
 
 

Overzicht lerende evaluatie JZOJP: onderzoeksvragen, methode en producten 
Onderzoeksvragen Methode/activiteit in 2021 Product 2021 
     
Hoofdvraag: Wat is er nodig om de beweging 
JZOJP verder te brengen? 

1) Input uit methoden Pijler 1, 2, en 3                         
2) Interviewronde/ vragenlijst met                              
   a. inwoners;  
   b. professionals;  
   c. organisaties (financiers en aanbieders);   
   d. koepels en regulerende partijen.             

Online tussenrapportage (Q2) en overall 
reflectie in Factsheet 2021* (Q4) 

 
3) Actietafels en landelijke tafel *** 

 
   
Pijler 1: Inzet 

  

1. Op welke wijze zetten partijen zich regionaal 
en landelijk in om de beweging JZOJP te 
realiseren? 

Interviews/ vragenlijst met                                          
   a. inwoners,  
   b. professionals;  
   c. organisaties (financiers en aanbieders);   
   d. koepels en regulerende partijen.             

Factsheet 2021*, opbrengst is input voor 
actietafels en interviewrondes (Q4) 

2. Hoe ontwikkelt de beweging zich door de tijd? Idem, inclusief document-analyse   Input voor Factsheet 2023, opbrengst is 
input voor actietafels en interviewrondes.     

Pijler 2: Ervaringen 
  

3. Wat zijn de leerervaringen van de regio's? Deelvraag bij actietafel en landelijke tafel   Factsheet 2021* (Q4)    
4. Wat zijn de leerervaringen t.a.v. specifieke 
bouwstenen?** 

Cases/ narratieven ter voorbereiding van 
actietafels; vier actietafels in 2021 met 
leerregio’s.  

Factsheet 2021* (Q4) 

• Verbetercyclus: Hoe kun je regionaal 
ondersteunende verbetercyclus realiseren? 

Case-studies met enkele leerregio's, 
inzoomen op zowel technische kant alsook 
proces (data en beleid). 

Product incl verschillende strategieën qua 
vormgeving en voor- en nadelen (Q2/3) 

• Bekostiging/ financiering: Hoe kan de 
bekostiging en financiering de beweging 
JZOJP stimuleren? 

1) businesscase maken sociaal &medisch 
domein        2) Inventarisatie vorm en 
ervaringen leerregio’s 

Product met tussentijdse inzichten (Q2/3) 

• Inwonerparticipatie: Hoe maken we de 
beweging JZOJP van en voor inwoners? 

Inventarisatie vorm en ervaringen in 
leerregio’s 

Product met tussentijdse inzichten (Q2/3) 
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• Samenwerking: Hoe kan je zo goed 
mogelijk samenwerken om JZOJP te 
stimuleren? 

Reflectie met leerregio's op beschikbare 
inzichten 

Zelf-scan tool voor regio's inclusief 
handelingsopties (Q3) 

• Kwetsbare mensen: Hoe kunnen we zorg- 
en ondersteuningsaanbod laten aansluiten 
bij behoeften van kwetsbare mensen? 

Case-study in enkele leerregio's gericht op 
veelgebruikers, inventarisatie interventies en 
ervaringen 

Product met tussentijdse inzichten (Q2/3) 

   
5. Wat zijn de leerervaringen t.b.v. specifieke 
subgroepen? 

Vier tot acht keer een actietafel gericht op 
subpopulatie in 2021 

Factsheet 2021* 

• Hoe kunnen we JZOJP realiseren voor 
mensen met mentale diversiteit? 

Verdieping nog nader te bepalen. Actietafel rapportage online  (Q2, Q3, en 
Q4) 

• Hoe kunnen we JZOJP realiseren voor 
ouderen in laatste 1000 dagen? 

Verdieping nog nader te bepalen. Actietafel rapportage online  (Q2, Q3, en 
Q4) 

• Hoe kunnen we JZOJP realiseren voor 
veelgebruikers? 

Verdieping nog nader te bepalen.  Actietafel rapportage online  (Q2 en Q4) 
   
6. Hoe worden de ervaringen uitgewisseld en 
wat kunnen regio's van elkaar leren? 

Deelvraag van eerder genoemde actietafels 
en landelijke tafel.  

Factsheet 2021* 
   
Pijler 3: Trends 

  

7. Wat zijn de trends t.a.v. de beweging JZOJP? 
 

Input t.b.v. Factsheet 2023  
Tellen: Literatuurstudie en Delphi panel Kernset regionale indicatoren JZOJP (online 

2021 - Q2)   
Vertellen via verschillende kwalitatieve 
methoden 

Storytelling en andere kwalitatieve 
onderzoeksproducten (online Q4) 

* Eén overkoepelende factsheet 2021; tussentijds via deelproducten worden resultaten online gedeeld via www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl;  
** Meer gedetailleerde vragen die relevant zijn om te beantwoorden voor de regio’s en bestuurders zodat beweging verder gebracht kan worden, zie Bijlage ‘Ontwikkelvragen’.  
*** Tijdens de actietafel en landelijke tafel sept/ oktober 2021 zal worden gereflecteerd op alle opbrengsten uit 2020 en 2021 om de hoofdvraag te beantwoorden.   
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