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1. Achtergrond | Doelstelling



Aanleiding en hoofdvraag

▪ Waar staat de instelling op weg naar ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’?

▪ In 2019 heeft de NVZ met behulp van een scan inzicht gekregen in de status rondom JZOJP bij NVZ lidinstellingen en is 
duidelijk geworden waar de deelnemende instellingen staan met betrekking tot de 8 bouwstenen van JuMP.

▪ De 8 bouwstenen: Leiderschap, Interne programma-organisatie, 
Professionals, Financiën, ICT-infrastructuur, Patiënt & populatie, Regiovisie, 
Stakeholders 

▪ In januari 2020 is een 1-meting uitgevoerd van de JuMP-scan. De basis is uiteraard intact gebleven. Een aantal elementen is 
toegevoegd. Zo zijn er open vragen toegevoegd waarin we de deelnemers uitnodigen om goede voorbeelden uiteen te zetten 
indien men score 4 heeft op een bepaalde bouwsteen. 

▪ Er zijn enkele inhoudelijke aanpassingen gedaan, waardoor de samenstelling van de bouwstenen op een aantal punten 
veranderd is. De exacte opbouw van de bouwstenen vindt u in de bijlagen. Veelal werden de vragen aangescherpt. Dit is van 
invloed geweest op de scores op de bouwstenen.

▪ Elke deelnemer aan de JuMP-scan ontvangt een eigen factsheet waarin hun antwoorden afgezet worden tegen het landelijk 
beeld. In deze rapportage staat dat landelijk beeld centraal. We analyseren hoe JZOJP er op hoofdlijnen voor staat en op 
welke punten er ontwikkeling plaatsvindt. Verder onderzoeken we welke factoren van invloed zijn binnen een bouwsteen.
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Titelstijl van model 

bewerken

Methode

▪ Online onderzoek onder contactpersonen van 
NVZ lidinstellingen die zich met JuMP
bezighouden.

▪ Geadviseerd is om de scan in te vullen in een 
overleg tussen vertegenwoordiging RvB, medische 
en verpleegkundige staf en de JuMP-
contactpersoon.

▪ Het onderzoek heeft gelopen van 7 januari tot en 
met 14 februari 2020.

Respons

• In totaal hebben 75 zorginstellingen de JuMP-
scan volledig ingevuld.

• De respons bedraagt 78%. De deelnemende 
instellingen zijn te vinden in de bijlage.

Onderzoeksaanpak
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De hoofdlijnen
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1. Zorginstellingen zijn een klein stapje verder dan vorig jaar. ICT-infrastructuur en professionals 
blijven de voornaamste aandachtspunten.

2. De inzet voor JZOJP is vooral gericht op netwerkzorg en e-health. Er wordt steeds meer ingezet op 
deïmplementatie en medisch specialistische zorg thuis.

3. Binnen de bouwsteen ICT-infratructuur is elektronische gegevensuitwisseling een grote uitdaging. 
De Privacywetgeving werkt belemmerend en structurele oplossingen worden maar zelden 
gevonden.

4. De lage score op ‘professionals’ heeft veelal te maken met het nog niet in beeld hebben van de 
impact van JZOJP op professionals. Dit is veelal nog ‘work in progress’. Bevorderen verpleegkundig 
leiderschap is vaak nog een ontwikkelpunt.

5. De prioriteiten voor 2020 lopen uiteen en hangen af van de individuele uitgangssituatie. Van de 
NVZ vraagt men vooral ondersteuning op het vlak van bekostiging en ICT-infrastructuur. 

6. Er zijn veel praktijkvoorbeelden genoemd om te inspireren, deze laten zien dat zorginstellingen 
ondanks de belemmeringen toch mooie resultaten boeken.



2. Status



Bouwstenen JZOJP 2019-2020

8
* Bouwsteen aangepast ten opzichte van meting 2019
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1. Zorginstellingen zijn een klein stapje verder dan vorig jaar. ICT-
infrastructuur en professionals blijven de voornaamste 

aandachtspunten.



Van de 8 bouwstenen is men het verst op leiderschap en regiovisie. ICT-
infrastructuur en betrekken van professionals blijven juist achter.
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* Bouwsteen aangepast ten opzichte van meting 2019
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Vergeleken met vorig jaar staat de interne programmaorganisatie 
rond JZOJP steviger.
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* Bouwsteen aangepast ten opzichte van meting 2019



2,8

2,5

2,2

2,7

1,9
2,1

3,0
2,82,7

1,8

2,0

2,3

1,8
2,0

2,5
2,4

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Scores per bouwsteen - Naar type zorginstelling

Ziekenhuizen Overige instellingen

Ziekenhuizen zijn verder dan andere instellingen, met name als 
het gaat om programma-organisatie en regiovisie.
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Basis: 59 ziekenhuizen en 16 overige zorginstellingen



De meerderheid van de instellingen heeft de ontwikkeling van de 
zorgvraag in beeld en vertaald naar de regio-opgave.
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Stelling: "Wij hebben zicht op de zorgvraagontwikkeling op (boven)regionaal niveau in de komende 5-10 jaar."

Wij hebben nog geen zicht op de 

zorgvraagontwikkeling in onze regio 

of onderzoeken dit momenteel

11%

Wij hebben de ontwikkeling van 

de zorgvraag in beeld, maar 

vertalen dit nog niet naar 

projecten en initiatieven

28%

Wij hebben de ontwikkeling van de 

zorgvraag in beeld en vertalen dit naar wat 

er moet gebeuren (regio-opgave)

59%

We maken structureel keuzen in ons 

zorgaanbod op basis van inzicht in de 

zorgvraagontwikkeling en weten hoe wij 

hieraan gaan werken

3%

Zicht op de zorgvraag
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2. De inzet voor JZOJP is vooral gericht op netwerkzorg en e-health. 
Er wordt steeds meer ingezet op deïmplementatie en medisch 

specialistische zorg thuis.



De inzet voor JZOJP is met name gericht op netwerkzorg en e-
health. 
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Er wordt meer ingezet op deïmplementatie en netwerkzorg dan 
in 2019.
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* In 2019 is alleen de antwoordcategorie ‘preventie’ gemeten. In 2020 is dit opgesplitst in ‘primaire preventie’ en ‘secundaire preventie’. 



De samenwerking in de regio is toegenomen ten opzichte van 
vorig jaar.
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Vraagstelling: ‘Kunt u de samenwerking rond JZOJP in de regio per stakeholder aangeven?’     * niet gemeten in 2019
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Als het gaat om JZOJP, zijn ziekenhuizen vaak ‘in de lead’.
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Vraagstelling: ‘Welke van de volgende organisaties zijn in uw regio in de lead in de samenwerking rond JZOJP?’
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De resultaten van JZOJP worden als positiever beoordeeld dan in 
2019, vooral op het gebied van ‘gezondheid van de populatie’.
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Vraagstelling: ‘Onze activiteiten rond JZOJP leveren de volgende mate van verbetering op:’
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3. Verdieping
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3. Binnen de bouwsteen ICT-infratructuur is elektronische 
gegevensuitwisseling een grote uitdaging. De Privacywetgeving 

werkt belemmerend en structurele oplossingen worden maar zelden 
gevonden.



De Privacywetgeving speelt een grote rol in de belemmeringen 
rond elektronische gegevensuitwisseling.
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Stelling "Onze elektronische gegevensuitwisseling faciliteert 
de beweging naar JZOJP."

“Alle partijen hebben data tot hun beschikking maar delen van de 
data is nu niet mogelijk. Voorbeeld: huisartsendata alleen 
beschikbaar op huisartsenniveau (let op niet eens op 
praktijkniveau). Populatiegegevens van zorgconsumptie is dus 
gegeneraliseerde data. Terwijl interventies altijd op patiëntniveau 
plaatsvinden. De workarounds kosten enorm veel geld omdat 
ziekenhuis gedwongen is tot aanschaf van dure applicaties van 
machtige software leveranciers.”

“Dit is een grote belemmering. De verschillende interpretatie van 
de AVG & sancties die erop zitten. Tijd voor jurisprudentie. Er 
wordt nu vaak gekozen voor een strikte toepassing van de AVG en 
dit is niet altijd de juiste keus voor patiënten.”

“AVG werkt belemmerend op gegevensuitwisseling. Organisaties 
werken met verschillende dossiers; toegang is vanuit AVG niet 
mogelijk...althans niet anders dan met 
overeenkomsten/workarounds of anderszins. In feitelijke zin 
werkt de AVG belemmerend op het inhoudelijke proces over 
organisaties heen. Nog los van de financiering.”

Vraagstelling: ‘In hoeverre levert wetgeving rond privacy en 
gegevensbescherming belemmeringen op om stappen te zetten richting JZOJP?’

Wij ervaren 

belemmeringen 

en hebben 

hiervoor op dit 

moment geen 

oplossing

13%

Wij ervaren 

belemmeringen, 

maar lossen deze 

met work-

arounds op

65%

Wij ervaren 

belemmeringen, 

maar het lukt 

structurele 

oplossingen te 

vinden

21%

Elektronische gegevensuitwisseling



Slechts een beperkt aantal zorginstellingen vindt structurele oplossingen 
om data van sensoren e.d. veilig en effectief te kunnen ontvangen en 
bewerken.
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Stelling "Wij beschikken over een (data)platform om data van sensoren 
e.d. veilig en effectief te kunnen ontvangen en bewerken."

Wij hebben hiervoor op 

dit moment geen 

passende oplossing

40%

Wij hebben hiervoor 

beperkte mogelijkheden 

die noodzaken tot 

workarounds

44%

Wij ervaren 

belemmeringen, maar 

het lukt structurele 

oplossingen te vinden

16%

Dataplatform
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4. De lage score op ‘professionals’ heeft veelal te maken met het nog 
niet in beeld hebben van de impact van JZOJP op professionals. Dit is 

veelal nog ‘work in progress’. Bevorderen verpleegkundig 
leiderschap is vaak nog een ontwikkelpunt.



De betrokkenheid van verpleegkundigen en andere professionals 
bij initiatieven rond JZOJP is nog beperkt.

25Vraagstelling: ‘Kunt u de betrokkenheid bij initiatieven voor JZOJP per doelgroep aangeven?’
Vanwege andere meetmethode kan er geen vergelijking met 2019 plaatsvinden.
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Ongeveer de helft van de zorginstellingen heeft de impact van JZOJP op 
professionals nog niet in beeld. Dit neemt wel langzaam toe.
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Stelling: "Wij hebben de impact van JZOJP op onze professionals in beeld en hebben dit vertaald naar ons HRM-beleid (taakherschikking, werving en selectie, opleidingen)."
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Wij hebben de impact van JZOJP op onze professionals (nog) niet in beeld

Wij hebben de impact van JZOJP op onze professionals in beeld gebracht, maar nog niet vertaald naar HRM-beleid

Wij hebben de impact van JZOJP op onze professionals in beeld gebracht en vertalen dit gedeeltelijk / ad hoc naar HRM-beleid

Wij hebben de impact van JZOJP op onze professionals in beeld gebracht en vertalen dit naar structureel HRM-beleid



Het in kaart brengen van de impact van JZOJP op professionals is 
veelal nog ‘work in progress’.
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“De impact op de professionals is nog niet in kaart gebracht. We 
hebben wel op het oog dat we dit in beeld moeten brengen. 
Hiervoor is HR en finance nauw betrokken bij het programma 
JZOJP.”

“De impact van ons programma Verantwoorde Zorg op de 
zorgprofessionals hebben we nog niet in beeld. We zijn 
algemener natuurlijk wel bezig met taakherschikking en ons 
programma. Wij vragen ons af of de impact van ons programma 
makkelijk te isoleren is.”

“Doorvertalen naar HRM beleid vraagt extra aandacht in 2020.”
“Momenteel is de regionale HR groep bezig om de impact van 
ZOJP te vertalen naar HRM beleid. Daarnaast probeert deze 
regionale groep, ondersteund door cijfers, meer inzicht te krijgen 
in de grootte van de GAP en regionale arbeidsmarktproblematiek. 
Bij het zoeken van oplossingen zal regionaal en in 
gezamenlijkheid worden opgetrokken.”

“Het borgen in HRM-beleid is een vervolgstap, waarbij we naast 
opleiding, bewust nadenken over het vergroten van het 
verandervermorgen.”

“We zijn nu n.a.v. pilots bezig met wat de impact is van JZOJP op 
strategische personeels- en taakplanning.”

“Overall is de impact nog onvoldoende in beeld en daardoor nog 
geen enkele vertaling naar HR-beleid. Specifiek m.b.t. de 
stroming van zorg naar huis wordt nu nagedacht over 
veranderende rol van verpleegkundigen, competenties en de 
wijze waarop zij georganiseerd zouden moeten zijn.”“We realiseren ons dat deze beweging impact heeft op onze 

professionals. De krapte onder professionals is groot, zowel in de 
2e lijnszorg als bij de ketenpartners. Dit heeft zeker wel aandacht 
binnen onze HRM afdeling maar nog niet specifiek in het kader 
van de JZOJP beweging.”

Vraagstelling: ‘Wilt u nog iets toevoegen of toelichten ten aanzien van de impact op professionals?’



4. Kansen
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5. De prioriteiten voor 2020 lopen uiteen en hangen af van de 
individuele uitgangssituatie. Van de NVZ vraagt men vooral 

ondersteuning op het vlak van bekostiging en ICT-infrastructuur. 



De status van JuMP op totaalniveau loopt sterk uiteen tussen de 
individuele zorginstellingen.

30
Optelling van de scores op de 8 bouwstenen. Maximale score = 32; minimale score = 8.
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Doordat elke zorginstelling op een ander vertrekpunt begint, 
hebben alle zorginstellingen hun eigen prioriteiten voor 2020.

31
Respondenten is gevraagd de 8 bouwstenen te rangschikken. De groene balk geeft aan hoeveel procent van hen een bouwsteen op de eerste plaats heeft gezet etc.
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Ondersteuning van de NVZ is vooral gewenst op het vlak van 
bekostiging en ICT-infrastructuur.

32Vraagstelling: ‘Voor welke bouwsteen zou u eventueel hulp willen ontvangen vanuit de NVZ?’
Andere bouwstenen: regiovisie (18%); programma-organisatie (18%); populatie (12%); professionals (6%); stakeholders (3%); leiderschap (3%)

ICT-infrastructuur 
(33%*)

“Financiering via transformatiegelden. Er zijn 
forste investeringen nodig die gefinancierd 
moeten worden.”Financiën   

(39%*)
“Afspraken rondom transformatiegelden met 
zorgverzekeraars verloopt moeizaam. Er is geen 
sprake van congruent handelen tussen 
zorgverzekeraars.”

“We zijn op zoek naar een manier om de 
activiteiten binnen het netwerk (met name de 
inzet van onze professionals) vergoed te krijgen.”

“Goede voorbeelden delen. Ketenfinanciering 
ontwikkelen. Gelden beschikbaar krijgen voor 
programmamanagement.”

“Informatie-infrastructuur (ICT). best practices. 
concrete tips en voorbeelden van tools zijn 
welkom.”

“Informatie-infrastructuur; zowel op het gebied 
van systemen, meer uniformiteit binnen 
zorginstellingen? Als op het gebied van 
duidelijkheid rondom de AVG. Mogen 
zorginstellingen wel of niet patiëntendata met 
elkaar delen?”

“Ten aanzien van ICT kan de NVZ enorm helpen 
als digitale gegevensuitwisseling makkelijk en 
betaalbaar wordt.”

“Digitale-structuur; alle ziekenhuizen worden 
geconfronteerd met forse investeringen om de 
digitale transformatie te doorlopen. Zij hebben 
hier echter niet altijd de kennis en kunde voor in 
huis.”

* Van de instellingen die ondersteuning van de NVZ zouden willen, zou het getoonde percentage ondersteuning willen op de genoemde bouwsteen.
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6. Er zijn veel praktijkvoorbeelden genoemd om te inspireren, deze 
laten zien dat zorginstellingen ondanks de belemmeringen toch 

mooie resultaten boeken.



Men is trots op uiteenlopende inspanningen en resultaten. 

34

“Wij zijn trots op ons verbeterde triagebeleid 
in ons ziekenhuis, waardoor we inzetten op 
letterlijk de juiste zorg op de juiste plek. Onze 
medisch specialisten beoordelen alle 
verwijzingen vanuit de huisarts en bepalen 
voorafgaand de juiste route voor de patiënt: 
diagnostiek voorafgaand aan het eerste 
consult, eerste consult bij de juiste specialist 
en in niet alle gevallen is een bezoek aan het 
ziekenhuis noodzakelijk voor de beste zorg.”

“We hebben de principes van P4 medicine
geïntegreerd in ons strategiedocument. 
Participatief -> patiënt bepaalt samen met 
het behandelteam de behandelstrategie en 
is in staat zelf de regie te houden over zijn 
gezondheid. Persoonsgericht -> 
gepersonaliseerde behandeling met 
aandacht voor de multidimensionele
problematiek van de individuele patiënt. 
Predictief -> gegevens worden geanalyseerd 
om behandelresultaten te kunnen 
voorspellen. Preventief -> inzicht in het 
voorkomen van verergering van de ziekte 
(tertiaire preventie).”

“1) Meer patiënten zelfredzaam naar huis (ikv
Stomazorg pre-operatief opstarten). Vanuit VGZ 
best-practice (Zinnige-Zorg-Award) onder de vlag 
van JZoJP actief in de regio opgezet (in ca. 6 
maanden opgestart vanuit intrinsieke motivatie 
professionals).  2) Screening oudere patiënten met 
rugklachten (teneinde meer conservatief dan 
operatie te behandelen). Traject orthopeden en 
fysiotherapeuten met onderzoek gekoppeld. Werkt 
effectief via Spine poli en screeningslijsten.”

“Anderhalvelijnszorg samen met de proeftuinen 
Anders Beter en MijnZorg. De doorontwikkeling 
van Proeftuinen naar Kerncoalitie. De 
netwerkbijeenkomsten met de Grote Coalitie. 
Samenwerking in de keten en vooral in het 
netwerk. Contracten met CZ en met VGZ.”

Vraagstelling: ‘Op welk JZOJP-voorbeeld uit uw organisatie bent u het meest trots?’



Op het gebied van leiderschap, programma-organisatie en professionals 
geven het HagaZiekenhuis, LangeLand en JBZ goede voorbeelden.

35

Leiderschap
(score 4)

Programma-organisatie 
(score 4)

“In het HagaZiekenhuis is een 
programmastructuur ingericht voor de 
invulling van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ 
genaamd het Transitieprogramma De Juiste 
Zorg Dichtbij. Het programma wordt 
aangestuurd door een stuurgroep bestaande 
uit de Raad van Bestuur, Medisch 
Stafbestuur en het Verpleegkundig 
Stafbestuur. Vanuit deze positie spelen de 
RvB en MSB een leidende rol in de 
organisatie door het belang van het 
programma te benoemen, uit te dragen en te 
verwerken in de dagelijkse besturing van de 
organisatie.”

“Voor de Zorg op de Juiste Plek beweging in 
de regio Zoetermeer is een programma- en 
projectorganisatie opgetuigd, onder 
aansturing van een regiocoach. Deze 
regiocoach is aangesteld door de bestuurlijke 
tafel en legt daar maandelijks
verantwoording af over de voortgang op de 
gestelde regionale deelprojecten.”

Professionals (score 4)

“Degenen die het dichtst bij de patiënt staan 
zijn leidend en de anderen (ondersteunende 
afdelingen, management etc.) organiseren 
zich rondom dat proces.”

“De impact die we nu zien is structureel
vertaald naar HRM-beleid. Dit is een eerste 
stap. We verwachten dat op termijn die 
impact nog veel groter zal zijn, dan we nu 
zien. De volgende stappen en de vertaling 
daarvan liggen in de toekomst.”



Ook op de andere bouwstenen, met uitzondering van ICT-
infrastructuur, zijn goede voorbeelden te zien.

Financiën
(score 3)

“Actieve betrokkenheid van onze 
zorgverzekeraar ZK, participeert 
op Regioniveau in Regiogroep. 
Meerjarenafspraak met 
ziekenhuis gemaakt voor 3 jaar. 
Database best practices en 
zinnige zorg wordt gebruikt om te 
voorkomen dat wiel opnieuw 
wordt uitgevonden.”

Patiënt en populatie 
(score 4)

Regiovisie
(score 4)

Stakeholders
(score 4)

“Ontwikkeling alle projecten mét 
patiënten. Bijv. PGO t.b.v. COPD 
patiënten wordt met 
vertegenwoordigers van de 
patiëntenvereniging op gezet en 
getest.”

“Vanuit een regio-analyse wordt 
de agenda bepaald van thema's 
en gewenste ontwikkelingen om 
zo de juiste activiteiten te kunnen 
bepalen.”

“Samen met zorggroep 
huisartsen, zorgverzekeraar, VVT 
sector en ziekenhuis hebben een 
structurele samenwerking. Met 
gemeentes, GGZ en anderen 
wordt op projectbasis 
samengewerkt aan JZOJP en 
preventie.”



▪ Wij geloven dat succesvolle organisaties in nauw contact staan met hun doelgroep. Dit betekent dat 
succesvolle organisaties de doelgroep écht kennen en begrijpen. Alleen dan zijn organisaties in staat de 
beste klantervaring te geven. 

▪ www.exploratio.nl is een label van Newcom.

http://www.exploratio.nl/
http://www.newcom.nl/
https://exploratio.nl/


Titelstijl van model 

bewerken
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• Newcom Research & Consultancy is een onafhankelijk 
bureau dat organisaties met full-service marktonderzoek 
inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen aansluiten bij de 
wensen van de doelgroep. Denk aan het testen van 
concepten, onderzoek naar de behoeften en tevredenheid 
van klanten en imago onderzoek. 

• Newcom werkt vanuit kantoren in Enschede en Amsterdam.

• Newcom is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie
(MOA), bestempeld als een Fair Data Company en 
bovendien is Newcom, NEN-ISO 9001 en ISO27001 
gecertificeerd.

* De certificering van ISO272001 is geregistreerd onder nummer 1281702 en met de scope 
‘Het leveren, ontwikkelen en de support van de SAAS-oplossingen onderzoekstool.nl en 
explora-zorg.nl en het uitvoeren van  klant- en marktonderzoek.

http://www.newcom.nl/


Meer informatie? Neem contact met ons op! 
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www.newcom.nl|service@newcom.nl

Drs. Neil van der Veer | Drs. Hans Hoekstra 

Vestiging Enschede

Hengelosestraat 221

7521 AC Enschede

Vestiging Amsterdam

Herengracht 564

1017 CH Amsterdam

Newcom Research & Consultancy B.V.

T: 088 – 7704 600



5. Bijlagen



Deelnemende zorginstellingen

41

Adelante Elyse Klinieken voor Nierzorg Maasziekenhuis Pantein St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V. Flevoziekenhuis Martini Ziekenhuis Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

Albert Schweitzer ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland Meander Medisch Centrum Tjongerschans BV

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp Gelre Ziekenhuizen Medisch Centrum Leeuwarden BV VieCuri Medisch Centrum 

Amphia Ziekenhuis Groene Hart Ziekenhuis Militair Revalidatiecentrum Aardenburg Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Haaglanden MC Nij Smellinghe Zaans Medisch Centrum

Basalt Den Haag HagaZiekenhuis Noordwest Ziekenhuisgroep ZGT

BovenIJ Ziekenhuis Heliomare OLVG Ziekenhuis Gelderse Vallei

Bravis Ziekenhuis Roosendaal Het Oogziekenhuis Rotterdam Ommelander Ziekenhuis Groningen Ziekenhuis Rivierenland

Catharina Ziekenhuis Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Reade revalidatie | reumatologie Ziekenhuis St Jansdal

CIRO+  B.V. IJsselland Ziekenhuis Reinier de Graaf ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

De Hoogstraat Revalidatie Ikazia Ziekenhuis Revalidatie Friesland Zuyderland

De Vogellanden Centrum voor Revalidatie Isala Rijnstate Arnhem Máxima Medisch Centrum

Deventer Ziekenhuis Jeroen Bosch Ziekenhuis Rivas Zorggroep Ziekenhuis Amstelland

Diakonessenhuis Utrecht Kempenhaeghe Sint Maartenskliniek MST

Dianet Klimmendaal revalidatiespecialisten SJG Weert Antonius Ziekenhuis

Dijklander Ziekenhuis Laurentius Ziekenhuis Roermond Slingeland Ziekenhuis Ziekenhuis Bernhoven

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Libra Revalidatie & Audiologie Spaarne Gasthuis LangeLand Ziekenhuis

Elkerliek Ziekenhuis Maasstad Ziekenhuis St. Anna Zorggroep



Opbouw bouwstenen (1/2)
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Leiderschap Raad van bestuur
Mate waarin de Raad van Bestuur bewust is, urgentie voelt, kansen ziet, JZOJP 
steunt dan wel ambassadeur is en initieert

Bestuur vereniging medische staf
Mate waarin het Bestuur vereniging medische staf bewust is, urgentie voelt, 
kansen ziet, JZOJP steunt dan wel ambassadeur is en initieert

Verpleegkundige adviesraad
Mate waarin de verpleegkundige adviesraad bewust is, urgentie voelt, kansen ziet, 
JZOJP steunt dan wel ambassadeur is en initieert

Interne programma-
organisatie

Rollen en verantwoordelijkheden JZOJP Mate waarin rollen en verantwoordelijkheden voor JZOJP zijn uitgewerkt

Professionals Betrokkenheid medisch specialisten Mate waarin medisch specialisten worden betrokken bij initiatieven rond JZOJP

Betrokkenheid verpleegkundigen Mate waarin verpleegkundigen worden betrokken bij initiatieven rond JZOJP

Betrokkenheid andere professionals Mate waarin andere professionals worden betrokken bij initiatieven rond JZOJP

Impact JZOJP op professionals
Mate waarin de impact van JZOJP op professionals in beeld is en verwerkt is in 
HRM-beleid

Financiën Bekostigingsafspraken JZOJP
Mate waarin bekostigingsafspraken het continu doorontwikkelen van JZOJP 
stimuleren 

Kostenafbouw
Mate waarin kosten in lijn gebracht worden wanneer JZOJP projecten gepaard gaan 
met omzetdaling

Vertaling afspraken met zorgverzekeraars
Tevredenheid over het vertalen van afspraken met zorgverzekeraars naar afspraken 
met medisch specialisten



Opbouw bouwstenen (2/2)
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ICT-infrastructuur Elektronische gegevensuitwisseling Mate waarin elektronische gegevensuitwisseling de beweging naar JZOJP faciliteert

Dataplatform
Beschikbaarheid van een (data)platform om data van sensoren e.d. veilig en 
effectief te kunnen ontvangen en bewerken

Patiënt & populatie Betrokkenheid patiënten Mate waarin patiënten worden betrokken bij initiatieven rond JZOJP

Betrokkenheid inwoners Mate waarin inwoners worden betrokken bij initiatieven rond JZOJP

Regiovisie Zicht op de zorgvraag
Mate waarin men zicht heeft op de zorgvraagontwikkeling op (boven)regionaal 
niveau in de komende 5-10 jaar

Vertaalslag JZOJP in strategie
Mate waarin men ambities voor JZOJP vertaald heeft naar de (meerjaren)strategie 
van de eigen organisatie

Stakeholders Structureel samenwerken
Mate waarin men de samenwerking rond JZOJP in de regio structureel 
georganiseerd heeft
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Figuren per bouwsteen



Leiderschap  - status
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Stelling: "Het bestuur vervult een zichtbaar leidende rol in de beweging naar JZOJP.“

5%

24%

15%

32%

39%

33%

35%

31%

52%

28%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Raad van bestuur

Bestuur vereniging medische staf

Verpleegkundige adviesraad

Leiderschap en rollen Raad van bestuur, Bestuur vereniging medische staf en 

Verpleegkundige adviesraad

(Nog) niet bewust bezig met JZOJP Ziet de urgentie en kansen van JZOJP

Steunt JZOJP in woord én gedrag Pakt een leidende rol, is ambassadeur en initieert



Leiderschap  - ontwikkeling

46
Stelling: "Het bestuur vervult een zichtbaar leidende rol in de beweging naar JZOJP.“; Leiderschap Verpleegkundige adviesraad is in 2019 niet gemeten. 

2%

3%

5%

16%

15%

27%

32%

37%

33%

52%

35%

46%

52%

17%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Raad van bestuur (2019)

Raad van bestuur (2020)

Bestuur vereniging medische staf (2019)

Bestuur vereniging medische staf (2020)

Leiderschap en rollen Raad van bestuur, Bestuur vereniging medische staf en 

Verpleegkundige adviesraad

Ontwikkeling 2019-2020

(Nog) niet bewust bezig met JZOJP Ziet de urgentie en kansen van JZOJP

Steunt JZOJP in woord én gedrag Pakt een leidende rol, is ambassadeur en initieert



Interne programma-organisatie - status
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Stelling: "De rollen en verantwoordelijkheden bij JZOJP zijn helder beschreven voor in elk geval raad van bestuur, bestuur vereniging medische staf en programmamanagement".

Rollen en 

verantwoordelijkheden zijn 

niet specifiek uitgewerkt

35%

Rollen en 

verantwoordelijkheden zijn 

uitgewerkt, maar hier wordt in 

de praktijk niet naar 

gehandeld

12%

Rollen en 

verantwoordelijkheden zijn 

uitgewerkt en er wordt in 

praktijk naar gehandeld

35%

Rollen en 

verantwoordelijkheden zijn 

uitgewerkt, er wordt in praktijk 

naar gehandeld én dit wordt 

geëvalueerd

18%

Rollen en verantwoordelijkheden JZOJP



Interne programma-organisatie - ontwikkeling
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Stelling: "De rollen en verantwoordelijkheden bij JZOJP zijn helder beschreven voor in elk geval raad van bestuur, bestuur vereniging medische staf en programmamanagement".

43%

35%

6%

12%

43%

35%

8%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019

2020

Rollen en verantwoordelijkheden JZOJP 2019-2020

Rollen en verantwoordelijkheden zijn niet specifiek uitgewerkt

Rollen en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt, maar hier wordt in de praktijk niet naar gehandeld

Rollen en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt en er wordt in praktijk naar gehandeld

Rollen en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt, er wordt in praktijk naar gehandeld én dit wordt geëvalueerd



Professionals – Betrokkenheid professionals – status

49Vraagstelling: ‘Kunt u de betrokkenheid bij initiatieven voor JZOJP per doelgroep aangeven?’
Vanwege andere meetmethode kan er geen vergelijking met 2019 plaatsvinden.

3%

16%

13%

25%

52%

43%

48%

25%

32%

24%

7%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Medisch specialisten

Verpleegkundigen

Andere professionals

Betrokkenheid bij initiatieven voor JZOJP per doelgroep 

Wij delen geen of weinig informatie over de urgentie en kansen van JZOJP

Wij informeren onze professionals en voeren het gesprek over urgentie en kansen van JZOJP

Professionals  doen actief mee op het gebied van JZOJP

Onze professionals zijn leidend in de beweging naar JZOJP



Professionals - Impact JZOJP op professionals - status
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Stelling: "Wij hebben de impact van JZOJP op onze professionals in beeld en hebben dit vertaald naar ons HRM-beleid (taakherschikking, werving en selectie, opleidingen)."

Wij hebben de impact van JZOJP 

op onze professionals (nog) niet 

in beeld

48%

Wij hebben de impact van JZOJP op onze 

professionals in beeld gebracht, maar 

nog niet vertaald naar HRM-beleid

33%

Wij hebben de impact van JZOJP op onze 

professionals in beeld gebracht en 

vertalen dit gedeeltelijk / ad hoc naar 

HRM-beleid

16%

Wij hebben de impact van JZOJP op onze 

professionals in beeld gebracht en vertalen dit 

naar structureel HRM-beleid

3%

Impact van JZOJP op professionals



Professionals - Impact JZOJP op professionals - ontwikkeling
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Stelling: "Wij hebben de impact van JZOJP op onze professionals in beeld en hebben dit vertaald naar ons HRM-beleid (taakherschikking, werving en selectie, opleidingen)."

52%

48%

33%

33%

13%

16%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019

2020

Impact van JZOJP op professionals 2019-2020

Wij hebben de impact van JZOJP op onze professionals (nog) niet in beeld

Wij hebben de impact van JZOJP op onze professionals in beeld gebracht, maar nog niet vertaald naar HRM-beleid

Wij hebben de impact van JZOJP op onze professionals in beeld gebracht en vertalen dit gedeeltelijk / ad hoc naar HRM-beleid

Wij hebben de impact van JZOJP op onze professionals in beeld gebracht en vertalen dit naar structureel HRM-beleid



Financiën - Bekostigingsafspraken - status
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Stelling: "Onze bekostigingsafspraken stimuleren het continu doorontwikkelen van JZOJP."

Wij zijn (nog) niet bezig 

met specifieke 

bekostigingsafspraken in 

het kader van JZOJP

8%

Wij willen graag, maar het 

lukt ons niet om afspraken 

te maken over het 

bekostigen van JZOJP

29%

Wij maken op projectniveau 

afspraken over bekostiging 

van JZOJP

37%

Onze bekostigingsafspraken 

stimuleren het continu 

doorontwikkelen van JZOJP

25%

Bekostigingsafspraken JZOJP 



Financiën - Bekostigingsafspraken - ontwikkeling

53
Stelling: "Onze bekostigingsafspraken stimuleren het continu doorontwikkelen van JZOJP."

13%

8%

29%

29%

33%

37%

25%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019

2020

Bekostigingsafspraken JZOJP 2019-2020

Wij zijn (nog) niet bezig met specifieke bekostigingsafspraken in het kader van JZOJP

Wij willen graag, maar het lukt ons niet om afspraken te maken over het bekostigen van JZOJP

Wij maken op projectniveau afspraken over bekostiging van JZOJP

Onze bekostigingsafspraken stimuleren het continu doorontwikkelen van JZOJP



Financiën - Kostenafbouw - status
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Stelling: "Wanneer JZOJP projecten gepaard gaan met omzetdaling, worden kosten hiermee in lijn gebracht."

Kostenafbouw is geen 

onderwerp bij JZOJP 

projecten

17%

Kostenafbouw bij JZOJP 

projecten heeft onze 

aandacht maar realiseren 

lukt nog niet

48%

Kostenafbouw in 

samenhang met JZOJP 

projecten realiseren we 

beperkt

29%

Kostenafbouw is in lijn met 

de omzetdaling bij JZOJP-

projecten

5%

Kostenafbouw JZOJP 



Financiën – Vertaling afspraken met zorgverzekeraars naar 
afspraken met medisch specialisten - status

55
Stelling: "Onze mate van tevredenheid over hoe wij de afspraken met zorgverzekeraars weten te vertalen naar afspraken met medisch specialisten:"

4%

24%

63%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Zeer ontevreden Tamelijk ontevreden Tamelijk tevreden Zeer tevreden

Tevredenheid vertalen van afspraken met zorgverzekeraars naar afspraken met 

medisch specialisten



ICT-infrastructuur - Elektronische gegevensuitwisseling - status
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Stelling "Onze elektronische gegevensuitwisseling faciliteert de beweging naar JZOJP."

Wij ervaren 

belemmeringen en 

hebben hiervoor op dit 

moment geen oplossing

13%

Wij ervaren 

belemmeringen, maar 

lossen deze met work-

arounds op

65%

Wij ervaren 

belemmeringen, maar het 

lukt structurele 

oplossingen te vinden

21%

Elektronische gegevensuitwisseling



ICT-infrastructuur - Elektronische gegevensuitwisseling -
ontwikkeling

57
Stelling "Onze elektronische gegevensuitwisseling faciliteert de beweging naar JZOJP."

19%

13%

60%

65%

19%

21%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019

2020

Elektronische gegevensuitwisseling 2019-2020

Wij ervaren belemmeringen en hebben hiervoor op dit moment geen oplossing

Wij ervaren belemmeringen, maar lossen deze met work-arounds op

Wij ervaren belemmeringen, maar het lukt structurele oplossingen te vinden

Wij ervaren geen belemmeringen, de elektronische gegevensuitwisseling faciliteert JZOJP



ICT-infrastructuur - Elektronische gegevensuitwisseling -
mogelijkheden

58
Vraagstelling: ‘Heeft u de mogelijkheid voor interne en externe elektronische gegevensuitwisseling?’

Alleen voor interne 

gegevensuitwisseling

21%

Zowel voor interne als externe 

gegevensuitwisseling

68%

Weet ik niet/anders/n.v.t.

11%

Mogelijkheid voor interne en externe elektronische gegevensuitwisseling



ICT-infrastructuur - Dataplatform - status
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Stelling "Wij beschikken over een (data)platform om data van sensoren e.d. veilig en effectief te kunnen ontvangen en bewerken."

Wij hebben hiervoor op dit 

moment geen passende 

oplossing

40%

Wij hebben hiervoor 

beperkte mogelijkheden 

die noodzaken tot 

workarounds

44%

Wij ervaren 

belemmeringen, maar het 

lukt structurele 

oplossingen te vinden

16%

Dataplatform



Patiënt & populatie – Betrokkenheid - status
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Stelling: "Onze patiënten en/of inwoners denken actief mee in onze initiatieven richting JZOJP."

13%

49%

41%

31%

33%

15%

12%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Betrokkenheid patiënten

Betrokkenheid inwoners

Betrokkenheid patiënten en inwoners

Wij delen geen of weinig informatie met patiënten/inwoners over onze initiatieven rond JZOJP

Wij informeren patiënten/inwoners over hoe wij onze initiatieven voor JZOJP invullen

Onze patiënten/inwoners hebben een adviserende rol bij initiatieven rond JZOJP

Onze initiatieven rond JZOJP komen in co-creatie met onze patiënten/inwoners tot stand



Patiënt & populatie - Betrokkenheid - ontwikkeling
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Stelling: "Onze patiënten en/of inwoners denken actief mee in onze initiatieven richting JZOJP.“; betrokkenheid inwoners is niet gemeten in 2019

29%

13%

38%

41%

27%

33%

6%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019

2020

Betrokkenheid patiënten 2019-2020

Wij delen geen of weinig informatie met de patiënt over onze initiatieven rond JZOJP

Wij informeren de patiënt over hoe wij onze initiatieven voor JZOJP invullen

Onze patiënten hebben een adviserende rol bij initiatieven rond JZOJP

Onze initiatieven rond JZOJP komen in co-creatie met onze patiënt tot stand



Regiovisie – Zicht op de zorgvraag - ontwikkeling

62
Stelling: "Wij hebben zicht op de zorgvraagontwikkeling op (boven)regionaal niveau in de komende 5-10 jaar."

6%

11%

25%

28%

57%

59%

11%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019

2020

Zicht op de zorgvraag 2019-2020

Wij hebben nog geen zicht op de zorgvraagontwikkeling in onze regio of onderzoeken dit momenteel

Wij hebben de ontwikkeling van de zorgvraag in beeld, maar vertalen dit nog niet naar projecten en initiatieven

Wij hebben de ontwikkeling van de zorgvraag in beeld en vertalen dit naar wat er moet gebeuren (regio-opgave)

We maken structureel keuzen in ons zorgaanbod op basis van inzicht in de zorgvraagontwikkeling en weten hoe wij hieraan gaan werken



Regiovisie – Vertaalslag JZOJP in strategie - status
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Stelling: "Wij hebben de ambities voor JZOJP vertaald naar de (meerjaren)strategie van onze eigen organisatie."

Wij oriënteren ons op JZOJP, 

maar hebben geen ambities 

geformuleerd

12%

Wij hebben onze ambities voor 

JZOJP geformuleerd, maar los 

van onze bestaande strategie

5%

Wij verbinden onze ambities 

voor JZOJP met onze 

bestaande strategie

32%

Onze ambities voor JZOJP 

zijn geïntegreerd in onze 

(meerjaren)strategie

51%

Vertaalslag JZOJP in strategie



Regiovisie – Vertaalslag JZOJP in strategie - ontwikkeling

64
Stelling: "Wij hebben de ambities voor JZOJP vertaald naar de (meerjaren)strategie van onze eigen organisatie."

6%

12%

5%

5%

48%

32%

41%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019

2020

Vertaalslag JZOJP in strategie 2019-2020

Wij oriënteren ons op JZOJP, maar hebben geen ambities geformuleerd

Wij hebben onze ambities voor JZOJP geformuleerd, maar los van onze bestaande strategie

Wij verbinden onze ambities voor JZOJP met onze bestaande strategie

Onze ambities voor JZOJP zijn geïntegreerd in onze (meerjaren)strategie



Stakeholders – Structureel samenwerken - status

65
Stelling: "We hebben de samenwerking rond JZOJP in onze regio structureel georganiseerd."

Wij ontmoeten elkaar in de regio, maar 

hebben (nog) geen gestructureerde 

samenwerking in het kader van JZOJP

12%

Wij bespreken op dit moment 

hoe de inrichting van onze 

regionale samenwerking aan 

JZOJP vorm moet krijgen

22%

Wij werken met een aantal 

regiopartners 

gestructureerd samen aan 

JZOJP (‘coalition of the 

willing’)

52%

Wij werken met alle relevante 

regiopartners gestructureerd samen 

aan JZOJP (‘whole system in the 

room’)

14%

Samenwerking in de regio



Stakeholders – Structureel samenwerken - ontwikkeling

66
Stelling: "We hebben de samenwerking rond JZOJP in onze regio structureel georganiseerd."

11%

12%

22%

22%

60%

52%

6%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019

2020

Samenwerking in de regio 2019-2020

Wij ontmoeten elkaar in de regio, maar hebben (nog) geen gestructureerde samenwerking in het kader van JZOJP

Wij bespreken op dit moment hoe de inrichting van onze regionale samenwerking aan JZOJP vorm moet krijgen

Wij werken met een aantal regiopartners gestructureerd samen aan JZOJP (‘coalition of the willing’)

Wij werken met alle relevante regiopartners gestructureerd samen aan JZOJP (‘whole system in the room’)



Stakeholders –Samenwerking in de regio - status

67
Vraagstelling: ‘Kunt u de samenwerking rond JZOJP in de regio per stakeholder aangeven?’  * Niet gemeten in 2019

72%

68%

67%
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Stakeholders –Samenwerking in de regio – naar type zorginstelling
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Vraagstelling: ‘Kunt u de samenwerking rond JZOJP in de regio per stakeholder aangeven?’  * Niet gemeten in 2019
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Stakeholders – In de lead – naar type zorginstelling
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Vraagstelling: ‘Welke van de volgende organisaties zijn in uw regio in de lead in de samenwerking rond JZOJP?’
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Bouwstenen volgens oude methodiek



Van de 8 bouwstenen is men het verst op leiderschap en regiovisie. ICT-
infrastructuur en betrekken van professionals blijven juist achter.

71
** Gecorrigeerd voor wijzigingen in de vragenlijst    Voor de bouwstenen Professionals en Regiovisie kan niet gecorrigeerd worden
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Vergeleken met vorig jaar zijn zorginstellingen een klein stapje 
verder. Met name de programma-organisatie staat steviger.
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** Gecorrigeerd voor wijzigingen in de vragenlijst    Voor de bouwstenen Professionals en Regiovisie kan niet gecorrigeerd worden



73

Bouwstenen per type zorginstelling



Ziekenhuizen
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* Bouwsteen aangepast ten opzichte van meting 2019



Ziekenhuizen – volgens de oude methodiek
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** Gecorrigeerd voor wijzigingen in de vragenlijst    Voor de bouwstenen Professionals en Regiovisie kan niet gecorrigeerd worden
* Bouwsteen aangepast ten opzichte van meting 2019



Overige instellingen
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Overige instellingen – volgens de oude methodiek
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** Gecorrigeerd voor wijzigingen in de vragenlijst    Voor de bouwstenen Professionals en Regiovisie kan niet gecorrigeerd worden
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