Bijlage 1. Toelichting projectcriteria en
voorwaarden
Procedurele criteria
de aanvraag is ingediend door een onder de beleidsregel vallende
zorgverlener, een zorggroep, regionale beroepsvereniging of ROS (met
aantoonbaar mandaat van de onder de beleidsregel vallende disciplines)

het project heeft een duidelijk start -en eindpunt
de continuïteit van het project wordt na beëindiging van het project geborgd
het project is niet gericht op de eigen bedrijfsvoering van de praktijk of
beroepsgroep

het project is niet gericht op het doen van wetenschappelijk onderzoek

het project is niet gericht op scholing en/of deskundigheidsbevordering van
de praktijk of beroepsgroep

Ingediend door Beter Thuisfysiotherapie &
ergotherapie Oss e.o (pluspraktijk). Dit is
een onder de beleidsregel vallende
interdisciplinair werkzame praktijk in de
regio Oss, waar zorgverzekeraar CZ en VGZ
verantwoordelijk zijn voor de inzet van de
ondersteuningsgelden.
Ja, volgens projectaanpak, exact vast te
stellen bij de subsidieverlening. Nu beoogd
1-4-2017 tot 1-4-2018.
Ja, werkpakket B gaat in op het business
model, de gecreëerde waarde en de
toekomstbestendige invulling ervan.
Nee, gericht op de inzet en verbetering van
online platform Samen Beter Thuis (slim
gebruik maken van nieuwe sociale
technologie) ter ondersteuning van zelf- en
samenredzaamheid en verbetering van de
samenwerking tussen de schakels in de
keten van informele en professionele zorg.
Dat klopt. Het project is aangevraagd op
advies van VEZN na afronding van pilot
Samen Beter Thuis nov. 2016 en is gericht
op het aantonen van good practice.
http://www.samenbeterthuis.nl/wpcontent/uploads/Eindrapportage-SamenBeter-Thuis-01-11-2016-E13EL07.pdf
Hoe kan inzet van het platform online en
offline, door samenwerking in de keten en
de zelf- en samenredzaamheid van
zorgvragers en mantelzorgers
optimaliseren.
Nee, het project is gericht op
ondersteuning van samen- en
zelfredzaamheid in eigen leefomgeving en
op stimuleren van de samenwerking
binnen de zorgtriade zorgvrager,
mantelzorgers en professionele
hulpverleners .

Inhoudelijke criteria
er is in de regio voldoende draagvlak voor het project. Projectaanvragen voor
regionale projecten zijn tot stand gekomen en/of heeft draagvlak vanuit een
regionaal platform of overleg. Bij deze projectaanvragen zijn handtekeningen
vereist van alle aanvragers.

het project bevordert de versterking van de eerstelijnszorg

Het project wordt gedragen door regionale
partners. Zie overzicht van betrokken
partijen. Door het netwerk van Beter Thuis
therapie (ruim 15 jaar actief met therapie
in de thuissituatie)en de driejarige pilot
samen beter thuis zijn wij zeer goed
ingevoerd in de regio en hebben een
uitgebreid en hecht netwerk opgebouwd.
Door dit vertrouwen is de kans van slagen
om de samenwerking tussen de
verschillende lijnen (nog) verder te
versterken en de randvoorwaarden om
good (super) practice neer te zetten
uitstekend ingevuld.
Ja ontlasting door e-health /e-informatie
toepassingen naar clientsysteem zoals
instructievideo’s, goede deelbare
informatie en webinars en online lokale

het project bevordert de samenwerking met andere partijen

projectdoelstellingen kunnen SMART worden geformuleerd
het project levert een bijdrage aan de continuïteit en de (organisatorische)
kwaliteit van zorg (ketenintegratie, netwerkvorming, regionaal afgestemde
zorg)

het project betreft geen zorgverlening die al uit reguliere middelen
gefinancierd wordt

het project is niet primair gericht op belangenbehartiging van de praktijk of
beroepsgroep

fora en app voor laagdrempelige
individuele 1-op-1
instructie/communicatie waardoor
eerstelijnszorg tijd overhoudt voor
aspecten waar zij echte waarde kan
toevoegen. Kortom: gebruik maken van
nieuwe media om informatie te delen om
niet steeds dezelfde basale instructies te
hoeven geven, maar juist focus op de
speciale gevallen en uitzonderingen.
Ja, onze blended care keten gaat uit van
integrale samenwerking van de
verschillende lijnen (ook al
vertegenwoordigd in klankbordgroepen in
het platform) , waarbij door slimme
toegeleiding de juiste actor aan bod
komt.Missie en visie is omzelfzorg in
kracht te zetten door goede e-informatie te
delen via het platform, maar ook dmv inzet
verbinding via social media. Het platform
richt zich op ondersteuning van de nulde
lijn/ zorg thuis en is daardoor een
verbindende schakel tussen ziekenhuis,
eerste lijn en lokale welzijns partners. P
Ja (zo scherp mogelijk), zie
projectaanvraag.
Op alle onderdelen levert het digitale
platform met blended care opvolgketen
een bijdrage: ketenintegratie (meer
samenwerking tussen de lijnen),
netwerkvorming (samen actief, verbonden
met en samenwerkend in het platform),
regionaal afgestemde zorg (afstemming
zorg kan versterkt en verbeterd
plaatsvinden doordat basale informatie al
bekend is en op maat op het juiste moment
gedeeld kan worden).
Nee. De inzet van instructievideo’s of
verwijzing naar goede deelbare informatie
wordt zeer gewaardeerd maar niet
gefinancierd. Er is veel lobbywerk verzet in
de pilot. Ook VWS/ministerie werd 5
december 2016 bezocht mbt dit thema.
Zie verder:korte samenvattende terugblik
http://www.samenbeterthuis.nl/wpcontent/uploads/01-11-2016-Terugblikop-drie-jaar-pilot-Samen-Beter-Thuis.pdf
Nee, gericht op inzet van online platform
en gericht op samenwerking in de keten.

Financiële criteria
het project is financieel haalbaar
de gevraagde projectfinanciering overschrijdt niet het maximum budget voor
projectfinanciering
bij een financiering van boven de € 50.000,- is de aanvrager bereid te voldoen
aan het verantwoorden door middel van een financieel overzicht of
controleverklaring van een accountant
VEZN houdt zich het recht voor om inzage te hebben in de financiële
administratie ten behoeve van de controle van de financiële gang van zaken
rond een project

Ja, voorziene werkzaamheden staat in
goede verhouding met beschikbare
tijd/budget.
Nee, gevraagde bedrag valt binnen budget
Ja, controleverklaring van accountant .
Accountant is ook betrokken geweest bij
eerdere projectaanvraag, -administratie en
-goedkeuring.
Uiteraard, op elk moment opvraagbaar. Wij
werken altijd 100% transparant.

Overige voorwaarden
er wordt periodiek een evaluatie / rapportage aangeleverd over de voortgang
van het project
het ontwikkelde materiaal (zoals bijvoorbeeld een visiedocument,

Ja, voorstel per 6 maanden. Nog in
samenwerking met de subsidiegever exact
vast te stellen bij start van project.
Project voorziet in periodieke rapportage

intentieverklaring, protocol) wordt beschikbaar gesteld voor uitrol en voor
andere projecten
ontwikkelde producten worden gedeeld via de website
www.versterkingeerstelijn.nl, nieuwsbrief en/of andere kanalen

bereidheid tot het delen van kennis en opgedane ervaringen

actieve bijdrage aan de uitrol van gerealiseerde best practices

projectinformatie, zoals een omschrijving van het project, opgedane
ervaringen en de resultaten, wordt gepubliceerd op de website
www.versterkingeerstelijn.nl

en eindrapportage.
Ja, ook via platform
www.samenbeterthuis.nl. Delen van kennis
en producten is de voortdurende uitdaging
en ultieme bedoeling en inzet van het
online digitale platform van dit project.
Ja. Delen van kennis en ervaring is onze
missie en visie:
http://www.samenbeterthuis.nl/oversamen-beter-thuis/missie-en-visie/
“Help zelfzorg in kracht door
kennisoverdracht”
“Shared values en shared businesscases”.
Delen verhoogt de verdere bekendheid en
adoptie van het platform.
Delen vergt ook digitale doorontwikkeling
mbt online vindbaarheid (SEO) en goede
branding van social media kanalen.
Ja, dit versterkt onze positie en is al ingezet
tijdens de pilot in gesprekken met
organisaties als Vilans/Mezzo/Movisie/
VNG /VWS. Juiste en congruente
incentives. Het netwerk hiervoor ligt klaar,
zie evt. rapportages gedurende de pilot.
http://www.samenbeterthuis.nl/oversamen-beter-thuis/missie-envisie/rapportages-en-verslagen/
Zeer wenselijk, dit helpt ons in de
verspreiding van onze blended care visie
en de adoptie van het digitale platform.

De ondersteuningsgelden voor projecten worden alleen beschikbaar gesteld voor:
activiteiten binnen de reikwijdte van de ondersteuningsgelden die zijn
goedgekeurd via de projectaanvraag
projectmanagementuren
projectondersteuning

Akkoord
Aanvraag betreft projectmanagementuren
Boekhouding/organisatie bijeenkomsten
/delegeerbare administratieve taken/uren
voor data analyse.

De ondersteuningsgelden zijn niet bestemd voor:
reis- en verblijfskosten
activiteiten die behoren tot eigen bedrijfsvoering
activiteiten in het kader van belangenbehartiging
scholing en training
PR en communicatie (foldermateriaal)
huur accommodatie (VEZN gaat er van uit dat één van de participanten de
mogelijkheid heeft ruimte beschikbaar te stellen)
vacatiegelden voor participatie (met uitzondering van het moeten vrijmaken
van personen ten behoeve van het projectleiderschap)
licenties en onderhoudscontracten aangeschafte software
wetenschappelijk onderzoek
financiering van zorg
huisvestingskosten van de projectleider/ projectondersteuner (VEZN gaat er
van uit dat de aanvragende organisatie, indien nodig, een ruimte ter
beschikking stelt)

Nee, niet gebudgetteerd.
Nee, aanvraag heeft andere scope
Nee, aanvraag heeft andere scope
Nee, aanvraag heeft andere scope
Nee, aanvraag heeft andere scope
Nee, kantoor en oefenruimte van
aanvrager Beter Thuis therapie is daarvoor
beschikbaar.
Niet van toepassing
Niet relevant.
Nee, niet van toepassing.
Nee gericht op inzet van digitaal platform,
meting van good practice en verbetering
van de samenwerking. Ontzorging!
Niet relevant. Beter Thuis fysiotherapie &
ergotherapie stelt eigen ruimte (incl.
catering) ter beschikking voor
projectoverleg, bijeenkomsten
klankbordgroepen zoals dat ook tijdens
vorige pilot gebeurde.

