
Jaarplan 2020



In 2020 starten wij met het vormen van de nieuwe 
strategie van Sleutelnet. Het strategisch plan 2018-
2020 loopt af en wij willen dit jaar met onze 
participanten een strategisch plan 2021-2023 vormen. 
Wij verwachten dat de snelle groei van de afgelopen 
jaren nu wordt opgevolgd door meer stabiliteit. Een 
belangrijke kans is intensievere samenwerking met 
onder meer gemeenten, VWS en RSO Nederland, 
waarmee wij nog meer impact kunnen maken voor 
onze regio.

Nieuwe strategie



In dit jaarplan wordt allereerst de stand van zaken eind 
2019 geschetst. Daarna nemen wij u mee in de 
doelstellingen voor 2020. Deze doelstellingen zijn 
onderverdeeld in: algemeen, projecten, verkenningen 
en diensten. Ook wordt ingegaan op de kansen en 
uitdagingen in 2020. 

Leeswijzer



Stand van zaken eind 2019

Participanten:



9 
Diensten

ZorgMail

FG-team

E-learning

Sleutel-mail

Sleutel-
portaal

ZorgDomeinPOINT

LSP

Zorgapp 
ZHN

42.706 veilig 
verzonden 
berichten per 
jaar

2,3 miljoen 
elektronische 
berichten in 
onze regio per 
jaar

14
ontvangende 
organisaties

149 huisartsen; 
66 apotheken; 
572.693 toestemmingen; 
66.600 opvragingen

200 uur per 
maand
door 3 FG’s
bij 20
participanten

9.000 bezoeken 
per jaar, 
waarvan 58%
t.b.v. 
labuitslagen

Ingekocht voor 
1.500
medewerkers, 
246 afgeronde 
e-learnings

11.000
transfers per 

jaar

1.000 actieve 
gebruikers; 50
regionale werk-
afspraken; >100 
scholingen

Stand van 
zaken eind 2019



9
Diensten

ZorgMail

FG-team

E-learning

Sleutel-mail

Sleutel-
portaal

Zorg-
DomeinPOINT

LSP

Zorgapp 
ZHN

3
Projecten

HASP 2.0

Strategisch 
plan

OPEN

Sleutelnet verbindt

7
Platforms

Participanten
raad

Expertgroep 
messengers

RSO 
Nederland

ICT-
managers-

overleg

FG bijeen-
komsten

E-health-
platform

Stroomlijnen 
verwijs-

systemen

9
Verkenningen

Commu-
nicatie in de 

wijk

Toedienings-
registratie

Actueel 
medicatie-
overzicht

Acute 
hartzorg

Verwijzing 
HAP-SEH

Baby-
Connect

Beelden-
uitwisseling

Messengers

Verwijzen 
2e lijn 



9 
Diensten

ZorgMail

FG-team

E-learning

Sleutel-mail

Sleutel-
portaal

ZorgDomeinPOINT

LSP

Zorgapp 
ZHN



Hier geven wij aan hoe de diensten van Sleutelnet verder verbeterd 
kunnen worden. De doelstellingen worden in onderstaande tabel 
toegelicht en kunnen gelden voor meerdere diensten. Op de volgende 
pagina wordt aangegeven welke doelstelling geldt voor welke dienst. 

Doelstellingen per dienst (1)
Missie: 

Een gezonde regio door 
digitale samenwerking

Visie: 
Wij versterken digitale 

samenwerking, waardoor in 
2020 onze zorgprofessional 

toegang heeft tot alle 
benodigde informatie en 
onze zorgconsument de 

regie kan voeren over zijn 
eigen gezondheid.

Doelstelling Toelichting

Verbetering van de 
informatieoverdracht

Dit houdt in dat de zorgverleners de informatie meer ontvangen conform hun 
behoefte. Dit kan betekenen: correctere informatie, vollediger, tijdiger of beter 
aansluitend op hun werkwijze.

Vergroting van het 
toepassingsgebied

Sommige diensten hebben het potentieel om in meer situaties waardevol te 
zijn. Wij streven ernaar ze ook in deze nieuwe use cases te benutten.

Meer gebruik door 
de deelnemers

Soms worden diensten nog beperkt gebruikt, bijvoorbeeld vanwege 
onwetendheid of wennen aan een nieuwe manier van werken. Dan zullen wij 
meer gebruik actief stimuleren.

Meer deelnemers
Wanneer nog niet alle zorgverleners of zorgaanbieders (die ervan kunnen 
profiteren) de dienst gebruiken, zullen wij dit onder de aandacht brengen bij 
deze partijen.

Problemen 
verminderen

Dit hebben wij als doel wanneer de gebruikerservaringen suboptimaal zijn, 
vanwege bijvoorbeeld gebruiksonvriendelijkheid, onvoldoende performance of 
fouten.

Verbetering van het 
beheer 

Beheersactiviteiten zijn onder meer gebruikersondersteuning, monitoring van 
het gebruik, organisatie van gebruikersgroepen, coördinatie van 
doorontwikkeling, contract- en leveranciersmanagement en troubleshooting.

Verhoging van de 
efficiëntie

Hiermee beogen wij zoveel mogelijk waarde te leveren tegen zo laag mogelijke 
kosten.



Doelstellingen per dienst (2)

ZorgMail POINT Zorg-
Domein LSP Sleutel-

mail
Sleutel-
portaal Zorgapp FG E-learning

Verbetering van de 
informatieoverdracht x x x

Vergroting van het 
toepassingsgebied x x x x x x

Meer gebruik door de 
deelnemers x x x x x x x

Meer deelnemers x x x x x x x x

Problemen verminderen x x x

Verbetering van het beheer x x

Verhoging van de efficiëntie x x x x

Onderstaande tabel geeft weer waar wij duidelijke kansen zien en in 2020 
proactief op willen acteren. In de lege velden kunnen zich ook kansen 
voordoen, welke wij dan reactief zullen benutten.



Ten minste

3 
Projecten

HASP 2.0

Strategisch 
planOPEN



Doelstelling per project

Doelstellingen

OPEN

• De subsidieaanvraag is toegekend.
• We hebben module 1 succesvol afgerond, wat betekent dat 

minimaal 95% van de deelnemende huisartsenpraktijken in staat is 
het dossier online/digitaal beschikbaar te stellen aan de eigen 
patiënten.

• We hebben een start gemaakt met uitvoering van module 2, 
waarbij de patiënt gestimuleerd wordt om gebruik te maken van de 
online inzage.

HASP 2.0 • Het project wordt Q1 2020 afgerond.

Strategisch plan • Het strategisch plan voor 2021-2013 wordt gepubliceerd. 



9 
Verkenningen

Communi-
catie in de 

wijk

Messengers

Toedienings-
registratie

Actueel 
medicatie-
overzicht

Acute 
hartzorg

Verwijzing 
HAP-SEH

Baby-
Connect

Beelden-
uitwisseling

Meer informatie over de verkenningen is te vinden in de monitor (Bijlage 5)

In 2020 staan er 9 
verkenningen op 

de planning. 

De doelstelling is 
om per verkenning 
met de betrokken 
ketenpartners te 
besluiten of deze 
verkenningen een 
project worden.

Verwijzen 
2e lijn 



Algemene doelstellingen

In 2020 willen wij verder realiseren…

• De samenwerking VWS wordt uitgekristalliseerd, waarbij wij mikken op financiële ondersteuning 
voor RSO Nederland en voor Sleutelnet

• RSO NL wordt verder geprofessionaliseerd, waarmee wij meer synergie tussen regio’s realiseren, 
betere uitwisseling tussen de regio’s mogelijk maken en de regionale belangen landelijk beter over 
het voetlicht krijgen. 

• Wij realiseren onze “Team focus doelstellingen”, te weten een kapstok waarom en welke 
activiteiten Sleutelnet ontplooit, minder werkdruk en meer structuur voor alle collega’s.

• Onze bedrijfsvoering wordt verder geprofessionaliseerd, onder meer met tijdschrijven.
• Wij gaan de betekenis van onze kernwaarden doorleven met alle collega’s, waarmee wij onze 

organisatiecultuur verankeren en versterken.
• Er komt een systeem voor het contractmanagement met leveranciers.
• Wij ontwikkelen en implementeren een liquiditeitsplan.
• Ons office management wordt onder de loep genomen en heringericht, met als doel om onze 

effectiviteit en efficiëntie te verhogen en onze dienstverlening te optimaliseren.
• Wij gaan gerichter en actiever opleiding vormgeven waarmee mensen zich sneller ontwikkelen en 

nog meer voldoening ervaren.



Sleutelnet verbindt

7
Platforms

Participanten
raad

Expertgroep 
messengers

RSO 
Nederland

ICT-
managers-

overleg

FG bijeen-
komsten

E-health-
manifest

Stroomlijnen 
verwijs-
stromen

Sleutelnet vervult 
een platform-

functie in de regio. 
Samenwerking 

vraagt om 
ontmoeting, 

visievorming en 
werken aan de 
relatie. Dit is 

randvoorwaardelijk
om concrete 
resultaten in 

digitalisering te 
kunnen bereiken.



Kansen en uitdagingen

In 2020 verwachten wij het volgende op ons pad…

Kansen

• Er lopen 9 verkenningen. Deze kunnen allemaal leiden tot nieuwe projecten en/of 
diensten. Er blijkt dus veel behoefte te zijn aan meer digitale samenwerking én 
ondersteuning door Sleutelnet.

• Concrete plannen voor samenwerking tussen RSO Nederland en VWS, wat kan 
leiden tot waardevolle ondersteuning

• Vooral dankzij de e-healthfestivals staan wij in de belangstelling bij nieuwe 
stakeholders, zoals gemeenten, welzijnsorganisaties, TNO, provincie Zuid-Holland, 
de Rabobank, e-healthpartijen en VWS

• Momentum (politiek, media, digitalisering op de bestuurlijke agenda)
• Stabiel team: de continuïteit van het bureau Sleutelnet is goed op orde
• Steeds meer regio’s willen een RSO, waardoor de landelijke uitwisseling ook 

verbetert
• Er zijn vijf landelijke programma’s (de ‘big five’) die toenadering zoeken tot de 

RSO’s

Uitdagingen
• De LSP-vergoeding is niet meer vanzelfsprekend
• Overnames en vendor lock-in leveranciers
• Er kan plots veel op ons afkomen vanwege alle kansen



Ontwikkelingen

In 2020 verwachten wij de volgende ontwikkelingen en omstandigheden:

Intern

• Een team dat stabiel blijft qua grootte (stagnatie van de groei). De groei zou wel 
aangewakkerd kunnen worden door landelijke ontwikkelingen: een impuls van het 
Ministerie van VWS op bepaalde thema’s waardoor de vraag naar projecten zou kunnen 
groeien én een mogelijke impuls in de mankracht via het Ministerie van VWS.

Extern

• Inzet op de prioritaire processen bepaald door het Ministerie van VWS. Naar aanleiding 
van de inzet op de “Big 5” zou de vraag naar verkenningen, projecten en diensten kunnen 
toenemen, bijvoorbeeld door nieuwe subsidiemogelijkheden.

• Wettelijke veranderingen: het wettelijk kader waar Sleutelnet in opereert zal mogelijk 
veranderen daar het Ministerie van VWS inzet op (wettelijke verankering van) de digitale 
gegevensuitwisseling in de zorg. Wettelijke veranderingen kunnen van invloed zijn op de 
vraag naar verkenningen, projecten en diensten (bijvoorbeeld door 
subsidiemogelijkheden) en kunnen daarnaast een effect hebben op lopende projecten en 
diensten. 

• Samenhangend met deze beleidsmatige en wettelijke ontwikkelingen en omstandigheden 
wordt de positie van het InformatieBeraad verstevigd. Wij houden er rekening mee dat 
ook de positie van RSO Nederland, en de RSO’s, daarin verstevigd wordt.

• Een groeiende, landelijke weerstand tegen monopolies en vendor lock-ins. Het publieke 
debat over monopolies en vendor lock-ins door commerciële bedrijven in de zorg wordt 
momenteel aangewakkerd. Dit kan een momentum betekenen voor veranderingen in de 
zorg en ICT. Het momentum kan kansen en uitdagingen creëren voor Sleutelnet. 


