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Over ROS Friesland 
ROS Friesland levert kennis en advies voor zorgverleners en zorgaanbieders op de nulde-, eerste- en 
tweede lijn met een regionale focus 
 
ROS Friesland is het adviesbureau en expertisecentrum van de eerstelijnszorg in Friesland.  

Wij bieden strategisch advies en begeleiding bij samenwerkings- en zorgvernieuwingsvraagstukken in 
de wijk, gemeente, regio en provincie. Wij zetten in op verbinding tussen de verschillende zorglijnen: 
bv. tussen eerstelijnszorg en ziekenhuis. En van de zorg met andere domeinen: bv. eerstelijnszorg het 
sociaal domein, wonen en werk. De zorgvraag  is het uitgangspunt. Gebruik van data vinden wij 
belangrijk zodat zorgverleners en organisaties in staat zijn om gefundeerde keuzes te maken en te 
volgen wat de uitkomsten van vernieuwing zijn. 
 
 
ROS Friesland werkt!  
Provinciaal met een regionale focus 
ROS Friesland werkt samen met zorgprofessionals en organisaties aan goede en betaalbare zorg en 
bevorderen van gezondheid in Friesland. 
De zorgvraag stijgt. Door een toename van het aantal ouderen en mensen met meerdere vaak 
leefstijl gerelateerde aandoeningen. Dit leidt samen met de toegenomen technologische 
mogelijkheden en verwachtingen van burgers tot een stijging van kosten. Dat zet de betaalbaarheid 
van zorg onder druk en vraagt om andere oplossingen. Samen met de zorgprofessionals werken wij 
aan deze oplossingen. 
 
 
Expertise van ROS Friesland 

ROS Friesland biedt advies en begeleiding aan samenwerkende professionals en organisaties in de 
zorg. Daarbij betrekken wij o.a. inwoners en patiënten, gemeenten, zorgverzekeraar en 
opleidingsinstituten. Daarnaast hebben we de maatschappelijke opdracht om zorg dichtbij inwoners 
te versterken. Hiervoor ontvangen wij financiering vanuit publieke middelen op basis van beleid van 
het Ministerie van VWS. En we werken vanuit onze drie expertisegebieden; Kennis & Advies, 
Projecten en Innovatie. 
 
 
Typerend ROS Friesland in 2018  
Transitie  
2018 stond in het teken van de transitie. Aanleiding was de aanzet die zorgverzekeraar De 
Friesland ons gaf tot reflectie op onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Geïnvesteerd is in 
een aanscherping van het profiel van ROS Friesland, waarbij het aanbod scherper is afgestemd 
op de vraag uit onze omgeving. Tevens is een meer projectmatige- en resultaatgerichte aanpak 
van zorgvraagstukken ontwikkeld. In 2018 is de basis gelegd voor het innemen van een 
proactieve positie binnen de tweede lijn om transitie-ontwikkelingen te monitoren en te 
kunnen delen met de eerstelijn en het sociaal domein.  
De transitie heeft tijd en energie gevergd van de medewerkers van ROS Friesland. Dit heeft 
een effect gehad op de gewenste resultaten voor 2018.  
 
 
 
 



 
 

Resultaten van ROS Friesland 
Kennis & Advies 
Kennis en strategisch advies bij samenwerkingsvraagstukken in de wijk, gemeente of regio.  Ingezet is 
op een integrale en persoonsgerichte aanpak met gebruik van data. 
 
Projecten 
Diverse projecten volgens onze thema’s, producten en diensten in de vijf regio’s op de onderwerpen: 

- Geboortezorg 
- Jeugdzorg 
- GGZ 
- Netwerkvorming 
- Ouderenzorg       
- Continuïteit huisartsenzorg 
- Sociaal Domein 
- Substitutie van zorg/regionalisering 
- Vitaliteit 
- Palliatieve zorg  

 
Innovatie 
Stimuleren en begeleiden van verandering in de zorg., o.a. door het initiëren van innovatieve pilots 
op het terrein van persoonsgerichte zorg, preventie, populatiemanagement/ Triple  Aim en E-health. 
 
 
Mensen van ROS Friesland 
Adviseurs met regionale betrokkenheid 
13 medewerkers (8,78 fte). 
De directeur bestuurder van ROS Friesland  is vanaf mei met ziekteverlof. Ter vervanging is  tot 1 
januari 2019 een interim directeur aangesteld.  
Er is groot verloop geweest onder de adviseurs wat niet is opgevuld. Naast verloop hebben we te 
maken gehad met ziekte . Dit heeft impact op de lopende projecten, de resultaten en op de 
bedrijfsvoering.  
 
 

 


