
VRAGEN OVER DE SET COVID-19 

1. Tot wanneer is de SET Covid-19 beschikbaar? 
Er is grote belangstelling voor de regeling. De regeling is open tot 1 juni 2020 of totdat het 
beschikbare subsidiebedrag van 23 miljoen op is.  
 

2. Waarom deze uitbreiding van de SET? 
De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of 
beperking komt onder druk te staan door het Covid-19 virus en de maatregelen om verspreiding 
van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer 
technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden, zoals beeldschermzorg, 
indicatiestelling via een app of medicatie-aanreiking via medicijndispensers. 

 
3. Wie kan SET Covid-19 subsidie aanvragen? 

Zorgaanbieders die vanuit de Wlz (thuis), Zvw en Wmo zorg en/of ondersteuning bieden aan 
thuiswonende cliënten komen in aanmerking voor de SET Covid-19. Dit gaat bijvoorbeeld om 
welzijnsorganisaties, VVT-organisaties, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen, maar ook 
fysiotherapeuten en huisartsen. Daarnaast kunnen ook jeugdzorgaanbieders (als bedoeld in de 
Jeugdwet) subsidie aanvragen. Hieronder vallen tevens aanbieders van tijdelijk verblijf op grond 
van de Wlz, de Wmo 2015 en Zvw. Let hierbij wel op de omvang: de subsidie is een vast bedrag 
van 50K. 
 

4. Waarvoor wordt de SET Covid-19 subsidie ingezet? 
De subsidie moet worden ingezet voor digitale ondersteuning/zorg op afstand voor 
thuiswonende cliënten of mantelzorgers bij zorgtaken ten tijde van de coronacrisis. Een 
belangrijke voorwaarde is dat de digitale ondersteuning bijdraagt aan de continuïteit van de 
ondersteuning/zorg. 
 

5. Past zorg of ondersteuning om vereenzaming tegen te gaan binnen de voorwaarden van de SET 
Covid-19 regeling? 
Het gaat om thuiswonende cliënten en het moet bijdragen aan de continuïteit van ondersteuning 
of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten. 
 

6. Welke e-health toepassingen mogen worden gebruikt binnen SET Covid-19? 
De regeling ondersteunt toepassingen die bijdragen aan ondersteuning/zorg op afstand voor 
thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis. Ook e-health toepassingen die 
mantelzorgers ondersteunen bij hun zorgtaken komen in aanmerking voor de regeling. 
Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een 
mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.  
 

7. Hoe groot is het subsidiebedrag? 
Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000. Het hele bedrag van €50.000 dient te 
worden opgenomen in de begroting. Er is geen eigen bijdrage vereist. Het bedrag mag 
bijvoorbeeld ook ingezet worden om externen in te huren om te ondersteunen bij de 
implementatie. 
 
Het is niet mogelijk om minder dan € 50.000 aan te vragen. Aanvragen (veel) kleiner dan 50.000 
worden afgewezen. Het is mogelijk om vanuit een gezamenlijk initiatief een aanvraag in te 



dienen, bijvoorbeeld wanneer u een kleine praktijk heeft. Ook in dit geval is er sprake van één 
hoofdaanvrager.  
 

8. Welke kosten mogen worden opgevoerd?  
Subsidiabele kosten zijn: 
 de aanschaf, lease en licentie van digitale toepassingen (deze kosten bedragen maximaal 

50% van het totale subsidiebedrag, dus maximaal € 25.000),  
 loonkosten van professionals die verband houden met de implementatie van e-health en 

kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door derden, 
 kosten voor licenties en abonnementen die langer lopen dan de 9 maanden, en 
 kosten die gemaakt zijn n.a.v. de coronacrisis vanaf 27 februari 2020, de dag van de eerste 

COVID-19-besmetting in Nederland.  
 

9. Wanneer is er sprake van voldoende ambitie in verhouding tot het subsidiebedrag? 
Er is sprake van voldoende ambitie in verhouding tot het subsidiebedrag wanneer de geplande 
activiteiten passen bij het gevraagde bedrag. Het aantal cliënten en professionals waaraan 
middels deze activiteiten zorg en/of ondersteuning op afstand wordt geboden, moet 
bijvoorbeeld in verhouding staan tot het subsidiebedrag.  
 

10. Ik heb al een toegekende Covid-19 aanvraag. Kan ik een nog een SET Covid-19 aanvragen? 
Dit is mogelijk. Voorwaarde is wel dat maar één aanvraag per aanbieder ingediend en in 
behandeling genomen kan worden. Pas als die aanvraag en de uitvoering ervan is afgerond kan 
een volgende aanvraag voor nieuwe activiteiten worden ingediend gedurende de looptijd van de 
regeling: dit is tot 1 juni 2020 of tot het subsidieplafond is bereikt. 
 

11. Ik heb al een reguliere SET aanvraag lopen. Kom ik dan ook voor deze SET Covid-19 subsidie in 
aanmerking? 
Ja, u kunt een aanvraag doen voor nieuwe activiteiten als die voldoen aan de voorwaarden zoals 
bij deze noodregeling genoemd. 
 

12. Wat zijn de belangrijkste verschillen met de huidige reguliere SET regeling? 

Een aantal eisen uit de huidige SET regeling zijn in de SET Covid-19 komen te vervallen. Het gaat 
om eisen omtrent de eigen bijdrage, het betrekken van de inkoper, het minimale aantal 
gebruikers van de e-health toepassing én de lijst met criteria waaraan de aanvraag moest 
voldoen. 

 
13. Hoe is de verantwoording achteraf? 

Na afronding van het project dient de subsidieontvanger een verklaring in inzake de werkelijke 
kosten en opbrengsten, dat de activiteiten zijn verricht, en dat is voldaan aan de aan de 
verleende subsidie verbonden verplichtingen.  

14. Kan ik indienen zonder eHerkenning? 
Nee, dat is niet mogelijk. eHerkenning kan op organisatieniveau worden gebruikt: heeft u zelf 
geen e-herkenning, maar iemand anders in de organisatie wel? Dan kan die persoon de aanvraag 
indienen. Dit mag ook iemand zijn die niet bij het project betrokken is. 
 
 



15. Maakt het uit bij welk bedrijf ik de eHerkenning aanvraag? 
Nee, dat maakt niet uit. Meer informatie over eHerkenning vindt u via www.eherkenning.nl of 
op: https://mijn.rvo.nl/inloggen-en-machtigen. Voor SET COVID-19 is Niveau 1 nodig (EH1) 
 

VRAGEN OVER DE FASTTRACK BEELDSCHERMZORG 

1. Kunnen we tablets voor cliënten en hun begeleiders bestellen bij VitaValley? 
Nee, VitaValley is niet de organisatie waar je een bestelling kan indienen, maar wel de 
organisatie die je kan ondersteunen met inzicht in het proces van bestellen en 
implementeren. VitaValley heeft een Fasttrack beeldschermzorg met een stappenplan 
ingericht, waardoor je keus ondersteund wordt en je tot een goede implementatie kan 
overgaan. De informatie over deze Fasttrack Beeldschermzorg vindt u hier.  
 

2. Kan VitaValley ondersteunen bij de aanvraag en verdere implementatie van het project? 
Nee, VitaValley is niet de organisatie die direct ondersteuning biedt bij implementatie en de 
aanvraag. Maar kunnen wel een overzicht geven van partijen die hier deskundig in zijn. 
Er is een lijst opgesteld, die terug te vinden is in de bibliotheek Fasttrack Beeldschermzorg. 
 

3. Kunnen jullie advies geven over wanneer we wat moeten doen? 
Ja, er is hiervoor een stappenplan over ontwikkelt dat je meeneemt in alle onderdelen die er 
nodig zijn om dit proces mogelijk te maken. Het stappenplan kunt u hier vinden. 
 

4. Wij willen heel graag beeldschermzorg bieden aan de deelnemers van dagbesteding. Kunt 
u ons hierin adviseren? 
Neem de voorwaarden door die zijn geplaatst op de website van RVO. Voor input over 
mogelijke toepassingen is het goed contact op te nemen met een van de implementatie 
experts van VitaValley. Een lijst van experts is te vinden in de bibliotheek op de site van 
VitaValley. 
 

5. Hebben jullie een overzicht van beeldschermzorg-oplossingen? 
Er is een document opgesteld met een lijst van mogelijke e-health toepassingen en ook met 
mogelijke randvoorwaarden en adviezen. Ze zijn terug te vinden in deze bibliotheek. 

 

 


