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Bestuurlijk overleg Doel van het overleg  Focus van het overleg  Deelnemers Frequentie  

 
Overleggen over domeinen heen op provinciale schaal 
 

Stuurgroep Friese 
Samenwerkingsagenda 
(FSA) 

 

 

Monitoren van de voortgang m.b.t. 
bereiken van de 16 ambities uit de 
samenwerkingsagenda, indien nodig 
bijsturen en indien nodig opschalen 
bij knelpunten 

Deels eigen acties in gang zetten om 
ambities te behalen, maar ook 
overzicht creëren m.b.t. wat in 
andere programma’s en projecten al 
gedaan wordt. Looptijd van huidige 
samenwerkingsagenda 2020-2025 

Bijlage - Friese 
Samenwerkingsagenda 2022-2025 
(sudwestfryslan.nl) 

Concrete ambities in samenwerking 
Friese gemeenten en De Friesland - 
De Friesland - Zorgverzekeraar 

Domein overstijgende 
samenwerking tussen 
gemeente en verzekeraar 

16 ambities op thema’s: 

- Ouderen 
- Preventie 
- GGZ 
- Jeugd 
- JZoJP 

- directeur De Friesland 
- 5 ambassadeurs (ouderen, preventie, GGZ, 

Jeugd, JZoP vanuit de Friese gemeenten: 
wethouder NoardEast, wethouder Súdwest-
Fryslân, wethouder Heerenveen, wethouder 
Smallingerland, wethouder Leeuwarden) 

- directeur/bestuurder ROS Friesland 
- DPG GGD Fryslân 
- directeur/bestuurder Zorgbelang 
- beleidsadviseur Provincie Fryslân 
- leden van het kernteam FSA (ambtelijke 

vertegenwoordiging vanuit gemeenten en De 
Friesland)  

4x per jaar 

Stuurgroep Friese Preventie 
Aanpak (FPA) 
 
 
 

Voortgang monitoren van de Friese 
Preventie Aanpak 
Het Bestuurlijk platform zet in op 
verbinding, synergie, 
vernieuwingskracht, communicatie 
en het versterken van bestaande 
effectieve initiatieven, interventies 
en programma’s op het brede 
terrein van preventie in Fryslân 

Preventie (in brede zin van 
het woord) vanuit 
levensloop benadering: 
een goede gezondheid met 
gelijke kansen voor 
iedereen 
 
Concrete ambities in 
samenwerking Friese 
gemeenten en De Friesland 
- De Friesland - 
Zorgverzekeraar 

- regio noordoost: wethouder Noard-east 
- regio noord: wethouder Leeuwarden 
- regio zuidoost: wethouder Opsterland 
- regio zuidwest: wethouder Súdwest-

Fryslân 
- DPG GGD Fryslân 
- directeur de Friesland  
- Aletta fryslân: managing director aletta 

jacobs school of public health 
- vno-ncw & mkb-noord: voorzitter mkb 

riesland  
- directeur/bestuurder HANNN 

4x per jaar 

https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2022/05/Bijlage-Friese-Samenwerkingsagenda-2022-2025.pdf
https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2022/05/Bijlage-Friese-Samenwerkingsagenda-2022-2025.pdf
https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2022/05/Bijlage-Friese-Samenwerkingsagenda-2022-2025.pdf
https://www.defriesland.nl/over-de-friesland/rol-in-de-zorg/concrete-ambities-in-samenwerking-met-friese-gemeenten
https://www.defriesland.nl/over-de-friesland/rol-in-de-zorg/concrete-ambities-in-samenwerking-met-friese-gemeenten
https://www.defriesland.nl/over-de-friesland/rol-in-de-zorg/concrete-ambities-in-samenwerking-met-friese-gemeenten
https://www.defriesland.nl/over-de-friesland/rol-in-de-zorg/concrete-ambities-in-samenwerking-met-friese-gemeenten
https://www.defriesland.nl/over-de-friesland/rol-in-de-zorg/concrete-ambities-in-samenwerking-met-friese-gemeenten
https://www.defriesland.nl/over-de-friesland/rol-in-de-zorg/concrete-ambities-in-samenwerking-met-friese-gemeenten
https://www.defriesland.nl/over-de-friesland/rol-in-de-zorg/concrete-ambities-in-samenwerking-met-friese-gemeenten
https://www.defriesland.nl/over-de-friesland/rol-in-de-zorg/concrete-ambities-in-samenwerking-met-friese-gemeenten
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- rayonmanager uwv 
- directeur/bestuurder sport Fryslân 
- bestuurder Zuidoostzorg/sûnenz 
- programmamanager FPA 

Friese Taskforce wonen en 
Zorg 
  

Opstellen uitgangspuntennotitie 
wonen en zorg. Monitoren realisatie 
regionale uitvoeringsplannen wonen 
en zorg 
 
Friese Taskforce loopt door in 2023. 
Ambitie om het overleg te laten 
opgaan in een ander bestuurlijk 
overleg 

Focus op wonen en zorg 
(voor ouderen) 

- manager zorgkantoor 
- manager strategie en propositie De 

Friesland  
- bestuurders Zuidoostzorg 
- bestuurder woningbouwcorporatie de 

bouwvereninging  
- wethouder Noard-east 
- directeur/bestuurder huurdersverenging 

de bewonersraad 
- beleidsadviseur provincie Fryslân  

4x per jaar 

Bestuurstafel Seker en Sûn 
 
  

Provinciebreed richten en verbinden 
op bestuurlijk niveau  

Focus: transitie van zorg 
naar gezondheid 
 
Thema’s in 2022: 
- Positieve gezondheid 
- Digitalisering 
- Arbeidsmarkt 
 
Onderwerpen 2023 in 
afstemming met te vormen 
agendacommissie 

Bestuurders vanuit openbaar bestuur, onderwijs, 
acute zorg, welzijn, verzekeraars. En 
vertegenwoordiging vanuit burger-/patiënt-
/maatschappelijke organisaties 

 
Wethouders gemeenten  
- Noardeast 
- Weststellingwerf 
- Noardeast 
- Smallingerland 
Onderwijs 
- Bestuurder NHL Stenden 
- Bestuurder ROC Friese Poort 
Zorg 

- Bestuurder MCL 
- Directeur Kijlstra Ambulancezorg 
- Bestuurder Revalidatie Friesland 
- Bestuurder GGZ Friesland 
- Bestuurder Jeugdhulp Friesland 
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- Bestuurder Alliade 
- Bestuurder Maeykehiem 
- Bestuurder Patyna, voorzitter RvB) 
- Bestuurder Kwadrantgroep 
- Directeur/Bestuurder Liante 
- Directeur/bestuurder Dokterszorg 

Friesland 
- Voorzitter Friese Huisartsen Vereniging 

(FHV) 
- GGD: DPG 
- Welzijn: Directeur/bestuurder De 

KEaRN 
- Zorgverzekeraar: Directeur De 

Friesland 
- Burger-

/patiënten/maatschappelijke 
organisaties 

- Voorzitter cliëntraad Noorderbreedte 
- Directeur/Bestuurder Zorgbelang 
- Directeur HANNN 
- Directeur/bestuurder Tûmba 
Strategische steun-/programmaorganisaties 
- Directeur/bestuurder ROS Friesland 
- Directeur/bestuurder ZorgpleinNoord 

Care Cure en Onderwijs 
Overleg (CCO) 
 
 

Partijen bij elkaar brengen om 
knelpunten op de zorgarbeidsmarkt 
op te lossen 
 
Informeel netwerk met 
voorbereidingsgroep bestaand uit 
bestuurders 
 

Focus: 
arbeidsmarktvraagstukken 
op snijvlak Care, cure, 
onderwijs 

Combinatie van bestuurders, managers en 
beleidsmakers/projectleiders 
 
Voorbereidingsgroep 
- directeur gezondheid nhl 
- bestuurder mcl 
- bestuurder kwadrantgroep 
- directeur zorg en welzijn friesland college 

2-3 x per jaar 



4 
 

ROSANA (Regionaal 
Overleg Samenwerking 
Acute en Niet Acute Zorg) 
/ Regionaal Overleg 
Samenwerking Acute en 
Niet Actue Zorg) 
 
 
 
  

Doel is signaleren, samenwerken  en 
besluitvorming op hoofdlijnen 
(afstemming achterban), uitzetten 
en bewaken werkgroepen en 
urgente thema’s effectief 
adresseren (bijvoorbeeld de Wet 
Verplichte GGZ, GMAP, OGGZ, IZA, 
BAD) 

Focus: EPA-doelgroep 
(ernstig psychiatrisch 
aandoeningen) 
Domein overstijgend 
samenwerking voor deze 
doelgroep 

- zorginkoper zilveren kruis  
- kwaliteitsadviseur zorgkantoor 
- bestuurslid lhv/huisarts 
- directeur bestuurder GGZ Friesland 
- bestuurslid vrf/burgemeester Heerenveen  
- bestuurslid vrf/ burgemeester 

achtkarspelen 
- strategisch adviseur gemeenten De 

Friesland 
- DPG GGD 
- strategisch beleidsadviseur GGD  
- coördinator ROSANA/SDF 
- politie  
- wethouder Leeuwarden, 
- wethouder Smallingerland/VFG 

4x per jaar 

Provinciale regiegroep 
netwerken palliatieve zorg 
Fryslân 
 
 
   

Doel is optimale samenwerking 
tussen alle zorgverleners in 
Friesland op gebied van palliatieve 
zorg 

Focus: palliatieve zorg - directeur/bestuurder ROS Friesland 
- regiomanager kwadrant groep 
- zorginkoper zilveren kruis 
- sectormanager Tjongerschans  
- adviseur netwerkcoördinator pz 
- netwerkcoördinator 
- vertegenwoordiger pznl 
- vertegenwoordiger vptz 
- voorzitters netwerk noord, zuidwest, zuid 

3x per jaar 

Friese regiovisie jeugdhulp 
 
 
  

Doel is bewaken ambities en 
doelstellingen van Friese regiovisie 
jeugdhulp 

 - sociaal domein friesland (SDF) 
- wethouders 18 gemeenten 
- ketenpartners (gecertificeerde 

instellingen, jeugdhulpaanbieders, 
onderwijs, ggd, kennisinstellingen en 
vertegenwoordiging huisartsen ) 

 

Werkgroep Brede Aanpak 
Dakloosheid (BAD) 
 

Doel verantwoording afleggen aan 
Friese wethouders sociaal domein 

Focus: inwoners die 
dakloos zijn of dreigen te 
worden 

- sociaal domein friesland (SDF) 
- wender 
- leger des hiels 
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  - limor 
- wethouders sociaal domein 18 gemeenten 

Coördinatie zorglandschap 
 
  

Doel: Focus: 

 

- bestuurders van de grote VVT organisaties 
(patyna, kwadrantgroep, noorderbreedte, 
zuidoostzorg) 

- Friese huisartsen 
- zorgkantoor 

 

Bestuurlijk overleg 
huisartsen en GGZ 
 

Doel is bestuurlijk informeren over 
de lopende zaken en activiteiten in 
de toekomst 

Focus: Samenwerking 
huisartsen en GGZ 

- voorzitter huisartsenkring friesland/fhv 
- directeur/bestuurder dokterszorg friesland 
- bestuurder GGZ Friesland 

2x per jaar 

RONAZ (Regionaal Overleg 
Niet acute zorg) 
 
 

Doel is continuïteit van zorg in de 
regio borgen t.a.v. de 
coronapandemie. 
Besluitvormend overleg in acute 
crisissituaties 

Focus: Continuïteit van niet 
acute zorg in crisissituaties. 
Pandemische paraatheid. 
 

- zorgkantoor 
- bestuurders vv&t (eerst bestuurders van 

alle organisaties, nu van de grote) 
- bestuurders gehandicaptenzorg 
- bestuurder antonius ziekenhuis 
- bestuurder GGZ Friesland 
- regionaal ambulance vervoer (rav) fryslân 

(ambulancezorg kijlstra + umcg) 
- huisarts afgevaardigd vanuit dokterswacht 

Friesland 

1x per maand 
op zelfde 
woensdag als 
ROAZ/Strategisc
h kernteam  

 
Overleggen binnen domeinen op provinciale schaal 
 

Kwartaaloverleg Krachtig 
verbindende Regiovisie 
(KVRV) 
 
 
 

Doel is monitoren van de realisatie 
van de ambities uit de Krachtig 
verbindende regiovisie 
 
Centrale thema's: rollen en regie 
zorg- en leefaanbieders, eigen regie 
en coördinatie, preventie en 
vitaliteit, samenredzaamheid, 
sociale omgeving en wonen, 
anticiperen op ouder worden, 

Focus: Ouderen.  
De programma’s waar 
projecten op worden 
uitgevoerd in 2021-2023: 
- goede coördinatie 

binnen zorglandschap 
- optimaal inzetten van 

beschikbare middelen 
voor de klant 

Agendacommissie met voorzitters van de 
stuurgroepen:  
- bestuurder patyna 
- bestuurder kwadrantgroep 
- bestuurder alliade 
- bestuurder zuidoostzorg 
- zorgkantoor  
- programmamanager kwadrantgroep 
 

4-8x per jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12x per jaar  
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arbeidsmarkt en (regionaal) 
werkgeverschap.      
 

- meer WLZ zorg in 
eigen passende 
woning 

- tijdig passende zorg 
(veranderagenda) 

 

Stuurgroep per doelstelling/thema: Leden zijn 
afgevaardigde bestuurders van deelnemende 
organisaties, vaak zorgkantoor en 
programmamanager 

 

Bestuurlijk overleg Divers 
(samenwerkingsverband 
Friese welzijnsorganisaties) 
  

Doel is afstemming, samenwerking, 
collegiale consultatie en hulp, 
verbinding van welzijn Fryslân breed 

Focus: Welzijns-
onderwerpen in brede zin, 
bedrijfsvoering, van elkaar 
leren 

Directeur/bestuurders van: 
- scala 
- de skûle welzijn 
- caleidoscoop 
- sociaal cultureel werk ameland 
- sociaal collectief 
- maatschappelijke onderneming 

smallingerland 
- kearn 
- amaryllis 
- het bolwerk 

6x per jaar 

Huisartsenkring 
Friesland/FHV 
 
  

Doel is belangen van de aangesloten 
huisartsen behartigen. 
Vertegenwoordigen achterban van 
en naar de LHV en in overleg met 
regionale zorgverzekeraars en 
andere partijen in de eerste- en 
tweedelijns gezondheidszorg 

Focus: Eerste en 
tweedelijnszorg 

- 7 bestuursleden die allen huisarts zijn in 
Friesland 

 

Bestuurlijk overleg 
Huisartsenzorg Friesland 
  

Doel is bestuurlijk informeren over 
de lopende zaken en activiteiten in 
de toekomst 

Focus: Samenwerking in de 
eerste lijn 

- Directeur/bestuurder ROS Friesland 
- Directeur/bestuurder Dokterszorg 

Friesland 
- Voorzitter Friese Huisartsen Vereniging  
- Vertegenwoordiger regiokantoor LHV 
- Bestuursadviseur ROS 
- Adviseur bestuur en beleid Dokterszorg 

Friesland 

4-5x per jaar 
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Bestuurscommissie 
Gezondheid GGD 
(openbaar) 
 
 

Doel is aansturen GGD op inhoud Focus: Publieke 
gezondheid 

- (vertegenwoordiging van) wethouders van 
de 18 Friese gemeenten met gezondheid, 
welzijn, sport in portefeuille 

- DPG GGD/GHOR 

4x per jaar  

Bestuurscommissie 
Veiligheid GHOR 
(openbaar) 
 

Doel is monitoren continuïteit van 
zorg bij rampen en crises 

Focus: Geneeskundige 
hulpverlening bij rampen 
en crises/pandemische 
paraatheid 

- Burgemeesters van de 18 Friese 
gemeenten met gezondheid, welzijn, sport 

- DPG GGD/GHOR 

4x per jaar  

VFG portefeuillehouders 
overleg gezondheid, 
welzijn, onderwijs & sport  
 
  

Doel is kennis delen en 
terugkoppeling van en input voor 
VNG overleggen 
 
 
 

Focus: informeren en 
regionale afstemming op 
de thema’s gezondheid, 
welzijn en sport 
 
Geen besluitvormend 
orgaan  

- Wethouders van de 18 Friese gemeenten 
met portefeuille gezondheid, welzijn, 
sport  

- Ambtelijk secretaris vanuit VFG 
- Gedeputeerde provincie Friesland ( 

toehoorder) 
 
 

4x per jaar  

Bestuurscommissie/Portefe
uilleoverleg SDF 
 
  

Doel is aansturen SDF op inhoud Focus: (inkoop) sociaal 
domein 

- wethouders van de 18 friese gemeenten 
met portefeuille gezondheid, welzijn, 
sport in portefeuille  

 

Bestuurlijk overleg ROS 
 
  

Bestuurlijk informeren over de 
lopende zaken en activiteiten in de 
toekomst 

Focus: Samenwerking en 
elkaar informeren 

- bestuurders fhv/dz/ros,  
- regiokantoor van LHV 

 

 

 
Overleggen op subregionale schaal 
 

Regiotafel Zorgnetwerk 
Leeuwarden e.o.  
 
 
 
 

Doel: Overzicht houden, gezamenlijk 
commitment om knelpunten in de 
regio aan te pakken en als ‘het 
nodig is, over de eigen schaduw 
heen te stappen’ om thema`s te 

Voorzitterschap bij 
Kwadrantgroep en 
Noorderbreedte  
 
4 regiegroepen 

- Directeur/bestuurder ROS-Friesland 
- CoLeo (huisartsencooperatie Leeuwarden 

e.o.) 
- Wethouder gemeente Leeuwarden  
- Beleidsambtenaar Gemeente Leeuwarden  
- Directeur GGZ Friesland  

4x per jaar  



8 
 

 
 

ontdubbelen en prioritering aan te 
brengen 
 
 

- Soepele keten, 
kwetsbare (ouderen) 

- Preventie/verbinding 
sociaal domein 

- Digitalisering en e-
health 

- Integrale Zorg  
 
- Transmurale 

commissies voor 
kwetsbare ouderen en 
vpk 

- Klankbordgroep 
burger, cliënt, patiënt  

 
 
 

- Directeur De Friesland/ Zilveren Kruis  
- Bestuurder Kwadrantgroep  
- Bestuurder MCL  
- Staf bestuurder/internist MCL  
- Bestuurder Noorderbreedte  
- Directeur Thuiszorg het Friese Land  
- Directeur/bestuurder Zorgbelang Fryslân  

 
Ondersteuning van stafmedewerkers en 
agendacommissie die vergaderingen voorbereidt 
van ROS Friesland, MCL en Noorderbreedte/ 
Kwadrantgroep 

Samenwerkingsagenda 
Sneek/ Zorgtafel Súdwest 
Fryslân (Regiotafel 
Zuidwest) 
 
 

Doel: Focus:  
- Transmurale tafel 

(operationeel) 
- Tactische tafel 

wijkgericht 
werken met 3 
operationele 
kerngroepen 

- Regiegroep 
medicatieoverdrac
ht 

- Tactisch 
geriatrische 
netwerk (slapend, 
alleen fysiek bij 
elkaar)  

- Ziekenhuis Antonius Sneek 
- Huisartsencoöperatie Zuidwest Friesland 
- TZWF 
- Patyna 
- Hof en Hiem 
- Huisartsencoöperatie ZW  
- Sociaal collectief  
- Gemeente SWF  
- Antonius Zorggroep 
- Huisarts 
- Apotheek 
- GGZ Friesland 
- Patyna  
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Compagnonstafel Drachten  
 
 

Artsentafel. Doel is elkaar 
vroegtijdig meenemen in 
ontwikkelingen. Tevens 
bespreekbaar maken knelpunten. 

Focus: eerste en 
tweedelijnszorg 

- Medisch specialisten 
- Huisartsen 
- Mogelijk uit te breiden naar Specialisten 

Ouderengeneeskunde  
- ROS-Friesland 

 

Regioplan integrale zorg 
Heerenveen (Regiotafel 
Zuid) 
 
 
 

Doel is coördinatie Integrale zorg in 
3 regiegroepen 

- Zorgprestaties 
- Ouderenzorg 
- Acute zorg 

Focus: eerste en 
tweedelijnszorg 

- Bestuurder huisartsenkring Friesland 
- projectleider Tjongerschans 
- GGZ Friesland 
- VVT organisaties (Alliade?) 
- Gemeente Heerenveen 
- De Friesland 

Elke regiegroep 
3x per jaar 

Netwerk Dementie Fryslân 
 
 
 

Doel is de best mogelijke, 
persoonsgerichte zorg in Fryslân 
voor mensen met dementie en hun 
omgeving 
 
Home | Netwerk Dementie Fryslân 
(netwerkdementiefryslan.nl) 

Focus voor 2022/2023: 
- Toekomstgerichte 

werkwijze 
ontwikkelen voor 
casemanagement 
dementie 

- Deskundigheid 
van de betrokken 
professionals 
bevorderen 

- Thuis wonen met 
dementie 

- KwadrantGroep (De Friese Wouden, 
Elkander, Palet) 

- Thuiszorg Het Friese Land 
- Antonius (voorheen Thuiszorg Zuidwest 

Friesland) 
- ZuidOostZorg 
- Alliade (voorheen Meriant) 

 
Werkt regionaal samen met zorgverzekeraar De 
Friesland/ Zilveren Kruis, huisartsen, Alzheimer 
Nederland - Afdeling Friesland, Zorgbelang Fryslân, 
zorgorganisaties, hogescholen, geriatrische 
netwerken en gemeenten 

Bestuurlijk 
minimaal 2x per 
jaar  

Regionale netwerken 
palliatieve zorg (5 
netwerken) 
 
 

Doel is samenwerking van de 5 
verschillende netwerken 
 
Netwerk Friesland - Netwerk 
Friesland (palliaweb.nl) 

Focus: palliatieve zorg  Organisaties in de betreffende regio’s die zich 
bezighouden met palliatieve zorg:  

- Huisartsen 
- Ziekenhuizen 
- Thuiszorg 
- Verpleeghuiszorgapotheken 
- geestelijk verzorgers 
- hospices. 

 

https://www.netwerkdementiefryslan.nl/
https://www.netwerkdementiefryslan.nl/
https://palliaweb.nl/netwerk-friesland
https://palliaweb.nl/netwerk-friesland
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Regiodeal Zuidoost 
onderdeel zorgeconomie 
 
 
 

Doel: Bloeizones en 
zorgarbeidsmarkt 

Focus: bloeizones en 
zorgarbeidsmarkt  

- Projectleider uit Ooststellingwerf 
- Gemeentes in Zuidoost  
- Provincie 

 

Agenda Netwerk Noordoost 
(ANNO, plan in 
ontwikkeling)  
 
 

Doel is samenwerken op thema’s en 
opgaven wonen en leven, economie 
en groen en blauw 

Focus: bloeizones  - Ambtelijk overleg met HANNN, ROS en 
Kennislab Noardeast 

- Wethouder NoardEast is bestuurlijk 
aanspreekpunt 

 

 
Overleggen over domeinen heen op Noord-Nederlandse schaal 
 

ROAZ (Regionaal Overleg 
Acute Zorg) 
 
  

Doel is het maken van afspraken om 
de acute zorg in de regio’s 
kwalitatief te verbeteren. In andere 
woorden: een patiënt die acute zorg 
nodig heeft, moet deze zo snel 
mogelijk op de juiste plaats en 
volgens geldende normen 
ontvangen. 

Focus: Acute zorg  In het ROAZ zijn verschillende aanbieders van acute 
zorg in geheel Noord-Nederland, de zogeheten 
ketenpartners, met elkaar verbonden.  
 
- Ziekenhuizen 
- Ambulancezorg (plus meldkamer) 
- Huisartsen 
- Crisisdienst GGZ Verloskundigen, 
- GGD 
- Apotheken 
- GHOR (Geneeskundige 

hulpverleningsorganisaties in de regio) 
- Zorgverzekeraars 
- Zorgbelangen in Groningen, Friesland en 

Drenthe. 
- Gedeputeerden Groningen en Drenthe (als 

toehoorder)  
- Coördinatie door bureau AZNN 

2x per jaar  
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Programmaraad Hi!Noord  
 
  

Doel is verbinding tussen het 
Programmateam en stakeholders de 
drie noordelijke provincies  
 
 

Focus: versnellen van 
transitie van 
gezondheidszorg naar ‘zorg 
voor gezondheid’ in Noord-
Nederland 

- Deelnemer vanuit Preventieoverleg 
Groningen (vanuit Hanze hogeschool) 

- 2 directeuren/bestuurders vanuit Drentse 
Gezondheidstafel (dokter Drenthe/ DPG 
GGD GHOR Drenthe) 

- Programmamanager Friese 
Preventieaanpak 

- Deelnemer vanuit namens het Acute 
Zorgnetwerk Noord Nederland (vanuit 
UMCG) 

1x per maand 

Bestuurlijk Kennisnetwerk 
Zorgplein Noord 
 
Bestuurlijk Kennisnetwerk › 
ZorgpleinNoord 
 

Doel is informatie-uitwisseling en 
visievorming over de regionale 
arbeidsmarkt van Noord-Nederland 
 
 

Focus: Arbeidsmarkt Bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, 
onderwijs en gemeente/UWV 
 
Is de stuurgroep van RAAT (Regionale actieplan 
aanplak Tekorten) 

 

Zorg voor het Noorden 
 
 
 
Home - Zorg voor het 
Noorden 

Doel is krachten bundelen voor 
behouden kwaliteit, talent en 
mogelijkheden van en voor 
personeel in ziekenhuis- en 
ambulancezorg in Noord Nederland 
 

Focus: Gezamenlijke 
werving en scholing van 
personeel in ziekenhuizen 
en ambulancezorg 

- Antonius Zorggroep 
- Tjongerschans 
- Treant (Bethesda, Refaja, Scheper) 
- Ambulancezorg Groningen 
- Kijlstra Ambulancegroep Fryslân  
- UMCG 
- UMCG Ambulancezorg 
- Martiniziekenhuis 
- MCL 
- Ommelander Ziekenhuis 
- Nij Smellinghe 
- Wilhelmina Ziekenhuis 

 

Kerngroep PGO Netwerk 
Noord (niet bestuurlijk) 
 
 

Doel is verantwoordelijk pakken 
voor (door)ontwikkeling visie 
Ecosysteem PGO NN, het 
programma en realisatie van de 
programmadoelstellingen 

Focus: Toepassingen voor 
Persoonlijke Gezondheid 
Systemen ontwikkelen en 
implementeren 

Kernteam   
- MCL 
- Philips 
- Stichting Gerrit 
- Zorgverzekeraar 

1x per 3w  

https://werkgevers.zorgpleinnoord.nl/netwerken/bestuurlijk-kennisnetwerk
https://werkgevers.zorgpleinnoord.nl/netwerken/bestuurlijk-kennisnetwerk
https://www.zorgvoorhetnoorden.nl/
https://www.zorgvoorhetnoorden.nl/
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- Neemt besluiten over 

activiteiten in het programma 
- Zorgt voor monitoring en 

bijsturing van voortgang van 
activiteiten o.b.v. 
ontwikkelingen in de context  

- Heeft een rol in de 
communicatie richting 
stakeholders 

- Zorgpartijen 
- GGZ Friesland 
- Noordelijke Ontwikkel Maatschappij (NOM) 


