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• De coronacrisis heeft grote invloed op veel sectoren waar ook de  
provincie een verantwoordelijkheid voor heeft. De maatregelen die  
zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 
raken Flevolandse inwoners, bedrijven en instellingen diep. Wij zijn 
ons zeer bewust van de ernst van deze crisis en leven intens mee met 
alle inwoners van Flevoland. Wij realiseren ons terdege dat de effecten 
van deze crisis ook op de middellange termijn voelbaar zullen zijn, alle 
inspanningen ten spijt. Vanzelfsprekend zijn onze inspanningen en die 
van onze partners erop gericht om snel en adequaat ondersteuning te 
bieden, waar nodig en mogelijk.  

• De dynamiek waarin wij nu met elkaar werken om deze coronacrisis  
het hoofd te bieden is groot. Nieuwe inzichten en aanvullende maat
regelen, zowel nationaal, Europees en mondiaal, volgen elkaar in een 
hoog tempo op. Vanzelfsprekend zullen wij u regelmatig informeren over 
de sociaaleconomische impact van de crisis in onze provincie en over 
de maatregelen die wij nemen om de negatieve impact voor Flevoland 
te beperken.

• Doel van deze monitor is het informeren van Provinciale Staten en  
de samenleving over de impact van de coronacrisis op Flevoland én 
informeren over de maatregelen die de provincie Flevoland treft om  
de gevolgen van de coronacrisis in Flevoland te verzachten. 

• Disclaimer: voor deze monitor zijn we grotendeels afhankelijk van  
data bronnen van anderen. Getracht is zoveel mogelijk actuele data  
op te nemen. Op het Feitelijk Flevoland  COVID19 Dashboard worden 
beschikbare relevante indicatoren continu uptodate gehouden.

Inleiding
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https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/login.aspx?returnUrl=/dashboard/dashboard-covid/


• Het aantal Flevolandse COVID19 besmettingen en het aantal ziekenhuis
opnamen ontwikkelen zich van dag tot dag. Omdat deze per dag ver
schillen en deze monitor bij publicatie waarschijnlijk weer verouderd is 
voor wat betreft deze data, is gekozen niet al deze cijfers in deze monitor 
op te nemen. De actuele cijfers per gemeente en provincie zijn via de 
volgende websites in te zien:
· Feitelijk Flevoland  COVID19 Dashboard
· RIVM COVID19 data
· ESRI NL COVID19 Hub

Corona in Flevoland

Bronnen: RIVM www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
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Impactanalyse (1/2)

• Provincie Flevoland heeft een impactanalyse uitgevoerd naar de  
economische impact van corona in de provincie. In de bijlage is de  
analyse bijgevoegd, op deze en de volgende pagina volgen de belang
rijkste conclusies.  

• De impact van corona op de Flevolandse economie is groot en acuut. 
Vrijwel alle sectoren worden geraakt door de huidige beperkingen. 
Sommige sectoren liggen nagenoeg stil, in andere sectoren wordt de 
productie geraakt doordat werknemers niet inzetbaar zijn, er geen  
consumentenvraag meer is of omdat de aanvoer van onderdelen  
hapert. In de zorg en publieke sector is de druk extra groot om met 
inachtneming van de landelijke beperkingen toch zoveel mogelijk te 
blijven functioneren.  

• CPB gaat in alle scenario’s uit van een recessie, het bbp krimpt in 2020 
met 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario veert de economie al in het 
derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er 
ook problemen in de financiële sector en verslechtert het buitenland
beeld verder. De impact zal voelbaar zijn voor alle sectoren. De sectoren 
horeca en toerisme, transport en opslag, de handel en mogelijk de bouw 
worden het hardst geraakt. 

• Ruim één derde Flevolandse werkgelegenheid bevindt zich in sectoren 
die op korte termijn hard worden geraakt door de crisis1. In totaal zijn er 
ruim 190.000 banen in Flevoland.  

• De groot en detailhandel is de grootste sector in Flevoland qua aantal 
banen (38.000), en is één van de sectoren die momenteel hard wordt 
geraakt. Het aantal pintransacties in kledingzaken is bijv. met bijna 80% 
gedaald t.o.v. een jaar terug2. In vergelijking met het NL gemiddelde, 
is deze sector in Flevoland relatief groot.  

• Inzoomend op subsectoren, zien we dat bijv. de sierteelt (450 banen)  
en de uitzendbranche (11.180 banen) hard worden geraakt.  

Voor meer cijfers over economie & arbeidsmarkt in relatie tot corona: 
feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboardcovid

1 Bron: Vestigingenregister provincie Flevoland
2 Bron: ING (2020)

Economische impact
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https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard-covid


Economische impact

Impactanalyse (2/2)

• De coronacrisis zal naar verwachting leiden tot een toename van de 
werkloosheid in Flevoland. Deze toename zal het grootst zijn in de  
sectoren genoemd op de vorige pagina. 

• Vanwege de relatief hoge uitgaande pendelstromen hangt de werkloos
heid in Flevoland voor een groot deel ook samen met economische 
ontwikkelingen in andere regio’s: ruim de helft (51,5%) van de werkende 
Flevolanders werkt buiten de provincie². In NoordHolland werken 
relatief veel Flevolanders. 

• De werkloosheid in Flevoland is überhaupt erg conjunctuurgevoelig en 
schommelt van 20082016 het meest van alle regio’s 

• Na afronding van de impactanalyse publiceert Rabobank3 een analyse 
waarin ze stellen dat regio’s met een groot aandeel van de industrie  
en de handel het meest gevoelig zijn voor de coronacrisis

• Flevoland kent een relatief grote handelssector, goed voor 38.000 banen
• Dus: in lijn met de conclusies van de impactanalyse, verwacht de 

Rabobank door de relatief grote handelssector in Flevoland dat de regio 
gevoelig is voor coronamaatregelen. 

3 Bron: Rabobank (2020), https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/april/ 
effectenvancoronacrisisopregionaleeconomieen/

Economische gevoeligheid voor corona-maatregelen

Bron: Rabobank, 2020
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Monitoring

• Naast de uitgevoerde impactanalyse monitort provincie Flevoland actief 
economische ontwikkelingen aan de hand van diverse indicatoren. 

• Qua faillissementen zijn nog nauwelijks effecten zichtbaar: in Flevoland  
waren er 2 faillissementen in week 14. Tussen aanvraag en uitspraak 
faillissement kunnen weken zitten. Opheffingen en eenmanszaken zijn  
niet in deze cijfers inbegrepen4.  

• Het ondernemersvertrouwen in Flevoland daalt van 4,6 in Q4 2019  
naar 2,8 in Q1 2020. Ook de orderpositie van bedrijven neemt af: van 
gemiddeld 3,9 maand werk in Q4 2019 naar 3,5 maand in Q1 2020. Het 
producenten vertrouwen van de industrie is in maart 2020 gedaald naar 
het laagste niveau na september 2014. De effecten van de crisis zijn nog 
niet eens goed zichtbaar in deze cijfers, doordat veel respondenten 
reeds vóór 12 maart hebben gereageerd5.  

• Het aantal lopende WWuitkeringen daalde in februari (6.619) t.o.v.  
een maand eerder6. Cijfers voor maart volgen in de komende week. 

• Het aantal openstaande vacatures daalt: na het afkondigen van de 
beperkingsmaatregelen werden 102 van de 204 vacatures in de arbeids
marktregio Flevoland geblokkeerd. Maar: beeld wisselt per sector,  
juist krapte in de zorg en fruit en groenteteelt7. 

4 Bron: CBS Maatwerk (2020)
5 Bron: CBS Statline (COEN)
6 Bron: UWV
7 Bron: UW

Economische impact
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Economische impact

• Een gedeelte van de op de vorige pagina genoemde sectoren komt in 
verband met corona in aanmerking voor een tegemoetkoming geleden 
schade (TOGS). In Flevoland betreft dit bijna 17.000 vestigingen, onder  
andere ruim 3.200 vestigingen in de sector groot en detailhandel8,9. 
Per 7 april hebben ruim 70.000 bedrijven een aanvraag ingediend10. 
Onbekend is nog hoeveel er hiervan uit Flevoland komen.  

• (Zelfstandig) ondernemers die in zwaar weer zitten door het coronavirus 
kunnen bij het Zelfstandigenloket Flevoland een beroep doen op de 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, ook wel Tozo.  
Per 6 april zijn er in totaal 10.146 aanvragen gedaan, waarvan 62% uit 
Almere11.  

• Per 6 april is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
geopend, voor ondernemers die te maken hebben met omzetverlies.  
Het UWV meldt ruim 50.000 aanvragen te hebben ontvangen, onbekend 
is hoeveel er hiervan uit Flevoland komen12.  

• Een peiling van Horizon onder Flevolandse mkbbedrijven laat zien dat de 
helft denkt zwaar tot zeer zwaar geraakt te worden door de coronacrisis. 
De peiling is gehouden onder innovatieve mkb’ers met groeiambities13. 

• Van de ondernemers die in dit onderzoek aangeven gebruik te maken 
van overheidsregelingen, geeft ruim 80% aan gebruik te gaan maken van 
de regeling voor werktijdverkorting. 

8 Bron: Vestigingenregister provincie Flevoland
9 Bron: RVO, Vastgestelde SBIcodes Tegemoetkoming schade COVID19
10 Bron: Rijksoverheid, Kamerbrief tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren
11 Bron: RVO, Vastgestelde SBIcodes Tegemoetkoming schade COVID19
12 Bron: Administratie ZLF
13 Bron: Horizon (2020)
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Economische impact

• Het Kabinet heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor startups,  
scaleups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door  
de coronacrisis. Deze bedrijven kunnen nu een overbruggingskrediet 
aanvragen. Horizon gaat deze kredieten voor Flevoland verstrekken.  
De krediet regeling zal aan het eind van april operationeel zijn.  

• Stichting MKBDoorgaan.nl krijgt dagelijks veel vragen van Flevolandse 
ondernemers, omdat de stichting laagdrempelig en onafhankelijk is.  
De provincie stelt éénmalig een bedrag van € 25.000, beschikbaar aan 
deze stichting om de extra kosten door de toegenomen vraag te dekken. 

• Het Topcentrum Ecommerce regio Zwolle, een samenwerkingsverband 
waar de provincie Flevoland aan deelneemt, heeft een loket ingericht  
om ondernemers die nog niet of heel beperkt online actief zijn, te  
ondersteunen zodat zij hun producten online kunnen aanbieden. 

• De provincie onderzoekt samen met het RWF (Regionaal Werkbedrijf 
Flevoland), UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en 
ZLF (Zelfstandigen Loket Flevoland) welke mogelijkheden er zijn om 
kwetsbare groepen, zoals werknemers in de sociale werkvoorziening en 
werknemers met een baan in het kader van de Banenafspraak, passend 
werk te blijven bieden. Voor wat betreft de laatste groep werknemers zijn 
de werkgevers opgeroepen om deze medewerkers in dienst te houden. 
Voor de werkgevers is een speciale toolkit ontwikkeld met antwoorden 
op vragen en informatie over maatregelen die vanuit het noodpakket 
ingezet kunnen worden.
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• De sector Cultuur, Sport & Recreatie is in Flevoland goed voor 1.875  
vestigingen en 4.840 banen1.  

• De sector Logies, Maaltijd en Drankverstrekking is in Flevoland goed 
voor 1.160 vestigingen en 8.350 banen. 
 

• De provincie heeft de culturele instellingen per mail een brief gestuurd 
over de nieuwe beleidslijn voor de Algemene Subsidieverordening  
(zie onderdeel Maatregelen) en ook gevraagd om knelpunten en zorgen 
te melden.  

• De maand van de Vrijheid en het Bevrijdingsfestival zijn afgelast. Op dit 
moment is niet duidelijk of de activiteiten worden opgeschort. Hierover 
is de provincie in overleg met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

• Alle provincies hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan staats
secretaris van Economische Zaken en Klimaat. In de brief uiten zij  
hun zorgen over het effect op korte en langere termijn voor deze sector 
en is aandacht gevraagd voor een drietal punten:
· De recreatiesector toegang verschaffen tot de Beleidsregel 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen sectoren COVID19;

1 Bron: Vestigingenregister provincie Flevoland

· De realisatie van een garantiefonds voor recreatiebedrijven zodat  
hun liquiditeitspositie niet in het geding komt. Het betreft een 
garantstelling/borgstelling door het Rijk waarbij consumenten, 
bij annulering, gebruik kunnen maken van een voucher in plaats van 
een terugbetaling zonder daarbij risico te lopen bij een eventueel 
tussentijds faillissement; 

· Een gezamenlijke Taskforce Vrijetijdseconomie in te stellen zodat 
er goede afstemming tussen overheden en de betrokken sectoren 
plaatsvindt en adequate maatregelen en snelle acties getroffen  
kunnen worden.  

• Provincie heeft de door haar gesubsidieerde sportorganisaties  
bericht dat zij coulant omgaat met het mogelijk niet realiseren van  
de prestatieafspraken.  

• Sportservice Flevoland heeft een vraagbaak op haar website voor  
sportaanbieders.  

• Provincie staat in contact met NOC*NSF, VWS en andere provincies over 
mogelijke aanvullende ondersteuningsmaatregelen voor de sport.

Cultuur, sport en recreatie
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• De provinciale infrawerken gaan tot nu toe door. Er is een kans dat er 
mogelijk vertraging ontstaat door de aanhoudende situatie. Als provincie 
gaan we bij alle projecten soepel om met vertragingen en andere proble
men die kunnen ontstaan door de coronacrisis.  

• Als opdrachtgever zullen wij alle betalingen zo snel mogelijk doen, om  
de aannemers zo veel mogelijk tegemoet te komen. Ook aanbestedingen 
die lopen gaan gewoon door, maar ook daar wordt rekening gehouden 
met de gevolgen van de crisis. 

• In de afgelopen week zagen we dat er nu wel ondernemers zijn die  
afdeling Infra bellen met de vraag of er werk naar voren kan worden 
geschoven aangezien zij voorzien dat er gaten gaan vallen in hun 
portefeuille.

Infrastructurele werken
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• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert namens provincie 
Flevoland de POP3 regeling uit. RVO heeft betalingen als eerste prioriteit 
gesteld voor provincie Flevoland en hanteert een soepeler regime voor 
kleinere facturen verantwoording.  

• Provincie Flevoland heeft bij drie projecten verzoek gekregen om de  
projectduur te verlengen en dit verzoek ingewilligd binnen de ruimte  
die voorzien is in de POP3 Verordening en Maatregelen openstellingen

Gebiedsprogramma’s
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• De gezondheids en welzijnszorg is in Flevoland goed voor 4.740 vestigin
gen en 27.180 banen (14,3% van totaal banen FL)1. 

• CMO Flevoland is een regionale steunfunctie die voor een deel wordt 
bekostigd door de provincie. De activiteiten van CMO waarmee onder
steuning wordt gegeven ten tijde van de Covid19 crisis zijn vooral 
ZoWelWerk en de Zorgbelang. Ook wordt vanuit het provinciale  
programma “Wel in Flevoland” ondersteuning geboden.  

• In week 15 heeft CMO de volgende activiteiten uitgevoerd: 

1. Extra Handen voor de zorg
· 539 mensen hebben zich inmiddels gemeld als vrijwilliger voor  

de zorg. Na een matching zijn 154 mensen voorgedragen aan covid
centra of bij zorgorganisaties. Daarvan zijn 18 mensen geplaatst.

· CMO faciliteert de werkgroep personeel voor de Covidcentra door 
het voorzitterschap en verslaglegging op zich te nemen. 

2. Zorgbelang / Flevolandse Patiënten Federatie
· Er wordt een gezamenlijk meldpunt ingericht voor signalen over  

de situatie in de zorg. CMO verzorgt daarin de “backoffice”. Dit  
start in week 16.

· Er wordt gezamenlijk een communicatie lijn opgezet over de 
bevindingen van dit meldpunt.

1 Bron: Vestigingenregister provincie Flevoland

3. Wel in Flevoland
· Op de website van Wel in Flevoland worden dagelijks verhalen 

geplaatst over positieve gezondheid in deze Corona tijden.
· Op die website komen ook mooie en goede initiatieven te staan.

· Er is een werkgroep ingesteld die vanuit de huidige situatie conse
quenties en aandachtspunten inventariseert voor de tijd na corona. 

Zorg
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• De sector vervoer en opslag is in Flevoland goed voor 1.425 (bedrijfs) 
vestigingen, en 6.620 banen (3,5% van totaal banen FL)1. 

• Landelijk is in de tweede helft van maart 2020 het dagelijks aantal  
instappers (checkins) in het openbaar vervoer gedaald met bijna 
90 procent ten opzichte van een vergelijkbare dag in 20192. In de  
concessie OVIJsselmond daalde in de maand maart 2020 het totaal 
aantal reizigerskilometers met bijna 50% ten opzichte van maart 2019: 
van 3,5 mln km naar 1,8 mln km.

• Vanaf maandag 30 maart 2020 is de dienstregeling in de concessie  
OVIJsselmond afgeschaald naar een zaterdagdienstregeling met een 
aantal extra ritten om de kernen bereikbaar te houden.

• Op landelijk niveau vindt overleg plaats over de ontstane situatie. Daar 
is ook veel aandacht voor de financiële aspecten en de compensatie die 
het rijk aan de OVsector gaat bieden. De provincie volgt dit ‘op de voet’. 

• OVVervoerder Connexxion heeft zich ook bij de provincie gemeld met 
verzoek om gesprek. De beantwoording van dit verzoek stemmen wij af 
met de provincies Gelderland en Overijssel (OVOostsamenwerking) 
en vanzelfsprekend in lijn met de landelijke afspraken/ontwikkelingen. 
Hiertoe wordt vanuit OVoost een ambtelijke werkgroep samengesteld 
die coördinatie heeft op de verzoeken van de vervoerders. Flevoland 
neemt hieraan deel.  

1 Bron: Vestigingenregister provincie Flevoland
2 Bron: CBS (2020)

• Het regiotaxivervoer blijft beschikbaar, ook al is er een afname van meer 
dan 80% (zie grafiek). De uitvoerders van regiotaxi kunnen dit verlies aan 
ritten niet dragen. 

• In verband met deze enorme vraaguitval in het regiotaxivervoer als 
gevolg van de coronacrisis hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland 
en de colleges van de gemeenten Lelystad, Dronten, Zeewolde en de 
Noordoostpolder besloten om de uitvoerders van Regiotaxi Flevoland 
voorschotbetalingen te doen.

• Na de crisis zal de provincie met de vervoerder en het call centrum 
bespreken wat er nodig is als definitieve regeling. Uitgangspunt hierbij is 
dat de provincie zoveel mogelijk zal aansluiten bij landelijke afspraken.

Mobiliteit
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Provincie Flevoland

• De provincie komt instellingen tegemoet als zij als gevolg van de  
coronacrisis de door de provincie gesubsidieerde activiteiten niet of 
deels kunnen uitvoeren. Deze algemene beleidslijn heeft betrekking  
op de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 voor de jaarschijf 
2020 en omvat het volgende: 
· De aan instellingen verleende subsidie voor 2020 wordt niet  

lager vastgesteld wanneer zij als gevolg van coronamaatregelen  
de gesubsidieerde activiteiten aantoonbaar niet of slechts deels  
kunnen uitvoeren en verplichtingen aantoonbaar niet of slechts 
gedeeltelijk kunnen nakomen; 

· Instellingen kunnen, wanneer zij melden dat zij door het coronavirus 
in het kader van de uitvoering van de subsidiebeschikking liquiditeits
problemen hebben, 100 % bevoorschotting ontvangen. 

Rijksoverheid

• De rijksoverheid heeft ook maatregelen getroffen om instellingen  
in culturele en sportsector te steunen. Zie voor meer info 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid19/veelgestelde 
vragenperonderwerp/financieleregelingen

Europese Unie

• De provincie volgt de ontwikkelingen in Brussel nauwgezet en beïnvloedt 
deze waar nodig met onze netwerken.

Maatregelen
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Financiën

Er zijn voor 2020 en de jaren erna veel onzekerheden met betrekking tot 
het financiële perspectief van de provincie, zowel ten aanzien van de  
inkomsten als de uitgaven. 
• Bij de inkomsten gaat het om zaken als de accressen van het 

Provinciefonds (i.v.m. koppeling hiervan aan de rijksuitgaven), het aantal 
voertuigen voor de opcenten MRB als gevolg van de gewijzigde economi
sche situatie en mogelijk lagere dividenden. 

• Bij de uitgaven spelen meerkosten als gevolg van provinciale inzet om 
effecten van de coronacrisis in Flevoland te beperken, maar ook lagere 
of vertraagde lasten door stagnatie in bij de provincie of bij opdrachten 
en subsidies aan derden. Daarnaast kunnen de gedaalde beurskoersen 
van invloed zijn op bijvwerkzaamhedenoorbeeld de waardering van het 
provinciaal Nazorgfonds gesloten stortplaatsen. Tevens is het denkbaar 
dat bij de aflossing van verstrekte leningen en participaties aan onder
nemingen nadelige effecten kunnen optreden. 

• Gezien de onzekerheden wordt overwogen om in 2020 met voorstellen  
te komen ter versterking van de weerstandscapaciteit. 

• In de Zomernota 2020 zullen wij op de onderdelen waar dat mogelijk is 
begrotingsvoorstellen doen; in een eenmalige Najaarsnota 2020 wordt 
naar verwachting een completer beeld geschetst van de (budgettaire) 
effecten. 

In het overleg tussen Rijk, VNG, IPO en UvW van 8 april hebben de drie  
koepels aangegeven geconfronteerd te worden met grote kosten en  
omvangrijke derving van inkomsten. Het IPO heeft daarbij gewezen op:
• de kosten van het OV (doorbetalen van voorschotten, terwijl sprake  

is van teruggelopen passagiersaantallen); 
• het overeind houden van de regionale economie met bijzondere  

aandacht voor de vrijetijdseconomie; 
• het overeind houden van de niet rijksgesubsidieerde cultuursector;
• vertraging in infrastructurele werken doordat buitenlandse bedrijven 

niet kunnen opereren.

Uit de terugkoppeling van het IPO hebben we het volgende vernomen:
• Het rijk wil in gesprek over de reële extra kosten die de decentrale 

overheden vanwege de door de rijksoverheid genomen crisismaatregelen 
maken (zoals bekend gemaakt op 17 maart jl.). Hierover wordt op korte 
termijn een extra overleg georganiseerd. 

• Ten aanzien van de meicirculaire 2020 heeft de staatssecretaris van 
Financiën aangegeven dat er wat het accres 2020 betreft geen negatieve 
verrassingen te verwachten zijn ten opzichte van de vorige raming. 
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Op veel plekken in Flevoland ontstaan mooie initiatieven,  
om elkaar door deze coronacrisis heen te helpen:
• Omroep Flevoland brengt op werkdagen dagelijks vanaf 19.00 uur een 

programma speciaal voor ouderen op televisie. Het is een interactief 
programma waarbij kinderen en kleinkinderen van ouderen de gelegen
heid wordt geboden een videoboodschap over te brengen.  
www.omroepflevoland.nl/info/opaoma

• Vijf vrienden uit Lelystad hebben woensdag het platform ‘Positive High 
Five’ gelanceerd. Door het delen van initiatieven en het geven van een 
(digitale) high five hopen ze te zorgen voor meer saamhorigheid in de 
samenleving in coronatijd. 

• Bij de bibliotheken in Almere kan je ‘gewoon’ boeken blijven lenen via de 
boekenafhaalservice Biebdrive. www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/
nieuwsoverzicht/boekenafhaalservicebiebdrive.html 

• Voor mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen 
zoals Facebook en het Rode Kruis, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet 
goed spreken, geen Facebook/ WhatsApp hebben en of de (sociale)  
vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Voor deze mensen 
is stichting present Noordoostpolder een platform begonnen:  
stichtingpresent.nl/noordoostpolder/presentindecoronacrisis  

• In Zeewolde is een platform gemaakt om hulpvragen en hulpaanbod 
samen te brengen: zeewoldevoorelkaar!  

• In Dronten geeft MDF Buurtbemiddeling tips en advies over een  
goede burenrelatie, wat juist in deze tijd zo belangrijk is.  
mdflevoland.nl/buurtbemiddeling

• Op Urk gaat de bingo gewoon door, maar dan digitaal. Helemaal Corona 
proof vanuit je eigen, vertrouwde huiskamer.  
www.urkfm.nl/gewoonbingoopurkfm 

• Tulpenbroeiers in Flevoland hebben een tulpenboeket gegeven aan 
medewerkers in de zorg in Flevoland. Hiermee spraken zij hun waarde
ring uit voor de zorg. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus 
stagneert de afzet van tulpen. De tulpenbroeiers in Flevoland geven 
daarom hun tulpen weg. De provincie heeft dit mooie initiatief onder
steund door onder meer de adreslijsten samen te stellen. Medewerkers 
van de provincie brachten daarnaast de tulpen rond naar meer dan 
200 adressen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. In de Noordoostpolder 
gebeurde dit door de telers zelf.

Maatschappelijke initiatieven
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