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Aanleiding & doel

Behoefte aan overzicht op inhoudelijke samenwerking en overlegstructuur geïdentificeerd 

binnen zowel de Friese samenwerkingsagenda, de Bestuurstafel Seker & Sûn en de 

Bestuurscommissie Gezondheid GGDAanleiding

1. Inzicht creëren in het bestuurlijke overlegstelsel binnen Friesland

2. Inzicht creëren in de bestaande samenwerkingen op domein overstijgende zorgthema’s
Doel
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Overzicht bestuurlijke overleggen Friesland
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ONZE AMBITIE

Een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen 

voor iedereen in Fryslân: van lyts, jong, grut tot wiis. 

Samenwerking gericht op alle organisaties die op wat

voor manier dan ook kunnen en willen bijdragen aan

onze ambitie.

Eind

1-8-2024 Subsidie preventiecoalitie

EXPERTISE UITWISSELEN

SAMENWERKING IN FRYSLÂN

INITIATIEFNEMER(S)

GOVERNANCE 

ONS DOEL

Ons doel is om een goede gezondheid en een gelukkig 

leven in alle levensfases mogelijk te maken. Daarbij 

wordt preventie breed gezien ‘van voorkomen dat’ tot 

‘voorkomen van erger’. Binnen de Friese 

Preventieaanpak is er aandacht voor allerlei factoren 

die hiermee samenhangen. Denk aan iemands leefstijl, 

leefomgeving, opvoeding, financiële gezondheid, zorg 

en voorzieningen. 

info@friesepreventieaanpak.nl

www.friesepreventieaanpak.nl
1-8-2020

Start

CONTACT

0-18 18-65 65+

Leeftijd

 Provinciale uitvoering aan het Nationale Preventieakkoord om de lokale 

aanpak te versterken.

 Het bereiken van meer (kwetsbare) doelgroepen met programma’s en 

interventies.

 Het werken aan gezamenlijke doelen per levensfase. 

 Vanuit coalities en lerende netwerken werken aan concrete resultaten om 

de doelen van de FPA te realiseren. 

 Opzetten van een kennisinfrastructuur voor preventie om onder andere 

kennisuitwisseling te bevorderen. 

 Vergroten en versterken van een brede, integrale, lokale aanpak.

DOELGROEP

ACTIVITEITEN 
& RESULTATEN

THEMA 

In samenwerking met alle 18 Friese gemeenten.

 Brede focus op 8 belangrijke preventiethema’s.

 Werken in coalities en lerende netwerken: Positieve gezondheid, 

Integrale wijkaanpak, Ouderschap, Gezond leven, Financieel Fit Fryslân, 

Basisvaardigheden, Participatie-Fryslân Werkt, Mentale gezondheid, 

Gezonde leefomgeving.

Via ons samenwerkingsplatform ondersteunen we 

samenwerking en verbinding door alle vraagstukken van 

organisaties en professionals over preventie in Fryslân 

samen te brengen. Dit met als doel van elkaar te leren 

op preventie door WETEN wat werkt, DELEN wat werkt 

en DOEN wat werkt. 

Verschillende organisaties werken nauw samen binnen 

diverse programma’s en interventies die Fryslân rijk is. 

Vanuit de Friese Preventieaanpak willen we deze 

programma's verder herijken en verrijken. Dit doen we 

door domein- en programma overstijgend alle 

inspanningen te bundelen. In dit overzicht vindt u meer 

informatie over alle programma's en interventies. Wilt u 

weten welke organisaties binnen de Friese 

Preventieaanpak al met elkaar samenwerken? Klik hier. 

Het Bestuurlijk platform (voor richting), het 

Programmateam (voor inrichting) en de 

netwerkstructuur (voor verrichten) bestaan uit een 

afvaardiging van Friese gemeenten, GGD Fryslân, De 

Friesland en (samenwerkings)partners.

Financiering



VISIE & AMBITIE

Onze ambitie is om duurzame ouderenzorg te

realiseren; kwalitatief goede en betaalbare zorg

voor de ouderen en hun families in Fryslân

Organisaties van binnen én buiten de zorg die

zich richten op ouderen in Fryslân

Eind

Doorlopend 

programma (2025)

Financiering

VWS/Zilverenkruis

WEBSITE

RAAKVLAK MET ANDERE PROGRAMMA’S

BETROKKEN ORGANISATIES

INITIATIEFNEMER(S)

GOVERNANCE 

n.v.t. 

DOELSTELLINGEN

Met ‘onze deskundigheid op het

gebied van ouder worden’ werken we samen

met organisaties binnen én buiten de zorg om

een sterk zorg- en ondersteuningsnetwerk

te realiseren voor de ouderen in Fryslân

Programma-manager, die projecten coördineert.

Daarnaast is er voor alle projecten een projectleider

aangesteld. Er is een stuurgroep en een

agendacommissie. Er zijn vijf stuurgroepen

1. Goede coördinatie binnen zorglandschap

2. Optimaal inzetten beschikbare middelen

3. Meer WLZ zorg in passende woning

4. Tijdig passende zorg

5. Digitalisering zorg (IZA akkoord)

Bert Bokma & Margot Woolderink

Zorgkantoor Friesland

Programma van VWS; Waardigheid & Trots, raakvlak

met Friese Preventieaanpak en Friese

samenwerkingsagenda

1-12-2018

Start

 Goede coördinatie van het zorglandschap (2021-2025)

 Digitalisering Zorg, IZA akkoord (2022- 2025)

 Anders werken in de zorg, proces-zorgtechnologie (2020-2025)

 Duurzame inzetbaarheid, schaarste professionals (2022-2025)

 Samenwerken met Talent (2022-2025)

 Transitieopgave zorgvastgoed Fryslân (2021)

 Coördinatie Tijdelijk verblijf Friesland (2021- 2025)

 ANW Leeuwarden, centrale samenwerking (2022 – 2025)

 Regionaal behandelteam duurzame ouderenzorg

 Regioplan Heerenveen, domein-overstijgende aanpak (2021-2025)

CONTACTPERSOON

Krachtig Verbindende
Regiovisie Friesland

 Gemeenten

 Woningbouwcorporaties

 Zorgbelang

 Provincie

 Huisartsen

 GGD

 NHL

 Hanze Hogeschool

0-18 18-65 65+

Leeftijd

Uitvoeren van projecten gericht op realiseren duurzame ouderenzorg: 

DOELGROEP

ACTIVITEITEN & 
RESULTATEN

THEMA 

+ V&V aanbieders 

 Langer Thuis wonen

 Positieve gezondheid

 Brede welvaart 

 Gezondheidsverschillen



VISIE & AMBITIE

Het op gang brengen en houden van een olievlek in 

Fryslân van omgevingen waarin inwoners 

makkelijker gezond oud worden m.b.v. de 7 

bloeizone thema’s.

Burgerinitiatieven in dorpen en/of wijken in 

Fryslân van jong tot oud.

Eind

31-08-2022

Financiering

Provincie Fryslân

WEBSITE

RAAKVLAK MET ANDERE PROGRAMMA’S

BETROKKEN ORGANISATIES

INITIATIEFNEMER(S)

GOVERNANCE 

www.bloeizone.frl

DOELSTELLINGEN

Meer Gezonde Jaren via een lokale beweging van 

onderop. Gericht op Positieve Gezondheid met het 

accent op leefomgeving (cultureel, sociaal, fysiek en 

mentaal). Helpt gemeenschappen om zelf het 

initiatief te nemen en een bijdrage te leveren. 

 Indicatie van minimaal 15 gemeenschappen

 Bewegingen beginnen en versterken

 Onderzoek door FSP naar maatschappelijke 

waarde

Beweging gestart door een actieve werkgroep. 

Formeel ondersteund door de Provincie Fryslân via 

opdracht aan HANNN. Oorspronkelijke werkgroep 

nog steeds betrokken als klankbord.

Sanne van de Kamp | HANNN

sanne.vd.kamp@hannn.eu

Gelieerd aan FPA, Hi!Noord, Seker en Sûn, Friese 

voedsel agenda en Positieve Gezondheid

01-09-2020

Start

CONTACTPERSOON

Bloeizone Fryslân

 Inmiddels zijn meer dan 20 bloeizones geïdentificeerd 

 Overdragen van kennis tussen bloeizones

 Het realiseren van infrastructuren die bloeizones ondersteunen

 Communicatie over de bloeizone beweging 

 De relatie tussen bloeizones en het formele systeem verbeteren

Opdracht van de provincie is afgelopen, maar dat het stimuleren en 

ondersteunen van bloeizones wordt voortgezet vanuit gemeenten en Hi 

Noord

Ondersteunen van lokale gemeenschappen die een bloeizone 

willen worden of dit al zijn:

& diverse gemeenten, steden en dorpen

DOELGROEP

ACTIVITEITEN & 
RESULTATEN

THEMA’S 

 Burgerschap

 Bereikbaar Groen

 Actief Ontspannen

 Gezonde Mobiliteit

 Gezond Wonen

 Gezonde Voeding

 Gezonde Financiën



VISIE & AMBITIE

Een goedwerkende en stimulerende regionale

samenwerking tussen acute en niet-acute

zorgpartijen in Fryslân

Goede regionale samenwerking tussen acute en

niet-acute zorg voor m.n. de burgers met

domeinoversteigende en (complexe)

stapelingsproblematiek in Fryslân.

Eind

Doorlopend

Financiering

ZonMw + Friese gemeenten

WEBSITE

RAAKVLAK MET ANDERE PROGRAMMA’S

BETROKKEN ORGANISATIES

INITIATIEFNEMER(S)

GOVERNANCE 

N.v.t.

DOELSTELLINGEN

Structureel agenderings- en discussieplatform bieden 

waar belangrijke zaken op het terrein van zorg en 

veiligheid worden ingebracht. Door middel van een 

werkagenda met praktische werkgroepen worden 

thema’s uitgewerkt en voorzien van een 

implementatiekader. Er zijn korte lijnen naar alle 

betrokken partners. Gericht op wederzijdse 

afstemming, samenhang en urgentie. 

De kerngroep bestaat uit bestuurders van GGZ Fryslân,

gemeenten, VNN, politie, GGD en huisartsen. De

coördinatie ligt in handen van Sociaal Domein Fryslân.

ROSANA heeft een dubbel voorzitterschap: GGZ

Fryslân en Gemeente Heerenveen.

Evert Boomsma - SDF

Manisha Biekram - GGD

Plan Brede Aanpak Dakloosheid, PGA politie,

Programma Weer Thuis, Programma doorzorg ex-

gedetineerden, Beschermd wonen, Integraal

Zorgakkoord, GMAP, EPA en nog veel meer.

1-10-2019

Start

Bevorderen van samenwerking tussen acute en niet-acute zorgpartijen 

door: 

 Signaleren, samenwerken  en besluitvorming op hoofdlijnen 

(afstemming achterban)

 Uitzetten en bewaken werkgroepen 

 Urgente thema’s effectief adresseren (bijvoorbeeld de Wet 

Verplichte GGZ, GMAP, OGGZ, IZA, BAD)

CONTACTPERSOON

ROSANA 
(regionaal overleg samenwerking

acute en niet-acute zorg)

 Burgemeesters (2)

 Wethouders (2)

 Politie 

 GGD 

 GGZ 

 Sociaal Domein Fryslân

 De Friesland

 RAV Fryslân

 VNN

 Huisartsen

 Woningbouwcorporatie

 Maatschappelijke Opvang

 Gehandicaptenzorg

 VVH

 Ziekenhuizen

Komt voort uit samenvoegen van twee stuurgroepen:

o Bestuurlijk aanjaagteam personen verward gedrag

o Stuurgroep keten acute psychiatrie

0-18 18-65 65+

Leeftijd

DOELGROEP

ACTIVITEITEN & 
RESULTATEN

THEMA 

 EPA doelgroep



VISIE & AMBITIE

Balans in de arbeidsmarkt – oplossen van

arbeidsmarkttekorten in zorg en welzijn

Werkgevers zorg en welzijn werken met

regionale samenwerkingspartners aan de

leefbaarheid van de regio voor alle

inwoners van Noord-Nederland

Eind

31-12- 2021

Financiering

ZorgpleinNoord

WEBSITE

RAAKVLAK MET ANDERE PROGRAMMA’S

BETROKKEN ORGANISATIES

INITIATIEFNEMER(S)

GOVERNANCE 

https://werkgevers.zorgpleinnoord.nl/raat

DOELSTELLINGEN

Bijdragen aan terugdringen en oplossen van 

arbeidsmarkttekorten door gedifferentieerde 

benadering op meerdere niveaus:

 Bestuurlijk kennisnetwerk: ambitie om tekorten 

in zorg en welzijn aan te pakken

 Opleiden en ontwikkelen: Formulering van 

samenwerking omtrent het onderwijsaanbod

 Zorgtechnologie: Signaleren implementatie-

vraagstukken, bevorderen samenwerking en 

oplossen knelpunten 

 Duurzame inzetbaarheid: iedereen in zorg en 

welzijn heeft vermogen om productief, met 

plezier en in goede gezondheid te werken

 Noorderwerken: optimale flexibiliteit van het 

arbeidspotentieel, ondersteund door het bieden 

van een Regionaal Strategisch Personeels Plan

Onderdeel van ZorgpleinNoord, t.b.v. programma

bestuurlijk kennisnetwerk opgericht

??

ZorgpleinNoord

Krachtig Verbindende Regiovisie, Kwaliteitsmiddelen

V&V, Regiodeals

1-1-2018

Start

De aanpak van de tekorten in zorg en welzijn staat in dit actieplan

centraal, dit wordt bereikt door middel van (verbetering van):

 Arbeidsmarkt: trends, ontwikkelingen en monitoring

 Instroom: toename studenten zorg en welzijn

 Leerklimaat: doorontwikkeling alle medewerkers

 Onderwijsvernieuwing: nieuwe instroompaden

 Zorgtechnologie: adaptatie en implementatie 

 Aandacht medewerkers: beleid en dialoog 

 Noorderwerken: mobiliteit en flexibiliteit

 Bestuurlijke urgentie: samen en anders 

CONTACTPERSOON

 Alle werkgevers zorg en welzijn Noord-Nederland

 Onderwijssector

 Landelijke brancheorganisaties

 VWS

0-18 18-65 65+

Leeftijd

DOELGROEP

ACTIVITEITEN & 
RESULTATEN

THEMA 

 Arbeidsmarkt



VISIE & AMBITIE

PGO Netwerk Noord zorgt voor digitale

zorginnovaties & kansen voor MKB-bedrijven in

Noord-Nederland, goede & betaalbare zorg en

gezonde inwoners. We ontwikkelen een

Ecosysteem. Hiermee leveren we een bijdrage

aan doelstellingen uit RIS3 en het Integraal

Zorgakkoord.

Gericht op innovatieve samenwerking 

tussen bedrijven, zorgaanbieders, 

kennisinstellingen en burgers.

Eind

Volgende fase in 

uitwerking 

Financiering

EFRO en anderen

WEBSITE

RAAKVLAK MET ANDERE PROGRAMMA’S

BETROKKEN ORGANISATIES

INITIATIEFNEMER(S)

GOVERNANCE 

https://pgonetwerknoord.nl/

DOELSTELLINGEN

• Realisatie van Digitale Zorginnovaties op het vlak 

van PGO’s, die geïntegreerd zijn in de zorgketens.

• PGO-gebruikers zorg- & 

gezondheidsprogramma’s en apps koppelen aan 

hun persoonlijke zorgdata. 

• Effecten op kwaliteit/kosten van zorg en 

Economische (MKB) effecten.

 200.000 actieve gebruikers in Noord-Nederland 

Het programma is een unieke samenwerking in

omvang en samenstelling, van MKB’ers,

zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers en

Zorgbelang, grote bedrijven, een zorgverzekeraar,

een investerings- en ontwikkelingsmaatschappij en

kennisinstellingen. Dit consortium staat open voor

verdere samenwerking met nieuwe partijen

en anderen

1-11-2020

Start

 Realisatie Koploperspositie in Nederland voor PGO innovaties. 

 Eerste opleveringen in open en veilige infrastructuur voor 

gegevensuitwisseling

 15-18 Use cases die bijdragen aan chronische zorg, positieve 

gezondheid, zorg op afstand/juiste plek en data van de toekomst 

met waarde voor Eindgebruikers en Zorgprofessionals. 

 Economische effecten in Noord NL | MKB en werkgelegenheid.

 Samenwerking tussen zorg, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

CONTACTPERSOON

We ontwikkelen een Ecosysteem voor Zorg en Economie. Hiermee

bieden we een vliegwiel voor zorginnovatie. Tussentijdse resultaten:

Wim Hodes – GERRIT

Michel Evers – De Friesland

Zorg

aanbieders 
Bedrijven 

DOELGROEP

ACTIVITEITEN & 
RESULTATEN

THEMA 

 Bijdrage 2 van 4 grootste transities uit Regionale Innovatiestrategie 

(RIS3) namelijk, van ‘analoog naar digitaal’ en van ‘zorg naar (positieve) 

gezondheid. 

 Bijdrage Integraal Zorgakkoord (Digitalisering/PGO’s) 

 Arbeidsmarkt en Digitale zorginnovatie

FPA (Positieve Gezondheid)

Hi! Noord

Personalised & Connected Health

VIPP en OPEN programma’s 



VISIE & AMBITIE

In partnerschap investeren in:

 positief opgroeien

 een sterke basis

 sterke preventie

 duurzaam effectieve hulp

 integraal werken dichtbij de

jeugdige en het gezin

Het kind en het gezin en het veilig en gezond opgroeien

daarvan

Eind

2026

Financiering

Jeugdwet

WEBSITE

RAAKVLAK MET ANDERE PROGRAMMA’S

BETROKKEN ORGANISATIES

INITIATIEFNEMER(S)

GOVERNANCE 

https://www.sdfryslan.nl/project/2022-

03/fryske-regiovisie-jeugdhulp

DOELSTELLINGEN

Gezamenlijk streven naar jeugdhulp waarbij 

jeugdigen veilig en gezond opgroeien en zich 

kunnen ontwikkelen op een manier die past 

bij hun mogelijkheden.

secretariaat@sdfryslan.nl

Het lerend netwerk is breder dan alleen de

gemeenten in Friesland. Bovenregionaal wordt

samengewerkt met Groningen en Drenthe op het

niveau 3Noord. Ook hier wordt toegewerkt naar een

passende governance structuur.

2023

Start

CONTACTPERSOON

De thema’s en leidende principes uit de regiovisie worden

geconcretiseerd in jaarplannen.

Het eerste jaarplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal

van 2023 opgeleverd.

DOELGROEP

ACTIVITEITEN & 
RESULTATEN

THEMA 

Fryske Regiovisie 
Jeugdhulp

'Mei-inoar foar ús bern’ Friese 

gemeenten

Bestuurlijk Bestuurders van Friese Gemeenten &

Ketenparters bewaken ambities & doelstellingen

Tactisch Beleids- & kwaliteitsmedewerkers, (team) 

managers en contractmanagers schrijven beleid

Operationeel Professionals denken mee op projecten

en geven terug wat wel en niet werkt

Alle Friese gemeenten, Gecertificeerde Instellingen,

jeugdhulpaanbieders, onderwijs, GGD,

kennisinstellingen en vertegenwoordiging huisartsen

 Onderwijs-Jeugd

 Samenwerking

 Positieve gezondheid en Gezondheidsverschillen

 Preventie



AMBITIE

Eind Financiering

WEBSITE

RAAKVLAK MET ANDERE PROGRAMMA’S

BETROKKEN ORGANISATIES

INITIATIEFNEMER(S)

GOVERNANCE 

DOELSTELLINGEN

Start

De ambitie van BAD wordt gerealiseerd door het uitvoeren van een 

groot aantal pilotprojecten. Een kleine opsomming:

 Transferpunt Maatschappelijke Opvang en BW

 Centrale Toegang en Regie

 Duurzaam Verblijf

 Skills in de Stad

 24uurs opvangvoorziening

 Provinciaal Jongereninterventieteam (JIT)

 Kamers met Kansen

 Tussenvoorziening Jongvolwassenen

 Leernetwerken

CONTACTPERSOON

Evert Boomsma

Sander Haga 

Sociaal Domein Fryslân

DOELGROEP

ACTIVITEITEN & 
RESULTATEN

THEMA 

Brede Aanpak 
Dakloosheid (BAD)

 Preventie van dak- en thuisloosheid

 Toeleiding naar passende zorg en ondersteuning

 Opvang in geval van (dreigende) dakloosheid

 Diversiteit en kwantiteit aan woonaanbod vergroten

Wender, Leger 

des Heils en 

Limor

“Iedereen gewoon een (t)huis”

Het is onze ambitie dat iedereen een eigen plek 

heeft, ook als het tegenzit. De beste manier om 

dakloosheid tegen te gaan is voorkomen dat 

mensen de plek waar ze wonen kwijtraken. Lukt 

dat niet dan is het zaak zo snel mogelijk weer een 

nieuw thuis te kunnen vinden. 

1. Zoveel mogelijk voorkomen van dak- of 

thuisloosheid; 

2. Door zo snel mogelijk toe te leiden naar passend 

zorg en ondersteuning;

3. Raken mensen dakloos dan een kortdurende 

opvang;

4. Bemiddelen naar een passende woonomgeving.

www.bredeaanpakdakloosheid.frl

Groeiende groep van Friese inwoners die

dakloos zijn of dat dreigen te worden door vaak

een opeenstapeling van allerlei problemen.

Gemeenten, woningcorporaties/ particuliere 

verhuurders. ROC’s, zorgaanbieder(s), zorgkantoor, 

Zorg- en Veiligheidshuis, VNN,Kien, Alliade,  

onderwijsinstellingen, Rijksvastgoedbedrijf en 

zorgverzekeraar

Er is een kwartiermaker aangesteld die het BAD 

projectteam en de individuele projectleider aanstuurt. 

De werkgroep Brede Aanpak Dakloosheid fungeert als 

begeleidingsgroep. Bestuurlijk wordt verantwoording 

afgelegd aan o.a. de Friese wethouders Sociaal 

Domein.

2020 2025 Ministerie VWS e.a.



VISIE & AMBITIE

Eind

30-10-2023

Financiering

REACT-EU e.a.

WEBSITE

RAAKVLAK MET ANDERE PROGRAMMA’S

BETROKKEN ORGANISATIES

INITIATIEFNEMER(S)

GOVERNANCE 

Hi!Noord (hinoord.nl)

DOELSTELLINGEN

Opgebouwd uit een strategische programma

organisatie, een adviescommissie, een zo

onafhankelijk mogelijke begeleidingscommissie over

de programma breedte en nauwe betrokkenheid van

beleidsafdelingen gezondheidseconomie per

provincie

en anderen

22-6-2021

Start

 Opschalen van bewezen impactvolle initatieven middels use

cases

 Doorontwikkelen van potentieel impactvolle initiatieven

 Ontwikkelen van netwerkinfrastructuur als kristallisatiepunt 

voor nieuwe initiatieven

 Vormen van één convergentiepunt voor het borgen van lering 

uit lopende initiatieven 

CONTACTPERSOON

Daan Bultje – HANNN

Roel van der Heijden -

Programmaleider

Zorgaanbieders

DOELGROEP

ACTIVITEITEN & 
RESULTATEN

THEMA 

Bedrijven

HiNoord wil de transitie van gezondheidszorg

naar zorg voor gezondheid versnellen door te

bouwen aan een ‘community of change’,

gezondheidsinnovatie een podium en

ondersteuning te bieden, zelf te leren en

onderzoeken en door continu na te denken

over en te werken aan de toekomst van

gezondheid.

Gericht op innovatieve samenwerking

tussen bedrijven, zorgaanbieders en

kennisinstellingen in Noord Nederland

Meerdere projecten die zich richten op het wegnemen van

een barrière of het benutten van een mogelijkheid van een

richting van een nieuw, duurzaam ecosysteem.

Bloeizone Fryslân, Friese Preventieaanpak 

Missie: bijdragen aan het duurzaam

versterken van het Noord-Nederlandse

gezondheidslandschap en gidsregio zijn voor

de rest van het land

Doel: Het vergroten van de

innovatiecapaciteit van Noordelijke

communities gericht op systeeminnovatie en

product/dienst innovatie

 Gezonde leefstijl, Positieve gezondheid, Digitale zorginnovatie en 

Gezondheidsverschillen



 Friese Gemeenten

 De Friesland/Zilveren 

Kruis (zorgkantoor en 

zorgverzekeraar

 Provincie Fryslân

 GGD Fryslân

 Zorgbelang Fryslân

 ROS Friesland

VISIE & AMBITIE

Domein overstijgende samenwerking versterken &

verder ontwikkelen om vanuit gedeelde

verantwoordelijkheid de zorg & ondersteuning

voor de Friese burger slimmer te organiseren en

beschikbaar & betaalbaar te houden.
 Realisatie van een provinciale Friese Samenwerkingsagenda 2021-

2025 tussen De Friesland en alle Friese gemeenten. 

 Aanjagen en uitvoering van alle ambities waarvan sommige worden 

opgepakt vanuit provinciale programma’s. 

 In 2023 wordt er ingezet op:

 Overgang 18-/18+

 Ketenaanpak Dementie thuiswonende ouderen

 Domein overstijgende GGZ

 Welzijn op Recept (incl. verwijzing via zorgdomein)

 Ketensamenwerking mantelzorgondersteuning

 Wijkgerichte samenwerking ouderen (Huisarts, sociaal domein, 

wijkverpleging)

 Monitoring van resultaten op overige ambities

 Verbinden van programma’s in kennisdeling bijeenkomst

DOELGROEP

De Friese Samenwerkingsagenda richt zich op het beter domein

overstijgend organiseren van de zorg en ondersteuning voor de

Friese inwoners. alle Friese inwoners (en betrokken zorgpartijen)

die mogelijk tussen wal & schip vallen doordat zij zorg ontvangen of

nodig hebben die over domeinen heen wordt georganiseerd

Eind

2025 (voorlopig)

Financiering

De Friesland & Friese gemeenten

ACTIVITEITEN & 
RESULTATEN

WEBSITE

RAAKVLAK MET ANDERE PROGRAMMA’S

THEMA 

BETROKKEN ORGANISATIES

INITIATIEFNEMER(S)

GOVERNANCE 

N.v.t.

DOELSTELLINGEN

 Gezamenlijke ambities formuleren op thema’s

 Monitoren van voortgang op ambities welke

worden opgepakt door programma’s

 Realiseren van ‘blank spots’, ambities die nog

niet worden opgepakt in het veld

 Verbinding maken tussen bestaande

samenwerkingsverbanden

Het programma wordt aangestuurd vanuit een

stuurgroep met deelnemers vanuit de Friese

Gemeenten, De Friesland, Provincie Fryslân, ROS

Friesland, GGD Fryslân en Zorgbelang Fryslân. De

uitvoering wordt gecoördineerd door een kernteam

bestaande uit beleidsmedewerkers vanuit

verschillende gemeenten en programmanagers

vanuit de Friesland.

Marieke van de Heuvel

De Friesland

De Friese Samenwerkingsagenda raakt aan veel

lopende programma’s aangezien zij als doel heeft om

samenwerking te stimuleren en te verbinden

2021

Start

CONTACTPERSOON

Diverse partijen, waaronder:

Friese 

gemeenten

FRIESE 
SAMENWERKINGS 

AGENDA

 Omvat vijf thema’s: ouderen, preventie, GGZ, jeugd en Juiste Zorg 

op juiste Plek. Hierbinnen zijn concrete ambities opgesteld. Voor de 

vijf ambities zijn vijf wethouders ambassadeur.



VISIE & AMBITIE

Lokaal, regionaal en provinciaal samenwerking 

voor en zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en 

sterven, op basis van de waarden, wensen en 

behoeften van patiënten/cliënten en 

hun naasten.

o Coördinatie

o Publieksvoorlichting

o Deskundigheidsbevordering

o Consortium Ligare

o NPPZ II

o Proactieve zorgplanning op de Friese werkvloer

o Ketensamenwerking

DOELGROEP (Zorg)professionals voor mensen met een palliatieve zorgbehoefte

Eind Financiering

VWS

ACTIVITEITEN & 
RESULTATEN

WEBSITE

RAAKVLAK MET ANDERE PROGRAMMA’S

THEMA

BETROKKEN ORGANISATIES

INITIATIEFNEMER(S)

GOVERNANCE

Netwerk Friesland - Netwerk 

Friesland (palliaweb.nl)

DOELSTELLINGEN

o Optimale samenwerking tussen alle 

zorgverleners in Friesland op het gebied van 

palliatieve zorg, zodat iedere patiënt/cliënt de 

best mogelijke zorg krijgt in de laatste fase van 

het leven.

o Samenwerking van de vijf verschillende 

netwerken palliatieve zorg in Friesland.

o Voldoen aan het kwaliteitskader palliatieve zorg 

Kwaliteitskader_web-240620.pdf 

(palliaweb.nl)

Er is een provinciale regiegroep, vijf werkgroepen 

inhoud en een groep voor deskundigheids-

bevordering. De basis is een samenwerkings-

overeeenkomst. De vijf netwerken hebben één 

coördinator. Penvoerder is ROS Friesland.

Elzaline Schraa

e.schraa@rosfriesland.nl

Krachtig verbindende regiovisie Friesland 

(ouderenzorg), Friese samenwerkingsagenda

2000

Start

CONTACTPERSOON

o Palliatieve zorg

o Ouderenzorg

o Hospicezorg

o Proactieve zorgplanning

2027



INZICHT IN INHOUDELIJKE & BESTUURLIJKE SAMENWERKING
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