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Subsidieaanvraag K&I netwerk eHealth 2022

voorgesteld besluit

- Subsidie (arrangement 2) verlenen van maximaal € 44.059,aan de Stichting Viazorg ten behoeve van het Kennis- en
Innovatienetwerk eHealth.
- Voorschot van 75% ad € 33.045,-- uitbetalen.
- Subsidieverlening dekken t.l.v. activiteit 79373 Versterken
kennis en innovatienetwerken (Campus Zeeland)
- Afwijken van artikel 1.4.1, lid van het Algemeen subsidiebesluit
Zeeland 2013 (indieningstermijn).

begrotingswijziging vervaardigen?

Nee

aanleiding

Het K&I eHealth richt zich op het bevorderen van kennis en
samenwerking rond technologie en digitalisering in de zorg.
Het netwerk beoogt ook de samenhang van allerlei verschillende
initiatieven in de zorg rond technologie en digitalisering te
versterken.
Van de Stichting Viazorg is een subsidieaanvraag ontvangen in
het kader van de openstelling van de subsidieregeling Campus
Zeeland ‘versterking van Kennis- en Innovatienetwerken’.
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Overwegingen en advies
GS hebben in hun vergadering van 18 januari 2022 besloten tot het openstellen van de
regeling Versterking Kennis & Innovatienetwerken (zaaknummer 107652). De regeling is
opengesteld van 1 februari 2022 tot en met 1 juli 2022 en kent een plafondbedrag van
€ 400.000,-. 50% van de kosten voor het organiserend vermogen kunnen gesubsidieerd
worden met een max. € 50.000,- per K&I netwerk
De Stichting Viazorg heeft op 30 juni 2022 een subsidieaanvraag ingediend in het kader van
Kennis- en Innovatienetwerk eHealth.
Inleiding
Doel van K&I netwerk eHealth is: het bevorderen van samenwerking rond technologie en
digitalisering in de zorg. Door het uitwisselen van kennis, het gezamenlijk organiseren van
bijeenkomsten en het gezamenlijk opzetten van projecten worden kennis en ervaringen m.b.t.
technologie breed gedeeld, waardoor niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.
Hierdoor gaat de implementatie van technologie en digitalisering sneller en efficiënter, met
mogelijk minder kosten. Dit versterkt ook de samenhang van allerlei verschillende initiatieven
in de zorg rond technologie en digitalisering.
Het netwerk en samenwerking
Viazorg, de organisatie die zich richt op een vitale arbeidsmarkt van welzijn en zorg in
Zeeland en waar bijna alle Zeeuwse zorgaanbieders bij zijn aangesloten, is de penvoerder
van het K&I netwerk.
Vóór 2020 was één van de doelstellingen van het netwerk om een lange termijn innovatieagenda met en voor de zorgsector te ontwikkelen. In de aanvraag begin 2020 is verwoord dat
dit doel nog steeds belangrijk is, maar dat deze taak al ter hand genomen is door de Zeeuwse
Zorg Coalitie. Dit zorg- en welzijnsbrede Zeeuwse netwerk – waar de Zeeuwse zorg- en
welzijnsorganisaties, verzekeraars en overheden bij zijn aangesloten - heeft de taak op zich
genomen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden voor de inwoners van de
provincie. Om deze doelstelling te halen is innovatie een must.
De afgelopen twee jaar is gezocht naar een geschikte plek om het K&I netwerk bestuurlijk te
borgen. Uiteindelijk is besloten om de koppeling met de Zeeuwse Zorg Coalitie te leggen via
het programma Netwerkzorg en Innovatie van het ‘Deltaplan Arbeidsmark Zorg en Welzijn’.
Dit Deltaplan vormt een onderdeel van de agenda van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Het K&I
netwerk eHealth wordt hier gepositioneerd.
Eén van de programmalijnen van het Deltaplan is het ‘Versterken netwerkzorg en innovatie’.
Door deze verankering kunnen alle zorg- en welzijnsorganisaties van Zeeland aansluiten bij
de activiteiten van het K&I netwerk.
Daarnaast participeert Viazorg in verschillende netwerken, zoals AWOZ (academische
werkplaats ouderenzorg, Regioplus (landelijke werkgroep Innoveren en experimenteren) en
het landelijk netwerk Anders Werken in de Zorg. Viazorg wil daarmee informatie uit de
verschillende netwerken samenbrengen, verspreiden en waar mogelijk verbinden via het K&I
netwerk eHealth.
Bij het netwerk betrokken zorgorganisaties zijn o.a. : ter Weel, SVRZ, Zorgsaam, WVO-zorg,
Allevo, Emergis, ADRZ, Zuidwester, Gors, Revant, Mensendieck, Zorgstroom, GGD,
Nucleuszorg, Thorax, Iris Thuiszorg. Andere aangesloten organisaties: Evaregelt, Star-SHL,
Educonsult, CZ, Rosrobuust. Deelnemende kennisinstellingen zijn: Scalda, HZ, Hoornbeeck
en UCR. Overheden: gemeente Goes en Vlissingen en Provincie Zeeland (via de Zeeuwse
Zorgcoalitie).
Meerjaren Agenda en de activiteiten in 2022
Het K&I netwerk is een belangrijke schakel in het Zeeuwse ecosysteem van zorginnovaties.
Preventie is een belangrijk thema binnen de provincie en binnen landelijk (Topsector) en
Europees beleid. Ook de ouderenzorgorganisaties hebben dit als speerpunt benoemd voor
de komende jaren. Om mensen langer zelfstandig en langer thuis te laten wonen, zijn
technologische innovaties onontbeerlijk. Dit K&I netwerk bevordert onderlinge kennis en
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ervaringsuitwisseling (voor zowel beleidsmakers áls bestuurders) en wil gezamenlijke inzet
van technologische innovaties en hulpmiddelen versnellen.
Binnen het netwerk bestaat behoefte aan ondersteuning voor projectontwikkeling. Gedurende
komende periode is ervoor gekozen om het verduurzamen van deze vormen van
ondersteuning in het Deltaplan op te pakken. De hiermee gepaard gaande ontwikkeling van
het Kennis- en Innovatienetwerk heeft prioriteit in 2022.
Een aantal projecten waar het K&I netwerk de afgelopen jaren aan bij heeft gedragen zijn:
•
Activos Digitaal, digitalisering in de keten van pijnbestrijding en –management
•
Meer handen vrij met Fylm, bewegingsinterventies dmv films op maat in het
verpleeghuis
•
Robotisering in ouderenzorg (in ontwikkeling)
•
Kind- en Jeugdcampus Zeeland (in ontwikkeling)
•
CrossCare 2 (Interreg), het opzetten van fieldlabs voor zorginnovaties
De meerjaren agenda kent drie lijnen:
1.
Verbinding en delen van kennis
2.
Nieuwe thema’s
3.
Uitvoering ideeën naar projecten
Activiteiten 2022
Ad 1:
•
Organiseren van 4 kennissessies per jaar voor o.a. beleidsadviseurs van aangesloten
organisaties;
•
Organiseren inspiratiebijeenkomsten voor bestuurders, i.s.m. Brabant en Limburg;
•
Mede organiseren AWOZ conferentie: onderdeel technologische innovaties;
•
Organiseren workshop tijdens conferentie Viazorg over de ethische kant van
zorgtechnologie
Ad 2:
•
Organiseren van een bijeenkomst voor Zeeland Onbeperkt (samenwerkingsverband
van de Zeeuwse organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking) over
technologische innovaties binnen de gehandicaptenzorg;
•
I.s.m. de Zeeuwse Zorg Coalitie ontwikkelen plannen op het gebied van preventie
•
Organiseren Hackaton (‘Snelkookpan sessie’) rondom zorgtechnologie;
•
Organiseren werkbezoeken aan bedrijven voor bestuurders;
Ad 3:
•
Mogelijkheden onderzoeken voor gezamenlijke projecten in kader van o.a. Interreg,
OP Zuid, zoals bijv. voortzetten project Empowercare en Crosscare project bij UCR, opstarten
project Digi Rehab.
Een deel van de hierboven geschetste activiteiten is reeds uitgevoerd en/of in gang gezet.
Conform het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2013 is het voor een aanvrager toegestaan
om op eigen risico reeds te starten met de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd.
Kosten
De totale netwerk kosten bedragen in 2022 € 88.159. Deze kosten worden gedekt door de
bijdrage van Viazorg en de aangesloten organisaties. Aan Campus Zeeland/Provincie
Zeeland wordt een bijdrage van € 44.059 gevraagd.
Advies Stuurgroep Campus Zeeland
De stuurgroep Campus Zeeland is van mening dat het voorliggende Kennis- en
Innovatienetwerk eHealth voldoet aan de criteria van een 'Campus Zeeland Kennis- en
Innovatienetwerk' en de criteria van de subsidieregeling Versterking Kennis &
Innovatienetwerken 2022. Het netwerk richt zich op actuele en noodzakelijke thema’s in de
Zorg. Het netwerk komt hiermee in aanmerking voor steun vanuit Campus Zeeland/Provincie
Zeeland. De stuurgroep adviseert de Provincie Zeeland om positief te besluiten op het
verzoek van het netwerk.

Advies deskundigencommissie
E-Health is een belangrijk netwerk om innovatie in de zorg te stimuleren met het oog op
preventie. De activiteiten versterken de impact van het netwerk, zijn relevant en passend in
aantal. Het bestuurlijk borgen in de Zeeuwse zorgcoalitie is logisch en geeft duidelijk
synergie. De nadruk die naast de netwerkfunctie, wordt gelegd op de ontwikkeling van
projecten is een positieve ontwikkeling. De inspiratiesessies met bestuurders van
zorgorganisaties zijn belangrijk omdat zij instrumenteel zijn in het doorvoeren van innovaties
en vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de ontwikkelingen, zeker waar het gaat om
ehealth. Ook positief is dat het netwerk contacten buiten Zeeland onderhoudt om haar
doelstellingen te realiseren. O.a. door het operationele karakter van de activiteiten en de
aansluiting bij de agenda van de Zorg Coalitie, mag uitgegaan worden van een
structuurversterkende werking voor Zeeland. Penvoerder Viazorg is dominant in de uitvoering
en neemt een fors deel van de begroting voor haar rekening. Daartegenover staat
commitment en realisatiekracht.
De commissie komt tot een positief advies over het verlenen van de subsidie, maar wil daarbij
wel aantekenen dat dit netwerk nu het bestuurlijk is geïntegreerd in de zorgcoalitie met de
synergievoordelen, financieel op eigen benen zou moeten kunnen staan. Deze worden
onvoldoende benut. Daarnaast zou bijvoorbeeld voor de verschillende netwerksessies een
bescheiden bijdrage van deelnemers mogen worden verwacht gezien het belang van de
onderwerpen. Ook kan gebruik gemaakt worden van eigen locaties met inbreng in kind van
partners.
Advies aan uw college:
Het subsidieverzoek past binnen de kaders van de subsidieregeling versterking Kennis en
Innovatie-netwerken 2022 en voldoet aan alle voorwaarden die daarin gesteld zijn.
Bij het vaststellen van de K&I regeling 2022 is rekening gehouden met subsidieaanvragen
van een achttal bestaande K&I netwerken, waaronder eHealth.
Advies aan uw college is om aan de stichting Viazorg in totaal € 44.059,- subsidie te verlenen
ten behoeve van het Kennis- en Innovatienetwerk eHealth. Dekking t.l.v. activiteit 79373
Versterken kennis en innovatienetwerken (Campus Zeeland).

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Geen

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Gedeputeerde Staten

20 september 2022

Consequenties besluit
Financiële consequenties
Subsidie verlenen van maximaal € 44.059,- aan de Stichting Viazorg ten behoeve van het
Kennis- en Innovatienetwerk eHealth, t.l.v. activiteit 79373 Versterken kennis en
innovatienetwerken (Campus Zeeland). Deze bijdrage is onderdeel van de cofinanciering in
het kader van de Regiodeal Zeeland.
De openstelling van de subsidieregeling K&I netwerken 2022 kende een plafondbedrag van
€ 400.000, waarvoor dekking voorzien is binnen diverse begrotingsdoelstellingen. Van dit
plafondbedrag is binnen doelstelling ‘Campus Zeeland’ € 250.000 beschikbaar gesteld. De
subsidieverlening aan K&I netwerk eHealth wordt ten laste van deze doelstelling gebracht.
Daarmee resteert er binnen Campus Zeeland nog € 155.941 voor het (deel)plafondbedrag

openstelling K&I netwerken 2022. De overige (deel) plafondbedragen (in totaal € 150.000,-)
zijn volledig uitgeput voor de subsidieregeling Versterking K&I netwerken 2022.
De openstelling van de regeling K&I Netwerken 2022 is inmiddels gesloten. Maximaal 8 K&I
netwerken konden subsidie aanvragen en hen is gevraagd om hun plannen af te stemmen op
het lopende kalenderjaar. Om deze reden hebben twee netwerken dit jaar geen subsidie
aangevraagd; Circulair Bouwen en Schelde Safety Network; de looptijd van de aan hen
verleende subsidie in 2021 loopt door tot eind 2022. Ook TUATOZ heeft geen K&I subsidie
aangevraagd omdat zij al via ander provinciaal budget (verblijfsrecreatie) een subsidie
hebben ontvangen voor het organiserend vermogen. 5 K&I netwerken hebben dit jaar een
aanvraag ingediend. Zoals door uw College op 18 januari 2022 is vastgesteld zal het restant
plafondbedrag worden ingezet voor de doelstelling van Campus Zeeland met bijbehorende
acties, bijvoorbeeld activiteiten passend bij gedeelde thema’s van de netwerken. Voorstellen
hieromtrent zullen in het najaar van 2022 aan u worden voorgelegd

Juridische consequenties
NVT

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing
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Geacht bestuur,
Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag van 31 mei en aanvullende informatie van 29 augustus
2022 delen wij u het volgende mee.
Besluit
Wij verlenen u een subsidie van maximaal € 44.059,-- ten behoeve van het Kennis- en
Innovatienetwerk E-Health. Deze subsidie heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31
december 2022.
In het artikel 1.4.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 is bepaald dat een
subsidieaanvraag acht weken voor het begin van het project moet zijn ingediend. Wij hebben besloten
in uw geval een uitzondering te maken.
Motivering
Om de Zeeuwse kennisinfrastructuur te versterken is het van belang dat er in elke Zeeuwse kernsector
één of enkele robuuste netwerken is/zijn waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden meerjarig
met elkaar werken aan innovatie en/of aan de invulling van nieuwe opleidingen. Door die robuuste
netwerken kunnen bedrijven en kennisinstellingen nog beter gebruik maken van beschikbare Europese
middelen (zoals OP Zuid, Interreg). Het versterken van deze Kennis- en Innovatienetwerken is een van
de doelstellingen van Campus Zeeland.
Het K&I netwerk eHealth wil een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitwisselen van
kennis over technologie en digitalisering binnen de zorg in Zeeland, om zodoende de kwaliteit en de
betaalbaarheid van de zorg te bevorderen. Het projectplan richt zich op het uitwisselen van kennis, het
gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten en het gezamenlijk opzetten van projecten. Extra
aandacht gaat uit naar Preventie en naar technologische innovaties binnen de gehandicaptenzorg.
De Stuurgroep Campus Zeeland is van mening dat het K&I netwerk eHealth voldoet aan de criteria van
een ‘Campus Zeeland Kennis- en Innovatienetwerk’ en heeft de provincie Zeeland geadviseerd
middelen voor deze ambitie beschikbaar te stellen.
Prestatieafspraak en prestatiebewijs
Aan deze subsidie wordt de volgende prestatieafspraak gekoppeld:

U ontvangt maximaal € 44.059,-- voor verder uitbouwen en verbreden van het Kennis- en
Innovatienetwerk E-Health.
Als prestatiebewijs ontvangen wij van u een inhoudelijke rapportage.
Meldplicht
• Het is belangrijk dat u zaken meldt die eventuele gevolgen kunnen hebben voor de subsidie. Wij
wijzen u hierbij op artikel 1.6.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Hierin staat dat u
ons onverwijld schriftelijk in kennis dient te stellen zodra aannemelijk is dat:
- de activiteit of de prestatieafspraak waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel
zal worden verricht (bijvoorbeeld wijzigingen in de realisatie van de prestatieafspraken, het niet
kunnen leveren van het prestatiebewijs);
of
- niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen
zal worden voldaan (bijvoorbeeld eventuele uitloop van het project, het niet op tijd kunnen
indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie).
• Daarnaast dient u wijzigingen in de begroting (uitgaven en inkomsten) van het project schriftelijk bij
ons te melden.
Overige verplichtingen
▪ Aan deze subsidie verbinden wij de verplichting dat u kenbaar maakt dat de activiteit mede
mogelijk is gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. Deze vermelding dient te
geschieden via de door u te gebruiken publieksuitingen. Hiervan dient u bij de aanvraag tot
vaststelling van deze subsidie een bewijsstuk te overleggen. Wij wijzen u hierbij op artikel
1.6.6 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, waarin staat dat indien u niet kan
aantonen dat voldaan is aan deze verplichting, de subsidie met 5% van het toegezegde
subsidiebedrag met een maximum van € 2.203,-- wordt verlaagd.
▪ Vertegenwoordigers van Provincie Zeeland en Campus Zeeland worden actief betrokken bij
het onderzoek t.b.v. uw meerjaren agenda en de verdergaande samenwerking tussen de K&I
netwerken.
▪ De resultaten van het hierboven genoemd onderzoek worden met ons gedeeld.
▪ U levert foto’s en (korte) berichten over resultaten/nieuwsfeiten van het netwerk t.b.v. de
website Campus Zeeland.
▪ De manager/coördinator van het K&I netwerk neemt deel aan bijeenkomsten gericht op
kennisbevordering en –deling van de netwerkmanagers (georganiseerd door Campus
Zeeland).
▪ De vertegenwoordigers van het K&I netwerk zijn beschikbaar als gesprekspartner voor
vraagstukken op het gebied van de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt, sociale innovatie etc.
Bevoorschotting
Wij verlenen u een voorschot van 75% van de verleende subsidie. Het bedrag van € 33.045,--,
afgerond naar boven, zullen wij binnenkort overmaken op rekeningnummer
onder vermelding van het kenmerk van deze brief.
Verantwoording en vaststelling
Wij gaan er bij ons besluit vanuit dat het project uiterlijk op 31 december 2022 is afgerond.
Uiterlijk 12 weken na afloop van het project, in uw geval 1 april 2023, dient u ten behoeve van de
subsidievaststelling de verantwoording in te dienen. De verantwoording bestaat uit het hierboven
genoemde prestatiebewijs en een bewijs waaruit blijkt dat u heeft kenbaar gemaakt dat uw project
mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland.
U dient deze stukken toe te zenden aan:
Provincie Zeeland,
t.a.v. afdeling Personeel, Omgeving en Juridische Zaken (POJZ), Cluster subsidies
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG.
Op basis van de ingediende stukken zullen wij overgaan tot vaststelling van de subsidie. Dit houdt in
dat wij beoordelen of u heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen om vervolgens het
subsidiebedrag definitief te bepalen.
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De subsidie zal worden vastgesteld op basis van artikel 1.8.8 van het Algemeen subsidiebesluit
Zeeland 2013. Hierin staat dat de subsidie wordt vastgesteld naar evenredigheid van de werkelijk
gerealiseerde, uit het prestatiebewijs blijkende, prestatieafspraak.
Openbaar
De informatie aangaande de aanvrager, de subsidieomschrijving en het verleende subsidiebedrag is
openbaar en wordt gepubliceerd op onze website. Bij privépersonen zijn de persoons- en
adresgegevens, die de persoonlijke levenssfeer raken, daarvan uitgesloten. Deze worden
geanonimiseerd.
Subsidieverordening/-besluit
Op deze subsidie zijn de regels van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen
subsidiebesluit Zeeland 2013 van toepassing. Omdat uw subsidie wordt verleend op basis van
arrangement 2, wijzen wij u met name op de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.6 en 1.8.1 tot en met 1.8.8
van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Meer informatie is te vinden op onze website
www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/veelgestelde-vragen-over-subsidies.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt
gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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