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Werk aan samenwerking
- Ga met elkaar in dialoog: waar staan we en waar willen we 
naartoe. 
- Zoek naar gedeelde belangen, behoeften en gezamenlijke 
urgentie. Ontwikkel je zo tot een coalition of the doing.
#TIP: Lees hier hoe de regio Rivierenland vanuit een 
gezamenlijke behoefte samenwerkt via het 
communicatieplatform OZOverbindzorg

Het regiobeeld als onderlegger
- Hoe vind je gedeelde belangen en behoeften? De juiste 
data is daarbij onmisbaar en vind je via jouw regiobeeld.
- Het regiobeeld kun je gebruiken om een gezamenlijke 
toekomstvisie op te stellen en innovatie hierin een 
duidelijke plek te geven.   
#TIP: Wil je weten hoe het regiobeeld van jouw regio eruit 
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Samen werken aan een gedragen 
regiovisie 
- Werk vanuit de gedeelde belangen en behoeften naar 
een breed gedragen regionale visie: hoe willen we dat de 
zorg eruit ziet in 2025? Welke innovatie en transformatie is 
daarvoor nodig?
 - Om je projecten uiteindelijk meetbaar te maken, werkt 
het om een grondslag te kiezen waarop je de verandering 
die je wilt bereiken bewerkstelligd, bijvoorbeeld quadruple 
aim of positieve gezondheid.  
#TIP: Bekijk hier het visiedocument van de 
zorgorganisaties in de regio Midden-Brabant rondom 
ouderenzorg, waar zorgtechnologie belangrijke is. 

Betrek ervaringsdeskundigen
- Bij alles wat er aan visie en verandering wordt ingezet is 

 
verbeteren van de zorg.
#TIP: Lees hier hoe PGOsupport 
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Doelstelling bepalen
- Bepaal vanuit de regiovisie de kernwaarden of ambities 
en maak deze concreet door het vaststellen van de 
bijbehorende doelstellingen. Vervolgens stel je projecten 
vast om deze doelstellingen te bepalen. 
#TIP: Om doelstellingen te bepalen kun je jezelf de simpele 

Focus kiezen
- Hoe bepaal je nu samen met de regiopartijen waar je het

 

beste kunt beginnen? Zoek uit waar de gezamenlijke 
urgentie en/of pijn zit. 
#TIP: Kies je focus. Lees deze blog van Thaesis over het

 

opzetten van een regionale visie en de praktische 
onderlegger om aan de slag te gaan en je focus te bepalen.

Maatschappelijke kosten baten 
analyse
- De maatschappelijke business case is vaak ook een 
belangrijke indicator voor het bepalen van focus, omdat bij 
regionale projecten de kosten en baten niet altijd bij 
dezelfde organisatie neerslaan. Organisaties die 
onevenredig worden geraakt, moeten worden 
gecompenseerd.  
#TIP: Er zijn verschillende goede onderleggers beschikbaar 
voor het opstellen van een maatschappelijke business 
case. Zie deze website van Vilans of de maatschappelijke 
business case over beeldzorg ontwikkelt vanuit SET-up.

Samen afspraken maken 
- Voor een succesvolle start en samenwerking is een 
duidelijke (project)governance belangrijk: wat is ieders rol, 

 
- Het is essentieel dat alle partijen binnen de regionale 
samenwerking eigenaarschap ervaren en inhoudelijke en 

#TIP: In dit interview met zorgorganisatie Sensire en 

contractafspraken die zij samen maakten over inzet van 

daarbij horen.

hier

jouw regiobeeld

ziet? Of inspiratie opdoen vanuit andere regio’s? Kijk dan 
op deze website.deze website

hier

hier
samenwerkingsverbanden helpt om cliënten te betrekken.

het perspectief van de cliënt cruciaal. Daarom is het van

vraag stellen ‘Hoe dan?’.

deze blog

deze website maatschappelijke
business case

wie is verantwoordelijk voor wat, wie draagt welke risico’s.

financiële verantwoordelijkheid dragen.

zorgverzekeraar Menzis lees je alle in’s en out’s over de

eHealth in de wijkverpleging en de gedeelde risico’s die

dit interview

Dit stappenplan ondersteunt alle betrokken partijen bij het opstellen en uitvoeren van een breed gedragen 
regionale visie op innovatie in de wijkverpleging. Zo kunnen samenwerkende partijen in de regio aan de slag 
met (organisatie overstijgende) innovatie en het maken van structurele bekostigingsafspraken hierover. 

groot belang om patiënten actief te betrekken bij het

Om regionaal afspraken te kunnen maken, is het 
prettig als een aantal aspecten op landelijk niveau 
zijn afgestemd. Lees in de publicatie over een aantal 
belangrijke kaders, zoals 13 ‘bewezen’ tijdsbesparende 
technologieën, de ontwikkeling van het Kenniscentrum 
Digitale Zorg, de nieuwe wegwijzer bekostiging digitale 
zorg 2022, of tips over de vervolgstappen 3, 4 en 5 van 
het stappenplan.

13 ‘bewezen’ tijdsbesparende

zorg 2022
Digitale Zorg
technologieën Kenniscentrum

wegwijzer bekostiging digitale

Dit stappenplan

de publicatie

https://mura.nl/ozoverbindzorg-in-rivierenland/
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden/
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden/
https://samenrichtinggeven.nl/wp-content/uploads/2020/08/20200207-Brochure-Regionale-Visie-VVT-def.pdf
https://www.pgosupport.nl/regiobeelden-ervaringsdeskundigen-inzetten
https://thaesis.nl/regioplan/
https://www.vilans.nl/producten/opbrengsten-van-ehealthtoepassingen
https://vitavalley.nl/blog-de-maatschappelijke-business-case-beeldzorg-bestaat-niet/
https://vitavalley.nl/blog-de-maatschappelijke-business-case-beeldzorg-bestaat-niet/
https://vitavalley.nl/e-health-als-onderdeel-van-de-wijkverpleging-praktijkvoorbeeld-sensire-en-menzis/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z13608&did=2021D28980
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_655318_22/1/
https://www.zn.nl/digitalezorg
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z13608&did=2021D28980
https://www.zn.nl/digitalezorg
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_655318_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_655318_22/1/
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/actueel/nieuws/stappenplan-helpt-regiopartners-innovatie-wijkverpleging/
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/actueel/nieuws/stappenplan-helpt-regiopartners-innovatie-wijkverpleging/

