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Kennisnemen van 

 

de voorbereidingen binnen GGD Fryslân om ‘Wiis’ in de GGD te 
borgen.  

Inleiding 

 

De Bestuurscommissie Gezondheid heeft via de Agenda Publieke 
Gezondheid (onderdeel van de meerjarenkoers VRF die nu ter 
zienswijze voorligt bij gemeenten) ingestemd met inzet van publieke 
gezondheid voor alle levensfases waaronder ‘Grut’ en 
‘Wiis’. Speerpunten bij ‘Wiis’ zijn beeldvorming, vitaliteit, 
valpreventie en infectiepreventie. Daarbij wordt gekeken naar 
ouderen vanuit het waardeerperspectief.  
 
In de Bestuurscommissie van 6 oktober 2022 is met instemming 
gesproken over vitaal ouder worden en een manier van kijken naar 
ouderen die wij ‘waardeerperspectief’ hebben genoemd. Het 
onderliggende rapport met hierin de visie is positief ontvangen.  
Als rollen voor de GGD zijn onder andere benoemd: kennispartner, 
adviseur, regisseur en verbinder. Aanwezigen vonden het belangrijk 
om bij het werken aan ‘vitaal ouder worden’ als Friese gemeenten 
samen op te trekken. Dit wordt concreter uitgewerkt door het 
expertteam.  
Het beoogde effect is een langere derde levensfase voor de Friese 
burgers en daarmee een kortere fase van kwetsbaarheid en minder 
zorgvragen: “meer gezonde jaren”.  
Afgesproken is dat er een uitwerking komt hoe hier door de GGD 
vorm aan kan worden gegeven. 

 

Kernboodschap 

 

GGD Fryslân staat in de startblokken om uitvoering te geven aan 
de kennis- en adviesrol voor de Friese gemeenten en om een 
adviserende en verbindende rol in het netwerk te vervullen. Met het 



 
Fitaal Wiis model willen we samen met de partners in de regio een 
bijdrage leveren aan het verlengen van de derde levensfase. 
Hiervoor is capaciteit nodig om partners en gemeenten te 
ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden (zonder volledig te zijn, 
omdat het ook maatwerk is), aan:   

- uitdragen van het waardeerperspectief en bijdragen aan 
een positieve beeldvorming ten opzichte van ouderen;  

- kennis-  en expertisepunt;  
- het meeschrijven aan gemeentelijke beleidsplannen 

(bijvoorbeeld nota volksgezondheid en woonzorg visie);  
- het ondersteunen bij subsidieaanvragen van gemeente of 

ketenpartners;  
- het aansluiten/organiseren bij lokale en regionale 

overleggen; 
- samenwerken met ketenpartners (welzijn, Sport Fryslan, 

bibliotheken, gebiedsteams, et cetera);    
- projectleiderschap op thema’s als dementie, eenzaamheid 

en vitaliteit; 
- regisseur valpreventie;  

 
Het gaat hier niet om het realiseren van een specifiek project of 
programma maar om steviger borging van de WPG taak, publieke 
gezondheid voor ouderen, in de ‘staande organisatie’. 

Consequenties 

 

De regionale beleids- en adviesteams van GGD Fryslân moeten 
beschikken over voldoende menskracht om gemeenten adequaat te 
kunnen adviseren over hun beleid en om actief in het netwerk mee 
te werken en gezondheidskennis in te brengen.  
Daarnaast blijft in deze fase een klein provinciaal werkend 
expertteam nodig dat kennis over dit relatief nieuwe 
aandachtsgebied bundelt en op peil houdt en een bijdrage levert in 
het Friese netwerk waaronder de FPA. 
 
Het expertteam komt met een voorstel over de benodigde capaciteit 
en financiën voor de korte termijn, een lange termijn perspectief en 
hoe dit voor de toekomst geborgd kan worden. De planning is dat 
dit 9 februari 2023 wordt geagendeerd in de Bestuurscommissie 
Gezondheid.   
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