
HHM ondersteunt 
bij realiseren 

‘Zorg op afstand’

Elke aanbieder die zorg en/of ondersteuning 

biedt aan thuiswonende cliënten of hun 

mantelzorgers kan een aanvraag indienen om 

zorg en begeleiding op afstand te bieden. 

Wij kunnen u ontzorgen bij verschillende 

werkzaamheden rondom het realiseren van 

zorg op afstand met behulp van deze 

interessante subsidieregeling.

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van 

€ 50.000. U mag maximaal 50% van dit bedrag 

inzetten voor de aanschaf, lease- en licentie-

kosten van digitale toepassingen. 

Het subsidiebedrag kunt u ook inzetten voor de 

ondersteuning van bureau HHM bij het 

implementeren van digitale toepassingen. 

De subsidieregeling is een kans om op korte termijn 

kwalitatieve zorg op afstand te realiseren. Zo wordt de 

subsidie – na een soepele beoordeling – binnen vijf dagen 

toegekend na indiening van het activiteitenplan. 

We zoeken voor u uit welke digitale toepassingen het beste 

bij uw organisatie passen en begeleiden bij de implementatie. 

Deze is er tevens op gericht dat de apparatuur na de corona-

crisis niet in de kast verstoft. 

Daarom vinden wij het essentieel dat de implementatie óók 

gericht is op de lange termijn. Hoe kan uw organisatie na de 

coronacrisis zorg en technologie combineren? Op welke wijze 

kan ook in de toekomst technologie gebruikt worden? 

Zo kunnen we zoeken naar oplossingen die op de lange 

termijn zorgverleners kunnen ontlasten. Met oog voor 

persoonlijke en hoge kwaliteit van zorg.

Wij doen dat met passie en verstand van de inhoud.

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van de subsidieaanvraag en begeleiden bij het uitvoeren van het 

activiteitenplan. De exacte werkzaamheden stemmen we af op waar u nu staat. Te denken valt aan:  

• Samen met u opstellen van de subsidieaanvraag en het bijbehorende activiteitenplan 

• Begeleiding bij het opstellen van een eigen visie op ‘zorg op afstand’ 

• Begeleiden bij het maken van een keuze ten aanzien van de apparaten en/of de softwarepakketten 

• Integreren van zorg op afstand in zorgwerkprocessen, alsmede beheerprocessen

• Opstellen van een concreet implementatieplan inclusief logistieke planning en communicatie

• Projectleiding of begeleiding bij de operationele implementatie van beeldschermzorg

• Trainen en begeleiden van medewerkers in het gebruik van beeldschermzorg

• Communiceren met cliënten en mantelzorgers over het gebruik van de apparatuur
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De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door 

de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zorgorganisaties hebben snel behoefte aan meer 

technologische mogelijkheden om zorg op afstand te bieden. Het ministerie van VWS heeft daarom besloten de 

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uit te breiden. 

De subsidieregeling Onze visie

Onze mogelijkheden voor u

Verder praten  over de 
mogelijkheden?

Neem gerust contact op 
met Judith Kippers 
j.kippers@hhm.nl, 
Caroline Coumans

c.coumans@hhm.nl
of Frank Terpstra

f.terpstra@hhm.nl
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