Position Paper

Wie zijn wij en wat doen wij?
Het organiseren van een krachtige eerstelijnszorg in de regio, die kwalitatief

hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar is èn aansluit bij regionale kenmerken en

vraagstukken. Dat is waar ROS Friesland voor staat! Wij zijn een kennis- en expertise
centrum in zorg en welzijn met als maatschappelijke opdracht om regionale en

wijkgerichte samenwerking in de eerstelijnszorg te stimuleren, initiëren en realiseren.
We praten niet alleen over hoe het zou moeten werken, maar zorgen ook dat het werkt.
Dat doen wij samen met de juiste partijen. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van

regiotafels waarin diverse partijen uit de eerstelijn zitting hebben en waarin we werken aan
verbeterde samenwerking. Denk bij projecten aan gegevensuitwisseling tussen h
 uisartsen
en VVT-organisaties. We initiëren en faciliteren netwerken, b
 ouwen aan g
 ezamenlijke
ambities en partnerschap en ondersteunen de implementatie van projecten.

Vanuit onze maatschappelijke opgave en onafhankelijke positie richten we ons primair
op het begeleiden van eerstelijnszorgorganisaties en hun netwerk bij de g
 ezamenlijke

regionale en lokale veranderopgave in de gezondheidszorg. Allemaal om de zorg betaalbaar, bereikbaar en kwalitatief hoogwaardig te houden.

‘Vindingraak zorgadvies
is waar we voor staan.’

ROS Friesland is een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de r egio Friesland en

maakt deel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Wij ontvangen financiering vanuit

het Ministerie van VWS via de ROS-beleidsregel. De werkzaamheden die betrekking hebben
op de eerstelijn financieren wij vanuit deze beleidsregel. Er zijn echter ook w
 erkzaamheden
die niet volledig passen binnen de beleidsregel maar wel daaraan g
 elieerd zijn.

Deze dienstverlening vindt dan tegen betaling plaats. Hier is ook s
 prake van als de
financiering van de beleidsregel voor het betreffende kalenderjaar is uitgenut.

Hoe werken wij?
Afhankelijk van de vraag fungeren we als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider,
projectleider of programmamanager. Wij zijn een aanjager van veranderingen in de
zorg en staan open voor ontwikkeling. Dat doen we onafhankelijk en deskundig.

Onze werkzaamheden hebben betrekking op verschillende thema’s zoals de v
 ersterking
van de organisatiekracht van de eerstelijnszorg, ouderenzorg, digitalisering, GGZ en
geboortezorg. Elk vraagstuk vergt een gezamenlijke aanpak van zorgaanbieders,

gemeenten, welzijn, inwoners en zorgverzekeraars. ROS Friesland initieert en f aciliteert
netwerken, bouwt aan gezamenlijke ambities en partnerschap en ondersteunt bij
programma’s en projecten.

Ook het gebruik van data is hierbij essentieel. We brengen kansen en knelpunten van de

(sub)regio in beeld om vervolgens met het veld een plan te maken en hen bij de volgende
stappen te helpen. Het ontwikkelen van de regiobeelden en het Fries Venster Thuiswonende
Ouderen zijn hier voorbeelden van.

Wat onderscheidt ROS Friesland?
ROS Friesland is al ruim 15 jaar een kennis-en expertisebureau dat nauw betrokken is bij

de ontwikkelingen binnen de eerstelijn en aanpalende domeinen in Friesland. Wij kennen

niet alleen de regionale en lokale context, de professionals, organisaties en netwerkwerken,
we weten ook hoe de inhoud, regelgeving en financiering eruitziet. Daarbij beschikken

we over een goede mix van kennis en vaardigheden. Zo zijn we experts in het b
 egeleiden
van veranderingsprocessen en in het bouwen van samenwerkingsverbanden. Vanuit

onze maatschappelijke opdracht dagen we partijen uit om buiten de eigen kaders te

denken, leveren we inhoudelijke kennis en visie en tonen ondernemerschap. Kiezen voor
ROS Friesland betekent dat u kiest voor ervaring en continuïteit doordat er een team

beschikbaar is met de nodige expertise.

Neem contact op!
ROS Friesland ondersteunt graag bij de zorgvraagstukken die in uw regio in Friesland

spelen. Ons ervaren en gemotiveerd team kan kansen en knelpunten inzichtelijk maken
en u hierin voorzien van (strategisch) advies. Neem gerust contact met ons op voor
een verkennend gesprek.
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