
Samenwerking aanjagen
ActiZ-leden hebben een centrale rol in de zorgketen, ze zijn aanjager van 
vernieuwing, maar kunnen het niet alleen. Daarom moet er meer en beter 
worden samengewerkt met andere partijen die betrokken zijn of betrokken 
kunnen worden bij de zorg voor ouderen. We werken samen met andere partijen 
vanuit de landelijke beweging juiste zorg op juiste plek. Hieraan hebben vrijwel 
alle zorgpartijen in Nederland zich gecommitteerd. Deze beweging is gebaseerd 
op de drie pijler zoals hieronder weergegeven: verplaatsen, vervangen en 
voorkomen van zorg. Meer informatie over juiste zorg op juiste plek vindt u op 
de volgende pagina van deze infographic.

Juiste zorg 
op juiste plek
Samen maken we de zorg voor ouderen 
en chronisch zieken toekomstbestendig

Urgentie 
Zorgkloof neemt dramatisch snel toe 
de komende jaren door 3 factoren:

Dubbele vergrijzing 
Veel meer ouderen worden 

steeds ouder. Het aantal 
65-plussers stijgt de komende 

twintig jaar met 55%. Het aantal 
90-plussers stijgt tegelijk met 

bijna 200%.

Betaalbaarheid 
De zorgkosten worden onbetaalbaar.
De kosten voor ouderenzorg in 2017 

bedroegen 28 miljard euro, in 2030 zijn 
deze kosten met 37% gestegen. De totale 
kosten voor gezondheidszorg verdubbelen 

tot 174 miljard euro in 2040.

Oplopend personeelstekort 
Nu is het aantal werkenden in 
de zorg t.o.v. het totaal aantal 

werkenden 1 op 7. In 2040 moet 1 op 
de 4 werkende Nederlanders in de 

zorg werken om op dezelfde manier 
zorg te leveren als nu.
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De uitdagingen in de zorg voor ouderen en chronisch zieken zijn groot. De urgentie is hoog. 
Niets doen is geen optie. We moeten aan de slag en vanuit onze kracht als vereniging van 
400 zorgorganisaties een maximale bijdrage leveren aan juiste zorg op juiste plek.

Hieronder vindt u een overzicht van alle achtergrondinformatie 
omtrent juiste zorg op juiste plek. Ook treft u hieronder een 
toolkit aan om actief aan te sluiten bij deze beweging en 
subsidie en andere ondersteuning in te kunnen zetten. 

Aan de slag!

Om zelf aan de slag te gaan en bij te dragen aan juiste zorg op juiste 
plek in uw regio is ondersteuning beschikbaar. Denk aan goede 
regionale data en adequate financiering. Deze ondersteuning vindt u in 
onderstaande toolkit. Klik op een toolitem voor meer info.

Vouchers
Vouchers om ondersteuning 
in te huren om te komen 
tot het databeeld.

Uitvoeringsimpuls
Voor samenwerkingsverbanden 
waarbij al een goede 
regiosamenwerking bestaat.

TOOLKIT

Startimpuls
Voor ondersteuning bij het ontwikkelen 
van een netwerk.

Regionale dataset
RIVM ontwikkelt website waarop regio’s 
vergelijkingen kunnen maken tussen 
hun regio, de rest van Nederland en 
een andere regio. Beschikbaar per 
1 mei 2019.

Aanvragen subsidie

Rapport 
JZOJP 

Hoofdlijnenakkoord 
Huisartsenzorg 

Infographic 
Langer Thuis
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op juiste plek
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MSZ

Programma Langer Thuis

Programma JuMP 
(N)VZ

Hoofdlijnenakkoord 
Wijkverpleging
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Regionaal 
ondersteuningsaanbod 

Langer Thuis

NaslagwerkenToolkit
Klik op een naslagwerk om te bekijken.

Regio-impuls
Voor het brede zorgaanbod regionaal, 
gebaseerd op de huidige en toekomstige 
zorgbehoefte van de burgers/cliënten in de 
betreffende regio.

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/t/subsidiemogelijkheden-1/
https://www.actiz.nl/nieuws/leden/subsidies-langer-thuis-en-de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/t/subsidiemogelijkheden-1/
http://www.regioinbeeld.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/06/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/06/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/06/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/08/hoofdlijnenakkoord-medisch-specialistische-zorg-2018-ondertekend
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/06/06/hoofdlijnenakkoord-wijkverpleging-2019-2022
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/11/hoofdlijnenakkoord-geestelijke-gezondheidszorg-ondertekend
https://www.waardigouderworden.nl/wp-content/uploads/2019/03/Factsheet_Ondersteuningsaanbod_regio_s_Programma_Langer_Thuis_februari_2019.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/04/hoofdlijnenakkoord-medisch-specialistische-zorg-2019-2022-ondertekend
https://www.waardigouderworden.nl/wp-content/uploads/2019/03/programma-langer-thuis.pdf
https://zorgvoorjump.nl/nl
https://www.waardigouderworden.nl/wp-content/uploads/2019/03/VWS_Infographic_Programm_Langer_Thuis_def.pdf
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-startimpuls/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-regio-impuls/

