SET-up

ondersteuningsprogramma
bij de Stimuleringsregeling E-health Thuis

SET-up

is het ondersteuningsprogramma van de Stimuleringsregeling E-health Thuis,
k ortweg SET.
Deze regeling is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de
Staatscourant op 25 januari 2019 aangekondigd om de activiteiten ten b ehoeve
van het opschalen en borgen van het gebruik van e-health toepassingen, die
onders teun ing of zorg thuis faciliteren, te stimuleren.
Met SET-up zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het
verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e
 -health.
Het SET-up programma is beschikbaar voor alle partijen van innovatiec lusters
met gehonoreerde SET-aanvragen. De deelname is geheel kosteloos. S ET-up
deelnemers zijn verplicht actief deel te nemen aan kennisdeling.
VitaValley voert het SET-up ondersteuningsprogramma uit.

“E-health is al zeker 10 jaar veelbelovend, maar
grootschalig 
implementatie in reguliere processen is
lastig, daarom is er een wens om hierin beweging te
creëren en om de landelijke learning 
community op
gang te helpen.”

Wat houdt het programma in
•
•
•
•

De focus van SET-up ligt op het geven van praktische ondersteuning en zorgen
voor uitwisseling van kennis tussen de innovatieclusters.
We werken vraaggestuurd.
Een belangrijk onderdeel van de SET regeling is het delen van kennis en
e rvaringen.
We zorgen dat we elkaar coachen en schakelen expertise in waar dat nodig
is met als doel dat de activiteiten blijvend leiden tot het op grote schaal en
s tructureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteun ing
van mensen thuis, ook na(ast) de projecten binnen SET.

“Succesvolle veranderingen bestaan voor 25% uit
technische innovatie en voor 75% uit sociale innovatie.
Innovatie in de zorg kan alleen succesvol zijn door samen
te werken!”

Door het

SET-up ondersteuningsprogramma k rijgt u toegang tot:

A. Gerichte training, coaching en ondersteuning
We ontwikkelen een agenda van trainingen, workshops en masterclasses die in en
met de innovatieclusters plaatsvinden.
We werken vraaggestuurd, naar behoefte en op basis van de fasering.
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B. Ondersteuningsaanbod op maat
Dit betreft vraaggestuurde, praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis
tussen de innovatieclusters. SET deelnemers kunnen een beroep doen op deze
ondersteuning.
• kleinschalig advies
• het leggen van verbindingen
• inzet van expertise

C. Online learning community
Het doel van de online community voor SET deelnemers is de laagdrempelige mogelijkheid om online kennis en ervaringen uit te wisselen en om de geleerde lessen
van SET te borgen.

VitaValley
VitaValley is een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en
o pschalen van innovaties. Wij verbeteren gezondheid en welzijn in Nederland door
het implementeren van digitale toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en
z elfstandigheid. Wij richten ons met name op innovaties op s ysteemniveau die leiden
tot maatschappelijke impact.
VitaValley is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vragen?
Meer informatie over de invulling van SET-up en programmering van de eerste bijeenkomsten is
te vinden via de website VitaValley.nl en de informatiebijeenkomsten van ZonMw.
U kunt uw vragen stellen aan of contact opnemen met:

Pim Ketelaar
pketelaar@vitavalley.nl

Pasquelle van Ruiten
pvanruiten@vitavalley.nl

Sanne Kok
skok@vitavalley.nl

Dorien Faber - SET-up secretariaat
setup@vitavalley.nl 06 300 21 330

website: vitavalley.nl/programma/set-up

