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Inleiding
Net als een schip vraagt ook een organisatie om onderhoud. In 2017 hebben we
tussen de bedrijven door dan ook gezorgd voor het nodige onderhoud.
Dat begon met de marktanalyse die onderzoeksbureau Zorgfocuz eind 2016 voor ons
had gemaakt. Het gaf veel inzicht in hoe er door sleutelfiguren uit het werkveld
tegen Zorgbelang Fryslân werd aangekeken. Het belangrijkste resultaat is dat er nog
eens kritisch gekeken is naar onze producten en de manier waarop we ze
presenteren.
Het jaar 2017 hebben we dan ook gebruikt om een actieplan te maken en de
organisatie klaar te maken voor de toekomst.
2017 was het eerste jaar voor Zorgbelang Fryslân zonder provinciale subsidie.
Dit ‘onderhoud’ is met plezier en veel enthousiasme uitgevoerd door de
medewerkers van Zorgbelang. Rond de zomer van 2017 is er uitgebreid gesproken
met onze lidorganisaties hoe we in gezamenlijk de wind in de zeilen kunnen houden.
Om met elkaar te blijven werken aan betere zorg.
De relatie met de provincie Fryslân kreeg hernieuwde aandacht toen Zorgbelang
werd uitgenodigd om zich op de Steatemerk in september te presenteren. Aanleiding
was bespreking van de Startnotitie Spreiding en Bereikbaarheid Zorgvoorzieningen.
Het gaf Zorgbelang de gelegenheid bij de statenleden nogmaals duidelijk te maken
wat er op het spel stond. Letterlijk. Door middel van een ludiek ballenspel konden
statenleden blikken omgooien die taken van Zorgbelang representeerden, die
verloren zouden gaan zonder provinciaal basissubsidie.

Margreet Mulder (D66, midden) gooit op aangeven van Fransiska Mast (rechts) en Harriet
Hollander (links) blikken met taken van Zorgbelang omver (foto: Marit van der Sleen)
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Hoewel de oppositiepartijen een motie indienden om Zorgbelang – net als in Drenthe
en Groningen – weer aan een basissubsidie te helpen, hebben de coalitiepartijen
helaas vastgehouden aan het besluit uit 2014: er is voor de provincie geen taak meer
op het sociaal domein.
De huisvesting vroeg ook om onderhoud. Drie jaar lang konden we genieten van de
gastvrijheid in een kantoorvilla van ziekenhuis De Tjongerschans, maar aan die
periode kwam in december 2017 een eind.
Een nieuwe plek vonden we even verderop in Heerenveen, aan de K.R. Poststraat in
het gebouw van de Dokterszorg Friesland. Van een statige kantoorvilla naar een
modern kantoorpand is een grote verandering, maar dankzij de warme ontvangst
door Dokterszorg, voelden we ons er direct thuis.
Zoals gezegd: er is onderhoud gepleegd het afgelopen jaar en we kunnen we weer
tegenaan. Koers verleggen biedt uitdagingen, maar zeker ook kansen. In 2018 zijn we
van start gegaan met een vernieuwde organisatie. Uitdagingen pakken we aan en
kansen proberen we te verzilveren. Zorgbelang is klaar voor de toekomst. Dit laatste
jaarverslag in deze vorm biedt u een overzicht van diverse activiteiten zoals die in
2017 plaatsvonden. In 2018 zullen wij u een jaarverslag bieden wat past bij onze
koerswijziging.

Esther de Vrij
directeur/bestuurder
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1. Adviespunt Zorgbelang
Het Adviespunt Zorgbelang is één van de pijlers onder onze organisatie. Binnen het
Adviespunt wordt gewerkt met een Helpdesk, waar alle inwoners van Fryslân terecht
kunnen met hun ervaringen, vragen en klachten over zorg en welzijn. Zij vinden daar
een luisterend oor, antwoord op vragen en advies hoe zij werk kunnen maken van
hun klachten. De Helpdesk wordt bemand door vrijwilligers.
Bij het adviespunt zorgt een
team van professionals voor
individuele ondersteuning
van zorgvragers met vragen,
problemen of klachten over
de
zorg.
Het
aantal
gespecialiseerde
functies
binnen het Adviespunt is in
2017 verder toegenomen.
Onderscheid wordt gemaakt
naar vertrouwenspersonen,
klachtenfunctionarissen en
onafhankelijke
cliëntondersteuners (OCO)
voor WLZ en sociaal domein.
Het vertrouwenspersoonswerk voor de jeugdhulp (vanuit de Jeugdwet) is door de
Friese gemeenten uitbesteed aan het AKJ. Zorgbelang voert dit uit in onderaannemerschap van het AKJ. De overige functies worden rechtstreeks door
instellingen en gemeenten bij Zorgbelang ingekocht.
Binnen het adviespunt zijn in 2017 de volgende functies uitgevoerd:
 cliëntvertrouwenspersoon jeugdhulp;
 OCO Wet Langdurige Zorg;
 cliëntvertrouwenspersoon binnen Fier (cliënten niet-vallend onder
jeugdwet);
 vertrouwenspersoon/OCO binnen het Sociaal Domein bij diverse gemeenten;
 vertrouwenspersoon binnen Maeykehiem;
 cliëntvertrouwenspersoon binnen Reik (cliënten niet-vallend onder
jeugdwet);
 cliëntvertrouwenspersoon samen met ervaringsdeskundige binnen Talant;
 vertrouwenspersoon voor verwanten binnen Talant;
 cliëntvertrouwenspersoon binnen Meriant;
 cliëntvertrouwenspersoon binnen OuderenPsychiatrieFriesland;
 klachtenfunctionaris ZuidOostZorg;
 Klachtenfunctionaris Veligheids Regio Friesland;
 Klachtenfunctionaris Maeykehiem;
 Klachtenfunctionaris Liante.
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1.1. Wettelijke cliëntvertrouwenspersoon jeugdhulp
Zorgbelang Fryslân voert het vertrouwenswerk uit in onder aannemerschap van het
Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (hierna te noemen AKJ).

De kerntaken van een (wettelijke) vertrouwenspersoon jeugdhulp zijn:
 Het geven van informatie en advies aan individuele
cliënten/ouders/verzorgers;
 Het bieden van (klacht)ondersteuning aan individuele
cliënten/ouders/verzorgers;
 Het voorlichten van cliënten en medewerkers van gecertificeerde instellingen
en gemeenten;
 Het signaleren van verbeterpunten.
De onafhankelijke vertrouwenspersonen jeugdhulp van het Adviespunt Zorgbelang
zijn er voor cliënten van de gebiedsteams, jeugdbescherming, jeugdreclassering,
Veilig Thuis en de diverse jeugdhulporganisaties in Friesland.
Naast de directe cliëntcontacten, hebben onder meer de volgende activiteiten
plaatsgevonden:
 Met de aanbieders van jeugdhulp hebben gesprekken plaatsgevonden over
de jaarrapportages en signalen over de jeugdhulp(organisatie) vanuit 2016.
De organisatie onderzoekt signalen en verbetert waar mogelijk haar beleid.
 Drie keer heeft een overleg plaatsgevonden met de Noordelijk provincies van
Zorgbelang, Groningen, Drenthe en Friesland;
 Deskundigheidsbevordering van de vertrouwenspersonen gericht op weten regelgevingen, training registratiesysteem;
 inzet op het vergroten van de bekendheid van de functie door voorlichting
aan beleidsambtenaren en wijkteam-/gebiedsteammedewerkers jeugd van
de Friese gemeenten.
Resultaten
In 2017 hebben de vertrouwenspersonen van Zorgbelang Fryslân ondersteuning
geboden aan cliënten, waaronder ook ouders/ verzorgers, familie, pleegouders en
hulpverleners, vallend onder de jeugdwet. De ondersteuning had betrekking op het
geven van informatie, maar ook het ondersteunen tijdens een klachtprocedure en/of
-gesprek met een gemeente of instelling.
Klachten hadden met name betrekking op onderstaande onderwerpen:
 bejegening;
 beslissingen;
 uitvoering jeugdhulp;
 gebrekkige informatie/ rapportage;
 bereikbaarheid/ beschikbaarheid.
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1.2. Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO-Wlz)
De cliëntondersteuner voor mensen met een indicatie Wet langdurige zorg, ondersteunt
en versterkt de positie, zelfredzaamheid, participatie en eigen regie van de cliënt. Deze
dienstverlening wordt vanaf 1 maart 2015 uitgevoerd door Zorgbelang Nederland in
opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. Zorgbelang Fryslân ondersteunt de cliënten
binnen de Friese provinciegrenzen (dekking zorgkantoor De Friesland).

Resultaten
In 2017 zijn enkele tientallen cliënten ondersteund bij vragen als het vinden van
passende zorg, informatie en advies, ondersteuning bij het invullen van documenten en
voeren van gesprekken. Daarnaast levert de OCO een aandeel aan de landelijke
bereikbaarheid.

1.3. Vertrouwenspersoon/OCO Sociaal Domein
Burgers die gebruik maken van het sociaal domein (WMO en Participatiewet) kunnen een
beroep doen op de ondersteuning van een onafhankelijk vertrouwenspersoon/
Onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) sociaal domein.
Een vertrouwenspersoon/OCO is een professional die deze mensen ondersteuning biedt
bij vragen en klachten over de zorg, de gemeente en het gebiedsteam, vanuit een
onafhankelijke positie en in vertrouwelijkheid. De cliënt wordt ondersteund om een
gelijkwaardig gesprekspartner te zijn voor de gemeente.
De vertrouwenspersoon/OCO sociaal domein is in 2017 werkzaam in de volgende
gemeenten: Leeuwarden, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Vlieland, Terschelling,
Menaldumadeel en Leeuwarderadeel.

Resultaten
In 2017 zijn tientallen cliënten ondersteund bij keukentafelgesprekken, formele en
informele bezwaren/ klachten, aanvragen maatwerkvoorzieningen, problemen rondom
zorg en PGB’s.
Het luisterend oor is in veel gevallen al helpend gebleken. Burgers worden in hun kracht
gezet zodat ze uiteindelijk weer zelf verder kunnen.
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1.4. Overige vertrouwenspersoon functies
Cliëntvertrouwenspersoon Fier
Binnen deze functie wordt er ondersteuning door een vertrouwenspersoon van
Zorgbelang Fryslân geboden aan cliënten van Fier, niet vallend onder de Jeugdwet. Ook in
2016 waren de vertrouwenspersonen van Zorgbelang Fryslân conform de overeenkomst
beschikbaar voor uitvoering aan deze taak.
Resultaten
In 2017 is er geen (klacht)ondersteuning geboden aan cliënten vallend onder deze
overeenkomst.
Vertrouwenspersoon Maeykehiem
Maeykehiem is één van de organisaties die meedoet in het concept van de
belangenbehartigersstoel gehandicaptenzorg bij Zorgbelang Fryslân. Maeykehiem
heeft aangegeven o.a. de functie onafhankelijke vertrouwenspersoon in te willen
stellen ten behoeve van verbetering van hun dienstverlening.
Resultaten
In 2017 zijn er enkele cliënten ondersteund door de vertrouwenspersoon van
Zorgbelang Fryslân.
Vertrouwenspersonen Alliade
Er zijn door Zorgbelang Fryslân en Zorggroep Alliade samenwerkingsafspraken gemaakt
rondom het instellen van een vertrouwenspersoon. Alliade vindt het belangrijk dat
zeggenschap en participatie van haar cliënten versterkt worden en dat de kwaliteit van
leven wordt verbeterd.
Binnen de gehele zorggroep zijn momenteel de volgende functies beschikbaar:
 cliëntvertrouwenspersoon binnen Reik (cliënten niet vallend onder jeugdwet);
 cliëntvertrouwenspersoon samen met ervaringsdeskundige binnen Talant;
 vertrouwenspersoon voor verwanten binnen Talant;
 cliëntvertrouwenspersoon binnen Meriant;
 cliëntvertrouwenspersoon binnen OuderenPsychiatrieFriesland.
Resultaten
Vanuit de samenwerkingsovereenkomst hebben er in 2017 27 cliënten en hun
verwanten van Reik (buiten de Jeugdwet), Meriant, OuderenPsychiatrieFriesland en
verwanten van cliënten van Talant contact opgenomen met de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon en ervaringsdeskundige voor Talant hebben vooral via de
locatiebezoeken contact gehad met 124 cliënten.
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2. Collectieve belangenbehartiging Jeugd
2.1. Sociaal Domein Fryslân (SDF)
Collectieve belangenbehartiging Jeugd voor Sociaal Domein Fryslân (SDF) Zorgbelang
Fryslân vervult vanaf de transitie/transformatie in 2015 de rol van
Belangenbehartiger in het kader van de regionale jeugdhulp. Het werkgebied betreft
de gehele provincie Friesland. Deze functie van Belangenbehartiging Cliënten
Jeugdhulp is bedoeld om:
 Jongerenraden, cliëntenraden, familieraden en cliëntenorganisaties een stem
te geven bij beleidsmakers en jeugdhulpaanbieders;
 Jeugdigen en hun ouders te informeren over hun rechten in de jeugdhulp
 Het cliëntperspectief in te brengen in het (inkoop)beleid jeugdhulp van de 24
Friese gemeenten.
Activiteiten
In 2017 is twee keer een Denktankbijeenkomst georganiseerd.

Jaarlijks wordt er een wensenlijst gemaakt met aanbevelingen voor de
Jeugdhulp vanuit cliëntperspectief.
De onderwerpen van de wenslijst van 2017 zijn:




Het effectief inzetten van informele zorg, door ervaringsdeskundigen in te zetten
als maatje.
Bij wijk/gebieds-/dorpenteams een meer proactieve instelling van de
medewerkers, eenduidigheid in de samenstelling van de teams en goede
kennis bij de medewerkers over vraagverheldering van cliënten.
Privacy van cliënten respecteren is en blijft belangrijk. Hulpverleners hebben een
geheimhoudingsplicht en ambtenaren hebben dat niet.

Meerdere beleidsmedewerkers en communicatiemedewerkers van SDF zijn
aangeschoven bij de Denktankbijeenkomsten in 2017.
De Denktank heeft uitleg gehad over de nieuw te bouwen website door SDF en de
integratie van het door hun ontwikkelde toetsingsinstrument in deze website. De
reacties van de Denktank zijn ter harte genomen door SDF.
Door Zorgbelang Fryslân zijn, in samenwerking met SDF, twee bijeenkomsten
georganiseerd waarbij de leden van de Denktank samen met de leden van de
gemeentelijke adviesraden uitleg hebben gekregen van SDF over de nieuwe
zorginkoop 2018. Gemaakte opmerkingen zijn meegenomen in het inkoopbeleid
2018.
Resultaten
Zorgbelang Fryslân heeft tijdens de tweede bijeenkomst samen met aanwezigen een
toetsingsinstrument Jeugdhulp ontwikkeld dat nu ingezet wordt in de website van
SDF. Daarnaast is de jaarlijkse wensenlijst vanuit ervaringskennis ontwikkeld en
gedeeld met beleidsambtenaren Jeugdhulp van de Friese gemeenten. Er is input
geleverd op inkoop 2018 en de nieuwe website SDF. Ten slotte is de Belangstelling
Jeugd tot stand gekomen waarin vanuit diverse perspectieven naar Jeugdhulp wordt
gekeken.
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2.2. Belangenbehartigersstoel Jeugd
Met Jeugdhulp Friesland heeft Zorgbelang Fryslân sinds 2016 een
belangenbehartigersstoel Jeugd. In deze stoel is vastgelegd dat we twee keer per jaar
met cliënten van Jeugdhulp Friesland aan tafel zitten en middels de Feedback
methodiek met hen in gesprek gaan om de tevredenheid van de cliënten te
bespreken.
In 2017 zijn twee gesprekken gevoerd. Een met jongeren van het Basishuis en één
gesprek met natuurlijke ouders van kinderen die in pleeggezinnen wonen.
Resultaten
De gesprekken zijn gedeeld met Jeugdhulp Friesland en hun cliëntenraad en worden
gebruikt om de zorg/hulp te verbeteren.
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3.

Collectieve belangenbehartiging VVT en VG

3.1. Inzet binnen VVT en VG organisaties
In de VVT en VG sector heeft Zorgbelang Fryslân vanuit samenwerkingsovereenkomsten
diverse activiteiten gedaan, zoals kwalitatief onderzoek naar cliëntervaringen en
activiteiten die de cliëntparticipatie en samenwerking tussen cliënten, naasten en de zorg
vergroten.
Deze activiteiten zijn uitgevoerd bij Zorggroep Noorderboog, Zorggroep Hof en Hiem en
organisaties van zorggroep Alliade.
Versterken van de medezeggenschap:
Bij alle organisaties is gewerkt aan de versterking van de medezeggenschap. Door middel
van:
 Training over de WMCZ, medezeggenschap en participatie
 Opzetten en installeren van een nieuwe cliëntenraad voor de Thuiszorg (Hof en
Hiem)
 Implementeren van een nieuwe medezeggenschapsstructuur (Noorderboog)
 Maken van plan van aanpak versterken medezeggenschap (Reik en Talant),
uitvoering 2018
Cliëntervaringsonderzoek/cliëntparticipatie
Er is kwalitatief onderzoek gedaan naar ervaringen van cliënten binnen alle organisaties.
Hierbij zijn verschillende methoden gebruikt zoals focusgroep, spiegelgesprek,
dialoogbijeenkomsten en interviews.
Er zijn mensen die via deze onderzoeksmethoden onvoldoende tot hun recht komen,
omdat zij wat meer moeite hebben met communiceren (in een groep) en/ of
ondergesneeuwd dreigen te raken in een groep. Deze groep wordt groter, gelijktijdig met
de toegenomen zorg die mensen nodig hebben. In samenwerking met Talant hebben we
“de rode loper” methode ontwikkeld. Hierbij worden cliënten 1 op 1 geïnterviewd over
een bepaald onderwerp. Het gesprek wordt gefilmd. Van dit gesprek wordt een kort
filmpje gemaakt die de ervaring van de cliënt weergeeft. Dit filmpje wordt dan tijdens het
spiegelgesprek getoond. Zo kan de cliënt volwaardig deelnemen aan het groepsgesprek.
Dergelijke onderzoeken staan nooit op zichzelf. De cliëntenraad wordt altijd betrokken in
de opzet en evaluatie, zodat zij de uitkomsten weer voor de medezeggenschap kunnen
gebruiken. Ook worden naar aanleiding van de uitkomsten altijd verbeterplannen
gemaakt. Om de zorg beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de
mensen die de zorg ontvangen en hun naasten.
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Versterking samenwerking informele zorg
Een voorbeeld hoe is gewerkt aan de versterking van de samenwerking met de informele
zorg is de ontwikkeling van de samenspelkoffer met Zorggroep Noorderboog. De
samenspelkoffer is een map met diverse tools die bruikbaar zijn voor zorgverleners,
cliënten en naasten om de samenwerking te versterken. Zo zit er een vragenwaaier in,
een handleiding voor een levensboek, ervaringsverhalen, methoden en meer.
Ieder team heeft een samenspelkoffer ter inspiratie en iedere nieuwe cliënt krijgt er één.
De koffer is ontwikkeld in samenspraak met een klankbordgroep bestaande uit cliënten

3.2. Zorg bij dementie
In 2017 heeft Zorgbelang Fryslân zich op verschillende manieren ingezet voor goede
zorg voor mensen met dementie en hun naasten. In de volgende paragrafen lichten
wij een aantal activiteiten uit.

3.2.1. Minisymposium casemanagement dementie
Zorgbelang is het jaar 2017 gestart met op 16 januari een mini-symposium
casemanagement dementie.
Het casemanagement dementie in Fryslân staat begin 2017 voor een belangrijke nieuwe
stap. De coöperatie TinZ is opgeheven en per 1 januari wordt het casemanagement
vanuit meerdere zorgaanbieders aangeboden. Alzheimer Nederland (afd. Friesland) en
Zorgbelang Fryslân vinden het belangrijk dat passende zorg en aandacht voor de cliënt en
diens omgeving gegarandeerd blijft. Daarom vond op 16 januari 2017 in de Lawei in
Drachten een mini-symposium plaats over casemanagement dementie.
Het doel van de bijeenkomst is te komen tot afspraken over het monitoren van de
kwaliteit van het casemanagement dementie, actieve beïnvloeding vanuit
cliëntperspectief en in gesprek te gaan over de aanbevelingen die het klantenpanel van
TinZ eind 2016 heeft gedaan.

Resultaten
Uit het tafelgesprek, pitches en kernwoorden workshops bleek dat er spanning zit tussen
wat er gewenst is vanuit cliëntperspectief (ononderbroken casemanagement,
keuzevrijheid, maar ook eigen keuze van zorgverzekeraar) en de wijze waarop aanbieders
en inkopers gehouden zijn door wet- en regelgeving en bijbehorende financiering (elke
verzekeraar wil een zo gunstig mogelijk pakket aanbieden).
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Alle partijen zien casemanagement als een goed middel, maar worstelen met de vraag
hoe men dit zo ononderbroken mogelijk dit vorm kan geven (ketenbenadering).
Alle partijen zijn bereid met elkaar door te praten over een drietal zaken. In de eerste
plaats is er is een toezegging van De Friesland om de pilot “leven zoals je wil” nader te
beschouwen. Daarbij zouden mogelijkheden voor pilots (i.h.k.v. het Actieplan Deltaplan
Dementie), maar ook afspraken over financiering algemeen betrokken kunnen worden.
De zaal is bang dat bekostiging plafonds en andere voorwaarden de vraag te veel
begrenzen op oneigenlijke gronden, de workshops gaven ook flexibiliteit en ontschotting
aan als wens.
Ten tweede – en wellicht het meest urgent - is het gaan praten met alle stakeholders
over de vraag hoe, waar en wie het onafhankelijke kennis- en praktijkcentrum kan
worden vormgegeven (zie ook uitkomsten workshops). Voorkomen moet worden dat te
veel energie gaat zitten in drie regionale kennisplatforms. Beter nu door te gaan op één
kennis- en praktijkcentrum en de vierde regionale partij (Kwadrant met proeftuin) later
haar best practise te laten incorporeren. In dit kenniscentrum kan ook de ‘legacy TINZ’
een plaats krijgen.

3.2.2. Onderzoek ervaringen met casemanagement
dementie 2017
In 2017 is vanuit de samenwerking met de Friesland onderzoek gedaan naar de
ervaringen met casemanagement dementie in 2017. Het onderzoek is uitgevoerd door
Zorgbelang Fryslân in samenwerking met Alzheimer Nederland afdeling Friesland en het
klantpanel dementie Friesland.
Begin 2018 worden de uitkomsten van het onderzoek gepubliceerd en aanbevelingen
gedaan voor onder andere de zorgkoop 2019 van de Friesland zorgverzekeraar.
Zorgbelang
Fryslân
participeert in de sociaal
medisch eerste lijn. Dit is een
overleg tussen de Friese
gemeenten en de Friesland
Zorgverzekeraar. Hierbij is
o.a. de klantreis dementie in
kaart
gebracht.
Dit
onderzoek naar de klantreis
is in de uitvoering verweven
met bovenstaand onderzoek
naar
ervaringen
met
casemanagement dementie.

Voorkant van de ansichtkaart die is gebruikt om mensen uit te nodigen mee te doen
aan het onderzoek
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3.2.3. Klantpanel dementie Friesland
Het klantpanel dementie Friesland is aangehaakt bij Zorgbelang Fryslân en bestaat uit
ervaringsdeskundigen op het gebied van dementiezorg. Het klantpanel denkt mee vanuit
cliëntperspectief over dementiezorg in Friesland en doet aanbevelingen. Het klantpanel
dementie is in 2017 betrokken geweest bij de volgende activiteiten:
 Opzet en organisatie mini-symposium casemanagement dementie
 Feedback aan de Proeftuin dementie met betrekking tot hun onderzoeksopzet
 Onderzoek ervaringen casemanagement dementie 2017
 Volgen van de ontwikkelingen op het gebied van zorg rondom dementie,
landelijk en regionaal.

3.2.4. Dementietafel
Op 17 oktober vond een Dementietafel plaats. Plaats van handeling was het pas
geopende Odensehuis Gerard Smit in Leeuwarden. Net als bij eerdere bijeenkomsten
in Drachten en Heerenveen waren er zo’n veertig mensen aanwezig, wat aangeeft
dat het onderwerp leeft.
De avond werd geopend door wethouder Ekhart van de gemeente Leeuwarden.
Daarna waren er persoonlijke verhalen van betrokkenen en werd in de tweede helft
van de avond – zoals gebruikelijk – ruimte gemaakt voor groepsgesprekken, waarin
naastbetrokkenen (familie, mantelzorgers) en zorgprofessionals met elkaar
ervaringen uitwisselen.

Wethouder Ekhart in gesprek met deelnemers aan de Dementietafel in Leeuwarden (foto:
Johannes Beers)

Jaarverslag 2017 Zorgbelang Fryslân

15

3.3. Ouderen en voeding
Van de zelfstandig wonende 65+ers is 10 - 35% ondervoed. Ondervoeding zorgt voor een
afname van spierkracht en conditie, en een hoger risico op vallen en ziekenhuisopname.
Elke dag voldoende eten en drinken helpt ondervoeding voorkomen. Voor veel oudere
mensen is dit simpeler gezegd dan gedaan. Door ziekte, vermoeidheid, moeilijker lopen,
pijn, eenzaamheid, smaakverlies en/of geheugenproblemen hebben veel ouderen moeite
met boodschappen doen, koken en voldoende eten en drinken.
In 2017 zijn twee projecten gestart die te maken hebben met verbeteren van zorg
rondom ouderen en voeding en het voorkomen van ondervoeding.

3.3.1. Goed gevoed ouder worden in Friesland
In het project ‘Goed Gevoed Ouder Worden in Friesland’ zijn we in gesprek gegaan met
Friese zelfstandig wonende ouderen en hun mantelzorgers over voldoende kunnen
blijven eten en drinken, boodschappen doen en koken, de behoefte aan informatie en de
knelpunten die zij ervaren. De belangrijkste aandachtspunten zoals door hen verwoord,
zijn in een folder en eindrapportage samengevat.
In 2018 zal vervolg worden gegeven aan de aandachtspunten.
Het project ‘Goed Gevoed Ouder
Worden in Friesland’ (2016 - 2018) is
een samenwerking tussen de
landelijke Stuurgroep Ondervoeding,
Zorgbelang
Fryslân,
Antonius
Zorggroep,
Timpaan
Welzijn,
Diëtisten Friesland en KBO-PCOB.
Het project wordt gefinancierd door
Stichting De Friesland. Voor meer
informatie
en
de
volledige
rapportages van de gesprekken zie
www.stuurgroepondervoeding.nl of
www.zorgbelang-fryslan.nl
Groepsgesprek over ervaringen met goede voeding en ondervoeding

3.3.2. De smaak te pakken krije
Vanuit provinciale subsidie is in 2017 een start gemaakt met het verzamelen van Friese
streekgerechten en verhalen van vroeger. Deze worden in 2018 gebundeld in een Fries
streekgerechtenboek, met gerechten die via smaaksturing op smaak gemaakt worden. Zo
wordt de smaak van vroeger weer beleefd. Via dit boek wil Zorgbelang een bijdrage
leveren aan het voorkomen van ondervoeding.
De uitkomsten vanuit het project Goed Gevoed Ouder Worden worden meegenomen in
het kookboek, zoals de behoefte aan duidelijke toegankelijke informatie over goede
voeding en ondervoeding. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Jelle
Ferwerda – De smaak van het huis, Thijs Geerdink, Afûk en Zorggroep Hof en Hiem.
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4. Zorgverzekeraar en ziekenhuizen
4.1. Klantperspectief bij inkoopbeleid 2018
De Friesland Zorgverzekeraar
Zorgbelang Fryslân heeft regulier overleg met De Friesland Zorgverzekeraar
gezamenlijk met de Cliëntenraden ziekenhuizen en een aantal patiëntenorganisaties.
Naar aanleiding van het concept-inkoopplan 2018 zijn de volgende punten ingebracht
en opgenomen in het definitief inkoopplan:







Substitutie van 2e-lijnszorg naar 1e-lijnszorg: waak ervoor dat kennis en
kwaliteit in de eerste lijn wordt gewaarborgd en/of wordt verbeterd;
De continuïteit van de zorg bij her allocatie van de zorg is essentieel, neem
dit op als randvoorwaarde;
Aandacht houden voor impact maatregelen bij met name her allocatie voor
efficiëntie voor de klant bij doorverwijzing;
Wijkverpleging: naast aandacht voor samenwerking met huisarts ook
aandacht voor samenwerking met gespecialiseerde verpleegkundige (in de
2e-lijn);
Integraliteit/integrale zorg: zorg dat er altijd en voor elke klant sprake is van
integrale en samenhangende zorg;
Kwaliteit: gebruik waar mogelijk landelijke indicatoren.

Resultaten:
Bovenstaande punten zijn overgenomen in het definitieve inkoopplan 2018 De
Friesland Zorgverzekeraar.

Bijeenkomst Zorgkantoor voor Cliëntenraden
Zorgbelang Fryslân heeft een actieve inbreng gehad tijdens de door De Friesland
Zorgverzekeraar georganiseerde bijeenkomst over Zorginkoop 2018, specifiek voor
de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Een aantal belangrijke opmerkingen:






De verschillen tussen de eigen bijdrage Wmo en Wlz is niet aan burgers uit te
leggen;
Beperk administratieve lasten voor PGB-houders WLZ;
Cliëntenraden zijn niet altijd op de hoogte van de functie
Clientondersteuning WLZ;
Budget WLZ voor kwetsbare ouderen die thuis willen blijven wonen is veel
lager dan uit de zorgverzekeringswet. Dit zorgt voor veel slapeloze nachten
bij mantelzorgers;
Voor cliënten blijven de verschillende wetten een zoektocht om de juiste
zorg te regelen.
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Onderzoek naar ervaringen zuurstofgebruikers
Zorgbelang Fryslân heeft onderzoek verricht naar ervaringen van gebruikers van
zuurstofapparatuur (apparatuur en dienstverlening.
Resultaten:
Op basis van dit onderzoek heeft Zorgverzekeraar De Friesland haar inkoop ‘zuurstof’
aangescherpt.

Zorgbelang Fryslân en de discussie concentratie en spreiding
Zorgbelang Fryslân (met vertegenwoordiger vanuit Borstkanker Vereniging
Nederland) participeert in projectgroep Fries Mammacentrum. Een aantal belangrijke
ingebrachte punten:











Gebruik 10 belangrijkste uitgangspunten van Borstkanker vereniging
Nederland (BVN) bij vormgeven Borstkanker Centrum Friesland;
Diagnostiek zo snel mogelijk, zo min mogelijk slapeloze nachten;
Gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener;
Bieden van hulp bij het maken van keuzes;
Het geven van tijd om te komen tot belangrijke keuzes;
Scholing in Shared Decision Making niet alleen artsen maar alle
zorgverleners;
Aandacht voor psychosociale zorg en nazorg;
Aandacht voor allochtonen en laaggeletterden;
1 casemanager;
Geen versnippering van zorg.

Resultaten:
Al deze punten zijn opgenomen in het Eindrapportage Projectgroep Borstkanker
Centrum Friesland.

4.2. Intelligent Persoonlijk Medicatie Dossier (iPMD)
Zorgbelang Fryslân heeft in samenwerking met Stichting Gerrit, ervaringen
onderzocht van patiënten die gebruik maken van het intelligent Persoonlijk
Medicatie Dossier (iPMD). Het iPMD is een nieuw ontwikkelde app die medische
digitale informatiestromen over medicijnen bundelt en vrijgeeft aan de patiënt. Deze
koppeling komt tot stand in het LSP (landelijk schakelpunt). Bij het LSP is uitwisseling
van digitale medicijngegevens mogelijk vanuit zowel de apotheek, de huisarts als de
patiënt hiervoor toestemming geeft. Hiermee is dit project het eerste in Nederland
waarbij het LSP gekoppeld wordt aan een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) en
patiënten toegang krijgen tot hun eigen medicatiegegevens uit het LSP.
De bedoeling is dat de patiënt zijn medicatiegegevens vanuit het LSP downloadt in
zijn PGD, waarna hij ze kan aanvullen met eigen gegevens (gebruik en ervaringen),
om dit daarna terug te sturen naar zijn eigen huisarts of apotheek. De patiënt heeft
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inzicht in, geeft inzicht in en is regiehouder over zijn eigen medicatiegegevens. De
iPMD-app bevat functionaliteiten die de patiënt helpen bij zijn medicatietrouw en die
de medicatiebewaking completer en efficiënter maakt.
Resultaten
Zorgbelang Fryslân heeft samen met Stichting Gerrit in 2017 het project afgerond
met een eindverslag waarin de drie focusgroepen zijn geanalyseerd die lopende het
project zijn uitgevoerd.
De belangrijkste conclusies uit de focusgroepen zijn:
 Beveiligde gegevens over medicijngebruik moeilijk te downloaden in de app
 Gegevens van LSP komen niet altijd overeen met het inname schema van
patiënt
 aanpassingen aan de app om deze nog gebruiksvriendelijke te maken
 Patiënten actiever betrokken bij medicatie
 Patiënten meer medicatietrouw
 Eigen regie van de patiënt is versterkt
Tevens is er een film gemaakt over het project met de projectleider en één van de
deelnemers waarbij de kwaliteit van leven centraal staat:
https://www.youtube.com/watch?v=rsArzCzwKXk

4.3. Doorlopend ‘Patiëntshadowing’ in Friese
ziekenhuis
Ook het afgelopen jaar heeft Zorgbelang in de ziekenhuiszorg weer diverse
zogenoemde shadowing trajecten gedaan. Het doel van het ‘schaduwen’ van
patiënten is het krijgen van inzicht in de persoonlijke ervaringen als representant van
zijn patiëntengroep. Per moment wordt een nadere uitwerking m.b.v. de topiclijst
gemaakt. Er wordt niet op medisch inhoudelijke zaken gelet. De verzamelde
informatie is een combinatie van patiëntervaringen en observaties van de shadower.
De meerwaarde van shadowing ten opzichte van kwantitieve metingen is gelegen in
het feit dat het actueel en real time is. Bij vragenlijstonderzoek is het maar de vraag
of respondenten zich nog alles weten te herinneren.
Op basis van deze ervaringen is gebleken dat er concretere
oplossingen/verbeteringen worden gerealiseerd in het zorgproces.
Resultaten
Er zijn binnen diverse ziekenhuizen en meerdere afdelingen respondenten gevolgd.
Per traject streven we ernaar om ten minste 4-8 patiënten te includeren. De
uitkomsten van deze trajecten kunnen fungeren als nulmeting en worden met de
opdrachtgever besproken. De betreffende afdeling (intern en extern) laat zien bezig
te zijn met kwaliteitsverbetering vanuit patiënten perspectief.
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5.

Projecten en activiteiten gemeenten

5.1. Tweede keukentafelgesprek provincie Friesland
Na het krijgen van de projectsubsidie van de provincie Fryslân is eind maart 2017
gestart met het oppakken van het project Tweede Keukentafelgesprek*. De
wethouders van de gemeenten die interesse hebben getoond, na de VNGbijeenkomst 2016, zijn benaderd via de mail en gebeld door de projectleider. De
gemeenten die benaderd zijn: Dantumadeel, Dongeradeel, Ferweradiel, Harlingen,
Heerenveen, Kollumerland, Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland en
Tytsjerksteradiel. Van deze gemeenten hebben Dongeradeel, Ferwerderadiel,
Smallingerland, Kollumerland, Dantumadeel en Opsterland aangegeven deel te willen
nemen aan het project.
Activiteiten
Met bovenstaande gemeenten is er is een eerste gesprek gevoerd om het project te
starten. Andere gemeenten geven aan nut en noodzaak zeker te zien, maar dat de
tijd nu nog niet rijp is voor een dergelijk project binnen hun gemeente.
Het blijkt, gaande dit project, dat het bij iedere gemeente om maatwerk gaat, maar
ook dat de nieuwe structuur na de transitie nog in zijn kinderschoenen staat.
Gemeenten geven aan dat er veel wisselingen bij gebiedsteams zijn, er wachtlijsten
zijn, de werkdruk hoog is en dat zij zelf scholing ingekocht hebben. Voor een second
opinion aan de keukentafel, waarbij de wijk- en gebiedsteammedewerkers lerend
vanuit de principes van Shared Deciscion Making met cliënten in gesprek gaan, is nog
geen ruimte. Dit zorgt ervoor dat we eind 2017 een aanvraag voor koerswijziging
hebben gedaan bij de subsidieverstrekker de provincie Fryslân. Door deze tijdelijke
stagnatie en koerswijziging van het project is tot op heden nog geen tweede
keukentafelgesprek aangevraagd door de deelnemende gemeenten.
Toelichting
* Via een tweede keukentafelgesprek kan een inwoner van een gemeente een
“second opinion” aanvragen aan de keukentafel. Een door Zorgbelang opgeleide
gebiedsteam medewerker voert het gesprek, binnen de eigen gemeentelijke kaders.
Tijdens het gesprek wordt de aanvrager ondersteunt door een zogeheten Twadder
(onafhankelijk cliëntondersteuner Tweede keukentafelgesprek). Er wordt gewerkt met
een nulmeting en eindmeting voor en na het gesprek. De ervaringen worden
gebundeld en omgezet tot trainingsmateriaal voor het gebiedsteam. Uitkomsten
kunnen vertaald worden naar beleid.
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5.2. Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Heerenveen
Volgens de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 2016 verplicht jaarlijks
cliënttevredenheid te onderzoeken onder jongeren en ouders die gebruik hebben
gemaakt van hulp of ondersteuning die onder de jeugdwet valt. Het CEO moet onder
andere ingaan op de bekendheid en toegankelijkheid van voorzieningen en de
kwaliteit van de jeugdhulp.
Resultaten
Onderzoeksbureau ZorgfocuZ en Zorgbelang Fryslân hebben in 2017 het verdiepende
kwalitatieve onderzoek uitgevoerd voor de gemeente Heerenveen. Ze hebben 49
jongeren/ouders die recent gebruik hebben gemaakt van Jeugdhulp binnen de
gemeente Heerenveen gebeld om te inventariseren wat hun ervaringen zijn met
Jeugdhulp. De rapportage, ervaringen vanuit cliëntperspectief, gebruikt de gemeente
Heerenveen om haar beleid rondom de toegang van Jeugdhulp te verbeteren..

5.3. Grootschalig cliëntervaringsonderzoek
Amaryllis
Ook in 2017 is Zorgbelang voor Coöperatie Amaryllis (gemeente Leeuwarden) aan het
werk gegaan om te weten hoe cliënten de kwaliteit van het wijkteam ervaren en in
hoeverre de werkwijze van Amaryllis aansluit bij de behoeften en wensen van de
cliënten. Aan de hand van deze informatie wil Coöperatie Amaryllis bepalen waar
mogelijke verbeterpunten liggen om hun missie te verwezenlijken.
Om het gewenste inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten is Amaryllis in sinds
2015 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân gestart met het doen van
ervaringsonderzoek. Het doel van dit onderzoek is het bepalen in hoeverre de
huidige werkwijze en dienstverlening van de wijkteams van Amaryllis aansluit bij de
behoeften en wensen van de cliënten en hoe dit eventueel verbeterd kan worden.
Een subdoel van het onderzoek is om het onderzoeksrapport te gebruiken als
verantwoording naar de gemeente Leeuwarden.
Resultaten
In 2017 is het cliëntervaringsonderzoek dat in de periode van november tot februari
heeft plaatsgevonden, de 1-meting. Na het cliëntervaringsonderzoek dat in 2015
heeft plaatsgevonden, betreft dit het tweede cliëntervaringsonderzoek dat Amaryllis
laat uitvoeren. De resultaten zijn openbaar en te vinden op de website van Amaryllis.
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5.4. Ondersteuning adviesraden sociaal domein
Het programma Aandacht voor Iedereen (AvI) adviseert de adviesraden sociaal
domein op vele terreinen. De transities maken het werk van de Adviesraden sociaal
domein (een steeds gangbaarder term voor Wmo-raden) veelomvattender en
intensiever. Voorkomen moet worden dat de burger daarbij uit beeld geraakt, een
bezinning op haar werkwijze is onvermijdelijk. In 2017 was het laatste jaar dat het
programma AvI bestond. De activiteiten zullen op een andere manier in 2018
doorgang vinden. De ondersteuning heeft naast een verbindende factor, door middel
van voorzitters overleggen, ook een inhoudelijke factor.
In verband met het wegvallen van het programma AvI en het opheffen van het Fries
Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) is er intensief gewerkt aan een
samenwerking tussen Adviesraden Sociaal Domein en Cliëntenraden Werk &
Inkomen. Daarnaast heeft er afstemming plaatsgevonden tussen de gemeentelijke
steunpunten Werk & Inkomen.
Resultaten
Op verzoek van de Adviesraden sociaal Domein zijn de volgende trainingen:
 werkwijze van de raad;
 samenwerkingskansen met cliëntenraden werk en inkomen;
 hoe burgers meer te betrekken bij haar advieswerk;
 bovenlokale inkoop en jaarplannen;
 rol en positie belangengroepen;
 kennis en ervaringen delen.
Verder zijn de volgende themabijeenkomsten georganiseerd:
 passend Onderwijs
 wonen
 ervaringsdeskundigheid
 PGB
Alle informatie is steeds teruggekoppeld naar alle Adviesraden.
In Noordelijke verband (met Groningen, Drenthe en Overijssel) is een bijeenkomst
georganiseerd over Transformatie.

Jaarverslag 2017 Zorgbelang Fryslân

22

5.5. Burgerparticipatie in de gemeente
Achtkarspelen
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat nadrukkelijk dat de
inwoners zowel aan de beginfase, tijdens de uitvoering en bij de evaluatiefase
betrokken dienen te worden. Wmo-raad Achtkarspelen trok de conclusie dat zij,
voor hun advieswerk, onvoldoende kennis en ervaring bij de bewoners ophaalden..
De gemeente Achtkarspelen heeft de intentie uitgesproken haar inwoners meer te
betrekken bij het beleid. Zorgbelang Fryslân, het programma Aandacht voor
Iedereen (AvI) en het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) zijn
gevraagd dit proces te ondersteunen.
Resultaten
In 2016 is een start gemaakt met dit proces, in 2017 zijn er werkgroepen gevormd. Zij
hebben ervaringen opgehaald bij inwoners van Achtkarspelen.
De resultaten hebben geleid tot een ongevraagd advies aan de gemeente.
De adviesraden hebben in dit proces een actieve rol van onderzoeker gekregen, naast
haar reguliere adviestaken.
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6.

Tot slot

In dit hoofdstuk staan nog een aantal andere noemenswaardige activiteiten en
projecten waar Zorgbelang Fryslân in 2017 mee bezig is geweest.

6.1. Seker en Sun

Het project Seker en Sûn is gericht op de verdere uitwerking en invulling van de
aanbevelingen van de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen
(commissie Kaljouw, 2015) in Friesland.
Het project sluit aan bij allerlei ontwikkelingen in Friesland rondom de zorg, zoals de
vergrijzing en daarmee samenhangend een toenemende zorgvraag en het tekort aan
werknemers op de arbeidsmarkt. De zorgvraag van de burger neemt een belangrijke
plaats in binnen dit project.
Seker en Sûn is in 2015 gestart door Zorgbelang Fryslân, de Academische Werkplaats
Publieke Gezondheid Noord-Nederland en Venturaplus (nu ZorgpleinNoord). Het
project wordt financieel ondersteund door de Provincie Fryslân. In de projectstructuur
zijn opgenomen een Stuurgroep, een Coördinatieteam, een Strategische Adviesraad
en een Innovatieplatform.
Het project heeft drie fasen. Het beschrijven van scenario’s voor de toekomst (hoe ziet
de zorg eruit in 2030), het geven van advies over welke competenties de burgers en
professionals dan zouden moeten beschikken en het komen met provinciale
beleidsprioriteiten.
De eerste fase van het project richt zich op het ontwikkelen van plausibele scenario’s
die richtinggevend zijn voor de totstandkoming van een zorgaanbod dat past binnen
de ontwikkelingen in de zorg in 2030. De eerste twee stappen van het scenarioplanning
proces zijn inmiddels uitgevoerd, te weten (1) het identificeren van drijvende krachten
en (2) het identificeren van kritische onzekerheden. In april 2018 komt het definitieve
rapport met de 4 scenario’s uit.
Daarnaast heeft het marktonderzoeksbureau Ipsos in 2017 een burgerraadpleging
gehouden onder 600 Friese burgers rondom het thema 'Hoe ziet de zorg eruit in
2030'. Tevens is een literatuurstudie gedaan met de vraagstelling:
"Welke kennis bevatten recente beleidsdocumenten die relevant is voor het project
Seker en Sûn?"
In 2018 zal het rapport met conclusies en aanbeveling opgeleverd worden, dat o.a.
gebaseerd is op de onderzoeken.
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Verder zal er in 2018 aandacht zijn
voor de burgercompetenties en
competenties voor de professional en
zal
er
een
slotconferentie
georganiseerd
worden.
Het
gezamenlijk
vaststellen
van
provinciale beleidsprioriteiten is van
cruciaal belang.
Voor meer informatie wordt verwezen
naar de website: www.sekersun.frl.

De door Seker en Sun gebruikte scenario's

6.2. Zorgbelang Academie
Vanuit de Academie Zorgbelang zijn een aantal trainingen gegeven. Met name
cliëntenraden hebben aanspraak op de Academie gemaakt in 2017.
Er is gebruik gemaakt van de volgende trainingen:
- WMCZ voor cliëntenraden (3 keer)
- Meten van kwaliteit (2 keer)
- Training op maat cliëntenraad Thuiszorg (1 keer)
- Training wet- en regelgeving in de zorg (1 keer)

Feedback vanuit een aantal cursisten:
“Duidelijke cursus, goed “voorgezeten”/ geleid, veel punten om mee te nemen, humor
(wij bleven bij de les), andere benadering, PPT na de les, gegeven door iemand met
veel ervaring!”
“De trainer heeft zich goed voorbereid en kennis van zaken. Geeft ook helder advies
voor zowel CR als management, behoudt hierin goede balans.“
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6.3. Netwerkbijeenkomsten
Achterban Zorgbelang Fryslân
Zorgbelang is ontstaan als een koepelorganisatie van patiëntenverenigingen,
gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden. Nog steeds is die achterban een
belangrijke bron van kennis en informatie. Door gewijzigde financiering is
ondersteuning en onderhouden van contact met die achterban, niet meer zo
vanzelfsprekend als enkele jaren geleden.
Om verwachtingen over en weer en samenwerkingsmogelijkheden in de nieuwe
situatie te onderzoeken, organiseerde Zorgbelang op 20 juli een bijeenkomst voor
bestuurders van lidorganisaties.

Een deel van de deelnemers aan de achterbanbijeenkomst van 20 juli (foto: Johannes
Beers)
De middag werd goed bezocht met meer dan twintig deelnemers. Plenair werd de
nieuwe situatie waarin Zorgbelang zich bevindt geschetst: geen subsidie meer,
middelen komen uit betaalde opdrachten en collectieve belangenbehartiging is
daarmee moeilijk te financieren.
In twee groepen werd vervolgens gediscussieerd over de verhouding tussen
(vereniging) Zorgbelang en haar leden. Bestuurders van lidorganisaties benoemden
de rol die Zorgbelang op zich zou kunnen/moeten nemen als partij die de belangen
behartigt van de inwoners van Fryslân in het algemeen en patiënten, gehandicapten
en ouderen in het bijzonder.
Zorgbelang heeft aangegeven dat lidorganisaties een rol kunnen vervullen in het
doorgeven van ZBF informatie naar hun individuele leden. Dit moet resulteren in een
grotere betrokkenheid van individuele leden bij het werk van Zorgbelang.
Fries Netwerk GGZ
Zorgbelang heeft zich aangesloten bij bovengenoemd platform, een provinciale netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties en groepen
met een psychische kwetsbaarheid. Het Platform wordt ondersteund door St.
Aanzet. Het netwerk heeft als aandachtsgebied personen met verward gedrag en het
ophalen van ervaringen en deze delen met relevante organisaties.
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Netwerk kwetsbare groepen
Dit netwerk is in 2017 afgesloten. Oorsprong van het netwerk, 5 jaar geleden, was
om een stem te geven aan hen die niet zo gemakkelijk op de voorgrond staan en zich
niet gehoord voelen door de Wmo-raden. Reden hiervoor is dat het kleine
belangengroepen zijn en daardoor niet altijd vertegenwoordigd zijn in Wmoraden. De opzet van het netwerk was het bespreken van onderwerpen die met de
transitie te maken hebben. Meningen, ervaringen en wensen van het netwerk werd
neergelegd in een zgn. Feitenblad. Deze werd verstuurd naar de Friese gemeenten en
Wmo-adviesraden met als doel om bij het maken van beleid rekening te houden
met deze groep mensen en hun eigen problematiek. In 2017 werd door het netwerk
de conclusie getrokken dat het tijd is voor een andere benadering en werkwijze.
Voorgesteld werd een regionale bundeling van Adviesraden, belangengroepen,
kleine patiëntenverenigingen, VN-panels enzovoort. Doel gezamenlijke
belangenbehartiging naar gemeenten en andere partijen.
In 2018 wordt dit verder verkend.
Werkplaats Sociaal Domein Friesland
De Werkplaats Sociaal Domein Friesland is een samenwerkingsverband van de zorgen welzijns- opleidingen van NHL Hogeschool, het Talma lectoraat Wonen, Welzijn en
Zorg op hoge leeftijd, de onderzoeksgroep Zorg en Welzijn, gemeenten en formele en
informele aanbieders van zorg en welzijn. Er is een nauwe samenwerking met andere
lectoraten en kenniscentra en met andere opleidingen (universitair, hbo en mbo).
Friese gemeenten waaronder gemeente Leeuwarden, Coöperatie Amaryllis,
Gemeente Weststellingwerf, De Fryske Marren, Achtkarspelen en Heerenveen zijn
betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Friesland.
Zorgbelang Fryslân was in 2017 aangesloten bij het sociaal lab-team ‘Met bewoners
werken aan co-creatie’. Elke twee maanden was er een overleg waarbij ervaringen en
bevindingen centraal stonden.. Daarnaast is Zorgbelang Fryslân actief binnen het
lectoraat ‘Burgerparticipatie’. Aandachtsgebieden binnen dit lectoraat zijn kwetsbare
groepen, het inzetten van ervaringsdeskundigheid, co-creatie en cliëntparticipatie in
zorginstellingen.
Belangenbehartiging mantelzorg
In Fryslân bestaat er geen provinciale organisatie die de collectieve belangen van
mantelzorgers behartigt. Wel zijn er twee keer per jaar bijeenkomsten met leden
van Wmo-raden die mantelzorg in hun 'portefeuille' hebben.
Resultaten
De aanwezigen worden door de themabijeenkomsten op de hoogte gebracht van
actuele ontwikkelingen, kennis, ervaring en informatie wordt gedeeld.
Door het wegvallen van de regioconsulent van Mezzo (bezuinigingen) is in 2017 een
werkgroep gevormd die deze themabijeenkomsten organiseert voor leden van
Adviesraden. Elkaar informeren over stand van zaken van het mantelzorgbeleid en
plannen daaromtrent werden als bijzonder waardevol en inspirerend ervaren.
De werkgroep werd bijeengeroepen door- en staat onder leiding van Zorgbelang.
Het doel is de waarde van mantelzorg onder de aandacht brengen bij gemeenten,
niet alleen de ondersteuningsbehoefte, maar ook het vormgeven
aan belangenbehartiging hoort hierbij.
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