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Bijeenkomst Samen aan de slag met de transformatie naar JZOJP 



Hoe ziet de regio Twente eruit?

Tukkers

Eigenzinnig, trots en soms wat tegendraads. 

Nuchtere gasten met droge humor. 

Een beetje stug maar altijd gastvrij. 

Tukkers zijn onmeunig trots op hun taal, cultuur en 

tradities. Gek op hun eigen streekgerechten en hun 

kaas, fruit en bieren.

Een aantal uitdagingen:

• teruglopende aantal inwoners, de stijgende 

zorgkosten en mogelijke risico’s bij de 

toegankelijkheid van zorg

• Verder komt de toegankelijkheid van zorg mogelijk 

in het geding doordat de arbeidsmarkt in Twente 

uitdagingen kent. Er dreigen tekorten bij meerdere 

zorgprofessionals te gaan ontstaan

14 gemeenten

628.000 inwoners
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- Profiel van de Organisatie



Achtergrond

Hoofdlijnakkoord



Achtergrond

Patiënt georiënteerd

3V  (voorkomen, verplaatsen, vervangen)

Veranderen mindset en cultuur

Benoemen en vieren van goede voorbeelden

Regiobrede scope en betrokkenheid

Inzetten transformatiegelden

Basis voor afspraken Menzis - ZGT



Randvoorwaarden voor succes

Leiderschap Regiovisie Professionals Stakeholders

Patient & 
Populatie

Programma-
organisatie

Bekostiging ICT



Programma Zorg voor Morgen

Van verzuilde inzet 

gefocust op aanbod 

Naar geïntegreerde inzet

gefocust op waarde
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• Breed, samenhangend en toekomstbestendig

• Uitgangspunt is ‘waardegedreven zorg’

• Het programma draagt bij aan het behalen transitie 

JZOJP en beperking zorgvolume in 2de lijn

• In 2018 gestart met veranderingsprogramma

‘Zorg voor morgen’ 

• Partners: Menzis, ZGT, de huisartsenorganisaties 

en de VVT sector in verzorgingsgebied ZGT 



Programma Organisatie Zorg voor Morgen 

Stuurgroep Zorg voor Morgen

• ZGT

• Menzis

• FEA

• THOON

• Afvaardiging vanuit VVT

Programmateam

• ZGT

• Menzis 

• FEA

• THOON

• Afvaardiging vanuit VVT

Kernprojecten

• Multidisciplinaire samenstelling, 

samen te stellen per project

Ondersteunende netwerkorganisatie

Transformatiegelden beschikbaar



Categorisering projecten

Lijnproject

Projectteam 
Zorgprofessional

De lijnorganisatie 

voert uit

Programmateam 
monitort

Kernproject

Projectteam       
Medisch Eigenaar

Programmateam 
ondersteunt

Lijnorganisatie blijft 
betrokken

eHealth

Governance

eHealth Agenda

Framework

Platform



Denkkader programma Zorg voor morgen

Samen Beslissen Gepast Gebruik Juiste Zorg Op 
Juiste Plek

E-Health Netwerkzorg Preventie



Criteria Kernprojecten

1. Het project behoort tot het domein van de regiozorg

2. Het project past in de omschrijving van wat we onder waardegerichte zorg verstaan (Triple Aim)

3. Vermindering van de benodigde inzet van zorg met minstens dezelfde kwaliteit

4. Voldoende concreet omschreven

5. Voldoende energie

6. De (beoogde) resultaten staan in redelijke verhouding tot de gevraagde inspanningen

7. Schaalbaar



Transformatiegelden

Transformatiegelden kunnen worden ingezet voor:

• Investeringen in de transformatie (mensen, middelen)

• Voorfinancieren van opbouw of afbouw van capaciteit in de keten (investeringen dan wel frictiekosten)

• Dus niet voor de structurele financiering van zorg in keten

Voorwaarden voor toekenning (ter vaststelling in de stuurgroep): 

• Vergoeding van personele inzet voor projectactiviteiten alleen indien deze inzet tot extra out-of-pocket kosten 

leidt (bv. contract uitbreiding, vervangende inhuur) 

• Vergoeding van ICT-kosten alleen wanneer de kosten a) eenmalig zijn (dus bv. geen licentiekosten), en b) 

specifiek te relateren zijn aan het kernproject (zonder dit project zouden kosten niet gemaakt worden) 



Drie elementen kenmerken de werkwijze

1. Geen project zonder medisch eigenaar

2. Pragmatische, ‘agile’ aanpak

3. Programmateam als kick starter



Kernprojecten tot nu toe

Samen Beslissen

- 3 Goede Vragen

- Beslishulp Gynaecologie

Gepast Gebruik

- Medisch Model SEH

Juiste Zorg Op Juiste Plek

- Consultatieve Dienst

- Continentiepoli kinderen

- Kinderarts op HAP

E-Health

- COPD in Beeld

- Duurzame toepassing 
e-health applicaties

Netwerk

- Wondzorg
- Wijkziekenhuis / 
Hospital@Home

Preventie



Voortgang van het programma (+)

• Alle partners erkennen en omarmen de maatschappelijke verantwoordelijkheid

• Sterke betrokkenheid van de medische specialisten en huisartsen in het programma

• Openheid over de verschillende perspectieven en belangen 

• Gefaseerde opbouw van aansluiten van ketenpartners in de regio; gestart met ZGT, Menzis, FEA en 

THOON. VVT is nu een aantal maanden aangehaakt. Mogelijk volgende stap: gemeente, …..

• Er komt op meerdere fronten beweging

• Kernprojecten leiden tot constructieve discussies tussen ketenpartners

• Kernprojecten onthullen kritische knelpunten en barrières die geslecht moeten worden

• Lijnorganisatie heeft nieuw perspectief bij prioriteren lijnprojecten

• Ondersteunende afdelingen zijn steeds meer betrokken en op weg naar allignment

In september gaan de eerste kernprojecten van start (samen beslissen, kinderarts op de HAP)

Enkele lijnprojecten zijn inmiddels voltooid, velen in de startblokken



Voortgang programma: Uitdagingen

• Agility - Snelheid maken vraagt om ‘anders denken’: met ketenpartners pragmatische afspraken maken, snel 

starten en uitproberen, onderweg aanpassen en leren, in plaats van volledig detailleren vooraf 

• Ontschotten - Duurzame bekostiging over de lijnen heen voor zorg die vanuit de 2e lijn verschuift naar elders. 

• Allignment - De wijze waarop de verzekeraars omgaan met de transformatie naar JZOJP is niet congruent. 

Andere accenten, andere manier van omgaan met transformatiegelden.

• Adaptatie / capaciteit / beschikbaarheid - Frictiekosten bij afschalen van een vakgroep is een 

aandachtspunt > toewerken naar duurzaam beloningsmodel voor medisch specialisten dat afbouw c.q. 

vervanging van specialistenplaatsen door inzet van ander niveau van deskundigheid daadwerkelijk faciliteert.



Wat ging goed, wat kon beter?

Kritische succesfactor

- Alleen voor nu relevante systeem aan het stuur (dus niet te groot en log zoals bij Zenderen)

- Partnership en wederzijds vertrouwen om het goede te willen doen als uitgangspunt

- Systematische aanpak door programmamanager (geen projectmanager)

- Dokters in the lead bij de projecten

- Invoering waardegedreven verdeelmodel MSB

Wat kon beter

- Regiovisie en barrières/blokkades tijdig adresseren

- Prioritering programma tov andere programma’s had eerder duidelijker gesteld kunnen worden

- Governance rond ICT is lang onderbelicht gebleven

- Verdeelmodel te weinig flexibel en beloont nu nog negatief, niet positief, in het variabel deel



Take Home Message / Leerpunten

• Aandacht voor de randvoorwaarden

• Regiovisie

• Verdeelmodel

• Allignment

• Systematische aanpak met aandacht voor structuur en 

heldere kaders 

• De energie, momentum en focus bij alle betrokken 

partijen vasthouden door agile, kortcyclische aanpak. 

• Werk aan onderling vertrouwen als voorwaarde voor 

openheid t.a.v. zorgen en belangen

• De JuMP dimensies bieden helder denkkader als 

springplank voor verandering

• Medisch eigenaarschap essentieel




