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Collegebesluit 

1. De Friese samenwerkingsagenda vast te stellen; 

2. Akkoord te gaan met het uitwerken van de Agenda; 

3. De raad te infomeren over de Friese samenwerkingsagenda; 

4. Hiervoor jaarlijks (2022-2025) een bedrag van € 5.518,- beschikbaar te stellen voor de 
uitvoering van de Friese samenwerkingsagenda  

 
Toelichting/achtergrond 

Voor u ligt de Friese samenwerkingsagenda van de Friese gemeenten en de zorgverzekeraar De 
Friesland. Goede samenwerking tussen de gemeenten en de zorgverzekeraar levert voor onze Friese 
inwoners betere zorg en ondersteuning op. Dit is een opdracht vanuit VWS, zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) en de VNG met als doel de samenwerking tussen de domeinen structureel beter te 
borgen. Elke zorgkantoor-regio maakt een eigen samenwerkingsagenda.  
 
Voor onze inwoners en specifiek voor ouderen, GGZ-cliënten en jeugdigen is integrale en goed 
afgestemde hulp, ondersteuning en zorg vanuit het sociale én medische domein belangrijk. 
Gemeenten en verzekeraars hebben een eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid en wettelijke 
verplichting om zorg en ondersteuning te realiseren. Maar ook in het voorkomen van zorg en 
bevorderen van gezondheid. Door samen in te zetten op preventie en door de zorg en ondersteuning 
vanuit de Wmo 2015, Jeugdwet, Zvw en Wlz beter op elkaar af te stemmen en slimmer te 
organiseren wordt de ondersteuning voor de inwoner beter en blijft deze beschikbaar en betaalbaar 
in de nabije toekomt voor de Friese burgers die dat nodig hebben.  
 
Er is de komende jaren sprake van een toename van het zorggebruik, een tekort aan zorgpersoneel 
en druk op diverse budgetten. Hiervoor zijn snelle innovatie, concrete oplossingsrichtingen en 
doorbraken nodig. Dit alles vraagt om stevige, integrale en duurzame domein overstijgende 
samenwerking op Fries niveau. Integrale en afgestemde zorg kan alleen samen worden gerealiseerd 
vanuit een gedeeld belang en een gedeelde visie.  
 
 
Meerwaarde Friese domein overstijgende samenwerking  
• Een gezamenlijke aanpak van bovenregionale en domein overstijgende knelpunten en opgaven; 
• Delen van kennis en slim opschalen en verduurzamen van bewezen (lokale) initiatieven; 
• Effectieve belangenbehartiging rondom de belangrijkste regionale opgaven; 
• Versterken innovatiekracht en genereren van middelen voor innovatie; 
• Landelijke kennis en expertise naar de regio organiseren. 
 



 

 

 
 
Lokaal en ook op provinciaal niveau wordt er in Friesland al lang domein overstijgend samen-
gewerkt, maar dit is tot op heden gefragmenteerd in diverse programma’s en projecten. Dit zijn 
onder andere  Sociaal Medische 1e lijn, Friese preventieaanpak, Seker en Sûn, Bloeizone en Vitale 
Regio.  
 
 
Thema’s en ambities 
De samenwerking richt zich op doelgroepen waarvoor zorg en ondersteuning wordt gefinancierd 
vanuit het gemeentelijk domein (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en 
Jeugdwet) en het domein van De Friesland (Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige  
zorg (Wlz)) en waar afstemming van belang is om tot integrale zorg en ondersteuning te komen. 
 
Voor de duur van de samenwerkingsagenda (2022-2025) gaan we aan de slag met de thema's: 
1.  Ouderen 
2.  GGZ 
3.  Gezondheid/preventie 
4.  Jeugd 
5. Juiste zorg op de Juiste Plek  
 
De eerste drie thema’s zijn landelijk bepaald. In Friesland is ervoor gekozen om ook het thema 
‘Jeugd’ en het thema ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ toe te voegen.  
 
 
Uitwerking van de thema’s 
In de samenwerkingsagenda staan de concrete ambities voor de komende jaren vermeld.  Deze 
worden zo veel mogelijk opgepakt in de bestaande domein overstijgende Friese programma’s en 
projecten. Omdat we reëel willen zijn in wat we kunnen doen, zullen we elk jaar (2022-2025) een 
aantal ambities benoemen waar we dat jaar mee aan de slag gaan.  
Hoe de ambities worden gerealiseerd wordt per ambitie bekeken: de ene ambitie leent zich voor 
ontwikkeling en uitvoering op provinciaal niveau. Andere ambities worden eerst in pilotvorm in één 
of meerdere gemeenten uitgevoerd. De kennis die lokaal is ontwikkeld of de effectief bewezen 
interventies kunnen daarna op de schaal van de hele regio worden gedeeld en mogelijk uitgerold, 
waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden voor structurele borging.  
 
 
Samen gemaakt 
De samenwerkingsagenda is opgesteld met de inbreng van veel verschillende partijen. Er zijn sessies 
geweest met beleidsmedewerkers van de gemeenten en de zorgverzekeraar. Daarnaast hebben 
zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, MEE Noord, ROS Friesland, GGD Fryslân, de provincie, 
Zorgbelang en cliëntvertegenwoordigers meegedacht.  
 
Monitoring  
Jaarlijks wordt informatie over de voortgang van de ambities die onderdeel vormen van een ander 
Fries programma opgehaald. In de stuurgroep worden de resultaten besproken en wordt waar nodig 
bijgestuurd. De betrokken wethouders worden geïnformeerd via het VFG portefeuillehouders 
overleg Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport. 
 
 
Wat betekent de Friese Samenwerkingsagenda voor Súdwest-Fryslân? 
Als gemeente hebben we ingestemd met de samenwerkingsagenda en daarmee uitgesproken dat  
we meewerken aan het bereiken van de domein-overstijgende ambities. De ambities sluiten goed 
aan bij de doelen en ambities van Súdwest-Fryslân en versterken deze. Het gaat om planmatige,  
 
 



 

 

 
 
structurele samenwerking in plaats van losse projecten en programma’s. We doen dit zoveel 
mogelijk binnen bestaande opdrachten, uren en budgetten. Daarvoor zijn geen extra middelen 
nodig. Bij een aantal ambities wordt gekeken welke gemeente een innovatieve aanpak wil 
ontwikkelen en uitvoeren en bij positieve resultaten kunnen andere gemeenten die aanpak uitrollen 
(zoals in het verleden bij de POH-GGZ Jeugd en EPA). In dat geval kijken wij of wij mee willen doen 
en waar dekking voor de extra kosten gevonden kan worden. Voor de procesmatige ondersteuning 
van de Friese Samenwerkingsagenda wordt van iedere gemeente en De Friesland een bescheiden 
bijdrage gevraagd.   
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