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Seker 

en Sûn

11 mei 2022,

Klaus Boonstra



Vroeger of later hebben we 
allemaal zorg nodig

Maar is de samenleving 

daar klaar voor?

Wij denken van niet 

of tenminste onvoldoende.



Uit De Volkskrant, gisteren



Er is nogal wat aan de hand

• De toenemende vergrijzing,

• Relatief steeds minder jongeren,

• Overal vraag naar arbeid.

• Zet de samenleving voor een grote vraag

• Kwaliteit van leven en leefbaarheid zijn in het geding



Bevolkingsontwikkeling Fryslân 



Bevolkingsprognose Fryslân



URGENTIE:
ontwikkeling beroepsbevolking



Commissie Kaljouw/Kervezee



• Fryslân was de eerste en meest 

uitgesproken broedplaats in de commissie 

Kaljouw,

• Het ABCD-model ontstond in een van onze 

focusgroepen,

• We lieten vele voorbeelden zien van hoe 

het ook kan.

Fryslân als broedplaats

(2012 – 2015)



ABCD-model als aangrijpingspunt



Maar…..

• We hadden een ‘Wat-nu’-gevoel na oplevering 
rapport Kaljouw,

• Is dit genoeg om de toekomst mee in te gaan?

• We realiseerden ons de noodzaak om te 

handelen en besloten de handschoen regionaal 

op te pakken,

• Want er is genoeg om je voor in te zetten!



• Literatuuronderzoek

• Scenario-analyse

• Burgerraadpleging

• Pilots

Seker en Sûn (2016 – 2021): 

een spade dieper 



Bestuurlijke consensus over 

WAT er moet gebeuren

De uitdaging is te groot om 
door te gaan zoals we gaan. 
We moeten werken aan: 

• Zelfredzaamheid burgers

• Gemeenschapszin 

• Toegankelijke technologie

• Toepassing 
zorgtechnologie



We staan gelukkig niet alleen



We werken veel samen



We concludeerden dat we aan drie knoppen 

kunnen (en moeten) draaien

1. Anders omgaan met zorgvraag:

a) Versterken van preventie

b) Positieve gezondheid

2. Digitalisering

3. Arbeidsmarkt

Maar is het genoeg?



We begonnen de bestuurstafel

• Breed bestuurlijk overleg 

• Gericht op verbinding, commitment en 
betrokkenheid

• Faciliteren van het gesprek over belangrijke 
thema’s, zoals door middel van dit symposium

• Doelstelling 2022: Bundelen en versterken van 
de drie thema’s:

o Anders omgaan met zorgvraag

o Digitalisering

o Arbeidsmarkt



En vandaag….

• Gaan we met elkaar in gesprek

• Over samenleving, zorg, welzijn, onderwijs, 
werk, samenhang en mogelijkheden

FIJN DAT U ER BENT!


