
Gesprekstafel Zorglandschap 

Uitwerking Friese regiovisie jeugdhulp
Donderdag 21 april 2022 10.00 – 12.00 uur



Programma

10.00-10.15 uur: Welkom en kennismaken door 
voorzitter Gert Ranter

10.15-10.30 uur: Introductie Regiovisie, 
Zorglandschap en Data

10.30-11.15 uur: Ronde 1 In gesprek over de toekomst 
van het zorglandschap aan de hand van de drie 
voorgelegde vragen

11.15-11.50 uur: Ronde 2 In gesprek over de weg 
daarnaartoe en welke data we daarvoor nodig hebben. 
Welke lacunes hebben we nog niet (voldoende) in 
beeld?



Regiovisie waarom en hoezo

• Norm voor opdrachtgeverschap is vastgesteld
• Zorglandschap invullen houdt ook in gezamenlijk vaststellen van 

fundamenten
• Gezamenlijke opdracht in het kader van de jeugdhulpplicht 

vraagt om een actueel, richtinggevend document



Er is meer dan deze gesprektafel
• Vandaag is de bijeenkomst over het dekkend zorglandschap 
• Gesprekstafels naast dekkend zorglandschap in februari, maart en 

april over de visie, leidende principes en sturingsfilosofie
• Conferentie(s) over concept onderdelen of raamwerk van de 

definitieve regiovisie
• Vaststellen concept regiovisie in PO SDF
• Vaststellen regiovisie door                                              

afzonderlijke gemeenteraden                                             
(september)



Zorglandschap
• We willen in Friesland een zorglandschap creëren dat 

overzichtelijk, beheersbaar, voorspelbaar en transparant is. Zo 
weten jeugdigen waar ze aan toe zijn. En zo stellen we aanbieders, 
lokale partners en verwijzers in staat om in een netwerk rond 
jeugdigen en ouders (verzorgers) samen te werken 
(netwerksamenwerking). Beheersbaar en overzichtelijk betekent 
voor gemeenten: kwaliteit, doelmatigheid en betrouwbaarheid van 
de aanbieders staan voorop en er is sprake van een lokaal en 
regionaal dekkend zorglandschap van aanbieders. Daarin spelen 
keuzemogelijkheden een belangrijke rol. 



Ronde 1: de toekomst van het zorglandschap
Drie vragen:

1. Wat is nodig om het Friese zorglandschap goed in beeld te 
brengen?
2. Hoe zien jullie het zorglandschap over 5 jaar?

3. Wat is er nodig om dit toekomstscenario te realiseren en wat 
kunnen partijen hier zelf aan bijdragen?



Ronde 2: Hoe leidt de weg naar dit zorglandschap
Welke data hebben we  daarvoor nodig?
Welke lacunes hebben we nog niet (voldoende) in beeld?



Vooruitkijken
• Vandaag de bijeenkomst Zorglandschap
• Gespreksverslag
• Uitwerken resultaten in een eerste concept
• Schriftelijke én mondelinge consultatie
• zomer gereed voor besluitvorming
• Ook na besluitvorming aan de slag!



Afsluiting

Bedankt voor jullie deelname!


