsbare groepen te versterken, te ondersteunen en te laten horen. Een volledig overzicht van (mogelijk) doorlopende 

projecten vindt u in bijlage 2. Hierin is tevens aangemerkt welke projecten onder de provinciale thematiek 2017 vallen. 

 

Rol CMO 
o Project- en procesbegeleiding 

o Advies (inbreng expertise/meedenken/kennisbevordering) 

o Organiseren bijeenkomsten 

o Netwerkregie 

 

Doorloop projecten vanuit uitvoeringsplan 2017 
Vanuit het uitvoeringsplan 2017 loopt een aantal projecten door of zijn in de afrondende fase in kwartaal 1 van 2018: 

1) bijeenkomst Polderculturen. 

2) innovatie projecten Kith & Kin en e-Health onderzoek Zorggroep Almere en Medimere. 

3) Flevolands netwerk. 

4) Deelname aan en ondersteuning van stuurgroepen en klankbordgroepen. 
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Bijeenkomst Polderculturen 

De bijeenkomst staat in het belang van cultuursensitief beleid. Deze bijeenkomst was eerst gepland in september 2017, maar vanwege agenda-technische 

problemen van een van de gastsprekers is de bijeenkomst verschoven. 

Kith&Kin  

De Kith&Kin tablet maakt  het voor digibete 70-plussers makkelijk om digitaal contact te hebben met familie en vrienden. 

Doelen van de tablet zijn het bieden van een oplossing voor emotionele en sociale eenzaamheid onder alleenstaande 70-plussers èn het 

digitaal vaardig maken van ouderen. 

CMO Flevoland maakt voor dit project deel uit van een Europees Consortium, bestaande uit Yooom (Nederland),  

iHomelab, Soultank en TerzStiftung (Zwitserland) en Austrian Institute of Technology, New Design University en WeTouch (Oostenrijk). 

De rol van CMO Flevoland is het samenbrengen van digibete ouderen en het onderzoeken van hun wensen en mogelijkheden  

voor het leggen en onderhouden van digitale verbindingen.  De uitkomsten  worden door de partners gebruikt om een prototype te  

ontwikkelen.  

De digibete ouderen testen onder supervisie van CMO Flevoland het prototype. Daarna kan een definitief product ontwikkeld worden. 

Dit project duurt drie jaar (2017, 2018 en 2019). Het consortium wordt grotendeels gefinancierd door ZONMW. Voor CMO Flevoland 

geldt een co-financiering vanuit de provincie. 

 

E-Health onderzoek Zorggroep Almere en Medimere in samenwerking met ROS Almere 

Onderzoek naar de behoeften rondom innovatie binnen de huisartsenzorg vanuit zowel  de professional als de zorggebruiker. In eerste instantie was alleen 

Zorggroep Almere betrokken. Vanwege grote belangstelling is het onderzoek uitgebreid naar Medimere in samenwerking met het ROS Almere. 

 

Het doel van het onderzoek is zicht krijgen op de toepassing, het gebruik van en de behoefte aan eHealth-toepassingen onder huisartsen en zorggebruikers 

in Almere. Door kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden te combineren krijgen we een volledig beeld van de behoeften. De uitkomsten van het 

onderzoek worden gebruikt voor het aantrekken van een externe partij voor de bouw van een nieuwe tool waar zowel zorggebruiker als de huisarts gebruik 

van kunnen maken. Het bereik van het onderzoek raakt alle huisartsen en hun zorggebruikers van Medimere en Zorggroep Almere. Mogelijk dat vanwege de 

omvang het project doorloopt in 2018. 
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Flevolands netwerk 

CMO is in het voorjaar 2017 benaderd door het landelijk bureau van Alles Is Gezondheid… (hierna AIG) en gevraagd een Flevolands Netwerk op te zetten. In 

de bijlage 3 vindt u een uitgebreide beschrijving van Alles is Gezondheid…. CMO Flevoland wil, voor AIG het Flevolandse netwerk opzetten, zodanig dat 

direct aansluit op de bedoeling van Een Krachtige Samenleving. We benadrukken dat een regionaal netwerk veelomvattender is dan alleen de organisaties 

die binnen het zorg & welzijnsveld werken. Alle branches (op de tabak na) worden betrokken bij het netwerk, dus ook het zakenleven!  Bij het uitwerken van 

thematiek zoeken we uiteraard de verbinding met partijen als de  GGD, Ontwikkelings Maatschappij Flevoland (OMFL) en Stichting Sportservice Flevoland 

(SSF). 

 

Deelname aan en ondersteuning van stuurgroepen en klankbordgroepen 

CMO Flevoland neemt van oudsher deel aan een aantal stuurgroepen, zoals bijvoorbeeld de stuurgroep NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en de 

ketennetwerken Dementie. Door deel te nemen behouden we ons netwerk en ontvangen we belangrijke signalen voor onze werkzaamheden. CMO 

ondersteunt veelal door netwerkverbindingen tot stand te brengen, door project- en procesondersteuning te bieden.  
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Zorgbelang 
 

Participatie heeft vaak betrekking op groepen die, op een of andere manier, een achterstandspositie hebben, zoals mensen met een beperking. Het begrip 
participatie heeft daarom vaak een relatie met het begrip emancipatie.  
 
CMO Flevoland is actief op het gebied van patiënten- en cliëntenparticipatie. Onze activiteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, kennis 
en kunde van burgers, cliënten en patiënten en belangenbehartiging. Deze activiteiten worden bekostigd door de rijksoverheid, het zorgkantoor en in een 
enkel geval door een opdracht gevende gemeente.  
Het Adviespunt Zorgbelang wordt mede gefinancierd door de provincie, uitsluitend voor de regio Flevoland. De werkzaamheden voor de regio het Gooi 
worden door de eerder genoemde partijen gefinancierd.  
De werkzaamheden van Zorgbelang leveren belangrijke signalen uit de samenleving op, die van groot belang zijn voor ons werk voor de provincie en de 
gemeenten. Om deze reden geven wij een korte opsomming van onze activiteiten. 
 

Adviespunt Zorgbelang  
Het Adviespunt Zorgbelang in Flevoland komt op voor de belangen van zorggebruikers in de regio Flevoland en het Gooi. In samenwerking met 

zorggebruikers en organisaties zetten we ons in om de kwaliteit van de zorg de verbeteren. We hebben kennis van de regio. Onze onafhankelijkheid 

onderscheidt ons van andere ondersteunende organisaties op het gebied van zorg en welzijn.  

De dienstverlening van het Adviespunt Zorgbelang bestaat uit:  

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg (wlz) 
Elke cliënt met een indicatie vanuit de wet langdurige zorg heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. CMO Flevoland/Adviespunt Zorgbelang biedt:  

-  informatie en advies; 

- hulp bij het kiezen van een passende zorgaanbieder; 

- ondersteuning bij het invullen van de zorg; 

- ondersteuning bij het verbeteren van de zorg en bemiddeling. 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning gezondheidszorg 

Elke burger in Flevoland heeft recht op zorg van goede kwaliteit.  Zorgaanbieders verbeteren de kwaliteit door, onder andere, open te staan voor feedback 

(klacht of compliment) van de zorggebruikers.  Zorgaanbieders vinden dit vaak lastig om te krijgen, cliënten vinden het moeilijk om te melden. Een 
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onafhankelijk cliëntondersteuner begeleidt dit proces, zodat zorgaanbieders en -gebruikers op elkaar aansluiten. Ook houdt het Adviespunt Zorgbelang 

meldingen van cliënten bij in een registratiesysteem. Knelpunten worden zo snel zichtbaar. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein (SD) 
In alle gemeenten in Flevoland en het Gooi bieden wij onafhankelijke cliëntondersteuning SD aan. In de gemeente Dronten leveren we structureel 

cliëntondersteuning. Onze ondersteuning bestaat uit:   

- advies en informatie over rechten, regelingen en klachtmogelijkheden; 

- ondersteunen bij het formuleren van de ondersteuningsvraag; 

- ondersteunen bij het keukentafelgesprek;   

- bemiddelen bij conflicten. 

Mijn Kwaliteit van Leven 
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk digitaal programma. Deelnemers vullen twee keer per jaar een online vragenlijst in over voor hen belangrijke zaken 

op het gebied van gezondheid, leefomgeving, netwerk enzovoort. CMO Flevoland coördineert dit project in Flevoland en de Gooi en Vechtstreek. 

De mensen die de vragenlijst invullen krijgen een rapportage, die ze kunnen gebruiken als voorbereiding op een keukentafelgesprek met de gemeente of 

zorginstelling. In Nederland hebben 45.000 mensen de vragenlijst ingevuld. 

Gemeentes waar minimaal 300 mensen de vragenlijst hebben ingevuld, ontvangen een eigen rapport. Daarin staat nuttige beleidsinformatie, zoals het 

gemiddelde cijfer dat mensen hun leven en omgeving geven en verbeterpunten. Drie gemeentes In Flevoland (Almere, Lelystad en de Noordoostpolder) 

hebben inmiddels een eigen gemeenterapport.  

Leven zoals u wilt 
In het verlengde van Mijn Kwaliteit van Leven werkt CMO Flevoland mee aan een pilot ‘Leven zoals u wilt’, onderdeel van Radicale vernieuwing 

verpleeghuiszorg. Doel is dat mensen zoveel mogelijk kunnen blijven wonen zoals ze willen, ook nadat ze zijn opgenomen in een verzorgings- of 

verpleeghuis. Om dat te bereiken is samenwerking en afstemming  tussen verschillende afdelingen, gemeente, welzijnsorganisatie en zorgverzekeraar 

vereist. CMO Flevoland verzorgt  de onafhankelijke cliëntondersteuning en neemt deel aan de stuurgroep. 

ZorgVerandert 
Het programma Zorg Verandert is een vierjarig (verander)programma dat wordt gesteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het 
programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van elf cliënt-, patiënt- en belangenorganisaties. Zorg Verandert staat mensen bij in hun 
zoektocht naar betere, passende oplossingen. Overal in Nederland worden lokale bijeenkomsten en dialoogbijeenkomsten georganiseerd. CMO Flevoland 
doet dit voor de provincie Flevoland en Noord-Holland en heeft in 2015 en 2016 meerdere dialoogbijeenkomsten en voorlichting in Flevoland 
georganiseerd. 
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Zowelwerk 
 

Zowelwerk is dé werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn in Flevoland. Samen met 13 collega-werkgeversorganisaties in het land werken we aan balans 

op de arbeidsmarkt. In eerste instantie voor zorg en welzijn, maar steeds vaker ook met de sectoren techniek, logistiek, horeca.  

Bij Zowelwerk is sprake van co-financiering vanuit VWS, ledencontributies en provincie. De provinciale subsidie is aangemerkt voor het Zorg- en Welzijnspact 

waarbij onderwijs, overheden en organisaties samenwerken aan een strategisch arbeidsmarktbeleid. De werkzaamheden van Zowelwerk leveren belangrijke 

signalen op vanuit onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties rondom de ontwikkelingen binnen het sociaal domein die van groot belang zijn voor ons werk 

voor de provincie en de gemeenten.  

 

De sector zorg en welzijn stond de afgelopen jaren in het teken van krimp. In Flevoland daalde de werkgelegenheid in 2015 met 3,1% (landelijk: 2,5%). Deze 

daling kwam in 2016 grotendeels tot stilstand; de arbeidsmarkt kantelde. Inmiddels groeit de werkgelegenheid  en dreigen  er tekorten. Niet alleen binnen 

de ouderenzorg, maar ook in andere sectoren.  

De werkgeversorganisaties werken samen met regionale stakeholders (werkgevers binnen zorg en welzijn, het onderwijs, het UWV, werkbedrijven, 

gemeentes) en VWS aan het terugdringen van het tekort. Belangrijk daarbij is de aansluiting tussen onderwijs en praktijk, versterking van het imago van de 

sector en het benutten van groepen aan de zijlijn, zoals statushouders, herintreders et cetera. 

Zowelwerk heeft in 2017 belangrijke stappen gezet. Het ledenaantal groeide van 22 naar 25 en we boekten een aantal successen :  

o binnen het Zorg- en Welzijnspact Flevoland werken onderwijs, overheid en zorg- en welzijnsinstellingen in werkgroepen open en intensief samen aan 

een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk. De praktijk wordt bijvoorbeeld in de school gebracht en andersom; 

o Sterk in je werk, zorg voor jezelf is gestart. Een uniek project, waarbij mensen zich via loopbaangesprekken  kunnen oriënteren op hun toekomst; 

o Dankzij het sectorplan konden honderden mensen binnen de zorg  worden geschoold; 

o met collega werkgeversorganisaties ontwikkelden we een lespakket  voor het voortgezet onderwijs. Het doel isjongeren  enthousiasmeren werken in de 

zorg; 

o Tijdens de Week van Zorg en welzijn was er  veel aandacht  voor de sector en de leuke uitdagingen ervan; 

o honderden mensen namen deel aan de speeddates die we met het UWV en Flevoland werkt organiseerden in Almere en Lelystad; 

o met ondersteuning van Zowelwerk werkt de sector met groot enthousiasme  aan een actieplan tekorten; 

o het loopbaanportal is doorontwikkeld, het aantal vacatures is doorgestegen naar 80+. 

Al dit werk zetten  we in 2018 voort, met als doel:  samen met onze leden nog mooiere resultaten bereiken en op die manier een bijdrage leveren aan het 

op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn in Flevoland. Hieronder geven we per programmalijn een beeld van de inzet en beoogde 

resultaten voor 2018.    
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Programmalijn Strategisch Arbeidsmarktbeleid 
Hoofddoelstelling: Flevoland beschikt over een sterk regionaal strategisch netwerk, waarbinnen regionale stakeholders, ondersteund door Zowelwerk, 

werken aan een optimale balans op de regionale arbeidsmarkt. 

Beoogde resultaten 

o Het netwerk van Zowelwerk is uitgebreid en verstevigd, resulterend in minimaal 27 leden eind 2018. 

o Regionale werkgevers werken samen met regionale stakeholders aan actieplan tekorten. 

o Zowelwerk fungeert als verbindende factor bij activiteiten voor de de aanpak tekorten, Zorg en Welzijnspact en Waardigheid en trots. 

o Regionale stakeholders zijn op de hoogte van de belangrijkste landelijke en regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn en gebruiken 

deze informatie bij het maken van hun beleidskeuzes. 

o Zowelwerk publiceert nieuwsbrieven en factsheets over de arbeidsmarkt en organiseert themabijeenkomsten en een beleidsdag. 

 

Programmalijn: Werven met beleid 
Hoofddoelstelling: inzicht creëren in de vraag en het aanbod op de Flevolandse arbeidsmarkt, zodat werknemers en werkgevers elkaar weten te vinden. En 

bijdragen aan een positief en eerlijk beeld van de sector. 

Beoogde resultaten 

o Werkgevers en werkzoekenden zijn live en digitaal bij elkaar gebracht via loopbaanportal, speeddates et cetera. 

o Werkgevers hebben inzicht in het arbeidspotentieel op de Flevolandse arbeidsmarkt. 

o Werkgevers zijn bekend met en maken gebruik van het waarschuwingsregister. 

o Omliggende regio’s werken samen op het gebied van arbeidsmarkt. 

o Werkgevers zijn bekend met en zetten samen stappen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt. 

o De week van zorg en welzijn is georganiseerd en gecoördineerd. 

o Potentiële werknemers hebben een eerlijk beeld van de sector en maken op basis daarvan een bewuste keuze voor leren en werken in de sector. 

o Samen met de werkgevers is een imago-campagne voor 16- tot 24-jarigen opgezet en uitgevoerd.; 

o Het voortgezet onderwijs in Flevoland maakt actief gebruik van de lespakketten. 

Programmalijn: Kwalificeren voor zorg en welzijn (Zorg- en welzijnspact) 
Hoofddoelstelling: versterken van de aansluiting en afstemming tussen beroepspraktijk welzijn en zorg, onderwijs en overheden zodat op termijn voldoende 

en juist gekwalificeerd zorg- en welzijnspersoneel beschikbaar is in Flevoland.  
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Beoogde resultaten 

o De vraag die werkveld, onderwijs en overheid aan elkaar stellen is inzichtelijk. 

o Gezamenlijke vraagstukken zijn geformuleerd en opgepakt, kennis en ervaring is gedeeld. 

o Het Zorg- en Welzijnspact Flevoland is gefaciliteerd en ondersteund. 

o De naamsbekendheid van het Zorg- en Welzijnspact is vergroot.  

o Deelname van de 3 O’s (onderwijs, overheden en organisaties) aan het programma van het zorg en welzijnspact is vergroot 

o De stand van zaken, activiteiten en ideeën vanuit het Zorg en welzijnspact zijn gedeeld met het werkveld 

o Samenwerkingsinitiatieven van zorg, welzijn, onderwijs en sociaal domein zijn inzichtelijk  

 

Programmalijn: Duurzame inzetbaarheid 
Hoofddoelstelling: Werkgevers zijn in staat om rekening te houden met de specifieke omstandigheden en wensen van hun medewerkers in de verschillende 

fasen van hun leven en loopbaan. Op basis hiervan maken zij gefundeerde keuzes over duurzame inzetbaarheid, opstellen van beleid  en medewerkers 

stimuleren breder te kijken naar gezondheid en veerkracht. 

Beoogde resultaten 

o Kennis, informatie en methodieken over duurzame inzetbaarheid is beschikbaar voor en actief aangeboden aan de leden van Zowelwerk. 

o Werkgevers zijn in staat om een organisatiestructuur op te zetten voor duurzame inzetbaarheid binnen hun organisatie. 

o Uitwisseling van personeel is gefaciliteerd via het mobiliteitsnetwerk. 

o Potentiële werknemers op niveau 1, 2 en 3 maken gebruik van loopbaanadvisering via Sterk in je werk. 

o Zittende en potentiële werknemers maken gebruik van de scholingsmogelijkheden van (het vervolg op) het sectorplan. 

o Het loopbaanportal van Zowelwerk is doorontwikkeld, zodat werknemers in Flevoland nog beter worden ondersteund bij het werken aan hun loopbaan. 
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Bijlage 1 Inzet uren 
 

Onderstaand een eerste inschatting qua urenverdeling. CMO Flevoland legt de prioriteit bij de uitvoering van activiteiten in het kader van het perspectief 

Een Krachtige Samenleving. De werkzaamheden voor de gemeentelijke projecten en de projecten die vanuit het uitvoeringsplan 2017 voortkomen, dienen 

nog wel zorgvuldig afgerond te worden. Er is hierbij een marge genomen voor de afronding van de gemeentelijke projecten: niet altijd is te voorzien of 

projecten tegenslagen gaan kennen. Vanzelfsprekend gaan resterende uren direct ingezet worden ten behoeve van werkzaamheden voor Een Krachtige 

Samenleving.  

Soort activiteit % urenaandeel 

Een Krachtige Samenleving 62% urenaandeel 

Doorloop en afronding gemeentelijke projecten 18% urenaandeel maximaal 

Doorloop werkzaamheden vanuit uitvoeringsplan 
2017 en eerder 

20% urenaandeel 

 

De aangegeven percentages zijn gemiddelden. Vanwege de afronding van een aantal gemeentelijke projecten in kwartaal 1, zal het percentage besteedbare 

uren voor een Krachtige Samenleving verhoudingsgewijs vanaf kwartaal 2 hoger zijn.  

CMO Flevoland houdt per medewerker, per week bij waar de werkbare uren aan worden besteed en kan indien gewenst de provincie tussentijds 

rapporteren hoe de urenbesteding eruit ziet. Hierbij maken we het volgende onderscheid: 

1. Pilots en projecten Een Krachtige Samenleving 

2. Monitoring Een Krachtige Samenleving 

3. Doorloop en afronding projecten 2017 gemeenten  

4. Doorloop en afronding werkzaamheden uitvoeringsplan 2017 
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Bijlage 2 Overzicht projecten gemeenten 
 

In onderstaand schema staan zowel die projecten die onzeker als zeker zijn qua vervolg. Projecten die in 2017 nog worden afgerond staan niet in het 

overzicht. 

De gemeentelijke projecten die vallen binnen de provinciale thematiek. 

De gemeentelijke projecten die niet direct onder de provinciale thematiek vallen. 

PROJECTEN GEMEENTEN / CMO FLEVOLAND  

Gemeente Omschrijving activiteit Status november 2017 Valt binnen de provinciale 

thematiek 2017? 

ALMERE Project Goud: leeftijdsbestendig wonen, 
samenkomst van thema's eenzaamheid en 

Innovatie 

In kwartaal drie 2017 wordt met alle betrokken 
partijen bekeken welke activiteiten er verder 

uitgevoerd worden en waar CMO mogelijkerwijs 
kan ondersteunen. Dit is echter niet zeker. 

√ Innovatie en Eenzaamheid 

ALMERE Jongerenparticipatie De gemeente Almere wil naar een dynamische 

en duurzame structuur voor jongerenparticipatie. 
In november 2017 organiseert CMO een 

bijeenkomst, waar alle actieve jongerengroepen 
voor worden uitgenodigd. Mogelijk volgt nog een 

klein vervolg in 2018. 

√ Jeugd 

DRONTEN Project eenzaamheid, Buurtzorg en Vraag Elkaar: 
probleemanalyse, projectvoorstel en 

procesbegeleiding 

Dit project komt vanwege relationele aspecten 
tussen de partijen moeilijk op gang. Loopt door 

in 2018, als partijen op één lijn te krijgen zijn. 

√ Eenzaamheid 

DRONTEN 6 oktober: Dag van de Ouderen: outline kunnen 

presenteren rondom ouderen: betekent voor 

CMO inventariseren behoeften en mogelijkheden 
en partners, gezamenlijk doel plus 

projectcoördinatie opzetten 

Er is een opzet gemaakt voor een plan van 

aanpak voor de inzet van technologie en 

zelfstandig wonen. Er is deskresearch gedaan en 
er zijn drie dialogen georganiseerd.  De 

uitkomsten zijn gepresenteerd op De Dag van de 
Ouderen op 6 oktober. De gemeente is tevreden 

en wil een vervolg bespreken. Doorloop naar 
2018 vrij zeker. 

√ Innovatie 

DRONTEN Cliëntenparticipatie Het OBD  (adviesraad Dronten) wil graag 

ondersteuning: hoe kunnen ze herijken en goed 
functioneren? Dit proces zal in 2018 ondersteund 

worden. 
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NOP ESAR Coördinatie Oppakken van lokale ESAR beheertaken. Max 12 
uur per jaar. 

 

NOP Armoedeconferentie voor input eigen beleid CMO heeft een intensief traject georganiseerd 

door het verkrijgen van input voor een 

armoedeconferentie eind 2017. CMO is gevraagd 
om een bijeenkomst te initiëren/organiseren 
rond april 2018, om deze ontwikkeling levendig 
te houden. Zodat de betrokken partijen 
geïnspireerd en gemotiveerd blijven om hun zelf 
uitgesproken commitment tot de gezamenlijk 
doelstelling (Een gemeente zonder armoede) 
vast te houden en helpen uit te dragen.   

√ Kennisverdieping en -deling 

URK Cliëntparticipatie Ondersteuning van de nieuwe adviesraad sociaal 
domein. In principe een doorlopend proces. 

 

ZEEWOLDE  Cliëntparticipatie De Burgerraad Sociaal Domein heeft ons 

benaderd voor ondersteuning vanuit AVI. 
Toestemming Gemeente Zeewolde is nog nodig. 

Zo ja, doorlopend traject. 

 

LELYSTAD Actieplan eenzaamheid bij ouderen Lopend proces, ook in 2018.  √ Eenzaamheid 

LELYSTAD Radicalisering CMO onderzoekt samen met de gemeente welke 
mogelijkheden er zijn binnen het thema 

polarisatie en hoe het  een signaalnetwerk 
versterkt kan worden. Ook denken wij mee over 

(Flevoland-brede) ondersteuning en een 

bijeenkomst voor de moskeeën. Gemeente 
Lelystad vraagt de andere gemeenten of een 

bovenlokale samenwerking mogelijk is. 
Doorlopend in 2018. 

In opdracht van de Commissaris van 
de Koning is deze vraag uitgezet bij 

de gemeenten. 

LELYSTAD Jeugd Evaluatie van jeugdhulpinstellingen door cliënten 
zelf mogelijk maken. Traject in september 2017 
gestart, doorloop in 2018. 

√ Jeugd 
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Bijlage 3 Alles is Gezondheid… 
 

Alles is Gezondheid… (hierna: AIG) is een van de drie pijlers van het Ministerie van VWS om een positieve wending te geven aan de gezondheid van 

Nederlanders. Het bestaat uit: 

o subsidies beschikbaar stellen voor initiatieven die de gezondheid bevorderen; 

o preventie (Nationaal Programma Preventie); 

o faciliteren van de beweging door middel van Alles is Gezondheid… . 

 

Rol CMO 

o Netwerkregie. 

o Leggen van verbindingen, waardoor het bereik en de impact van pledges vergroot kan worden. 

o Regionale bijeenkomsten verzorgen, overkoepelend en/of op thema. 

o Proeftuinen begeleiden (als mogelijk, zie eerder).. 

o Project- en procesondersteuning. 

o Acquisitie van deelnemers. 

Concreet  
o Het oprichten en uitbouwen van een Flevolands netwerk wordt door de landelijke organisatie niet financieel, maar wel op facilitair gebied 

(communicatie, catering o.a.) ondersteund. 

o Gemeenten, provincie (en andere mogelijke partijen) versterken elkaar, mits zij niet ’in elkaars vaarwater’ zitten.  

o CMO werkt vanaf medio kwartaal 1 2018 aan dit netwerk. De focus ligt op thema’s die door de provincie en gemeenten vanuit een gezamenlijk 

perspectief van belang zijn. 
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Bijlage 4 Begroting 
 


