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• Ontstaan vanuit regio specifieke vraagstukken: vergrijzing, 
ontgroening en afname voorzieningen.

• Vernieuwing en innovatie vindt sneller plaats vanuit het 
bundelen van krachten. 

• In samenwerking met andere partijen, die ook meedenken, 
zoals onderwijs, zorginstellingen en ondernemers. 

Zorgeconomie



Uitvoeringsprogramma

“Zorgeconomie binnen de Regio Deal Zuidoost gaat over de 
samenwerking tussen de mienskip, de buurgemeenten, het onderwijs en 
bedrijven om zo te komen tot innovatieve (preventieve) producten en 
werkwijzen. Zo werken we aan een verbetering van de fysieke en mentale 
gezondheid van onze inwoners en een betere balans tussen werkenden in 
en gebruikers van de zorg in de regio. 

Het hoofddoel is het (meetbaar) bijdragen aan de brede welvaart en het 
verhogen van eigen regie op gezondheid van onze inwoners, met als 
bijkomend resultaat het verminderen van de druk op de zorg en het 
gebruik van de WMO.”



Uitvoeringsprogramma- ASD

• Atelier Sociaal Domein 
• Met studenten NHLStenden
• Van verschillende opleidingen 
• Vraagstukken rondom Positieve Gezondheid
• Denktanks met professionals

• Verder ontwikkelen voor de regio
• Met MBO onderwijs, start na de zomer



• Gebaseerd op de Blue Zones
• Ontstaan vanuit dezelfde vraagstukken, zoals: ontgroening, 

vergrijzing, tekort zorgprofessionals 
• Staat naast het formele zorgsysteem
• Aan de slag met de leefomgeving om individu te ondersteunen 

bij gezondere keuzes 
• Vanuit de mienskip, vraaggestuurd
• Actief burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen, 

gezonde mobiliteit, gezond wonen, gezonde voeding, gezonde 
financiën

Bloeizones ism het HANNN 



Werkgelegenheid in de zorg 

• Tekorten zorgprofessionals / Scholing
• Basis verkenning Smallingerland 

• Krachtenkaart ontwikkelen
• Laten zien wat er al is

• Human Capital Agenda
• Met overheid, onderwijs en ondernemers
• Sterke arbeidsmarkt in de zorg



Startsein voor Zorgeconomie

3x online expertmeeting 

Maandag 17 mei Daan Bultje HANNN (directeur)
Dinsdag 1 juni Franka Bakker Windesheim (associate

lector Goed Leven met dementie)
Donderdag 10 juni Job van ‘t Veer NHL Stenden (lector 

digitale innovatie in Zorg en Welzijn)

Interesse? Stuur een mail naar mettje.tinga@ooststellingwerf.nl

Webinar 



- Wat spreekt je aan?
- Waar zie je de meeste kansen? 
- Waar zitten aandachtspunten? 
- Heb je nog tips? 

Reactie




