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Doel

Doel Achterstandsfondsen landelijk

Ondersteunen van huisartsenpraktijken in achterstandswijken
om de kwaliteit van huisartsenzorg en het werkplezier van de 
huisarts te bevorderen door het financieren van projecten
gericht op het voorkomen en verhelpen van knelpunten die 
door de huisartsenpraktijken worden ervaren.



Hoe ondersteunt ASF?
Huisartsen(praktijken) kunnen voor verschillende soorten ondersteuning een beroep
doen op het ASF, namelijk:

• Advies: Het ASF brengt advies uit over mogelijke verbeteringen. 
• Projectmanagement: Het ASF biedt ondersteuning bij de uitvoering van een project 

en verzorgt de procesbegeleiding. 
• Financiering: Het is ook mogelijk om zelf als huisartspraktijk, i.o.m. de 

huisartsorganisatie, een projectaanvraag in te dienen. 



Voor wie & welke voorwaarden?

Voor huisartsen met patiënten uit achterstandswijken in het 
patiëntenbestand

• De projectaanvraag draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van 
zorg.

• De projectaanvraag draagt bij aan het werkplezier van de huisarts.

• De aanvraag draagt bij aan het verlagen van de werkdruk in de 
huisartsenpraktijk.

• Bij de beoordeling wordt gekeken naar het beschikbare budget per 
gemeente.



Hoe werkt het?

Mail 
achterstandsfonds
@zonh.nl
•Aanvraag in ASF format
•Hulp, inspiratie of advies 
nodig? Laat het ons 
weten!

Beoordeling 
projectcoördinator 
ASF
•Past aanvraag binnen 
kaders ASF?

Beoordeling 
Adviescommissie 
•Bestaat uit  
zorgverzekeraars en 
huisarts uit de regio.

Definitieve 
beslissing voor 
akkoord
•De Adviescommissie 
neemt de uiteindelijke 
beslissing.

Uitvoering van 
project
•Indien aangevraagd: incl. 
ondersteuning vanuit 
ASF

•Gedurende jaar: facturen
•Einde jaar: evaluatie in 
ASF format

Project aanvraag? 



ASF speerpunten voor 2021

IMAGO 
Zichtbaarheid en bereik

ASF verder vergroten

DUURZAAMHEID
Borging van projecten en 

blijvende binding
met deelnemende praktijken

VRAAGGERICHT & 
INNOVATIEF AANBOD 

Weten wat er leeft en inspelen op 
behoefte. 



Hoe realiseren?

Ontwikkelen 
website ASF

Goede 
voorbeelden 
delen door 

nieuwsberichten

Ontwikkelen 
ASF logo

Aansluiten bij 
praktijkmanagersoverleg waar 

mogelijk

ASF 
inspiratiesessie

Speerpunt: imago



Speerpunt: 
vraaggericht aanbod

Hoe realiseren?

Laagdrempeligheid verder 
vergroten en uitdragen. Wij 

nemen het uit handen!

Experts per 
thema

Continueren 
productontwikkeling

korte lijntjes met 
huisartsenorganisaties. 

Praktijken betrekken die nog 
niet mee doen. 



Betrouwbaarheid: we doen 
wat we zeggen en leveren 

kwaliteit

Verbinding houden met:
ASF projectgroep, ASF 

projectteam, Adviescommissie 
en ASF landelijk

Waar mogelijk 
domeinoverstijgend

aanbod

Speerpunt: 
duurzaamheid 

Hoe realiseren?



ASF planning 2021

Projectaanvragen 
2021 van start
ASF teamoverleg

Januari – februari
Ontwikkelen 
website ASF
Jaarplan 2021
ASF projectgroep 
overleg

Maart – april
Ontwikkelen logo 
ASF
ASF landelijk 
overleg

Mei – juni
ASF projectgroep 
overleg

Juli – augustus
Adviescommissie 
overleg
ASF teamoverleg
ASF projectgroep 
overleg
ASF landelijk 
overleg

September –
oktober

Inspiratiesessie ASF
Evaluaties 
projecten 2021 en 
uitbetaling 
facturen Q4

November –
december

 Projectaanvragen en facturen 2021
 Goede voorbeelden delen
 Aansluiten bij praktijkmanagersoverleg waar 

mogelijk
 Productontwikkeling
 Ontwikkelen expertise 

Gedurende het hele jaar: 
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