
 
 
 
  

Financiering van zorgtechnologie 
 
Tijdens de week van de Slimme Zorg Estafette organiseerde de Kenniswerkplaats E-
health implementatie op 16 februari  een webinar over Financiering van 
Zorgtechnologie. In deze Kenniswerkplaats delen het Zorg Innovatie Forum, het UMCG 
en de Universiteit Twente kennis en ervaring en geven initiatieven een podium.  
 
Het Nederlands en Europees subsidieklimaat is bijzonder complex en uitgebreid, waardoor het 
voor partijen vaak veel tijd kost om het juiste subsidieprogramma te koppelen aan lopende 
en/of nieuwe projecten. In dit webinar hebben Cecile ten Kate (senior consultant) en Thomas 
Leenheers (consultant) van PNO Consultants de deelnemers meegenomen in een aantal 
interessante financieringsmogelijkheden voor zorgorganisaties en ondernemers actief in de 
zorg die mogelijk goed aansluiten bij baanbrekende of innovatieve projecten.  
 
Wat is PNO?  
PNO is Europees marktleider op het gebied van subsidies, innovatie en projectmanagement. 
Dagelijks werken meer dan 400 professionals vanuit kantoren door heel Europa aan kleine tot 
zeer grote projecten van startups tot multinationals, zorg- en onderwijsinstellingen en 
universiteiten, sectororganisaties, technologieplatforms en zelfs overheden. 
 
Health in Noord-Nederland 
Er is een sterke infrastructuur rondom health in Noord-Nederland, met een innovatief MKB en 
een belangrijke kennispositie, wat zorgt voor cross-sectorale samenwerking. Noord-Nederland 
is een voorbeeld regio rondom active en healthy ageing. Er zijn grote ontwikkelingskansen 
voor zowel lowtech als hightech bedrijven en rond sociale innovatie. Ook de crossover met IT 
en Gaming ligt open. Er moet een transitie komen van zorg naar positieve gezondheid.    
 
PNO wil innovatieve projecten en ideeën van ambitie via ontwikkeling en met funding aan 
impact helpen. Tijdens het webinar stonden we vooral stil bij funding. Hoe behaal je de juiste 
subsidie voor jouw project of programma? Welke subsidieprogramma’s zijn er die passen bij 
jou? 
 
 
 
 
Regionale ontwikkelingen 
Thomas Leenheers haalt de MIT regeling aan: MKB Innovatiestimulering regio en topsectoren. 
Een regeling met als doel innovatie bij MKB te stimuleren. In Noord-Nederland is er een eigen 
MIT regeling.  
 
Daarnaast wordt de Personalised en Connect Health (PCH) genoemd. Het PCH-ecosysteem 
is een open innovatieprogramma met een focus op de ontwikkeling van innovatieve 
(softwarematige) concepten, digitale diensten en e-health toepassingen die aansluiten op 
persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO). Kijk voor meer informatie op 
https://pchecosysteem.nl/  
 
De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) – softwareontwikkeling heeft als doel innovaties en 
vernieuwingen op gebied van software-ontwikkelingen te bevorderen.  
 
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO) zet zich in om Noord-Nederland 
te helpen ontwikkelen en profileren tot een regio die bekend zal staan om de vernieuwende 
wijze waarop maatschappelijke en economisch voordeel wordt gehaald uit innovatie. De 
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nadruk ligt hierbij op samenwerking, dat biedt mooie kansen voor bijvoorbeeld kennis- en 
zorginstellingen. 
 
Landelijke ontwikkelingen 
De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) regeling is gericht op opschalen en borgen van 
bestaande e-health regelingen. Het doel hiervan isE-health beter en meer te laten gebruiken 
door ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking en hen een grotere kwaliteit 
van leven bieden en langer thuis te laten wonen. 
 
Bij de SET regeling hoort ook een Pre-Set, wat een 
voorfase is. Hier is geld beschikbaar voor het vormen 
van een visie: Hoe kan e-health gebruikt worden? Het 
werk dat wordt gestart/geïnitieerd in de Pre-Set kan 
worden door vertaald naar een set-aanvraag. 
 
ZonMW is een agentschap dat gezondheidsonderzoek 
en zorginnovatie stimuleert. Ze hebben diverse thema’s 
waar allerlei subprogramma’s onder hangen. Hierbij 
geven de consultants van PNO als tip om je aan te 
melden voor de nieuwsbrief van ZonMW waarin wordt 
verteld welke subsidies open zullen gaan. 
 
Het doel van Active en Assited Living (AAL) is het verkennen en ontwikkelen van ICT 
oplossingen die bijdragen aan prettig en vitaal ouder worden van senioren. Aanvraag hiervoor 
moeten komen vanuit minimaal drie onafhankelijke organisaties uit drie landen die participeren 
in de AAL subsidieronde 2021. Volgens de consultants van PNO is dit een iets ingewikkeldere 
regeling die jaarlijks terugkomt met haken en ogen waar je goed op moet letten bij het indienen.  
 
Europese ontwikkelingen 
Horizon Europe is het onderzoeks- en innovatieprogramma voor Europa van nu tot en met 
2027. Het is bedoeld om Europa verder te laten groeien en te laten meedingen met de rest 
van de wereld. Een erg competitief programma waarbij je goed moet voldoen aan alle eisen. 
De slagingskansen zijn helaas vrij laag bij het programma waarvoor ruim 95 miljard euro is 
uitgetrokken. Horizon Europe bouwt voort op Horizon 2020, een programma dat liep van 2014 
tot 2020.  
 
En nu? 
Zoals te lezen is er een groot aanbod. We hopen dat de deelnemers geïnspireerd zijn 
geraakt door een overzicht te krijgen en te zien waar kansen liggen. Het is belangrijk om 
altijd te kijken dat een aanvraag past bij waar je naar toe wil en wat je wil bereiken. Een 
subsidie is geen doel op zich, maar moet een impuls geven aan datgene wat je al aan het 
doen bent. Om alles passend te maken heb je daarbij ook de juiste timing nodig 
 
De afgelopen jaren is er rond de Kenniswerkplaats E-health 
Implementatie een netwerk ontstaan van deelnemers vanuit de 
wetenschap, zorg, overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Dit netwerk 
komt ook samen op de website www.werkplaatsimplementatie.com, en 
in een LinkedIn groep.  
 
Op 10 juni 2021 is de eerstvolgende bijeenkomst van de 
Kenniswerkplaats. Wij zullen u hier wederom voor uitnodigen. Zijn er in 
de tussentijd vragen, dan kunt u mailen naar 
vandermost@zorginnovatieforum.nl.  

Tijdens het webinar was er ook 
ruimte voor interactie met de 
deelnemers. Wat werkt bijvoorbeeld 
bevorderlijk op de slagingskans? 
Hulp inschakelen van mensen die 
weten wat werkt bij subsidie 
aanvragen kan de slagingskans 
verhogen. Subsidiejargon kan een 
vak apart zijn. Neem ook veel tijd 
voor het schrijven van de aanvraag, 
dit verhoogt de slagingskans.  
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