
 

 

 FACTSHEET 

programma Juiste Zorg op de Juiste Plek 

Betrokken collega  Ingeborg Been (i.been@minvws.nl) 

Korte omschrijving 
van het programma  

Looptijd: Tot (in ieder geval) 2021 
Doelstelling(en):  De zorg doelmatiger organiseren, door de juiste zorg op de juiste 
plek te bieden, met voor zover in het individuele geval mogelijk de zelfredzaamheid 
en het functioneren van mensen voorop. De essentie van de “juiste zorg op de 
juiste plek” is: 

1) Voorkomen van (duurdere) zorg; 
2) Verplaatsen (dichterbij mensen thuis)  
3) Vervangen van zorg (door andere zorg, zoals eHealth) 

Doelgroep(en): zorgprofessionals, zorgverzekeraars, gemeenten 
Verwachte resultaten: 
 

1) Communicatie: verhaal van JZOJP en bijeenkomsten in het land. Zie onder 
meer de praktijkvoorbeelden op 
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/praktijkvoorbeelden. 

2) Lerende community: interactief platform 
3) Toolkit : o.a. databeeld in regio (RIVM, 

https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/databeeld-rivm) en op gang 
brengen veranderproces (vouchers ZonMw, 
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/vouchers) 

4) Kennisplatform: onderbouwing beleid en praktijk 
5) Gezamenlijke JZOJP beleidsagenda: VWS-concern, veldpartijen  

 

Link naar verdere 
informatie over het 
programma 

 
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/  

Welke wet(ten) 
raakt het 
programma? 

Wmo 2015 – Jeugdwet – WLZ - Zvw 

Welke actoren zijn 
bij het programma 
betrokken 

Iedereen: overheidspartijen (bijv. VWS, Zorginstituut, IGJ), zorgverzekeraars en 
zorgkantoren, gemeenten, verenigingen van patiënten en cliënten, 
zorgprofessionals en beroepsverenigingen. 
 

Welke overlap kan 
er zijn in knelpunten 
die aan de orde 
komen? 
 
In het traject in 
vervolg op de 
evaluatie van de HLZ 
zullen deze 
knelpunten worden 
mee genomen. Geef 
aan welke 

Toegang:  

• Geen integrale benadering vanuit ondersteuningsbehoefte cliënt/schotten in de 

toegang 

 

Kwaliteit en beschikbaarheid: 

• De uitvoeringspraktijk is verkokerd, aanbodgericht en er wordt onvoldoende 

gekeken wat een burger echt nodig heeft 

 

Coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende actoren 
• Onduidelijkheid waar de zorgvraag thuishoort 

• Afwentelgedrag 

• Van het kastje naar de muur 
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knelpunten er in het 
programma worden 
meegenomen met 
eventueel een korte 
toelichting. 
 
 

• Onderbreking hulp bij overgang andere wetgeving of verhuizing (ook bij pgb’s) 
 

Stand van zaken 
uitvoering. Indien 
van toepassing 
graag met 
vermelding van 
lokale/regionale 
activiteiten/pilots 
enz. 

 
- Gezamenlijke JZOJP-beleidsagenda is ontwikkeld. 
- Regionale bijeenkomsten vinden nog plaats. 
- De lerende community wordt ontwikkeld in de komende maanden. 
- Toolkit : databeeld in regio en op gang brengen veranderproces wordt 

ontwikkeld. Informatie is te vinden op resp. 
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/databeeld-rivm en 
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/vouchers. 

 
 
 
 
 
 
 

Bijeenkomsten die 
tot de zomer in het 
land zullen worden 
organiseren. 

Bijeenkomst 1 
Datum: 26 maart 2019 
Deelnemers: 
Locatie: Eindhoven  
Onderwerp: Regiobijeenkomst 
Bijeenkomst 2: 
Datum: 26 april 2019 
Deelnemers: 
Locatie: Amsterdam 
Onderwerp: Regiobijeenkomst 
 
Later volgen mogelijk nog themasessies. 
 

Opmerkingen  
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