Beste SET-uppers,

Via deze weg informeren we jullie graag over een aantal praktische zaken en aankomende
bijeenkomsten. Ga er even rustig voor zitten…

De SET is volop is beweging
Tijdens de derde en vierde commissievergaderingen
op 16 en 20 september zijn 14 subsidieaanvragen
gehonoreerd.

Uit

de

veertien

gehonoreerde

aanvragen blijkt dat innovatieclusters ambitieuze
plannen hebben om e-health op te schalen in het
zorgaanbod aan met name kwetsbare ouderen. Op dit
moment vinden de kennismakingsgesprekken met de
verschillende clusters plaats en op 21 november
zullen zij voor het eerst bijeenkomen in Ede.
Gezien de grote hoeveelheid ingediende aanvragen is
er een extra adviescommissie vergadering gepland
begin

november.

tweedaagse

Eind

november

adviescommissie

volgt

een

vergadering.

We

verwachten dan ook voor het einde van het jaar nog
een heel aantal clusters aan de SET-up community
toe te kunnen voegen.

Aanpassing regeling t.a.v. subsidiabele kosten ehealth
In de SET is bepaald dat de kosten van aanschaf of
lease van de e-health toepassing subsidiabel zijn,
voor zover deze kosten niet hoger zijn dan 20% van

de totale subsidiabele kosten. Tot nu toe werd hierbij
een onderscheid gemaakt tussen kosten van de
hardware (wel subsidiabel) en de kosten van
bijbehorende diensten, zoals installatie, service en
licenties/abonnementskosten voor het platform
waarop de toepassing draait (niet subsidiabel). In de
praktijk zijn deze kosten echter onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Na verschillende reacties uit het
veld, is dit aangepast en zijn beiden onderdelen
subsidiabel.
Deze wijziging geldt met terugwerkende kracht en
heeft daardoor mogelijk consequenties voor de eerste
vijf gehonoreerde clusters. RVO neemt hierover
contact met jullie op (of heeft dat mogelijk al gedaan).
Voor de volledige wijziging, zie het bericht in de
Staatscourant.

Eerste innovatieclusterbijeenkomst
Op donderdag 19 september kwamen de eerste vijf
gehonoreerde innovatieclusters bijeen. Hiermee is het
ondersteuningsprogramma van de SET officieel van
start. Wij kijken terug op een geslaagde en nuttige
bijeenkomst, waarin we de ondersteuningsbehoefte
verder uitdiepten en onderling al eerste afspraken tot
stand kwamen om elkaar te helpen of ervaringen uit
te wisselen. Een korte terugblik vind je op onze
website.

Agenda
Tijdens de innovatieclusterbijeenkomst van 21 september hebben we met de verschillende clusters hun
ondersteuningsbehoefte verder uitgediept. We zijn hiermee tot een aantal gemeenschappelijke thema’s gekomen
waarvoor wij in de komende periode webinars of bijeenkomsten organiseren. Hieronder de agenda met activiteiten.
De agenda van activiteiten is ook altijd te vinden op onze website. Aanmelden voor een bijeenkomst graag ook via
deze website:

Webinar Ehealth4All: afgelopen donderdag vond de eerste webinar vanuit het SET-up programma plaats.
Pharos nam ons mee in de verschillende aspecten voor het toegankelijk, vindbaar en begrijpelijk maken
van eHealth voor kwetsbare groepen. Heb je de webinar gemist? Kijk deze dan terug via deze link.

14 november |15.00-16.00uur| Webinar Veiligheid & privacy: in samenwerking met onze gewaardeerde
samenwerkingspartners van Baker Tilly richten we deze interactieve webinar in. De Europese Unie kent
één privacywet passend bij de gedigitaliseerde samenleving van nu. Internationaal wordt de AVG de
General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. In Nederland vervangt de AVG de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Het toepassen van een goed AVG beleid is cruciaal voor een succesvol

implementatie traject. Hoe richt je dit goed in? Waar moet aan worden voldaan? Hoe zorg je ervoor dat je in
de verschillende implementatiefases met de e-health toepassing, de privacy regels goed handhaaft? Dit zijn
voorbeelden van vragen die we in dit webinar zullen bespreken. Heb je specifieke vragen / onderwerpen
die je tijdens deze webinar graag beantwoord zou willen zien, mail die dan voor 1 november aan
skok@vitavalley.nl. Dan houden we hier rekening mee in de voorbereiding.

21 november | 13.30 – 16.30 (aansluitend borrel) | Innovatiecluster bijeenkomst: wij komen graag in
november bij elkaar met de volgende veertien gehonoreerde SET-aanvragers. 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.).

2 december – 13.30-17.00 uur | Training Impact met eHealth: het maken van een goede
maatschappelijke businesscase. In samenwerking met Vilans organiseren we deze intensieve en
inspirerende training over het opbouwen van een goed onderbouwde maatschappelijke business case.
Vilans bijt het spits af met het delen van een aantal concrete cases van een drietal e-health toepassingen.
Zij zal de door haar geleerde lessen uit hun programma ‘Maatschappelijke business cases’ met jullie delen.
Daarna gaan we echt samen aan de slag, o.a. met de methodiek van Social Return on Investment analyse.
Het is in deze training niet de bedoeling alleen te luisteren😊. Als het goed is ga je naar huis met een
aanzet onder de arm.

Voor het nieuwe jaar hebben we al 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 welke
implementatiestrategieën er eigenlijk bestaan. Deze thema’s vullen we aan met de uitkomsten uit de
innovatiecluster bijeenkomst in november.

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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