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1. Wat willen we bereiken?
1. Van missie naar inzet in de regio
2. Doelen eind 2021
3. Waar hebben we op ingezet?
4. Rondje langs de regio’s
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1.1 Van missie naar inzet in de regio
Goed bestuur & professionele
bedrijfsvoering

Passende zorg
Stimuleren van passende zorg
waaronder beter benutten van
innovatie en preventie in de
regio.

Datagedreven beleid &
uitvoering
Het bijdragen aan de
regiobeelden en het
sturen daarop.

Wij werken aan goede en
betaalbare zorg.
Op initiatief van de regio
stimuleren en faciliteren we
zorg op maat, op tijd en op de
juiste plek.
én

We creëren een
vliegwielfunctie voor de rest
van Nederland.

Verbeteren van de kracht
van netwerken in de regio
en het toezicht daarop.

Wendbare
organisatie
NZa sluit aan met inzet bij
de behoefte van de regio.

Dit doen we door…
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1.2 Doelen eind 2021
In het voorjaar van 2020 hebben we de volgende 6 doelen voor eind 2021 vastgesteld:

1

Datagedreven regiobeelden vormen bij alle regio’s de basis voor de samenwerking en besluitvorming
over prioriteiten en interventies.

2

In ieder geval zijn twee regio’s gestart met het uitvoeren van interventies en het monitoren van de
investeringen en opbrengsten daarvan.

3
4

In ieder geval hebben twee regio’s acties afgesproken en stappen gezet om te transformeren naar een
structureel samenwerkingsverband.
In ieder geval hebben twee regio’s nieuwe vormen van zakelijke afspraken in het
samenwerkingsverband geconcretiseerd.

5

Geleerde lessen van alle regio’s zijn door de NZa bij elkaar in kaart gebracht en zijn door elke regio vertaald
naar acties voor hun regio gericht op verbetering en opschaling.

6

De NZa heeft haar ervaringen in de regio’s vertaald naar landelijke mogelijkheden. Voor de
mogelijkheden buiten de scope van de NZa heeft de NZa het ministerie van VWS geadviseerd.
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1.3 Waar hebben we op ingezet?
Bestuurlijke
zaken
• Commitment partijen.
• Visie en koers.
• Samenwerking met
partijen in de regio.
• Realiseren van een
experiment.
• Toewerken naar
transitie.

Datagedreven
werken

Strategie

Communicatie

• Bij elkaar brengen
van data.
• In beeld brengen van
data.
• Sturen op basis van
data.

• Investeren in
hoe bereik je wat
nodig is om regionaal
experiment te
realiseren en toe te
werken naar
transformatie.
• Bruggen bouwen
tussen landelijkregionaal en
bestuurlijke
ontwikkelingen en het
programmamanagement.

• Investeren in
draagvlak, gedeelde
kennis, meedoen en
vooruitgang.
• Delen van inhoud,
proces, verwachtingen,
ervaringen en
resultaten.
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1.4 Rondje langs de regio’s
Belangrijk onderdeel van onze strategie is het ‘Rondje langs de regio’s’. Vooraf de vragen aanreiken en die
met de programmamanagers bespreken. Samen verslaglegging vaststellen en die omzetten in actuele
infographic per regio. Het werkt als interventie en als cyclische monitor.
Resultaten 2020 en
focus 2021.

Inventarisatie van
impact corona.
Voortgang plannen
2020.

Maart
2020

Rondje regio’s
#1

Start
Contacten gelegd met
programmamanagers.
Overzichten ‘Regio in
notendop’ gemaakt.

Juni
2020

Nov
2020

Rondje regio’s
#3

Juni
2021

Rondje regio’s
#2

Rondje regio’s
#4

Verwachtingen acties
laatste kwartaal en
resultaten 2020.

Resultaten 1e half jaar
2021 en prioriteiten 2e
half jaar 2021.

Jan
2021

Verwachtingen acties
laatste kwartaal en
resultaten 2021.

Rondje regio’s
#5

Nov
2021
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2. Wat zijn de resultaten van 2020?
1. Wat is de focus van de regio’s?
2. Wat hebben we gedaan?
3. Voortgang gestelde doelen eind 2021
4. Wat hebben we gezien in 2020?
5. Wat zien we op hoofdlijnen?
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2.1 Wat is de focus van de regio’s?
Gezond Texel 2030
Beter Samen in Noord (BSiN)

• Waardegedreven zorg
• Ontzorgen van meervoudige problematiek

• Veerkrachtige inwoners en gemeenschappen
• Lichamelijke, emotionele en sociale gezondheid.

Regio Eemsdelta
Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH)
•
•

Vanuit één visie naar gezamenlijke opgaves
Geïntegreerde preventieaanpak in de wijk

Geboortezorg Zuid aan Zee (GZaZ)
•
•

Gedrag en handelen gericht op waarde
gedreven geboortezorg
Innovatieve vorm van bekostiging
volgens één prestatie

• Kavelexperiment met een sterke focus
op digitale zorg.
• Leefstijl en preventie.

Vitale regio Noordoostelijk Brabant en
Noord-Limburg
• Inwonersgerichte samenwerking
• Investeren in positieve gezondheid.

Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC)

• Toekomstbestendige zorginfrastructuur en ketensamenwerking
• Investeren preventie en eigen regie
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2.2 Wat hebben we gedaan?
Bestuurlijke
zaken
• NZa koers, kaders en
inzet vastgesteld.
• Bestuurlijke
verbindingen gelegd.
• Lid van stuurgroepen.
• Werkbezoek Beter
Samen in Noord van
de Koningin
• Werkbezoek met LHV
MooiMaasvallei
Huisartspraktijk
Afferden.
• Werkbezoek regio
Eemsdelta.

Datagedreven
werken
• Agendasetting en
advisering in
stuurgroepen van
datagedreven
werken.
• Verrijking
regiobeelden met
data-analyses.
• Lid van
datawerkgroepen,
advisering en doen
van analyses.
• Ondersteunen bij
keuzes op basis van
data.

Strategie
• Samenwerken met
programmamanagers.
• Rondje langs de regio
voorjaar 2020.
• Rondje langs de regio
najaar 2020.
• Rondje langs de regio
januari 2021.
• Verbinding met VWS
programma JZOJP.
• Samenwerking JZOJP
landelijke organisaties
(o.a. RIVM, IGJ,
Zorginstituut ACM en
Health Holland).
• Strategische
advisering.

Communicatie
•
•
•
•

•

•
•

Infographics
gemaakt.
Communicatie
strategie ‘storytelling’.
Beter Samen in Noord
storytelling artikelen.
Diverse regio’s
voorbereiding
storytelling artikelen.
Trekkersrol
Communicatiewerkgroep Beter
Samen in Noord.
Voorbereiding
webpagina
www.nza.nl.
Communicatieadvisering.
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2.3 Voortgang gestelde doelen eind 2021[1/2]

1
2

3

Datagedreven regiobeelden vormen bij alle regio’s de basis voor de
samenwerking en besluitvorming over prioriteiten en interventies.
Alle regio’s willen datagedreven werken. Er wordt gewerkt met regiobeelden.
We ondersteunen bij het datagedreven werken. We verrijken de regiobeelden
met onze data en doen data-analyses in een aantal regio’s.

In ieder geval zijn twee regio’s gestart met het uitvoeren van interventies
en het monitoren van de investeringen en opbrengsten daarvan.
Beter Samen in Noord voert interventies uit. Dat geldt ook voor de twee sub regio's
van Vitale Regio Noordoostelijk Brabant & Noord-Limburg. In deze regio’s wordt
ook gewerkt aan het inrichten van het monitoren van proces en resultaten.

In ieder geval hebben twee regio’s acties afgesproken en stappen gezet
om te transformeren naar een structureel samenwerkingsverband.
Dit geldt voor Beter Samen in Noord en Zeeuwse Zorg Coalitie. Proeftuin Ruwaard
en MooiMaasvallei gaan samen de Vitale Regio Noordoostelijk Brabant & NoordLimburg vormen. Hiervoor is een stuurgroep ingericht.
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2.3 Voortgang gestelde doelen eind 2021 [2/2]

4
5

6

In ieder geval hebben twee regio’s nieuwe vormen van zakelijke afspraken in
het samenwerkingsverband geconcretiseerd.
Dit geldt voor Beter Samen in Noord en Zeeuwse Zorg Coalitie. Bij de Vitale regio
Noordoostelijk Brabant & Noord Limburg vinden gesprekken plaats over wijze en
voorwaarden voor datagedreven samenwerking en gezamenlijk sturen op doelen en
resultaten. Regio Eemsdelta is in 2020 gevormd (nieuwe gemeente).

Geleerde lessen van alle regio’s zijn door de NZa bij elkaar in kaart gebracht en
zijn door elke regio vertaald naar acties voor hun regio gericht op verbetering
en opschaling.
We hebben als NZa gezorgd voor de ontwikkeling van samenwerking met alle
programmamanagers. We delen ontwikkelingen in de verschillende regio’s en zorgen
voor uitwisseling van ervaringen op maat.

De NZa heeft haar ervaringen in de regio’s vertaald naar landelijke
mogelijkheden. Voor de mogelijkheden buiten de scope van de NZa heeft
de NZa het ministerie van VWS geadviseerd.
De NZa heeft in 2020 in het licht van de coronapandemie diverse maatregelen
genomen, waaronder verruimen van digitale zorg. Digitale zorg is ook in de regio’s
geïntensiveerd. We hebben periodiek bij VWS aangegeven wat de ontwikkelingen,
kansen en dilemma’s zijn in de regio’s. We werken samen met landelijke organisaties
die bezig zijn met JZOJP.
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2.4 Wat hebben we gezien in 2020?
Regio’s hebben een lange termijn visie. Voornamelijk gericht op positieve gezondheid,
preventie, innovatie en domeinoverstijgende samenwerking. De coronapandemie lijkt
deze visie niet te beïnvloeden.
De ambities zijn ongewijzigd of juist versterkt door de coronapandemie.

In samenwerking werd al flink geïnvesteerd. Door de coronapandemie heeft het daadwerkelijk
samenwerken een impuls gekregen.

Veel inzet van digitale zorg. Overal is er de drive om van deze inzet van digitale zorg tijdens
corona uitbraak naar duurzame inzet van digitale zorg te komen.

Het komen van visie en ambities naar concrete plannen en het vervolgens daadwerkelijk
realiseren van die plannen in de praktijk is voor de meeste regio’s een tijdrovend proces.
Bij de meeste regio’s heeft de coronapandemie gezorgd voor vertraging.

2.5 Wat zien we op hoofdlijnen?
Positieve ontwikkelingen
•
Meer samenwerken.
•
Meer datagedreven werken.
•
Meer investeren in preventie.
•
Meer inzetten op digitale zorg.

Aandachtspunten
• Weinig zakelijke samenwerkingsafspraken.
• Weinig uitgewerkte business cases.
• Weinig bruggenbouw van projecten naar transformatie.
• Vaak wachten op beslissingen, plannen en acties van elkaar.

3. Wat zijn de plannen voor 2021?
1. Condities in de regio
2. Fasering: van experiment naar verankering
1.

Experimentfase

2.

Transformatiefase

3.

Verankeringsfase

3. Waar focussen we op?
4. Waar richten de regio’s zich op in 2021?
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3.1 Condities in de regio

1

Professionals en
inwoners, cliënten
respectievelijk
patiënten van de regio
zijn betrokken bij de
ontwikkeling,
uitvoering en evaluatie
van de netwerkinterventies en de
communicatie
daarover.

3

Netwerk van partijen
die samen domein
overstijgend gericht
zijn, met in ieder geval
zorgaanbieders
waaronder huisartsen
en ziekenhuiszorg,
zorgverzekeraar(s) en
gemeente(n).

5

Doelen &
Dilemma’s

Netwerk

Betrokkenheid

Behoeften

Ambities

Commitment

De partijen gaan uit van
de behoeften van en
waarde voor de inwoners,
cliënten en patiënten in
de regio
(en dus niet vanuit
organisatorische,
institutionele of netwerkinrichting). Hierbij
hebben de partijen de
behoefte om data
gedreven te werken.

Ambities van het netwerk
zijn gericht op:
1. betere samenwerking
tussen zorgdomein en
sociaal domein,
2. vooraf geformuleerde
gezondheidsdoelen bereiken
waarbij de zorguitgaven
lager blijven dan de
autonome groei en
3. het zo goed mogelijk
inzetten van preventie en
innovatie.

Bestuurlijk
commitment uit zich in
expliciete intenties en
investeringen gericht
op langdurig samen
werken aan het
realiseren van de
geformuleerde
ambities.

2

4

Partijen hebben
samen regionale
gezondheidsdoelen
geformuleerd.
Bovendien hebben ze
korte termijn doelen
opgesteld en
dilemma’s om die te
realiseren
geïdentificeerd en een
actieplan opgesteld.

6
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3.2 Fasering: van experiment naar verankering

Experimentfase

Verbinden &
voorbereiden

Veranderen &
Volgen

Transformatiefase

Verbeteren,
doelen
realiseren en
verspreiden

Verbinden en
voorbereiden

Verankeringsfase

Veranderen en
volgen

Verbeteren en
doelen realiseren
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3.2.1 Fasering: experimentfase
Experimentfase

Verbinden & voorbereiden
•
•
•
•
•

Samenwerking ontwikkelen
Visie, ambitie en doelen vaststellen
Datagedreven kiezen van
interventies
Projectplan opstellen voor
uitvoeren en monitoren
interventies
Investering realiseren voor
uitvoeren en monitoren
interventies

Veranderen & Volgen
•
•
•

Uitvoering projectplan
voorbereiden
Projectplan uitvoeren
Uitvoering en resultaten
interventies monitoren
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3.2.2 Fasering: transformatiefase
Transformatiefase

Verbeteren, doelen realiseren
en verspreiden
•
•
•

•
•

Datagedreven uitvoering
interventies aanpassen
Doelen projectplan realiseren
Voorbereiden opschalen van
interventies
Uitvoering interventies opschalen
Uitvoering en resultaten
opgeschaalde interventies
monitoren

Verbinden en voorbereiden
•
•
•

•
•

Duurzame samenwerking
organiseren
Visie, ambitie, en doelen herijken
Datagedreven kiezen en
ontwikkelen van business cases
Zakelijk commitment afspreken
voor meerjarig business plan
Visie, ambitie en eerste resultaten
communiceren
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3.2.3 Fasering: verankeringsfase
Verankeringsfase

Verbeteren en doelen
realiseren

Veranderen en volgen
•
•
•

Uitvoering business plan
voorbereiden.
Business plan uitvoeren
Uitvoering business plan
monitoren

•
•
•
•

Datagedreven uitvoering
Business plan aanpassen
Doelen business plan realiseren
Duurzame inbedding in de
praktijk
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3.4 Waar richten de regio’s zich op in 2021?
Beter Samen in Noord (BSiN)

Gezond Texel 2030

•

•

•
•

Herijking programma naar concretere ambities, tijd en
middelen.
Doorontwikkeling hotspotters methodiek.
Interventies in sociaal domein, tweede lijn, GGZ.

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH)
• 3 thema’s: 1) Beweging naar gezondheid 2)

Gezonde wijken. 3) Samenwerking sociaal en
medisch domein in de wijk.
Communicatie en regionale data-infrastructuur

•

Geboortezorg Zuid aan Zee (GZaZ)
•
•

Data de basis voor volgende stap.
Dit voorjaar koers voor 2022 bepalen.

•

Betrekken VGZ en zorgen voor commitment alle
huisartsen.
Investeren in besluitvorming actielijnen en
communicatie.

Regio Eemsdelta
•
•

Vitale regio Noordoostelijk Brabant en
Noord-Limburg
•
•

Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC)
•
•

Kick off regio Eemsdelta februari 2021.
Stuurgroep bepaalt koers en maakt keuzes
over kavelexperiment voor de zomer.

Q1 focus op keuze 3-4 casussen met koppeling
naar data voor elke casus.
Projectteams, plannen, en resultaten voor de
casussen inrichten.

Thema’s acute zorg, ouderen, personeelscapaciteit.
Overkoepelend digitalisering, communicatie en één visie op
gezondheid en zorg.
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Bijlage 1
Infographic van elke regio, januari 2021
1. Beter Samen in Noord

2. Geboortezorg Zuid aan Zee
3. Gezond en Gelukkig Den Haag
4. Gezond Texel 2030
5. Regio Eemsdelta
6. Vitale Regio Noordoostelijk Brabant en Noord Limburg

7. Zeeuwse Zorg Coalitie
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Beter Samen in Noord
Januari 2021
Rollen NZa

Ambities

Resultaten 2020
•
•
•

•
•
•

Het betrekken van de
werkvloer.
Enthousiasmering
deelnemers voor de inhoud
(hotspotters en GGZ)
Contouren voor de aanpak
om zorg en welzijn te
verbinden op een
datagedreven manier.
Sociale kaart voor ggz
groep.
Proeftuin voor Amsterdam
Vitaal en Gezond
Huisartsendata als
vertrekpunt.

Programmadoelen
(quadruple aim):
• Verbeteren van de
gezondheid van een
gedefinieerde populatie;
• Verbeteren van de
ervaren kwaliteit van
zorg bij deze populatie;
• Verlagen of beheersen
van de (zorg)kosten per
hoofd van de bevolking
van deze populatie.
• Verbeteren werkdruk en
werkplezier.

•
•
•

•

“Zoals minister Hugo de
Jonge zei na zijn

Ondersteunen op
bestuurlijk vlak.
Verrijken van regio-beeld
met data-analyses.
Inzetten van expertise bij
dialoog over focus t.a.v.
doelgroep, beïnvloedbare
factoren en interventies.
Faciliteren van
communicatie door inzet
van communicatiecapaciteit en strategisch
advies.

Doelen 2021
•
•

werkbezoek aan de regio:
“Jullie werken aan een
film waar we in Den Haag
het script nog aan het

•

schrijven zijn”. - Aad van
‘t Hof, programmanager

•

BSiN

•
•

KMA datagovernance
organiseren.
Doorontwikkeling
hotspotters methodiek.
Interventies in sociaal
domein, tweede lijn,
GGZ. In kaart brengen
en toepassen.
Koppelen van anonieme
data voor eerste
onderzoeksvraag.
Herijking programma
(januari/februari)
Inrichting communicatie
Financieringsmodel en
contracteermodel.

Geboortezorg Zuid aan Zee
Januari 2021
Rollen NZa

Ambities
•

•

Resultaten 2020

•

•

•

•

•

Eind 2019 is er een
gedragen voorstel voor de
pilot, gesteund door CZ en
NZa en zijn alle
zorgverzekeraars
aangeschreven en
uitgenodigd om in overleg
te gaan over de pilot.
In feb 2020 zijn 6 van de 8
verzekeraars aan boord,
ieder vanuit hun eigen
wens en verbondenheid
deel uit te maken van de
pilot.
Vektis informatie komt
lastig vrij.

Het doel is het wegnemen
van de administratieve
belasting bij
zorgaanbieders.
Verlagen van
transactiekosten door
vermindering van de
administratieve belasting
rondom de bekostiging
van integrale
geboortezorg.
Multidisciplinaire manier
van werken behouden.
Gedrag en handelen
zorgaanbieders richten op
waardegedreven zorg.

•
•

“GZaZ is koploper integrale
geboortezorg. Innovatie
van bekostiging is hierbij

De NZa steunt het
voorstel van de
coöperatie GZaZ.
De NZa heeft
aangegeven dat een
dergelijke pilot het beste
gestart kan worden
binnen de beleidsregel
innovatie.

Doelen 2021
•
•

een logische en
waardevolle stap voor

•

verdere optimalisatie van
de samenwerking.”
– Remco Lommers,
directeur a/i GZaZ & Ilze
Timmers
programmamanager
Stichting Paulina.nu

•

Eind april verwachten we
informatie van Vektis.
De hoop is dat hier een
duidelijk tarief uitkomt.
Dan moeten we opnieuw
om tafel met de
verzekeraars. Dat zal in
mei moeten gebeuren.
We richten ons dan op
starten per 2022.
Q2 verhaal maken over
brede perspectief van
integrale geboortezorg
bekostiging met
Geboortezorg Zuid aan
Zee als casus.

Gezond en Gelukkig
Den Haag
Januari 2021
Rollen NZa

Ambities
•

•

Resultaten 2020
•
•

•
•

•

Positionering beweging is
gelukt.
Eerste stappen gezet in
beweging domein
overstijgend netwerk
vanuit visie.
Gestart met communicatie
Overall zijn er 3 thema’s
benoemd voor komend jaar
waar communicatie en
regionale data
infrastructuur onderleggers
zijn.
Verbinder binnen de
gemeente aangesteld.

•

GGDH streeft naar dat
iedere Haagse inwoner
zich zo gezond en
gelukkig mogelijk kan
voelen.
drieledige doelstelling:
1. Beweging naar
gezondheid.
2. Gezonde wijken.
3. Samenwerking
sociaal en
medisch domein
in de wijk.

•

•

NZa draagt bij aan deze
coalitie door de NZa
data-analyses.
Deelname aan
systeemtafels als het
relevant is.
Het helpen mogelijk
maken van experimenten
als het gaat om
regulering en of
financiering.

Doelen 2021
•
“Uitdagend om
maatschappelijke waarde
van netwerksamenwerking

•

hard te maken” - Marjolein
Oudshoorn,
Programmamanager
Gezond en Gelukkig Den
Haag

•

Komend jaar focus op de
3 thema’s zoals
beschreven in de
ambitie.
Communicatie verder
inzetten als middel voor
verbinding.
Storytelling

Gezond Texel 2030
Januari 2021
Ambities
•

•

Resultaten 2020
•

2020 is een
overgangsjaar. Hebben
we de juiste scope en
interventies? Een aantal
randvoorwaarden zijn
nog flinke uitdagingen.

In 2030 is Texel een eiland
met veerkrachtige
gemeenschappen en
inwoners. Mensen weten
hoe ze gezond kunnen
blijven en gezond kunnen
omgaan met uitdagingen
op lichamelijk, psychisch en
sociaal gebied.
3 actielijnen: 1)
veerkracht; 2)welzijn en
bewegen op recept; 3)
samenwerking met Texelse
werkgevers.

Rollen NZa
•
•
•

“Op Texel staat een

Ondersteuning bij
vormen van business
case.
Strategisch advies op
programmamanagement
niveau.
Communicatie advies.

Doelen 2021

burgerinitiatief aan de basis

•

van een beweging naar meer

•

gezondheid. Die is door een
brede Coalitie verder
uitgewerkt. Ik vind het mooi
om te zien hoe betrokken
deze partijen zijn bij de

kwaliteit van leven op hun
eiland! ” - Meike Hornstra,
projectleider Gezond Texel
2030

•
•

Commitment VGZ en
huisartsen.
Actielijn 1. Voorstel aan de
stuurgroep om de opdracht
aan de werkgroep
community building gericht
te formuleren.
Actielijn 2. Voorstel voor
Welzijn op Recept een goed
projectplan op te zetten.
Actielijn3.
Sportverenigingen
benaderen.

Regio Eemsdelta
Januari 2021
Rollen NZa

Ambities
•

•
•

Resultaten 2020
•
•
•

•

Gemeente Eemsdelta
ontstaan per 1/1/2021.
Gebruiken van deze
herindeling om een impuls
te geven.
Founding partners UMCG,
Menzis, NZa, Ommelanden
Ziekenhuis. Nu dus ook
Gemeente Eemsdelta en
andere zorgaanbieders,
waaronder huisartsen
enthousiast.
Het fundament voor het
kavelexperiment staat.

Op de plekken zijn waar
we het verschil kunnen
maken in preventie:
thuis, op scholen, in
supermarkten, daar waar
de mensen zijn.
Focus op lange termijn,
minder op quick wins.
We beginnen in het OZG
zelf. Hier kunnen we
snelste winst boeken en
een voorbeeld zijn voor
andere ziekenhuizen.

•

•

•
“Een gezonde regio is een
sterke regio. Daarom gaan
we in Groningen aan de

Beschikbaar stellen van
data – deels ter
ondersteuning van dat
wat er allemaal wel goed
gaat maar ook ter
ondersteuning van het
urgentie besef.
Beschikbaar stellen van
data van soortgelijke
experimenten om te
leren.
Data gedreven regio
beelden niet alleen op
gezondheid. Maar ook
breder sociaaleconomisch.

Doelen 2021
•
•

slag met het Kavelmodel.
Om de focus te verleggen
van zorg naar preventie,

•

mét de mensen die ons
nodig hebben”- Wieke
Paulusma, projectleider
Ommelander Ziekenhuis.

•

Kick-off regio Eemsdelta
als kavelexperiment.
Met de stuurgroep tot
koers en keuzes van
thema’s komen. Met het
kavelmodel als
methodiek.
Delen van de ambities en
hoe werken met het
kavelmodel.
In het tweede kwartaal is
de ambitie om die keuzes
te realiseren.

Vitale Regio Noordoostelijk
Brabant en Noord-Limburg

Januari 2021
Rollen NZa

Ambities
•

•

Resultaten 2020
•

•
•

Governance is ingericht:
dagelijks bestuur,
stuurgroep, werkgroepen
en klankbordgroep.
In versnelling op zowel
inhoud, data en techniek.
Van 20 – 30 abstracte zorg
casussen zijn 8 casussen
gekozen. Hieruit begin
2021 3-4 casussen kiezen.

•

Vitale regio waar inwoners
tegen lagere kosten een
betere (positieve)
gezondheid ervaren
Samen slimmer
organiseren, vanuit de
leefwereld van inwoners
en eventuele winst
opnieuw inzetten voor
verbetering van de
gezondheid
Anders samenwerken,
actieve wijkbewoners,
flexibel financieren,
steunende systemen.

•

•
•
•
•
“In de Vitale Regio
Noordoostelijk Brabant en
Noord–Limburg willen we
vanuit een sterke motivatie
voor de gezondheid en
vitaliteit van inwoners samen
stappen zetten en bouwen
aan vertrouwen.” - Vanessa

Duterloo en Susanne Smits,
programmamanagers Vitale
Regio Noordoostelijk Brabant.

Bestuurlijke en
strategische
ondersteuning bij
gesprekken en
processtappen tbv
gewenste
ontwikkelingen.
Levering data-analyses.
Aangepaste regels inzake
de financiering.
Beleidsregel innovatie.
Ondersteuning bij
strategie en
communicatie.

Doelen 2021

• Keuze casussen
• Ingerichte projectteams per
casus datagericht werken
• Uitwerken meetplan-data
plan-analyse per casus
• Invulling geven voor het data
dashboard per casus
• Afstemming data dashboards
over casussen
• Eerste analyses o.b.v. data
• Sub-regio’s vergelijken
• Reflectie obv inzichten
• Impact voorstellen casus
• Uitdragen leereffecten casus
• Visie verhaal met 4
bestuurders uit de regio door
Frank van Wijck.

Zeeuwse Zorg Coalitie
Januari 2021
Rollen NZa

Ambities

Het borgen van
toegankelijkheid van zorg
en ondersteuning in
Zeeland en daarmee de
leefbaarheid in Zeeland.
• Subdoelen:
 Optimale inzet op
preventie en versterken
eigen regie
 Verbeteren van de match
tussen domein
overstijgende zorgvraag
en aanbod
 Toekomstbestendige
integrale keten acute zorg

•

•

Resultaten 2020
•
•
•
•

Meerjarenprogrammaplan
en begroting
Van regiobeeld naar
sturingsinstrument.
Programma organisatie
invulling gegeven.
Kernboodschappen
werkgroep communicatie,
stakeholderanalyse.

•

Bijdragen aan de dataanalyse om te komen tot
beeld die de basis voor
prioritering binnen de
Zeeuwse Zorg Coalitie
vormen en bijdrage aan
de opzet van sector
overstijgende
monitoring.
Advies over
bekostiging/financiering.

Doelen 2021
“Bestuurlijk zijn de handen
ineen geslagen. Nu ligt de

focus op verdere invulling
geven aan de thema’s in
nauwe samenwerking met
de professionals en
burgers” - Nicole van Loy,
programmamanager
Toegankelijke Zorg Zeeland

•
•

Lancering website en
communicatiestrategie 3
februari
Alle thema’s gaan van
ontwikkelingsfase naar
uitvoering van het plan.

Bijlage 2

NZa in beweging in de regio 2020-2021
1. Rol NZa in de regio
2. Definitie regionaal experiment
3. Wat bieden we in de regio?
4. Communicatie 2020 - 2021

1. Rol NZa in de regio
We bieden als reguleerder ruimte in bekostiging van innovaties.
We bieden als toezichthouder ruimte voor maatwerk in verantwoording.
We zorgen als toezichthouder dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en
zorgaanbieders hun verantwoordelijkheid nemen voor hun zorgplicht.

We zetten ons in als reguleerder en toezichthouder voor oplossingen als er
dilemma’s zijn bij bekostiging of verantwoording.
We bieden met data-expertise ondersteuning bij het monitoren.
We creëren als autoriteit bij succesvolle experimenten
vliegwielmogelijkheden voor de rest van Nederland.
We zijn partner bij regionale experimenten.

Inzet op o.a. verbinden,
datagedreven werken, en van
experiment naar transformatie en
verankering
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2. Definitie regionaal experiment

“Op initiatief van aanbieders in de regio*
een financieel ondersteunde proef waarbij
onder bepaalde condities voor bepaalde tijd
één of meer interventies geprobeerd worden en
investeringen en opbrengsten in kaart worden gebracht.”
*Geografisch afgebakend gebied.
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3. Wat bieden we in de regio?
Wat bieden we in de regio?

Hoe doen we dat?

1.

Bestuurlijke verbindingen leggen

Vooral door voorzitter RvB en directeuren.

2.

Verrijken van data gedreven regio-beelden

Inzicht in ZvW-kosten per postcodegebied.

3.

Ondersteuning strategie en communicatie

Advisering bij organiseren overlegtafels,
concretiseren vervolgstappen, en realiseren
communicatiestrategie en -producten.

4.

Anders leggen van de prikkels van de
bekostiging

Bijvoorbeeld door experiment via beleidsregel
innovatie.

5.

Stimuleren van innovatieve contractering

Bij het experiment Geboortezorg Zuid aan Zee
hebben we met elke zorgverzekeraar eenzelfde
set indicatoren afgesproken.

6.

Ruimte bieden voor nieuwe vormen van
verantwoording

Langdurige zorg beleidsregel ‘Experiment
vernieuwend verantwoorden’

7.

Faciliteren van innovatie

Ondersteunen gebruik beleidsregel innovatie.

8.

Stimuleren van preventie

Maatwerk in de regio met o.a. de NZa
‘Wegwijzer innovatie en preventie in de
eerstelijnszorg’.
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4. Communicatie 2020-2021
We zetten in op:
• Investeren in draagvlak, gedeelde kennis,
meedoen en vooruitgang.
• Delen van inhoud, proces, verwachtingen,
ervaringen en resultaten.

Dit hebben we in 2020 o.a. gedaan door:
• Rapportages ‘Rondje langs de regio’s’
• Realiseren van infographic van elke regio
• Artikel ‘Beter Samen in Noord’ zet programma
voort
• Bezoek Koningin Máxima aan BovenIJ
ziekenhuis

Dat doen we in het voorjaar van 2021 door o.a.
• Publicatie long read Zeeuwse Zorg Coalitie
• Publicatie long read Beter Samen in Noord
• Webpagina regionale experimenten op nza.nl
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