
Uitvoeringsmonitor Q2
Met trots presenteren wij de eerste infographic van WEL in Flevoland. De doelstelling van WEL in Flevoland is het 
gedachtengoed van positieve gezondheid bekendheid geven, te verspreiden en te implementeren. Dit doen we door 
professionals te inspireren en het gedachtengoed van positieve gezondheid via hen in een praktische vertaling toe 
te passen. De ambitie van het programma is om op die manier bij te dragen aan de verbetering van de (positieve) 
gezondheid van de inwoners van Flevoland. In deze infographic een overzicht van onze belangrijkste activiteiten van 
afgelopen kwartaal. 

Netwerk
  Door mensen samen te brengen op het thema 

positieve gezondheid dragen we bij aan de 
kerndoelstelling van WEL om het gedachtengoed 
positieve gezondheid meer bekendheid te geven.

  Op 1 juni had WEL een bijeenkomst gepland met 
als doel inspireren, verbinden en samenwerkingen 
tot stand brengen. Helaas is deze door ziekte 
van de hoofdspreker geannuleerd en verzet naar 
september/oktober.

  WEL organiseert 3 keer per jaar een 
netwerkbijeenkomst voor directeuren en 
bestuurders van welzijnsorganisaties. 13 juni 
heeft er weer een succesvolle bijeenkomst 
plaatsgevonden. Hierin is o.a. de koppeling met de  
HCA agenda besproken. 

  Staatsbosbeheer en Centrum voor Levensvragen 
hebben zich het afgelopen kwartaal bij WEL in 
Flevoland aangesloten.

  Met de Participatieraad Sociaal Domein 
Noordoostpolder en de adviesraad sociaal domein 
Lelystad hebben in het tweede kwartaal verkennende 
gesprekken plaatsgevonden.

  Landelijke netwerken: Flevoland was pilotregio 
in het landelijke leertraject 'toepassen van brede 
gezondheidsconcepten in de regio'. In mei is de 
eindrapportage besproken met het ministerie van 
VWS, het RIVM en de andere regio's. 

  Onze netwerkpartner Proscoop heeft in het tweede 
kwartaal een theatertour rond positieve gezondheid 
georganiseerd.

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. 

In het tweede kwartaal zijn samen met Visiom 
leergangen positieve gezondheid voor professionals 
en bijeenkomsten voor directies/bestuurders 
ontwikkeld. Deze worden na de zomer uitgevoerd.
Er heeft een try out voor de Zorggroep Almere 
plaatsgevonden.    Link naar flyer, brochure.

Knipkaartsessies; De flyer is verspreid binnen het 
netwerk van WEL. De gemeenten NOP en Urk hebben 
interesse. Daarmee zijn gesprekken gaande om 
een knipkaartsessie in het najaar vorm te geven. 
Op 17 juni heeft een knipkaartsessie voor coaches 
plaatsgevonden.     Link naar flyer.

Academie

https://www.welinflevoland.nl/academie/
https://www.welinflevoland.nl/academie/


Procesbegeleiding
Een van de doelstellingen van WEL is dat meer inwoners 
zelf aan de slag gaan met het bevorderen van hun 
gezondheid en sociale veerkracht. Wij dragen daarin bij 
door middel van het ondersteunen van lokale netwerken 
WEL in Flevolandse gemeenten. 

  Lelystad: Het afgelopen kwartaal hebben de trekkers 
van de drie thema’s bijeenkomsten georganiseerd 
om verder kennis te maken. Ook zijn er vervolg 
bijeenkomsten geweest om te onderzoeken 
welke initiatieven er al zijn, waar op aangesloten 
kan worden en waar de hiaten zitten. Er worden 
samenwerkingsafspraken gemaakt. Er wordt 
toegewerkt naar een plenaire bijeenkomst in het 
najaar.

  NOP: Het tweede kwartaal stond in het teken van 
uitwerking en uitvoering van initiatieven uit het 
Lokaal Preventieakkoord Noordoostpolder. Ook 
verbinding leggen tussen de initiatieven van het 
Lokaal Preventieakkoord Noordoostpolder en 
bestaande programma’s, projecten en initiatieven, 
inclusief netwerken stond centraal. Samen met de 
projectgroep hebben wij de doelstellingen van het 
Lokaal Preventieakkoord Noordoostpolder uitgewerkt 
in een doelenboom. Ook wordt er per kwartaal een 
nieuwsbrief gepubliceerd.

  Ook wordt er door middel van mini-verhalen 
maandelijks gecommuniceerd over de verschillende 
initiatieven. In Q3 gaan wij een netwerkbijeenkomst 
organiseren voor de betrokken partijen. Het doel van 
deze bijeenkomst is om elkaar te informeren 
en inspireren.

  Almere en Zeewolde: In deze gemeentes biedt Flever 
procesbegeleiding aan rond thema eenzaamheid. 
Hierin leggen we de verbinding met WEL in Flevoland.

Onderzoek
Met de monitor maken we voor professionals en 
beleidsmakers inzichtelijk wat wel en niet werkt.
In het eerste kwartaal is het dashboard live gegaan.
In het tweede kwartaal zijn er diverse scenario’s 
geschetst voor doorontwikkeling.



Inspiratie
Door middel van communicatie inspireren we 
beleidsmakers, professionals en belangenbehartigers 
binnen zorg, welzijn, cultuur, natuur en sport in 
Flevoland. Zo blijven deze partijen op de hoogte van de 
ontwikkelingen op het gebied van Positieve Gezondheid.   
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Twee verhalen gepubliceerd, volgende week de derde: 

 www.welinflevoland.nl/gezond-ouder-worden/
 www.welinflevoland.nl/marijke-ekkel-respijthuis-lelystad/

Social:

Podcasts 
(juli wordt in week 28 gepubliceerd)

 https://app.springcast.fm/15329/aflevering-4-met-hein-walter
 https://app.springcast.fm/15329/aflevering-5-met-frans-vrijmoed
 https://app.springcast.fm/15329/aflevering-3-met-jerzy-soetekouw
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