
Jaarverslag 2021

maart 2022



Dat is de missie van Sleutelnet conform ons nieuwe strategisch 
plan dat wij afgelopen voorjaar hebben gelanceerd. Aan ambitie 
ontbreekt het onze regio niet.

Dat bleek ook uit de projecten die wij mochten leiden in 2021, 
maar liefst negen stuks. Sommigen best bescheiden, maar anderen 
relevant voor (vrijwel) álle zorgdisciplines, zoals Communicatie in 
de wijk, implementatie Zivver en PGO.

Hoewel Corona alles behalve voorbij bleek, zagen wij een 
verschuiving van accent in de vragen die ons bereiken. Waar onze 
projecten voorheen vooral gericht waren op de problemen van 
vandaag, zoeken onze participanten steeds meer de samenwerking 
om te anticiperen op de problemen van (over)morgen. Mooie 
voorbeelden zijn de verkenning Mitz en PGO, geheel aansluitend 
op onze missie.

Jasper van Sambeek, directeur

Samen creëren wij de zorg van de 
toekomst
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Participanten

In 2021 heeft Sleutelnet 3 nieuwe participanten mogen verwelkomen: HAP De Limes 
(fusie van Doktersdienst Duin- en Bollenstreek en de SHR), People Care en Stichting 
LUBEC. Daarmee komt het totaal aantal participanten op 33. Door nog enkele fusies, 
overnames en faillissementen zijn er wat zorgaanbieders als participant vertrokken. 
Nog steeds zijn vrijwel alle zorgpartijen in de regio Zuid-Holland Noord 
vertegenwoordigd in Sleutelnet.
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Strategisch plan
In 2021 hebben wij ons strategisch plan gelanceerd voor de jaren 2021 – 2023. 
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Strategisch plan

Onze missie is: samen creëren wij de zorg van de toekomst. Meer weten over wat 
Sleutelnet doet? Bekijk dan de animatievideo over Sleutelnet. 
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Strategisch plan

Onze activiteiten dragen bij aan onderstaande strategische doelen, en zijn gericht op de 
zorgthema’s afstemming en overdracht, e-health, medicatie, diagnostiek en privacy.
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Jaardoelen 2021

In het jaar 2021 hebben wij aan onderstaande concrete jaardoelen gewerkt. Verderop in dit 
jaarverslag geven wij aan in hoeverre deze doelen zijn behaald.
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Verspreid over 2021 zijn er 11 verkenningen 
geweest. Een deel daarvan heeft geleid tot een 
mooie regionaal project.

Verkenningen in 2021
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Uitgelichte verkenning: Babyconnect 

Onder leiding van Sleutelnet dienden de IGO Haga Juliana Geboortecentrum en de 
VSV’s Leiden, Leiderdorp en Inzwang op 30 juni de subsidieaanvraag 
voor Babyconnect in. Babyconnect is een VIPP-programma voor 
gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, 
en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en 
kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere 
zorgverleners van de cliënte en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, 
kinderarts en huisarts.

De aanloop naar het indienen van de aanvraag was een mooie, uitdagende 
periode. Het is een race geweest om de juiste informatie boven - én de juiste 
mensen aan - tafel te krijgen. Dit heeft geleid tot een prachtig partnerschap tussen 
drie regio’s: Zuid-Holland Noord, Haaglanden en Midden Holland. In totaal hebben 
60 organisaties aangegeven mee te gaan doen. Een mooi voorbeeld van hoe, met 
hetzelfde doel voor ogen, in korte tijd een 
hechte samenwerking tot stand kan komen.

In november is de subsidie toegekend door 
het ministerie van VWS en het project is 
inmiddels met volle vaart van start!
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Verspreid over 2021 hebben wij 9 regionale 
projecten geleid.

Projecten in 2021
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Hiermee hebben wij ons 
jaardoel projecten ‘per 
strategisch doel één project’ 
gerealiseerd.
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Uitgelicht project: PGO
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Wist u dat 62% van de van 65-plussers in onze regio de intentie hebben geuit om 
PGO’s te gaan gebruiken? 

Tijdens de vorig jaar afgeronde eerste fase van het PGO-project is een enquête 
gehouden onder meer dan 1000 respondenten. Met de resultaten hebben we 
onze regionale PGO-visie opgesteld: Het op weg helpen van mensen - burgers én 
zorgverleners - dat is waar regionale inspanningen voor nodig zijn en waar wij als 
samenwerkende zorgpartijen synergie in kunnen behalen. 

De technologie (die landelijk wordt ontwikkeld) rol je succesvol uit als de burgers 
en zorgverleners ermee kunnen en willen werken. 

• De door burgers verwachte meerwaarde van PGO’s is behoorlijk hoog en is 
met name gelegen in het verbeteren van de eigen gezondheid en het 
beheren van informatie over de eigen gezondheid.

• De door zorgverleners verwachte meerwaarde is onder meer dat PGO’s de 
zorgverlener een beter overzicht kunnen geven van de patiënt(gegevens) en 
dat ze de eigen efficiency kunnen verhogen.

De eerste fase van het project heeft met name voor meer helderheid gezorgd. Nu 
hebben we een beter beeld bij de uitdagingen die voor ons liggen en wordt het 
onder meer van belang patiënten met een afgestemde boodschap te gaan 
informeren, zorgverleners te gaan betrekken en hen aan te moedigen met hun 
patiënten te communiceren over PGO’s en een strategie te bedenken hoe om 
effectief om te gaan met te de tientallen in ontwikkeling zijnde PGO’s.
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Jaardoel diensten
Sleutelnet heeft een kosten-baten analyse uitgevoerd op de 
diensten 
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Alle diensten zijn financieel in kaart gebracht, waarbij onze uren zijn 
meegerekend. Twee diensten bleken structureel verlieslijdend te zijn 
(Sleutelportaal en Zorgapp ZHN). 

Zorgapp ZHN: stappen zijn gezet om een meer passende financiering te realiseren

Sleutelportaal: hier is al verandering in gekomen door:

– Nieuwe dienstaanbieders 

– Passender prijsmodel afgesproken met de leverancier en de afnemers

Baten die niet in geld zijn uit te drukken (hier gaan wij komend jaar voor andere 
diensten mee door):
De gebruikersgroep over POINT:
• Het geeft overzicht, korte lijnen (VVT-ZH), efficiënt, gebruiksvriendelijk
Huisartsen over het Sleutelportaal waarmee zij inzage hebben in patiëntgegevens 
van LUMC:
• Resp. 1: ‘voorkomt soms het doen van een extra labaanvraag’, resp. 2: 

‘voorkomen van dubbeldiagnostiek’, resp. 3: ‘voorkomen van onnodig 
herhaalonderzoek’

De FG’s waarderen de organisatie van de FG-bijeenkomsten met het cijfer 8,3 en 
waarderen de inhoud met een cijfer 8,2.
De zorgprofessionals aan het woord: in deze ‘waardekrant’ leest u wat de Zorgapp 
ZHN bijdraagt in de regio. 

https://sleutelnet.nl/wp-content/uploads/2019/05/Het-belang-van-de-Zorgapp-ZHN-volgens-onze-zorgregio-def.pdf


Diensten in 2021: resultaten

Toelichting
ZorgMail POINT

Zorg-
Domein

LSP Zivver
Sleutel-
portaal

Zorg
app

FG
AVG e-

learning
BWG e-
learning

Digitaal 
recept

Verbetering van de 
informatie-
overdracht

Zorgverlener ontvangt info meer 
conform behoefte. Bijv. correcter,
tijdiger of beter aansluitend op hun 
werkwijze.

x x x x x

Vergroting van het 
toepassingsgebied

Diensten met het potentieel om in 
meer situaties waardevol te
zijn in nieuwe use cases benutten.

x x x x x x x x x

Meer gebruik door 
de deelnemers

Gebruik actief stimuleren, bijv. door 
het creëren van bekendheid of hulp 
bij inpassing in het werkproces.

x x x x x x x x x x x

Meer deelnemers
Dienst onder aandacht brengen bij
partijen die deze nog niet 
gebruiken.

x x x x x x x x x x x

Problemen 
verminderen

I.g.v. suboptimale gebruikers-
ervaringen (bijv. gebruiksonvriende-
lijkheid, onvoldoende performance)

x x x x x x

Verbetering van 
het beheer

O.a. gebruikersondersteuning,
gebruikersgroepen, door-
ontwikkeling coordineren, 
troubleshooting en contract 
en leveranciersmanagement.

x x x x x x x

Verhoging van de 
efficiëntie

Zoveel mogelijk waarde leveren 
tegen zo laag mogelijke kosten.

x x x x x

Op deze pagina wordt aangegeven waaraan wij hebben gewerkt om onze diensten te 
verbeteren.  
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Uitgelichte dienst: Zivver
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De zorgregio Sleutelnet is op 29 maart 2021 
collectief live gegaan met Zivver, de nieuwe 
veilige mail oplossing in de regio. Het project 
‘Implementatie Zivver’ is daarmee officieel 
afgerond.
Wij kijken terug op een mooi én leerzaam 
implementatietraject met een fijne 
samenwerking met Zivver. Samen hebben wij 
alle zorgorganisaties gemigreerd en de 
uitdagingen waar sommige organisaties voor 
kwamen te staan, opgelost.
Sleutelnet is trots op het resultaat en de 
onderlinge samenwerking.

Zivver in cijfers:
• 100 eerstelijns praktijken gebruiken Zivver

• 22 zorginstellingen gebruiken Zivver 
• In 2021 zijn er 540.078 Zivverberichten verstuurd in de regio.
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Uitgelichte dienst: E-learning
Behandelwensengesprek
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In oktober 2021 heeft Sleutelnet ook een op maat gemaakte e-learning
Behandelwensengesprek gelanceerd bij Stichting Amstelland Zorg. 

In februari 2021 heeft Sleutelnet i.s.m. 
Knooppunt Ketenzorg en Stichting 
©aliber de nieuwe e-learning
Behandelwensengesprek gelanceerd. 
Deze cursus werd vóór covid-19 fysiek 
georganiseerd.

Sleutelnet heeft hiermee opnieuw (zie 
ook AVG e-learning) de zorg in de regio 
helpen digitaliseren middels het 
inzetten van een e-learning. 

156 huisartsen en POH’s uit de regio 
hebben in 2021 de e-learning gevolgd.  

https://sleutelnet.nl/service/avge-learning/


RSO Nederland is de koepel van Regionale Samenwerkings Organisaties (RSO’s). 
Haar belangrijkste doelen zijn onderlinge synergie opbouwen en op landelijk 
niveau invloed uitoefenen. Synergie bouwen wij vooral via de RSO-dagen die wij 
enkele keren per jaar organiseren. Hier wisselen wij veel kennis uit en ontwikkelen 
wij gezamenlijk aan relevante thema’s. Inmiddels zijn RSO’s landelijk breed bekend 
en worden wij betrokken en bevraagd, onder meer door het Informatieberaad. 

RSO Nederland
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Ook één van de doelen van RSO Nederland is naadloze 
uitwisseling tussen regio’s mogelijk maken. Wij worden veel 
gevraagd om regio’s zonder of met startend RSO op weg te 
helpen. Wij zijn dan ook verheugd dat er steeds meer RSO’s 
ontstaan, zoals in Utrecht, West-Brabant en Limburg.



De voornaamste landelijke ontwikkelingen die wij zien zijn:

• De focusprogramma’s en gemeenschappelijke 
voorzieningen die zijn geïnitieerd vanuit het 
Informatieberaad

• De VIPP programma’s die digitale verbinding tussen 
zorgverleners en de burger stimuleren

• Steeds meer functionaliteiten en impact vanuit het LSP

• Bij al deze ontwikkelingen speelt Sleutelnet een essentiële 
rol in hun implementatie in onze regio

Landelijke ontwikkelingen
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Ons team
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Dé succesfactor van bureau Sleutelnet. Ook in 2021 is ons team
veranderd:

• Versterking van werkstudent Casper en stagiaire Danique

• Afscheid genomen van Simon en Lisa

Hoogtepunten:

• Great Place to Work certificering

• Heidag (voor het eerst weer fysiek) 

• Partnerdiner

• Samen gewerkt aan financiële stabiliteit

https://sleutelnet.nl/over-ons/team/


Nu Sleutelnet een steeds belangrijkere rol in de regio speelt, vinden wij het 
waardevol om uit te dragen waar wij voor staan en waar wij naar streven. Met 
onze kernwaarden tonen wij wat wij belangrijk vinden en dit helpt richting geven 
aan onze keuzes en ons gedrag. Wij gebruiken onze kernwaarden onder meer voor 
onderlinge feedback, in onze uitingen, bij werving van nieuwe collega’s en bij onze 
besluiten. 

Kernwaarden Sleutelnet
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Great Place to Work

De werkcultuur van Sleutelnet is bekroond met de certificering van Great Place To
Work. Dit is een organisatie die opereert in 60 landen en werkgevers doorlicht op 
vertrouwen – volgens hen dé sleutel tot organisatiesucces. Begin 2021 zijn de 
resultaten hun onderzoek gepresenteerd. Bij een gemiddelde score van minimaal 
70% mag je jezelf een great place to work noemen. Wij scoorden 93%. Hieronder 
onze resultaten per ‘GPTW-dimensie’.

Zie ook: https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/3515/Sleutelnet

https://www.greatplacetowork.nl/workplace/item/3515/Sleutelnet
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Jaardoel netwerk: Stakeholdersbeleid

Sleutelnet

TM

RSO 
NL

Participanten
Medewerkers

RVC
RSO Nederland/andere RSO’s

Transmuralis
Reos

Overheden
Buurregio’s

Leveranciers van diensten
Zorgaanbieders die geen participant zijn

Koepels
Burger vertegenwoordiging

Landelijke programma’s
Leveranciers van niet-diensten

Beroepsgroepen
Buren

Opleidingen/scholen
(sociale) media

Doel van het stakeholdersbeleid is 
het identificeren van 
belanghebbenden en de relaties 
tussen belanghebbenden en hun 
behoeften, om daar vervolgens een 
strategische visie op te baseren.
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Jaardoel intern: 
persoonlijk ontwikkelbeleid

Vanuit onze kernwaarde ‘wij verbinden en verbeteren’ vinden wij persoonlijke 
ontwikkeling van Sleutelnetters echt belangrijk. Het opgeleverde persoonlijke 
ontwikkelbeleid (POB) heeft onder meer aandacht voor:

• Ons persoonlijk ontwikkelplan, waarmee elke Sleutelnetter het team laat 
reflecteren op de eigen persoonlijke jaardoelen.

• Reflectie op gedrag, aan de hand van buddy’s, een feedbackcarrousel en 
intervisie.

• Sociale verbinding met elkaar, participanten, buren en partners.

• Onboarding en offboarding

• Vergroting van kennis en vaardigheden middels opleiding, training, coaching, 
RSO-dagen, Sleutelfestijn, symposia en congressen.

• Naast functies hebben wij rollen geïntroduceerd die rouleren en waarin wij 
ons breder ontwikkelen, zoals mensenmens (HRM), CFO (financiën), 
praatjesmaker (communicatie), minister van buitenlandse zaken (contact 
andere regio’s), nerd (ICT) en nachtburgemeester (cultuurbewaker).



Financieel

De omzet over 2021 bedraagt € 2.133.938,-,  dit is iets meer dan drie ton meer 
dan vorig jaar. Helaas hebben wij geen zwarte cijfers gedraaid, waardoor het 
resultaat een kleine 42k ofwel 2% negatief uit pakt (na aftrek van de 
innovatiereserve). Wij hebben maatregelen genomen en de financial control 
verbeterd om deze verhouding weer duurzaam te herstellen.

De financiële balanspositie niet zorgwekkend. De liquiditeit is rond onze norm met 
een current ratio van 1,9. Dit geldt ook voor onze solvabiliteit met een EV/TV ratio 
van 49%.
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• Sleutelnet heeft namens RSO Nederland het 
MICx webinar ‘met de voeten in de klei’ 
georganiseerd, waar circa 100 mensen aan 
deel namen.

• Jasper was medeorganisator van de Vrienden 
van het Informatieberaad 2021. Dit is het 
jaarlijkse hoogtepunt van het belangrijkste 
bestuurlijke platform voor zorgdigitalisering in 
Nederland.

Exposure
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https://www.aanmelder.nl/micx2021/wiki/606622/3-maart-2021
https://www.informatieberaadzorg.nl/actueel/nieuws/2021/10/07/vib---versnellen-zonder-vastlopen


algemeen – in de regio – landelijk – organisatie – in de spotlights



Bedankt voor de prettige samenwerking en 
het verder helpen verbinden van onze regio!
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