Beste SET-uppers,
Vlak voor de kerstdagen informeren wij jullie graag over een aantal belangrijke nieuwtjes en
aankomende activiteiten in het kader van het SET-up programma. Bekijk dus zeker ook even de
Agenda voor aankomend kwartaal onderaan deze e-mail.

Webinar Privacy compliance en FAQ
Er is met veel interesse deelgenomen aan de
webinar Privacy compliance, gegeven door Wilco
Brouwers van Baker Tilly. Heb je de webinar
gemist, maar wil je deze nog terugkijken? Klik
dan op deze link naar de SET-up bibliotheek.
Er werden voor, tijdens en na de webinar ook
veel vragen gesteld. We hebben daarom een
FAQ opgesteld waar de gestelde vragen met
antwoord terug te vinden zijn. Ook deze FAQ
hebben we in de bibliotheek geplaatst.

Nieuwe honoreringen
In november zijn er weer een heel aantal SET
aanvragen gehonoreerd. In totaal werden er
afgelopen maand 15 nieuwe aanvragen
toegekend. Dit betekent dat er ondertussen 31
SET aanvragen gehonoreerd zijn. Daarnaast zijn
er nog 11 aanvragen in behandeling.
Wil je weten waar de andere aanvragers mee
bezig zijn? Bekijk dan de publieke
samenvattingen op deze website van RVO. De
website wordt regelmatig bijgewerkt. Uiteraard

kun je ook collega organisaties attenderen op
deze voorbeelden.

De november klas
Op 21 november was de tweede
innovatieclusterbijeenkomst. We waren deze
middag met tien verschillende clusters in Ede om
elkaar te leren kennen, de ondersteuningsbehoefte verder uit te diepen en eerste tips &
tricks uit te wisselen. Het resultaat van de middag
laat zich deels vertalen in de agenda van
activiteiten en bijeenkomsten voor komend
kwartaal.
Meet de november klas!

De SET regeling wordt uitgebreid
Per 1 februari 2020 verandert de SET regeling. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
Er komt een extra subsidie als optionele voorfase van de SET (van maximaal €20.000)
beschikbaar voor het vormen van een afgestemde visie op het gebruik van e-health en een
doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan. Dit helpt partijen om als vervolgstap tot een
aanvraag voor de SET te komen. De doorvertaling van deze visie naar een concreet
activiteitenplan kan namelijk gebruikt worden voor het doen van een SET aanvraag.
Voor kleine zorgaanbieders wordt het makkelijker om een SET aanvraag te doen: het
minimale subsidiebedrag gaat omlaag van 125.000 naar 50.000 euro.
Aanvragers krijgen meer ruimte om professionals en cliënten op te leiden. De boven- en
ondergrens voor opleidingskosten worden losgelaten.
De wijzigingen van de SET regeling hebben geen invloed op de huidige honoreringen van jullie aanvraag.
De innovatieclusters die met hun gehonoreerde SET aanvraag aan het maximum van het
opleidingsbudget zaten, worden door RVO benaderd voor een eventuele aanvullende aanvraag specifiek
t.a.v. opleiding.
Lees hier het gehele nieuwsbericht met de officiële link van publicatie in de Staatscourant.

Agenda
Op basis van de twee innovatieclusterbijeenkomsten en gehouden evaluaties, zijn we voor de
komende periode gekomen tot de volgende activiteiten. We hebben uiteraard weer een aantal
webinars gepland. Daarnaast organiseren we twee grote trainingsdagen waar meerdere
onderwerpen aan bod komen. Qua locatie houden we rekening met een goed bereisbare plaats.
De agenda van activiteiten is ook altijd te vinden op onze website. Aanmelden voor een
bijeenkomst graag ook via de website.
21 januari | 13.00 - 14.00 | Webinar - De 'toolkit' voor een klantreis | Online: vanuit het bredere
belang van een goede klantreis, worden jullie tijdens deze webinar meegenomen in het maken van
een opzet voor een creatieve en concrete klantreis. De toolkit die je aangereikt krijgt tijdens de
webinar ondersteunt je bij de verdere uitwerking van de klantreis. De webinar wordt gegeven door
Daniël Mogendorff van Be Bright.
Meer informatie volgt op de website en aanmelden kan via deze link.

23 januari | 09.30 – 13.00 | Innovatieclusterbijeenkomst | Ede: wij komen graag in januari bij
elkaar met de volgende gehonoreerde SET-aanvragen. Ook clusters die eerder nog niet konden,
zijn van harte welkom. 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.
Meer informatie op de website en aanmelden kan via deze link.
Nota bene: ben je verhinderd op 23 januari? De volgende innovatieclusterbijeenkomst is op
woensdagochtend 4 maart van 09.30 – 13.00. Reserveer deze datum dan vast in je agenda.
Aanmelden kan via deze link.
SAVE-THE-DATE | 6 februari | 09.30 – 15.00 | SET-up carrousel | Utrecht:
09.30 – 12.00: Workshop “Succesvol veranderen”: In dit ochtendprogramma neemt
veranderkundige Bart van den Belt je op een inspirerende manier mee in de basis van
verandermanagement en komen vragen aan bod als ‘hoe maak ik de organisatie klaar voor
verandering?’ en ‘wat zijn valkuilen bij verandering?’.
12.00 – 13.00: Gezamenlijke lunch
13.00 – 15.00: Parallelsessies waarin we per thema ervaringen kunnen uitwisselen en
elkaar verder helpen. De parallelsessies bestaan uit de volgende thema’s:
Beeldzorg
Medicatiebeveiliging
Digitaal platform voor eHealth
Meer informatie volgt op de website in het nieuwe jaar. Aanmelden voor het ochtendprogramma
kan via deze link.
Let op! Naast deze aanmelding dient u zich ook op te geven voor een van de parallelsessies in de
middag als u hier graag bij aanwezig wil zijn. Beeldzorg, Medicatiebeveiliging of Digitaal platform
voor eHealth. Uiteraard kunt u ook alleen in de ochtend of alleen in de middag aansluiten.
Gepland in maart | Datum en tijd volgen | Webinar ‘Digitale vaardigheden’ | Online: In deze
webinar gaan we in op verschillende aanpakken om te komen tot digivaardige gebruikers,
mantelzorgers én professionals. Twee experts nemen je mee in de do’s en don’ts rondom
digivaardigheden. Ze delen praktische tools om zelf mee aan de slag te gaan en beantwoorden
uiteraard jullie vragen.
Meer informatie volgt op de website in het nieuwe jaar.
SAVE-THE-DATE | 2 april | 09.30 – 15.30 | SET-up carrousel | Utrecht:
09.30 – 12.00: Training Structurele bekostiging: In dit ochtendprogramma komen
verschillende sprekers aan het woord over hoe te komen tot duurzame
bekostigingsafspraken met je inkoper. Zij zullen o.a. ingaan op welke mogelijkheden of
routes er zijn en welke uitkomsten, indicatoren en meetinstrumenten er ten grondslag liggen
aan het maken van afspraken.
12.00 – 13.00: Gezamenlijk lunch
13.00 – 15.30: Workshop “Hoe krijg ik ze mee”: In deel 2 van deze reeks neemt
veranderkundige Bart van den Belt je mee in zaken als:
Inspirerend leiderschap tijdens verandering
Hoe beïnvloed ik de meningen binnen onze organisatie
Het ombuigen van weerstand
Meer informatie volgt op de website in het nieuwe jaar.
Aanmelden voor het ochtendprogramma over Structurele bekostiging kan via deze link. Aanmelden
voor de middagworkshop "Hoe krijg ik ze mee" kan via deze link.
Rest ons jullie héle fijne feestdagen toe te wensen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

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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