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O P L E G N O T I T I E   B E S L U I T V O R M E N D 

 

 

Onderwerp Inrichting governance Friese Preventieaanpak (inclusief Nuchtere 

Fries) 

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Hanneke Zonderland 

Auteur Margreet de Graaf 

Bijlagen 1. Startdocument Friese Preventieaanpak (Hfd 2.2 governance)  

2. Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs 2018-2021 (Hfd 6. 

Organisatie)  

Vergaderdatum 19 november 2020 

Agendapunt 5 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

N.v.t. 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Instemmen met het onderbrengen van de governance van de huidige leefstijlprogramma’s 

(waaronder Nuchtere Fries) in de Friese Preventieaanpak (FPA) met een bestuurlijk platform FPA.  

 
Inleiding 

In juni 2020 heeft de Bestuurscommissie Gezondheid ingestemd met het startdocument Friese 

Preventieaanpak (FPA) en de hierbij voorgestelde governance. In het afgelopen half jaar zijn de eerste 

stappen gezet gericht op een concretiseringsslag van de FPA, samen met Friese gemeenten, de 

Friesland Zorgverzekeraar en partners. Er is een startbijeenkomst geweest en hier is een denktank van 

partners en gemeenten uit voort gekomen. Om het programma goed uit te kunnen voeren is het nodig om 

de governance verder te gaan invullen. De voorgestelde governance ziet er nu als volgt uit; 

 

 
Bestuurlijk platform FPA (voorheen Taskforce) 

Het platform zet in op verbinding, vernieuwingskracht, communicatie en het versterken van al goed 

lopende effectieve initiatieven, interventies en programma’s op het brede terrein van preventie in Fryslân.  

Er is een goede verbinding met de alle lokale bestuurders nodig, betrokkenheid van alle 18 wethouders is 

gewenst om uiteindelijk tot een goede lokale uitvoering te komen. Het voorstel is dan ook om in ieder 
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geval vier wethouders uit de verschillende regio’s af te vaardigen in het bestuurlijke platform met een 

aantal relevante partners.  

Alle betrokkenen in het platform nemen deel vanwege eigenaarschap van preventie, unieke toegang tot 

relaties en/of wetgeving en commitment aan de FPA. Zij zorgen voor een vertegenwoordiging en 

effectieve terugkoppeling met de achterban. 

Voorstel deelnemers in ieder geval: 

- Vier wethouders (Noord, Zuidoost, Zuidwest) 

- DPG Margreet de Graaf 

- De Friesland 

- Aletta Fryslân/Fries Sociaal Planbureau (FSP) 

- VNO-NCW & MKB Noord 

- HANNN 

- Sport Fryslan  

Tijdens de eerste bijeenkomst zal de gezamenlijke opdracht vastgesteld worden evenals de frequentie 

van samenkomen. Voorstel is om dit na de bestuurscommissie van november met het bestuurlijk platform 

te gaan starten. 

Denktank en daarna Programmateam FPA 

Na de startbijeenkomst op 28-9 jl. is er een denktank met verschillende personen en organisaties actief. 

Deze groep levert onder andere input op: 

- Concretisering FPA en input leveren voor het plan van aanpak  

- Concretisering van de programmalijnen weten, delen en doen wat werkt  

- Input leveren voor het opzetten met bijhorende opdracht van de coalities op thema’s en 

levensfasen  

- Financiën/subsidies die relevant zijn voor de komende tijd oppakken en aanvragen 

- Input leveren voor de strategie voor de komende jaren; wat gaan we anders en beter doen (meer 

impact) 

De samenstelling kan wisselend zijn, voor nu is dat een brede afvaardiging van gemeenten en partners. 

Programmateam (PMT) 

Voorstel om het programmateam in te richten volgens de drie programmalijnen (weten, delen en doen wat 

werkt) aangevuld met een verbinder naar partners en gemeenten 

1. Opdracht gericht op brede terrein van onderzoek  

2. Kennisdeling; IM en Communicatie  

3. Verbinder met de coalities en levensfasen  

4. Verbinder met partners en gemeenten  

 

Integreren van overige (leefstijl) programma’s in FPA governance                                   

Van de drie leefstijlprogramma’s Nuchtere Fries, Nuchter over Gewicht en Rookvrije Generatie heeft 

Nuchtere Fries een formele bestuurlijke opdracht met bijbehorende governance. In 2018 heeft de 

bestuurscommissie Gezondheid ingestemd met het programmaplan Nuchtere Fries. De governance van 

Nuchtere Fries ziet er tot op heden als volgt uit: 

- Stuurgroep Nuchtere Fries 

- Platform Nuchtere Fries 

- Inhoudelijke werkgroepen 

- Ambtelijk overleggen. 

Zie bijlage 2 (link) voor inhoudelijke taken/verantwoordelijkheden en deelnemers per gremium. 

Rookvrije Generatie en Nuchter over Gewicht werken op dit moment al samen binnen de FPA en de 

programmaleiders hebben de wens uit gesproken om gezamenlijk op te trekken binnen de voorgestelde 

governance van FPA. 
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Huidige situatie 

- Er is weinig sprake van samenwerking tussen stuurgroep en programmateam Nuchtere Fries 

door de grootte en formaliteit van de stuurgroep. 

- De stuurgroep bestaat uit een homogene groep van wethouders met Volksgezondheid in hun 

portefeuille. Hierdoor worden op bestuurlijk niveau geen verbindingen gelegd met andere 

domeinen. 

- In de afgelopen jaren is de opkomst van gemeenten op de platformvergaderingen afgenomen 

naar gemiddeld drie à vier gemeenten per vergadering. 

Gewenste situatie 

- Als antwoord op het Nationaal Preventieakkoord (NPA) is de voorkeur van het programmateam 

Nuchtere Fries om de stuurgroep te integreren in het Bestuurlijk platform FPA.  Deelnemers van 

het Bestuurlijk platform kunnen thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord inbedden in hun eigen 

organisatie en hun netwerk activeren op de thema’s uit het NPA. Bijvoorbeeld De Friesland kan 

werken aan Bewustwording & Vroeg signalering en Sport Fryslân aan Gezonde Sportomgeving 

op meerdere thema’s. 

 

 

 
Beoogd effect 

1. Een Bestuurlijk platform FPA geeft het programma Nuchtere Fries de mogelijkheid voor meer het 

realiseren van meer verbindingen, meer vernieuwingskracht krijgen, bredere communicatie en 

versterking van bestaande initiatieven.  

2. Het integreren van Nuchtere Fries in de FPA-governance heeft als voordeel dat op bestuurlijk 

niveau vroegtijdig verbindingen kunnen worden gelegd met tussen de leefstijlthema’s, 

levensloop en de achterliggende factoren. Het programma Nuchtere Fries heeft er baat bij om 

vroegtijdig bij deze ontwikkelingen aan te sluiten. 

3. Een Bestuurlijk platform bevat niet te veel deelnemers en heeft één of meerdere afgevaardigde(n) 

per domein, zodat samenwerking en afstemmen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan 

worden verbeterd. Dit komt ook de wendbaarheid en snelheid van de leefstijlprogramma’s, zoals 

Nuchtere Fries ten goede. 

 

 
Argumenten 

 

1. Een Bestuurlijk platform FPA geeft het programma Nuchtere Fries de mogelijkheid voor meer het 

realiseren van meer verbindingen, meer vernieuwingskracht krijgen, bredere communicatie en 

versterking van bestaande initiatieven.  

Het Bestuurlijk platform bevat leden uit sportdomein, zorgverzekeringsdomein, werkgeversdomein, 

onderzoeksdomein en het gemeentelijk domein. Hierdoor kan beter uitvoering worden gegeven aan 

de ambities en doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord. 

 

1.2 Alcohol- en drugspreventie vanuit Nuchtere Fries heeft hierdoor een kleiner bereik op netwerk, 

inhoud en communicatie. 

Het behouden van de huidige stuurgroep, betekent dat het programma Nuchtere Fries niet ingebed 

zal worden in de organisaties De Friesland, HANNN, Sport Fryslân, Aletta Fryslân en VNO-NCW & 

MKB Noord.  

 

2. Als de stuurgroep Nuchtere Fries wordt behouden in zijn huidige vorm, dan blijft Nuchtere Fries op 
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bestuurlijk niveau een losstaand programma met een eigen opdracht t.a.v. de overige thema’s binnen 

de FPA. 

Hierdoor wordt een risico ingebouwd dat Nuchtere Fries achter zal gaan lopen op de ontwikkelingen 

ten aanzien van de andere FPA-thema’s. 

 

3. Een kleinere stuurgroep heeft als voordeel dat minder bestuurders bijeen hoeven gebracht. 

Hierdoor kunnen vergaderingen sneller worden gepland.  

Het voordeel is dat informeren van bestuurders en besluiten sneller zal verlopen. 

 

3.2 Binnen het Bestuurlijk Platform is duidelijk welke bestuurder een bepaald domein 

vertegenwoordigd.  

Het voordeel is dat duidelijk is welke bestuurder een domein vertegenwoordigd, zodat als er een 

initiatief ontstaat, de desbetreffende bestuurder kan worden aangehaakt bij de uitwerking. 

 

 
Kanttekeningen/risico’s 

 

1.1. Bij een Bestuurlijk Platform is sprake van een delegatie van de wethouders.  

Niet alle wethouders met Volksgezondheid in hun portefeuille zijn vertegenwoordigd in het 

Bestuurlijk Platform. Dit vereist dat de vertegenwoordigde wethouders uit de bestuurscommissie 

Gezondheid in het Bestuurlijk Platform met hun achterban afstemmen. 

 

 

 
Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties voor het wijzigen van organisatiestructuur, namelijk van stuurgroep 

naar Bestuurlijk Platform, voor het programma Nuchtere Fries. 

 

 
 

Vervolgaanpak/uitvoering 

- Op het overleg van de Bestuurscommissie Gezondheid november 2020 wordt het voorstel het 

inrichten van de FPA-governance toegelicht. Om optie 1 uit te kunnen gaan voeren zal na de 

Bestuurscommissie Gezondheid in november de stuurgroep Nuchtere Fries aansluitend gevraagd 

worden om bijeen te komen en hiermee in te stemmen. 

- Het wijzigen van de stuurgroep Nuchtere Fries naar Bestuurlijk Platform heeft geen 

consequenties voor de bestuurlijke opdracht Nuchtere Fries (2018-2021).  

- Nuchtere Fries blijft de bestuurlijke opdracht uitvoeren tot en met 31 december 2021 en in komt 

met een advies over het vervolg op het thema alcohol en drugs in november 2021 (hetzij 

stuurgroep of Bestuurlijk Platform). 

- Nuchtere Fries zal een evaluatie doen in november 2021 voor de Bestuurscommissie 

Gezondheid. 

 

 

 
Communicatie 

Indien wordt besloten dat de stuurgroep Nuchtere Fries zal worden gewijzigd naar een Bestuurlijk 

Platform, zal het PMT FPA dit besluit communiceren via de FPA nieuwsupdate. 
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Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


