Jaarplan
Fries Sociaal Planbureau (FSP) 2019
Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is sinds 2015 een onafhankelijk kennisinstituut in Fryslân dat
trends en ontwikkelingen op sociaal gebied in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor
een breed publiek. Overheden, organisaties, bedrijven en burgers kunnen bij het FSP nieuwe
inzichten en kennis ophalen om hun werk te verbeteren. De hoofdvraag van het FSP is: hoe gaat
het met de inwoners van Fryslân in veranderende omstandigheden?
Onder die veranderende omstandigheden verstaan we trends en ontwikkelingen die van invloed
zijn op de leefbaarheid van mensen. Het gaat dan vooral om demografische -, economische - en
technologische ontwikkelingen. Maar ook veranderingen in wet- en regelgeving, systeemveranderingen en paradigmaverschuivingen horen daarbij.

Monitoren
Er zijn monitoren op negen verschillende thema’s. Een monitor biedt overzicht en er kunnen
trends en ontwikkelingen in Fryslân door de tijd gevolgd worden. De data in de monitor zijn een
combinatie van objectieve en subjectieve data. De objectieve data zijn data uit registratiesystemen
die worden verzameld uit landelijke en regionale databanken. De subjectieve data zijn vooral door
het FSP zelf verzameld onder de inwoners van Fryslân. De verschillende onderdelen worden
minimaal jaarlijks en zo mogelijk vaker geüpdatet zodat de data in de monitor zo actueel mogelijk
zijn.
Figuur 1. Thema’s van monitoring
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Programma’s
Naast overzicht zoekt het FSP naar inzicht en verdieping. Vragen naar verbanden, verklaringen en
het in dialoog met anderen betekenis geven aan data en onderzoek worden steeds belangrijker.
Het FSP organiseert de verdieping in twee centrale programma’s: ‘sociaal domein en zorg’ en
‘leefbaarheid’. De programma’s worden inhoudelijk vooraf besproken met een klankbordgroep van
betrokken deskundigen van overheden en maatschappelijke organisaties.
Binnen het programma ‘sociaal domein en zorg’ ligt de focus op de gevolgen van het veranderend
sociaal domein, deze inzichtelijk te maken en duiden vanuit het perspectief van (kwetsbare)
Friezen. Binnen het programma ‘leefbaarheid’ ontwikkelt het FSP een langdurig
onderzoeksprogramma waarin aandacht naar de (ervaren) leefbaarheid in Fryslân.
In de loop van 2019 willen we nader onderzoeken of het opstarten van een derde programma
gericht op onderwijs, arbeid en vitaliteit haalbaar en wenselijk is.

Methoden van onderzoek
Het FSP doet onderzoek naar zowel de feitelijke situatie op basis van cijfers als naar de ervaren
situatie door de burgers zelf. Dit op meerdere niveaus: die van het individu, de lokale
gemeenschap (zoals buurten, wijken of gemeente) en heel Fryslân, met het perspectief van de
Friezen zelf. Daarvoor zijn verschillende manieren van informatie verzamelen en
onderzoektechnieken noodzakelijk.

1 Hergebruik en koppeling van beschikbare data
Het FSP gebruikt zoveel mogelijk beschikbare data van andere organisaties en overheden. Denk
hierbij aan het CBS, GGD Fryslân, gegevens van gemeenten, de Kredietbank, UWV, Justitie, DUO
en het Kadaster. Deze kunnen worden gebruikt voor koppeling, analyse en duiding. Daarnaast
beschikt het FSP over een eigen data-infrastructuur. Deze is in samenwerking met het Sociaal
Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe opgezet. De belangrijkste gegevens en
uitkomsten zijn te vinden in onze monitoren die beschikbaar komen op onze website. Om de
mogelijkheden voor het (her-) gebruik, samenwerking en ontsluiten van data te vergroten, vormt
het FSP samen met de NHL Stenden Hogeschool, RUG | Campus Fryslân, de Provincie en de
gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân DataFryslân. Ook is hier de
samenwerking met het CBS geregeld en krijgt het FSP meer en makkelijker toegang tot
(micro)data.
2 Panel Fryslân
Het perspectief van de Friezen zelf met hun ervaringen en meningen is erg belangrijk voor het
FSP. Deze informatie verzamelen we onder ander via ‘Panel Fryslân’, ons eigen representatieve
burgerpanel met ruim 6000 inwoners uit Fryslân. Zij krijgen ongeveer vijf keer per jaar een online
vragenlijst waarin hun visie en mening wordt gevraagd betreffende een breed scala aan
onderwerpen. Voor 2019 staat een nieuwe werving van leden in de planning om de kwaliteit van
het panel te waarborgen.
3 Interviews en focusgroepen
Sommige onderwerpen vereisen een andere aanpak dan bijvoorbeeld vragenlijsten of het gebruik
van cijfers en data. Wanneer het gaat om achterliggende motivaties waarbij het hoe en waarom
centraal staat wordt gebruikt gemaakt van kwalitatieve interviews en focusgroepen.
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4 Stakeholder- en expertmeetings
Complexe sociale vraagstukken, waarbij de uiteenlopende stakeholders (nog) geen gezamenlijk
beeld van het vraagstuk hebben, vragen om een proces van joint factfinding.
Dit is een proces van vraagverheldering waarin alle relevante stakeholders met elkaar zoeken naar
een gedeelde framing van het vraagstuk, het formuleren van verdiepende onderzoeksvragen en
deze in samenwerking met elkaar proberen te beantwoorden door het delen en verzamelen van
gegevens en het duiden daarvan. Deze processen faciliteren we in de vorm van opeenvolgende
stakeholder- en expertmeetings.

Verspreiding resultaten
De resultaten van de onderzoeken van het FSP leiden tot korte en toegankelijke publicaties die
actief worden verspreid, via een ‘attenderingsservice’, via de pers en gericht naar betrokkenen
(bijvoorbeeld gemeenten). Tien keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief met de belangrijkste
publicaties en de te verwachten onderzoeken in de maand erna. Alle publicaties worden op de
website geplaatst. Daarnaast organiseren wij regelmatig kennisbijeenkomsten en symposia, geven
we presentaties om kennis verder te verspreiden en door met belanghebbenden in gesprek te
gaan.

Samenwerking met kennisinstellingen
Om ons werk goed te doen werken we optimaal samen met andere kennisorganisaties. Lectoren
en onderzoekers van die organisaties betrekken we bij ons verdiepend onderzoek en de duiding
van resultaten. Met NHL Stenden Hogeschool is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor
het inzetten van stagiaires en samen opzetten van onderzoeksprojecten. We ontvangen stagiaires
van Van Hall Larenstein op het terrein van leefbaarheid en regelmatig zijn er onderzoeksstages
vanuit de RUG en Campus Fryslân. Zo vergroten we ons onderzoek potentieel, maken we gebruik
van actuele kennis en dragen we bij aan de onderzoek vaardigheden van jonge professionals.
In 2019 zal DataFryslân starten, daarin zijn we actief partner en willen we experimenteren met
andere samenwerking rond data-gebruik en –analyse, ook in relatie tot het CBS.
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Werkprogramma
Fries Sociaal Planbureau (FSP) 2019
Het werkprogramma bestaat uit de praktische invulling ter beantwoording van onze hoofdvraag:
Hoe gaat het met de Friese inwoners in veranderende omstandigheden?
Veel van de projecten vloeien voort uit onderzoeken waar het FSP eerder mee gestart is.
De monitors en programma’s vormen samen met de algemene taken zoals databeheer,
kennismakelaar en informeren over landelijke trends ongeveer 80% van de inzet van het FSP.
Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte om aandacht te besteden aan relevante onderwerpen vanuit
het werkveld. Het onderzoek wat in 2019 gedaan wordt, is daarmee breder dan in dit
werkprogramma wordt geschetst.
Op de website van het FSP worden de publicaties en bijeenkomsten tijdig aangekondigd.
Hieronder is een aantal grote, overstijgende onderwerpen beschreven die veel (publicitaire)
aandacht krijgen. Verderop zijn de projecten van 2019 binnen de kaders van de programma’s
beschreven. Daarnaast zal er met enige regelmaat vanuit de negen monitors nieuwe informatie
naar buiten worden gebracht.

De Friese paradox: lage welvaart, hoog welzijn?
We willen ons verder verdiepen in wat we in 2018 de Friese paradox zijn gaan noemen. In de kern
gaat het er om dat de normale voorspellers van welzijn, gezondheid en geluk in Fryslân niet op
dezelfde manier werken als elders in Nederland. Inwoners van Fryslân zijn lager opgeleid, hebben
minder goede banen en hebben een lager inkomen in vergelijking met Nederland als geheel. Bij
een dergelijke sociaaleconomische status zouden we op basis van onderzoek ook lagere scores op
‘welzijnsindicatoren’ verwachten. Opmerkelijk is dat inwoners van Fryslân op geluksbeleving,
gezondheid, veiligheid en sociale participatie juist relatief hoog scoren. Welke elementen in de
provincie zijn hier anders, die deze paradoxale bevinding kunnen verklaren? We zijn hierover een
breed debat aangegaan en zetten dit voort, verschillende verdiepende projecten kunnen hier uit
voort gaan komen.

Trends en ontwikkelingen
Op basis van de monitors, de grotere verbanden en in aansluiting op het landelijke Sociaal
Cultureel Planbureau, willen we meer grip krijgen op de belangrijkste trends. We willen de trends
binnen onze negen monitorgebieden scherp neerzetten en mogelijk scenario’s ontwerpen voor
beleidsmakers. Ook willen we komen tot een bundeling van die trends in een aantal grote
‘verhalen’ die we kunnen vertellen en die houvast en kader geven voor verdieping en dialoog.
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Vier grote momenten rond de volgende onderwerpen





Paneluitkomsten en bijdragen voor en rond de provinciale verkiezingen
‘Een leven lang kwetsbaar’; symposium op 4 april dat inzoomt op kwetsbare jongeren en het
ontbreken van continuïteit in hulp en vangnet
Leven in Fryslân: basispublicatie in mei 2019
Ouderen: wonen en zorg in de nabije toekomst, publicatie en debat najaar 2019.

Op deze vier momenten, zullen we – ook in afstemming met partners en de pers- veel publiciteit
creëren en zullen er diverse vervolgpublicaties en bijeenkomsten aan deze thema’s worden
gekoppeld.
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Programma Leefbaarheid
Het programma Leefbaarheid omspant een breed vraagstuk en dat leidt in 2019 tot een aantal
grote projecten die voor een deel de basis vormen voor verdiepingsprojecten. Het FSP wil meer
toewerken naar trendinzichten, inzicht in verschillen tussen groepen Friezen en gebieden in
Fryslân en waar mogelijk gaan werken met scenario’s. Hiervoor is nodig dat er eerst een heldere
beschrijving is van de algemene situatie, daar starten we mee en van daaruit verder.

Leven in Fryslân
Eens in de twee jaar brengt het FSP de leefbaarheid van Fryslân in kaart onder de naam ‘Leven in
Fryslân’. In 2019 wordt dit voor de eerste keer gedaan. Hoe staat Fryslân er voor in vergelijking
met de rest van het land? Wat zijn belangrijke trends, wat gaat goed en wat gaat minder goed?
Het onderzoek geeft een integraal beeld van hoe het met de Friezen en de leefbaarheid gaat. De
doelgroep zijn beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en de Mienskip. Deze informatie kan
gebruikt worden als startpunt voor dialoog en discussie in Fryslân en in de regio. De rapportage
wordt daarom op een toegankelijke manier geschreven en vorm gegeven. Op deze manier worden
ontwikkelingen ten aanzien van het goed kunnen wonen, werken en leven in Fryslân gesignaleerd
en knelpunten geagendeerd. Daarnaast kan de publicatie als een naslagwerk dienen in vergelijking
met de landelijke situatie en input geven voor het vergroten van de bestuurs- en beleidskracht in
Fryslân. ‘Leven in Fryslân’ dient daarbij niet als een verantwoording van (beleids-)doelen of het
meten van beoogde effecten.

De verwachte publicatiedatum is mei.

Verschil in Fryslân
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn er verschillende scheidslijnen binnen de
Nederlandse bevolking in hoeverre burgers toegang hebben tot verschillende soorten kapitaal
(economisch, sociaal, cultureel en persoonlijk). Ze onderscheiden daarbij zes groepen (ofwel
sociale klassen) van veel kapitaal tot weinig. In hoeverre zijn deze tegenstellingen tussen groepen
ook van toepassing binnen de provincie Fryslân en hoe verhoudt ze tot het landelijk beeld? In dit
onderzoek wordt aan de hand van paneldata gekeken welke verschillen er in Fryslân zijn.

Er volgen een aantal deelpublicaties vanaf juni 2019.

Verhuizingen van kwetsbare groepen in de regio
Het vermoeden bestaat dat mensen die minder kansrijk zijn bovengemiddeld naar krimp- en
anticipeergebieden verhuizen vanwege de ruime beschikbaarheid van de betaalbare woningen. De
gedachte is dat het aandeel kansarme personen in krimp- en anticipeergebieden, een groep die
toch al vaak oververtegenwoordigd is in deze gebieden, door deze selectieve migratiestromen nog
groter wordt, maar dit is nog niet eerder uitgezocht.
In dit onderzoek wordt in samenwerking met het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau
Drenthe gebruik gemaakt van CBS micro-data om uit te zoeken of er in Noord-Nederland sprake
is van selectieve migratiestromen en hoe deze eruit zien.

Verwachte publicatie in het voorjaar.
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Vertrouwen en betrokkenheid provinciale politiek
Op woensdag 20 maart zijn er Provinciale statenverkiezingen. In dit onderzoek, waar gebruik
wordt gemaakt van Panel Fryslân, worden Friese inwoners gevraagd wat ze vinden van de
provinciale politiek. In hoeverre zijn ze hiervan op de hoogte en in geïnteresseerd. Zijn ze tevreden
met en hebben ze vertrouwen in politiek en andere instituties.
Daarnaast wordt gevraagd welke thema’s en onderwerpen volgens de Friese inwoners voor de
provincie belangrijk zijn. Dit samen geeft een overzicht in hoe het staat met het politiek
vertrouwen en betrokkenheid in Fryslân.

Uitkomsten worden voor de verkiezingen gedeeld.

Onderzoek Iepen Mienskip
Het FSP, de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân zijn samen een Mienskip onderzoek
gestart. Hiervoor is een methode ontwikkeld om de ‘Iepen Mienskip’ in de provincie te meten.
‘Iepen Mienskip’ is een nieuw begrip, geïntroduceerd in het kader van Leeuwarden-Fryslân
Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Daarom zijn er meerdere initiatieven gestart om de ‘Iepen
Mienskip’ in de provincie te versterken. Dit onderzoek is eind 2018 voor de tweede keer
uitgevoerd en zal in 2020 worden herhaald om zo de ontwikkeling te volgen.

De publicatie wordt verwacht in februari.

Toerisme in relatie tot leefbaarheid
Toerisme heeft veel potentie in Fryslân. De verwachting van het Nederlands Bureau voor
Toerisme en Congressen is dat het aantal buitenlandse toeristen tot 2030 met de helft toeneemt
en het binnenlands toerisme met 27 procent stijgt. Dit biedt kansen voor Fryslân. Toerisme kan
gunstig zijn voor de regionale economie. Het biedt werkgelegenheid en genereert inkomsten voor
onder andere de horeca. En het kan ook bijdragen in het in stand houden van voorzieningen op
het gebied van zorg en winkelaanbod. Maar toerisme kent ook nadelen. Te veel toerisme geeft
overlast en kan de kosten van levensonderhoud doen stijgen. In dit onderzoek wordt een
overzicht gegeven rondom kerncijfers toerisme in de provincie met het perspectief van de
inwoners zelf via Panel Fryslân.

Resultaten worden rond de zomer verwacht.

Vitaliteitsscan
De afgelopen jaren is er een vitaliteitsscan uitgevoerd voor de regio Noordoost Fryslân door de
Fryske Akademie. Hierbij gaat het om de economische vitaliteit in verschillende facetten van deze
regio. De opzet en uitvoering zijn enthousiast ontvangen. Het FSP verkent samen met NHL
Stenden Hogeschool en de Fryske Akademie of het mogelijk is een vitaliteitscan uit te voeren voor
de hele provincie.

Woningaanbod in de toekomst
De woning en woonomgeving zijn belangrijk voor het welzijn van mensen en de leefbaarheid in
het algemeen. De meeste inwoners van Fryslân vinden dat ze aantrekkelijk wonen. Wel zijn er
zorgen over het wonen in Fryslân. De bevolkingssamenstelling van Fryslân verandert. Het aantal
ouderen neemt toe en het aantal jongeren daalt. Ook neemt het aantal gezinnen af. Deze
veranderingen vragen om een woningaanbod passend bij een veranderende behoefte.
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In Fryslân is een grote particuliere woningvoorraad, waarvan een deel niet van hoge kwaliteit is en
er bovendien grote duurzaamheidsopgaven aankomen.
Het FSP zal, in afstemming met het ‘Wenje Oerlis’ in de Provincie, een rol gaan spelen in het
creëren van overzicht van alle beschikbare onderzoeken en gegevens en het opzetten van een
bredere monitoring van de woningmarktvraagstukken.
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Programma Sociaal Domein en Zorg
Het Fries Sociaal Planbureau geeft vorm en inhoud aan een programma Sociaal Domein en Zorg
(SDZ) omdat de decentralisaties en transformatie van het sociaal domein deel uitmaken van de
‘veranderende omstandigheden’ die invloed hebben op de leefsituatie van inwoners van Friesland
op meerdere, zo niet alle leefgebieden: inkomen, wonen, werk, onderwijs, sociale samenhang,
veiligheid, zorg en gezondheid.
De gevolgen van deze veranderende omstandigheden raken niet alleen de inwoners van Friesland
die nu zijn aangewezen op zorg en ondersteuning, maar alle inwoners van Friesland die zich op
enig moment in hun levensloop genoodzaakt kunnen voelen om een beroep te doen op zorg en
ondersteuning, hun naasten, andere Friese burgers die zorg en ondersteuning bieden, zorg- en
welzijnsprofessionals en inwoners van Friesland die actief participeren in de organisaties van het
sociaal domein, sociaal beleid en politiek.
Omdat dit een brede en grote verandering betreft die nog maar recent is ingezet, was het tot nu
toe lastig om een duidelijke onderzoekslijn te ontwikkelen. We keken vooral naar onderdelen van
die verandering en hebben ons Panel Fryslân daarover bevraagd. Graag willen we komen tot een
helder programma waarin een hoofdlijn ontstaat, waar monitors aan gekoppeld kunnen worden en
waarmee we de komende jaren integralere inzichten kunnen leveren voor de Friese
beleidsmakers.
Als kader voor ons onderzoeksprogramma kiezen we (voorlopig) voor de ‘de transformatiedoelen
in het sociaal domein’, zoals verwoord door de rijksoverheid.
Deze doelen houden in dat:
o
mensen eerder geholpen worden bij zorg- of ondersteuningsvragen;
o
mensen zorg en ondersteuning krijgen die zoveel mogelijk aansluit op hun persoonlijke
(thuis)situatie, mogelijkheden en sociale netwerk;
o
mensen die anderen zorg of hulp (willen) bieden, daarvoor alle ruimte en steun krijgen;
o
meer en betere samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers;
o
passende ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers;
o
aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van mensen zonder eventuele beperkingen uit
het oog te verliezen;
o
meer zorg- en ondersteuningsdiensten, voorzieningen en hulpmiddelen die mensen in staat
stellen thuis te blijven wonen;
o
meer ruimte en stimulans voor zorginitiatieven van particulieren.

Ontwikkeling en vormgeving van het programma
Dit programma richt zich op een erg beleidsrijk domein met vele spelers: overheden, cliënten en
aanbieders van zorg. We willen het programma dan ook zoveel mogelijk laten aansluiten bij de
vraagstukken van die spelers, vanuit de onafhankelijke positie van het FSP.
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Het programma SDZ zal de impact van ons onderzoek in het sociaal domein en de zorg moeten
vergroten door:
o

Vraagverheldering en gerichte samenwerking met beoogde ‘gebruikers’ die hun bestuursbeleidskracht in het sociaal domein en de zorg willen vergroten: (1) burgers-, cliënten-,
familie- en vrijwilligersorganisaties (samenleving), (2) sociale professionals en hun
organisaties (markt), en (3) overheden, met name gemeenten, en haar
uitvoeringsorganisaties (overheid).

o

Inhoudelijke verdieping, samenhang en focus in onderzoek naar/binnen het sociaal domein
en de zorg door het onderzoeken van; (1) de betekenis van bredere maatschappelijke
ontwikkelingen voor de vraag naar zorg en ondersteuning, de invulling daarvan, de
ervaringen daarmee en de opvattingen daarover, (2) vraagstukken van (on)gelijkheid en
inclusie/exclusie in zorg en ondersteuning, en (3) de wijze waarop en de mate waarin de
transformatiedoelen in het sociaal domein en de zorg worden gerealiseerd, met name: de
aansluiting van zorg en ondersteuning op de behoeften van inwoners van Friesland in een
kwetsbare positie.

o

Gerichter en effectiever gebruik maken van de ‘onderscheidende meerwaarde’ van ons
onderzoek
ten opzichte van andere kennisaanbieders: universiteiten en hogescholen, landelijke
kennisinstituten, onderzoeksafdelingen van lokale overheden en consultancy/
adviesbureaus. Deze ‘onderscheidende meerwaarde’ is gelegen in:
1. de vraagstukken op lokaal niveau als vertrekpunt;
2. onderzoek vanuit langdurige en intensieve samenwerking met regionale ‘gebruikers’;
3. onafhankelijk van de belangen van afzonderlijke stakeholders;
4. integrale samenhang met bredere maatschappelijke trends zichtbaar maken;
5. benutten van data die vergelijking mogelijk maken (in tijd en plaats).

Clustering van onderzoeksprojecten in vier programmalijnen
Hoofdvraag
Wat kunnen overheden, professionele organisaties en burgerorganisaties die actief zijn in het
Friese sociaal domein leren van de ervaringen van inwoners van Fryslân met zorg en
ondersteuning?
Projecten in 2019 binnen vier programmalijnen in ontwikkeling
In 2019 voeren we in ieder geval 8 projecten uit, die tot verschillende publicaties zullen leiden. In
veel projecten wordt samengewerkt met betrokkenen uit het Friese veld.
1. Leren van lokale verschillen
Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen Friese gemeenten in de ontwikkeling van
zorg- en ondersteuningsvragen, voorzieningengebruik en de ervaringen van lokale stakeholders?
o
Financiële sturing in het sociaal domein
o
Beschermd wonen en ThuisPLUS Leeuwarden
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2. Alle burgers in beeld?
Juist voor burgers die kwetsbaar zijn is het sociaal domein belangrijk en maakt de overheid beleid.
Van sommige groepen is weinig bekend. Wie zijn ze en wat hebben zij nodig.
o
Jongeren in een kwetsbare positie van onderwijs naar werk
o
Conferentie Een leven lang kwetsbaar: 4 april 2019
3. Beleidsparticipatie revisited
Initiatieven van onderop, burgers betrekken bij beleid, samenwerking tussen vrijwilligers,
professionals en overheden: er ontstaan nieuwe verhoudingen. Hoe loopt dit in Fryslân?
o
Burgers betrekken bij beleid
o
Dream Machine: ouderen en ggz-cliënten over maatwerk
4. Toekomstscenario’s voor een nieuw sociaal contract
Welke scenario’s ontstaan er door de nieuwe verhoudingen en wat zijn de urgente sociale
vraagstukken in Fryslân?
o
Armoedebestrijding door particulieren
o
Kwetsbaarheidsindicatoren op acht leefgebieden.
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