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Vanuit de Friese Preventieaanpak
(FPA) zijn er vier denktanks (online
bijeenkomsten) in verschillende
regio’s in Fryslân georganiseerd.
Tijdens deze sessies zijn (zorg)
professionals en beleidsadviseurs
met elkaar in gesprek gegaan
over wat er in de regio gebeurt op
preventie, welke kansen er nog
liggen en waar versterking nodig
is. Deze informatie is van belang
voor de prioritering binnen de
FPA voor de komende jaren. In
juni en september 2021 vonden er
denktanks plaats in regio Noord en
Zuidoost. In oktober 2021 was de
laatste denktank in regio Zuidwest.
NB. Deze infographic is een globale
uitwerking van wat er in de vier
denktanks is opgehaald. Deze
opbrengst staat niet op zichzelf en
moet in relatie tot de kwantitatieve
en gezamenlijke analyse worden
geïnterpreteerd.
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Welke partijen waren aanwezig bij de denktanks?
•
•
•
•
•
•
•

GGD Fryslân
Gemeenten
Onderwijs
Fysiotherapeuten
Welzijnswerk
Leefstijlcoaches
VNN

•
•
•
•
•
•

Sportbedrijf
Ouderenbonden
(FSO)
GGZ
ROS Friesland
SDF
Wijkteam

•
•
•
•
•
•

Aletta Fryslân
HANNN
Hagro/
Huisartsenpraktijk
Tweedelijnszorg
Diëtisten
De Friesland

•
•
•
•

Bibliotheken
Thuiszorg
Inwoners
Maatschappelijke/
lokale initiatieven
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werk en
participatie

Wat gebeurt er nu al?
• Veel aanbod (per individu).
• Nadruk op bewegen.
• Is al meer aandacht voor
belang leefomgeving.

Wat kan beter?
meenemen.
• Weten wat echt werkt en
• Bereiken van doelgroepen.
hier gebruik van maken.
•L
 eefomgeving uitnodigend
• Meer naar systeem kijken
maken.
en niet enkel naar individu.
• Meer vanuit gedachtegoed
• Meer integraal samenwerken. Positieve Gezondheid.
• Onderliggende problematiek

Wat gebeurt er nu al?
• Complex en veelzijdig
thema.
• Nodig voor gezond leven.

Wat kan beter?
• Vroeg mee beginnen, al
bij de jeugd.
• Meer domein overstijgend,

Wat gebeurt er nu al?
• Creëren van ontmoetingen.
• Aandacht binnen het
basisonderwijs.
• Belang van dit thema
wordt erkend.

• Inzet op meedoen en
verlagen van eenzaamheid.

Wat gebeurt er nu al?
• Aandacht voor gezondheid
binnen beleidsplannen van
fysieke leefomgeving.

Wat kan beter?
• Concreter hoe gezondheid
in de praktijk kan worden
toegepast in de fysieke
leefomgeving.

Wat gebeurt er nu al?
• Veel aanbod.
• Veel partijen zien het als
belangrijk onderwerp.
• Opvoedondersteuning

en -begeleiding door
professionals.
Wat kan beter?
• Meer samenwerking tussen

alle organisaties.
• Aansluiten bij behoeften en
vragen van ouders.
• Risicogroepen tijdig in
beeld krijgen.

Wat gebeurt er nu al?
• Veel aanbod rond
o.a. vroegsignalering,
budgetcoaches, fondsen
en regelingen.

Wat kan beter?
• Ontschotten’ in de
samenwerking.
• Nazorg
• Handvatten gelduitgaven.

• Aandacht voor oorzaken.
• Meer ‘potjes’ voor
kwetsbare doelgroepen.
• Meer mensen naar
betaald werk leiden.

Wat gebeurt er nu al?
• Scholing en dagbesteding.
• Veel bewustzijn dat
‘meedoen’ belangrijk is voor
gezondheid.
• Relatie financiën en
gezondheid.

• Veel initiatieven en pilots.

• Inzet op ongelijkheid in
participatie en inkomen.
• Samenwerking binnen
o.a. sport, onderwijs en
preventieteams.
• Meer verbinding met
andere thema’s.

Wat kan beter?
• Preventie/Voorkomen
van problemen.

Wat kan beter?
• Verbinding met gezondheid.
• Effect op gezondheid in
beleid opnemen.
• Mienskip en rol inwoners.

multidisciplinair en integraal
samenwerken.

• Structurele aandacht.
• Minder losse interventies.
• Ook kijken naar zingeving
en positieve gezondheid.
• Aansluiten bij inwoners.

• Eenzaamheid als onderwerp
binnen leefomgeving
bekijken.

Wat valt op?

Er is veel betrokkenheid vanuit diverse partners. De denktanks werden als prettig en verbindend ervaren. In Fryslân
gebeurt veel op de diverse thema’s. Er is veel aanbod, maar soms nog te versnipperd over diverse aanbieders en in
losse interventies. Vaak ligt de aandacht op jongeren. Er wordt meer op samenwerking ingezet, elkaar kennen en
weten waar wat te halen valt. De verbinding tussen beleid en uitvoering in de praktijk kan beter door onder andere
kennis en ervaringen met elkaar te delen, zodat we doen wat écht werkt.

Meer informatie

Meer informatie over de Friese Preventieaanpak is te vinden via Friesepreventieaanpak.nl. Voor vragen over deze
infographic, mail ons via info@friesepreventieaanpak.nl

