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Voorwoord
Zorgbelang Fryslân is sinds 2016 aangesloten bij de Friese Vitaliteitsalliantie. Samen met onze partners 
(zie blz. 6) bundelen we onze kennis en krachten om inwoners van Fryslân te ondersteunen bij een vitaal 
leven.

Maar hoe vitaal is Zorgbelang als organisatie eigenlijk?
Het is een vraag die ons wel eens wordt gesteld 
omdat Zorgbelang niet langer een basissubsidie 
van de provincie Fryslân ontvangt. Gelukkig 
kunnen we dan antwoorden dat het goed gaat met 
Zorgbelang.

We zijn namelijk volop in beweging om de 
verandering te maken van een gesubsidieerde, 
dienstverlenende vereniging naar een 
dienstverlenende vereniging voor de achterban 
en onze klanten met focus en kwaliteit. Dat vraagt 
om keuzes en het maken van verandering. Want als 
je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd 
kreeg. Er ligt een stevig fundament maar we gaan 
op een duurzame manier actief aan de slag.

Dat kenmerkt zich door een werkwijze die is 
gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg 
met de cliënt als uitgangspunt. In toenemende 
mate is ons werk gebaseerd is op het verzamelen 

en ‘verwerken’ van kennis. We doen veel onderzoek 
binnen onze projecten waarmee we kennis 
verzamelen en maken een directe verbinding met de 
toepassing van die kennis in de praktijk. Verder dragen 
we kennis over via de Academie Zorgbelang.

Die vitaliteit laat zich overigens niet alleen in 
Fryslân zien, maar ook op landelijk niveau, met 
onze collega-Zorgbelangorganisaties in andere 
regio’s. De samenwerking wordt aangehaald 
op diverse terreinen (Academie, Zorgpanel, 
Adviespunt), missie en visie van Zorgbelang 
Nederland zijn geactualiseerd en er is een nieuwe 
bestuursstructuur in het leven geroepen. 

Om het proces richting de nieuwe ambitieuze 
doelstellingen in goede banen te leiden, werd eind 
2016 ondergetekende gekozen tot voorzitter van 
het bestuur van Zorgbelang Nederland.
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Kennis en praktijk
Het verwerven van ervaringskennis en praktijk-
toepassing ervan worden in toenemende mate 
pijlers van ons werk.

Zorgbelang wordt daarop ook erkend door de 
zorgsector in Fryslân. In 2016 konden we tevreden 
zijn met een goed gevulde opdrachtenportefeuille 
en (her)nieuw(d)e contracten met bijvoorbeeld 
Nij Smellinghe, Antonius Zorggroep (zie foto) en 
Maeykehiem.

In 2016 heeft Zorgbelang voor het laatst gewerkt 
op basis van een Productplan, waarmee de beste-
ding van het provinciaal subsidie was uitgewerkt. 

Met dit subsidie is een aantal activiteiten zoals het 
Fries Zorgcongres, de Zorgbelang Duim en de Aca-
demie Zorgbelang vormgegeven.

Daarnaast is met opdrachtgevers als 
zorginstellingen, De Friesland Zorgverzekeraar 
en gemeenten een aantal projecten in opdracht 
uitgevoerd. In dit jaarverslag vindt u een overzicht 
van een belangrijk deel van onze activiteiten. 
Onze website www.zorgbelang-fryslan.nl biedt 
een actueel overzicht van de activiteiten.

Esther de Vrij
Directeur/bestuurder

Ondertekening van samenwerkingsovereenkomst met Antonius Zorggroep
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Vitaliteit: positieve gezondheid in de praktijk
In het afgelopen jaar heeft Zorgbelang Positieve Gezondheid als ‘Leidmotief’ aangenomen. Positieve 
Gezondheid is een concept, een definitie van gezondheid die is ontwikkeld door dr. Machteld Huber. Tijdens 
ons congres in november was zij een belangrijk spreker.

Dr. Machteld Huber tijdens het Fries Zorgcongres

De vertaling van het concept naar de praktijk, 
vindt op dit moment vooral plaats in een 
samenwerkingsverband van belangenorganisaties, 
overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen: 
de Vitaliteitsalliantie. Vijftien organisaties 
ondertekenden tijdens ons congres het manifest 
voor een vitaal Fryslân, waarmee we gezamenlijk 
zullen werken aan het motto: maak van de 
gezonde keuze, de gemakkelijke keuze.

Positieve gezondheid bestaat uit zes dimensies: 
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de 
spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit van leven, 
sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks 
functioneren. Deze zes hoofddimensies hebben 
een onderverdeling in ‘aspecten’. Iedereen kan 
hier zelf zicht op houden met behulp van een 
schema om de eigen situatie te beoordelen. In dit 
spinnenweb kan op die zes gezondheidsdimensies 
gescoord worden.

In het nieuwe concept van gezondheid staat de 
mens centraal, niet de ziekte. Mensen voelen zich 

daardoor in hun kracht aangesproken en niet in 
hun zwakte. Misschien heeft iemand immers wel 
een diagnose van een ziekte, maar er is een heel 
groot gebied waar hij of zij wel gezond is. Die 
gezondheid kan nog versterkt worden.

Het concept van Positieve Gezondheid sluit 
naadloos aan bij de Friese Vitaliteitsalliantie en het 
daaruit volgende manifest De Vitale Fries. De Vitale 
Fries is een initiatief van bestuursvoorzitter Bert 
van der Hoek van De Friesland Zorgverzekeraar 
en met commissaris van de Koning John Jorritsma 
als onafhankelijk voorzitter, is de alliantie 
uitgegroeid tot een beweging van overheden, 
natuurorganisaties, ondernemers, media, zorg- en 
onderwijsinstellingen.

Samen willen zij met de inwoners van Fryslân een 
gezonde leefomgeving creëren. Vooral omdat 
blijkt dat mensen dan meer plezier in hun leven 
hebben. Bovendien draagt een gezonde leefstijl en 
gezonde leefomgeving bij aan de betaalbaarheid 
en het toegankelijk houden van de zorg.
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Fries Zorgcongres
Het jaarlijkse congres van Zorgbelang heeft als doel de verschillende zorgpartijen (patiënten, aanbieders, 
financiers) met elkaar in contact te brengen. Het congres heeft op 13 oktober 2016 plaatsgevonden in 
de Lawei in Drachten. Het thema was ‘Keukentafeldialoog, over transformatie en vitaliteit in Fryslân’. 
Uiteraard waren er sprekers, in de eerste plaats Anna van Poucke van KPMG Health over maatschappelijke 
ontwikkelingen waar zorgpartijen zich op dienen voor te bereiden. Daarnaast sprak Machteld Huber van 
het Institute for Positive Health (en meest invloedrijke vrouw in de zorg in 2015) over het concept van 
Positieve Gezondheid dat zij heeft ontwikkeld.

Het Fries Zorgcongres: dagvoorzitter Gerard van der Veer, directeur/bestuurder
Esther de Vrij van Zorgbelang en sprekers Machteld Huber en Anna van Poucke (vlnr.)

Een belangrijk onderdeel was de ondertekening 
door vijftien organisaties en bedrijven van het 
Vitaliteitsmanifest. Dit is ooit begonnen als een 
initiatief van Commissaris der Koning John Jorritsma 
en bestuursvoorzitter Bert van der Hoek van De 
Friesland Zorgverzekeraar. Zij wilden komen tot een 
brede beweging van organisaties en bedrijven die 
werk willen maken van het principe ‘maak van de 
gezonde keuze, de gemakkelijke keuze’. Doel is van 
Fryslân een fitte provincie te maken.

Bezoekers konden deelnemen aan één van de 
acht parallelsessies (workshops), waarvoor werd 
samengewerkt met externe partijen als het landelijk 
programma Aandacht voor Iedereen, De Friesland 
Zorgverzekeraar, ROS Friesland en de GGD Fryslân.
Met 226 bezoekers is een duidelijke stijgende 
lijn zichtbaar in de bezoekersaantallen en was de 
editie 2016 het best bezochte zorgcongres van 
Zorgbelang tot nu toe.

Noviteit tijdens het congres was het presenteren 
van stellingen waarop deelnemers via hun 
smartphone konden stemmen. De resultaten 
werden direct aan het publiek getoond.

Resultaten
Het publiek bleek een goede mix van diverse zorg-
partijen, met nog altijd een oververtegenwoordi-
ging van mensen uit de lidorganisaties van Zorg-
belang. Het congres heeft via onder meer de beide 
Friese dagbladen, social media en een reportage 
op PodiumTV, ruimschoots aandacht gekregen.

Belangrijkste resultaat is de introductie van het 
begrip Positieve Gezondheid in de Fryslân. In de 
maanden na het congres heeft samenwerking van 
Zorgbelang met Machteld Huber en partijen van 
de Vitaliteitsalliantie steeds meer vorm gekregen.
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Zorgbelang Duim
Vanaf het voorjaar 2016 stond via een webformulier de mogelijkheid open suggesties aan te dragen voor 
de Duim 2016. Er zijn tot september vier suggesties gedaan. Zorgbelang heeft ervoor gekozen alle vier de 
suggesties als nominatie voor te dragen. 

De winnaars van de Duim 2016 op het podium bij de uitreiking tijdens het Fries Zorgcongres

Het betrof de volgende vier initiatieven:

 •  Even Geen Zorgen, aanpak respijtzorg in 
Leeuwarden, door Wellzo, Noorderbreedte en 
Palet

 •  De Skulp, centrum voor leven met kanker, 
Heerenveen, door stichting De Skulp

 •  HartWacht, bewaking hartpatiënten op afstand 
in Dokkum, door CardiologieCentra Nederland

 •  Olga’s Chat App, communicatie app voor de 
verstandelijk gehandicapte Olga in Franeker, 
door   studenten NHL

In september en oktober heeft de stemronde 
plaatsgevonden. Er zijn 1355 stemmen uitgebracht, 
wat een stijging betekende ten opzichte van 
2015. Olga’s Chat App kwam daaruit als duidelijke 
winnaar naar voren.

De Duim is tijdens een feestelijk moment op het 
Fries Zorgcongres van 13 oktober 2016 in de Lawei 
in drachten, uitgereikt door wethouder Jos van der 
Horst van de gemeente Smallingerland.

Resultaten
Het idee achter de Duimcampagne is – in ieder 
geval één keer per jaar – aandacht te vragen voor 
zaken die wél goed gaan in de zorg. Veel werk 
vanuit belangenbehartiging heeft immers focus 
op wat niet goed gaat, of waar de kwaliteit van 
de zorg beter kan. De positieve aandacht die de 
nominaties krijgen, voldoet aan die doelstelling. 

Dat wordt ook door de genomineerden bevestigd.
Belangrijk voor die aandacht zijn de social media, 
die veelvuldig zijn ingezet tijdens de campagne, 
niet alleen door Zorgbelang, maar met name ook 
door de genomineerden. Daarnaast is op veel 
media-aandacht besteed aan de campagne. De 
twee artikelen die het Friesch Dagblad aan de 
genomineerden heeft gewijd, zijn het waard om 
specifiek genoemd te worden.
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Academie Zorgbelang
In de eerste maanden van 2016 is een nieuw aanbod voor de Academie ontwikkeld in de vorm van een 
zestal cursussen. Dit aanbod is gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van Zorgbelang op 
11 mei 2016.

Deelnemers aan de cursus voor vrijwillige cliëntondersteuner krijgen het certificaat uitgereikt 
door wethouder Kooistra van de gemeente Opsterland

De themabijeenkomsten hebben acht maal 
plaatsgevonden. Enkele van de onderwerpen 
waren zorginkoop wijkverpleging met De Friesland 
Zorgverzekeraar, Samen1Plan met Molendrift en 
het Werkbedrijf Friesland met de FNV. De bijeen-
komsten werden gewaardeerd met een gemiddeld 
cijfer 8.

De colleges zijn vormgegeven door emeritus-
hoogleraar Guus Schrijvers. Het onderwerp was 
Meten van Kwaliteit. Gezien de interesse in het col-
lege is inhoudelijk niet een tweede college ontwik-
keld, maar is Meten van Kwaliteit kort voor en kort 
na de zomervakantie, twee maal gehouden.

Zorgbelang is gevraagd de vrijwillige onafhanke-
lijke cliëntondersteuners van de gemeente Opster-
land te scholen. Dit heeft in de zomer en het najaar 
van 2016 plaatsgevonden in een vijftal cursusbij-
eenkomsten.

Trainingsdag Ouderenbonden
Op verzoek van de Samenwerkende Friese 
Ouderenbonden (SFO) vond in oktober een 

gezamenlijke trainingsdag plaats. De training 
werd georganiseerd door Zorgbelang en het Fries 
Sociaal Planbureau en had als thema Mantelzorg.
Doel van de dag was de belangenbehartiging 
door de bonden op dit thema af te stemmen. 
Daarvoor werden de deelnemers met interactieve 
werkvormen uitgedaagd wensen en doelen voor 
de komende jaren uit te werken.

Resultaten
De gemeente Opsterland kan de vrijwillige OCO’s 
inzetten als ondersteuner voor mensen met een 
hulpvraag.

De trainingsdag van de ouderenbonden werd 
bezocht door zo’n vijftig bestuurders van de oude-
renbonden in Fryslân. Ter gelegenheid van de dag 
werd een editie van het magazine BelangStelling 
met als thema Mantelzorg gepubliceerd.

De bonden gaan aan de slag met het thema 
mantelzorg. Verschillende ideeën van deze middag 
worden uitgewerkt in een plan.
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Grootschalig cliëntervaringsonderzoek Amaryllis
Voor Coöperatie Amaryllis in Leeuwarden is het belangrijk 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 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 de periode van november 2016 tot februari 2017 
heeft het cliëntervaringsonderzoek, de 1-meting, 
plaatsgevonden. De eerste resultaten werden in 
2016 duidelijk

De deelnemers aan het onderzoek zijn over het alge-
meen tevreden over de hulp van het wijkteam. Men 
vindt de sociaal werkers doorgaans vriendelijk en be-
hulpzaam en dat de hulp snel genoeg van start ging.

De bekendheid van het bestaan en de diensten 
van het wijkteam kunnen volgens de deelnemers 
verbeterd worden. Men weet niet altijd goed dat 
het wijkteam bestaat en met welke problemen 
men er terecht kan.

Men vindt dat de sociaal werkers over het algemeen 
voldoende kennis bezitten, maar dat men niet 
genoeg onderneemt om ontbrekende kennis aan 
te vullen. Op het gebied van participatie, werk en 
inkomen wordt vanuit verschillende wijkteams en 
meerdere deelnemers kennis gemist.

De verhouding tussen de gemeente en Amaryllis 
is voor bewoners niet altijd even duidelijk. Meer 
specifiek heerst bij enkele deelnemers het gevoel 
dat het wijkteam niet altijd onafhankelijk kan 
handelen van de gemeente.
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Mini-symposium 
nieuwjaarswensen mantelzorg
Het nieuwe jaar werd afgetrapt met een goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst in de vorm van een mini-
symposium. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met onderzoeksbureau ZorgfocuZ, 
met als thema mantelzorg. Sprekers werd gevraagd hun ‘nieuwjaarswensen’ voor de mantelzorg in 2016 
uit te spreken.

Jelle Boomgaardt, dagvoorzitter Jochem Hoekstra
en Anke Huizenga voor aanvang van het mini-symposium

Sprekers waren: Andries Ekhart (wethouder 
gemeente Leeuwarden), Jelle Boomgaardt 
(liaisonmanager Zorgkantoor Friesland), Anke 
Huizenga (bestuurder ZuidOostZorg), René van der 
Most (JMZ/PRO), Roelof Lanting (Platform Hattinga/
Verschure) en Jannie Eelkema (Samenwerkende 
Friese Ouderenbonden). Uiteraard gevolgd door 
een gespreksronde met de zaal.

Resultaten
Het mini-symposium werd door zo’n 120 mensen 
bezocht. Deelnemers kwamen uit zowel de 
zorgsector, de patiëntenorganisaties als uit 
gemeenten. Met de sprekers zijn nog interviews 
opgenomen die als twee filmpjes op het YouTube 
kanaal van Zorgbelang Fryslân terug te vinden zijn. 
Tevens is een themanummer van de BelangStelling 
over het thema mantelzorg verschenen.
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Spiegelgesprek Talant: 
werken in de driehoek
Zorgbelang Fryslân is in 2015-2016 een evaluatie traject gestart naar de werking van de driehoek cliënt-
zorgprofessional-familie/mantelzorg. Dit gebeurde op meerdere locaties van Talant door het organiseren 
van spiegelgesprekken met de hoofden van de teams binnen de woonlocaties. 

Seker en Sûn
Het project Seker en Sûn van GGD Fryslân, Zorgbelang Fryslân en Zorgplein Noord kijkt vooruit 
naar de zorg in 2030. Seker en Sûn anticipeert op de vergrijzing en een hogere zorgvraag. Met 
toekomstscenario’s worden nieuwe zorgarrangementen uitgewerkt die uitmonden in een 
innovatieagenda.

Het project onderzoekt of bij de invulling van de scenario’s aanvullingen nodig zijn op regulier 
beleid in de vorm van zorginnovaties. Daarbij wordt gezocht naar de consequenties van de 
nieuwe zorg voor de arbeidsmarkt en het voorbereidende onderwijs ten aanzien van benodigde 
competenties en de beroepenstructuur.

De stem en zienswijze van de inwoners van Fryslân heeft binnen dit project een prominente 
positie. Dit gebeurt:

 • bij het opstellen van de projectaanvraag in de vorm van Zorgbelang

 • tijdens de focusgesprekken

 • bij een burgerraadpleging die plaats gaat vinden in 2017

Resultaten
De adviesgroep heeft inmiddels de assen voor de scenario’s vastgesteld en binnen de eerste 
focusgroepen zijn de contouren voor de scenario’s geschetst. Ook heeft een tweetal uitwisselingen 
van kennis en ervaringen met zorgvernieuwing binnen het innovatieplatform plaatsgevonden.

Hiermee wordt waardevolle informatie opgehaald 
over de voortgang van Talant 3.0, de samenwerking 
op de locatie en wordt een nieuwe impuls 
gegeven aan de dialoog tussen cliënten – 
verwanten – begeleiders.

Resultaten
Er zijn twee spiegelgesprekken gehouden waarvan 
rapportage gemaakt is. De hoofden hebben de 
resultaten gebruikt in hun werkplannen en concreet 
is op één locatie de tuin aangepakt na het gesprek.

Tijdens het project is een nieuwe methode 
ontwikkeld die we de Rode Loper noemen. Met 
deze methode wordt een aantal cliënten van 
dezelfde woonlocatie vooraf geïnterviewd en 
gefilmd. Op die manier kunnen ook mensen 
die in een formele vergadersetting niet goed 
tot hun recht komen, een bijdrage leveren. Dit 
draagt bij tot een betere participatie van deze 
doelgroep tijdens een groepsgesprek zoals een 
spiegelgesprek.
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Fryslân Fernijt: samen de zorg dragen
Mediapioniers is een bedrijf dat samen met de klant en eindgebruikers, nieuwe technologische innovaties 
zoals het zorgplatform Mobiléa ontwikkelt. Met het Mobiléa systeem kunnen mantelzorgers anderen 
helpen door onder meer beeldbellen, agenda beheer op afstand en het toepassen van schermovername.

Demonstratie van Mobiléa tijdens focusgroep

Samen met een aantal zorgaanbieders, Stichting 
Gerrit en met Zorgbelang Fryslân wordt het 
systeem getest bij ouderen, verstandelijk beperkten 
en mantelzorgers. Zorgbelang Fryslân organiseert 
hiervoor focusgroepen met mantelzorgers.

Resultaten
Er zijn twee focusgroepen met mantelzorgers 
gehouden in samenwerking met Mobiléa. De 
resultaten zijn gedeeld met de klankbordgroep 
en gepresenteerd in een ‘glossy’ magazine, 
uitgegeven door Mobiléa.
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Belangenbehartiging cliënten jeugdhulp
Zorgbelang Fryslân vervult de rol van Belangenbehartiger in het kader van de regionale jeugdhulp. Het 
werkgebied betreft de gehele provincie Friesland.

De functie van Belangenbehartiging Cliënten 
Jeugdhulp is 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 
inkoopbeleid jeugdhulp van de 24 Friese 
gemeenten

Samen met de Landelijke Monitor Transitie Jeugd en 
Sociaal Domein Friesland is een verdiepingssessie op 
de transitie transformatie georganiseerd. Hiervoor 
zijn beleidsmakers, jongeren van het Project van de 
Straat en Friese Denktank Jeugdhulp uitgenodigd 
om te participeren.

Resultaten
Er is een wensenlijst Jeugd ontwikkeld door de 
Friese Denktank Jeugdhulp en besproken met de 

coördinator Sociaal Domein Fryslân (SDF) in het 
overleg met beleidsambtenaren jeugd van de 
Friese gemeenten.

In 2016 was er intensieve samenwerking met het 
landelijke programma Aandacht voor Iedereen (AVI). 
Een afvaardiging van de Friese Denktank Jeugdhulp 
heeft kennis gemaakt (en vice versa) met Advies-, 
participatie- en Wmo-raden tijdens een bijeen-
komst van AVI over Passend Onderwijs en jeugd.

Zorgbelang Fryslân heeft zitting in de 
klankbordgroep van het Slimtelefoonboek. Als 
lid van die groep kan Zorgbelang meedenken 
en meepraten over de ontwikkeling van het 
Slimtelefoonboek vanuit cliëntenperspectief. De 
wettelijk verplichte vertrouwenspersonen van 
Zorgbelang Fryslân die ingekocht zijn door VNG en 
in onderaannemerschap werken voor het AKJ, zijn 
nu beter vindbaar voor hulpverleners, doordat ze 
zijn toegevoegd aan het Slimtelefoonboek.

Denktank Jeugd met geheel rechts Henriette Bleumink
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‘Patiëntshadowing’ in Friese ziekenhuizen
Het afgelopen jaar heeft Zorgbelang in de ziekenhuiszorg diverse zogenoemde shadowingtrajecten 
gedaan. Het doel van het ‘schaduwen’ van patiënten is het krijgen van inzicht in de persoonlijke 
ervaringen als representant van zijn patiëntengroep. Op basis van deze ervaringen is het mogelijk om 
het zorgproces te evalueren en op basis daarvan te behouden wat goed gaat en te verbeteren, waar dat 
wenselijk is.

Met shadowing worden ‘realtime’ ervaringen van 
patiënten. Meer specifiek draagt shadowing bij aan:

 • verbinding tussen de verschillende onderdelen 
(bijvoorbeeld de verpleegkundig specialist, 
medisch specialist en fysiotherapeut);

 • betere overdracht in de keten;

 • betere aansluiting bij wensen en behoeften van 
patiënten tav. specifiek zorgprogramma.

Wat is shadowing op hoofdlijnen? De medewerker 
van Zorgbelang Fryslân loopt gedurende 
vastgestelde momenten/consulten mee met de 
patiënt. Door de patiënt ‘te schaduwen’ vindt 
realtime evaluatie van het zorgproces plaats. Er 
wordt onder meer gelet op:

 • bejegening;

 • informatievoorziening en overdracht;

 • wachttijd;

 • inrichting.

Per moment wordt een nadere uitwerking mbv. het 
projectformat gemaakt. Er wordt niet op medisch 
inhoudelijke zaken gelet. De verzamelde informatie 
is een combinatie van patiëntervaringen en 
observaties van de shadower.

Resultaten
Twaalf respondenten zijn in 2016 gevolgd. De 
uitkomsten van deze trajecten fungeren als 
nulmeting en worden met de opdrachtgever 
besproken. Waar nodig worden verbeteringen in 
de zorg- en dienstverlening doorgevoerd, waarna 
op termijn opnieuw patiënten geschaduwd zullen 
worden.

Voorbeelden van deze resultaten zijn dat de 
communicatie over gebruik van medicatie niet 
altijd consistent is en dat zorgprofessionals niet 
altijd voldoende op de hoogte zijn van de situatie 
van de patiënt. Dat heeft tot gevolg dat dezelfde 
vragen meerdere keren worden gesteld of dat men 
niet weet wanneer bijvoorbeeld de operatiekamer 
gepland staat.
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Yn Petear bij Hof en Hiem
Zorgbelang werkt samen met Hof en Hiem aan versterking van de familieparticipatie. Het doel 
is met elkaar te werken aan betere zorg. Daarvoor worden familieavonden georganiseerd over 
informele zorg en samenwerking in de zorgdriehoek (zorgmedewerker, cliënt en familie/verwanten) 
om het mantelzorgbeleid goed te kunnen uitvoeren.

Resultaten
Er zijn diverse bijeenkomsten met bewoners en hun familie/verwanten georganiseerd:

 • familieavonden in Talma Hiem en Suderigge over familieparticipatie en implementatie van het 
mantelzorgbeleid;

 • Onder de noemer Yn Petear is in Talma Hiem en Suderigge de familieparticipatie geëvalueerd;

 • in Vegelin State ging men Yn Petear om het verbeterplan te evalueren (onder meer aandacht voor 
scholing, medicatieverstrekking, overdracht en communicatie);

 • Yn Petear in Doniahiem over medicatie, communicatie en het zelf bedenken van slimme 
oplossingen.

Het project loopt nog door tot in 2018.

Ondervoeding bij thuiswonende ouderen
Ondervoeding komt in Nederland voor bij maar liefst 30 tot 40% van de thuiswonende ouderen die 
thuiszorg nodig hebben. Het project Goed Gevoed Ouder Worden zet zich in om ondervoeding in 
Fryslân tegen te gaan. Een voorwaarde hiervoor is dat mensen geïnformeerd worden en dat eventuele 
ondersteuning precies afgestemd is op wat ouderen nodig hebben om goed te kunnen blijven eten en 
drinken en zo (het risico op) ondervoeding te voorkomen.

Zorgbelang participeert in het project door met 
behulp van focusgroepen de wensen en behoeften 
van ouderen en mantelzorgers in kaart te brengen.

Resultaten
In december 2016 vond bij Zorgbelang een eerste 
focusgroep plaats over dit onderwerp. Elf mensen 
bespraken mogelijkheden om ondervoeding te 
herkennen en te voorkomen. De ideeën worden 
bij de uitkomsten van focusgroepen in 2017 
gevoegd en zullen resulteren in aanbevelingen ter 
verbetering van het huidige ondersteuningsaanbod.
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Onderzoek E-health
Internet is in de zorgverlening een niet meer weg te denken instrument. Zorg op afstand raakt steeds 
meer ingeburgerd. Om goed inzicht te krijgen waar de daadwerkelijke behoefte van zorggebruikers aan 
dergelijke E-health oplossingen zit, heeft Zorgbelang Fryslân onderzoek gedaan onder de eigen achterban 
en verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar.

Overhandiging van de rapporten door Harriet Hollander en Esther de Vrij van Zorgbelang
aan Bert van der Hoek van de Friesland

Dit onderzoek is via e-mail uitgezet: een vragenlijst 
is verspreid onder de achterban van Zorgbelang en 
het klantenpanel van De Friesland. Onderwerpen in 
de vragenlijst waren onder meer:

 • zoeken van informatie via internet over 
gezondheid en zorg;

 • contact met de huisarts, fysiotherapeut, medisch 
specialist en GGZ-hulpverlener.

Resultaten
Aan het onderzoek hebben 547 mensen 
meegedaan. De resultaten zijn in twee rapporten 
gepubliceerd. In oktober zijn de rapporten 
overhandigd aan bestuursvoorzitter Bert van der 
Hoek van De Friesland Zorgverzekeraar. 
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Belangenbehartiging mantelzorg
In Fryslân bestaat 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. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de regioconsulent van Mezzo en 
de adviseur van programma AvI.

Burgerparticipatie gemeente Achtkarspelen
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat nadrukkelijk dat de inwoners zowel bij 
de ontwikkeling, als bij de uitvoering en de evaluatie van het Wmo-beleid betrokken dienen 
te worden. Leden van de Wmo-raad Achtkarspelen kwamen tot de conclusie dat zij, voor hun 
advieswerk, onvoldoende kennis en ervaring bij de bewoners ophalen. De gemeente Achtkarspelen 
zelf heeft de intentie uitgesproken haar inwoners meer te betrekken bij het beleid.

Deze twee constateringen hebben geleid tot het samenstellen van een werkgroep bestaande uit 
vertegenwoordigers van zowel de Wmo-raad als de Cliëntenraad werk & inkomen. Zorgbelang 
Fryslân, het landelijk programma Aandacht voor Iedereen (AvI) en de Federatie Samenwerkende 
Uitkeringsgerechtigdenorganisaties (FSU) zijn gevraagd dit proces te ondersteunen. Doel is te 
komen tot een werkwijze waarbij een probleem, zoals dat wordt ervaren door de inwoners van 
de gemeente, wordt onderzocht. Dit onderzoek zal uiteindelijk resulteren in een advies aan de 
gemeente.

Resultaten
In 2016 is een start gemaakt met dit proces, dat moet leiden tot adviesraden die daadwerkelijk 
namens de inwoners spreken. Inwoners worden in een vroeg stadium betrokken bij het vormen 
van beleid. De adviesraden krijgen in dit proces de rol van onderzoeker, naast haar reguliere 
adviestaken. In 2017 moet het proces leiden tot modellen die ook in andere gemeenten toegepast 
kunnen worden.

De aanwezigen worden op de hoogte gebracht 
van actuele ontwikkelingen, kennis, ervaring en 
informatie wordt gedeeld. Nu de taken van Mezzo 
vanwege bezuinigingen afnemen voor wat betreft 
de regionale ondersteuning is deze ontmoeting 
niet meer vanzelfsprekend.

Resultaten
In een themabijeenkomst bij Zorgbelang is deze 
lacune besproken en het heeft geresulteerd in 
een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers 
van twee gemeentelijke steunpunten, enkele 
mantelzorgers en leden van een Wmo-raad. De 
werkgroep wordt 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 de 
belangenbehartiging hoort hier bij.
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Informele zorg bij Noorderboog
Zorggroep Noorderboog is bezig met het versterken van de samenwerking rond informele zorg. 
Zorgbelang begeleidt een klankbordgroep bestaande uit vrijwilligers, mantelzorgers en bewoners. 
Deze klankbordgroep werd bij iedere stap in het proces vooraf om input gevraagd en kon ook 
achteraf reageren op de voorstellen van de projectgroep.

Resultaten
In co-creatie is de visie en het beleid op informele zorg ontwikkeld. De klankbordgroep is vanaf de 
start van de ontwikkeling van de visie betrokken.

ZBF Alzheimer flyer A5 AanbevCasemanDementie 05122016 try2.indd   1 8-12-2016   14:47:05 ZBF Alzheimer flyer A5 AanbevCasemanDementie 05122016 try2.indd   2 8-12-2016   14:47:06

Klantenpanel TinZ
In de loop van 2016 werd duidelijk dat de coöperatie TinZ opgeheven zou gaan worden. TinZ is een 
samenwerkingsverband van zorginstellingen dat al jarenlang zorgdraagt voor zorgcoördinatie in de vorm 
van casemanagement in gezinnen die getroffen zijn door dementie. Casemanagement blijft na 1 januari 
2017 wel beschikbaar, maar is dan niet meer gespecialiseerd.

Het klantenpanel van TinZ, dat door Zorgbelang 
wordt ondersteund, heeft zijn zorgen over deze 
ontwikkelingen uitgesproken. In samenwerking 
met Alzheimer Nederland, afdeling Friesland is 
gewerkt aan aanbevelingen om in de nieuwe 
situatie te garanderen dat cliënten met hun 
naasten zoveel mogelijk eigen regie houden.

Resultaten
Zorgbelang en Alzheimer Nederland, afdeling Friesland, 
hebben met tien concrete aanbevelingen het belang van 
goed casemanagement onderstreept. De aanbevelingen 
zijn n de vorm van een flyer gepubliceerd. In 2017 volgen 
een themanummer van het magazine BelangStelling en 
een mini-symposium over het onderwerp.

Voor- en achterzijde van de flyer met aanbevelingen
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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 Raden 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.

De Participatieraad van de gemeente De Fryske Marren

Daarvoor verzorgt AvI op verzoek trainingen:

 • over bijv. werkwijze van de raad;

 • over samenwerkingskansen met cliëntenraden 
werk en inkomen;

 • over hoe de burgers meer te betrekken bij haar 
advieswerk;

 • over bovenlokale inkoop en jaarplannen;

 • over rol en positie belangengroepen

 • kennis en ervaringen delen

Resultaten worden teruggekoppeld naar de 
adviesraden. Daarnaast zijn er in 2016 thematische 
bijeenkomsten over Passend Onderwijs en Jeugd 
geweest

Resultaten
In 2016 hebben we met de noordelijke AvI-
collega’s in Groningen, Drenthe en Overijssel 
een themabijeenkomst georganiseerd over 
Burgerparticipatie.

Scholing cliëntenraadsleden ZuidOostZorg
Eind 2016 heeft Zorgbelang op vier data een cursus gegeven aan leden van de cliëntenraad. 
De onderwerpen waren ‘Communicatie met de achterban’, ‘Wmcz’ en ‘Effectief vergaderen’.

Resultaten
De deelnemers hebben in de evaluatie aangegeven dat ze over de communicatie veel nieuwe 
inzichten, ideeën en informatie hebben opgedaan.
Ook de informatie over en het inzicht in de Wmcz werd gewaardeerd, wat leidde tot ‘meer 
zekerheid en bewustwording van de waarde van het CR-lidmaatschap’.

De cursus ‘Effectief vergaderen’ werd om veel redenen positief geëvalueerd, onder meer vanwege 
de toepasbaarheid in vergaderingen in de zorg, maar ook in de privésfeer.
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Dementietafels
De Dementietafel is een bijeenkomst voor zorgprofessionals, familie/naasten en mensen met een 
verstandelijke beperking. Doel van de avond is het veelvoorkomende probleem van dementie bij mensen 
met een verstandelijke beperking bespreekbaar te maken.

De Dementietafel is een landelijk initiatief van 
Ieder(In), netwerk van mensen met een beperking 
of chronische aandoening. Lidorganisaties Alzhei-
mer Nederland, afd. Friesland, LFB en KansPlus zijn 
betrokken bij de regionale organisatie van deze bij-
eenkomsten. Daarnaast zijn zorgorganisaties Mayke-
hiem, Talant, Philadelphia en JP van den Bentstich-
ting hierbij betrokken. Zorgbelang heeft binnen 
deze samenwerking als projectleider gefungeerd.

Dit heeft geleid tot twee bijeenkomsten, de eerste 
in april in Drachten. Aanwezig waren zo’n 50 men-
sen en de vraag wat een goed leven voor mensen 
met een verstandelijke beperking inhoudt, werd 
beantwoord door professor Hans Reinders en Henk 
van Dijk en Yta Strikwerda van de LFB. Een belang-
rijk onderdeel van de bijeenkomst is de uitwisseling 
in gespreksgroepen. Hierbij komen professionals, 
cliënten en hun familie op een laagdrempelige 
manier in contact over het onderwerp. De avond 
werd voor praktische kosten (zaalhuur, koffie en 
thee) mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Smallingerland.

Het succes en de tevredenheid over de eerste 
Dementietafel van 2016, leidde tot het verzoek 
van de lidorganisaties een tweede bijeenkomst te 
organiseren. In grote lijnen komt de tweede avond 
overeen met de eerste, zij het dat deze bijeenkomst 
plaats vond in november in Heerenveen, met als 
belangrijkste sprekers twee Artsen voor Verstan-
delijk Gehandicapten (AVG) over het onderwerp 
goede informatie en samenwerking.

Net als in Drachten trok deze avond een gemêleerd 
gezelschap van zo’n 50 deelnemers, die aan het 
eind van de avond in groepen met elkaar in 
gesprek gingen.

Resultaten
Twee goedbezochte avonden in Drachten en 
Heerenveen met ieder 50 deelnemers.
Samenwerking en uitwisseling rond het thema 
mensen met een verstandelijke beperking 
en dementie tussen cliëntenverenigingen en 
zorginstellingen is verbeterd.

Herma Kooke opent de eerste avond in Drachten
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Intelligent Persoonlijk Medicatie Dossier (iPMD)
Zorgbelang Fryslân werkt in opdracht van Stichting Gerrit, aan het gebruik en evaluatie door patiënten 
van een 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 inzicht 
in, geeft inzicht in en is regiehouder over zijn eigen 
medicatiegegevens. De iPMD-app bevat functio-
naliteiten die de patiënt helpen bij zijn medicatie-
trouw en die de medicatiebewaking completer en 
efficiënter maakt.

Resultaten
Zorgbelang Fryslân heeft samen met Stichting Gerrit 
een startbijeenkomst gehouden waarbij mensen die 
drie of meer medicijnen slikken zijn uitgenodigd om 
de app te bekijken en te becommentariëren. Aan de 
mensen die drie of meer medicijnen gebruiken zijn 
de mogelijkheden van het iPMD getoond en wen-
sen en verwachtingen opgehaald. Ze komen met 
functionele tips en trucs vanuit hun ervaringskennis, 
zoals het aanvinken van alle gebruikte medicijnen in 

één handeling, geïntegreerd in de app aanbieden 
van apps die kunnen monitoren en meten en dat ze 
willen weten wanneer ze om een herhalingsrecept 
moeten vragen. Met de input van de aanwezige 
patiënten wordt de app verder ontwikkeld om na 
de zomer als pilot te worden uitgetest in Zuidwest 
Friesland.

In november 2016 heeft het eerste gesprek met 
gebruikers plaats gevonden. De app is gemakkelijk 
te installeren en te bedienen. Het ophalen van de 
gegevens uit LSP blijkt lastig te zijn omdat er nog 
veel stappen aan vooraf gaan. De app wordt daar-
naast als zeer waardevol gezien met name voor 
mensen die meer medicijnen gebruiken. Hierbij zijn 
ook het aanwezig zijn van bijsluiters en de inname 
herinnering grote pluspunten. De gebruikersgroep 
van de app wordt verder uitgebreid en in 2017 
gaan Stichting Gerrit en Zorgbelang Fryslân verder 
met de ontwikkeling van de app door deze continu 
te evalueren met de gebruikersgroep.

Inkoop beschermd wonen
Zorgbelang heeft in samenwerking met Sociaal Domein Fryslân een bijeenkomst georganiseerd 
voor Wmo-adviesraden, Sociaal Domeinraden en Cliëntenraden GGZ over inkoop beschermd 
wonen vanuit cliëntenperspectief.

De notitie ‘Aanzet Cliëntenperspectief beschermd wonen’ van Zorgbelang is hier besproken. 
De gemaakte opmerkingen zijn meegenomen in de definitieve notitie “We (cliënten) zijn geen 
cassettebandje die steeds alles herhaalt”.

Resultaten
SDF gebruikt de notitie bij de inkoop Beschermd Wonen in 2017 en 2018. De Wmo-adviesraden,
de raden sociaal domein en cliëntenraden gebruiken de notitie bij hun adviserende taak.
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Adviespunt Zorgbelang
Het Adviespunt Zorgbelang is één van de pijlers onder onze organisatie. Binnen het Adviespunt wordt 
gewerkt met een Helpdesk, waar inwoners van Fryslân terecht kunnen met hun ervaringen, vragen en 
klachten. 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.

Advies
punt

Het aantal gespecialiseerde functies binnen het
Adviespunt is in 2016 verder toegenomen.
Onderscheid wordt gemaakt naar vertrouwens-
personen, klachtenfunctionarissen en 
onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO), een 
relatief nieuwe functie.

Het vertrouwenspersoonswerk voor de jeugdhulp 
is door de Friese gemeenten uitbesteed aan het
AKJ. Zorgbelang voert dit uit in onderaannemer-
schap van het AKJ. De overige functies worden 
rechtstreeks door instellingen en gemeenten bij 
Zorgbelang ingekocht.

Binnen het adviespunt zijn in 2016 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 gemeenten;

 • vertrouwenspersoon binnen Maykehiem;

 • cliëntvertrouwenspersoon binnen Reik (cliënten 
niet vallend onder jeugdwet);

 • cliëntvertrouwenspersoon samen met 
ervaringsdeskundige binnen Talant;

 • vertrouwenspersoon voor verwanten binnen 
Talant;

 • cliëntvertrouwenspersoon binnen Meriant;

 • klachtenfunctionaris ZuidOostZorg.
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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:

 • drie keer heeft een overleg plaatsgevonden 
met de Noordelijk provincies van Zorgbelang, 
Groningen, Drenthe en Friesland;

 • deskundigheidsbevordering met training 
in de maanden februari, juni en september 
2016 gericht op doelgroep Licht Verstandelijk 
Beperkte jeugdigen/ouders/verzorgers en 
training VPD;

 • inzet op vergroten bekendheid functie door 
Voorlichting beleidsambtenaren jeugd van de 
Friese gemeenten.

Resultaten
In 2016 hebben er ruim vijf honderd (543) 
contactmomenten plaatsgevonden met unieke 
aantal cliënten, waaronder ook ouders/ verzorgers, 
familie, pleegouders en hulpverleners, vallend 
onder de jeugdwet. Nader gespecificeerd:

 • er hebben meer dan driehonderd (328) 
groepsbezoeken plaatsgevonden;

 • er zijn meer dan honderd voorlichtingen 
gegeven, aan groepen jongeren (69 keer), 
gevolgd door medewerkers (38 keer) en 
derden;

 • twee keer is er een vertrouwenspersoon 
aangeschoven bij een cliënten/jongerenraad.

Klachten hadden m.n. betrekking op onderstaande 
onderwerpen:

 • bejegening;

 • beslissingen;

 • uitvoering jeugdhulp;

 • gebrekkige informatie/ rapportage;

 • bereikbaarheid/ beschikbaarheid.

Wettelijke cliëntvertrouwenspersoon jeugdhulp
Zorgbelang Fryslân voert het vertrouwenswerk uit in onderaannemerschap van het Advies- en 
klachtenbureau Jeugdzorg (hierna te noemen AKJ). 
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Cliëntvertrouwenspersoon Fier
Binnen deze functie wordt er ondersteuning door een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân 
geboden aan cliënten van Fier, niet vallend onder de Jeugdwet. 

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 2016 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.

Ook in 2016 waren de vertrouwenspersonen van 
Zorgbelang Fryslân conform de overeenkomst 
beschikbaar voor uitvoering aan deze taak.

Resultaten
In 2016 is er geen (klacht)ondersteuning geboden 
aan cliënten vallend onder deze
overeenkomst.



25Jaarverslag 2016 • Zorgbelang Fryslân

Vertrouwenspersoon Maykehiem
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
Vanaf 1 juni 2016 is er een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân actief binnen Maeykehiem.

Ondertekening van de samenwerking met Maeykehiem, met directeur/bestuurder Jan Stelwagen

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 2016 werkzaam in de volgende gemeenten: 
Leeuwarden, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt,
Vlieland, Terschelling, Menaldumadeel, 
Leeuwarderadeel.

Resultaten
In 2016 zijn tientallen cliënten ondersteund 
bij keukentafelgesprekken, formele en 
informele bezwaren/ klachten, aanvragen 
maatwerkvoorzieningen, problemen rondom zorg, 
pgb`s enz.
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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Vertrouwenspersonen Alliade
Er zijn door Zorg belang 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.

Resultaten
De cliëntvertrouwenspersoon binnen Reik (cliënten 
niet vallend onder jeugdwet) heeft in 2016 
ondersteuning geboden bij één enkele kwestie.

Bij Meriant heeft er 2016 ondersteuning door de 
cliëntvertrouwenspersoon plaatsgevonden bij 
enkele kwesties.

Talant heeft een cliëntvertrouwenspersoon in 
combinatie met een ervaringsdeskundige als 
cliëntvertrouwenspersoon. In 2016 is er onder 
andere kennis gemaakt met de centrale cliënten- 
en verwantenraad en zijn tientallen groepen 
bezocht (koffiebijeenkomsten).

Er zijn meer dan 100 vragen beantwoord, 
de meeste over de werkwijze van de 
vertrouwenspersonen. Er zijn enkele 
vertrouwenskwesties behandeld. Tevens is 
er een vertrouwenspersoon voor verwanten 
binnen Talant. Verwanten worden deels tijdens 
de koffiebezoeken en deels door middel van 
nieuwsbrieven geïnformeerd over de functie 
vertrouwenspersoon.

Klachtenfunctionaris ZOZ
Sinds 2010 voert Zorgbelang Fryslân de functie van onafhankelijk klachtenfunctionaris uit voor cliënten en 
verwanten van ZuidOostZorg, zo ook het afgelopen jaar.

De klachtenfunctionaris verzorgt bemiddeling en 
klachtopvang voor alle locaties van ZuidOostZorg. 
De klachtenfunctionaris heeft een onafhankelijke 
positie, tussen ZuidOostZorg en haar cliënten. Er is 
ieder kwartaal een overzicht aangeleverd van de 
binnengekomen klachten.

Resultaten
De klachtenfunctionaris is telefonisch en via 
de mail benaderd voor informatie, advies en 
ondersteuning. Het merendeel van de vragen is 
gesteld over de werkwijze van ZuidOostZorg en van 
de klachtenfunctionaris, gevolgd door vragen over 
het aanbod van ZuidOostZorg, rechten en juridische 
vragen. De meeste onvrede en klachten zijn 
bespreekbaar gemaakt door verwanten ten opzichte 
van de cliënt zelf.
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www.zorgbelang-fryslan.nl


