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Om passende en goed op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat de

regionale partners een gedeeld beeld hebben van de (zorg)opgave in de regio. Bent u burger of werkzaam bij een
gemeente, GGD, zorgverzekeraar en/ of zorgkantoor, (zorg)aanbieder en kunt u hulp gebruiken bij het in kaart brengen
van de (zorg)opgave in uw regio? De voucherregeling van het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek
(JZOJP) biedt financiële ondersteuning aan startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die een
integraal en op de behoeften van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod willen ontwikkelen.
Een voucher vanuit JZOJP biedt financiële ondersteuning bij het verzamelen van data en het vaststellen van een
regiobeeld. Hiermee kunnen regionale samenwerkingsverbanden hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning
verder ontwikkelen en aan laten sluiten op behoeften van de mensen in de regio.

1Werkwijze Significant
Wij kunnen u als onderdeel van een regionaal samenwerkingsverband van zorgprofessionals of -organisaties helpen
om een regiobeeld te maken van de stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van zorg en
welzijn. Significant kan u optioneel ook ondersteunen bij het aanvragen van de voucher. De ondersteuning voor het
verkrijgen van een regiobeeld bestaat uit de volgende stappen:
a.

Startgesprek: in het startgesprek bespreken we de behoefte van de regionale partners met betrekking tot de
(zorg)opgave in de regio. Mogelijke vragen zijn; wat is de zorgvraag en hoe ontwikkelt deze zich de komende
jaren? Hoe sluit dit aan op het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod? Het is daarbij van belang om te
bepalen op welk niveau (buurt, wijk of gemeente) inzicht gewenst is en welke gegevens partners zelf
beschikbaar hebben om te koppelen aan de landelijke informatie van RIVM.

b.

Dataverzameling: op basis van het informatiegesprek verzamelen we de gegevens uit de landelijke dataset die
betrekking hebben op de informatievraag van de opdrachtgever. Deze vullen we zo mogelijk aan met eigen data
van de opdrachtgever. Ook kijken we of we uit de openbare data van bijvoorbeeld CBS en Vektis nog relevante
aanvullende informatie kunnen toevoegen.

c.

Data analyse: we koppelen alle gegevens die we verzameld hebben en maken overzichten die antwoord geven
op de vragen van de opdrachtgever.

d.

Rapportage: we rapporteren de uitkomsten in overzichtelijke grafieken en plaatjes met een korte toelichting.

e.

Bespreking van de resultaten: tenslotte bespreken we de uitkomsten met de opdrachtgever en proberen deze
zoveel mogelijk te duiden.

De Significant groep heeft veel ervaring met het uitvoeren van soortgelijke projecten. Voor verschillende regio’s hebben
wij analyses (kwantitatief en kwalitatief) gedaan gericht op het verkrijgen van een regionaal en lokaal beeld van de
ontwikkelingen van het gebruik van en de uitgaven aan jeugdzorg. Ook hebben wij meerdere kwantitatieve analyses
uitgevoerd op aanbieder en zorgfunctieniveau om inzicht te krijgen in ontwikkelingen van zorggebruik. In het kader van
de bijstand hebben wij voor gemeenten onderzocht waarom hun uitkeringslast afwijkt van het budget dat zij ontvangen
van de overheid en bij welke groepen inwoners hun uitkeringslast afwijkt van vergelijkbare gemeenten of verwachte
kosten.
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