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JZOJP Voucherregeling 2019/2020 ronde 2 
Onderwerpen: regionaal, netwerken, samenwerking, zorg, welzijn, ondersteuning, praktijkinitiatieven, 
regio-beeld, data, expert 
 
Datum geplaatst: 17 december 2019 
Deadline: 11 februari 2020, 14:00 uur 
 
Maakt u deel uit van een startend samenwerkingsverband bestaande uit zorgaanbieder(s), financiers 

en burgers? Wilt u het integrale welzijns-, ondersteunings- en zorgaanbod in uw regio, gericht op het 

voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg, (beter) organiseren? Maar heeft u nog geen 

gedeeld regiobeeld in aansluiting op de behoeften van burgers1 en heeft u ondersteuning nodig om uw 

gezamenlijke ambitie vorm te geven en te realiseren? Dan kunt u een voucher aanvragen! 

 

Voor de subsidieronde JZOJP Voucher 2019/2020 ronde 2 is maximaal € 400.000,- beschikbaar. 
 

  

                                                      
1 Waar in deze subsidieoproep burgers staat kunt u lezen: cliënten, patiënten, naasten en/of mantelzorgers. 
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ACHTERGROND 

Deze regeling is onderdeel van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). 
 
Programma Juiste Zorg op de Juiste Plek 
Gezondheid2 is het grootste goed van mensen. Nederlanders waarderen hun gezondheid meestal 
(zeer) positief, ook als men een ziekte of beperking heeft. Wat men (nog) kan, staat voorop. Dit 
gegeven moet het leidende principe zijn voor de inrichting van ondersteuning en zorg. Zoals 
aangegeven door de Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek' in haar rapport. Het lichamelijke, 
psychische en sociale functioneren van de mens moet het vertrekpunt zijn en het aanbod van zorg en 
welzijn moet zo georganiseerd zijn, dat het daar naadloos op aansluit. Dat voorkomt (duurdere) zorg, 
verplaatst zorg naar dichter bij mensen thuis en vervangt zorg (door andere zorg, zoals eHealth): de 
juiste zorg op de juiste plek. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de ervaren 
kwaliteit van leven en worden de steeds schaarsere professionals en middelen optimaal ingezet.  
 
Hoe dit vorm kan krijgen, is afhankelijk van de context. Integrale, samenhangende zorg en 
ondersteuning, dichtbij de burger georganiseerd als het kan, verder weg als het moet, vraagt om 
commitment, inzet en bereidheid om nieuwe aanpakken uit te denken en door te voeren. Dat kan 
alleen op regionaal niveau en met de nodige vrijheid om werkbare, door iedereen gedragen, niet-
vrijblijvende en creatieve oplossingen te kiezen. Stakeholders zullen zich hiervoor, ieder vanuit de 
eigen rol, gezamenlijk moeten inspannen. Het ontwikkelen van een gedeeld beeld van de opgave in 
de regio is hiervoor instrumenteel. Dit brengt in kaart wat de zorgvraag is, welke behoefte aan 
ondersteuning er in de regio ligt en hoe dit zich de aankomende jaren zal ontwikkelen. Maar geeft ook 
antwoord op vragen als: Hoe sluit het beeld aan op het huidige aanbod (waar zitten de mismatches)? 
Hoe doet de regio het in vergelijking met de rest van Nederland? Wat doen we goed, wat kan beter?  
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de programmatekst.  
 
Het ZonMw programma JZOJP bestaat momenteel uit een drietal impulsen en een voucherregeling 
gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg gebaseerd op de behoefte van 
burgers: 

1. Startimpuls: subsidie voor het (door) ontwikkelen van regionale samenwerking en het 
vormen van plannen voor het uitvoeren van samenwerkingsactiviteiten  

2. Uitvoeringsimpuls: slechts beschikbaar in aansluiting op de startimpuls. De subsidie is 
beschikbaar voor de uitvoering van concreet beschreven samenwerkingsactiviteiten.  

3. Regio-impuls: subsidie is beschikbaar voor bestaande samenwerkingsverbanden voor 
het ondersteunen van de doorontwikkeling en uitvoering van het regionale integrale zorg-, 
welzijns- en ondersteuningsaanbod gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of 
vervangen van zorg.  

4. Vouchers: aan te vragen voor het maken van een gedeeld regiobeeld. De subsidie is 
inzetbaar voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regiobeeld van de sociale- 
en gezondheidssituatie en behoeften in de regio: zowel voor het genereren van data en de 
analyse daarvan.  

 
Deze regeling betreft het aanvragen van een Voucher. 
 

DOEL VOUCHERREGELING 

Doel 
Het doel van de subsidieoproep JZOJP Voucher is het financieel ondersteunen van het creëren van 
een regiobeeld. Dit regiobeeld wordt samengesteld door data van de gezondheidssituatie3 en de 
behoeften van de burgers in de regio te verzamelen en te analyseren. 
 
Op basis van de uitkomsten van het regiobeeld kunnen partijen samen een visie ontwikkelen en 
prioriteiten stellen in de vormgeving en verdere ontwikkeling van hun integrale aanbod van welzijn, 
ondersteuning en zorg. Het beschikbaar zijn van data en overeenstemming over de interpretatie ervan 

                                                      
2 Gezondheid wordt bezien vanuit het perspectief van positieve gezondheid. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/publicaties/
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zijn daarvoor onontbeerlijk. Hierdoor sluit het aanbod goed aan bij de prioriteiten uit de regio en de 
wensen en behoeften van de burgers. 
 
Met de financiering van een voucher kunt u externe expertise inzetten voor het verzamelen en 
analyseren van de data. De voucher kan gelijktijdig worden aangevraagd met een Startimpuls. Ook 
zonder Startimpuls kunt u een voucher aanvragen ter voorbereiding voor het aanvragen van een 
impuls subsidie (regio of start) in de derde ronde van het programma in 2020. 
 
Gedeeld regiobeeld 
Het integrale aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg, in een bepaalde regio moet aansluiten op de 
behoeften die burgers in die regio hebben. Een gedeeld beeld van de sociale en gezondheidssituatie 
van de bevolking is daarvoor onmisbaar. Net als het zicht op de prioriteiten en leemtes in het integrale 
aanbod dat daar voor de regio uit voortkomt. Het regiobeeld omvat informatie uit het sociale domein, 
welzijn en ondersteuning, de curatieve - en jeugdzorg. 
Het regiobeeld is een middel voor de regio om gezamenlijk richting te geven aan noodzakelijke acties 
en het stellen van prioriteiten. Het is te gebruiken om antwoord te vinden op vragen als: 

- Wat doen we in de regio al goed en wat kan beter? 
- Welke zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten hebben we in onze regio in de toekomst 

nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar? 
- Welke behoeften hebben de burgers? 
- Waar liggen onze prioriteiten op de korte en langere termijn? 

 
Regiovisie 
Op basis van het gedeelde regiobeeld kan een breed gedragen regiovisie worden ontwikkeld. Hierin 
wordt de gemeenschappelijke opgave verwoord en kan elke betrokken partij (zoals een zorgverlener, 
gemeente of zorgverzekeraar en burgers) vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid afspraken maken 
over de organisatie van welzijn, ondersteuning en zorg en de (zorg)inkoop. De regiovisie geeft 
daarmee richting aan de inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Ook geeft het 
richting aan de manier waarop aanbieders zorg en ondersteuning organiseren en professionals 
welzijn, ondersteuning en zorg verlenen en samenwerken met andere zorg/hulpverleners.  
 
Inschakelen expertise 
Met een voucher JZOJP kunt u externe expertise inzetten voor het opstellen van het regiobeeld; deze 
externe expertise richt zich op de dataverzameling en –analyse. Ook het toevoegen van op maat 
toegesneden data van data leveranciers (zoals bijvoorbeeld RIVM, Vektis, CBS, SCP) is daarbij een 
optie. Op de website van het programma JZOJP staat een lijst met expert(organisatie)s, die u hiervoor 
kunt benaderen. Als u de voorkeur heeft voor een expert die niet op de ZonMw-website staat, dient 
aanvullend in de offerte de deskundigheid en ervaring van de expert duidelijk te worden beschreven.  
 
Dataset RIVM 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de ontwikkeling van 
regiobeelden door het ontwikkelen en kosteloos beschikbaar stellen van een basisdataset via het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Informatie over deze basisdataset is te vinden 
op de website www.regiobeeld.nl. Indien u data wilt gebruiken die niet via www.regiobeeld.nl 
beschikbaar zijn, kunt u de voucher gebruiken om deze data elders in te kopen. 
 

RANDVOORWAARDEN 

De vouchers kunnen worden aangevraagd door (startende) regionale samenwerkingsverbanden die 
de intentie hebben om een integraal, op de behoefte van hulpvragers aansluitend, welzijns-, 
ondersteunings- en zorgaanbod te ontwikkelen gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of 
vervangen van zorg. 
 
Daarnaast voldoen deze samenwerkingsverbanden aan de volgende randvoorwaarden: 

http://www.regiobeeld.nl/
http://www.regiobeeld.nl/
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 Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit één van de aanbieders (zorg, ondersteuning of 
welzijn), één van de financiers (gemeenten, zorgverzekeraars of zorgkantoren) en een 
vertegenwoordiging van burgers4. 

 De aanvraag wordt gedaan door één van de partijen uit het samenwerkingsverband. Deze partij is 
eindverantwoordelijk en verzorgt het procesverslag. De aanvrager is een in Nederland gevestigde 
rechtspersoon met aantoonbare regiobinding.  

 Een getekende intentieverklaring van de (beoogde) partners van het samenwerkingsverband is 
verplicht. 

 In het proces van het ontwikkelen van het regiobeeld is gedurende het gehele traject een 
vertegenwoordiger van burgers actief betrokken. Indien gewenst kan de aanvrager PGO-support 
benaderen voor het helpen met werven en selecteren van de juiste persoon of personen.  

 Eén persoon wordt aangesteld als projectleider van het project. De projectleider is 
verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van het project en is contactpersoon voor 
ZonMw.  

 Per samenwerkingsverband kan maximaal één keer een voucher worden aangevraagd.  

 De werkzaamheden van de expert worden onderbouwd in het onderdeel ‘begroting’ van het 
aanvraagformulier. 

 Een afschrift van de offerte van de expert wordt meegestuurd als bijlage van de aanvraag. 

 Indien de expert nog niet bekend is bij ZonMw, kunnen zij zich voor registratie aanmelden via het 
registratieformulier. 

 De voucher wordt, indien van toepassing, aangevraagd samen met de gekozen expert die de 
ondersteuning levert en/of de data-leverancier is. 

 Cofinanciering is niet vereist. 

 Alle data dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te worden 
verzameld en geanalyseerd. De hoofdaanvrager draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.  

 
Looptijd en aan te vragen bedrag 

 De looptijd is maximaal 9 maanden. De looptijd gaat direct na toekenning van de voucher in.  

 De omvang van de voucher is maximaal € 10.000,- inclusief eventueel verschuldigde BTW. 
 
Mijlpaal 

 Het samenwerkingsverband levert uiterlijk 10 maanden na toekenning van de voucher een 
eindverslag in. U deelt het regiobeeld en beschrijft in het verslag hoe het gedeelde regiobeeld 
heeft bijgedragen aan het formuleren van de regiovisie en de wijze waarop hieraan in het 
samenwerkingsverband wordt gewerkt. U voegt tevens de regiovisie toe aan het verslag. 
Vragen die u zich hierbij kunt stellen zijn: is er consensus over de gezamenlijke opgave, is er 
commitment om de geïdentificeerde knelpunten op te lossen, lukt het om op basis van het 
gedeelde regiobeeld andere partners bij de samenwerking te betrekken, wat is het resultaat van 
de burger betrokkenheid. 
 

BEOORDELING 

Criteria: 

 Het aanvraagformulier is volledig ingevuld. 

 De aanvraag betreft dataverzameling en -analyse. 

 De offerte van de expert is meegestuurd. 

 De expert is bij ZonMw aangemeld via het registratieformulier. 

 Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit één van de aanbieders (zorg, ondersteuning of 
welzijn), één van de financiers (gemeenten, zorgverzekeraars of zorgkantoren) en 
vertegenwoordiging van burgers4. 

 De aanvraag is gedaan door één van de partijen uit het samenwerkingsverband. 

 De aanvrager is een in Nederland gevestigde rechtspersoon met aantoonbare regiobinding. 

 In het proces van het ontwikkelen van het regiobeeld is gedurende het gehele traject een 
vertegenwoordiger van burgers actief betrokken.  

                                                      
4 Waar in deze subsidieoproep burgers staat kunt u lezen cliënten, patiënten, naasten en/of mantelzorgers. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Aanvraagformulier_JZOJP_Vouchers_2_def.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Registratieformulier_expert_organisatie_voucher_JZOJP_def.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Aanvraagformulier_JZOJP_Vouchers_2_def.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Registratieformulier_expert_organisatie_voucher_JZOJP_def.docx
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 Het is helder dat en op welke wijze u de verworven data en inzichten gaat gebruiken ten bate van 
het integrale welzijns-, ondersteunings- en zorgaanbod in uw regio, gericht op het voorkomen, 
verplaatsen en/of vervangen van zorg, (beter) organiseren. 

 
Prioritering 
Prioritering van voucher aanvragen, indien nodig gebeurt mede op basis van: 

 De diversiteit en het aantal partners die deelnemen aan het samenwerkingsverband. 

 Landelijke spreiding van de samenwerkingsverbanden. 

 De mate van betrokkenheid van de burgers. 
 
N.B. De vouchers kunnen niet worden gebruikt ter dekking van abonnementsgelden. 
 

TIJDPAD 

Beoogd tijdpad 
 

 

Deadline indienen voucheraanvraag 11 februari 2020, 14:00 uur 

Verzending opdrachtbrief Uiterlijk mei 2020 

 

WEBINAR 

Op maandag 13 januari 2020 vindt er een Webinar plaats. Tijdens de Webinar krijgt u meer informatie 
over de openstaande subsidieoproepen. Meer informatie over deelname aan de Webinar vindt u op 
onze website. 

 

INDIENEN VOUCHER 

 Op onze website vindt u de expert(organisatie)s van JZOJP en hun contactgegevens. Op basis 
van de benodigde expertise kiest u een expert. U kunt hiervoor iemand selecteren die 
geregistreerd staat op de ZonMw website dan wel zelf een expert selecteren. Indien u zelf een 
expert selecteert dient hij/zij een registratieformulier in te dienen voor 11 februari 14.00 uur 2020 
bij ZonMw.  

 U neemt contact op met de expert en maakt onderling afspraken.  

 U vult gezamenlijk het aanvraagformulier in. Let op: de expert is geen partner binnen uw 
samenwerkingsverband en kan ook niet de aanvrager zijn. 

 U dient uw aanvraag in, in ons digitale aanvraagsysteem ProjectNet. In ProjectNet vult u enkele 
basisgegevens in, zoals titel van uw project en de samenwerkingspartners (zie handleiding). 
Daarnaast voegt u de volgende verplichte bijlagen toe (in PDF): 

o Aanvraagformulier volgens verplicht format (max. 5 A4, Arial, lettergrootte 10 pt.) (zie 
downloads en links).  

o Offerte van de expert(organisatie). 
o Een getekende intentieverklaring van de partners van het samenwerkingsverband. 
o Registratieformulier expert; Dit is slechts van toepassing indien u een expert heeft 

gekozen die nog niet op de ZonMw website vermeld staat. 

 Overige bijlagen worden niet in behandeling genomen. 

 Aanvragen zijn in het Nederlands geschreven.  
 

DOWNLOADS EN LINKS 

 Aanvraagformulier voucher 

 Registratieformulier expert 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/webinar-subsidies-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Registratieformulier_expert_organisatie_voucher_JZOJP_def.docx
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Verkorte_Handleiding_ProjectNet.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Aanvraagformulier_JZOJP_Vouchers_2_def.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Format_intentieverklaring_JZOJP_vouchers.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Registratieformulier_expert_organisatie_voucher_JZOJP_def.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Aanvraagformulier_JZOJP_Vouchers_2_def.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Registratieformulier_expert_organisatie_voucher_JZOJP_def.docx
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 Format intentieverklaring 

 Handleiding Projectnet 

 
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen over de voucherregeling kunt u contact opnemen met het 
programmasecretariaat, bereikbaar via: 070 349 5253 of jzojp@zonmw.nl. 
 
Technische vragen 
Mocht u problemen hebben met ons digitale indiensysteem ProjectNet, dan helpen wij u graag. Onze 
helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur via 070 349 5178 of 
projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel terug kunnen 
bellen. 
 
Bereikbaarheid tijdens de feestdagen 
Bereikbaarheid van ZonMw tijdens de feestdagen is als volgt; op 25, 26 en 27 december 2019, 31 
december na 15.00 uur en 1 januari 2020 is ZonMw gesloten. 

 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Format_intentieverklaring_JZOJP_vouchers.docx
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Verkorte_Handleiding_ProjectNet.pdf
mailto:jzojp@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl

