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Aanleiding beleid VWS

• Programma Langer Thuis: stimuleren dat ouderen met 
goede kwaliteit van leven zelfstandig kunnen blijven 
wonen

• E-health draagt hier aan bij: veiligheid, sociale contacten
• Op grote schaal gebruiken van e-health is complexe 

veranderopgave
• SET: Bijdragen aan de verlaging van de kosten die de 

omschakeling naar het gebruik van e-health met zich 
mee brengt (breder dan alleen ouderen)

• 3-jarig programma, 28 mln voor 2019



RVO.nl en ZonMw

• Convenant RVO.nl/ZonMw (sinds 2017)
• Gezamenlijke programma’s:

- MKB in Europa
- Health Deals
- LSH PPS Dag (7 maart 2019)
- Zorg voor Innoveren
- Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)



ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en 
zorginnovatie
• financiert gezondheidsonderzoek 

én 
• stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis

Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de 
zorg en gezondheid.



Ons werk is het uitvoeren 
van beleid in opdracht van 
ministeries, de EU en 
provincies



Uitvoering SET door RVO.nl en ZonMw

• Behandelen van aanvragen: RVO.nl
• Communicatie activiteiten: ZonMw
• Beoordeling aanvragen: ZonMw en RVO.nl
• Monitoring projecten: ZonMw en RVO.nl

• Contacten met aanvragers verlopen primair 
via RVO.nl



Wetgeving

• Regeling met toelichting, publicatie Stcrt. 25 jan. 2019

• Kaderwet VWS-subsidies
• Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
• Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV)

• Zorgverzekeringswet (Zvw)
• Wet langdurige zorg (Wlz)
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)



Doelstelling

Cliënten langer zelfstandig thuis kunnen wonen door:
+ het opschalen én borgen van het gebruik van e-health 
+ ter ondersteuning of zorg aan cliënten thuis



Activiteiten gericht op:

Het op grotere schaal toepassen van e-health,
+ het structureel inbedden in reguliere werkprocessen en
+ het organiseren van bekostiging en borging afspraken.

De e-health toepassing is geen doel op zich: visie
vanuit regionale opgave waarbij zorgaanbieders en
inkopers afspraken maken over de gevraagde
ondersteuning en zorg, waarbij e-health 
toepassingen ondersteunend zijn.



Cliënten

Mensen met een chronische ziekte of beperking, of een 
groot risico daarop, die thuis wonen:
• mensen van alle leeftijden
• ondersteuning en zorg nodig hebben
• kan gaan om reeds geïndiceerde zorg of ondersteuning 

of het voorkomen van een zwaardere vraag naar
• thuis kan ook begeleid wonen zijn



E-health toepassingen

Digitale toepassingen die 
+ betrekking hebben op zorg- en ondersteuning en
+ de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of 

mantelzorg vereenvoudigen en
+ structureel gebruikt worden door min. 100 cliënten in 

NL, waarvan 10 cliënten door een aanbieder betrokken 
bij het innovatiecluster

Niet: primair gericht op verplaatsen ziekenhuiszorg, uitwisseling 
cliëntgegevens!



Innovatiecluster e-health

Samenwerkingsverband van tenminste één aanbieder en 
één inkoper van ondersteuning en zorg.

Aanbieder:
Van ondersteuning of zorg als bedoeld in de Wmo, Wlz,  
Zvw

Inkoper:
Gemeente, Zorgkantoor of Zorgverzekeraar



Aanvrager

Clusterorganisatie: 
= Rechtspersoon die het innovatiecluster exploiteert 

(uitvoering, coördinatie) 
= Aanbieder van zorg of ondersteuning als bedoeld in de 

Wmo, Wlz, Zvw
Optioneel:
= Penvoerder namens andere deelnemers indien er sprake 

is van subsidie voor opleidingsactiviteiten van andere 
deelnemers in het samenwerkingsverband



Aanvrager vraagt subsidie aan voor:

• de uitvoering van het activiteitenplan van het 
innovatiecluster

• de kosten van de aanvrager voor de uitvoering

Optioneel:
• voor de kosten van andere deelnemers voor de 

opleidingsactiviteiten



Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele 
projectkosten: 
• Subsidie bedraagt minimaal 125k en maximaal 750k
• Waarvan max. 20% van subsidiabele kosten voor 

aanschaf of lease e-health 
• Waarvan max. 150k subsidie voor opleidingsactiviteiten 

(alle deelnemers)

Eigen aandeel in de kosten is 50%!!!
Looptijd: max. 3 jaar



Subsidiabele activiteiten:

• Projectmanagement: coördinatie/aansturing, monitoring 
en evaluatie, communicatie, kennisdeling, 
projectadministratie, etc…

• Implementatie: vormgeving en inrichting werkprocessen, 
ICT systeemaanpassingen, helpdesk, etc….

• E-health: aanschaf of lease e-health apparatuur
• Opleiding aan professionals, cliënten/mantelzorgers over 

het gebruik van de e-health toepassingen



Subsidiabele kosten

• Personeelskosten: directe loonkosten (incl. sociale 
lasten), kosten inhuur personeel

• Algemene opslag: 15% van personeelskosten
• Kosten derden: inhuur adm/accountant, ICT 

adviesbureau, externe opleider, ……
• Kosten e-health: aanschaf of lease
• Materiaalkosten: communicatie, opleiding, …..

Excl. Btw indien Btw-plichtig



Thuiszorg
Wijkverpleging

……

Zorgverzekeraar 
Gemeente 

Zorgkantoor

Aanvrager Inkoper

Innovatiecluster e-health

+

Aanvraag SET

• Grotere schaal toepassen 
e-health

• Structureel inbedden in 
werkprocessen

• Borging bekostiging

• Subsidie = 50%
• Min 125k, max 750k
• Eigen bijdrage = 50%
• Looptijd = max 3 jaar

• Digitaal
• Kwaliteit
• Min 100 / 10 



Het indienen van de aanvraag en de  
vervolgstappen 



SET

• Subsidiebudget 2019: € 28 miljoen
• Verleningen komende 3 jaar
• First come first serve
• Openstelling 1 maart 2019
• Formulieren beschikbaar 1 maart 2019



Aanvraag bestaat uit  

Aanvraagformulier (e-loket) met verplichte bijlagen:

- Activiteitenplan (model)
- Begroting (format)
- Garantstelling financiële verplichting (model)
- Verklaring tot samenwerking (model)



Aanvraagformulier

• Gegevens aanvrager (aanbieder zorg/ondersteuning)
• Gegevens inkoper (zorgverzekeraar, gemeente of 

zorgkantoor) 
• Gegevens andere deelnemers 
• Kerngegevens project en subsidie: startdatum en 

projectperiode, kosten en subsidie, lopende en/of 
toegekende subsidies

• Checklist bijlagen (activiteitenplan, begroting, 
garantstelling, verklaring tot samenwerking)



Activiteitenplan

• Samenvatting 
• Achtergrond/aanleiding (het waarom)
• Doelstelling (het wat)
• Aanpak/activiteiten (het hoe)
• Planning (het wanneer)
• Samenstelling innovatiecluster (met wie)



Begroting

Detail overzicht van de kosten van de activiteiten.

Excel: automatische rekenregels



Garantstelling financiële verplichtingen

• De deelnemers verklaren dat zij garant staan voor de 
financiering van het eigen aandeel in de kosten van de 
uitvoering van het innovatiecluster

• Onder voorbehoud van subsidieverstrekking



Verklaring tot samenwerking

• Partijen bevestigen samenwerking in het innovatiecluster
• Partijen bevestigen het activiteitenplan uit te voeren, 

conform begroting en planning

Optioneel:
• Aanvrager is penvoerder namens de deelnemers indien 

er sprake is van subsidie voor opleidingsactiviteiten van 
andere deelnemers in het samenwerkingsverband



Proces

• Ontvangst via het digitale portaal van RVO.nl
• Toets op volledigheid
• Toets op formele vereisten van de Regeling
• Inhoudelijke & financiële toets
• Adviescommissie (beoordelingscriteria)
• Besluit toe/afwijzing
• Behandeltermijn is 13 weken



Beoordelingscriteria

• Bijdrage aan doelstelling van de Regeling
• Ambitie in verhouding tot kosten
• Helder en overtuigend: aanleiding, aanpak en beoogde 

resultaten
• Haalbaarheid uitvoering plan; activiteiten en middelen
• Deelnemers: benodigde expertise
• Betrokkenheid cliënten en professionals
• Toegevoegde waarde voor cliënten en professionals
• Techniek: koppeling bestaande infrastructuur, 

schaalbaarheid, voldoet aan geldende standaarden



Tips 

• Vraag tijdig e-herkenning aan  
• Dien een Quickscan in 
• Zorg dat uw aanvraag volledig is bij indiening
• Voeg bij voorkeur geen andere bijlagen toe



SET-up
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Focus van SET-up is praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis tussen de 

innovatieclusters. Daarbij werken we vraaggestuurd. Een belangrijk onderdeel van de 

SET regeling is het delen van kennis en ervaringen met elkaar. We coachen elkaar en 

schakelen expertise in waar dat nodig is. Met als doel dat de activiteiten blijvend leiden 

tot het op grote schaal en structureel inzetten van E-Health in de reguliere zorg aan 

en ondersteuning van mensen thuis, ook na(ast) de projecten binnen SET. 



SET-up ondersteuning:

Gerichte training, coaching en ondersteuning
- op basis van fasering

Ondersteuningsaanbod op maat 
- op basis van vragen van de deelnemers

Online community
- leren van elkaar
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Contact over de SET
Vragen over het indienen van een subsidieaanvraag
• 088 042 42 42 of 
• via contactformulier (RVO.nl)
• Quickscan formulier
Vragen over voorlichtingsbijeenkomsten
• set@zonmw.nl
Vragen over het ondersteuningsprogramma Set-up
• zonmw.nl/setup


