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1. Voorwoord

3

WEL in Flevoland is dé motor achter de 
beweging Positieve Gezondheid in Flevoland. 
We stimuleren de implementatie van positieve 
gezondheid in Flevoland op de verschillende 
niveaus: macro (regionaal), meso (gemeente/
wijk) micro (praktijk/organisatie) en nano 
(patiënt/burger via professionals en 
vrijwilligers).

Anke van der Beek
Henk Procé

Het programmadoel voor eind 2023 is om
te hebben 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. De afgelopen jaren is er
vooral ingezet op agendasettende, 
informerende, inspirerende en aanbodgerichte 
activiteiten.

Nano
patiënt | burger

Micro
praktijk | organisatie

Meso
wijk | gemeente

Macro 
regionaal
landelijk

Over WEL 
Iedereen gezond en gelukkig, ongeacht wie je bent en wat je kunt… wie wil dat niet? 
 
Gezondheid is veel meer dan ziek zijn en niet ziek zijn. Het gaat over wat je leven betekenis geeft. 
Er zijn veel dingen die goed zijn voor je gezondheid. Zoals de mensen om je heen, de natuur en 
sportclubs maar ook deelname aan bijvoorbeeld een theatergezelschap. Je krijgt er energie van 
en je voelt je goed. Dat is waar het om gaat bij positieve gezondheid. En dat is waar we met WEL 
in Flevoland de focus op willen leggen. We kijken samen naar de aandacht die mensen écht nodig 
hebben. Bekijk hier ons verhaal. 

Inmiddels is het gedachtegoed van 
positieve gezondheid (in meer of mindere 
mate) bekend bij professionals en 
beleidsmakers in Flevoland. De behoefte 
aan toepassingsgerichte inzet van positieve 
gezondheid ontwikkelt zich nadrukkelijk. 
WEL heeft zich daarom in 2022 ontwikkeld 
naar vraaggerichte ondersteuning bij leren, 
implementeren en toepassen.

Om tot een volgende (tweede) fase te 
komen, een WEL-netwerk gericht op “leren, 
internaliseren en implementeren”, is een 
aantal inhoudelijke en organisatorische 
(vervolg)stappen noodzakelijk. Deze worden 
uitgewerkt ik dit jaarplan 2023 en zullen 
ook in 2024 en 2025 nog aan de orde zijn. 
Ervaring leert dat er meerdere jaren nodig 
zijn om een beweging als die van Positieve 
Gezondheid stevig te verankeren.

We kijken ernaar uit om in 2023 samen met 
u en vele anderen te werken aan steeds meer 
positieve gezondheid in Flevoland!

https://youtu.be/YM__3fPRUbU


2. Van input naar impact

Why

HowWhat

Why
Met het programma positieve 
gezondheid willen wij een trendbreuk 
creëren in de zorg; gezondheid is 
meer dan alleen de afwezigheid van 
ziekte. Wij willen een gezamenlijke 
beweging en perspectief op gang 
brengen om houdbare zorg te 
realiseren in Flevoland.

How
• Verbinden en samenwerken met 

organisaties met dezelfde kernwaarden 
• Het organiseren van  

informatiebijeenkomsten 
•	 Informeren	en	inzicht	verschaffen	door	

middel van onderzoek
• Aanjagen van implementatie van positieve 

gezondheid in samenwerking met partners, 
overheden en organisaties op alle niveaus

• Stimuleren van borging van positieve 
gezondheid in beleidsplannen, opleidingen 
en praktijk

• Ondersteunen en faciliteren van 
organisaties die met het gedachtegoed 
positieve gezondheid (willen) werken

• Beschikbaar stellen van praktische tools en 
producten

What
• Netwerk
• Academie
• Inspiratie
• Onderzoek
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De jaren 2020 t/m 2022 stonden in het teken 
van aanjagen, inspireren, netwerkontwikkeling 
verbinden en verspreiding van het 
gedachtegoed van positieve gezondheid. 
Inmiddels staat er een stevig netwerk en 
de beweging WEL in Flevoland groeit snel 
verder. Tal van zorg-, welzijns,- overheids-, 
natuur-, sport, kunst- en cultuurorganisaties 

en ook de Flevolandse Patiëntenfederatie 
en Centrum voor Levensvragen hebben 
positieve gezondheid omarmd en hebben 
het opgenomen in hun visie en beleid. In de 
periode 2023 t/m 2025 ligt het accent bij WEL 
in Flevoland op de praktijk. We faciliteren de 
betrokkenen bij het doen: implementeren, 
leren, evalueren en bijstellen.

Implementeren 
2023 - 2025

Inspireren

Aanjagen
Verbinden



3. Netwerk

In de doelstelling 2023 van WEL staat dat
voor een groeiende bijdrage aan positieve
gezondheid	‘meer	randvoorwaarden	moeten
zijn	ingevuld’.	Een	heel	belangrijke	daarbij	is
die van netwerksamenwerking in het veld van
zorg en welzijn. Partijen die zich vanuit de
eigen rol en toegevoegde waarde committeren
aan netwerksamenwerking en daarmee
tegelijkertijd deelnemer aan en eigenaar van
de samenwerking zijn.

In het WEL-netwerk ontbreken juist (nog)
belangrijke partijen in zorg en welzijn die
zich via dit netwerk committeren aan de
doelstellingen van WEL. Ook zijn bepaalde
relevante sectoren zoals het onderwijs nog
onvoldoende vertegenwoordigd. Dat was geen
noodzaak in de eerste fase van WEL maar in
de	tweede	fase	van	‘leren,	internaliseren	en
implementeren’	is	dat	een	(rand)voorwaarde.
Enerzijds om deze gestelde doelen te kunnen
realiseren en anderzijds om aan WEL een vorm
van netwerkregie toe te kennen.

Netwerkregie is een sturingsvorm waarin
samenwerkende partijen/organisaties
worden aangesproken op het nakomen
van hun verantwoordelijkheden zonder dat
ze worden aangetast in hun autonomie en
bevoegdheden. Daar past geen (hiërarchisch)
sturende rol bij, maar vooral één van (licht)
regisseren en op behoefte faciliteren.
Om dit te realiseren wordt in 2023 minder
de nadruk gelegd op wie wel of geen partner
van WEL is. WEL bestaat uit een kern die zich
bezighoudt met de dagelijkse praktijken van
het programma, daaromheen zit een schil van
alle organisaties die betrokken zijn bij WEL.
Er wordt hierin geen onderscheid gemaakt
in de mate van betrokkenheid. Zo is WEL een
open netwerk waardoor meer nieuwe partijen
aansluiten.

Het blijven betrekken en uitbreiden van
deze schil is een belangrijke taak. In 2023
wil WEL weg van het enkel samenbrengen
en begeleiden van lokale netwerken en is de
focus meer thema- en toepassingsgericht. 

Dit doet WEL met praktische instrumenten
zoals de WEL Academie en 
inspiratiebijeenkomsten, deze instrumenten 
worden in de volgende hoofdstukken 
toegelicht. Belangrijk is dat WEL behulpzaam 
is aan de doelstelling(en) van 'de Zorgtafel 
Flevoland'. Bij de Zorgtafel Flevoland zijn 
naast zorgaanbieders en gemeenten ook 
patiëntenorganisaties, brancheorganisaties, 
de provincie Flevoland en zorgverzekeraars 
betrokken. Dit gebeurt onder leiding van een 
onafhankelijk voorzitter. De Zorgtafel heeft 
vijf speerpunten vastgesteld. Waarbij WEL één 
van de instrumenten is om hieraan invulling te 
geven. Je leest ze hier.

Een andere belangrijke beweging is de 
Preventiecoalitie die in 2022 is gestart, deze 
werkt onder de naam Flevoland Gezond 
en	WEL’.	Flevoland	Gezond	en	WEL	bestaat	
uit de 6 gemeenten in Flevoland, Zilveren 
Kruis, de Provincie Flevoland, WEL-Flevoland 
(GGD Flevoland, Flever), Medrie, REHA, de 
Flevolandse welzijnsorganisaties en de 
Flevolandse Patiëntenfederatie. Er zijn drie 
thema’s	benoemd,	‘Leefstijl’,	‘verbinding	
medisch	en	sociaal	domein’	en	‘positieve	
gezondheid	(WEL)’.	Bij	de	start	van	FGW	was	
de positie van het thema positieve gezondheid 
(WEL) ingebed als een op zichzelf staande 
themagroep. Voortschrijdend inzicht en 
het besef dat het concept van positieve 
gezondheid één van de pijlers is voor FGW, 
heeft doen besluiten dat dit thema wordt 
verweven	met	de	twee	andere	thema’s.	Dit	
betekent dat WEL in 2023 zowel bijdraagt 
aan het kernteam van FGW als de inhoudelijk 
thema’s.

Voor de verdere ontwikkeling blijft WEL
betrokken bij landelijke netwerken. Ook is er
aandacht voor het uitwisselen van informatie
en	best	practices	met	andere	regio’s.	We
concretiseren de samenwerking op basis van
nut voor beide partijen. 
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https://www.zilverenkruis.nl/overons/pers/zorgtafel-flevoland


4. Academie

Academie 
 
Met de WEL Academie stimuleren we
professionals en beleidsmakers om positieve
gezondheid toe te passen in hun werk. We
dragen bij aan de doelstelling om meer
professionals en beleidsmakers actief te laten
zijn met het gedachtengoed van Positieve
Gezondheid. Dit doen we door het faciliteren
van een leergang, knipkaartsessies en
bijeenkomsten. Waar de activiteiten binnen de
WEL Academie in 2022 zijn georganiseerd in
samenwerking met Visiom en BeBright wordt
in 2023 gekeken of Flevolandse partijen hierin
een rol kunnen gaan spelen. 
 

Knipkaart 
 
In 2022 introduceerden we de knipkaart
waarmee we ieder gemeentelijk gebied twee
sessies aanboden, in te vullen naar behoefte
van	de	aanvrager.	Met	deze	‘cadeaubon’
gaat de organisatie in een werksessie met
collega’s	en/of	netwerkpartners	aan	de	slag
met Positieve Gezondheid. Waar de contacten
in 2022 veelal via gemeentes liepen brengen
we in 2023 de knipkaart onder de aandacht
bij meer doelgroepen: Patiëntenorganisaties,
Adviesraden, de eerstelijns gezondheidszorg,
Vrijwilligers,	Onderwijs	en	voor	specifieke
doelgroepen. In het bijzonder willen we in 
2023 (weer) nadrukkelijk aandacht schenken 
aan	‘natuur	en	gezondheid	in	combinatie	met	
bewegen	in	de	natuur’.	In	de	afgelopen	jaren	
is de belangstelling voor en behoefte aan deze 
combinatie sterk toegenomen. Verbinden van 
initiatieven en organisaties en faciliteren bij 
verdere ontwikkeling zal bijzondere aandacht 
krijgen van en via WEL.

We organiseren maximaal 12 sessies, bij 
voorkeur 2 per Flevolande gemeente. 
Het doel: meer inwoners en professionals 
én vrijwilligers inspireren op het gebied van 
positieve gezondheid.

Leergang 
 
In 2022 zijn we twee leergangen gestart:
•  Leergang Positieve Gezondheid & 

gesprekken voeren. 
Gericht op de essentie van het werken met 
Positieve Gezondheid en hoe deze te vertalen 
naar persoonsgerichte gesprekken.
•  Leergang Positieve Gezondheid & 

implementatie in de organisatie. 
Gericht op de essentie van het werken 
met Positieve Gezondheid en hoe deze te 
vertalen naar implementatieprocessen in een 
organisatie.

Beide leergangen lopen door tot begin 2023.
Daarna gaan we deze evalueren. Aan de hand
van de uitkomsten stellen we de gegeven
leergang bij en beoordelen we welke stappen
we ondernemen om de leergang verder uit te
breiden en vorm te geven.

De deelnemers van de leergangen blijven we
betrekken bij WEL in Flevoland. We blijven
ze inspireren via de socials, we bieden
interventiebijeenkomsten aan zodat ze
ook elkaar kunnen inspireren en van elkaar
kunnen leren. 
 
 
Bijeenkomsten 
De bijeenkomsten voor directeuren en
bestuurders van welzijnsorganisaties worden
in 2023 doorgezet. Ook het bredere netwerk
van bestuurders en directeuren die aan
de bijeenkomsten Positieve Gezondheid
deelgenomen hebben blijven we betrekken
bij WEL in Flevoland door een follow up te
organiseren. Wij gaan ook op zoek naar een
goede vorm om de directeuren/bestuurders
van de verschillende organisaties aan elkaar te
verbinden. 
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5. Inspiratie

Inspiratie
WEL is dé plek voor nieuws, kennis en 
inspiratie over positieve gezondheid. We 
gebruiken communicatie om beleidsmakers, 
professionals en belangenbehartigers binnen 
zorg, welzijn, cultuur, natuur en sport 
in Flevoland te inspireren met positieve 
gezondheid aan de slag te gaan.

Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren 
van bijeenkomsten rondom een bepaald 
thema. Door de combinatie van inhoudelijke 
informatie en het samenbrengen van mensen 
brengen we een beweging op gang binnen dat 
thema. Daarnaast is het een belangrijk middel 
om content te creëren die we gebruiken in 
onze communicatie.

We zetten veel in op digitale communicatie. 
In 2023 blijven we ons initiatievenoverzicht 
en de verhalen op www.welinflevoland.nl
uitbreiden. Daarnaast brengen we deze 
verhalen en belangrijke informatie onder de 
aandacht op onze social media kanalen:

  Facebook 

  Twitter 

  
 LinkedIn

In 2023 geven we hier een meer interactief 
karakter aan door mini documentaires te 
maken	en	filmpjes	met	interviews.	In	2023	
breiden we onze socials uit naar Instagram. 
Hiermee bereiken we een grotere en diversere 
doelgroep. Om het bereik te vergroten zetten 
we ook de podcast WELdoeners in; door 
aansprekende Nederlanders te interviewen 
over hun kijk op Positieve Gezondheid.

Ter inspiratie en om terug te kijken hoe de 
podcast er in 2022 uit hebben gezien lichten 
we er hier drie uit:
1. Chantal Walg: Mooi zoals Chantal verteld 
over de begintijd van Positieve Gezondheid, 
een breed perspectief van de mogelijkheden 
van Positieve Gezondheid schetst, en haar 
motivatie, ook uit kindertijd, te horen over 
hoe en waarom van Positieve Gezondheid.
2. Martine Visser: Prachtig verhaal van een 
bestuurder die Positieve Gezondheid bezigt 
in de organisatie en ook mooie (Flevolandse) 
voorbeelden noemt, en daarnaast ook 
persoonlijk wordt en het daarmee ook heel 
herkenbaar wordt.
3. Lianne Mulder: Lianne vertelt over haar rol 
als huisarts en hoe ze daarin zoveel mogelijk 
volgens de principes van Positieve Gezondheid 
werkt.	Daarnaast	‘ademt’	ze	Positieve	
Gezondheid en vertelt ze wat ze allemaal doet 
om ook met moeilijk bereikbare mensen het 
contact te maken of te houden.
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@WELFlevoland 

@Wel in Flevoland

@WFlevoland

http://www.welinflevoland.nl
https://www.welinflevoland.nl/podcast/
https://www.facebook.com/WELFlevoland/
http://www.linkedin.com/company/wel-in-flevoland/
https://twitter.com/WFlevoland
https://www.facebook.com/WELFlevoland/
http://www.linkedin.com/company/wel-in-flevoland/
https://twitter.com/WFlevoland


6. Onderzoek

Monitor Positieve Gezondheid

Door	inzicht	te	verschaffen	in	de	positieve	
gezondheid van de inwoners van Flevoland, 
willen we de bekendheid en het gebruik 
van het gedachtegoed bevorderen. 
Dit doen we door het presenteren van 
onderzoeksgegevens in een provinciaal 
dashboard positieve gezondheid. 
 
Livegang Dashboard
Begin 2022 is het dashboard Positieve 
Gezondheid live gegaan. Dit dashboard 
is ontwikkeld voor professionals en 
beleidsmakers en geeft inzicht in de positieve 
gezondheid de inwoners van Flevoland. De 
cijfers worden gepresenteerd op basis van 
de	zes	thema’s	van	positieve	gezondheid.	
Binnen dit dashboard maken wij gebruik van 
bestaande data van verschillende bronnen, 
zoals de GGD en het CBS. 

Doorontwikkeling
In 2022 is het dashboard geüpdatet en 
is er door middel van gebruikerssessies 
gekeken wat mogelijke verbeter- / 
doorontwikkelwensen er zijn. Verschillende 
scenario’s	zijn	uitgewerkt,	waaronder	de	
wens om het dashboard uit te breiden met de 
meetinstrumenten	die	vanuit	het	‘Insitute	for	
Positive	Health’	zijn	ontwikkeld.	Door	gebruik	
te maken van de vragenlijsten van IPH en het 
dashboard te verrijken met deze data, kunnen 
we de positieve gezondheid van de inwoners 
in Flevoland daadwerkelijk monitoren. 
Hiervoor zijn verschillende gesprekken 
gevoerd met het instituut en is er gestart met 
een plan van aanpak voor 2023 om dit te 
realiseren. 
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Plannen voor 2023

1. Reguliere updates van het dashboard
We updaten het dashboard jaarlijks op 
basis van nieuwe onderzoeksgegevens, 
bijvoorbeeld vanuit GGD-data en CBS-data. 
In 2023 komen er nieuwe resultaten vanuit 
de GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen 
en Ouderen, deze resultaten zullen worden 
verwerkt in het dashboard positieve 
gezondheid.

2. Uitbreiden van het dashboard met de 
vragenlijsten van IPH
In 2023 wordt vragenlijst van IPH onder 
inwoners van Flevoland uitgezet, zodat ook 
deze uitkomsten kunnen worden verwerkt in 
het dashboard positieve gezondheid. Hierbij 
werken we actief samen met IPH en met 
vertegenwoordigers vanuit gemeenten. 

3. Gebruik dashboard vergroten 
Om het gebruik van het dashboard te 
vergroten, brengen we deze actief onder de 
aandacht bij professionals en beleidsmakers. 
Het is wenselijk dat breed binnen het 
programma WEL wordt opgepakt. 

http://www.feitelijkflevoland.nl/dashboard/positieve-gezondheid/


7. Budget

Activiteiten 2023
Bijeenkomsten € 20.333

Platform en communicatie € 17.833

Academie € 41.834

Preventiecoalitie € 6.750

TotaalTotaal € 86.750€ 86.750

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  
voor 2023.  
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8. Betekenis van het programma

Gedeputeerde
Provincie Flevoland

Positieve gezondheid is in de kern het 
besef dat je niet alleen goed voor jezelf 
en je lichaam moet zorgen als je ziek bent 
of ergens last van hebt, maar dat je dat 
altijd moet doen. En dat gaat verder dan 
alleen lichamelijke gezondheid. Ik haal 
mijn veerkracht uit plezier in mijn werk en 
plezier met de mensen om mij heen. Als we 
samen een klus tot een goed einde kunnen 
brengen of een positieve verandering kunnen 
bewerkstelligen of als ik iemand verder kan 
helpen geeft mij dat energie. Dat vraagt wel 
om te focussen en stil te staan bij wat er 
wel lukt en niet alleen bij wat er niet lukt of 
tegenzit. Zorg dat je plezier houdt. Het is een 
beetje een oubollige uitspraak, maar een dag 
niet gelachen is voor mij echt een dag niet 
geleefd.

Volgens mij is het een programma waarin we 
kunnen laten zien hoe we verbinding maken 
tussen de uitvoeringspraktijk, de theorie, 
organisaties en overheden. Het programma 
is breed en nodigt uit tot het maken van 
onverwachte verbindingen en het verspreiden 
van mooie en inspirerende verhalen.

Directeur Publieke Gezondheid 
GGD Flevoland

‘Als	Directeur	Publieke	Gezondheid	hecht	
ik grote waarde aan positieve gezondheid. 
En in deze hectische tijden is het voor mijn 
collega’s,	maar	ook	voor	mijzelf	persoonlijk,	
echt belangrijk om ook zelf aan onze eigen 
positieve gezondheid te blijven denken en 
balans	te	houden’.	
‘Onze	collega’s	werken	samen	met	gemeenten	
en partners aan een gezond en vitaal 
Flevoland. Preventie, gezondheidsbevordering 
en positieve gezondheid zitten in ons 
DNA. Daarbij gaat het om wat mensen zelf 
belangrijk vinden, kunnen, willen en nodig 
hebben. Dat draagt bij aan kwaliteit van leven 
èn helpt om met elkaar de zorg overeind te 
houden.  

Jop Fackeldey Marjan Vluggen
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8. Betekenis van het programma

Directeur/bestuurder  
Flever

Ik hou van hectiek en de energie die dat los 
maakt. Maar daarin zit ook het risico dat je 
jezelf voorbij rent. Ik heb een omgeving die 
mij afremt, mijn zoon maar ook mijn partner 
en goede vrienden. Humor is daarbij de 
sleutel: als ik niet meer kan lachen om hun 
flauwe	grappen	(de	kracht	van	de	herhaling)	
dan weet ik dat ik stil moet staan. Simpele 
dingen als koken, wandelen of plantjes 
verzorgen helpen heel goed.
Flever zet zich in om het gedachtengoed 
van PG te verspreiden in de provincie maar 
ook in onze eigen organisatie is positieve 
gezondheid belangrijk, bijvoorbeeld met onze 
geluksclub die oog heeft voor werkgeluk. 

Eefke Meijerink
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