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Geachte leden van de raad, 
 
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw reactie op het concept 

uitvoeringsprogramma “Scoren voor gezondheid”.  Wij bedanken u voor uw snelle en 

zorgvuldige reactie op onze advies aanvraag en voor  uw betrokkenheid bij de 

totstandkoming van het uitvoeringsplan.  

 

Samenvatting advies / aanbeveling  

- Overlap functie aanjager gezondheid naast bestaande structuren zoals 

gebeidsregisseurs en leefstijlcoaches  

- Doelen scherper en concreter opstellen (aandacht voor monitoring en verwachte 

resultaten)  

- Speciale aandacht voor de wijze waarop met name welzijnsmedewerkers binnen 

de gemeente worden meegenomen bij de aanpak vanuit positieve gezondheid. 

 

Aanjager gezondheid  

De uren van onze JOGG-regisseur komen per augustus te vervallen. Een deel van de 

JOGG-borging en maatregelingen uit het actieplan zal worden belegd bij de aanjager 

gezondheid. Gezondheid moet een vast onderdeel worden van de besluitvorming in 

ruimtelijk beleid. De aanjager zorgt ervoor dat er bij omgevingsplannen tijdig aandacht is 

voor het creëren van een gezonde leefomgeving. De aanjager verbindt bestaande 

initiatieven en signaleert kansen en knelpunten hierin. Ook zorgt de aanjager ervoor dat 

(positieve) gezondheid  onder de aandacht komt en blijft van diverse organisaties en 

professionals.  

 

Uitwerking maatregelen  

De maatregelen worden uitgevoerd samen met de partners waaronder de Friesland 

zorgverzekeraar, genoemd in het actieplan. Over de exacte invulling van de maatregelen 

worden per maatregel nadere afspraken gemaakt. Er wordt een plan van aanpak 

opgesteld, doelen geformuleerd en gekeken hoe het resultaat zichtbaar kan worden 

gemaakt. De concretere plannen en voortgang kunnen desgewenst met uw raad worden 

gedeeld.  
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Rol welzijnsmedewerkers  

Ook welzijnsorganisatie Caleidoscoop heeft een prominente uitvoerende rol als het gaat 

om het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving en de uitvoering van de 

maatregelingen, het begeleiden van mensen gericht op meedoen, bewustwording en het 

geven van training en coaching denk hierbij aan de pilot welzijn op recept of het 

stimuleren van de gezonde buurten m.b.v. ‘gezonde wijkaanpak en blue zone’.  

 

Bel gerust als u vragen heeft 

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met Amanda 

IJsselmuiden (Regisseur Sociaal Domein) 0638297284. Mailen kan ook: 

a.ijsselmuiden@heerenveen.nl 

 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Heerenveen. 
De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
Jeroen van Leeuwestijn  Tjeerd van der Zwan 


