
Wil je passende en goed op elkaar afgestemde zorg en 
ondersteuning bieden aan ouderen in jouw regio? Dan 
is de voucherregeling van het ZonMw-programma ‘Juiste 
Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) een interessante optie om 
de eerste stap te kunnen zetten. Of je nu werkt bij een 
gemeente, GGD, zorgverzekeraar zorgkantoor of (zorg)
aanbieder. 

 
Over de voucher JZOJP

Regionale samenwerkingsverbanden kunnen de voucher bij 

ZonMW aanvragen om expertise in te huren. De voucher 

JZOJP biedt financiële ondersteuning aan startende én 

bestaande regionale samenwerkingsverbanden die een 

integraal en op de behoeften van hulpvragers aansluitend 

zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod willen 

ontwikkelen. 

Je kunt de voucher ter waarde van € 10.000,- inzetten 

om data te verzamelen en een regiobeeld vast te stellen. 

Significant Public heeft de benodigde expertise voor deze 

‘quick scan’ in huis. Met het regiobeeld kun je het aanbod 

aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en 

beter laten aansluiten op de behoeften van de ouderen in 

jouw regio. 

Ondersteuning van A tot Z

We kunnen je gedurende het gehele traject ondersteunen. 

Van het aanvragen van de voucher tot en met de 

gewenste data-analyse en het bijbehorende regiobeeld. 

Voor de aanvraag heb je onder meer een Plan van 

Aanpak en een offerte nodig; Significant Public kan hier 

uiteraard voor zorgen. En wordt je aanvraag ingewilligd? 

Dan gaan we aan de slag met het regiobeeld. We 

kunnen je ook adviseren over de bijbehorende logische 

vervolgstappen. En desgewenst wijzen we je verder de weg 

in het subsidielandschap van de overheid om aanvullend 

onderzoek mogelijk te maken. 

Meer weten?

Wil je meer weten over onze werkwijze en onze ervaringen 

of heb je vragen over de voucher? Neem dan vrijblijvend 

contact op met Lieke van de Camp, senior consultant bij 

Significant Public. Je kunt bellen (T 06 5322 47 20) of mailen 

via lieke.van.de.camp@significant.nl

Wil je meer zicht op de 
zorgopgave voor ouderen 
in jouw regio?

Factsheet

Inventarisatie 
vraag 

In drie stappen naar een helder beeld

Quick scan
analyse

Regiobeeld
en vervolg

•	 Kick-off	opdrachtgever

•	 Trendinformatie	RIVM	
regiobeeld

•	 Openbare	cijfers	van	CIZ

•	 CBS	data	op	
gemeenteniveau

•	 Prognose	ontwikkeling	
zorgbehoevende	ouderen

•	 Inzicht	in	woonbehoefte

•	 Inzicht	in	zorgaanbod

•	 Rapport	met	uitkomsten	
quick	scan	en	plan	voor	
vervolg

•	 Aanbevelingen	voor	
toekomstbestendige	zorg

•	 Onderzoeken	
mogelijkheden	voor	
verdere	ondersteuning
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