Beste deelnemers van het SET-up programma,
Zo na de voorjaarsvakantie en in wat stormachtig weer, kijken wij terug op een goede start van het nieuwe
jaar, bieden we een vooruitblik op de bijeenkomsten in maart en april en geven we extra informatie over
de laatste stand van zaken.

Webinar 'De toolkit voor een succesvolle klantreis'
Deze webinar heeft ons doen inzien dat een les 'over' een klantreis niet voldoende aansluit op de vraag
die aan ons gesteld is. Een aantal innovatieclusters heeft aangegeven nog te zoeken naar concrete en
goede voorbeelden waar ze zelf ook weer een volgende stap mee kunnen maken. We hebben op
Basecamp al een oproepje geplaatst, maar bij deze herhalen we het verzoek: mocht je in je eigen
organisatie, in het SET-project of in een ander project al eens een mooie en informatieve klantreis hebben
gemaakt, zou je deze dan binnen de SET-up online learning community willen delen of mij deze per mail
(skok@vitavalley.nl) toe willen sturen? Daarnaast zijn we voornemens een workshop te organiseren voor
het maken van een klantreis voor je eigen doelgroep, project en organisatie. Hierover meer in de
programmering van het volgende kwartaal.

SET-up Carrousel: Inspireren van de zorgprofessional en themaspecifieke bijeenkomsten
Op donderdag 6 februari hebben we onze eerste SET-up carrousel gehouden in Utrecht. Er waren meer

dan twintig verschillende innovatieclusters aanwezig en het was een inspirerende en dynamische
ochtend. Bart van den Belt heeft de clusters op informatieve, maar ook ludieke wijze inzicht gegeven in
het begeleiden van een verandertraject. In de middag waren er verdiepende bijeenkomsten rondom
verschillende e-health toepassingen. Er was ruimte om elkaar vragen te stellen over specifieke
probleemgebieden en met elkaar te brainstormen over mogelijke oplossingen.
"Het was echt heel fijn om eens op deze manier te kunnen spreken met andere clusters. Je zit tenslotte
allemaal in hetzelfde schuitje, dan kan je elkaar toch net zo goed verder helpen", aldus een deelnemer.
We kijken terug op een plezierige en nuttige dag en nodigen vooral iedereen weer uit aan te haken bij het
vervolg van het programma op 2 april!

De Bootcamp sessie was een groot succes!
Op 20 februari organiseerden ZonMw, RVO en VitaValley een SET bootcamp sessie voor potentiële
aanvragers. Tijdens deze energieke sessie kwamen alle in’s en out’s over het doen van een SET
aanvraag voorbij en lichtten we de verruiming van de SET (per 1 februari) toe. Erik-Jan van
innovatiecluster ASVZ en Jan-Peter van de samenwerkende clusters met Parnassia en Synaeda deelden
hun ervaringen, waarvoor dank!
We hebben weer een zaal vol mensen geïnspireerd voor het doen van een PréSET voor visievorming
en/of SET aanvraag.
Meer weten of bezig met een volgende SET aanvraag?
Hier vind je de presentatie van de SET bootcamp. Alles over de verruiming van de SET per 1 februari lees
je hier. Een korte toelichting is tegenwoordig ook in een animatiefilmpje beschikbaar op de website van
ZonMw.

Huidige status honoreringen
Tot op heden zijn er 55 SET-aanvragen ingediend, waarvan 35 aanvragen zijn toekend en nog 9
aanvragen in behandeling. De aanvragers bestaan veelal uit thuiszorgorganisaties, verpleging en
verzorging thuis en GGZ-instellingen. De top 3 van e-health toepassingen bestaat uit e-health
toepassingen rondom medicatiebeveiliging, de inzet van beeldzorg en het gebruik van een
(communicatie) platform waardoor cliënten kunnen communiceren met verschillende hulpverleners. De
doelgroep is voor velen gericht op ouderen.
We weten dat een aantal innovatieclusters zich aan het voorbereiden zijn om een tweede SET en
mogelijk een Pre-SET aanvraag in te dienen. Let op; door de verruiming van de regeling, zijn de
formulieren aangepast. Check even goed de formulieren en waar de aanvraag aan moet voldoen! Goed
omschreven informatie vind je op de RVO site bij het kopje 'Bijlagen bij uw aanvraag'.

De januari klas
Op 23 januari was de derde innovatieclusterbijeenkomst. We waren deze middag met vijf verschillende
clusters in Ede om elkaar te leren kennen, de ondersteuningsbehoefte verder uit te diepen en eerste tips
& tricks uit te wisselen. Tevens hebben we extra aandacht besteed aan het nieuw ontwikkelde leermodel
en inzichtelijk kunnen maken wat de toegevoegde waarde is van het opbouwen van een lerende
community en elkaar daarin te versterken en te verrijken. De nieuwe versie van de ppt staat in onze
bibliotheek, mocht je nieuwsgierig zijn geworden!

Meet de januariklas!

Agenda
Het meest actuele overzicht van activiteiten en de agenda is altijd te vinden op onze website. Het is
prettig om ook het aanmelden voor een activiteit even via deze weg te laten verlopen!

4 maart | 9.30 - 13.00 | Innovatieclusterbijeenkomst maart | Lunteren:
Wij komen a.s. woensdag in Lunteren bij elkaar met de volgende gehonoreerde SETaanvragen. 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.
17 maart | 13.00 – 14.00 | Webinar Digivaardigheden | Online:
In deze webinar gaan we in op digitale vaardigheden voor de medewerker. Deze
vaardigheden bij de medewerker vormen de landingsbaan voor e-health bij cliënten. Tijdens
de webinar komen twee verschillende aanpakken aan bod; het werken met een e-nurse en
het werken met digicoaches. De webinar wordt gegeven door Kitty de Jong en Suzanne
Verheijden. Beide dames zijn ook betrokken bij het ECP programma 'Digivaardig in de
zorg'. Suzanne en Kitty zullen de diepte in gaan over het thema, maar jullie ook van veel
praktische middelen voorzien zoals een voorbeeldplan voor digivaardigheden, zelftests, en
informatie / communicatie middelen. Voor het aanmelden voor dit programma, kun je je
inschrijven via deze link.
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 Gezamenlijke 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

Aanmelden voor het ochtendprogramma over Structurele bekostiging kan
via deze link.
Aanmelden voor de middagworkshop “Hoe krijg ik ze mee” kan via deze link.

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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