
Zoveel wensen 
om de zorg 
te verbeteren,

maar hoe 
betalen 
we dat ?



Een logische vraag uiteraard, mooie ideeën, maar de bud-
getten zijn gereserveerd voor de zorg. 

Om toch het mooie resultaat te krijgen kun je een subsidie 
aanvraag doen:

Een samenvatting van de verschillende subsidie vormen 
die helpend kunnen zijn en bijbehorende link als handige 
samenvatting.

In de zorg bruist het van de ideeën en innovaties om de 
zorg slimmer uit te voeren. De financiering is vaak een 
drempel om te starten maar deze zomer zijn er weer een 
aantal nieuwe en herstartende subsidieregelingen waarvan 
je gebruik kan maken. Hart voor de zorg heeft op deze 
pagina een vier - tal interessante subsidies samengevat met 
bijbehorende link voor meer informatie. Wil je hulp bij de 
aanvraag van de subsidie en/of uitvoeren waarvoor subsidie 
is aangevraagd dan staan wij, met onze kennis en ervaring, 
voor je klaar!

Juli 2022



1 - Stimuleringsregeling 
E-health Thuis (SET)
Startdatum heden tot en met 31-12-2022. Voor wie? Aanbieders van 

zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wlz (thuis), Zvw of Wmo 

2015. 

Totaal budget : € 12.500.000 

Het doel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is het 

realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame 

bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning 

of zorg thuis faciliteren. Dit biedt ouderen en mensen met een (risico 

op) chronische ziekte of een beperking de mogelijkheid om langer 

zelfstandig thuis te blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. 

De SET subsidie dient als stimulans om mooie stappen te zetten met 

e-health in jouw zorgorganisatie.

Naast de reguliere Set subsidie is het ook mogelijk om de SET 

visievorming e-health aan te vragen. Daarbij draait het om het 

ontwikkelen van een gedragen visie over hoe e-health bijdraagt aan 

bredere doelstellingen van de zorgaanbieder.

Meer info: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-

sciences- health/programmas/programma-detail/stimuleringsregeling-

ehealth-thuis/t/subsidie-aanvragen

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences- health/programmas/programma-detail/stimu
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences- health/programmas/programma-detail/stimu
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences- health/programmas/programma-detail/stimu


2 - Subsidieregeling 
Ondersteuning 
Wijkverpleging (SOW)
Startdatum: maandag 4 juli 2022 Einddatum: maandag 12 september 

2022 Voor wie? Zorginstelling die wijkverpleging verleent volgens de 

Zorgverzekeringswet 

Totaal budget: € 15.000.000

De SOW geeft uw organisatie een financieel steuntje in de rug om 

projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. 

Dit kan eventueel in samenwerking met andere zorginstellingen 

die wijkverpleging verlenen, zzp&#39;ers die wijkverpleging 

verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. De 

subsidieregeling ondersteunt de opstartperiode en de eerste periode 

van implementatie van de projecten.

Meer info: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sow

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sow


3 - implementatie 
coaching
Startdatum: eind augustus, exacte datum is nog niet bekend Voor 

wie?: Aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de 

Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Gemeenten en gemeentelijke 

gezondheidsdiensten (GGD’en) Een ontwikkelaar van een 

zorginnovatie i.s.m. één van bovenstaande doelgroepen 

Totaal budget : In deze ronde zijn 
minimaal 75 vouchers beschikbaar, 
per aanvrager is maximaal 
€10.000 beschikbaar.

Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan het 

beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede 

zorginnovaties. Door samen te werken met een implementatie- of 

opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een 

zorginnovatie (in samenwerking met een zorgorganisatie) een stap 

zetten in het implementatie- of opschalingsproces. Ben je benieuwd 

hoe je van digitale zorg een duurzame oplossing in plaats van een 

noodoplossing maakt? Of heb je een andere implementatie- of 

opschalingsgerichte vraag? Een coach kan je hierbij helpen.

Meer info: https://www.zorgvoorinnoveren.nl/actueel/

nieuws/2022/07/11/nieuwe-subsidieronde-implementatie--en-

opschalingscoaching-opent-eind-augustus-bereid-je-voor
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4 - ontregel de zorg
Startdatum: Van 1 t/m 30 september 2022 Voor wie? Zorgaanbieders 

die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet 

Totaal budget : € 9.500.000 wordt 
verdeeld over drie subsidierondes.

1 September opent de eerste aanvraagronde voor de subsidieregeling 

[Ont]regelprojecten zorgaanbieders. Met de subsidieregeling 

kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag met het verminderen van 

regeldruk in de eigen organisatie. Minder administratieve lasten 

geeft zorgmedewerkers meer tijd voor goede zorg en vergroot het 

werkplezier. Een van de voorwaarden is dat de activiteiten een 

duurzaam effect hebben op de administratieve lasten van minimaal 

10 zorgmedewerkers.

Eerste ronde: 1 t/m 30 september 2022, Tweede ronde: 1 t/m 31 maart 

2023, Derde ronde: 1 t/m 30 november 2023

Meer info: https://www.ordz.nl/subsidieregeling

https://www.ordz.nl/subsidieregeling

