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Update: Aan de slag met de Friese Preventieaanpak 

 

 

Gezamenlijke ambitie 

De Bestuurscommissie Gezondheid heeft in juni jl. 

ingestemd met de Friese Preventieaanpak. Dat 

betekent dat alle Friese gemeenten, GGD Fryslân, 

zorgverzekeraar De Friesland en diverse 

samenwerkingspartners komende vier jaar gezamenlijk 

werken aan de ambitie: Een goede gezondheid en 

welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân. 

 

Weten – Delen - Doen 

Vanuit de Friese Preventieaanpak is het doel om gezond leven in alle levensfases 

mogelijk te maken. Daarbij wordt 

preventie breed gezien ‘van 

voorkomen dat’ tot ‘voorkomen van 

erger’. Er is aandacht voor allerlei 

factoren die daarmee samenhangen 

zoals: leefstijl, leefomgeving, 

opvoeding, financiën, zorg en 

voorzieningen etc. Op deze thema’s 

gebeurt al het nodige in Fryslân. De 

toegevoegde waarde van de Friese Preventieaanpak is al deze kennis bundelen en juist 

verbinding maken op al deze thema’s door te weten wat werkt, delen wat werkt en doen 

wat werkt.  

 

Welke stappen zijn er gezet? 

 

Online kick-off event 

Eind september 2020 is er een gezamenlijke (online) aftrap gedaan met ruim 60 

deelnemers, die werkzaam zijn bij één van de samenwerkende organisaties binnen de 

Friese Preventieaanpak. Deze aanwezige partners hebben kunnen aangeven welke 

behoefte zij hebben en welke bijdrage zij aan de Friese Preventieaanpak kunnen leveren. 
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Governance  

De komende periode wordt er gewerkt aan het inrichten van de Friese Preventieaanpak en 

de verdere concretisering van de aanpak. Naast alle inbreng, via onder andere het kick-off 

event, hebben diverse gemeenten en partners zich aangemeld om via een denktank in 

deze fase verder mee te denken. Op 22 oktober jl. is deze denktank gevraagd om (online) 

te sparren over de juiste vervolgstappen binnen onze samenwerking.   

 

 

 

Het programmateam wordt ingericht volgens de drie programmalijnen (weten, delen en 

doen wat werkt). Er wordt gezorgd voor een goede verbinding met de verschillende 

thema’s en/of levenfases, partners en gemeenten. Het voorstel is om na de 

Bestuurscommissie Gezondheid (19 november 2020) met het Bestuurlijk platform FPA te 

gaan starten. De denktank zal geregeld worden geraadpleegd. Binnen de Friese 

Preventieaanpak worden coalities gevormd waarbinnen samenwerkende organisaties aan 

de slag kunnen op één of meerdere thema’s en/of levensfases.  

 

Inspiratiesessies en ondertekenmoment 

Vanuit de Friese Preventieaanpak worden diverse (online) inspiratiesessies 

georganiseerd. Dit met als doel om kennis en ervaring op verschillende thema’s en/of 

levensfases met elkaar te delen en verbindingen te leggen. Denk aan een gezamenlijk 

Leefstijl event op 5 november 2020, waarbij drie leefstijlprogramma’s synergie en 

verbinding zoeken. Aan het einde van dit jaar volgt mogelijk nog een officieel 

ondertekenmoment met Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport voor alle partners en gemeenten. 

 

Communicatie 

Vanaf juni 2020 wordt er met regelmaat kennis gedeeld via de digitale Friese 

Preventieaanpak nieuwsbrieven. Daarnaast wordt er een (afgeschermd) platform 

ontwikkeld waar samenwerkende organisaties kennis en ervaring met elkaar kunnen 
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delen. Ook komt er een website met informatie over de Friese Preventieaanpak.  

 

Financieel 

Er is een kleine werkgroep aan de slag met subsidies en middelen die relevant zijn voor 

de uitvoering van de Friese Preventieaanpak: ZonMw 'Gemeenten Samen Gezond' en 

VWS Subsidieregeling Preventie Coalities. De werkgroep bestaat uit een aantal 

gemeenten, De Friesland, GGD Fryslân, HANN (Healthy Ageing Noord-Nederland) en 

onderzoeksinstanties. Beide aanvragen zullen medio november 2020 ingediend worden. 

 

Daarnaast komt er vanaf 2021 lokaal uitvoeringsbudget beschikbaar voor de uitvoering 

van het Nationaal Preventieakkoord. Met dit lokale uitvoeringsbudget kunnen gemeenten 

de komende jaren (2021 tot 2023) een impuls geven aan het positief beïnvloeden van de 

leefstijl van mensen. De focus ligt op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, 

roken en overgewicht. De SPUK-regeling van het ministerie van VWS wordt in november 

2020 gepubliceerd. Het uitvoeringsbudget wordt vanaf 2021 beschikbaar gesteld. Door 

deelname aan de Friese Preventieaanpak hoeven Friese gemeenten geen 

uitgebreide aanvraag te doen of nog een lokaal akkoord af te sluiten om in aanmerking te 

komen voor dit budget. Het is voor de aanvraag voldoende om de lokale vertaalslag van 

de Friese Preventieaanpak in de gemeente te beschrijven. 

 
 
Achtergrond: Nationaal Preventieakkoord 

De Friese Preventieaanpak is tot stand gekomen naar aanleiding van het Nationaal 

Preventieakkoord (NPA). Het Nationaal Preventieakkoord is een belangrijke stap richting 

een gezondere samenleving. De vervolgstap is een doorvertaling van de afspraken uit het 

Nationaal Preventieakkoord naar Fryslân. Naast landelijke maatregelen zal de aanpak 

vooral lokaal plaatsvinden.  

 

Meer weten? 

Voor meer informatie, neem dan contact op met: Anneke Meijer, Programmamanager 

Friese Preventieaanpak via info@friesepreventieaanpak.nl of 088 229 9586. 


