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07. Startnotitie spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen 

Korte titel amendement 
 

Subsidie Zorgbelang Fryslân 

Toelichting op het amendement: 
 
De inrichting van het sociale domein, met daarin de zorg, verandert nogal de laatste jaren. Er wordt 
meer verwacht van de burger zelf (zelfredzaamheid, mantelzorg, thuis blijven wonen). De zorgvraag 
zal in de toekomst complexer worden, o.a. door het vergrijzen van de Friese bevolking.  De Friese 
Staten hebben zich meermaals uitgesproken voor een stevige sociale infrastructuur in Fryslân met de 
burger als uitgangspunt. In het coalitieakkoord is de uitspraak gedaan dat  Zorgbelang Fryslân 
ondersteund zou worden (resultaat 19).  
 
Zorgbelang Fryslân voert een aantal wettelijke taken uit in het sociale domein (zie bijlage punt 1 t/m 
5). Deze worden gefinancierd door het Rijk en gemeenten. Daarnaast ondersteunt Zorgbelang 
Fryslân 90 patientenorganisaties bij de collectieve belangenbehartiging. Ook houdt Zorgbelang een 
adviespunt voor zorggebruikers in de lucht. Hierdoor kan Zorgbelang de ervaringen van 
zorggebruikers bundelen en op de juiste plek snel op tafel leggen. In Fryslân is dat vanwege de 
geografische spreiding lokaal lastig te organiseren. Deze gesprekken vinden op regionaal niveau 
plaats. Deze activiteiten (zie bijlage punt 6 t/m 10)  kunnen na het stopzetten van de subsidie van de 
provincie  niet meer worden uitgevoerd omdat er geen financiering voor is.  
 
Het is belangrijk de mens in de zorg als uitgangspunt te houden. Om de zorg en zorgstructuur in 
Fryslân adequaat te kunnen houden, zijn de ervaringen van de gebruikers van belang. Het is 
zodoende belangrijk dat op regionaal niveau de diverse rollen en belangen van inwoners behartigd 
worden. De behartiging wordt op dit moment niet gefinancierd vanuit de lokale overheid.  
 
De startnotitie “spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen” beschrijft niet welke overkoepelende 
en bovenlokale instrumenten de provincie Fryslân in kan zetten als aanvulling op datgene wat 
de eerst-verantwoordelijken doen. 
 

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor 

Overwegingen  

Toevoegen aan de overwegingen:  
 
Provinciale Staten hebben eerder uitgesproken dat zorgtaken lokaal belegd 
moeten worden, maar dat de Provincie een taak op zich kan nemen daar waar 
lokaal zaken niet opgepakt worden, het zogenaamde "lokaal tenzij" principe.  
 

-  

Indiener: 
GrienLinks 
 
Mede-indiener(s): 
 
PvdA, D66, PvdD, 50plus 
 
 
 
 
 
 



 
 
Besluit  
 
 
 
 

Toevoegen aan besluit het volgende punt:  
 
Zorgbelang Fryslân te blijven ondersteunen met een basissubsidie van 150.000 
euro per jaar met als doel:  

-  De 90 lidorganisaties en achterban vertegenwoordigen 
-  Het Regionaal overleg organiseren en ondersteunen 
-  Het Fries Zorgcongres en themabijeenkomsten organiseren  
-  Een vrij toegankelijke Academie Zorgbelang en Adviespunt    

Zorgbelang  in stand houden  
-  Het vrij toegankelijk Adviespunt mogelijk maken 

 

 

Indiener(s) Retze van der Honing        GrienLinks 
Hetty Janssen                    PvdA 
Margreet Mulder                 D66 
Rinie van de Zanden          Partij voor de Dieren 
Jan Waterlander                 50plus 
 
 

  

 
Bijlage: activiteiten Zorgbelang Fryslân 

 
 1. Onafhankelijke cliëntondersteuning  
Een onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) ondersteunt burgers bij vragen en klachten over de zorg, een instelling, de 
gemeente en/of het gebiedsteam, vanuit een onafhankelijke positie en in vertrouwelijkheid. Zorgbelang voert dit werk uit 
in de Wet langdurige zorg en verschillende gemeenten en is daarmee beschikbaar voor 29% van de Friese bevolking.  
2. Vertrouwenspersonen Zorgbelang voert het vertrouwenswerk uit voor jongeren en hun ouders/verzorgers die te maken 
hebben met zorg vanuit de Jeugdwet: jeugdhulp, jeugd GGZ, jeugd (L)VB, intramuraal en ambulante zorg, en die vragen, 
problemen of klachten hebben over deze organisaties. Een vertrouwenspersoon kan luisteren, adviseren en informeren.  
3. Commerciële Academie Zorgbelang De Academie Zorgbelang geeft cursussen over de zorgwetgeving en trainingen voor 
het versterken van de medezeggenschap aan belangenorganisaties, vrijwilligers en andere geïnteresseerden die betrokken 
zijn bij zorg en welzijn.  
4. Commerciële projecten Zorgbelang voert, bijvoorbeeld, voor gemeenten en (zorg)instellingen tal van 
cliëntervaringsonderzoeken uit. Afhankelijk van de vraag wordt hierbij een passende onderzoekmethodiek ingezet.  
5. Zorgbelang Nederland  
Als lid van Zorgbelang Nederland hebben we verbinding met andere regio’s en landelijke autoriteiten als VWS en NZa en 
participeren we in landelijke programma’s. Landelijke middelen voor verstevigen positie burger komen in Fryslân terecht.  
6. De 90 lidorganisaties en achterban vertegenwoordigen Door continu in verbinding te staan met haar 90 lidorganisaties 
en hun achterban, kan Zorgbelang snel ervaringen ophalen bij de Friese zorggebruiker. Zorgbelang bundelt de ervaringen en 
brengt ze in aan de tafels waar de besluiten vallen (zie volgende punt). Laagdrempelig en continu in contact staan met de 
achterban is iets dat in het gedrang komt.  
7. Regionaal overleg Doordat Zorgbelang al decennia lang actief is in het Friese zorglandschap, kent zij de zorg in Fryslân als 
geen ander. Hierbij valt te denken aan het Palliatief Netwerk Friesland (reeds uit teruggetrokken), ROAZ Friesland, 
Geboortezorg, Healthy Ageing en Dementietafel. Inbreng vanuit cliëntperspectief (collectief belang) vervalt hiermee.  
8. Het Fries Zorgcongres en themabijeenkomsten Het Fries Zorgcongres heeft als doel de verschillende regionale 
zorgpartijen (cliënten, aanbieders, financiers) met elkaar in contact te brengen. Zorgbelang zorgt op deze manier voor een 
betere samenwerking tussen de verschillende partijen in het zorglandschap en vergroot hiermee de invloed van de cliënt in 
de provincie Fryslân.  
Meerdere malen per jaar organiseert Zorgbelang informatieve en laagdrempelige themabijeenkomsten die een goede bron 
van informatie zijn om te horen hoe zorggebruikers de zorg écht ervaren om tot verbetering te komen.  
9. Vrij toegankelijke Academie Zorgbelang en Adviespunt Zorgbelang Het is van belang dat ook (vrijwilligers-) verenigingen 
zich kunnen versterken in hun positie binnen het Sociaal Domein en de zorg. Dat kan alleen als wij naast commerciële 
tarieven, ook bijeenkomsten blijven organiseren tegen gereduceerde tarieven.  
10. Vrij toegankelijk Adviespunt  
Inwoners van de Fryslân kunnen Zorgbelang benaderen met een vraag of klacht over de zorg. Zorgbelang geeft advies 
informatie en ondersteuning op deze gebieden.  
 


