Voucherregeling De juiste zorg op de juiste plek
Onderwerpen: regionaal, netwerken, samenwerking, zorg, welzijn, ondersteuning,
praktijkinitiatieven
Datum geplaatst: 4 juni 2019
Deadline: dinsdag 9 juli 2019, 14:00 uur
Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) biedt regionale
samenwerkingsverbanden financiële ondersteuning bij het ontwikkelen van een
integraal, op de behoefte van hulpvragers aansluitend aanbod van zorg, welzijn en
ondersteuning.
Doel van de voucherregeling
Een voucher Juiste Zorg Op de Juiste Plek biedt financiële ondersteuning bij het
ontwikkelen van een regiobeeld: een beeld van de sociale en gezondheidssituatie
van de bewoners van een regio. Hiermee kunnen partijen aan de hand van het
ontwikkelde regiobeeld samen de aangewezen oplossingen vaststellen. Data en
overeenstemming over de interpretatie ervan zijn daarvoor onontbeerlijk. Hiermee
kunnen regionale samenwerkingsverbanden hun aanbod aan zorg, welzijn en
ondersteuning verder ontwikkelen.
Met een voucher kunt u externe expertise inzetten voor het vaststellen van dit
regiobeeld; deze externe expertise kan zich richten op de dataverzameling en –
analyse.
Regiobeeld
Het aanbod van zorg en ondersteuning in een bepaalde regio moet aansluiten op de
behoeftes die mensen in die regio hebben. Een gedeeld beeld van de sociale en
gezondheidssituatie van de bevolking is daarvoor onmisbaar. Net als het zicht op de
zorgvraag die daar per regio uit voortkomt. Deze regiobeelden omvatten het sociale
domein, de curatieve zorg, langdurige zorg en de jeugdzorg.
Het regiobeeld is een middel voor de regio om gezamenlijk richting te geven aan
noodzakelijke actie en is te gebruiken om antwoord te vinden op vragen als:
- Wat doen we al goed in de regio en wat kan beter?
- Welke zorg hebben we in onze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen
we daarop met elkaar?
Dataset RIVM
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt hierin door
het ontwikkelen en kosteloos beschikbaar stellen van een basisdataset via het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Informatie over deze
basisdataset is sinds 7 mei te vinden op de website www.regiobeeld.nl.
U kunt kosteloos gebruikmaken van de basisdataset. 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.
Regiovisie
Op basis van data uit de basisdataset en/of eigen data uit de regio kan een breed
gedragen regiovisie worden opgesteld. Hierin wordt de gemeenschappelijke opgave
verwoord en kan elke betrokken partij (zoals een zorgverlener, gemeente of

zorgverzekeraar) vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid afspraken maken over
zorgorganisatie en zorginkoop. De gemeenschappelijke opgave 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 zorg verlenen. Voor ondersteuning bij het opzetten van
de verdere regionale samenwerking kunt u een impuls aanvragen.
Inschakelen expertise
Met een voucher JZOJP kunt u externe expertise inzetten voor het vaststellen van
het regiobeeld; deze externe expertise kan zich richten op de dataverzameling en –
analyse. Ook het toevoegen van op maat toegesneden data van dataleveranciers
(zoals Vektis) is daarbij een optie. ZonMw heeft een lijst met expert(organisatie)s
beschikbaar, die u hiervoor kunt benaderen. Experts hebben aantoonbare relevante
ervaring en expertise op het thema ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Als een
samenwerkingsverband een voorkeur heeft voor een expert die niet op de ZonMwlijst staat, dan zal ZonMw eerst diens expertise toetsen. De beoogde expert dient dan
vooraf het formulier ‘Registreren als expert’ in. Dit formulier vindt u binnenkort op
onze website.
Voorwaarden voor het aanvragen van een voucher
De vouchers kunnen worden aangevraagd door startende, dan wel bestaande
regionale samenwerkingsverbanden die de intentie hebben om een integraal, op de
behoefte van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod te
ontwikkelen.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 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.
 Eén persoon van het samenwerkingsverband is contactpersoon voor ZonMw.
 Een samenwerkingsverband kan maximaal twee keer een voucher aanvragen. Bij
een eventuele tweede aanvraag maakt u aannemelijk dat aanvullende informatie
noodzakelijk is en geeft u duidelijk aan om welke informatie het gaat.
 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 btw.
 De werkzaamheden van de expert worden onderbouwd in het onderdeel
‘begroting’ van het aanvraagformulier.
 Een afschrift van de offerte wordt meegestuurd in de aanvraag.
 De voucher wordt aangevraagd samen met de gekozen expert die de
ondersteuning levert of de data-leverancier.
 Cofinanciering is niet vereist.
 Het samenwerkingsverband levert uiterlijk 10 maanden na toekenning van de
voucher een procesverslag in, dat onder meer weergeeft of en hoe het gedeelde
regiobeeld heeft bijgedragen aan het formuleren van de gezamenlijke opdracht in
de regio: 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?



Alle data dienen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
te worden verzameld en geanalyseerd. De aanvrager draagt hiervoor de
verantwoordelijkheid.

Aanvragen van een voucher
 Op onze website vindt u de expert(organisatie)s van JZOJP en hun
contactgegevens. Op basis van de benodigde expertise kiest u één van de
beschikbare experts.
 U neemt zelf contact op met de expert en maakt onderling afspraken.
 U vult gezamenlijk het aanvraagformulier in. Het samenwerkingsverband is de
aanvrager van de voucher, niet de expert. Let op: de expert is geen partner
binnen uw samenwerkingsverband.
 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 verplicht 2 bijlagen
(in PDF) toe:
o Aanvraagformulier volgens verplicht format (max. 3 A4, Arial, lettergrootte
10 pt) (zie downloads en links).
o Offerte van de expert(organisatie).
 Overige bijlagen worden niet in behandeling genomen.
 Aanvragen zijn in het Nederlands geschreven.
Downloads en links
 Aanvraagformulier voucher
 Handleiding Projectnet
Beoordeling aanvraagformulier voucher
Het aanvraagformulier wordt getoetst op de volgende voorwaarden:
 Het aanvraagformulier is volledig ingevuld.
 De offerte is meegestuurd.
 De aanvraag is gedaan door één van de partijen uit het samenwerkingsverband.
 De aanvrager is een in Nederland gevestigde rechtspersoon met aantoonbare
regiobinding.
 De vouchers kunnen niet worden gebruikt ter dekking van abonnementsgelden.
Uitvoering voucher
Na toekenning van de voucher dient u een voorschotfactuur in van maximaal 75%
van het voucherbedrag. Wij verzoeken u op de factuur het vouchernummer te
vermelden en aan te geven dat het een voorschot betreft. De factuur kunt u per email sturen naar facturen@zonmw.nl. Na ontvangst van de factuur wordt de betaling
naar uw organisatie overgemaakt.
Na afronding van de werkzaamheden vult u samen met de expert het
verslagformulier in. Het ingevulde verslagformulier plaatst u in ProjectNet. Binnen 2
weken ontvangt u reactie op het verslagformulier. Na goedkeuring wordt het
definitieve voucherbedrag vastgesteld en op basis van deze vaststelling kan het
resterende voucherbedrag worden opgevraagd middels een eindfactuur. Vermeld
ook hierbij het vouchernummer en geef aan dat het de eindafrekening betreft. De
eindfactuur kunt u ook per email sturen naar facturen@zonmw.nl.

U voldoet aan de gemaakte afspraken en zorgt zelf voor de financiële afhandeling
met uw expert.
Beoogd tijdpad
(kan worden aangepast op basis van
het aantal aanvragen)
Deadline indienen subsidieaanvraag
Verzending besluitbrief

9 juli 2019, 14.00 uur
6 augustus 2019

Inhoudelijke vragen
Voor inhoudelijke vragen over de voucherregeling kunt u contact opnemen met het
programmasecretariaat, bereikbaar via 070 349 54 72 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.

