
Friese Preventieaanpak 
Een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor lyts, jong, 

grut en wiis in Fryslân is waar wij ons samen sterk voor maken!



Update Friese Preventieaanpak (FPA)

Landelijke 
ontwikkelingen: 

Preventie is actueel!

OKO-aanpak

VWS heeft FPA benaderd 
voor een werkbezoek 
van staatssecretaris 
Maarten Van Ooijen 
op 28 november 22

Onze netwerk-
organisatie is actief 



Bezoek aan Fryslân door staatssecretaris 
Van Ooijen

Preventie goed op de landelijke 
kaart zetten, inspireren met  

voorbeelden uit Fryslân.

Op
28 november 2022



OKO-AANPAK 
(Opgroeien in een Kansrijke Omgeving)

OKO-aanpak wordt breed in Fryslân geïmplementeerd vanuit 
‘Nuchtere Fries’ als onderdeel van FPA-coalitie ‘Gezond Leven’. 
Eerst focus op levensfase ‘Jong’.
Leefstijl breed inzetten: breder dan alleen middelengebruik.
Aanstellen regionale OKO-coördinator binnen de FPA.

Samenwerking en deels financiering door Trimbos.

Nader onderzoek of deze aanpak (of een aantal onderdelen) in te 

zetten zijn voor andere levensfasen.

Staat op hierna op de 
agenda van

BC Gezondheid 



Organisatie Friese Preventieaanpak



Netwerkorganisatie Friese Preventieaanpak
Werken in coalities & lerende netwerken

Meer dan 200 professionals - en dat aantal groeit iedere dag - werken inmiddels samen op ons online samenwerkingsplatform.

LaaggeletterdheidGezond leven

Mentale gezondheid Financieel Fit Fryslân

Ouderschap Participatie

Gezonde Leefomgeving

Positieve gezondheid

Integrale wijkaanpak



Relevante landelijke ontwikkelingen

Brief VWS ( juli 2022): Het betreft het voorgenomen plan om verschillende 
uitkeringen/regelingen te bundelen in één SPUK-regeling (SPecifieke UitKering)

ten behoeve van het bevorderen van de gezondheid, sport- en beweegstimulering, 
cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis.

GALA: Rijk en gemeenten zetten samen in op Gezond en Actief Leven Akkoord.
VNG en VWS willen bestuurlijke afspraken maken over de te zetten stappen en de
gezamenlijke resultaten. GALA legt een constructieve basis voor de samenwerking aan

een gezonder Nederland. Het akkoord bevat gezamenlijke doelen en concrete afspraken
en voorziet in de monitoring hiervan. In bestuurlijke overleg wordt de uitvoering besproken.

IZA (Integraal Zorg Akkoord) met hoofdstuk 'Preventie en Leefstijl'.

WOZO (Programma over Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen). 

Samen vitaal ouder worden.



Relevante landelijke ontwikkelingen
Oproep tot stevig samenwerken

SPUK-regeling
In eerste instantie is de gedachte om een twaalftal
programma’s onder te brengen in de specifieke 
uitkering (SPUK), waaronder:

Brede regeling combinatiefunctionarissen
Lokale uitvoering sportakkoorden
Middelen preventieakkoord
Kansrijke Start
Terugdringen gezondheidsachterstanden (GIDS)
Aanpak overgewicht
Alcoholpreventie
Mantelzorg 
Eén tegen eenzaamheid

Inzetten op meer daadkracht en energie

Planning

December 2022 ondertekening
Januari 2023 opstellen voor aanvragen

OPROEP: Stevig samenwerken vanuit FPA
Mogelijkheden voor (boven) regionaal/provinciaal 
samenwerking, zodat er geen dubbele dingen 
worden gedaan en de beschikbare middelen 
efficiënt kunnen worden ingezet.

Pak waar mogelijk thema’s gezamenlijk op en 
alloceer middelen voor regionale 
samenwerking/ondersteuning.



Afsluiting - Vragen

“We’re better together!"


