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Per 1 januari is er veel veranderd in Neder-

land als het gaat om de zorg voor mensen die 

ondersteuning nodig hebben. De gemeen-

te is verantwoordelijk geworden voor een 

groot deel van de zorg aan ouderen, mensen 

met een verstandelijke, lichamelijke of psy-

chische beperking. Veel PvdA wethouders 

en PvdA raadsleden hebben deze verant-

woordelijkheid opgepakt. De PvdA vindt dat 

ook de provincie zijn steentje kan bijdragen 

om ervoor te zorgen dat ouderen en mensen 

met een beperking op een plezierige manier 

in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen 

blijven wonen. Dat is de kracht van de PvdA: 

zowel landelijk, lokaal, én provinciaal wer-

ken aan hetzelfde doel. Samen de krachten 

bundelen en opkomen voor mensen die on-

dersteuning nodig hebben.

De directe zorg voor de mensen is een ge-

meentelijke verantwoordelijkheid, maar de 

provincie kan wel degelijk iets extra’s doen. 

Alle PvdA bestuurders in Fryslân willen sa-

men een plan maken waardoor mensen echt 

langer zelfstandig kunnen blijven wonen op 

een menswaardige, plezierige manier, én 

een plan maken waardoor mensen die in de 

zorg werken aan het werk kunnen blijven. In 

Fryslân kunnen we dat samen voor elkaar 

krijgen! We zorgen er met elkaar voor dat 

de plannen van onze PvdA staatssecreta-

ris Martin van Rijn een succes worden. Dat 

doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat 

iedereen oud wil worden in zijn eigen ver-

trouwde omgeving én dat heel veel mensen 

zeer gemotiveerd werken in de zorg. Het is 

zonde om die kracht verloren te laten gaan. 

ZORG DICHTBIJ, EEN GEZAMELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID
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WAT WIL DE PVDA?



 

Een sterke PvdA in de provincie, een sterke PvdA in de gemeenten. 
Samenwerken aan hetzelfde doel. 

HBO-instellingen, ROC’s, Zorgverzekeraar De Friesland sluiten daarbij aan! 
Zo doen wij dat in Fryslân, dat maakt Fryslân uniek!

De PvdA zet provinciaal in op een goed aan-

bod van woningen voor ouderen, gehandi-

capten en mensen met een psychische be-

perking. Iedereen moet een woning kunnen 

hebben die bij hem past en waarbij in de 

eigen woonsituatie op een moderne manier 

aanvullend zorg geboden kan worden. Het 

is daarbij belangrijk dat de woningen goed 

gespreid liggen over de provincie. Mensen 

moeten kunnen wonen in de streek waar zij 

willen! De woningen moeten goed zijn van 

kwaliteit, goed geïsoleerd en ze moeten een 

goed wooncomfort hebben.

De PvdA zet in op het behoud van werk in 

de zorg. Tijdelijk is er even minder werk, 

maar over een paar jaren hebben we ieder-

een weer nodig. Deze overbrugging gaat de 

PvdA mogelijk maken. In de langdurige zorg 

verdwijnen door de transities een kleine 900 

full-time banen in Fryslân. Het gaat dan om 

ongeveer 1400 mensen die hun baan drei-

gen te verliezen. Over twee jaar hebben we 

die mensen weer heel hard nodig. Echter, 

dan is de zorg wel veranderd. De professio-

nals in de zorg zullen andere vaardigheden 

moeten laten zien, mogelijk in een andere 

sector moeten kunnen werken.
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WERK, GOEDE SPREIDING VAN WONINGEN 
EN SLIMME WONINGEN

 
CONCREET: WERK, WERK, WERK



De PvdA wil een werkgelegenheidsfonds 

voor de zorg oprichten, waarmee mede-

werkers in de zorg in dienst kunnen blijven 

bij hun werkgever en een deel van hun tijd 

kunnen gebruiken om geschoold te worden. 

Op die manier worden ze breed inzetbaar en 

zijn ze er klaar voor als de werkgelegenheid 

weer aantrekt.

Fryslân doet door middel van de ‘Broed-

plaats Fryslân’ (verbonden met de Universi-

ty Campus Fryslân) mee als één van de drie 

pilots in een landelijk traject om de nieuwe 

beroepenstructuur voor de zorg te ontwik-

kelen en de daarbij horende scholingstra-

jecten. Als 1800 medewerkers een jaar lang 

de halve week aan het werk zijn in de zorg 

en de halve week naar school gaan, kan ie-

dereen aan het werk blijven, nu én in de toe-

komst! De PvdA wil het mogelijk maken dat 

dit gebeurt.

Ouderen en mensen met een beperking wil-

len het liefst zo veel en zo lang mogelijk de 

regie houden over hun eigen leven. Dat houdt 

ze in hun kracht en biedt zo veel mogelijk 

kansen op volop mee te (blijven) doen in de 

samenleving. De woonsituatie moet daartoe 

de mogelijkheden bieden. De zogenaamde 

‘Huistest’ biedt mensen de mogelijkheid aan 
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Samen met werkgevers in de zorg, ROC’s 

en Hogescholen en de zorgverzekeraar 

gaan we afspraken maken om het provin-

ciale werkgelegenheidsfonds voor de zorg 

in te zetten om de mensen die in Fryslân 

werken in de zorg, aan het werk te hou-

den én klaar te maken voor de toekomst! 

De Provincie Fryslân neemt 30% voor zijn 

rekening. We trekken daarvoor in de vol-

gende collegeperiode 10 miljoen euro uit.

 
CONCREET: GOEDE WONINGEN



optimaal kansen te benutten om zelfstandig 

te blijven wonen. Het is goed om mensen te 

motiveren met dit soort instrumenten de ei-

gen regie te vergroten. De PvdA sluit graag 

aan bij dit initiatief. We bereiken hiermee dat 

initiatieven van de overheid aansluiten bij de 

wensen van de mensen zelf!

Doordat de ouderen met een kleinere zorg-

vraag niet meer gaan wonen in een intra-

murale setting komen veel verzorgingste-

huizen leeg te staan. In Friesland zijn veel 

verzorgingstehuizen al vóór 1985 gebouwd 

en daarom eigenlijk niet meer op een be-

taalbare manier geschikt te maken voor ou-

deren die zelfstandig willen wonen.

Zo’n 1300 appartementen moeten worden 

afgestoten en nog eens 1800 appartementen 

herbestemd worden. Vooral voor die kernen 

waar het verzorgingstehuis ook een sociale 

functie kan hebben gaat de PvdA voor re-

novatie, inzet voor andere bestemmingen 

in het sociale domein, gebruik door derden. 

Hierdoor kan een belangrijke functie voor 

de gemeenschap behouden blijven en wordt 

leegstand en verloedering voorkomen. De 

PvdA zet in op:

• Kleinschalige woonvoorzieningen, ver-

spreid over de provincie, dus ook in de 

kleinere kernen.

• Aanleunwoningen en appartementen die 

goed onderhouden en modern zijn.

• Wooninitiatieven van groepjes ouderen 

die zelf het initiatief nemen om bij elkaar 

te gaan wonen.

• Initiatieven van kinderen om een woning 

voor hun ouders op het eigen erf of een 

appartement in hun woning te realiseren.

• Woningen die goed geïsoleerd zijn zodat 

de energielasten laag zijn.

• Renovatie en/of herbestemming van be-

staande gebouwen.
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Op 30 plekken kan de PvdA kleinschalige 

wooninitiatieven ondersteunen en daarmee 

zo’n 350 woningen aanpassen en/of ver-

duurzamen. Dit kan zo’n 75 arbeidsplaatsen 

in de bouw opleveren. We maken financie-

ringsarrangementen voor renovatie en her-

bestemming.

Slimme woningen zijn woningen die voor-

zien van moderne technologische voorzie-

ningen die het zelfstandig wonen mogelijk 

maken, in combinatie met nieuwe vormen 

van zorg en ondersteuning. Om dit te rea-

liseren is een breedbandverbinding nood-

zakelijk, waardoor ICT-toepassingen als 

Beeldzorg overal binnen handbereik komen. 

Beeldzorg biedt mogelijkheden om 24-uurs 

zorg of ondersteuning en praktische hulp 

door een zorgaanbieder te realiseren in de 

eigen, vertrouwde woning, tegen een, voor 

de gemeente betaalbaar tarief. Beeldzorg 

kan daarnaast ook van betekenis zijn voor 

het onderhouden van sociale contacten met 

familie en vrienden. Het werkt mee aan het 

voorkómen van sociaal isolement. 

Zorg voor iedereen 6.

Samen met de gemeenten, betrokken in-

woners, zorgverzekeraar, en andere sta-

keholders wordt een goed spreidingsplan 

gemaakt, afgestemd op de verschillende 

behoeftes. De provincie financiert in de 

vorm van cofinanciering de extra kosten 

die gemaakt moeten worden om deze 

woningen te realiseren, in vergelijking tot 

‘gewone’ woningen. We trekken daarvoor 

in de nieuwe collegeperiode 30 miljoen 

euro uit. Dit bedrag verdient zichzelf gro-

tendeels weer terug.

 
CONCREET: SLIMME WONINGEN
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De PvdA wil ervoor zorgen dat er een pro-

vinciaal zorg-innovatiefonds komt. Hier 

kan een beroep op gedaan worden om 

nieuwe ondersteuningsmogelijkheden te 

ontwikkelen en daadwerkelijk beschik-

baar te stellen, met inzet van beproefde 

ICT-middelen. Dit alles  al dan niet in com-

binatie met zorgarrangementen,  Wij trek-

ken hiervoor de komende college periode 

4 miljoen euro uit.

Zorg voor iedereen 7.

PVDA FRYSLÂN: ‘SOARCH FOAR ELKENIEN’

BEHOUD VAN WERK IN DE ZORG

GOEDE WONINGEN, VERSPREID DOOR DE PROVINCIE

SLIMME OPLOSSINGEN OM ZELFSTANDIG TE BLIJVEN WONEN

10 MILJOEN EURO

30 MILJOEN EURO

4 MILJOEN EURO

MET DIT ZORGPLAN INVESTEERT DE PVDA DE KOMENDE 4 JAAR 
VOOR TOTAAL 44 MILJOEN EURO EXTRA IN DE ZORG

Ook andere aanpassingen die het langer 

veilig zelfstandig wonen mogelijk maken 

moeten benut worden. Te denken valt aan 

inductiekookplaten i.p.v. gas, sensor-alar-

mering, draadloze schakelaars, deur-vi-

deo-intercom, brandbeveiliging, etc. Het 

gaat in Friesland over naar schatting 1400 

woningen van ouderen of mensen met een 

beperking die zelfstandig willen en kun-

nen blijven wonen.
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