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Inleiding 

 
De regio Noordoost Friesland heeft te maken met een ingrijpende demografische transitie. 
Het veranderen van de bevolkingssamenstelling alleen hoeft, vanuit de optiek van zorg, 
geen probleem te zijn, maar in het algemeen gaat deze verandering gepaard met 
vergrijzing en gaat vergrijzing gepaard met toenemende chronische aandoeningen. De 
combinatie van meer ouderen die ook nog eens ouder worden dan voorheen leidt tot een 
andere zorgvraag1. Tegelijkertijd gaat dit samen met een daling van het 
(zorg)voorzieningenniveau in kwantiteit en daarmee in kwaliteit. Hoewel nu het aantal 
huishoudens nog stijgt, zal ook deze op de langere termijn dalen. Het aantal alleenstaande 
huishoudens neemt echter sterk toe2.  
De ontgroening en vergrijzing van Noordoost Fryslân zal gevolgen hebben op diverse 
terreinen. Wonen, werken, onderwijs, bereikbaarheid en ook de zorg- en 
welzijnsvoorzieningen komen in Noordoost Fryslân onder druk. De verandering in de 
bevolkingssamenstelling is een gegeven, er tegen vechten heeft geen zin. Beter is het om 
te anticiperen op de veranderingen en de verschillende vraagstukken op te pakken en 
passend te maken voor de regio. 
De (mogelijke) gevolgen van de veranderende bevolkingssamenstelling zijn: 

 het aantal ouderen stijgt, waardoor de zorgvraag groter en anders wordt;  

 veranderd draagvlak voor veel voorzieningen, zeker die gericht zijn op jongeren, 
waardoor deze –apart- niet meer rendabel zijn;  

 toenemende druk op de sociale netwerken waarin mensen participeren: de 
leefbaarheid van het dorp komt in geding;  

 onvoldoende diversiteit van woonvormen beschikbaar;  

 te weinig kwalitatief goed personeel in de zorg. 
Wat betekenen deze gevolgen van de demografische veranderingen voor de zorg in de 
regio Noordoost Fryslân? Waar liggen de behoeften en met name de kansen voor de 
toekomst?  
 

Leeswijzer 

In deze rapportage wordt verslag gedaan van een deskresearch waarin de belangrijkste 
onderzoeken van de afgelopen jaren zijn meegenomen. Ook zijn er gesprekken gevoerd 
met medewerkers van gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties in 
Noordoost Fryslân. Hen is gevraagd wat de demografische veranderingen betekenen voor 
de zorg in deze regio, nu en in 2030. Waar liggen de behoeften en met name de kansen 
voor de toekomst? Wat is het huidige aanbod? Waar zitten de zogenoemde “witte vlekken” 
in het zorgaanbod? Het eerste hoofdstuk bestaat uit een overzicht van de algemene 
ontwikkelingen in de zorg. Er wordt ingegaan op de ontwikkelingen die in heel Nederland 
spelen. In hoofdstuk 2 wordt er specifiek benoemd wat de ontwikkelingen in Noordoost 
Fryslân zijn. In het laatste hoofdstuk worden de uitkomsten van de inventarisatie 
weergegeven. Dit wordt gedaan aan de hand van vijf thema’s, oftewel de witte vlekken in 
het zorgaanbod, die op het niveau van ANNO aangepakt kunnen worden. De vijf thema’s 
kunnen  gebruikt worden om vorm te geven aan concrete projecten die inspelen op de 
onderzochte ontwikkelingen en de kansen op het gebied van zorg.  
 
 
 

                                                           
1 TNO: Indicatie van de zorgvraag in 2030: prognoses van functioneren en chronische aandoeningen in 
Friesland (2014) 
2 TNO: Indicatie van de zorgvraag in 2030: prognoses van functioneren en chronische aandoeningen in 
Friesland (2014) 

https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/rubrieken/beroepen-en-opleidingen/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/Indicatie+van+de+zorgvraag+in+2030+-+prognoses+van+functioneren+en+chronische+aandoeningen+(Friesland)+(rapport+TNO).pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/rubrieken/beroepen-en-opleidingen/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/Indicatie+van+de+zorgvraag+in+2030+-+prognoses+van+functioneren+en+chronische+aandoeningen+(Friesland)+(rapport+TNO).pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/rubrieken/beroepen-en-opleidingen/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/Indicatie+van+de+zorgvraag+in+2030+-+prognoses+van+functioneren+en+chronische+aandoeningen+(Friesland)+(rapport+TNO).pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/rubrieken/beroepen-en-opleidingen/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/Indicatie+van+de+zorgvraag+in+2030+-+prognoses+van+functioneren+en+chronische+aandoeningen+(Friesland)+(rapport+TNO).pdf
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Hoofdstuk 1: Algemene ontwikkelingen in de zorg 
 
Op dit moment verandert er veel in de zorg. Door de veranderde wetgeving (Wmo, de WLZ 
en de ZVW) zijn gemeenten sinds 2015 voor een groot deel verantwoordelijk voor de zorg. 
Het rijksbeleid zet de komende jaren in op extramuralisering van wat nu nog cliënten zijn 
met een zorgzwaartepakket 1 t/m 3 en de helft van zorgzwaartepakket 4. Dit heeft geleid 
tot een geleidelijke uitstroom van cliënten uit verzorgingshuizen. Ook de aanpak in de 
gezondheidszorg verandert. Er wordt niet meer gekeken naar het beter maken van een 
zieke, maar het bevorderen en herstellen van het zelfstandig functioneren van mensen in 
hun eigen leefomgeving staat steeds vaker centraal3. Eigen regie en een sterk sociaal 
netwerk is hierbij belangrijk.  
 

Maatschappelijke ondersteuning, nuldelijn4  

De gemeenten in Nederland zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg5, werk en 
inkomen en de zorg voor langdurig zieken en ouderen. Een deel van de taken voerde de 
gemeente al uit, een ander deel is van de Rijksoverheid. De gemeenten hebben naast veel 
verantwoordelijkheden ook een behoorlijke bezuinigingstaakstelling gekregen. De 
gedachte hierachter is dat gemeenten dichter bij de inwoners zitten, zodat de zorg 
effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper geleverd kan worden. Om dit te 
kunnen realiseren zijn de gemeenten sinds 20076 bezig met een kanteling binnen het 
sociaal domein. Dit betekent dat er meer beroep wordt gedaan op de inzet van eigen 
kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers. Er ontstaan steeds meer nieuwe 
initiatieven om informele zorg te ondersteunen of makkelijker te maken, zoals digitale 
platforms waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Ook kerken, ondernemers in 
de buurt of welzijnsorganisaties dragen hun steentje bij. Denk hierbij aan activiteiten die 
eenzaamheid tegengaan, valtrainingen voor ouderen en activiteiten die oudere mensen 
met elkaar in contact brengen. Sportieve- en welzijnsactiviteiten die mensen actief krijgen 
of houden en die het sociale verband versterken zijn belangrijk om te voorkomen dat 
mensen in zorgtrajecten terecht komen. Daar waar een beroep wordt gedaan op de 
gebiedsteams gaat een cliëntondersteuner van het gebiedsteam met de burger in gesprek. 
Dit gesprek wordt bij de burger thuis of in de omgeving van de burger gehouden, het 
zogenoemde keukentafelgesprek. Er wordt eerst gekeken of de burger het probleem toch 
niet zelf of met behulp van anderen op kan lossen. Als dit niet mogelijk is, wordt er 
gekeken of er algemene voorzieningen zijn die het probleem op kunnen lossen. Als dit niet 
toereikend is wordt er gekeken of er behoefte is aan een maatwerkvoorziening.  
Eén cliëntondersteuner uit het gebiedsteam is verantwoordelijk voor één burger of gezin. 
Hierdoor wordt de sociale ondersteuningsstructuur simpeler en overzichtelijker en kan de 
cliëntondersteuner het overzicht houden. Er wordt vraaggericht gewerkt in plaats van 
aanbodgericht. Cliëntondersteuners werken integraal en kunnen verbindingen leggen.  
Het sociaal beleid van de gemeenten richt zich op: 

 Preventie: mensen blijven langer in hun eigen kracht en problemen worden vroeg 
gesignaleerd, zodat zwaardere ondersteuning voorkomen kan worden; 

 Integraliteit: problemen worden integraal aangepakt, waarbij vraagstukken in 
samenhang worden benaderd;  

                                                           
3 ‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven’, zo luidt het nieuwe concept van Huber: “Het verschil met de 
WHO-definitie is dat in dit concept de potentie benadrukt wordt om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer 
er sprake is van ziekte. Daarbij zijn persoonlijke groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen 
in het leven net zo belangrijk. 
4 Zie ook de bijlage ABCD model van Kaljouw. 
5 Jeugdzorg is niet meegenomen in deze inventarisatie. 
6 De feitelijke kanteling is al ingezet met de invoering van de Wmo in 2007. 
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 Eigen kracht: mensen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en 
capaciteiten7. 

Bovenstaande is hoe de gemeenten het voor ogen hebben. Hier wordt hard aan gewerkt, 
maar niet elke gemeente is hier al klaar mee. De transitie blijft na het eerste jaar ook het 
tweede jaar nog in ontwikkeling. De beoogde transformatie wordt ingezet maar komt met 
horten en stoten op gang zo blijkt uit de gesprekken met de stakeholders in Noordoost 
Fryslân. 
 

Eerstelijnszorg 

In krimpgebieden is door de lagere bevolkingsdichtheid ook de dichtheid van 
zorgvoorzieningen minder. In de toekomst zal deze dichtheid nog verder afnemen door de 
demografische ontwikkelingen. Juist de aanwezigheid in het gebied van onder andere de 
wijkverpleegkundige, de huisarts en de huisartsenpost is groot. Een huisartsentekort kan 
de leefbaarheid van krimpgebieden aantasten. Het opzetten of overnemen van een 
praktijk in een krimpgebied lijkt voor huisartsen om uiteenlopende redenen minder 
aantrekkelijk, bijvoorbeeld omdat er geen werkgelegenheid is voor de partner of omdat 
een huisarts liever in een groepspraktijk werkt. Het aantrekkelijk maken van de regio 
zodat zorgvoorzieningen, waaronder de huisartsenzorg, behouden blijven is een gedeeld 
belang van de patiënten, de gemeenten en de zorgverzekeraar. Het is de 
verantwoordelijkheid van de verzekeraar om voldoende zorg in te kopen om zo aan hun 
zorgplicht te voldoen. Dit betekent dat de verzekeraar ervoor moet zorgen dat ook de 
inwoners die woonachtig zijn op het platteland gebruik kunnen maken van de benodigde 
zorg. Via de zorginkoop kan de verzekeraar sturen op de spreiding van zorgvoorzieningen 
en kunnen zij partijen vragen om tot inhoudelijke afstemming te komen. Ook kan de 
zorgverzekeraar innovatieve oplossingen stimuleren en financieren. Door zijn inkooprol 
heeft de zorgverzekeraar dus zowel de positie als de mogelijkheid om concentratie, 
spreiding, kwaliteit en bereikbaarheid in krimpgebieden te realiseren.  
De wijkverpleegkundige levert een grote bijdrage aan het dichtbij brengen van zorg, zeker 
ook in krimpregio’s. Met ingang van 1 januari 2015 zijn verpleging en verzorging zonder 
verblijf opgenomen in het verplichte basispakket van de Zorgverzekeringswet. Door het 
opnemen van wijkverpleging in de zorgverzekeringswet en door gemeenten de 
verantwoordelijkheid te geven voor de benodigde ondersteuning kan zorg beter in de buurt 
worden georganiseerd. Juist daardoor wordt de zelfredzaamheid bevorderd en vermindert 
het beroep op zwaardere vormen van zorg. 
In krimpgebieden is ook het bereikbaar houden van farmaceutische zorg van belang. Soms 
kan dat overgenomen worden door een apotheekhoudende huisarts, maar dat is een 
noodvoorziening. Steeds vaker kunnen bewoners gebruik maken van landelijk werkende 
apotheken die gebruik maken van internet en bezorging. Ook is er een systeem waarbij 
apothekers van kluisjes of uitdeelautomaten gebruik maken waar patiënten zelf hun 
geneesmiddelen kunnen ophalen. Door apothekers wordt er vaak thuisbezorgd als het voor 
de patiënt lastig is om naar de apotheek toe te komen.  
 

Anderhalvelijnszorg 

De anderhalvelijnscentra zijn het gevolg van substitutie van 2e lijnszorg naar 1e lijnszorg, 
gebaseerd op het landelijke beleid waarbij eenvoudige zorg dichtbij wordt geleverd en 
complexe zorg zich concentreert. Juist in krimpgebieden wordt de urgentie gevoeld om te 
werken aan het anders organiseren van zorg. Denk daarbij aan het houden van consulten 
van medisch specialisten in huisartsenpraktijken, bijvoorbeeld het aanbod van wondzorg 
buiten het ziekenhuis. Hierdoor hoeven inwoners niet verder te reizen naar een ziekenhuis 
dan noodzakelijk en kan de zorg goedkoper worden aangeboden. De ontwikkeling naar 
anderhalvelijnscentra die zorg verlenen waarvoor je vroeger naar het ziekenhuis moest  

                                                           
7 Beleidsstukken gemeenten Noordoost Friesland. 
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zorgt voor spreiding en grotere toegankelijkheid van met name chronische zorg. 
 

Ziekenhuiszorg 

Het wordt steeds duidelijker dat in kleine ziekenhuizen in dunbevolkte gebieden, een 
spanningsveld ontstaat tussen het voldoen aan volumenormen, kwaliteitsnormen en 
bereikbaarheid. Samenwerking tussen ziekenhuizen bij complexere zorg, in het belang van 
de patiënt, is dan ook niet te vermijden.  
 

Zorg voor ouderen 

In krimpgebieden wordt de komende jaren het aandeel ouderen steeds groter. Terwijl het 
in de steden vanwege de kleine afstanden relatief gemakkelijk is om ‘zorg aan huis’ te 
organiseren, is dit in dorpen op het platteland moeilijker. Daar is de bevolkingsdichtheid te 
laag en zijn de afstanden richting het zorgaanbod groot. Tel daar bij op dat de potentiële 
beroepsbevolking kleiner wordt om die ‘zorg aan huis’ te bieden en ook het potentieel 
mantelzorgers kleiner is door de krimp van de beroepsbevolking dan is het probleem voor 
de ‘zorg aan huis’ voor ouderen in een notendop geschetst. 
De trend dat mensen langer thuis willen en kunnen wonen is al langer zichtbaar. Tussen 
1980 en 2010 is het aantal plaatsen in een verzorgingshuis, landelijk, afgenomen van 
ongeveer 150.000 naar ongeveer 84.000 plaatsen, terwijl het aantal 80-plussers in dezelfde 
periode meer dan verdubbeld is. Door het opnemen van wijkverpleging in de 
Zorgverzekeringswet en door gemeenten de verantwoordelijkheid te geven voor de 
benodigde ondersteuning kan zorg beter in de buurt worden georganiseerd. Juist die 
samenhang tussen curatieve zorg, langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning en 
woondiensten kan een belangrijke voorwaarde zijn voor ouderen op het platteland om zo 
lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.  
 
Personeel in de zorg 
Werkgelegenheid zorg   
In 2014 werkten er 49.410 mensen in de zorg- en welzijnssector in Fryslân. De verwachting 
is dat de werkgelegenheid de komende vier jaar gaat dalen met 1550 werknemers. Op dit 
moment betekent dit dat er een overschot is van ongeveer 1300 arbeidskrachten in het 
werkveld zorg en welzijn in Fryslân. Vanaf 2018 is de verwachting dat de werkgelegenheid 
in de zorg weer gaat groeien.  
 
Het landelijk onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn heeft de toekomstige 
werkgelegenheidsontwikkeling verkend aan de hand van twee scenario’s. In het veel-vraag-
naar-personeel scenario worden alle beschikbare middelen van de Rijksoverheid aan de 
inzet van personeel besteed. Bij het minder-vraag-naar-personeel scenario worden niet 
alle beschikbare middelen van de Rijksoverheid ingezet voor personeel. Bij beide 
scenario’s komt naar voren dat er een toenemende vraag is naar hogere 
kwalificatieniveaus in de zorg. De zorg voor intramurale patiënten wordt complexer en 
voor het verzorgen van extramurale patiënten is er een generalistisch hoog 
opleidingsniveau nodig. Tegelijk gaat de behoefte aan medewerkers met een laag 
opleidingsniveau dalen, omdat de laagcomplexe zorg steeds meer wordt uitgevoerd door 
vrijwilligers, mantelzorgers of de particuliere markt8.  
 
Daarnaast wordt er een toename verwacht van het aandeel verplegend, verzorgend en 
sociaal-agogisch personeel (VVS-personeel) ten koste van het ondersteunend personeel. 
Banen waarbij er geen direct cliëntcontact is, zoals patiëntenadministratie of 
schoonmaakwerkzaamheden, worden zoveel mogelijk wegbezuinigd. Uitzonderingen hierop 
zijn de academische- en algemene ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg.  

                                                           
8 Ventura Plus: Regioportret Friesland arbeidsmarkt zorg en welzijn 2014-2015 (2015) 

http://venturaplus.nl/media/upload/files/Regioportret%202014-2015%20Friesland%20-%20v3.pdf
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In het rapport ‘Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn 2016’9 wordt beschreven dat het aantal 
vacatures vanaf het voorjaar van 2015 weer aantrekken. Dit kan verschillende oorzaken 
hebben. Ten eerste kunnen werkgevers behoefte hebben aan extra personeel. Een 
groeiend aantal vacatures is dan de voorbode van het aantrekken van de werkgelegenheid. 
Ten tweede kan een toenemend aantal vacatures duiden op een hogere vervangingsvraag. 
Er gaan meer mensen met pensioen of werkgevers hebben de afgelopen jaren het 
vervangen van vertrekkend personeel uitgesteld met het oog op de bezuinigingen.  
Op de langere termijn is de verwachting dat er een tekort aan zorgpersoneel ontstaat in 
Fryslân. Dit wordt vooral veroorzaakt door de vergrijzing, waardoor er veel personeel uit 
gaat stromen. In welke mate de tekorten een probleem zullen worden is afhankelijk van de 
invloed van technologische ontwikkelingen op de vraag naar personeel in de zorg. 
 
Verdringing arbeidsmarkt  
Voor een duurzame arbeidsmarkt is het van belang dat ieders talent benut wordt. In 
Nederland staan relatief veel mensen buiten het arbeidsproces. De kern van het probleem 
is dat een groot deel van de ‘insiders’ op de arbeidsmarkt wordt over-benut, terwijl 
‘outsiders’ juist onderbenut worden. Over-benutting kan leiden tot stress en arbeidsuitval 
door een burn-out. De ‘outsiders’ bouwen geen ervaring op en benutten hun talenten niet.   
Door de toenemende vraag naar hoger opgeleid personeel is de kans aanwezig dat de 
tweedeling tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’ wordt versterkt. Er is minder werk voor mensen 
met een lagere opleiding. Daarnaast blijkt dat er in de lagere beroepen sprake is van een 
grote over-kwalificatie. Bijna de helft van de banen in de lagere verzorgende beroepen 
wordt ingevuld door overgekwalificeerde medewerkers. Er is dus sprake van verdringing op 
de arbeidsmarkt. Naast verdringing, doordat banen worden ingevuld door 
overgekwalificeerde medewerkers, kan er ook sprake zijn van verdringing door het 
inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers. Vrijwilligers worden op dit moment vooral 
ingezet op taken waar medewerkers geen tijd meer voor hebben, zoals meegaan met 
uitstapjes. Maar vrijwilligers gaan ook steeds meer andere taken doen, zoals het bijhouden 
van de tuin,   

                                                           
9 ZorgpleinNoord & Venturaplus: Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Noord-Nederland 2016 

http://www.zorgpleinnoord.nl/media/documents/Arbeidsmarktverkenning_2016_def.pdf
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Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen in (Noordoost) Fryslân)  
 
Toename zorgvraag 
In het TNO-rapport ‘Indicatie van de zorgvraag in 2030: prognoses van functioneren en 
chronische aandoeningen in Friesland’ staat beschreven dat de samenstelling van de 
bevolking de komende jaren gaat veranderen. Er is sprake van een afname van de Friese 
bevolking jonger dan 65 jaar van 532.000 naar 479.000 en een groei van het aantal 
ouderen van 115.000 naar 171.000. Het aantal ouderen met functioneringsproblemen in 
2030 groeit naar verwachting van 43.600 naar ruim 70.000.  
 
 

 
 
Figuur 2.1: Prognose functioneren ouderenpopulatie (65 jaar en ouder) in Friesland in de 
periode 2012-2030 op basis van Friese prevalentiegegevens (bron: TNO-rapport ‘indicatie 
van de zorgvraag in 2030’)  
 
Daarnaast is de verwachting dat het aantal chronische aandoeningen fors gaat stijgen 
tussen nu en 2030. Dit komt vooral door de snelle stijging van het aantal 75-plussers. De 
grafiek hieronder laat de stijging van het aantal ouderen en de stijging van het aantal 
functioneringsproblemen zien.  
 
Mobiliteitsproblemen10 komen het vaakst voor. In 2012 waren er ongeveer 21.000 Friese 
ouderen met mobiliteitsproblemen. Dit aantal gaat naar verwachting stijgen naar 32.000 
ouderen met mobiliteitsproblemen in 2030. Ook het aantal Friese inwoners met dementie 
gaat flink oplopen. Op dit moment zijn er ongeveer 10.500 ouderen met dementie. De 

                                                           
10 Met mobiliteitsproblemen wordt bedoeld: moeite met lopen, met het dragen van een tas, of met opstaan of 
bukken. Dit betekent dat zij voor veel dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn van vervoersvoorzieningen, 
hulpmiddelen en/of zorg. Mobiliteitsbeperkingen kunnen ook het onderhouden van sociale contacten 
belemmeren en daarmee eenzaamheid verergeren. 

https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/rubrieken/beroepen-en-opleidingen/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/Indicatie+van+de+zorgvraag+in+2030+-+prognoses+van+functioneren+en+chronische+aandoeningen+(Friesland)+(rapport+TNO).pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/rubrieken/beroepen-en-opleidingen/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/Indicatie+van+de+zorgvraag+in+2030+-+prognoses+van+functioneren+en+chronische+aandoeningen+(Friesland)+(rapport+TNO).pdf
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komende jaren gaat dit stijgen naar 18.000 inwoners, wat een stijging betekent van 70%11.  
Door de toename van het aantal ouderen en daarmee de toename van het aantal 
functioneringsproblemen en chronische aandoeningen gaat de zorgvraag de komende jaren 
stijgen.  
 
Andere woonvormen 
Doordat het rijksbeleid zich richt op extramuralisering van cliënten met een 
zorgzwaartepakket 1 t/m 3 en de helft van zorgzwaartepakket 4 leidt dit tot een 
geleidelijke uitstroom van cliënten uit verzorgingshuizen. Op dit moment zijn er ongeveer 
1650 intramurale plaatsen beschikbaar in Noordoost Fryslân. De mate van 
extramuralisering wordt niet alleen bepaald door het rijksbeleid, maar ook door het eigen 
beleid van zorgaanbieders en het inkoopbeleid van het zorgkantoor. Wanneer 
zorgaanbieders en het zorgkantoor er voor kiezen om ook hogere zorgzwaartepakketten 
niet meer te huisvesten in zorgcentra zal de behoefte aan intramurale capaciteit verder 
afnemen. Afhankelijk van waarvoor gekozen wordt in Noordoost Fryslân, zal de 
capaciteitsbehoefte met 30% tot 70% kunnen afnemen tot en met 202512.  
De dalende capaciteitsbehoefte is vooral van toepassing op verzorgingshuizen. De vraag 
naar intramurale verpleeghuiszorg gaat juist stijgen de komende jaren. Er gaat een 
verschuiving plaats vinden van het verzorgd wonen richting het beschermd wonen. De 
huidige vraag naar verzorgingshuizen zal verschuiven naar een vraag naar verpleeghuizen. 
De tabel hieronder laat zien dat er 2300 plekken voor verpleegzorg in de regio Noordoost 
Fryslân nodig zijn in het jaar 2030. Op dit moment zijn dat er ongeveer 1650.  
 

 2010 2011 2012 2020 2030 2040 

Achtkarspelen 240 240 250 270 330 370 

Dantumadeel 250 250 260 300 370 440 

Dongeradeel 360 350 340 330 360 390 

Ferwerderadeel 90 90 90 110 150 190 

Kollumerland 200 200 200 260 390 550 

Tytsjerksteradiel 490 500 510 580 700 820 

Totaal Noordoost 1.630 1.630 1.650 1.850 2.300 2.760 

Figuur 2.2: Prognose tehuisbevolking in Noordoost Fryslân (bron: Prognose Fryslân 2013) 
 
Door de vergrijzing en de afname van intramurale zorg komt er meer behoefte aan 
aanleunwoningen en levensloopgeschikte woningen. Dit betekent dat er meer wordt 
gevraagd van de kwaliteit en bruikbaarheid van woningen. De inschatting is dat er in 2025 
ongeveer 1900 extra levensloopgeschikte woningen nodig zijn in de regio Noordoost 
Fryslân. Dit betekent niet dat er heel veel nieuwbouwwoningen bij moeten komen. 
Bestaande woningen die na 2000 zijn gebouwd kunnen in de meeste gevallen 
levensloopgeschikt gemaakt worden. De meeste gemeenten in de regio Noordoost Fryslân 
hebben genoeg woningen die hiervoor in aanmerking komen. Een uitzondering daarop is de 
gemeente Dantumadiel, waar met circa 160 woningen die na 2000 zijn gebouwd en een 
geschatte behoefte van 230 levensloopgeschikte woningen, het risico op een mismatch 
ontstaat13.  
 
Het is de verantwoordelijkheid van de woningcorporaties, de gemeenten en de 
huiseigenaren dat er in de toekomst genoeg levensloopgeschikte woningen zijn. Ouderen 
met een eigen huis zullen zelf hun woning aan moeten passen. Gemeenten kunnen dit 

                                                           
11 TNO: Indicatie van de zorgvraag in 2030: prognoses van functioneren en chronische aandoeningen in 
Friesland (2014) 
12 Netwerk Noordoost: Atlas Noordoost Friesland (2015)  
13 Netwerk Noordoost: Atlas Noordoost Friesland (2015)  

https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/rubrieken/beroepen-en-opleidingen/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/Indicatie+van+de+zorgvraag+in+2030+-+prognoses+van+functioneren+en+chronische+aandoeningen+(Friesland)+(rapport+TNO).pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/rubrieken/beroepen-en-opleidingen/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/1403-indicatie-van-de-zorgvraag-in-2030---prognoses-van-functioneren-en-chronische-aandoeningen-friesland-rapport-tno/Indicatie+van+de+zorgvraag+in+2030+-+prognoses+van+functioneren+en+chronische+aandoeningen+(Friesland)+(rapport+TNO).pdf
http://www.publicresult.nl/wp-content/uploads/2015/12/Eindrapport-Atlas-NOF.pdf
http://www.publicresult.nl/wp-content/uploads/2015/12/Eindrapport-Atlas-NOF.pdf
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stimuleren en hier voorlichting over geven.  
 

Huisartsen in Noordoost Fryslân  

Omdat mensen in de toekomst langer thuis blijven wonen vraagt dit om een andere manier 
van werken. Hierbij hebben huisartsen een spilfunctie. De tabel hieronder laat zien dat er 
in de toekomst in de regio Noordoost Fryslân behoefte is aan 77 huisartsen. Op dit moment 
zijn dat er 64 op 32 locaties. Door de vergrijzing van huisartsen in de regio Noordoost 
Fryslân zullen er de komende jaren 20-28 nieuwe huisartsen nodig zijn14.  

 

Figuur 2.3: Ontwikkeling vraag en aanbod huisartsenzorg (Bron: Atlas Noordoost Friesland) 
 
Dit zou problemen op kunnen leveren, want volgens een onderzoek van STAMM15 gaat er de 
komende jaren naar verwachting een tekort aan huisartsen ontstaan in Noordoost Fryslân. 
Veel huisartsen gaan de komende tien jaar met pensioen. Landelijk gezien is de instroom 
van nieuwe huisartsen voldoende om de uitstroom te compenseren, maar deze instroom is 
regionaal niet gelijk verdeeld. Vooral de noordelijke provincies, dus ook Noordoost Fryslân  
zijn niet populair als vestigingsplaats.  
Er kan op dit huisartsentekort geanticipeerd worden door meer huisartsen aan te trekken. 
Zo kan er bijvoorbeeld bemiddeld worden bij het op zoek gaan naar een opvolger van een 
huisarts. Ook kan Noordoost Fryslân gepromoot worden als aantrekkelijk gebied om te 
wonen en werken. Verder kunnen er aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden 
gecreëerd worden, zoals ondersteuning bieden bij het zoeken naar een baan voor de 
partner of het geven van een financiële prikkel. Venturaplus ontwikkelde hiervoor 
verschillende scenario’s.16  
 
Opleidingen zorg in (Noordoost) Fryslân 
De zorg gaat de komende jaren veranderen, dus dit betekent dat het onderwijs hierop aan 
moet sluiten. Het project Seker en Sûn is bezig met een eerste aanzet tot uitwerking van 
nieuwe onderwijsprogramma’s in Fryslân. Zij gaan kijken welke deskundigheden en 
competenties professionals in de toekomst nodig hebben. Dit wordt kortgesloten met het 

                                                           
14 Netwerk Noordoost: Atlas Noordoost Friesland (2015)  
15 STAMM: Anticiperen op verwacht huisartsentekort: quickscan voor de noordelijke provincies (2014)  
16 http://venturaplus.nl/media/upload/files/VNTP%20-%20WVM%20printversie(1).pdf 
 

http://www.publicresult.nl/wp-content/uploads/2015/12/Eindrapport-Atlas-NOF.pdf
http://www.cmostamm.nl/wp-content/uploads/Anticiperen-op-verwacht-huisartsentekort-quick-scan-voor-de-noordelijke-provincies-definitief.pdf
http://venturaplus.nl/media/upload/files/VNTP%20-%20WVM%20printversie(1).pdf
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onderwijsveld, zodat de bestaande opleidingen hierop aangepast en aangevuld kunnen 
worden. Het project Seker en Sûn sluit aan op het advies ‘Naar nieuwe zorg en 
zorgberoepen: de contouren’ aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit 
advies wordt antwoord gegeven op de vraag hoe een toekomstgerichte beroepenstructuur 
en een daarop afgestemd flexibel opleidingscontinuüm voor de gezondheidzorg in 
Nederland ingericht kan worden.17 
Daarnaast stimuleren zorg- en welzijnsorganisaties in Noordoost Fryslân hun medewerkers 
al een aantal jaren om zich om te scholen naar een hoger of ander kwalificatieniveau. Een 
leven lang leren wordt steeds gangbaarder. Desondanks blijft het een opgave om op te 
leiden voor nieuwe beroepen. Hoe versterk je de aansluiting tussen het onderwijs en de 
beroepspraktijk, terwijl de beroepspraktijk nog volop in ontwikkeling is?18  
 
Bereikbaarheid voorzieningen 
Op dit moment zijn er in de regio Noordoost Fryslân 57 welzijnsaccommodaties19. 
Daarnaast zijn er 64 huisartsen op 32 locaties en zijn er 24 zorgcentra met een totale 
capaciteit van ruim 1530 plaatsen20. Door de veranderende bevolkingssamenstelling 
vermindert het draagvlak voor deze voorzieningen. Dit effect wordt nog verder versterkt 
door de bezuinigingen. Het lijkt onvermijdelijk dat er een aantal voorzieningen in de 
toekomst afgestoten moeten worden. Anders ontstaat er een grote mismatch tussen vraag 
en aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen.  
In ‘de Atlas van Noordoost Friesland’ worden drie ontwikkelingsrichtingen beschreven 
waarmee de voorzieningen toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Deze drie 
richtingen zijn:  

 Maximale spreiding: het minimale doen om voorzieningen toekomstbestendig te 
maken; 

 Clustering in centrumkernen: zoveel mogelijk concentreren van voorzieningen in de 
grotere centrumkernen; 

 Clustering naar functie: concentratie van voorzieningen op plekken waar elkaar 
versterkende voorzieningen goed samen kunnen komen.  

Bij het kiezen van een ontwikkelingsrichting zal er een afweging worden gemaakt tussen 
kwaliteit, bereikbaarheid en financiën. Wanneer voorzieningen worden geclusterd is dit 
beter voor de kwaliteit en de financiën, maar komt de bereikbaarheid in het geding. 
Wanneer voorzieningen verspreid zijn, is de bereikbaarheid goed, maar is de kwaliteit 
lager en is het vaak duurder in exploitatie. Op dit moment exploiteren de gemeenten 
veelal de welzijnsaccommodaties. De regio heeft ook veel buurt- en dorpshuizen waar de 
bezettingsgraad over het algemeen laag is. Daarom is het van belang om met partners te 
bespreken welke mogelijkheden er zijn om maatschappelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk 
te benutten. Welzijnsactiviteiten zouden bijvoorbeeld ook plaats kunnen vinden in scholen 
en sportkantines. Wanneer ervoor wordt gekozen om een gemeenschapsaccommodatie in 
een kern alleen in stand te houden wanneer er geen school of sportkantine aanwezig is, 
zouden er 31 van de 57 accommodaties afgestoten kunnen worden. De keuze voor een van 
de scenario’s uit de Atlas van Noordoost Friesland blijkt niet een keuze tussen 3 richtingen 
te zijn. Maatwerkoplossingen zullen steeds vaker gaan meespelen in de keuze tussen 
richtingen.  
In 2007 werd het ziekenhuis De Sionsberg onderdeel van de zorggroep Pasana. Pasana ging 
eind 2014 failliet, waardoor het ziekenhuis de deuren moest sluiten. Begin 2015 is er een 
doorstart gemaakt en is Sionsberg 2.0 begonnen. Op dit moment kunnen mensen in het 

                                                           
17 Rapportage naar nieuwe zorg en zorgberoepen, de contouren.  
18 Voorbeelden zijn de praktijkroute Friesland College, de Friese Zorgacademie, de lectoren aan de Hoge 
Scholen in Fryslân en de rol van Venturaplus. 
19 Hiermee worden verschillende plekken bedoeld waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zoals dorpshuizen, 
scholen, sportkantines en dergelijke. 
20 Netwerk Noordoost: Atlas van Noordoost Fryslân (2015) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/04/10/naar-nieuwe-zorg-en-zorgberoepen-de-contouren
http://www.publicresult.nl/wp-content/uploads/2015/12/Eindrapport-Atlas-NOF.pdf
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medisch centrum terecht voor de huisarts, poliklinische en dagbehandelingen op het 
gebied van cardiologie, neurologie, longgeneeskunde, dermatologie, chirurgie, interne 
geneeskunde, urologie, gynaecologie en kaakchirurgie. Daarnaast is de spoedeisende hulp, 
de poli chirurgie en de poli interne geneeskunde weer geopend. Voor oogheelkunde, 
orthopedie en KNO kunnen patiënten niet in Dokkum terecht, maar de Sionsberg 2.0 
verzorgt wel de voor- en nazorg. 
Wanneer mensen van een ziekenhuis gebruik willen maken kunnen zij naar Nij Smellinghe 
in Drachten, het MCL in Leeuwarden of het UMCG in Groningen.  
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Hoofdstuk 3: Witte vlekken in het zorgaanbod van Noordoost Fryslân  
 

Vanuit de deskresearch en de gesprekken met beleidsmedewerkers, dorpencoördinatoren, 

gebiedsteams, aanbieders, het Zorgkantoor, Zorgbelang en de Sociaal medische eerste lijn 

komen een aantal thema’s, ontwikkelingen en witte vlekken bovendrijven die op het 

niveau van ANNO opgepakt kunnen worden. Deze thema’s spelen zowel lokaal als op het 

streekniveau. Alle thema’s zijn een samenspel van verschillende beleidsvelden en kunnen 

niet meer opgelost worden zonder een integrale insteek waarbij verschillende partijen, 

inwoners, overheden, maatschappelijke organisaties en overheden samenwerken. 

 

1. (Geschikt) wonen 

Ouderen verhuizen nauwelijks nog, en willen liever ook niet verhuizen, ze zijn gehecht aan 

hun woning en aan het dorp waarin ze wonen. Deze ouderen wonen in toenemende mate in 

private woningen. Dit betekent dat woningaanpassing voor rekening komt voor de bewoner 

zelf. De opgave ligt daarbij op de aanpassing van drempels tot domotica en alles wat daar 

tussenin ligt. Daarnaast ligt er ook een opgave in de aanpassing van de fysieke 

woonomgeving in het kader van veiligheid, overzichtelijkheid, toegankelijkheid en 

bereikbaarheid. Ook aanpassingen in de functionele woonomgeving waarmee vooral de 

voorzieningen bedoeld worden, van zorgdiensten tot bezorgdiensten, is belangrijk. Tot slot 

is ook de aanpassing van de sociale woonomgeving een belangrijk item in dit thema. Dan 

zijn de sociale netwerken en steunstructuren in de woonomgeving van belang. Dit 

samenspel van verschillende beleidsvraagstukken speelt bij alle thema’s. 

 Ga in plaats van praten over integrale aanpak, ook eens aan de slag met dat 

integraal werken binnen en buiten je eigen organisatie. 

 Van de gedachte ‘is de woning nog geschikt voor mijn moeder?’ toewerken naar ‘is 

mijn moeder nog geschikt voor haar woning?’ 

 Is het wel zo’n goed idee om de verzorgingstehuizen af te breken?  

 Is de omvang van het probleem wel in beeld of schuiven we het van ons af? 

 

2. Voorzieningen 

Er is geen moeilijker onderwerp voor gesprek dan voorzieningen. Het opheffen van een 

school, de pinautomaat maar ook een tekort aan huisartsen zijn vraagstukken die bij 

inwoners spelen maar ook bij de betrokken organisaties. Sentiment speelt daarbij een 

grote rol. In de Atlas van Noordoost Friesland is gewerkt aan de ontwikkeling van 

verschillende scenario’s. Daarbij spelen bereikbaarheid en beschikbaarheid van 

voorzieningen een grote rol. Echter tot een echte keuze is men nog niet gekomen. Is het 

wachten op een onomkeerbaar moment zodat de keuze voor je gemaakt wordt of wordt 

het tijd om nu toch echt aan de slag te gaan? Doen we dat dan met de inwoners of niet? 

 Is het wachten op een onomkeerbaar moment een goede keuze of doen we dat nu 

er nog tijd is? 

 Is mobiliteit het probleem of bereikbaarheid? Welk probleem kun je oplossen? 

 Samenwerking en clustering tussen verschillende zorg/welzijnsaanbieders, hoe 

wordt dat georganiseerd? 
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3. Eigen regie 

Zoveel mogelijk de eigen regie van de cliënt voorop stellen is het devies. In Noordoost 

Fryslân kunnen, mede door de sterke sociale structuren inwoners de eigen regie lange tijd 

in eigen hand houden. Maar tegelijkertijd weten we dat in Noordoost Friesland veel 

mensen met een lage Sociaal Economische Status wonen waardoor problemen eerder 

ontstaan. Ook weten we dat er vraagverlegenheid heerst. Inwoners willen niet met hun 

problemen te koop lopen. Daarmee lopen deze inwoners een risico omdat ze niet om hulp 

vragen, de grens steeds verder verleggen tot het moment dat het echt niet meer kan. Dan 

is een klein probleem een groot probleem geworden.  

 Hoe kunnen we voorkomen dat inwoners te laat aan de bel trekken? 

 Mag je ingrijpen als hulpverlener ook als de cliënt het niet wil? 

 Zijn de gebiedsteams wel klaar om preventief te werken? 

 Overschatten we de eigen regie van de cliënt? 

 

4. Verbinden sociaal domein, medisch domein en informeel domein 

Het is niet meer van deze tijd om vanuit de verschillende domeinen te werken aan eigen 

oplossingen. Daarom zal gezocht moeten worden naar samenwerkingsverbanden waarin 

niet alleen professionals samenwerken maar ook inwoners een aandeel leveren. Eigen regie 

van de cliënt speelt hierin een belangrijke rol. Woorden als ontschotting en integraal 

werken zullen zich niet meer moeten beperken tot mooie woorden in beleidsnota’s maar 

moeten in de praktijk worden gebracht. Oplossingen voor de vraagstukken in Noordoost 

Fryslân kunnen niet meer vanuit een domein opgelost worden. 

 Wat heeft prioriteit, de cliënt of het geld? 

 Hoe kunnen we werkende pilots waarin de 3 domeinen samenwerken laten werken 

in heel Noordoost Fryslân? 

 Hoe voorkomen we dat we blijven praten, maar vergeten ook iets te doen? 

 Kan de druk vanuit fusies en samenwerkingsprojecten van de werkvloer afgehaald 

worden? 

 

5. Zorg en arbeid 

Noordoost Fryslân vergrijst, het aantal ouderen neemt toe en daarmee ook de vraag naar 

zorg op alle niveaus. De beroepsbevolking in zorg en welzijn vergrijst en krimpt  

tegelijkertijd waardoor er een gat ontstaat tussen vraag en aanbod. Daarnaast veranderen 

de eisen die gesteld worden aan medewerkers in zorg en welzijn waardoor er ook een 

kwalitatieve mismatch ontstaat.  

 Zijn er nog voldoende medewerkers in de zorg? 

 Kunnen we jonge mensen verleiden om in de zorg te gaan werken? 

 Kunnen medewerkers op het niveau MBO 1 en 2 nog mee en als dat niet zo is hoe 

passen we dat aan zodat zij wel aan het werk blijven? 

 Hoe zorgen we voor een aansluiting tussen opleidingen en de beroepspraktijk? 

 Gaan nieuwe zorgconcepten, technologische en sociale innovaties wel samen met 

kwaliteit in de zorg? 
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Bijlagen 
 
ABCD-model  
Op 10 april 2015 is het advies ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ van de 
Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, uitgebracht aan de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit advies staat beschreven dat de gezondheidszorg 
in de toekomst gericht is op het bevorderen en herstellen van het zelfstandig functioneren 
van mensen in hun eigen leefomgeving. De eigen regie en veerkracht van het individu staan 
hierbij centraal.  
In het advies staat beschreven welke zorg er nodig is en waar die zorg moet plaatsvinden. 
Dit heeft geresulteerd in een dynamisch model (ABCD-model) van de toekomstige 
Nederlandse gezondheidszorg met vier zorggebieden, namelijk voorzorg, 
gemeenschapszorg, laagcomplexe/complexe zorg en hoog complexe zorg21.  
Voorzorg is gericht op het bevorderen van gezond leven. Daarnaast is voorzorg gericht op 
het ontwikkelen van veerkracht en het voeren van eigen regie.  
Gemeenschapszorg is zorg die burgers zelf of via het eigen netwerk regelen, ondersteund 
door de technologie. Voor professionele zorg is er één aanspreekpunt. De zorg wordt 
dichtbij geleverd en is gericht op het herstel van het functioneren. 
Laagcomplexe en complexe zorg is basiszorg en gespecialiseerde zorg, zowel acuut als 
planbaar, die erop is gericht iemand zo snel mogelijk weer zelfstandig of zo zelfstandig 
mogelijk te laten functioneren. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de slimme inzet 
van technologie.  
Bij hoog complexe zorg is er sprake van grote gezondheidsrisico’s en ingewikkelde 
behandelingen. Hoog complexe zorg is vaak moeilijk voorspelbaar en zal zich concentreren 
in een hoogtechnologische omgeving.  
Professionals bewegen zich in alle componenten van het ABCD-model. Dit betekent dat 
toekomstige zorgprofessionals naast vakkennis ook moeten beschikken over generalistische 
vaardigheden. Generalistisch werken betekent: 

 Bevordering van functioneren: niet de aandoening staat centraal, maar de 
beperking in functioneren die het tot gevolg heeft; 

 De-escaleren: het zelfstandig of zoveel mogelijk zelfstandig functioneren in de 
eigen omgeving; 

 Gebruik en toepassing van techniek (domotica). 
 
Domotica   
Domotica is het integreren van technologie om de kwaliteit van leven te verbeteren22. Met 
behulp van technologische middelen wordt ‘zorg op afstand’ geboden aan mensen die 
hierdoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit verhoogt de eigenwaarde van oudere 
en zieke mensen en het verlaagt de kosten van de zorg. Domotica kunnen het zorgproces 
ondersteunen en aanvullen. Bijvoorbeeld cliënten kunnen op afstand in de gaten gehouden 
worden met uitluistersystemen of sensoren die aangeven wanneer iemand onrustig is of 
een ruimte verlaat. Ook kan een cliënt een eenvoudige alarmknop bij zich dragen, waarop 
de cliënt kan drukken als er een probleem is. Dit geeft de cliënt en de hulpverlener een 
veilig gevoel. Personeel kan efficiënter worden ingezet waardoor de technologie bijdraagt 
aan goedkopere zorg.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Commissie innovatie Zorgberoepen & Opleidingen: Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren (2015)  
22 RIVM: Domotica in de langdurige zorg (2013)   

http://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/rubrieken/beroepen-en-opleidingen/1504-naar-nieuwe-zorg-en-zorgberoepen-de-contouren-onlineversie/1504-naar-nieuwe-zorg-en-zorgberoepen-de-contouren-onlineversie/Naar+nieuwe+zorg+en+zorgberoepen+(de+contouren)+(onlineversie).pdf
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:209115&type=org&disposition=inline&ns_nc=1&ns_nc=1
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Shortlist concrete projecten ter verbetering/uitbreiding van zorgaanbod  

Door de inventarisatie van het project Sociaal Medische eerste lijn en de onderliggende 
inventarisatie samen te voegen is een lijst met pilots ontstaan die hieronder is bijgevoegd. 
 
Gemeente/ 
organisatie 

Naam project/pilot/ 
zorgvernieuwingsinit
iatief 

Korte beschrijving 

Achtkarspelen 

Yn'e Buorren 

Een individueel programma voor de kwetsbare oudere waarin 
wordt samengewerkt tussen het medische-, sociale- en 
zorgdomein. Met dit programma is een pilot gedraaid 
(evaluatierapport bijgaand) en wordt momenteel verder uitgezet 
in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Het succes 
zit in de preventie, de pro-actieve benadering, het MDO en 
vooral de samenwerking tussen de domeinen. 

Generatiehuis 
Stroobos-
Gerkesklooster 

Geen verdere info beschikbaar 

Sociaal Vitaal 

Een beweegprogramma voor bijna kwetsbare ouderen waarin het 
stimuleren van bewegen wordt gecombineerd met voedingsadvies 
en een vaardigheidstraining om met eenzaamheid om te gaan 
(flyer in bijlage). Het programma heeft vorig jaar gedraaid in 
gemeente Achtkarspelen met positieve uitkomsten. 

Sociaal Experiment 

– Samen met inwoners van Buitenpost, onderzoeken of de 
terugtrekkende overheid en de terugtrekkende zorgorganisaties, 
burgers de mogelijkheid bieden/ triggeren om zelf aan de slag te 
gaan met het bedenken van maatoplossingen als het gaat om 
zorg in de eigen woonomgeving. 
– Burgers, gemeente en Friese Wouden herijken hun rol en 
verantwoordelijkheid in een veranderende samenleving. 
– Onderzoeken welke ondersteuning burgers nodig hebben om 
daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid voor het vinden van 
oplossingen te nemen om zo hun burgerkracht in te zetten. 

Dantumadiel 
Samen voor meer 
met minder 

Het project zit nog in beginfase. Vroegtijdig investeren in zorg 

aan het jonge risico kind om daarmee uiteindelijk een 

verschuiving van dure jeugdzorg naar algemene voorzieningen te 

bewerkstelligen. Dit alles via een drietal lijnen: 

 Vroegtijdig (specifieke) preventie door betere 

ketensamenwerking 

 Versterken van de expertise in het gebiedsteam om de 

samenwerking mogelijk te maken 

 Doublures in de toeleiding en diagnostiek voorkomen 

c.q. afbouwen 

 Opsporen van witte plekken in het aanbod. 

Kollumerland Burum 

Digitaal loket Burum. Met bewoners is een digitaal loket 
ingericht, het digitale dorpshuis waarin verschillende initiatieven 
samen komen. Project is inmiddels afgesloten. 

Ferwerderadiel 
Pilot 
doarpsomtinkers 

Er worden vrijwilligers getraind om andere inwoners betrokken 
te maken bij de omgeving. De doarpsomtinker is een 
dorpsbewoner die optreedt als schakel tussen inwoners die hulp 
nodig hebben en dorpsgenoten die graag een ander willen 
helpen. De omtinker koppelt vrijwilligers aan mensen die 
bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij vervoer naar de tandarts, 
eenvoudige klusjes of sociale contacten.  

Dongeradeel 
It Nije doarp Morra-
Lioessens 

Bottum-up project waarin bewoners werken aan het 
gemakkelijker maken van woningruil, verbouwen en verhuizen 
binnen het eigen dorp. Daarnaast wordt collectief gewerkt aan 
energiebesparing en inkoop. Vanuit de werkgroep zorg in de 
dorpen wordt gewerkt aan de opzet van vrijwillige 
burenhulpdiensten. Hiermee willen de dorpen werken aan het 
krimpbestendig maken van hun dorp. 
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Methodiek Johanna 

De hoofddoelstelling van het project was via de methodiek 
Johanna het ontwikkelen van een regionaal toepasbare en 
gestandaardiseerde methodiek om het realiseren van 
gebiedsgerichte eerstelijnszorg vanuit patiënten perspectief te 
stimuleren. In Dongeradeel is het project verbreed naar wonen 
welzijn en zorg.  

Tytsjerksteradiel 

Yn'e Buorren 

Zie Achtkarspelen. 

Fabriek in Garyp 

De fabriek in Garyp. Door een lokale ondernemer is de 
plaatselijke melkfabriek (cultureel erfgoed) verbouwd tot een 
locatie waarin een drietal zorgappartementen zijn 
ondergebracht. Verder is er een huisarts, een locatie van 
Thuiszorg ‘de Friese Wouden’, kinderopvang en peuterspeelzaal 
in gevestigd. Inmiddels volledig operationeel. 

Zorgcoöperatie Tirza 

In de Trynwâlden is een zorgcoöperatie opgericht onder de naam 
Tirza. Is reeds in een vergevorderd stadium en daarmee ook voor 
een deel operationeel. 

Buurtsuper 
Eastermar 

Alles onder een dak (buurtsuper te Eastermar). De ondernemer 
heeft naast het voorzien van lokale bewoners van de dagelijkse 
levensbehoeften (veel streekproducten) ook een zorgfunctie. 
Weet veel van wat er speelt bij de bewoners en zorgt voor 
directe lijnen met de (sociale) dorpenteams. 

Zelfstandig wonen 
voor ouderen in 
Skewiel 

Skewiel. Zorggroep Tellens, locatie ‘Skewiel Trynwâlden’ staat 
voor de vernieuwde ouderenzorg in Oentsjerk. Hier hebben 
mensen regie over hoe zij oud willen worden. Zij wonen 
zelfstandig. De zorg en begeleiding en ondersteuning wordt op 
vraag verleend door professionals van het dienstencentrum. Die 
ondersteunen senioren bij het zelfstandig blijven wonen. 

Royal werkbedrijf 

Royal werkbedrijf. De ruim 3 hectare grond met een voormalige 
woonboerderij en een bedrijfsruimte wordt inmiddels ontwikkelt 
in een recreatieve locatie met een zorgbestemming. Deze locatie 
wordt door Royal Werkbedrijf gebruikt om mensen opnieuw deel 
te laten nemen aan het arbeidsproces. Het werken aan 
veranderingen van gedrag van de mensen en de overheid en de 
vraag binnen het midden en kleinbedrijf staat hierin centraal. 

Autismecampus 

Autismecampus. Initiatief van meerdere burgers welke kinderen 
hebben in de middelbare schoolleeftijd welke een autistische 
storing hebben. Initiatief is inmiddels omarmd door onderwijs- en 
gezondheidsinstellingen. Er is inmiddels een stichting voor de 
verdere ontwikkeling. Bestaat vanuit het bedrijfsleven ook 
belangstelling voor waar het gaat om toekomstig technisch 
personeel. Krijgt een provinciale uitstraling. 

Burgum mobiel 

Burgum mobiel. Oranje Ferbynt stelt zich ten doel om een 
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de burgers in 
de gemeente Tytsjerksteradiel. In dit geval betreft het de 
mobiliteit en activering van ouderen in Burgum. Is inmiddels 
operationeel 

Heit en mem café 

Het en mem café. Initiatief om ouders onderlinge ervaringen 
rond opvoeding van kinderen te laten uitwisselen. Inmiddels 
operationeel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


