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Samenvatting 
 

De Friesland heeft Zorgbelang Fryslân gevraagd een reactie te geven op Regiobeeld Fryslân (versie juni 

2020). Om onze reactie vanuit een breed perspectief van zorggebruikers te formuleren, heeft 

Zorgbelang Fryslân haar leden uitgenodigd voor een gesprek over het Regiobeeld. Voor u ligt dan ook 

een document waarin we gezamenlijk met onze lidorganisaties onze visie op het Regiobeeld hebben 

geformuleerd. 

1. De data 

Het Regiobeeld is een informatief, actueel overzicht van gegevens. Maar om de dialoog op gang te 

brengen, is het nog niet rijp genoeg. Zorg voor een presentatie van data in een context van een richting, 

grote lijnen, scenario’s en/of een stip aan de horizon. Maak er een leesbaar, toegankelijk en ‘nijsgjirrich’ 

document van, in begrijpelijke taal en in de juiste toon, geschreven voor een brede doelgroep van 

zorgprofessionals, cliënten/patiënten/burgers en beleidsmakers.  

2. De dialoog 

Voeg in het Regiobeeld op transparante wijze toe, op welke wijze het proces zal worden ingericht voor 

de brede dialoog, van waaruit de gezamenlijke regionale opgave geformuleerd gaat worden. Geef aan 

welke stakeholders betrokken worden. Betrek op professionele wijze cliënten/patiënten/burgers van 

meet af aan als volwaardige gesprekspartner in dit dynamische ontwikkelingsproces. Een ‘zorgtafel’ als 

samenwerkingsmodel kan hierbij van dienst zijn. 

3. Doen 

Zorg voor een speelveld dat recht doet aan de verbreding van het zorg- en welzijnsdomein in de 

afgelopen jaren. Werken aan gezondheid en preventie vindt al lang niet meer uitsluitend plaats binnen 

instituties. Integendeel, het behoud en bevorderen van gezondheid vindt (naast in instituties en 

organisaties) voor een steeds belangrijker deel plaats bij mensen thuis en op het niveau van buurt, wijk 

en dorp. Investeer in de voorkant van de zorg, in burger- en mienskipcompetenties. 

De inzet van Zorgbelang Fryslân 
Zorgbelang Fryslân neemt als stakeholder en strategische gesprekspartner in het Friese zorgveld graag 

deel aan het ontwikkelingsproces van Regiobeeld Fryslân. Samen met de Friese patiënten- en 

ouderenverenigingen en de landelijke koepels, kan zij adviseren over een professionele en effectieve 

inzet van cliënten/patiënten/burgers in dit proces. Met als doel dat deze partijen adequaat te 

positioneren dat zij vanuit een gelijkwaardige positie in het proces kunnen acteren. Daarmee kunnen 

hun expertise en perspectieven optimaal worden benut in de beleidsontwikkeling. 

Het zou een mooie, innovatieve, stap voorwaarts zijn in de burger- en patiëntenparticipatie in Fryslân, 

als De Friesland en Zorgbelang Fryslân gezamenlijk de ontwikkeling van het Regiobeeld benutten om de 

zorgzeggenschap op strategisch beleidsniveau in Fryslân naar een hoger plan te tillen. We nodigen u van 

harte uit om samen met ons te verkennen over de wijze waarop we gezamenlijk ‘gaan voor de hoogste 

trede’ van de burgerparticipatie in de zorg in Fryslân.  

Esther de Vrij, directeur-bestuurder Zorgbelang Fryslân 

December 2020  
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Goede zorg vraagt […] om gedragen 

keuzes en compromissen, wat 

betekent dat alle belangen goed 

gewogen of vertegenwoordigd 

moeten zijn, dat zeggenschap goed 

geregeld wordt en dat er netwerken 

ontstaan tussen professionals, 

mantelzorgers en vrijwilligers. Dit 

raakt aan de kern van het sociaal 

contract: grenzen tussen domeinen 

overschrijden en professioneel of 

bureaucratisch aangeleerd gedrag 

loslaten om tot een gedragen 

uitkomst te komen. Zodat er meer 

ruimte komt voor betrokkenheid en 

zeggenschap van diegenen om wie 

het draait. 

— Kim Putters1 

 

  

 
1 Sociaal en Cultureel Planbureau (2018). Een lokaal sociaal contract, Voorwaarden voor ene inclusieve 

samenleving. Geraadpleegd via http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2018/3/Een-lokaal-sociaal-contract---

webversie.pdf 
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1. Inzoomen op Regiobeeld Fryslân 
 

De Friesland heeft Zorgbelang Fryslân gevraagd een reactie te geven op Regiobeeld Fryslân (versie juni 

2020). Om vanuit een breed perspectief van zorggebruikers een reactie te formuleren, heeft Zorgbelang 

Fryslân haar leden uitgenodigd voor een gesprek over het Regiobeeld. Voor u ligt dan ook een document 

waarin we gezamenlijk met onze lidorganisaties onze visie op het Regiobeeld hebben geformuleerd. 

Van data naar dialoog, naar regionale opgave, naar doen 
Het doel van het Regiobeeld is het geven van ‘een feitelijk beeld van de sociale en gezondheidssituatie 

én opgave in een regio, gemeente of wijk’2. Het ontwikkelingsproces bestaat uit de volgende stappen:  

- Bijeenbrengen van de data 

- Het voeren van de dialoog, met als doel het formuleren van de gezamenlijke regionale opgave (en 

afspraken en acties) 

- Het doen: uitvoeren en realiseren van hetgeen is afgesproken 

In iedere stap is duiding een essentieel onderdeel. De rol van Zorgbelang Fryslân kan zijn om in dit 

ontwikkelingsproces samen met de lidorganisaties de duiding vanuit het burgerperspectief vorm te 

geven. 

In voorliggende reactie zullen wij achtereenvolgens op het proces data - dialoog – doen en het belang en 

de vormgeving van burgerparticipatie in dit proces ingaan.  

 

I. De data 
 

Een informatief (naslag)document 

In het Regiobeeld is, in de breedte van het werkveld zorg en welzijn, een grote hoeveelheid data 

verzameld. Het document vormt daarmee een actueel en informatief (naslag)document voor 

zorgprofessionals en beleidsmakers en een bron van data voor cliënten/patiënten/burgers.  

 

Nog niet rijp voor de dialoog 

In het ontwikkelingsproces dient het Regiobeeld de dialoog op gang te brengen. Wij constateren dat de 

hoeveelheid en omvattendheid van de data het voor ons ondoenlijk maakt daarop inhoudelijk te 

reageren. Ook de wijze waarop de data worden gepresenteerd maakt het lastig de grote lijn(en) te 

herkennen, die nodig zijn om een goed beeld te vormen van de regionale situatie en waarop een visie 

kan worden gevormd. Aan de verzameling gegevens wordt geen duiding of richting gegeven, noch 

worden keuzes voorgelegd aan de lezer. Om het gesprek over de data aan te kunnen gaan is richting 

nodig: wat zeggen de data in gezamenlijkheid over de toekomst, over ‘waar het heen gaat’ met zorg en 

welzijn in Fryslân. Het zijn, kortom, teveel gegevens (‘kale’ data) en het is niet duidelijk op welke 

onderdelen en op welke wijze de lezer moet aanhaken en reflecteren. Het document is volgens ons dan 

ook nog niet rijp om de gewenste inhoudelijke dialoog op gang te brengen.   

 
2 Berenschot (2020) Stand van het land. Geraadpleegd van 
http://www.berenschot.nl/actueel/2020/september/onderzoeksrapport-stand-zorg 
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In het licht van vorenstaande geven wij u het volgende mee 

• Geef duiding, betekenis en richting aan de data, bijvoorbeeld in een verhaallijn of grote lijnen. Neem 

de lezer mee, inspireer hem en verleid hem tot verder lezen en idee- en visievorming. Is er een stip 

op de horizon te formuleren: waar gaat het naartoe met de zorg in Fryslân en waarom? 

• Maak het document hanteerbaar en begrijpelijk, juist ook voor niet-professionals. 

Cliënten/patiënten/burgers (maar ook professionals!) vormen een heterogene groep. Het is niet 

voor iedereen weggelegd om een document als dit te lezen en te doorgronden.  

• Analyseer de verschillende dataverzamelingen zodanig dat daarna herkenbare dwarsverbanden 

kunnen worden gelegd, schets (voorlopige) analyses, stel prioriteiten, schets scenario’s. Daarmee 

bied je de lezer handvatten om een visie te vormen en op basis daarvan inhoudelijke input en 

feedback te geven op vraagstukken.  

• Maak bij het aanbrengen van duiding, betekenis en richting verbinding met c.q. gebruik van 

inzichten, resultaten en opbrengsten die in Fryslân in de afgelopen jaren in verschillende domeinen 

het licht hebben gezien. Provinciale, lokale, ‘nijsgjirrigge’ initiatieven, ideeën en projecten3 werken 

illustratief en inspireren. Innovatie komt van onderop. 

• Maak koppelingen naar relevante regiobeelden op meer lokaal niveau4. Zijn dat de ‘gangbare’ 

regio’s, die geen zelfstandige entiteiten zijn? Of is bijvoorbeeld een indeling in stad – platteland een 

optie? Hoe krijgt de specifieke problematiek van Fryslân een plek? Zorg voor een eenduidige 

vormgeving van het regiobeeld. Er zijn nu verschillende uitvoeringen van het regiobeeld in Fryslân, 

dat is verwarrend. Bundel de expertise. 

• Bij inzoomen op het document, constateren we dat zowel op de data en de ‘plaatjes’ nog het nodige 

valt bij te schaven. Zowel in de begripshantering als in de woordkeuze. Sommige begrippen, zoals 

sociaaleconomische status en vergrijzing worden veelvuldig gebruikt en hebben door onzorgvuldige 

inbedding in de tekst een stigmatiserende en kwetsende toon. Ook lijkt de samenhang tussen 

thema’s/begrippen en het niveau van beschrijvingen niet altijd helemaal te kloppen (bijvoorbeeld: 

leefstijl wordt geoperationaliseerd in roken, bewegen en obesitas).  

 

II. De dialoog 
 

Over het ontwikkelingsproces data – dialoog – doen wordt in het voorliggende Regiobeeld niet 

gesproken. Maar juist de dialoog en de doe-fase vormen de belangrijkste, maar ook meest complexe, 

fasen van het proces. Het is dus zinvol om in het Regiobeeld het te doorlopen ontwikkelingsproces te 

schetsen. Daarin moet in elke stap voldoende ruimte gecreëerd worden voor het duiden van gegevens 

en ontwikkelingen. 

In de dialoog moet, met de gebundelde expertise, de gezamenlijke regionale opgave worden 

geformuleerd. Het evaluatierapport van Berenschot geeft aan (juli 2020)5 dat ‘wie er aan tafel zit’ en 

 
3 Vitale Regio, Seker en Sûn, project ‘Ik bin der klear foar’, PGO en andere 
4 Regiobeeld Heerenveen, Regiobeeld Noordoost-Friesland, Regiobeeld Leeuwarden e.o. en andere 
5 Berenschot (2020) Stand van het land. Geraadpleegd van 
http://www.berenschot.nl/actueel/2020/september/onderzoeksrapport-stand-zorg 
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‘actief betrokken is’ bij het regiobeeld wisselt en ‘ook is actieve vertegenwoordiging van 

cliënten/patiënten/burgers nog niet overal vanzelfsprekend’.  

Genoemd rapport zegt ook, dat voorkomen moet worden dat het Regiobeeld een ‘statische weergave 

van data’ blijft, maar dat een dynamisch ontwikkelingsproces tot stand komt waarin alle relevante 

partijen op een volwaardige en gelijkwaardige wijze kunnen participeren6. 

In het licht van bovenstaande geven wij u het volgende mee 

• Schets op transparante wijze de context en doel van het Regiobeeld en het proces dat u daarbij voor 

ogen staat. Hoe gaat een dynamisch ontwikkelingsproces gerealiseerd worden? Geef daarbij aan 

welke partijen uit zorg, welzijn, patiënt/cliënt/burgerdomein, overheid, onderwijs enz. aan de 

dialoogtafel(s) worden uitgenodigd en hoe (vooreerst in grote lijnen) de dialoog gevoerd gaat 

worden. Maak daarbij een tijdlijn en knip deze op in overzichtelijke onderdelen. 

• Het is vanzelfsprekend dat cliënten/patiënten/burgers van meet af aan op een actieve en 

professionele wijze in dit proces vertegenwoordigd te zijn. Hun visie, expertise en 

ervaringsdeskundigheid zijn in de dialoog onmisbaar om tot een gezamenlijke regionale opgave te 

komen. Ook uit strategisch oogpunt is hun actieve vertegenwoordiging vereist; de noodzakelijke 

transformatie en de daarmee gepaard gaande gedragsverandering moet met urgentie en breed 

gecommuniceerd en gedragen worden. Door burgers op de juiste wijze te betrekken in het 

ontwikkelingsproces van Regiobeeld Fryslân wordt draagvlak bij burgers gecreëerd. En wordt 

bewerkstelligd dat vanuit het Regiobeeld thema’s en vraagstukken voortkomen die in de ‘doe-fase’ 

op lokaal niveau, dichtbij burgers, verder kunnen worden uitgewerkt en een plek kunnen krijgen. 

• Creëer een breed speelveld in alle fasen. In de afgelopen jaren zijn de begrippen zorg en welzijn flink 

opgerekt. Ontwikkelingen zoals Healthy Ageing, Bloeizones en Positieve Gezondheid hebben er 

mede voor gezorgd dat het oude beeld van ‘gezondheid als afwezigheid van ziekte’ heeft plaats 

gemaakt voor gezondheid in de betekenis van het beschikken over veerkracht en van ‘de hele mens’ 

in zijn leefomgeving7. Deze ontwikkeling alsook de sociale infrastructuur moeten daarom een 

stevige plaats krijgen in de agenda’s op de dialoogtafels, in de regionale opgave en in de doe-fase. 

• Neem de sociale infrastructuur sterk mee in het Regiobeeld. Er liggen urgente gezondheid 

gerelateerde vraagstukken in de mienskip: het gezond en leefbaar houden van buurt, wijk en dorp 

en de zorg voor positionering van nieuwe generaties in de sociale infrastructuur (o.a. verenigingen) 

en in de fysieke leefomgeving. Een sterke, actieve mienskip is nodig om de tekorten aan 

professionele zorg in de nabije toekomst mede op te vangen, waarbij een ‘gezonde’ demografische 

opbouw binnen de woon- en leefomgevingen nodig is om op te kunnen bouwen. 

• Werken aan gezondheid en preventie vindt al lang niet meer uitsluitend plaats binnen instituties. 

Integendeel, het behoud en bevorderen van gezondheid vindt (naast in instituties en organisaties) 

voor een steeds belangrijker deel plaats bij mensen thuis en op het niveau van buurt, wijk en dorp – 

in de mienskip. De fysieke en sociale leefomgeving bevordert, ondersteunt of belemmert de 

gezondheid en het welbevinden van mensen. Het inrichten van een gezonde leefomgeving en het 

ondersteunen van een gezonde leefstijl verdienen daarom een volwaardige plaats in het Regiobeeld.   

• Neem ook onderwijs en arbeidsmarkt mee in het proces. Het beroepsonderwijs (mbo, hbo, 

universitair) en de arbeidsmarkt (o.a. ZorgpleinNoord) zijn nauw verweven met de ontwikkelingen in 

 
 
7 Definitie van gezondheid: ‘Het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’ (Machteld Huber, 2014). 
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de zorg. Zij moeten de gelegenheid krijgen expertise aan de dialoog toe te voegen en zo snel 

mogelijk in hun onderwijs c.q. domein kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Ze kunnen daarnaast 

in de doe-fase een goede plek innemen met onder meer onderzoek. 

 

III. Doen 
 

De fase ‘doen’ zal, naar wij verwachten, vooral betrekking hebben op de acties en afspraken (projecten, 

initiatieven, samenwerkingsverbanden, onderzoek) die voortkomen uit de gezamenlijk geformuleerde 

regiovisie. Eerder hebben wij al aangegeven dat verbinding naar de ‘sub-regionale’ regiobeeld-

initiatieven belangrijk is en dat gezondheidsinterventies in een breed zorg- en welzijnsveld nodig zijn. 

Sluit aan bij en/of bouw voort op resultaten uit bijvoorbeeld Vitale Regio, de Friese Preventie Aanpak, 

regiobeeld Heerenveen (en andere regiobeelden in Fryslân), programma Sociaal medisch 1e lijn; 

incorporeer gezondheidsconcepten als Positieve Gezondheid. 

 

Ook hier geldt dat de betrokkenheid van cliënten/patiënten/burgers essentieel is. Denk daarbij in het 

bijzonder ook aan de rol van mantelzorgers en vrijwilligers. Zonder hen zal geen optimale transformatie 

in de zorg mogelijk zijn. 

 

Daarbij is het zinvol en aantrekkelijk om verschillende vormen van burgerparticipatie in te zetten. 

Bijvoorbeeld het werken met de narratieve methode8 en Right to Challenge9. Zorgbelang Fryslân kan 

deze burgerinitiatieven ondersteunen10. 

 

  

 
8 De narratieve methode is een evaluatiemethodiek waarin kwaliteiten en verhalen gelijkwaardig zijn aan en even 
belangrijk zijn als aantallen/cijfers. 
9 Het Right to Challenge (RtC) staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep 
(georganiseerde) bewoners taken van (bijvoorbeeld) gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, 
beter, slimmer en/of goedkoper kan. 
10 Zie ook ‘zelfbeheer’, bijlage pag. 11, participatiecirkel. 
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2. Het belang van burgerparticipatie in zorg en welzijn 
 

In deze paragraaf willen wij vanuit Zorgbelang Fryslân specifiek inzoomen op het belang van het 

burgerperspectief, zowel binnen het ontwikkelingsproces rond het Regiobeeld als in algemene (actuele) 

zin. 

2.1 Erken en benut het burgerperspectief  
Cliënten/patiënten/burgers zijn de mensen die uiteindelijk (en soms al heel snel) de effecten van 

strategisch zorgbeleid, veelal aan den lijve, ervaren. De kwaliteit van beleid wordt beter als ervaren en 

potentiële zorggebruikers bij de ontwikkeling van dat beleid betrokken zijn. Zij weten als geen ander wat 

de consequenties zijn voor de zorg en ondersteuning die zij krijgen/bieden en voor de kwaliteit van hun 

leven. Nodig hen van meet af aan uit om mee te denken en te praten over de ontwikkelingen in hun 

regio. Positioneer hen daarbij zorgvuldig en sterk11.  

Een professionele, gelijkwaardige en erkende positie en rol van burgers in het ontwikkelingsproces 

rondom het Regiobeeld draagt bij aan het creëren van betrokkenheid en draagvlak in de samenleving bij 

de urgentie van de noodzakelijke transformatie in zorg en welzijn. Laat de cliënten/patiënten/burgers 

meedoen in alle processtappen: de formulering van de regionale vraagstukken, de duiding en betekenis 

van data, en de afspraken en acties die daaruit voorkomen. Betrek hen van meet af aan en niet 

uitsluitend als reflectant op voorstellen (zie Participatieladder, pag. 11). 

Het professioneel betrekken van cliënten/patiënten/burgers in het ontwikkelingsproces van het 

Regiobeeld geeft blijk van intrinsiek gemotiveerde verbinding met de samenleving: het betrekken van 

burgers is zoveel méér dan kunnen ‘afvinken’ dat inspraak is geregeld. Zorggebruikers geven aan dat zij 

(te) veel ruimte ervaren tussen de zorgverzekering en het zorgveld. Door wezenlijke erkenning van de 

rol en positie van de (potentiële) zorggebruiker in dit proces kan de zorgverzekeraar deze ruimte kleiner 

maken en laten zien dat echte verbinding met de Friese mienskip haar dierbaar is. 

2.2. Investeer in het betrekken van patiënten, cliënten, burgers in het Regiobeeld-proces 
• Investeer in het betrekken van cliënten/patiënten/burgers in de volle breedte en in alle fasen van 

het project. Zorg dat de bemensing vanuit de verschillende cliënt/patiënt/burgerperspectieven aan 

de dialoogtafels en in de doe-fase gewaarborgd is. Naast mensen vanuit de patiëntenverenigingen 

en niet-georganiseerde burgers verdienen ook de groepen mantelzorgers en vrijwilligers daarin een 

plek te krijgen. 

• Investeer in het versterken en toerusten van de gesprekspartners uit dit ‘burgerdomein’, zodat de 

opbrengst van hun inzet optimaal en duurzaam is. Daartoe is expertise bij de werving en training en 

coaching ‘on the job’ noodzakelijk. Het is bouwen aan de toekomst. 

 

 
11 De Wmcz 2018 geeft hieraan richting waar het zorgvragers (cliënten, patiënten, burgers) in zorginstellingen 
betreft. De geest van deze wet, zeggenschap van zorggebruikers over hun zorg en welzijn, biedt goede 
aanknopingspunten voor de zeggenschap van burgers (zorggebruikers) bij het Regiobeeld. 
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2.3 Investeer in patiënten, cliënten, burgers en de mienskip 
Het kan niet vaak en duidelijk genoeg gezegd worden: zorg dat burgers inzicht krijgen en zich bewust 

worden van hun veranderende rol in zorg en welzijn. De klassieke verzorgingsstaat heeft het afgelopen 

decennium plaatsgemaakt voor de participatiesamenleving. Daarmee zijn verantwoordelijkheden 

teruggelegd bij de burger. De burger (patiënt/cliënt) is onvoldoende betrokken bij de impact daarvan op 

zijn rol en positie in zorg en welzijn. Het is de hoogste tijd om te investeren in het toerusten van burgers 

met kennis en vaardigheden om deze nieuwe rol, naar hun vermogen en waarden, te kunnen oppakken. 

Opdat zij in de door hun zelf gekozen omgeving (buurt, wijk of dorp) op een plezierige en veilige manier 

zo gezond en lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen12.  

• Zorg dat het voor burgers in de sociale context (hun thuisomgeving) goed voor elkaar is. Rust hen 

toe met kennis en vaardigheden om zelf regie te kunnen voeren op hun zorg en welzijn. Denk 

daarbij aan sociale en communicatieve vaardigheden (nodig voor het opbouwen van een duurzaam 

sociaal netwerk, meedoen in de mienskip, betekenis en zingeving), digitale en technologische 

vaardigheden (nodig voor het organiseren van zorg, apps, e-health, domotica), zelfmanagement- en 

gezondheidsvaardigheden enzovoorts. Vergeet daarbij nooit, dat ‘mee kunnen komen’ begint met 

het kunnen lezen, schrijven en rekenen. 

• Zorg dat de mienskip goed kan functioneren en ondersteun de ‘mienskipscompetenties’ in de 

sociale infrastructuur. Binnen de sociale infrastructuur vindt, vaak ongemerkt en ongezien, een 

groot deel van de hulp en zorg plaats. Burgers en professionals dragen hierin gezamenlijk de zorg en 

hulp voor de burgers. Denk aan mantelzorgers, sociaal werkers, mienskipwurkers en de vele 

vrijwilligers al dan niet in verenigingsverband. Een ‘competente mienskip’ is hard nodig om de 

bereikbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van de zorg in de nabije toekomst op peil te 

kunnen houden. Voorkom dat daarbij professionals de aansturing van processen voor hun rekening 

nemen en de vrijwilligers de uitvoering. 

2.4 Investeer in de voorkant van de zorg 
• Goede interventies aan ‘de voorkant’ beïnvloeden de (ervaren) gezondheid en het welbevinden van 

mensen. Dat kan, zoals we bij inzet van concept Positieve Gezondheid zien, leiden tot een afname 

van de vraag naar professionele zorg. Zet vormen van (kleinschalige) collectieve preventie in, gericht 

op doelgroepen maar waar nodig ook breed en intergenerationeel. Want naast specifieke acties 

voor bijvoorbeeld jeugd en voor ouderen (en andere), is investering in de verbinding en overdracht 

tussen generaties in de sociale context dringend nodig. 

• Maak geld vrij voor het professioneel ‘meenemen’ van patiënten/cliënten/burgers in de 

zorgtransitie. Ga in gesprek met burgers over de persoonlijke en lokale vraagstukken waar zij zich 

voor gesteld zien en kijk samen naar perspectieven en oplossingen.  

• Betrek burgers vroegtijdig bij regionale en lokale beleidsontwikkelingen, plannen en activiteiten. 

Houdt er daarbij rekening mee dat patiënten/cliënten/burgers een heterogene groep vormen, met 

gedeelde èn verschillende noden en wensen. En bedenk daarbij altijd dat zij, in hun omgeving en 

voor hun leven, de ‘experts’ zijn. 

 
12 Project Seker en Sûn heeft in 2018 het rapport ‘Competenties voor burgers en professionals in zorg en welzijn’ 
uitgebracht. Zorgbelang Fryslân heeft het daarop gebaseerde project ‘Ik bin der klear foar’ in de gemeente 
Dantumadiel opgezet, hetwelk nu in uitvoering is. 
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2.5 De rol van Zorgbelang Fryslân in het Regiobeeld-proces 
Zorgbelang Fryslân neemt als stakeholder en strategische gesprekspartner in het Friese zorgveld graag 

deel aan het ontwikkelingsproces van Regiobeeld Fryslân.  

Zorgbelang Fryslân kan samen met de Friese patiënten- en ouderenverenigingen adviseren over een 

professionele en effectieve inzet van cliënten/patiënten/burgers in dit proces. Met als doel de expertise 

en perspectieven van burgers optimaal te kunnen benutten voor de beleidsontwikkeling. Concreet 

wordt ingezet op het volgende: 

• Duiding van data en ontwikkelingen vanuit het burgerperspectief 

• Het versterken en verder professionaliseren van de participatie van de betrokken burgers in het 

proces 

Het zou een mooie, innovatieve, stap voorwaarts zijn in de burger- en patiëntenparticipatie in Fryslân, 

als De Friesland en Zorgbelang Fryslân gezamenlijk de ontwikkeling van het Regiobeeld benutten om de 

zorgzeggenschap op beleidsniveau in Fryslân naar een hoger plan te tillen. We nodigen u van harte uit 

om samen met ons te verkennen over de wijze waarop we gezamenlijk ‘gaan voor de hoogste trede’ van 

de burgerparticipatie in de zorg in Fryslân.  
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Participatiecirkel (Bron: Patiëntenfederatie Nederland) 

Bijlage: participatieladder en participatiecirkel 
Betrek cliënten/patiënten/burgers van meet af aan in het ontwikkelingsproces en niet uitsluitend als 

reflectant op voorstellen. Zoek effectieve samenwerking, zo hoog mogelijk op de participatieladder. 

  


