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Geachte Statenleden,

Wat kunnen we leren van Blue Zones, plekken op aarde waar meer mensen dan gemiddeld
in goede gezondheid de leeftijd van 90 of 100 jaar halen? Kunnen we de omstandigheden
die daar heersen zelf creeren?
Om op deze vragen een antwoord te geven hebben we onderzocht of we van Fryslan een
Blue Zone kunnen maken, met een eigen identiteit en karakter. Dit heeft geresulteerd in het
ontwikkelplan "Bloeizone Fryslan". In dit plan gaat het niet over gezondheid alleen. Het gaat
ook over een gezonde en prettige leef- en woonomgeving, een sociaal netwerk en een ge-
zonde leefstijl.

Samen met inwoners en ondernemers willen we, als provincie, de mogelijkheden verkennen
of elementen uit de 'Blue zones' passen bij Fryslan. Daarbij willen we onderzoeken of het
creeren van deze elementen en omstandigheden kunnen helpen bij gesignaleerde knelpun-
ten als ongezonde leefstijl, onvrede over sociale relaties, een toename aan chronische aan-
doeningen en een toename in het aantal huisartsenbezoeken.

Middels deze brief met in de bijlage het ontwikkelplan `Bloeizone Fryslan, willen wij u infor-
meren over bovenstaande verkenning. Hiermee komen we tegemoet aan moties 2138 en
2148 waarin Provinciale Staten verzoekt om initiatieven rondom Blue Zone te coordineren en
te komen met een procesvoorstel waarbij ook de koppelkansen met de verschillende beleids-
terreinen zijn meegenomen.

- 1 / 3 - Ons kenmerk: 01770537



provinsje fryslan <rd
provincie frysl'an rniumi

Begin 2019 ontstond de initiatiefgroep Blue Zone Fryslan bestaande uit inwoners, onderne-
mers en maatschappelijke organisaties. Hun ambitie was om als Fryslan een Blue Zone te
warden, de gelukkigste provincie van Nederland, waar je jezelf oplaadt en vitaler wordt. Met
het nieuwe bestuursakkoord van de provincie, waarin geluk op 1 staat, we de leefbaarheid in
Fryslan op een 8 willen houden en de Blue Zone een duidelijke plek heeft, lag een samen-
werking tussen de initiatiefgroep en de provincie voor de hand. De initiatiefgroep en de pro-
vincie hebben daarop gezamenlijk opdracht gegeven aan Healthy Ageing Netwerk Noord
Nederland(HANNN) om een ontwikkelplan te maken voor Blue Zone Fryslan.

Op 8 april heeft Daan Bultje (directeur van HANNN) het ontwikkelplan Eloeizone Fryslan'
digitaal overhandigd aan gedeputeerde Douwe Hoogland.
Het ontwikkelplan Bloeizone Fryslan', is tot stand gekomen door gesprekken met de werk-
groep Bloeizone Fryslan' (initiatiefgroep en provincie), verschillende (potentiele) bloeizone
initiatieven uit de mienskip, gesprekken met ambtenaren van de provincie, studenten en on-
dernemers. Het ontwikkelplan Bloeizone Fryslan' is een aanjaagplan voor de komende twee
jaar met de ambitie om te komen tot een steeds verder toenemend aantal bloeizones in Frys-
Ian en deze steeds breder te laten floreren, met effect op de brede welvaart en geluk voor de
komende 20 jaar.

GeInspireerd door de Blue Zones is het de bedoeling om (naast het formele zorgsysteem),
een beweging aan te jagen die gezondheid en geluk bevordert, werkt aan een hechte sociale
gemeenschap met een actief leef- en gezond eetpatroon: Bloeizone Fryslan.

`Bloeizone Fryslan' richt zich op:
- Lokale initiatieven; door hen te ondersteunen bij het organiserend vermogen, te zorgen
voor ontmoetings-, leer- en inspiratiemomenten (learning community) en te helpen zoeken
naar financiele middelen en een lobby voor een ander systeem van financiering binnen de
zorg.
- Provincie brede ontwikkelingen en koppelkansen; door het verbinden/koppelen van beleid,
projecten en initiatieven. lnitiatieven gericht op een gezonde leefomgeving kunnen tegelijker-
tijd ook kansen bieden voor recreatie en toerisme. Ook staan duurzaamheid, circulariteit,
agrofood, biodiversiteit, gezondheid en geluk niet los van elkaar.
Om Bloeizone Fryslan' te realiseren willen we voor de komende 2 jaar een aanjager aan-
trekken die samen met inwonersinitiatieven, het onderwijs, ondernemers, gemeenten en pro-
vincie (Bloeizone Fryslan' laat ontkiemen en doorgroeien.

Bij de 2e berap zal een begrotingswijziging over het bestedingsritme Bluezone aan PS
warden voorgelegd.

Dat Blue Zone in Fryslan tot de verbeelding spreekt bleek oak tijdens de Vonketon van 14 en
15 mei jl. Tijdens deze tweedaagse denktank hebben meer dan 170 ondernemers, weten-
schappers, creatieven, onderwijsmakers en beleidsmakers perspectieven gecreeerd (von-
ken) voor de blue delta (drie noordelijke provincies) van de toekomst. Dit aan de hand van de
17 SDG's (Sustainable Development Goals). Meerdere uitwerkingen hadden een duidelijke
link met de Blue Zone en daarmee `Bloeizone'.
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We hopen u voldoende te hebben geInformeerd en beschouwen motie/toezegging 2138 en
2148 hierme.e als afgehandeld.

Gedepute

drs. A.A.M.

e Staten van Fryslan,

rok

R.E. Rlemersma, MBA MOM, secretarist - -
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3 citaten:
 
The gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education
or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages,
the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials. It measures neither our wit
nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to
our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile.
Uit: Remarks at the University of Kansas, March 18 1968. Robert F. Kennedy, jfklibrary.org.
 
Er zijn ontzettend veel studies naar welvaart, sociaal economische klasse, opleiding, gezondheid en
welzijn die altijd een verband laten zien tussen de mate van welvaart en het geluksgevoel van mensen.
Het verband is niet altijd rechtstreeks, maar het is er onmiskenbaar. Fryslân scoort consequent laag als
het gaat om zaken die het sociaal economisch status bepalen zoals inkomen en opleiding. Op basis
van voorgaand onderzoek en de heersende logica zou Fryslân daarom ook laag moeten scoren op
welzijnsindicatoren als ervaren geluk, gezondheid en het doen van vrijwilligerswerk. Maar dit blijkt in
Fryslân niet het geval. Ondanks de lage scores op economische indicatoren scoort Fryslân hoog op tal
van welzijnsindicatoren. Zie daar, de Friese paradox. Het financieel minder hebben, maar toch
gelukkiger zijn. Wat is hier aan de hand?
Uit: De Friese Paradox – eerste verklaringen. Fries Sociaal Planbureau
(https://www.fsp.nl/publicaties/de-friese-paradox-eerste-verklaringen).
 
Ontmoeting en gezondheid zijn cruciaal voor leefbaarheid. Hoewel Friezen de leefbaarheid van hun
omgeving hoog waarderen zijn er knelpunten. Veel kinderen doen niet aan sport. De helft van de
volwassenen is te zwaar. Eveneens de helft heeft chronische aandoeningen en de vraag naar
huisartsenzorg is de afgelopen jaren met ruim 20% gestegen. Ten slotte bestaat op het platteland
ontevredenheid over de kwaliteit van sociale contacten. Wij willen met Fryslân de mogelijkheden
verkennen of elementen uit de ‘Blue zone’ aanpak passen bij Fryslân en kunnen helpen om de
genoemde knelpunten te verminderen.
Uit: Geluk op 1. Vernieuwen in Vertrouwen. Bestuursakkoord 2019-2023 provincie Fryslân.
 
Het bestuursakkoord van de provincie Fryslân stelt zichzelf hardop de vraag of elementen van
de Blue Zone passen in Fryslân en kunnen helpen bij het verminderen van knelpunten op het
gebied van gezondheid en welzijn. Bovenstaande quotes betogen in een notendop dat Fryslân
inderdaad baat kan hebben bij een Blue Zone benadering. Sterker nog: de Friese paradox duidt
erop dat Fryslân mogelijk een voorsprong kan hebben bij het toepassen van deze
uitgangspunten ten opzichte van andere regio’s.
 
Robert Kennedy zei tijdens een van zijn verkiezingsspeeches in 1968 – enkele maanden voor zijn
dood – dat het bruto-nationaal product de maatstaf is voor vrijwel alles, behalve voor de
dingen die het leven waard maken geleefd te worden. Het was een pleidooi om economische
welvaart niet de maat der dingen te laten zijn, maar juist ook te kijken naar schoonheid, sociale
verbanden en het welzijn van onze kinderen. Je zou het kunnen parafraseren als: geluk op 1. Als
economische welvaart wel de bepalende factor zou zijn, hoe kan het dan dat Fryslân laag scoort
op economische indicatoren, maar wel hoog scoort op welzijnsfactoren, zoals het Fries Sociaal
Planbureau terecht opmerkt. Het ontrafelen van die Friese Paradox is nog in volle gang, maar we
mogen wel concluderen dat Fryslân tamelijk uniek is in de ontkoppeling tussen economie en
welzijn. 

#WaaromDan
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Ondanks de Friese paradox – het wordt door het Friese Bestuursakkoord terecht benoemd –
zijn er op het vlak van gezondheid en leefbaarheid wel degelijk knelpunten die aangepakt
moeten worden. Daarom is het goed de oplossingen hiervan te zoeken In een variant op
de Blue Zone-benadering. Omdat het voortborduurt op het idee dat geluk en gezondheid
afhankelijk is van zaken die het leven aantrekkelijk maken: sociale samenhang, een aantrekkelijke
omgeving, en de mogelijkheid actief deel te nemen aan de samenleving.
 
Dit sluit aan bij de uitkomsten van een burgerraadpleging onder 600 inwoners van de provincie
Fryslân in het kader van het Project Seker en Sûn. In de raadpleging werd aan de inwoners
gevraagd wat hun beeld was van gezondheid en zorg in 2030, met de volgende conclusies:
 

Uit: Het jaar 2030. Hoe ziet de zorg in Friesland eruit? De Burgerraadpleging. (28 juni 2017).
 
Naast de verwachting dat de zorg sterk gaat veranderen, met een grotere eigen
verantwoordelijkheid en bijbehorende zorgen over betaalbaarheid en beschikbaarheid van de
zorg, laat de raadpleging een optimisme zien over het vermogen deze veranderingen deels op te
vangen met technologie en gemeenschapszin. Met de nadruk op autonomie. In het
adviesrapport van Seker en Sûn is dan ook een mooie alinea opgenomen over de visie op zorg:
 
‘Hoe wil je leven?’ zou de leidende vraag moeten zijn bij het inrichten van hulp, zorg en zingeving aan
burgers. Dit principe benadrukt en respecteert de individualiteit van burgers en gaat uit van
differentiatie en uniciteit. De visie op zorg en welzijn is een afgeleide van de mensvisie, en niet anders-
om. Hoe mensen leven, willen leven en zich (willen) gedragen in 2030 is het uitgangspunt voor de
inhoud en de richting van het zorg- en welzijnsaanbod. Dit vereist dat burgers, overheid en zorg- en
welzijnsorganisaties dicht bij elkaar staan en dat het burgerper- spectief bepalend is voor beleid, i.c.
hoe beleid in al zijn facetten wordt ontwikkeld.
Uit: Ûnderweis nei 2030. Conclusies en aanbevelingen op basis van het onderzoeksprogramma
Seker en Sûn.
 
Bloeizone Fryslân is nadrukkelijk een beweging naast het formele zorgsysteem. Het betrekt
zoveel mogelijk actoren die invloed hebben op de leefomgeving en samen met de inwoners
van Fryslân zorgen dat zoveel mogelijk mensen zo lang en gelukkig mogelijk in autonomie in
eigen omgeving kunnen blijven leven.
 
 
 



 
De term Blue Zone is in 2004 geïntroduceerd door de Belgische onderzoeker Michel Poulain om
een geografisch gebied aan te duiden waar de levensverwachting aanzienlijk hoger is dan
omliggende gebieden. Dat gekozen is voor de term “Blue Zone” is te danken aan het feit dat
Poulain met een blauwe pen een cirkel trok rondom dorpen die aan de karakteristieken
voldeden op een topografische kaart. De eerste Blue Zone die hij onderscheidde bevond zich op
Sardinië. Het betrof een groep van 14 dorpen in de bergen, met een totale populatie van
ongeveer 40.000 inwoners, een sterk agrarisch georiënteerde samenleving met een traditionele
leefstijl. Later kwamen hier Okinawa (Japan), Nicocya (Costa Rica) en Ikaria (Griekenland) bij.
In de praktijk wordt de volgende definitie gehanteerd voor een Blue Zone:
 
“ (…) a rather limited and homogenous geographical area where the population shares the same
lifestyle and environment and its longevity has been proved to be exceptionally high.”
 
Poulain kwam Blue Zones op het spoor door te zoeken naar gebieden met onevenredig veel
honderdjarigen. Tot de dag van vandaag reist hij de wereld over op zoek naar clusters
centenarians met als doel te valideren of de honderdjarigen daadwerkelijk zo oud zijn als ze
zeggen, en uit het gebied zelf komen. Hij kwam ooit in een Chinees dorp waar structureel
honderdjarigen uit de omliggende regio naartoe werden verhuisd, omdat een dorp vol
eeuwelingen een grote aantrekkingskracht had op toeristen.
 
De Blue Zone-definitie van Poulain c.s. gaat dus uit van een homogeen gebied waar de bevolking
een vergelijkbare leefstijl en omgeving deelt en waar de levensverwachting aantoonbaar
exceptioneel hoog is. Dit is niet het gevolg van een bewuste strategie, maar eerder van een
‘schitterend ongeluk’. Het leidde al vrij snel tot de vraag: is het ook mogelijk kunstmatige Blue
Zones creëren? Een vergelijking tussen de bestaande Blue Zones laat grofweg zien dat het veelal
geïsoleerde gemeenschappen zijn in bergachtige gebieden, nabij de zee. Het zijn zeker niet de
rijkste gemeenschappen, maar de sociale samenhang is groot; men heeft een gevarieerd dieet
met veel groente en een natuurlijk beweegpatroon op basis van de routine van dagelijkse
bezigheden.
 
Onder aanvoering van de journalist en schrijver Dan Buettner kwam een beweging op gang om
Blue Zones gemeengoed te laten worden, inclusief leefregels en verdienmodel. Met dank aan
veel publiciteit is Blue Zone een begrip geworden, waarbij sommige mensen streng vasthouden
aan de leefregels van Buettner en anderen een wat meer pragmatische aanpak kennen. De New
Blue Zone Fryslân beweging mag tot die laatste groep gerekend worden. In december 2019
presenteerde dit energieke en diverse gezelschap een manifest met als uitgangspunt:
 
We moeten zelf het heft in handen nemen en een gezonde toekomst vormgeven. Dat kan als we samen
oplossingen bedenken, initiatief nemen, duurzame verbeteringen in gang zetten. Dan creëren we, stap
voor stap, onze eigen New Blue Zone. Geen kopie van de bestaande Blue Zones op aarde waar mensen
aantoonbaar langer en gezonder leven, maar één die aansluit bij onze cultuur, natuur en ook
technologische mogelijkheden.
Uit: Samen op weg naar een gezonde toekomst. Manifest New Blue Zone beweging.

#WatDan



Het doel is dus niet om in Fryslân massaal honderd jaar te worden met elkaar. Als het in goede
gezondheid en in goed gezelschap kan, zullen overigens weinig mensen er bezwaar tegen
hebben honderd jaar te worden, maar het is geen doel op zich.
 
Geïnspireerd door de Blue Zones gaan we aan de slag met een fysieke omgeving die gezondheid
bevordert, werken we aan een hechte sociale gemeenschap en bevorderen we een actief leef-
en gezond eetpatroon, en dat allemaal in samenhang. Kortom, een pragmatische ‘eigen’ Friese
benadering die een eigen naam verdient: Bloeizone Fryslân.
 
In 2009 presenteerde Machteld Huber het concept positieve gezondheid:
Gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale,
fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.
 
Dit concept illustreert een belangrijke kentering in het denken over gezondheid. Waar
gezondheid tot dan toe vooral werd gezien als een toestand van compleet welbevinden
(lichamelijk, psychisch en sociaal), werd nu meer vanuit het individu geredeneerd en de mate
van mogelijkheden om grip te hebben op je leven. In dat kader heeft Huber het bekende
spinnenweb ontwikkeld waarmee mensen voor zichzelf in kaart kunnen brengen hoe zij hun
gezondheid ervaren. Bloeizone Fryslân legt de focus niet op het individu maar op initiatieven die
bijdragen aan een omgeving die het voor een individu makkelijker maken om volgens deze
definitie gezond te leven. Bloeizone Fryslân initiatieven hebben betrekking op een combinatie
van de volgende elementen:
 
Actief Burgerschap 
Actief meedoen in de samenleving, erbij horen en samen met anderen de eigen leefsituatie
verbeteren. Actief burgerschap gaat veel verder dan zo nu en dan betrokken worden door de
overheid bij een gebiedsontwikkeling. Ruimte voor particulier initiatief, kleinschaligheid
en ideeën die dwars door bestaande kaders heen kunnen gaan. Sociale cohesie en
kleinschaligheid zijn van belang om ervoor te zorgen dat mensen elkaar kennen en zich om
elkaar bekommeren.
 
Bereikbaar Groen 
De aanwezigheid van groen in de openbare ruimte heeft ontzettend veel voordelen voor mens,
natuur en ruimte. Onder groen of natuur worden vaak aparte bossen en natuurparken
gerekend, terwijl het iets zou kunnen en moeten zijn wat in de leefomgeving van iedereen te
vinden is. Bereikbaar groen is helaas niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid en ook het
groen dat aanwezig is, is niet altijd van dezelfde kwaliteit.
 
Actief Ontspannen 
Een actieve leefstijl als onderdeel van de dagelijkse routine vraagt zowel een inrichting van de
openbare ruimte die ontmoeting, sport en recreatie stimuleert, als een sociale infrastructuur:
samen bewegen, beleven, elkaar motiveren, is het halve werk.
 
 



Gezonde Mobiliteit 
Mobiliteit is een essentieel onderdeel van gezondheid. De omgeving bepaalt hoe mensen zich
gedragen en zich voortbewegen. Dit betekent dat bij het inrichten van ruimte de auto niet altijd
het leidende principe hoeft te zijn en er meer ruimte kan ontstaan voor voetgangers en fietsers.
Mobiliteit is ook een sociaal vraagstuk. Een buurman of dochter die de oudere inwoner van een
afgelegen dorp zo nu en dan ergens heen wil brengen, kan een wereld van verschil maken met
betrekking tot actieve deelname aan de samenleving.
 
Gezond Wonen
De meeste mensen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving wonen. Dit
vraagt een gevarieerd aanbod aan duurzame woningen en gebouwen die waar nodig aangepast
kunnen worden aan de persoonlijke situatie. Maar gezond wonen gaat verder dan bakstenen: de
omgeving is minstens zo belangrijk. De mix van woningen is van invloed op de samenstelling van
de gemeenschap, en de inrichting van de ruimte bepaalt in hoeverre mensen elkaar op een
natuurlijke manier opzoeken.
 
Gezonde Voeding 
Er is meer voor nodig om mensen gezond te laten eten dan uitleggen wat gezond is en wat niet.
Voor een belangrijk deel zijn de cultuur en de omgeving van invloed op de leefstijlkeuzes die
mensen maken. De ervaring leert dat de omgeving in belangrijke mate bepalend is voor
eetgedrag, zeker wanneer gezondere keuzes vanzelfsprekender en makkelijker gemaakt kunnen
worden. Hier spelen voedselproducenten, winkels en cateraars een niet te onderschatten rol.
 
Gezonde Financiën 
Mensen die leven met geldzorgen, schulden of armoede hebben vaak te maken met chronische
stress een ongezonde leefstijl en chronische ziekten. Toch is een cursus ‘omgaan met geld’
alleen niet voldoende om dit soort patronen te doorbreken. Juist de samenhang met
empowerment, actieve deelname aan de samenleving en het stellen van persoonlijke doelen
moet gezocht worden.
 
De Bloeizone Fryslân beweging zet zich in voor twee type initiatieven:
 
1. Lokale initiatieven met breed draagvlak onder de bevolking, die structureel
bijdragen aan een gezonde omgeving, met een combinatie van bovenstaande
elementen
 
Bakkeveen is een van de meest aansprekende voorbeelden in Fryslân wanneer het gaat over dit
soort initiatieven. Onder aanvoering van huisarts Jon Brouwers is een brede groep vrijwilligers
structureel bezig om gezonde activiteiten te organiseren in het dorp, waarbij er ook
leefstijlchecks gedaan worden die het mogelijk maken gezondheidsproblemen op te lossen
buiten de huisartsenpraktijk. En met succes. Nu is het fijn dat dit initiatief een hoop positieve
reacties heeft opgeleverd, maar in de manier waarop het huidige zorgsysteem is georganiseerd,
wordt geen huisarts beloond voor deze strategie en zijn er geen structurele middelen voor
lokale initiatieven die bijdragen aan preventie / gezondheid.
 
Acties: Lobbyen voor verandering van het systeem & verzamelen van bewijsmateriaal
dat bewegingen zoals in Bakkeveen bijdragen aan kostenbesparing in de zorg



Maeykehiem, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Sint

058SamenSterk is een initiatief in Leeuwarden om mensen die geen aansluiting kunnen

Holwerd aan Zee is bezig met een binnendijks getijdengebied, maar kijkt met een schuin

Er zijn in Fryslân verschillende lokale bewegingen die uit kunnen groeien tot het niveau
Bakkeveen. Met een aanwijsbare motor, het vermogen om breder draagvlak te organiseren en
een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan een gezonde gemeenschap.
 

Nicolaasga, bestond in 2019 vijftig jaar en vierde dit met het hele dorp. Hier kwam de ambitie uit
voort om samen met het dorp te gaan werken aan gezondheid. Van koken zonder pakjes (met
ingrediënten uit de directe omgeving) tot meer bewegen in een groenere omgeving. Het
draagvlak bij de relevante organisaties in Sint Nicolaasga is inmiddels georganiseerd. Het zoeken
is alleen naar wat middelen voor organiserend vermogen en het bij elkaar brengen van iedereen
via bijeenkomsten.
 

vinden bij het reguliere sportaanbod, toch in beweging te krijgen. Het is veel meer dan het
regelmatig organiseren van beweegactiviteiten: initiator Jerrel Ramdat was ooit zelf veel te zwaar
met alle gezondheidsproblemen van dien, maar wist de knop om te zetten en weet wat anderen
moeten overwinnen om die stap ook te zetten. Er is een community ontstaan die in steeds meer
wijken actief is met ervaringsdeskundigen die opgeleid worden om trainingen te geven en bij te
dragen aan de empowerment van de deelnemers. Toch hebben gevestigde organisaties soms
moeite om serieus om te gaan met dit wat minder gepolijste initiatief. Daar lijkt echter
verandering in te komen nu het succes zichtbaar wordt. Ook voor deze stichting is het zoeken
naar organiserend vermogen en middelen voor activiteiten.
 

oog naar de mogelijkheid om draagvlak binnen het dorp om te zetten in een lokale
gezondheidsbeweging die bovendien een impuls kan geven aan toerisme. Dat er een motor is
die draagvlak kan organiseren, is wel duidelijk. Er is alleen behoefte aan een aanpak: een soort
stappenplan om tot Bloeizone Holwerd aan Zee te komen. Bloeizone Fryslân kan daarbij helpen.
 
Acties: 
- Helpen zoeken naar financiële middelen om bovenstaande initiatieven een extra
zetje te geven in de richting van Bakkeveen;
- Bovenstaande initiatieven ondersteunen met organiserend vermogen en het
formuleren van een stappenplan om lokaal te komen tot een Bloeizone
- Zorgen voor ontmoetingsmomenten tussen initiatieven / ontwikkeling van een
learning community
 
Bovenstaande overzicht van lokale initiatieven zijn slechts illustraties van de grotere beweging
die gaande is en die ondersteuning verdient. Het streven van Bloeizone Fryslân is om tussen nu
en eind 2023 in minimaal 15 Friese gemeenten een lokale (potentiële) Bloeizone te identificeren
en deze te helpen uitgroeien tot het kaliber van Bakkeveen. Daarnaast moet het delen van
goede voorbeelden leiden tot het ontstaan van een nieuwe groep lokale initiatieven die na 2023
kunnen doorgroeien naar hetzelfde niveau als de andere 16. Idealiter is tegen die tijd de lobby
succesvol geweest om meer structurele middelen vanuit het gezondheid/zorgsysteem ter
beschikking te stellen aan substantiële Bloeizones.



Technologie & Gezondheid: Power tot the People. Geavanceerde technologie is in de

Gaan & Stilstaan: een infrastructuur voor actieve ontspanning, bereikbaar groen,

2. Provinciebrede initiatieven die bijdragen aan samenhang tussen de lokale
Bloeizones en helpen de brede Bloeizone Fryslân verduurzamen
 
Twee voorbeelden:
 

regel ver te zoeken wanneer je naar de traditionele Blue Zones kijkt. Maar in Bloeizone Fryslân
wordt technologie juist benut om mensen meer greep te geven op de eigen gezondheid. In de
afgelopen tijd hebben verschillende Friese initiatieven laten zien dat dit van grote meerwaarde
is. Het Friese bedrijf Reducept won eind vorig jaar de prestigieuze World Summit Award van de
Verenigde Naties met RelieVR is de nieuwe virtual reality toepassing voor chronische pijn. Een
ervaring die je leert hoe je pijn positief kunt beïnvloeden. Innovaties als Het Huis Dat Met Je
Hersenen Speelt hebben bewezen dat het mogelijk is om met behulp van diverse technologieën
invloed uit te oefenen op iemands gemoedstoestand. 8D Games en Sportbedrijf Drachten
hebben de handen ineen geslagen om met behulp van gamification de verbinding te maken
tussen een spelomgeving en het sportaanbod in de gemeente Smallingerland. Health2Work
uit Surhuisterveen ontwikkelde de 4-Senses Akoestische stoel, gericht op het verminderen van
omgevingsprikkels voor cliënten in de zorg die hier gevoelig voor zijn. En de Friesland, het MCL,
Stichting GERRIT en Philips hebben het initiatief genomen om een noordelijk Persoonlijk
Gezondheidsomgeving te realiseren: een ecosysteem dat individuele inwoners van onze regio in
staat stelt zelf de beschikking hebben over beschikbare zorgdata en op basis daarvan ook
toepassingen krijgen die hen in staat stelt om aan zelfmanagement te doen.
 
Bloeizone Fryslân wil de schakel zijn tussen het innovatieve bedrijfsleven en de eindgebruiker.
Door enerzijds aan vraagarticulatie te doen vanuit de dagelijkse praktijk, hetgeen leidt tot nieuwe
productontwikkeling, en anderzijds de inwoners van Fryslân in contact te brengen met
beschikbare toepassingen en ook bij te dragen aan opschaling van innovaties.
 

gezonde mobiliteit en gezonde voeding. Tussen alle lokale Bloeizones spinnen we een
fijnmazig netwerk van routes en rustpunten en gaan we op in het eindeloze landschap en
eeuwen van cultuurhistorie. Van pelgrimspaden en fietsroutes tot het unieke web van
waterwegen, trekvaarten en kanalen. Van Stania State via de nieuw vormgegeven NHL-Stenden
campus naar Mantgum Sustainable Station. In Bloeizone Fryslân maken we werk van de
wisselwerking tussen recreatie-concepten en lokale gezondheidsinitiatieven. We verkennen
enerzijds projecten die zich primair richten op toeristen/dagjesmensen, maar die ook een
positieve invloed hebben op een gezonde omgeving van de lokale bevolking. En anderzijds
werken we aan projecten die bijdragen aan een gezonde omgeving voor/met de lokale bevolking
en bovendien kansen bieden om toeristen/dagjesmensen te trekken. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan de brede uitrol van de Groene Schoolpleinen, Tiny Forests en Gastheer van
het Landschap.
 
Acties: 
- Programmatische krachtenbundeling
- Zoeken naar mogelijke middelen om opschaling mogelijk te maken. 
- Organiseren dialoog tussen innovatieve bedrijven en lokale Bloeizones.
 
 
 



 
Bloeizone Fryslân kan nu al steunen op een veelzijdige groep enthousiaste supporters die het
afgelopen jaar aangesloten zijn bij de bijeenkomsten van de New Blue Zone Fryslân. Dit is een
goed fundament voor een bredere maatschappelijke beweging. De beweging is inclusief:
iedereen die een bijdragen kan en wil leveren is welkom. Dit is een proces van halen en brengen.
Een beweging heeft een duurzaam karakter wanneer het welbegrepen eigenbelang in balans is
met de intrinsieke motivatie van deelnemers om bij te dragen aan Bloeizone Fryslân.
 
Bloeizone Fryslân sluit aan bij Friese beleidsambities
 
De kracht van de Bloeizone Fryslân beweging is mede afhankelijk van het vermogen 
om aansluiting te vinden bij de verschillende beleidsterreinen en ambities van de provincie
Fryslân. Deze wisselwerking ligt zeker voor de hand bij de ontwikkeling van Friesland als dé
Circulaire EU regio. In de eerste plaats omdat Circulaire economie breed gedefinieerd wordt,
met ambities om:
- Samenleving en cultuur te versterken. 
- Gezondheid en welzijn van mensen te ondersteunen.
- Biodiversiteit structureel te ondersteunen en te versterken. 
Bloeizone Fryslân kan een bijdrage leveren aan deze ambitie door concrete aspecten van
circulariteit te stimuleren binnen de lokale Bloeizones. En andersom dragen initiatieven van
andere spelers binnen Circulair Fryslân bij aan duurzaam geproduceerde voeding, een
kwalitatieve leefomgeving, gezonde mobiliteit en andere belangrijke factoren. In de tweede
plaats leert de ervaring dat duurzaamheid en gezondheid vaak hand in hand gaan. Gezonde
voedingsproducten uit de eigen omgeving, aangeleverd via kortere ketens, dragen meer bij aan
een gezond dieet dan bewerkte ingrediënten die van ver komen. Ook in de bouw wordt
circulariteit steeds meer gekoppeld aan levenskwaliteit. Zo zei Marianne Davidson, manager
innovatie & duurzaamheid én ambassadeur Levenskwaliteit bij VolkerWessels Vastgoed tijdens
het Healthy Ageing congres in Leeuwarden:
 
Ik hoop dat we in de toekomst al onze projecten opleveren met een materialenpaspoort. Daarvoor
moeten we al vanaf het begin van de ontwikkeling rekening houden met de circulaire ambitie, zodat we
ook een optimale energieprestatie kunnen behalen. Het circulair bouwen is één van de ambities, maar
juist het integraal benaderen van duurzaamheid met de koppeling aan levenskwaliteit kan ervoor
zorgen dat we wijken bouwen die écht meerwaarde bieden, voor nu en in de toekomst. Gezondheid is
daar een belangrijk onderdeel in. Circulariteit en gezondheid zijn sterk gelinkt. Het meest duurzame
alternatief voor materialen is vaak ook het meest gezonde alternatief.
 
Binnen het SDG Netwurk Fryslân heeft Bloeizone Fryslân zich gemeld als coördinator van
Sustainable Development Goal 3: Goede Gezondheid en Welzijn. Hierdoor kan snel geschakeld
worden met de coördinatoren van de andere SDG’s, zoals Duurzame Steden en
Gemeenschappen, Leven op het Land, Geen Honger, Verantwoorde Consumptie en Productie,
en vele anderen.
 
 

#HoeDan



Bloeizone Fryslân is complementair aan de accenten die de provincie Fryslân heeft gezet binnen
het leefbaarheidsbeleid, getuige de actielijnen in de Beleidsbrief Leefberens:
 
- Het delen en leveren van kennis: de monitoring van Bloeizone Fryslân wordt uitgevoerd
door het Fries Sociaal Planbureau, waarbij nadrukkelijk aangesloten wordt bij de Brede
Welvaartsmonitor.  
- Het ondersteunen van initiatieven uit de Mienskip: Bloeizone Fryslân wil initiatieven
vanuit de gemeenschap uitlokken, helpen doorontwikkelen en voorzien van een lange
termijnvisie. In dat opzicht kan de Bloeizone Fryslân beweging de lokale initiatieven ook
toeleiden naar het provinciale financiële instrumentarium. Daarbij is het een positief gegeven dat
het Iepen Mienskups Fûns ontschot is om flexibeler ingezet te kunnen worden voor
beleidsterreinoverstijgende initiatieven. Voorts is het interessant te zoeken naar mogelijkheden
om een multiplier op deze middelen te realiseren via nationale en Europese fondsen. 
- Aansluiten op en samenwerken aan uitvoeringsplannen in de regio’s: Bloeizone Fryslân
heeft de ambitie om in minimaal 15 gemeenten een lokale Bloeizone te realiseren. Om het
werkbaar te houden, ligt het voor de hand om de lokale zones in regio’s in te delen en in het
kader van de samenwerking ook aansluiting te zoeken bij de Streekwurk-structuur. 
- Doorwerken van de werkwijze beleidsbrief Leefberens in de verschillende
beleidsvelden: Bloeizones zijn per definitie beleidsveldoverstijgend, en kunnen enerzijds een
bijdrage leveren aan deze ambitie en anderzijds ook gebruik maken van de connecties die er
binnen leefbaarheid zijn met andere relevante beleidsterreinen.
 
In de beleidsbrief wordt ook geconstateerd dat bij grotere initiatieven van onderop, het van
belang is dat er in gezamenlijkheid met draagvlak gewerkt wordt vanuit een lange termijnvisie.
Dat past goed bij de Bloeizone Fryslân benadering. Dat geldt ook voor de provinciale rol om te
lobbyen voor het oplossen van regionale vraagstukken. Zoals eerder in het stuk opgemerkt, zijn
er in het huidige gezondheidssysteem amper financiële incentives om bij te dragen aan
preventie en zijn er geen structurele middelen voor initiatieven van onderop. Voor een
duurzame Bloeizone Fryslân beweging is het essentieel dat op dit vlak nationaal gelobbyd wordt
voor verandering van beleid.
 
Monitoring
 
Bloeizone Fryslân maakt gebruik van de expertise van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) om de
voortgang te kunnen meten en de effectiviteit van de aanpak te bepalen. Het FSP heeft op
diverse gebieden en thema’s ervaring, zowel met cijfermatig als kwalitatief onderzoek
(‘interviews, panel-uitvragen en tekstanalyses’). In de kern gaat het daarbij om de ontwikkelingen
in de leefsituatie van inwoners in Fryslân. Diezelfde leefsituatie is bij uitstek ook relevant voor de
Blue Zone-beweging, zoals bijvoorbeeld de sociale contacten en het gevoel erbij te horen. Er
wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Brede Welvaartsmonitor van het CBS en de
lopende FSP monitor op het thema gezondheid.
 
Ter verdieping op de bestaande kennis en data biedt ook Lifelines veel potentie. Lifelines is een
langlopend gezondheidsonderzoek onder inwoners van Groningen, Drenthe en Friesland. Dit
brede onderzoeksterrein van Lifelines en het longitudinaal (‘meerjarig’) karakter ervan biedt
mogelijkheden om structurele ontwikkelingen en trends op te sporen die relevant zijn voor de
bloeizone. Zijn er trends te herkennen in processen van sociale binding, voeding en algemene
leefstijl? Dit kan aanwijzingen opleveren voor de plekken waar een bloeizone meer of minder
kansrijk is.
 
 
 



Voor het vinden en ondersteunen van de 15 lokale Bloeizones wordt een vliegende brigade

Voor de provinciebrede Bloeizone Fryslân projecten wordt een innovatiegroep gevormd die

Aanpak FSP:
 
In termen van producten onderscheidt het project twee categorieën. Ten eerste zijn er bijeenkomsten
waarin onderzoekers van het FSP in gesprek gaan met sleutelpersonen van de bloeizone-beweging in
Fryslân. Enerzijds zijn er ‘kennis-aan-tafel-sessies’ met vertegenwoordigers uit de brede bloeizone
beweging. Anderzijds wordt gedacht aan enkele dialoogsessies in twee lokaliteiten (dorpen of wijken).
Tijdens deze sessies presenteert het FSP tussentijdse resultaten, op basis waarvan een gesprek volgt. 
 
Met zowel de kennis-aan-tafel als de dialoogsessies wordt beoogd de (impliciete) werktheorieën en
veranderstrategieën voor het voetlicht te brengen en deze grijpbaar te maken. Wat maakt een plaats
tot bloeizone, hoe kan dit in de praktijk werken en waaraan kun je dat aflezen of in herkennen? De
dialoogsessies in de twee lokaliteiten vormen een wezenlijk onderdeel van twee casestudies binnen het
grotere project. Deze casestudies helpen bij de ontwikkeling van een methodiek, waarmee anderen
dorpen en wijken de uitgangspunten en doelen van hun interventies scherper kunnen stellen.
 
Werkwijze en organisatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is belangrijk om de bouwstenen die in de kwartiermaker fase verzameld zijn, in een
beweging door te zetten in concrete acties met behulp van een lichte organisatie.
 

samengesteld die op locatie kan helpen bij het vergroten van draagvlak en het organiseren van
activiteiten en jaarprogramma’s. Hierbij is de rol van regionale onderwijs- en kennisinstellingen
essentieel, onder andere met het oog op de inzet van studenten. Zo hebben studenten in de
afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de kansen die een Bloeizone kan bieden in de
gemeente Súdwest Fryslân, wat veel waardevolle informatie opgeleverd heeft. Dit is een goede
blauwdruk voor een vergelijkbare inzet in andere gemeenten. 

zorgt voor het schrijven van concrete plannen en expliciet de opdracht heeft te voorkomen dat
partijen en initiatieven langs elkaar heen werken. Deze groep draagt potentiële projecten aan bij
de schrijfclub. 
 



Bloeizone Fryslân moet geen pot met geld zijn waaruit allerlei activiteiten gefinancierd

Alles wat je aandacht geeft groeit. Daarom is communicatie en ontmoeting essentieel voor

worden. Er moet juist geld gegenereerd worden op basis van de inspiratie en transpiratie
vanuit de beweging. Op nationaal en Europees niveau staan verschillende relevante calls open.
Bloeizone Fryslân formeert een schrijfclub vanuit alle geledingen van de beweging met ervaring
op het vlak van fondsenwerving. Daarmee wordt gericht ingespeeld op de ambitie van de
provincie Fryslân om meer middelen te benutten die nationaal en Europees beschikbaar zijn. 

Bloeizone Fryslân. Zo wordt er vier keer per jaar een oploop georganiseerd om ervoor te zorgen
dat alle betrokkenen bij de beweging elkaar ontmoeten en inspireren. Daarnaast wordt een
online platform gerealiseerd waar alle lokale Bloeizones en andere relevante initiatieven gevolgd
kunnen worden. Deze verhalen worden ook actief gedeeld via de diverse sociale kanalen. En er
moet zo nu en dan een daad gesteld worden: een actie, een campagne of iets anders, om
mensen aan het denken te zetten en meer inwoners van Fryslân te betrekken.
 
Bloeizone Fryslân vraagt geen zware organisatie. Er is vooral een aanjager nodig die ervoor
zorgt dat bovenstaande structuur in beweging komt en blijft. Daarnaast zorgt de aanjager:
- Dat nieuwe partijen verbonden worden aan de beweging die ook duurzaam willen bijdragen
aan het voortbestaan eraan.
- Dat knelpunten bij de totstandkoming van Bloeizone Fryslân geagendeerd worden bij gremia in
de regio met lobbykracht. 
- Voor afstemming met Friese preventie-aanpak. Uit overleg met GGD Fryslân is gebleken dat
Bloeizone Fryslân en de Friese preventie-aanpak zeer complementair zijn, waarbij gezorgd moet
worden dat beide initiatieven gebruik maken van elkaars netwerk en activiteiten. 
- Voor overzicht en afstemming binnen het complexe veld van beleidsterreinen en initiatieven
die raakvlakken hebben met Bloeizone Fryslân
 
Het penvoerderschap en de uitvoering van dit Bloeizone Fryslân plan is belegd bij stichting
Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Het realiseren van dit plan markeert
voor de initiatiefgroep New Blue Zone Fryslân het einde van de inspiratiefase, waarbij een aantal
betrokkenen mogelijk een stapje terug doet. Maar de afspraak tussen de initiatiefgroep en
HANNN is dat er met betrekking tot Bloeizone Fryslân altijd een klankbordgroep blijft bestaan
met een aantal oudgedienden en een aantal nieuwe gezichten, die qua veelzijdigheid de
quadruple helix vertegenwoordigen.
 
Broeikas 
 
Tenslotte: de aanjager wordt behalve door de klankbordgroep van gevraagd en ongevraagd
advies voorzien door een diverse groep jonge (oud) inwoners van de provincie Fryslân.
Maximale leeftijd: 35 jaar. Via Broeikas-sessies worden nieuwe trends en kansen besproken,
worden nieuwe ideeën geformuleerd en wordt een ongezouten oordeel gegeven over de
voortgang van de Bloeizone Fryslân beweging. Bloeizone Fryslân is een doorbraakproject waarbij
buiten bestaande structuren gedacht moet worden. Dat gebeurt in de broeikas, waarbij de
temperatuur soms best even mag oplopen.
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