
WEL in Flevoland 

Samenwerken in WEL in Flevoland  

WEL heeft stevige wortels in het dagelijkse bestaan van 
Flevoland. De partners die samen WEL op de kaart zetten zijn: 
Provincie Flevoland, GGD Flevoland, CMO Flevoland, IVN en 

Proscoop. Iedereen gezond en gelukkig, ongeacht wie je bent 
en wat je kunt… wie wil dat niet? Gezondheid is veel meer dan 

(niet) ziek zijn en beter worden. 

Het gaat over wat je leven betekenis geeft.
WEL is dé plek voor nieuws, kennis en inspiratie over positieve 
gezondheid. Zo wordt WEL de broedplaats van samenwerking 
voor en door iedereen die zich inzet voor de gezondheid van 
de Flevolanders. Voortaan plaatsen we de gezondheid van de 
Flevolanders in een veel breder perspectief. WEL maakt het 

mogelijk om kennis, ideeën en initiatieven op het gebied van 
welzijn, vitaliteit en gezondheid gemakkelijk te delen.

 Onze missie 

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. Deze preventieve en positieve invalshoek, bekend als positieve 
gezondheid, verlegt het accent van hokjes, regels en protocollen naar de aandacht 
die mensen écht nodig hebben. 
WEL in Flevoland is een nieuw platform wat verbindt, faciliteert en inspireert alle 
Flevolanders, gemeenten, bedrijven en instellingen met een hart voor positieve 
gezondheid. 

Plan van aanpak 
voor 2021 met een 
heel activiteiten

programma is 
opgesteld en 
goedgekeurd

 Jan 2020: Ruim 200 
professionals afkomstig uit 
de wereld van gezondheid, 
welzijn, gemeenten, 
instellingen, politiek en 
bestuur waren aanwezig in 
Lelystad. 

Daar vond de tweede 
regionale bijeenkomst 
plaats om kennis en 
inspiratie op te doen over 
Positieve Gezondheid. 
Tevens is de naam van WEL 
in Flevoland gelanceerd. 

 Website 
welinflevoland.nl 
is gelanceerd

Social media kanalen 
zijn gestart, linked in, 
twitter en facebook

 1e Digitale 
conferentie Taal 
en gezondheid in 
november 2021 

gehouden

 2020 

Betrokken partijen

Website WEL: www.welinflevoland.nl

Emailadres: info@welinflevoland.nl

Social media:
www.linkedin.com/company/welinflevoland

www.facebook.com/WELinFlevoland101698741647980

twitter.com/WFlevoland

Digitale zorg: 
Is een van de thema’s 
rondom gezondheid waar 
aandacht voor is. 

Proscoop is trekker van dit 
thema in 2021. 

Goed bestuur: 
Er is een netwerkcirkel 
ontwikkeld waarin 
duidelijk is hoe 
partners zich tot het 
programma verhouden. 

Duurzame financiering: 
WEL kan nieuwe initiatieven faciliteren. 

Burger centraal: 
Centraal staat het 
bevorderen van de 
positieve gezondheid van de 
Flevolanders.  

Voor goede zorg en gezondheid dichtbij

Rol Proscoop 

Proscoop heeft een belangrijke rol in het verbinden van preventie en zorg in de eerste lijn en daarbuiten. 
Wij geven mede vorm aan de strategische uitwerking van de beweging positieve gezondheid in Flevoland. 
Er is een nauwe samenwerking met de GGD Flevoland, CMO Flevoland en de provincie om samen te komen 
tot een monitor om de gezondheid van Flevolanders in beeld te brengen. Daarnaast neemt Proscoop actief 
deel aan Communicatienetwerk van WEL en de Academie van WEL om mooie initiatieven in de spotlights te 
zetten en om de kennis en expertise te verspreiden.

Partners zijn 
benaderd en 
aangehaakt om 
WEL vorm te geven 
en uit te dragen

Terug naar het overzicht

wel in flevoland kop anker
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