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GGZ Friesland zet zich in voor herstel van zijn patiënten. Bij 

herstelondersteunende zorg hoort óók een gezonde leefstijl. Door 

de jaren heen zijn initiatieven opgestart om teams op dit vlak 

te ondersteunen, zodat ze het beste uit zichzelf en de patiënten 

kunnen halen op weg naar dat herstel. 

De toenemende vraag op het gebied van leefstijl leidde eind 

november 2019 tot toekenning van formatie en budget door GGZ 

Friesland voor de zogeheten leefstijlwerkgroep, bestaande uit vier 

betrokken, bekwame en bevlogen medewerkers. 

Inmiddels is sprake van een steeds verdere implementatie binnen 

de herstelondersteunende zorg, ook door samenwerkingen van 

allerlei aard. Dit betreft onder meer de ROM-verpleegkundigen, 

maar ook sportinstanties zoals BV Sport, zwembaden, 

sportscholen en sportverenigingen. Zo zijn al diverse trajecten 

gestart, verspreid over de hele provincie en dat is ook in de 

toekomst het plan. 

De leefstijlwerkgroep helpt sinds het begin binnen GGZ 

Friesland zowel patiënten als medewerkers op het vlak van 

leefstijlverbetering. Tientallen teams kwamen al met vragen en 

ondersteuningsverzoeken. Door de formatie en budget voor de 

leefstijlwerkgroep kon deze verder professionaliseren en aan de 

slag gaan met het verbeteren van de gezondheid bij patiënten en 

werknemers, zodat ze op een positieve manier kan bijdragen aan 

herstel. 

Leefstijl en gezondheid zijn brede begrippen, maar van essentieel 

belang. Er wordt sinds de start van de leefstijlwerkgroep gewerkt 

vanuit drie pijlers: inspanning, ontspanning en gezonde voeding. 

De leefstijlwerkgroep kijkt constant naar de vragen die intern 

en extern leven en GGZ Friesland daar zo goed mogelijk op in 

kan spelen. Het is tijd om leefstijl professioneel te positioneren 

binnen de organisatie, met het oog op de bijdrage aan 

herstelondersteunende zorg.  

Doel is organisatorisch gezien nu om de werkgroep om te zetten 

in een expertiseteam. Deze heeft dan gezag op het gebied van 

leefstijl en kennis om op alle vragen antwoord te geven. Samen 

met innovatieplatform binnen GGZ Friesland is bekeken wat 

daarvoor nodig is, welke doelen daarvoor gesteld moeten worden 

en hoe je die kunt behalen om als GGZ Friesland leefstijl nog meer 

bij te laten dragen aan herstel. behaald moeten worden. 

In dit document is beschreven wie het leefstijlteam is, wat hun 

toegevoegde waarde is, welke plannen ze hebben, waar ze nu 

mee bezig zijn en wat ze hopen te behalen. 

Leefstijlteam

Emile Priest
Hans Rietmulder
Andre Galema
Sven Andreae
Martijn van Wallinga

INLEIDINGINLEIDING
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Waarom leefstijl? Waarom leefstijl?   
Leefstijl is al sinds jaar en dag een onderdeel van de mens. Leefstijl is al sinds jaar en dag een onderdeel van de mens. 

Gezonde voeding en voldoende beweging is van groot belang Gezonde voeding en voldoende beweging is van groot belang 

voor het goed functioneren van alle onderdelen van het menselijk voor het goed functioneren van alle onderdelen van het menselijk 

lichaam. Leefstijl moet niet verward worden met diëten die lichaam. Leefstijl moet niet verward worden met diëten die 

als trends in de samenleving voorbijkomen. Duizenden jaren als trends in de samenleving voorbijkomen. Duizenden jaren 

geleden sprak Hippocrates al over diëten: ‘Ik zal dieetregels naar geleden sprak Hippocrates al over diëten: ‘Ik zal dieetregels naar 

beste weten en vermogen aanwenden ten bate van zieken, maar beste weten en vermogen aanwenden ten bate van zieken, maar 

van hen weren wat kan leiden tot verderf en onrecht’. Dit staat van hen weren wat kan leiden tot verderf en onrecht’. Dit staat 

inmiddels bekend als de Eed van Hippocrates voor artsen.inmiddels bekend als de Eed van Hippocrates voor artsen.

De wederopstanding

Leefstijl is evidence based. Maar waarom is de leefstijl dan zo 

weggeëbd in de zorgwereld? Onderzoek en verdieping op dit vlak 

hebben meer focus gekregen en de leefstijlinterventies zijn naar 

de achtergrond verdwenen. Dit, terwijl leefstijlgeneeskunde een 

hele goede samenwerking kan zijn met de farmaceutische zorg. 

 

De recente intrede van COVID-19 in onze maatschappij leidde 

tot een luider klinkend geluid van gezondheidswetenschappers 

en specialisten om de focus meer te leggen op het gebied 

van leefstijl. Ze geven aan dat de gezonde leefstijl een goede 

basis is om weerbaarder te zijn tegen virussen en andere 

gezondheidsklachten. Het moet de basis worden voor de 

geneeskunde, met medicatie op de tweede plaats. Hoewel niet 

eenvoudig, is GGZ Friesland ervan overtuigd dat ze door middel 

van de leefstijlgroep en de draagkracht van de organisatie een 

stap kan zetten in de juiste richting. 

Hoe werkt leefstijl? Hoe werkt leefstijl? 
‘Klinkt allemaal heel mooi die leefstijl, maar hoe werkt het nu 

echt?’ Dit is een vraag die de leefstijlgroep vaak krijgt. Het begint 

bij het maken van soms hele simpele keuzes: ‘kies ik voor een 

appel of ga ik voor een reep chocolade?’ Dit alles heeft te maken 

met het zogeheten reptielenbrein. 

Naast de neocortex en de limbische brein is er namelijk ook nog 

het onbewuste brein. Het doel van dit brein is: overleven. Om te 

overleven heeft de mens lucht, water en eten nodig. Dat eten 

moet vet, zout en suiker bevatten. De voedingsindustrie speelt 

met al haar uitingen hierop in en lokt ons reptielenbrein uit. 

GGZ Friesland wil met de kunde en kennis van de 

leefstijlwerkgroep mensen laten zien wat er gebeurt in ons hoofd 

en hoe iemand dit kan beïnvloeden om grip te krijgen op de eigen 

leefstijl.

WAAROM LEEFSTIJL en 
hoe werkt leefstijl?

Kies ik voor een appel 
of ga ik voor een reep 
chocolade?
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Bij de start van de strategiebepaling is door de leefstijlwerkgroep 

een missie en visie geformuleerd. 

MissieMissie

GGZ Friesland staat voor 

herstelondersteunende zorg en daaruit 

voortvloeiend wil de leefstijlgroep bijdragen 

aan goede gezondheid, (mentale) fitheid 

en veerkracht voor onze patiënten en 

medewerkers. Door gezonde voeding, voldoende 

bewegen en ontspanning kan worden 

bijgedragen aan herstel. 

  
  

VisieVisie
Wij zijn er om patiënten en medewerkers van GGZ Friesland 

te informeren, inspireren en ondersteunen met betrekking 

tot het bereiken van een gezondere leefstijl, met als gevolg 

een verbeterde (mentale) gezondheid en herstel. Ze worden 

gemotiveerd gezonde voeding te eten, voldoende te bewegen 

en te ontspannen. Dit bereiken we als zorgorganisatie door 

zowel intern samenwerking te vinden op dit vlak, als ook extern 

trajecten op te starten.

Dit alles helpt de leefstijlwerkgroep bij het realiseren van het 

doelen en die staan in het treken van bijdragen aan het herstel 

van onze patiënten; precies waar GGZ Friesland voor staat. 

Uiteindelijk is dat de missie die wij als leefstijlgroep hebben en de 

visie die wij op korte en lange termijn hanteren. Daar komt bij dat 

we naast medewerkers ook externe partijen bewust willen laten 

worden van leefstijl. De overtuiging daarbij is en blijft: het krijgen 

en behouden van een gezonde leefstijl draagt bij aan het herstel 

van de patiënten van GGZ Friesland.

OntwikkelmethodeOntwikkelmethode
Voor het kaderen van deze doelen (en de manier van werken 

van de leefstijlgroep) is  het businessmodel canvas (BMC) van 

Alexander Osterwalder en Yves Pigneur gebruikt. Dit helpt 

om naar de bedrijfsstrategie en de doelgroep te kijken. Alles 

aspecten van het doel en het team komen zodoende naar voren. 

Alle onderdelen van het BMC worden in de volgende pagina’s 

beschreven en gekoppeld aan onze strategie.

STRATEGIEBEPALING



7

KernactiviteitenKernactiviteiten
Wat gaat het leefstijlteam doen?

Kennis delen

Ons hoofddoel is het delen van kennis. Kennis over hoe mensen 

gezonder kunnen leven en hoe ze met kleine aanpassingen grote 

verschillen kunnen maken in hun eigen gezondheid en die van 

anderen. We willen mensen vooral de belangrijkste pijlers van een 

gezonde leefstijl duidelijk maken en tevens de positieve gevolgen 

daarvan.

Informeren

Het informeren doen we op verschillende manieren en is gericht 

op drie takken, namelijk: patiënten, werknemers ten behoeve van 

de patiënt en werknemers zelf.

Verbinden

Leefstijl is een breed begrip en iedereen doet er op zijn of haar 

manier wel iets er mee. De leefstijlgroep, of nieuw te noemen 

‘leefstijlexpertiseteam’, wil kwaliteit waarborgen en ervoor zorgen 

dat leefstijl een begrip is binnen GGZ Friesland. Als het over 

leefstijl gaat moet iedereen dezelfde associaties daarbij hebben 

binnen de organisatie.  

Motiveren 

Mensen motiveren om gezonder te leven, kan lastig zijn. Vooral 

voor de patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening 

kan dit een groot struikelblok zijn. Dit kan veel energie kosten van 

medewerkers. Wij willen zowel de patiënten als de medewerkers 

die achter de gezonde leefstijl staan extra motiveren, zodat zij 

de energie houden om door kennisoverdracht op dit vlak bij te 

dragen aan herstel van de patiënt. 

 

 

KlantsegmentenKlantsegmenten
Wie vormt de doelgroep?

Binnen GGZ Friesland 

Patiënt

Ongeveer 80 procent van onze doelgroep leeft ongezond. In 

het bijzonder maken ROM-verpleegkundigen zich bijvoorbeeld 

zorgen om hun patiënten met betrekking tot metabolsyndroom, 

diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Naast de feiten hebben 

we ook te maken met stigma’s omtrent ggz-patiënten. Ook aan 

het doorbreken daarvan kan de leefstijlgroep bijdragen door haar 

werk. 

De medewerker

Door werknemers te scholen en het goede voorbeeld te laten 

geven krijgen we de doelgroep mee. Zonder onze collega’s wordt 

het een heel zware strijd. Wij streven ernaar om onze collega’s 

zo te scholen dat zij begrijpen wat een gezonde leefstijl is en 

dat als we het over ‘gezond’ hebben binnen GGZ Friesland, 

iedereen hetzelfde idee daar bij heeft. Samenwerking met ROM-

verpleegkundigen is bijvoorbeeld een groot goed op dit vlak.

 

Om het werk goed vol te houden moeten medewerkers van 

GGZ Friesland zowel fysiek als mentaal gezond zijn. Zowel de 

organisatie als de leefstijlgroep vindt daarom dat we naast 

de patiënten ook oog moeten hebben voor onze collega’s. Als 

medewerkers zelf gezonder zijn, sijpelt dit naar onze overtuiging 

ook door naar onze patiënten en zo verspreidt dat zich als een 

olievlek binnen de organisatie.  

Externen

Inmiddels is sprak van volop samenwerking; niet alleen intern, 

maar ook extern. Zo is er een samenwerking met BV Sport, diverse 

sportscholen en -verenigingen en met zwembaden. In de hele 

provincie Friesland zijn meerdere sporttrajecten opgestart.

De leefstijlgroep is dit jaar diverse keren gevraagd om workshops 

of lezingen te geven aan scholen of andere zorgaanbieders 

over nut en noodzaak van leefstijl. Wij willen dat mensen bij 

GGZ Friesland denken aan gezondheid en dat wij de kartrekkers 

worden op dit gebied in de zorgsector van Friesland. 

Uitkomsten businessmodel en 
de vertaling naar het plan



TOEPASSEN
• Ideëen implementeren
• Leefstijl inzet in de FACT teams
• Leefstijl in de digitale polikliniek
• Inzetten van Cios

INSPIREREN
• Brainstormen
• Resultaten en voorbeelden laten zien
• Expertise vraagbaak
• Delen van best practices

VOEDING
• Nudging op de groep
• Kookworkshops
• Vers koken op elke  
   GGZ Friesland locaties  

PROJECTEN
• Sportdagen
• Gezonde week
• Pilot individuele  
   begeleiding

INSPANNING/ BEWEGING
• Sportactiviteiten realiseren voor patiënten
• Medewerkers in beweging brengen (fitness) 
• Inzetten van Cios 

ONTSPANNING
• Boga/Yoga aanbieden voor     
   patiënten en collega’s
• Balans inspanning/ 
   ontspanningsoefeningen

VERBINDEN
• Ontschotten
• Ideëen van teams delen
• Leefstijlgroep als professioneel aanspreekpunt 
• Leestijl in de Baat
• Verbinding met (wetenschappelijk) onderzoek

Leefstijl
Leefstijl ter bevordering van herstel
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Na het bieden van leefstijltrajecten voor FACT-teams dit jaar, 

is het in 2021 de ambitie om een volgende stap te zetten: 

verwijzing door huisartsen naar ons. Leefstijl- en andere 

sporttrajecten worden steeds vaker geadviseerd door huisartsen, 

maar worden in onze provincie nog maar weinig aangeboden. 

GGZ Friesland wil met haar leefstijlgroep hiervan de bakermat 

zijn voor onze doelgroep.

Waardeproposities Waardeproposities 
Waarom is het leefstijlteam van toegevoegde waarde?

Kennis en expertise

Een verbeterde gezondheid en veerkracht op somatisch, mentaal 

en sociaal gebied; dat is wat wij nastreven. De leefstijlgroep van 

GGZ Friesland heeft alles in huis om dit te bereiken. 

Zo is er de kunde om ervoor te zorgen dat een team, externe partij 

of medewerker realistische doelen stelt die we vervolgens met 

elkaar door samenwerking of trajecten kunnen behalen. 

Daarnaast is er de benodigde kennis om te vertellen hoe iemand 

een kleine aanpassing kan doen en hoe deze aanpassing direct de 

gezondheid kan verbeteren. 

Samenwerken 

Een leefstijlverbetering doe je nooit alleen. Daar heb je naast 

de patiënt ook de begeleiders, behandelaren en managers voor 

nodig.  De leefstijlgroep wil en kan een steunpunt zijn waar 

iedereen met zijn of haar vragen op leefstijlgebied terecht kan 

en waar hulp geboden wordt om stappen in de juiste richting te 

zetten. Ook kan de leefstijlgroep een rol spelen bij niet alleen het 

adviseren, maar ook doorsturen van patiënten naar bijvoorbeeld 

een diëtist.  

Key partnersKey partners
Met wie werken we samen?

CIOS

De leefstijlgroep begeleidt 25 CIOS-studenten. Deze studenten 

organiseren bewegingslessen, geven aandacht aan gezonde 

voeding en verzorgen trajecten op leefstijlgebied. In ruil 

daarvoor mogen ze stagelopen bij ons. De leefstijlgroep is het 

expertiseteam dat les geeft les aan deze studenten en zorgt 

ervoor dat zij de juiste kennis en ervaring vergaren om onze 

patiënten te helpen bij het implementeren van een gezondere 

leefstijl die bijdraagt aan herstel. 

Directie en management

Om ervoor te zorgen dat we één lijn trekken binnen onze 

organisatie en alle neuzen dezelfde richting op wijzen, houden we 

de directie en managers op de hoogte van onze ontwikkelingen. 

Ook willen we van hen input om te horen waar behoeften liggen 

op de werkvloer. De leefstijlgroep kan daar dan op inspelen. 

Behandelaren

Behandelaren stellen samen met hun patiënten doelen om 

herstel te bewerkstelligen. Het is van belang dat een behandelaar 

het doel en de positieve gevolgen van een gezonde leefstijl kent. 

Op deze manier zal een behandelaar dit eerder opnemen in 

het behandelplan van de patiënt. De leefstijlgroep wil ervoor 

te zorgen dat alle patiënten een doel stellen op het gebied van 

leefstijl. 

MindUp

MindUp is vier jaar geleden begonnen met de leefstijlwerkgroep 

en past dit nog steeds toe binnen de beschermde woonvormen 

en dagbestedingslocaties. Een deel van onze doelgroep is 

verbonden met MindUp en we zullen MindUp daarom nog veel 

nodig hebben om onze doelen te bewerkstelligen.

Leefstijlexpertiseteam 

Onder de nieuwe naam leefstijlexpertiseteam gaan de 

leefstijlgroep, bestaande uit vijf medewerkers, de kar trekken op 

het gebied van een gezonde leefstijl. We proberen een eenheid 

te creëren binnen GGZ Friesland als het gaat om leefstijl, starten 

sporttrajecten overal in de provincie, zoeken samenwerkingen 

met externe partijen en we zijn en willen de plek zijn voor vragen 

en antwoorden.
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KlantrelatiesKlantrelaties
Hoe maakt het team contact maken met onze doelgroep?

Intranet

Via interne communicatie binnen GGZ Friesland zijn we 

begonnen om ons team onder de aandacht te brengen. Intranet 

is een van de voornaamste middelen daartoe. We gebruiken dit 

middel nog steeds om aandacht te vragen voor onder andere ons 

maandthema aan de hand van een factsheet. Ook via publicaties 

in het personeelsmagazine en via diverse andere wegen leggen 

we contact met medewerkers en daarmee indirect hun patiënten 

in hun weg naar herstel. 

Telefonisch (advieslijn)

De leefstijlgroep begint binnenkort een telefonische 

‘Leefstijladvieslijn’. Via deze weg kunnen werknemers en 

patiënten vragen stellen en informatie opvragen over alles dat 

met leefstijl te maken. 

E-mail

Via leefstijl@ggzfriesland.nl kunnen mensen vragen stellen 

of contact met ons zoeken. Tevens is deze mailbox een 

communicatiemiddel binnen het team.

Bijeenkomsten (niet in tijden van COVID-19)

Elke eerste vrijdag van de maand is er een bijeenkomst voor 

alle aandachtfunctionarissen van de beschermde woonvormen 

van MindUp. Omdat er steeds meer vraag is om hierbij aan te 

sluiten, wil de leefstijlgroep ook een maandelijkse bijeenkomst 

organiseren voor ambulante begeleiders en groepsbegeleiders 

van behandelafdelingen. Ook is het plan om in de toekomst 

bijeenkomsten te organiseren voor patiënten. Zij kunnen 

dan informatie krijgen om zelfstandig bezig te gaan met een 

verbeterde leefstijl.  

Workshops (niet in tijden van COVID-19)

De leefstijlgroep verzorgt ook workshops op maat aan teams en 

patiëntgroepen. Dit ontstaat vaak doordat teams een verzoek 

doen om langs te komen en te vertellen over een bepaald 

onderwerp. In de toekomst willen we workshops gaan aanbieden 

op inschrijving. We maken dan een workshoplijn met 

 

onderwerpen waar werknemers en patiënten zich op kunnen 

inschrijven. 

E-learnings

Op mConsole staan ook verschillende e-learnings met 

leefstijlthema’s. Zo zijn er modules over voeding, beweging en 

wat bepaalde beweging en voeding met je lijf doet. We willen in 

2021 zelf een aantal e-learnings maken die behandelaren kunnen 

klaarzetten

Digitale poli 

Een nieuwe tak binnen GGZ Friesland is de digitale poli. Via 

deze weg kunnen wij mensen behandelen en begeleiden via 

een digitale spreekkamer. Naast de reguliere behandeling 

die patiënten ontvangen, is het dan ook mogelijk om digitaal 

leefstijltrajecten te krijgen. Dit kan door middel van beeldbellen 

en telefonisch contact afspreken met de patiënten. Via dit 

platform kunnen patiënten bijvoorbeeld eetdagboeken bijhouden 

en doorgeven hoeveel ze bewogen hebben. Ook is het mogelijk 

e-learnings klaar te zetten voor de patiënten die dat willen.

VetFit

In 2007 werd binnen GGZ Friesland het project VetFit in het leven 

geroepen; een bewegingsprogramma om de gezondheid van 

de eigen medewerkers te stimuleren. Er werd met verschillende 

partijen samengewerkt. VetFit stierf helaas een stille dood 

gestorven en sindsdien is er op het gebied van vitaliteit weinig 

gebeurd.
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Momenteel is het voor de medewerkers mogelijk om een 

fietsplan af te sluiten en/of een tegemoetkoming aan te 

vragen voor de abonnementskosten van diverse aangesloten 

sportscholen. Het initiatief ligt hierbij echter bij de medewerker 

en dit is in de ogen van de leefstijlgroep te passief. Met het oog op 

de nieuwe manier van werken in ons informatietijdperk, en in het 

bijzonder sinds de coronacrisis, is het tijd om VetFit nieuw leven 

in te blazen.

Het plan is om de werknemer op laagdrempelige wijze te 

stimuleren (en waar nodig te begeleiden) in het naleven van een 

gezonde levensstijl. De medewerker kan zich voor het VetFit-

traject aanmelden en vervolgens wordt er middels een intake 

gekeken naar de behoefte en de te behalen doelen. Dit kan 

variëren van een advies over voeding, het helpen met sporten tot 

een compleet trainingsplan. 

Bij een volledig trainingsplan maakt de coach, na de intake, een 

schema en loopt deze met de werknemer door in de fitnessschool. 

Bij de eerste sessie worden de apparaten en oefening uitgelegd. 

Vervolgens is er na twee weken een evaluatiemoment. Dit gaat 

over hoe het gaat, de motivatie, de zwaarte van het programma, 

voeding, etc. Hierna wordt dit maandelijks geëvalueerd, naar 

behoefte kan deze frequentie omhoog. Na zes maanden wordt 

het trainingsplan afgesloten met een eventuele aanbeveling voor 

een vervolg binnen of buiten de organisatie.

Medewerkers kunnen hun vragen zowel digitaal stellen als 

tijdens een inloopspreekuur. Alle zaken die worden besproken, 

blijven tussen de coach en de werknemer.

Het doel van VetFit is om medewerkers gezonder te maken, 

de productiviteit te verhogen en het werkgeluk te laten 

stijgen. Daarnaast zal binnen de organisatie het (langdurige) 

ziekteverzuim zakken en is dit gelijk winst op de begroting. 

Tot slot zal VetFit een enorme stimulans zijn voor het imago 

van GGZ Friesland, zowel op maatschappelijk gebied, 

arbeidsmarkttechnisch en als in de voorbeeldfunctie die wij 

hebben richting onze patiënten.

Key resourcesKey resources
Wat heeft het team nodig om verder te komen?

Kennis eigen team

Binnen het leefstijlteam hebben we vijf medewerkers met 

ieder een eigen expertise. Emile Priest is sportcoördinator, 

Hans Rietmulder is chef-kok en Andre Galema en Martijn van 

Wallinga zijn leefstijlcoaches en Sven Andreae draat met zijn 

HR- en bewegingsachtergrond bij aan het VetFit programma 

voor medewerkers. Zo heeft ieder zijn eigen kennis en kunde en 

kunnen ze met vragen bij elkaar terecht. 

Communicatie/innovatie afdeling 

Het team van Marketing, Communicatie en Innovatie van 

GGZ Friesland vormt ook een belangrijke schakel binnen het 

leefstijlproject. Het team helpt met het bedenken en uitzetten 

van de strategie en het creëren van naamsbekendheid door 

interne en externe communicatiemiddelen aan te wenden. 

KanalenKanalen
Hoe kunnen mensen het team vinden?

Intranet

Op intranet van GGZ Friesland beschikt de leefstijlgroep over een 

eigen pagina. Daarop zijn filmpjes en andere informatie te vinden. 

Als we evenementen organiseren, kunnen mensen zich ook via 

deze weg zich inschrijven. 

Mond-op-mondreclame (netwerken)

Naast dat ze op veel verschillende locaties werken en vertellen 

wat ze doen, staan ze ieder jaar ook op het Eindejaarscongres van 

GGZ Friesland, een evenement waar bijna 2000 medewerkers op 

af komen. Daar spreken ze met veel mensen, vertellen (en laten ze 

zien) wat ze doen en maken ze afspraken om bij hun team langs 

te komen.

Workshops (niet in tijden van corona)

Normaliter geven ze workshops bij teams wanneer ze dit graag 

willen. Op deze manier bereiken ze hele teams en kunnen ze 

samen met hen kijken wat ze kunnen veranderen aan de leefstijl 

daar. Ze geven ook workshops bij externe partijen, bijvoorbeeld 

aan ouderen. 
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Directie/management

Via de directie en managementteams krijgt het team veel input 

over waar zij belang bij hebben en wat ze graag veranderd willen 

zien op hun afdelingen. Naast de input heeft het leefstijlteam deze 

mensen ook nodig als ambassadeur. Als ze afspraken maken op dit 

niveau kunnen zij dit doorgeven aan hun werknemers en zorgen we 

met elkaar ervoor dat leefstijl een must wordt binnen 

GGZ Friesland. 

BAAT

Al een lange tijd heeft het leefstijlteam een eigen rubriek in het 

personeelsmagazine ‘BAAT’. Hier vullen wij een pagina met de 

laatste ontwikkelingen op het gebied van leefstijl en vertellen wij 

altijd hoe medewerkers ons kunnen bereiken voor vragen. 

KostenstructuurKostenstructuur
Welke kosten maakt het leefstijlteam om het doel te behalen? 

Materialen voor evenementen en workshops (niet in tijden van 

corona)

Voor de evenementen en workshops maakt het team kosten. 

Denk hierbij aan voorbereidingstijd, het laten maken van flyers en 

posters, vervoerskosten of het huren van materialen bij bijvoorbeeld 

sport- of kookevents.  

Drukwerk

Het drukken van communicatiemateriaal kan het team bij de 

Repro-afdeling van MindUp doen en het ontwerp kan verzorgd 

worden door de communicatie- en marketingmedewerkers van 

GGZ Friesland. De uren die deze collega’s moeten maken en ook de 

productiekosten van de Repro moeten wel betaald worden. 

Maken e-learning en Leerlijn

Het bedenken van de leerlijn en e-learning kost tijd. Wij werken 

daarbij samen met de afdeling Marketing, Communnicatie en 

Innovatie van GGZ Friesland. 

Uren

Onze kosten bestaan voor een groot deel uit uren. Dit jaar maken 

we voor ongeveer 50.000 euro aan kosten. Dit betreft de inzet van 

uren en algemene kosten.

Opleidingskosten  

Een van onze medewerkers volgt een opleiding tot leefstijlcoach. De 

kosten hiervoor zijn 3500 euro voor het hele traject. Een ander heeft 

de opleiding al gedaan, maar moet nog een toelatingstoets maken 

om te kunnen registreren als leefstijlcoach. Dit kost ongeveer 600 

euro. 

Inkomstenstromen Inkomstenstromen 
Hoe genereert het team inkomsten?

Individuele leefstijltrajecten

2020

Binnen GGZ Friesland begeleiden we nu twintig patiënten met 

individuele leefstijlondersteuning. Deze worden bekostigd 

vanuit de ZVW via het FACT en vanuit de WMO (individuele 

leefstijl begeleiding). We willen de komende periode in gesprek 

met de verzekeraar over de bekostiging van onze kwalitatieve 

leefstijltrajecten. 

2021

Voor volgend jaar zouden we de individuele leefstijltrajecten 

als onderdeel van de behandeling verder willen uitbouwen en 

minimaal verdubbelen, zodat we meer trajecten kunnen starten en 

dus meer inkomsten hebben. 

Workshops 

Intern

Binnen GGZ Friesland doen we al verschillende workshops. We 

spreken met FACT-teams en gaan met ze in gesprek over hoe zij met 

hun patiënten bezig kunnen gaan. Ook met administratieteams 

hebben we contact en vertellen we over hoe zij de leefstijl op de 

werkvloer kunnen verbeteren. 
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Extern 

Buiten GGZ Friesland hebben we nu een aantal keren workshops 

of lezingen gegeven. Zo is de leefstijlgroep naar de ‘Dag van de 

ouderen’ geweest in Grou om te sporten met ouderen en ze op de 

hoogte te brengen van hoe makkelijk ook zij hun leefstijl kunnen 

verbeteren. Deze inzet wordt gefactureerd. 

Accreditatie leerlijn

In de toekomst wil het team het eigen personeel nog beter 

scholen op het gebied van leefstijl, maar ook willen ze kijken 

naar externe partijen. Het doel is om een training te maken voor 

zorgpersoneel hoe ze de leefstijl kunnen verbeteren binnen hun 

functie. 

Intern

Om collega’s binnen GGZ Friesland te motiveren om zich te 

verdiepen in leefstijl willen wij graag een geaccrediteerde leerlijn 

maken. In deze leerlijn leren onze collega’s de beginprincipes 

van onze drie pijlers en wat er belangrijk is wanneer je bezig 

gaat met gezonde voeding, beweging en ontspanning. Door 

er accreditatiepunten aan te verbinden hopen we dat collega’s 

sneller kiezen voor deze verdieping in dit vakgebied.

Extern 

Het leefstijlteam wil de geaccrediteerde leerlijn ook extern op 

deze manier (betaald) gaan aanbieden. We willen collega’s buiten 

GGZ Friesland deze scholing kunnen bieden en vertellen hoe 

wij dit binnen onze organisatie doen. Op deze manier krijgen 

wij naamsbekendheid en wordt GGZ Friesland gezien als de 

kartrekker op leefstijlgebied in de zorgwereld. Dit draagt ook bij 

aan de missie en visie van GGZ Friesland waarin staat dat de 

organisatie een kennisinstituut is.
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Leefstijl; 
altijd in 

beweging – 
nu en in de 
toekomst! 




