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Inleiding
Voor u ligt het uitvoeringsplan 2019 en de begroting van CMO Flevoland. In dit plan leest u hoe CMO Flevoland het komend jaar invulling wil geven aan de
provinciale subsidie. CMO Flevoland levert een bijdrage aan een krachtige samenleving in Flevoland. Dat doen wij in de vorm van signalering, advisering,
project- en procesbegeleiding en uitvoering van kwalitatief onderzoek. Wij vinden het hierbij belangrijk om goede voorbeelden aan te dragen en verbinding
te zoeken met partijen binnen en buiten Flevoland. Wij werken samen met de provincie Flevoland, gemeenten binnen de provincie en uitvoerende zorg- en
welzijnsinstellingen.
Over de werkzaamheden voor het kalenderjaar 2019 is met de Provincie afgesproken dat die werkenderwijs en in nauw overleg met provincie, gemeenten
en maatschappelijke organisaties hier verder ingevuld gaan worden. Het werkplan dat voor u ligt is daarom in hoofdlijnen beschreven.

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)

Omgevingsvisie Flevoland
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CMO Flevoland in verbinding met de maatschappij
Samen aan de slag voor de toekomst! Om het doel vanuit de omgevingsvisie Flevoland te behalen zullen wij in 2019 belangrijke stappen met elkaar moeten
zetten. CMO Flevoland heeft hierin een rol door oprecht te luisteren, mee te denken, proactief te zijn, belangrijke onderwerpen te agenderen en te
monitoren. Wij gaan in gesprek met groepen die problemen ervaren en ondersteunen hen om de eigen kracht te versterken. De sleutel tot succes zit in
verbondenheid en een gedeelde urgentie en verantwoordelijkheid.
De uitdaging waar wij allemaal voor staan is het werken aan een krachtige samenleving in Flevoland, waarin iedereen zijn of haar kansen kan benutten.

Samenwerking met gemeenten
De afgelopen jaren heeft CMO Flevoland gewerkt aan een goede aansluiting met provincie en gemeenten. In 2019 wil CMO Flevoland verder op de
ingeslagen weg. Wij willen samen met provincie en gemeenten laten zien hoe wij van meerwaarde kunnen zijn om te komen tot breed gedragen
oplossingen bij maatschappelijke vraagstukken.
CMO Flevoland heeft in 2018 gewerkt aan verdere duidelijke positionering. Dit heeft ertoe geleid dat onder de juridische entiteit CMO Flevoland, drie teams
vallen:
 CMO Project en Advies
 Zorgbelang Flevoland
 Zowelwerk
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CMO Project en Advies
De omgevingsvisie van provincie bestaat uit zeven opgaven. Het team Project en Advies heeft de opdracht gekregen een bijdrage te leveren aan de opgave
Krachtige Samenleving. Binnen deze opgave staan twee thema’s centraal:
 Positieve gezondheid
 Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt

Alles is gezondheid…Flevoland
Alles is Gezondheid (AIG) is ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om, als
onderdeel van het nationaal programma ‘Preventie’, zorg te dragen voor een gezonder en vitaler Nederland.
Het landelijk bureau van ‘Alles is Gezondheid…’(hierna AIG) heeft CMO gevraagd om voor dit programma een
netwerk/beweging binnen de provincie Flevoland op te zetten. Hiervoor zoeken wij verbinding tussen
verschillende partijen en werken domein overstijgend met als doel een gezond, vitaal en krachtig Flevoland.
CMO levert hiermee een mooie bijdrage aan de opgave Krachtige Samenleving en het thema Positieve
Gezondheid vanuit de omgevingsvisie van de provincie.

Positieve Gezondheid
Het domein overstijgend werken is belangrijk om er voor te zorgen dat er een beweging op gang wordt gebracht. Positieve gezondheid raakt meer
domeinen dan alleen het domein zorg en welzijn. Het stimuleren van deze beweging doen wij niet alleen maar in samenwerking met provincie, GGD en
andere betrokkenen. Elke partij brengt zijn eigen kennis mee en legt verbinding naar andere partijen.
In 2019 zullen wij met de provincie en de GGD een startbijeenkomst rondom de beweging Positieve Gezondheid organiseren. Het doel is betrokken partijen
door heel Flevoland te inspireren en krachten te bundelen en samen te werken. Wij willen:
 zorgen voor kennisoverdracht over Positieve Gezondheid
 zicht krijgen op hoe Positieve Gezondheid vormt krijgt in de praktijk
 de beweging voor een gezond en veerkrachtig Flevoland vormgeven
 onderling inspiratie opdoen om ondersteuning van lokale activiteiten in Flevoland mogelijk te maken
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Uitgangspunten
CMO Project en Advies is bezig de beweging ‘Alles is gezondheid…Flevoland’ op te zetten. Wij willen de brede kijk van Positieve Gezondheid en een gezonde
leefomgeving onder de aandacht brengen, stimuleren en helpen vorm te geven binnen Flevoland.
Wij zien voor 2019:
1. Co-creatie
 Ophalen en aansluiten bij behoeftes van organisaties en gemeenten in Flevoland
 Samen met andere organisaties de beweging vormgeven
2. Domein overstijgend werken
 Het komend jaar willen wij verschillende domeinen en organisaties betrekken. Denk hierbij aan de domeinen onderwijs, zorg, welzijn, ruimtelijke
ordening etc.
3. Stem van de inwoner meenemen
 Onze activiteiten zijn gericht op organisaties en professionals. Binnen de uitvoering van de activiteiten nemen wij de stem van inwoners mee.
4.




Gefaseerd en lerend werken
De kaders schetsen en ruimte maken
Planning per kwartaal bepalen
Denk groots en doe het in kleine stappen

Activiteiten 2019-2020
In het 1e kwartaal van 2019 willen wij de volgende punten met de provincie bespreken:
 De verdere invulling van Positieve Gezondheid in 2019 en de samenwerking die daarbij hoort met Provincie en GGD
 De positionering van Positieve Gezondheid ten opzichte van de Krachtige Samenleving
 Hoe Positieve Gezondheid en Alles is gezondheid elkaar kunnen aanvullen en versterken
 In hoeverre een gezonde leefomgeving een bijdrage kan leveren aan Positieve Gezondheid
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Wij zien een toegevoegde waarde in de volgende activiteiten:
 Samen met Provincie en GGD een strategie opzetten om het gedachtengoed op bestuurlijk niveau onder de aandacht te brengen.
 In samenwerking met de GGD en gemeenten in Flevoland adviseren hoe zij Positieve Gezondheid tot uitvoering kunnen brengen in het gemeentelijk
beleid.
 Kennis ophalen van buiten Flevoland over Positieve Gezondheid en de creatie van een gezonde omgeving. CMO Project en Advies medewerkers
bouwen expertise op en vertalen methodieken naar Flevoland.
 blijven zoeken naar inspirerende voorbeelden en verhalen in en buiten Flevoland. CMO Project en Advies gaat met de betreffende organisaties en
personen in gesprek. Door filmpjes, boek, forum en storytelling willen wij deze verhalen optekenen en verspreiden.
 Inspiratie sessies organiseren om organisaties bekend te maken met het gedachtengoed van Positieve gezondheid en Alles is Gezondheid…Flevoland
 Een lerend netwerk opzetten waarin organisaties zich verbinden die willen werken vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid en/of het
creëren van een Gezonde omgeving. Wij willen hiervoor samenwerken met bijvoorbeeld het Institute of Positive Health van Machteld Huber.

Doorloop en afronding
De rol van CMO Project en Advies richting gemeenten is onder te verdelen in:
 Projectbegeleiding
 Procesbegeleiding
 Advies (inbreng expertise/meedenken/kennisbevordering)
 Kwalitatief onderzoek
Een aantal projecten die in 2018 zijn gestart zullen in 2019 doorlopen. Op de volgende pagina ziet u in een schematische weergave welke projecten in 2019
doorlopen.
Daar waar een * vermeld staat, of een * achter het aantal uren, is het aantal uren nog niet duidelijk. Met de desbetreffende gemeenten zal het geschatte
aantal in te zetten uren begin 2019 worden vastgesteld.
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Projecten gemeenten (uit uren van de provincie)
Doorloop vanuit 2018
Project
Gemeente

Doelstelling en vraag

Krachtige samenleving

Uren
100

Verbetertafels
Jeugd

Lelystad

Pilotproject om te onderzoeken hoe cliënt-ervaringen structureel
opgehaald kunnen worden per jeugdzorgaanbieder en hoe dit kan
leiden tot concrete verbetering van de dienstverlening
1. Is de methodiek ‘verbetertafels’ effectief om cliëntervaringen op te halen?
2. Leidt het integreren van de gestelde verbeterpunten tot
verbetering van de (ervaren) dienstverlening?

Participatiebevordering,
versteviging beleid
jeugdhulp.

EHealth

Lelystad

Draagvlak creëren bij inwoners, gemeenten, bedrijven, zorg- en
welzijnsorganisaties en het onderwijs richting EHealth. Verdere
vraagverduidelijking zal nog worden vastgesteld met de gemeente.

Inzet van nieuwe middelen
om de kracht van de
inwoners te versterken.

*

Ouderen en
eenzaamheid

Lelystad

Procesondersteuning bieden om met verschillende partijen te
komen tot een gezamenlijke aanpak van eenzaamheid. In 2018
hebben de partijen aangeven de aanpak graag uit te willen breiden
naar alle leeftijden, met de nadruk op jeugd. Er wordt een oproep
gedaan om meer partijen aan te laten sluiten. CMO Project en
Advies is gevraagd om in 2019 deze verdere uitbreiding te
ondersteunen.

Het samenwerkend
vermogen van verschillende
partijen wordt bevorderd.

*
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Projecten gemeenten (uit uren van de provincie + evt. aanvulling van gemeenten)
Nieuw in 2019
Project
Jeugd en
jongerenwerk

Gemeente

Doelstelling en vraag CMO

Krachtige samenleving

Uren

Urk

Zorgdragen voor een duidelijke structuur en op elkaar
aangesloten samenwerking onder het jeugd en
jongerenwerk.

Centraal stellen van de
inwoner. Bevorderen van
de samenwerking tussen
verschillende partijen.

100*

CMO Project en advies zal procesondersteuning aanbieden
richting de betrokken zorgaanbieders.
Stip op de
Horizon

Nop/Urk

Andere vorm van dagbesteding/dagactiviteiten.
CMO zal procesondersteuning aanbieden. Verdere
vraagverduidelijking en beschrijving doelstelling zal nog
met betrokkenen worden vastgesteld.

Centraal stellen van de
inwoner, uitgaan van
eigen kracht.

100*

ESAR

Urk

CMO Flevoland is eerder betrokken geweest bij de
invoering van de verwijsindex ESAR. Gemeente Urk heeft
aangeven dat de wens is om het gebruik van ESAR ‘nieuwe
leven in te blazen’. CMO Project en Advies is gevraagd om
een voorstel te schrijven voor een eventuele aanpak. Deze
zal eind 2018 worden ingediend. Verder vaststelling van de
rol van CMO Project en Advies zal naar verwachting begin
2019 volgen.

Bevorderen van
samenwerking tussen
verschillende partijen.

*
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Projecten in uitvoering voor provincie Flevoland
Doorloop vanuit 2018
Project
Regenboogprovincie

Doelstelling en vraag

Krachtige Samenleving

Uren

Het bevorderen van sociale acceptatie, veiligheid en gelijke
behandeling van LHBTI’s. CMO Project en Advies biedt
ondersteuning om betrokkenheid en participatie van organisaties
aan de uitvoer van de Regenboogprovincie te bevorderen.

Bevordering acceptatie,
veiligheid en gelijke
behandeling van LHBTI’s als
onderdeel van de
samenleving.

100

Volledig vanuit visie
Krachtige Samenleving
opgezet en ermee
verweven.

3000

Positieve gezondheid
Het uitdragen en implementeren van Positieve Gezondheid en
en Alles is
een gezonde omgeving staan centraal. CMO stimuleert en
gezondheid…Flevoland ondersteunt het opzetten van de beweging Alles is
gezondheid…Flevoland. (Zie pagina 5)
Uitvoering van projecten die vallen binnen Positieve Gezondheid
(in overleg met de provincie)

3000
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Projecten overige opdrachtgevers
Project

Opdrachtgever

Doelstelling en vraag

Krachtige samenleving

Jeugdhulp in
Flevoland in
beeld

Zorglandschap Flevoland

Korte termijn – door en met ervaringsdeskundigen een
film maken over de ervaringen jeugdhulp in Flevoland.
Langere termijn – vergroten invloed van cliënten op
verbetering van de jeugdhulp

Vergroten participatie, ophalen
cliëntervaringen, inzichtelijke tools tot
verbetering van zorg,
(ex-) cliënten in hun kracht zetten.

Dementietafel

Werkgroep Dementietafel

Zorgen voor bewustwording over en onder de aandacht
brengen van dementie bij mensen met het Syndroom
van Down. Het is nog een onbekend thema.
CMO draagt bij door het opzetten van een ketennetwerk
en netwerkbijeenkomst binnen de keten, mantelzorgers
en andere organisaties.

Specifieke vergrijzingsproblematiek

Ketennetwerk
dementie

Stuurgroepen dementie

Er komt steeds meer zicht op inwoners met dementie.
Het is van belang om goede afstemming binnen de keten
te vormen.

Gezondheidsvraagstukken,
vergrijzingsproblematiek

Kith&Kin

AAL/ZonMW/Cofinanciering Ontwikkeling van een tablet voor 70+inwoners die niet
of weinig digi-vaardig zijn. Het streven is dat deze
provincie
doelgroep beter kan aansluiten bij de digitalisering van
de samenleving en om hiermee sociale en emotionele
eenzaamheid terug te dringen. CMO werkt mee aan de
ontwikkeling van de tablet .

Eenzaamheid en specifieke
vergrijzingsproblematiek,
gezondheidsvraagstukken van de
samenleving

Donatie op
Locatie

VSB Fonds

Eenzaamheid terugdringen en
stimulatie om actief mee kunnen doen
in de samenleving door alle inwoners.

Kwaliteitsverbetering van de beoordeling van donatie
aanvragen. In samenwerking met CMO Flevoland zal de
VSB Fonds het maatschappelijk effect van projecten
ophalen voor toekenning van een donatie
CMO is hierbij adviserend en faciliterend.
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Zorgbelang Flevoland
Zorgbelang Flevoland streeft naar een leefbaar, zorgzaam Flevoland waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar vormgeeft aan deze
samenleving. Zorgbelang Flevoland wil dit bereiken door het ondersteunen van inwoners, cliënten, patiënten, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten,
zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en anderen, gericht op:




Versterking van de zelf- en samenredzaamheid van mensen
Versterking van het zelf-organiserend vermogen van mensen
Verbetering van (de kwaliteit van) sociale-, zorg- welzijns- en leefbaarheidsvoorzieningen

De activiteiten van Zorgbelang Flevoland worden grotendeels bekostigd door de Rijksoverheid, het zorgkantoor en/of door een opdracht gevende
gemeente. De provincie Flevoland vult de bijdrage, van het Zorgkantoor, voor de dienstverlening onafhankelijke cliëntondersteuning Wet langdurige zorg
van het Adviespunt Zorgbelang aan.
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 helpt zorggebruikers in de regio Flevoland en het Gooi die vragen of klachten hebben over de zorg. In
samenwerking met zorggebruikers en organisaties zet Adviespunt Zorgbelang zich in om de kwaliteit van de zorg de verbeteren. Met kennis van de regio.
Het Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijkheid van zorginstellingen en andere instellingen. Hiermee onderscheidt Adviespunt Zorgbelang zich van andere
ondersteunende organisaties op het gebied van zorg en welzijn.
De dienstverlening van het Adviespunt Zorgbelang bestaat uit:


Onafhankelijke cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg (OCO WLZ)
Elke cliënt met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.
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
- Ondersteuning bij de aanvraag van een PGB
- Signaleren aan Zorgkantoor of Inspectie
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Onafhankelijke cliëntondersteuning gezondheidszorg
Elke inwoner in Flevoland heeft recht op zorg van goede kwaliteit. Zorgaanbieders verbeteren de kwaliteit door, onder andere, open te staan voor
feedback zoals een klacht of compliment van de zorggebruikers. Zorgaanbieders vinden dit vaak lastig om te ontvangen, cliënten vinden het moeilijk
om te melden.
Adviespunt Zorgbelang kan hierin ondersteunen door:
- Informatie en advies geven over patiënten rechten
- Informatie en advies geven over de klachtmogelijkheden
- Ondersteuning bij klachten
- In uitzonderlijke gevallen bemiddeling
- Signalering



Onafhankelijke cliëntondersteuning Sociaal Domein (SD)
Gemeenten moeten vanuit de WMO, Jeugdwet en Participatiewet kosteloos onafhankelijke cliëntondersteuning regelen. Adviespunt Zorgbelang
vindt het belangrijk dat cliënten een keuze hebben in formele cliëntondersteuning. Hierom biedt het Adviespunt Zorgbelang in alle gemeenten in
Flevoland en het Gooi formele onafhankelijke cliëntondersteuning SD aanbieden. In de gemeente Dronten levert Adviespunt Zorgbelang structureel
cliëntondersteuning.
Deze 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
- Signaleren aan gemeenten
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Projecten
Zorgbelang Flevoland voert ook projecten uit. Projecten die in 2018 zijn gestart en doorlopen in 2019 zijn:

Project

Opdrachtgever

Burgerparticipatie VWS en cofinanciering
Nieuwe Stijl (BNS) gemeenten

Doelstelling en vraag

Krachtige samenleving

Bevorderen van burgerparticipatie. Nadruk ligt
op ‘bottom-up’ invulling.
CMO heeft het aanbod voor ondersteuning
hierbij aan de gemeenten voorgelegd.
Gemeente Urk heeft aangegeven gebruik te
willen maken van de ondersteuning (zie
onderstaand).

Het bevorderen van
burgerparticipatie.

Verdere invulling wordt onderzocht.
Adviesraad
Sociaal Domein
Urk

Adviesraad Urk, financiering CMO ondersteunt de adviesraad in
is vanuit BNS.
herpositionering om zich te profileren en
duidelijk neer te zetten in zorglandschap.

Participatie en profilering
adviesraad om zich beter
te profileren in
zorglandschap ten
behoeve van alle burgers

Mijn Kwaliteit van
Leven

Patiënten federatie
Nederland

Versterken van
zorgvragers bij hun
gesprekken met de
gemeente en
zorgaanbieders.

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.
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Signalering en opvolging in 2019
De meldingen van cliënten en patiënten bij het Adviespunt Zorgbelang maken zichtbaar welke knelpunten er liggen binnen zorg- en welzijn in Flevoland.
Uit de praktijk blijkt dat hetgeen wat mensen bij het Adviespunt Zorgbelang melden onvoldoende onderbouwd is om er structureel iets mee te kunnen.
Daarom is het nodig dat we de knelpunten verder onderzoeken, door onder andere:
- Contact op te nemen met cliëntenraden, patiënten- en cliëntorganisaties, adviesraden, etc.
- Het uitzetten van een meldactie
- Het doen van (klein) kwalitatief onderzoek
Ook door meer en betere samenwerking met de patiënten- en cliëntenorganisaties, klankbordgroepen, stuurgroepen, cliëntenraden worden knelpunten
meer zichtbaar. Deze knelpunten kunnen dan getoetst worden bij de individuele patiënt en cliënt door bijvoorbeeld het uitzetten van een meldactie bij het
Adviespunt Zorgbelang.
Aan deze signalen willen we graag opvolging geven door:
- Proces en projectbegeleiding
- Informatie en advies aan de partijen in het werkveld
- Kwalitatief onderzoek
- Monitoring
Op deze wijze wil Adviespunt Zorgbelang bijdragen aan een krachtige samenleving in Flevoland.
Beoogde resultaten Adviespunt Zorgbelang
- Aan het einde van 2019 zijn Flevolandse burgers, die zich melden, bij het Adviespunt Zorgbelang door middel van de dienstverlening van het Adviespunt
versterkt in hun zelf-/samenredzaamheid.
- Aan het einde van 2019 heeft het Adviespunt Zorgbelang 2 signaleringsrapportages uitgebracht
- Aan het einde van 2019 heeft het Adviespunt Zorgbelang deze signalen ingebracht bij relevante organisaties zoals Medrie, zorgverzekeraar, gemeente en
Provincie.
- Aan het einde van 2019 heeft het Adviespunt Zorgbelang ondersteund bij de opvolging vanuit deze signalen.
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Betere communicatie in de zorg
In 2019 wil Adviespunt Zorgbelang de cliënten binnen de eerstelijnszorg in Flevoland versterken in het contact met zorgverleners. Betere zorg begint met
een goed gesprek. Problemen in de communicatie is nummer één van de top drie van vragen en klachten die bij het Adviespunt Zorgbelang binnenkomen.
Beoogde resultaten:
- Aan het einde van 2019 hebben wij binnen 1 beroepsgroep van de eerstelijnszorg kwalitatief onderzoek naar de patiëntervaring op het gebied van
communicatie gedaan
- Aan het einde van 2019 hebben wij deze resultaten met de beroepsgroep en patiënten gedeeld
- Aan het einde van 2019 hebben wij samen met betrokkenen een plan van aanpak gemaakt

Stuurgroepen en klankbordgroepen
CMO Flevoland neemt van oudsher deel aan een aantal stuurgroepen, zoals bijvoorbeeld de stuurgroep en klankbordgroep NAH (Niet Aangeboren
Hersenletsel) en de ketennetwerken en stuurgroepen Dementie. Ook nemen wij deel aan de stuur- en steungroep Onafhankelijke cliëntondersteuning
Almere. Door deel te nemen behouden we ons netwerk en ontvangen we belangrijke signalen voor onze werkzaamheden. Deze signalen worden ingebracht
bij diverse overlegorganen, organisaties en overheidsinstanties zodat zij op de hoogte zijn en waar nodig in actie kunnen gekomen.
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Zowelwerk
Zowelwerk is dé werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn in Flevoland. Zowelwerk werkt aan balans op de regionale arbeidsmarkt van zorg- en welzijn in
samenwerking met werkgevers, onderwijsinstellingen en overige stakeholders (UWV, werkbedrijven, gemeentes, provincie en VWS).
De sector zorg en welzijn staat voor een flinke uitdaging. Er is sprake van een personeelstekort en het aantal moeilijk vervulbare vacatures zal in de nabije
toekomst fors stijgen. Als wij geen extra actie ondernemen lopen de tekorten in Flevoland zorg breed op tot minimaal 1400 personen in het jaar 2021.
Werkgevers in Flevoland ervaren inmiddels problemen bij het werven van onder meer verzorgenden IG, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en
gedragsdeskundigen.
Dit probleem vraagt direct om actie. Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT Flevoland) bundelen we de krachten. Samen met regionale
stakeholders werken we hard aan het terugdringen van het personeelstekort. Inmiddels hebben zich zo’n 35 partijen aangemeld voor RAAT, waarvan er 30
actief meewerken. Zowelwerk vervult een coördinerende, stimulerende, informerende en verbindende rol binnen RAAT Flevoland. Van waaruit de acties, in
het kader van de aanpak tekorten, door regionale stakeholders worden uitgevoerd. Dit doen wij aan de hand van 3 actielijnen:
1. Meer kiezen voor de zorg
2. Beter leren in de zorg
3. Anders werken in de zorg
Belangrijke aandachtspunten binnen RAAT Flevoland zijn de aansluiting tussen onderwijs en praktijk, het versterken van het imago van de sector én de
regio, het behoud van personeel voor zorg- en welzijn en het benutten van groepen aan de zijlijn, zoals statushouders en herintreders. Het ministerie heeft
ter facilitering van RAAT twee belangrijke instrumenten ingezet:
-

Het Sectorplanplus, dat scholing van bestaand maar vooral van instromend personeel mogelijk maakt
Sterk in je werk, wat bedoeld is om mensen die al een tijdje niets aan hun loopbaan hebben gedaan een steuntje in de rug te geven door het
aanbieden van één tot twee gratis loopbaangesprekken bij een loopbaanadviseur.

Naast RAAT Flevoland voert Zowelwerk tal van activiteiten en werkzaamheden uit met als doel om de balans op de regionale arbeidsmarkt te verbeteren en
op die manier een bijdrage te leveren aan het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn in Flevoland.
Pilot academische verpleeg(t)huiszorg:
Zowelwerk zal samen met Windesheim een pilot voorbereiden waarbij onderwijsinstellingen en een aantal zorgorganisaties in de verpleeg(t)huissetting met
elkaar werken aan een betere kwaliteit van verpleeghuiszorg. Hierbij zal de cliënt en een continue leer/verbeterproces centraal staan. De provincie
Flevoland maakt deze pilot mogelijk via een aanjaagsubsidie van 75.000 euro. De inhoud van het project ligt bij de lector Lineke Verkooijen vanuit
Windesheim en Zowelwerk in een verhouding van 1:2.
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Hieronder geven wij per programmalijn een beeld van de beoogde resultaten voor 2019:

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
1. Het in 2018 geïntroduceerde arbeidsmarktdashboard Arbeidsmarkt in Beeld biedt in 2019 zo actueel en betrouwbaar mogelijke informatie over de
Flevolandse arbeidsmarkt en het onderwijs.
2. Zowelwerk brengt minimaal 2 publicaties uit met relevante stuurinformatie ter onderbouwing van regionaal strategisch arbeidsmarktbeleid.
3. Minimaal 4 werkgevers uit Flevoland nemen deel aan een landelijk uitstroomonderzoek en krijgen daarmee inzicht in vertrekredenen en
uitstroombestemmingen.
4. Het netwerk van Zowelwerk is uitgebreid en verstevigd, resulterend in minimaal 27 leden eind 2018 en realisatie van samenwerkingen en/of
kortingsafspraken met minimaal 2 nieuwe partijen.
5. Zowelwerk organiseert en faciliteert minimaal HR (Humanresources)-themabijeenkomsten, 1 leergang en 2 masterclasses over arbeidsrecht voor HRprofessionals.
6. Zowelwerk organiseert minimaal 1 netwerkactiviteit directeuren/bestuurders van leden en samenwerkingspartners.
7. Zowelwerk vervult een coördinerende, informerende en verbindende rol binnen RAAT Flevoland, van waaruit de acties die in het kader van de aanpak
tekorten door regionale stakeholders worden uitgevoerd.
8. Zowelwerk legt verbinding met de activiteiten die in het kader van RAAT, het regionaal contactpunt en Sectorplan Plus worden georganiseerd.
9. Zowelwerk maakt regionale initiatieven en/of activiteiten in het kader van het terugdringen van de tekorten inzichtelijk d.m.v. een online landkaart
RAAT Flevoland.
10. Zowelwerk publiceert minimaal 10 algemene nieuwsbrieven over de ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt en 4 keer per jaar een nieuwsbrief
RAAT.
11. Zowelwerk organiseert een inspiratieactiviteit over een actueel thema binnen de zorg en/of welzijn.
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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
1. Het netwerk van Zowelwerk is uitgebreid en verstevigd, resulterend in minimaal 27 leden eind 2018.
2. Regionale werkgevers werken samen met regionale stakeholders aan actieplan tekorten.
3. Zowelwerk fungeert als verbindende factor bij activiteiten voor de aanpak tekorten, Zorg en Welzijnspact en Waardigheid en trots.
4. 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.
5. 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
1. Zowelwerk coördineert en faciliteert i.s.m. de ambassadeur de actielijn ‘Meer kiezen voor de Zorg’. Voor RAAT Flevoland, resulterend in minimaal 1
product of activiteit die bijdraagt aan het terugdringen van de tekorten in Flevoland.
2. 30 organisaties en 750 werknemers hebben een account op onze loopbaanportal en worden digitaal bij elkaar gebracht.
3. De naamsbekendheid en het aantal bezoekers/verkeer van de website www.zowelwerk.nl neemt toe met minimaal 25% t.o.v. 2018.
4. Regionale werkgevers krijgen 2x per jaar inzicht in het gebruik en de effecten van onze loopbaanportal.
5. Zowelwerk informeert regionale werkgevers over het hoe en waarom van het waarschuwingsregister. De bewustwording rondom het thema veilige
zorg- en hulprelatie neemt toe.
6. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben tijdens een activiteit kennis gemaakt met de sector zorg- en welzijn en de mogelijkheden die dit hen
biedt.
7. Tijdens de jaarlijkse Week van Zorg en Welzijn maken inwoners uit Flevoland kennis met de sector en de leuke uitdagingen ervan.
8. Zowelwerk organiseert de vlogacademie, met minimaal 12 deelnemers vanuit het werkveld, en ontwikkelt een regionale vlogcampagne die bijdraagt
aan een beter imago van de sector in Flevoland.
9. Zowelwerk sluit aan bij de landelijke #ikzorgcampagne en geeft uitvoering aan het Regionale Contactpunt zorg en welzijn, waar Flevolandse inwoners
met interesse in een baan binnen de sector zich kunnen melden en op maat verder worden geholpen. Zo borgen we dat geïnteresseerden in werken
binnen zorg en welzijn zoveel mogelijk voor de sector (en de regio) behouden blijven.
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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.
Beoogde resultaten
1. Zowelwerk coördineert en faciliteert i.s.m. de ambassadeur de actielijn 2 ‘Beter leren in de zorg’ voor RAAT Flevoland, resulterend in minimaal 1
product of activiteit die bijdraagt aan het terugdringen van de tekorten in Flevoland.
2. Zowelwerk organiseert 1 themabijeenkomst en/of informatief item in de nieuwsbrief over een (regionale) strategische opleidingsplanning.
3. Zowelwerk realiseert samenwerkingsafspraken met 25% van de vmbo-scholen in Flevoland, alle Flevolandse mbo-instellingen, de hogeschool in
Flevoland en minimaal 2 hogescholen in aangrenzende regio’s.
4. Zowelwerk breidt haar dienstenpakket uit met 1 concrete nieuwe dienst voor onderwijspartners.
5. Het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs in Flevoland maken actief gebruik van het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’. Leerlingen en docenten
krijgen daardoor een realistisch beeld van het werk in zorg en welzijn.
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
1. Zowelwerk coördineert en faciliteert i.s.m. de ambassadeur de actielijn 3 ‘Anders werken in de Zorg’ voor RAAT Flevoland, resulterend in minimaal 1
product of activiteit die bijdraagt aan het terugdringen van de tekorten in Flevoland.
2. Regionale stakeholders beschikken over actuele en betrouwbare kennis, informatie en best practices op het gebied van duurzame inzetbaarheid via de
in 2018 geïntroduceerde website www.blijfinzetbaar.nl.
3. Zowelwerk organiseert minimaal 2 themabijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid voor HR-professionals.
4. Zowelwerk organiseert minimaal 1 workshop van Gezond & Zeker voor werknemers van een lid organisatie, waarbij medewerkers binnen zorg en zeker
worden gestimuleerd om breder naar hun gezondheid en veerkracht te kijken.
5. Zowelwerk organiseert 1 activiteit rondom het thema Positieve Gezondheid i.s.m. Bewegen Werkt.
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6. Werkzoekenden worden geïnspireerd en geïnteresseerd voor een baan in de sector tijdens een speeddate event en een inspiratiedag. Werkzoekenden
en werkgevers worden tijdens deze events met elkaar in contact gebracht en er vinden succesvolle matches plaats.
7. Zowelwerk organiseert minimaal 2 workshops voor medewerkers gericht op hun loopbaanontwikkeling,
8. Zowelwerk coördineert het project “Sterk in je werk” waardoor Flevolandse inwoners de kans krijgen om zich via gratis loopbaangesprekken te
oriënteren op hun toekomst in de sector zorg- en welzijn.
9. Regionale werkgevers maken gebruik van de mogelijkheden van de online Test Toolkit van Zowelwerk en zetten deze in bij de loopbaanontwikkeling van
hun werknemers.
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Bijlage 1 Percentages
Onderstaand een eerste inschatting qua urenverdeling. CMO Flevoland legt de prioriteit bij de uitvoering van activiteiten in het kader van de opgave
Krachtige Samenleving. De werkzaamheden voor de gemeentelijke projecten en de projecten die vanuit het uitvoeringsplan 2018 voortkomen, dienen nog
wel goed afgerond te worden. Daarvoor is een inschatting gemaakt. Vanzelfsprekend gaan de resterende uren direct ingezet worden voor De Krachtige
Samenleving.
Soort activiteit

% urenaandeel

Een Krachtige Samenleving, uitzetten van
Positieve gezondheid

50 % urenaandeel

Nieuw gemeentelijke projecten (200 uur per
gemeente)

22% urenaandeel

Afronding en doorloop gemeentelijke projecten
2018-2019

5% urenaandeel maximaal

Zorgbelang

5 % urenaandeel

Afronding werkzaamheden vanuit
uitvoeringsplan 2018

18% 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.
Bij de urenregistratie maken we onderscheid tussen:
1. Projecten Krachtige Samenleving- Positieve Gezondheid
2. Projecten voor gemeenten
3. Afronding 2018
4. Zorgbelang
5. Zowelwerk
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