Beste SET-uppers,
In deze nieuwsupdate alle informatie en details over de activiteiten van SET-up in
november en december.

Agenda
Terugblik | Webinar Veiligheid & privacy: Tijdens de tweede SET-up webinar ging Wilco Brouwers in op
de toepassing van de AVG wetgeving in je SET-project. Heel nuttig en belangrijk voor een gedegen
implementatie. Heb je de webinar gemist en wil je deze terugkijken? Dan kan dit via deze link. De
presentatie van Wilco staat online in de bibliotheek van SET-up op onze website. De vragen die bij ons
binnen gekomen zijn over dit onderwerp voorzien wij van antwoord en delen we binnenkort weer met
jullie.

21 november | 13.30 – 16.30 (aansluitend borrel) | Innovatiecluster bijeenkomst: Via deze link vind je
de agenda voor deze bijeenkomst. Heb je je nog niet aangemeld en ben je er wel bij? Registreer je direct
hier.

Op 21 november komen wij bij elkaar met de volgende gehonoreerde SET-aanvragers. Een goed moment
om onderling kennis te maken en kennis te nemen van elkaars projecten. Uiteraard zullen wij ook wat
toelichten over de (aankomende) activiteiten van SET-up en horen we graag waar jullie behoefte aan
hebben. De bijeenkomst is voor alle personen (projectleiders, adviseurs, projectexperts, etc.) die
betrokken zijn bij de verschillende partijen van het innovatiecluster (zorgaanbieder, inkoper, leverancier,

zorgcentrale, kennisinstelling, etc.).

Nota bene: een aantal mensen is helaas verhinderd op 21 november. De volgende
innovatieclusterbijeenkomst is op donderdagochtend 23 januari. Kun je 21 november niet? Reserveer dan
vast 23 januari van 09.30 – 13.00 in je agenda. Aanmelden kan ook al via deze link.

2 december – 13.30-17.00 uur | Training Impact met eHealth: Het programma voor 2 december is
bekend. Hier vind je de agenda voor deze middag.

Wat is de impact van een eHealth toepassing als we deze opschalen? Wat is de maatschappelijke kostenbaten analyse? Hoe hebben we hier met inkopers een vruchtbare dialoog over?
Graag nodigen wij jullie uit voor onze bijeenkomst met als thema ‘Impact met eHealth’. Een inspirerend en
actieve bijeenkomst waar we aandacht besteden aan specifieke best practices en geleerde lessen van
Vilans, gegeven door Doortje Boshuizen en Liesbeth van de Berg. We besteden aandacht aan de
inhoudelijke werkwijze van het opstellen van een waardevolle Social Return on Investment (SROI)
analyse, gegeven door Pasquelle van Ruiten en Pim Ketelaar. En als laatste betrekken we een
zorgverzekeraar bij de reflectie op mogelijke inhoudelijke context voor een waardevolle start van een
samenwerking.

What's up in 2020
Voor het nieuwe jaar hebben we een aantal thema’s op het vizier, zoals het meekrijgen van je
medewerkers (omgaan met weerstand), het bekostigen van eHealth met impact (vervolg op sessie in
december) en het digivaardigheden voor gebruikers (cliënten, mantelzorgers én professionals). Deze
thema’s vullen we aan met de uitkomsten uit de innovatiecluster bijeenkomst in november. Uiteraard
informeren we jullie wanneer de data van webinars en bijeenkomsten vast staan.

Mocht je nu een specifiek verzoek hebben over jouw eigen project, of graag eens in
contact komen met een van onze experts, laat het ons vooral even weten! Bij vragen,
weet dan altijd Sanne of Pasquelle te vinden. We hopen jullie voor nu voldoende
geïnformeerd te hebben.
Hartelijke groeten namens het SET-up team,
Dorien, Pim, Pasquelle en Sanne
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