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De Friesland Zorgverzekeraar en GGD Fryslân hebben subsidie verworven om samen met 
gemeenten een preventieprogramma uit te voeren dat moet leiden tot vitaliteit van de Friese burgers. 
In de projectaanvraag is uitgegaan van het werken met lokale pilots, maar ook van het delen van 
informatie met andere gemeenten, en van een provinciaal ontwikkel- en leertraject. Een uitgangspunt 
van het programma is om preventie op een integrale wijze te benaderen en in co-creatie te realiseren. 
Het programma zal in de tijd gaan groeien, maar voor de start zijn keuzes nodig. De bedoeling van 
deze spelregels is, dat gemeenten kunnen ‘aanhaken’ aan het programma en dat in co-creatie een 
voorstel voor de governance kan worden ontworpen. De spelregels voor deze eerste fase gaan over 
de selectie van pilotgemeenten en over het ontwerp van de governance. 
 

1. Selectie van pilotgemeenten 
De directeur Publieke Gezondheid van Veiligheidsregio Fryslân en de directie van De 
Friesland Zorgverzekeraar maken samen een keuze, met welke gemeenten het programma 
gestart zal worden. 
Een belangrijk criterium bij de keuze van gemeenten is de inschatting of er voldoende 
ambtelijk en bestuurlijk draagvlak is om te investeren en samen te werken in dit programma; 
hierbij valt te denken aan tijdsinvestering, beschikbaar stellen van data, en het actief bijdragen 
aan de provinciale programmaorganisatie. Daarnaast gaat het om een goede combinatie van 
pilots die het kansrijk maakt om veel te ontwikkelen, te leren en te verbeteren ten dienst van 
alle Friese gemeenten en alle Friezen. Verscheidenheid aan pilots is daarvoor interessant. 
Tenslotte moeten de pilots en ook het totale programma passen binnen de criteria zoals 
gesteld door Stichting Achmea Gezondheidszorg zoals omschreven op pagina 3 t/m 5 van de 
Procedure Projectaanvraag: 
(http://www.innovatiefondszorgverzekeraars.nl/images/aanvraagformulieren/SAG_procedure_2015.pdf  . 

 
 

2. Ontwerp governance 
Bovengenoemden bereiden met vertegenwoordigers van de pilotgemeenten een voorstel voor de 
governance van het programma voor. Hierbij gaat het om het inrichten van een 
programmaorganisatie, die in eerste instantie gericht is op het sturen en faciliteren van de lokale 
projecten en op verantwoording. Daarnaast moet er uitdrukkelijk aandacht zijn voor de reikwijdte 
van de aanpak voor heel Friesland en de borging na de projectperiode. De Friesland 
Zorgverzekeraar heeft de suggestie gedaan, het Platform sociaal-medische eerste lijn (en de 
daarbij horende regionale groepen) hiervoor te benutten. Gemeenten hebben tot nu toe 
aangegeven dat zij voorkeur hebben voor aansluiting bij bestaande structuren, zoals de regionale 
ambtelijke en bestuurlijke overleggen volksgezondheid, het samenwerkingsverband ANNO en de 
(Platformfunctie van) Bestuurscommissie Gezondheid.  
De stuurgroep van de nieuwe programmaorganisatie beslist, welk gremium voor provinciale 
uitwisseling gebruikt wordt. Het staat gemeenten natuurlijk vrij, in elk ander gremium ook uit te 
wisselen. 
 
 
 

 
 
 


