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In het Flevolandse sociaal domein willen de zes gemeenten effectief en efficiënt blijven samenwerken.
Ook willen we gerichte keuzes maken tussen regionale en lokale wensen. Daarom heeft het bestuurlijk
overleg sociaal domein (BOSD) gevraagd om de bestuurlijke strategische agenda 2017-2019 te herijken.
Dit A4 vat de strategische agenda 2020-2022 samen.

Wat willen we bereiken?
De doelstelling en regionale visie blijven dezelfde, namelijk:
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De regio Flevoland zet zich in voor een samenleving waarin kwetsbare inwoners meedoen en
meetellen (ongeacht eventuele beperkingen of problemen) en waarin inwoners zo veel mogelijk
zelf regie op hun leven houden.
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‘Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen’ is ons leidende principe om te
komen tot een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van zorg en ondersteuning voor
inwoners in de regio Flevoland.
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Waar werken we aan?

In de herijking van de strategische agenda staan thema’s om koersvast te blijven en thema’s die nieuw zijn.
Onderstaande vijf thema’s (in willekeurige volgorde) hebben bestuurlijke prioriteit:

1
2
3
4
5

Zorglandschap jeugd en jeugdhulp met verblijf
Zorglandschap Wmo
Zorg en Veiligheid
Samenwerking en overleg met partners (stuurgroep jeugd/crisis en Zorgplatform Flevoland)
Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars

Deze prioriteiten staan verder uitgewerkt in de strategische agenda. Bij elke prioriteit staat een nadere
concretisering van wat we beogen.

Hoe stuurt het BOSD hierop?
De strategische agenda komt tegemoet aan de wens om het BOSD meer inhoudelijk en actiegericht in
te vullen. De agenda biedt ook houvast voor de werkwijze van het BOSD. Dit uit zich in de volgende twee
concrete afspraken:
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Bestuurlijke duo’s sturen op de verschillende opgaven en informeren het BOSD over de voortgang.
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De BOSD-vergaderingen gaan afwisselend over verdieping op de prioritaire thema’s en over
beleidsvoorstellen en voortgang op de reguliere uitvoering (‘going concern’-onderwerpen).

