
 
 

Concept Plan van Aanpak 2021 
 
                                                                                                                                         Dronten 11-2-2021 
Ten geleide. 
 
Dit concept plan is oktober 2020 opgesteld als een conceptplan van aanpak 2021. Doel was tijdig 
kunnen indienen bij de gemeente voor het verkrijgen van subsidie. Hoofddoel was net als in 2020 
om met een voorbereiding groep uit de Coalitie en de uitkomsten van een Bouwbijeenkomst 
december 2020 het Plan begin januari 2021 met bestuur en voorbereiding werkgroep geactualiseerd 
vast te stellen. 
 
De lock down verandert alles. Via de website Zamen-Een kunnen deelnemers aan de Coalitie het 
concept plan downloaden en reacties doorsturen naar info@zamen-een.nl  De planning is dat de 
inzendtermijn sluit op 25 februari 2021. De gebundelde reacties zullen vervolgens door bestuur en 
begeleiding werkgroep worden besproken, afgezet tegen het beschikbaar budget en vastgesteld . In 
de inspiratiesessie van 25 maart zal het resultaat worden meegedeeld. 
 
Erik Langeweg, voorzitter Coalitie Zamen-Een 
Jelte Ferweda,  secretaris Coalitie Zamen-Een 
 
Concept plan van aanpak 2021  vs 30 oktober 2020 
 
De doelen van de Coalitie ZamenEen zijn deels een voortzetting van de activiteiten in 2019: 
 

1. Trainingen voor mensen met eenzaamheidsproblematiek en hulpverleners / vrijwilligers 
2. Bespreekbaar houden van eenzaamheid met de ZamenEen pagina om de twee weken in de 

Flevopost en vanaf 2021 ook focussen op grote veroorzakers zoals life events, mantelzorg, 
en op jongere doelgroepen. Daartoe wordt de redactieraad gevuld door de eindredacteur 
LWPC met vertegenwoordigers vanuit de werkgroepen. 

3. Realiseren van een geïntegreerd contact/aanmeld/volg punt voor het sociaal domein , met 
op wijkniveau koppeling naar de zorg woon en welzijn structuur. Dit als onderdeel van het 
streven naar meer wijkgerichte bestrijding 

4. ZamenDoen. Het in 2019 gerealiseerd Producten boek www.flevowijzer.info  gaat gevuld 
worden en krijgt een filter naar Zamen Doen met 4x per jaar een actualisatie in diverse 
media. Een werkgroep met als taak actueel en volledig houden wordt gevormd en 
ondergebracht in het ServiceCentrum. 

5. Afronden van de opbouw wijkmonitor in samenhang met de OZO app Verbindzorg. 
6. Continuering  organiseren BelCirkels op basis van de voorbereidingen 2020. 
7. Doorgaan met de werkgroepen en bouwbijeenkomsten en uiting gaan geven aan door hen 

gekozen best practice gefundeerde  acties . 
8. Inhoudelijk beleidscyclus actualiseren naar 2022 ev. 

 
  

mailto:info@zamen-een.nl
http://www.flevowijzer.info/


 
Concreet: 
 

 Project SMART Toelichting Kosten inc BTW 
Coalitie ZE 

1 Werkgroepen  Start aanpak 
gerealiseerd. 
Acties bepalen en 
uitvoeren naar de 
diverse doelgroepen. 

Werkgroepen 18+  45+, 
75+ en Mantelzorg van 
Coalitie Vergader- en 
middelenkosten 

4000 
 

2 Bouwbijeenkomsten Ontmoeten Coalitie 
Actualiseren aanpak. 
Uitwisseling info over 
activiteiten 

Voor en najaar 2021    5000 

3 Informatievoorziening 
            Producten boek 
             
            
           Wijkmonitor 

 
www.flevowijzer.nl 
 
 
 
Oplevering eind2021 
Dummy 2021 

Gerealiseerd 
Bouw filter Zamen Doen 
en actueel 2021 

Werkgroep Zamen Doen 
installeren 
 
 
Koppelen aan OZO 

   
  
4000 

 
 
0 

4 ZamenEen pagina en 
media 

26 edities 
redactieraad 
Communicatie 

Redactieraad vullen met 
Deelnemers Coalitie 
Eindredactie LWPC 

12000 
   1500 
   1500 

5 Meldpunt Eenduidige visie en 
vorm ontwikkelen en 
realisern 

 0 

6 BelCirkels Toename 10 cirkels in 
gemeente: 100 
inwoners 

Werkgroep BelCirkels 
van Meersamen 

0 

7 Begeleiding groep  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuurskosten 

Voorzitter 
 
Inhoudelijke Thema’s 
 
Meerjarenbeleidsplan 
Plan van aanpak 2021 
 
 
 
Aansturing 
werkgroepen, 
bestuursvergadering 

4 themavergaderingen 
 
Meldpunt 
Zamen Doen 
Week van Dronten 
Werkgroepen Coalitie 
Armoede en Eenzaamheid 
tijdens zomer en rond 
feestdagen 
 
 
Ondersteuning 
 
 
Voorzitter 
 
 

1600 
 
1600 
 
 
 
 
 
 
 
 
2500 
 
 
3000 
 

8 Servicecentrum Website 
Financiële 
administratie 
ZOOM ondersteuning 
Voorbereiding 
beleidscyclus 
Assistentie 
werkgroepen 
Begeleiding 
vrijwilligers 
PR en Comm 

Corona proof maken 8000 

9 Wisselprijs   2000 

http://www.flevowijzer.nl/
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Beleid dag 2022   2000 

     

 Totaal   48700 

 
  



 
 
 


