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Uw brief

Geachte heer, mevrouw, Biilage(n)

Binnen het programma Volwaardig Leven is de Innovatie-impuls
Correspondentie uitsluitend

gehandicaptenzorg in het leven geroepen om het gebruik van zorgtechnologie te richten aan het retouradres

stimuleren. Met deze brief nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan de met vermelding van de

Innovatie-impuls! datum en het kenmerk van
deze brief.

Doelstelling Innovatie-impuls
Met de Innovatie-impuls willen we het voor cliënten én zorgverleners
gemakkelijker maken om technologie toe te passen tijdens de dagelijkse dingen
en de zorg die daarbij hoort. Technologie die in de ogen van cliënten of naasten
waarde toevoegt en hen ondersteunt. Als vanzelfsprekend onderdeel van zorg en
begeleiding die wordt geboden. Om dat doel te bereiken, kiezen we voor een
impuls die zich richt op de implementatie van bestaande vormen van technologie.

Thema’s van de Innovatie-impuls
We hebben samen met cliënten, zorgverleners, verwanten en innovatie-experts
bepaald welke zorginhoudelijke thema’s centraal zouden moeten staan in de
Innovatie-impuls. In de bijlage bij deze brief vindt u deze thema’s op een
Inspiratiekaart. Wanneer u wilt deelnemen aan de Innovatie-impuls kiest u voor
één van deze thema’s. Naast de zorginhoudelijke thema’s, wordt in de Innovatie-
impuls een aantal algemene thema’s opgepakt. Die richten zich met name op de
duurzame financiering van het gebruik van zorgtechnologie en op de ethische
vraagstukken die met het gebruik van technologie kunnen samenhangen.

Wat betekent deelname voor mij als zorgaanbieder?
U heeft als zorgaanbieder belangstelling voor het gebruik van zorgtechnologie,
maar nog onvoldoende kennis of ervaring in huis om een vorm van technologie te
kiezen of op een goede manier te implementeren. Voor dat proces biedt de
Innovatie-impuls in een tweeënhalf-jarig traject begeleiding en ondersteuning.

Omdat we de impuls samen met u invullen, via maatwerk, ligt er geen blauwdruk
voor de ondersteuning klaar. Wel is er een aantal uitgangspunten:
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- We willen duurzaam implementeren, zodat deelnemers kennis en expertise vws
opbouwen om vervolgens zelf verder te kunnen gaan met zorgtechnologie. LZ

Daarom gaan we uit van het principe: voordoen, samendoen, zelf doen. KZ

Zoveel mogelijk op de werkvloer, via het rechtstreeks toepassen in de
eigen praktijk. Met als resultaat dat de kennis over implementeren in uw 154348o-192237-Lz

eigen organisatie wordt geborgd.
- De Innovatie-impuls biedt ondersteuning in natura. U krijgt als deelnemer

geen budget.
- De ondersteuning gaat zowel over het implementeren van technologie als

de technische en veranderkundige aspecten die er mee samenhangen.
- We maken voor die ondersteuning zoveel mogelijk gebruik van de ervaring

die er al is in het veld, door een pool van specialisten te creëren die in de
eigen Organisatie al succesvol zorgtechnologie hebben geïmplementeerd
en vanuit de Innovatie-impuls hun ervaring beschikbaar willen stellen aan
de sector.

- Om ook van elkaar te leren, creëren we rond een aantal zorginhoudelijke
thema’s kleine, snel schakelende netwerken in de vorm van werkplaatsen,
waarin de uitwisseling van kennis, intervisie en samenwerking op het vlak
van inzet van technologie in de zorg centraal staat.

- Samen met de deelnemers aan iedere werkplaats zal onderzoek worden
uitgevoerd naar welke technologische innovaties succesvolle toepassingen
zijn, wat goede implementatiemethodieken zijn en op welke manier
technologische innovaties gefinancierd kunnen worden. Deze kennis wordt
breed verspreid in de sector.

- De Innovatie-impuls wordt gecoördineerd en uitgevoerd door Vilans, in
samenwerking met Academy Het Dorp.

Eerst kwartier maken
De Innovatie-impuls start met een kwartiermakersfase die de tweede helft van
2019 in beslag zal nemen. Daarin gaan deelnemers met elkaar én in de eigen
organisatie, samen met cliënten en zorgverleners, werken aan de verdieping van
het gekozen zorginhoudelijke thema. En aan een keuze voor de technologie die
het beste antwoord kan geven op het gestelde probleem.

Kwartier maken vindt ook plaats binnen de eigen organisatie door het uitvoeren
van een zelfanalyse. Daarmee wordt nôg duidelijker wat uw doel is met de
implementatie van technologie en kunnen de contouren van een
implementatieplan worden gemaakt. Daardoor wordt ook de
ondersteuningsbehoefte zichtbaarder. Aan het einde van de kwartiermakersfase
komen we tot een definitieve keuze van ca. zes werkplaatsen en ca. dertig
zorgaanbieders die deze werkplaatsen willen gaan vullen.

Hoe kan ik mij aanmelden?
Wat wordt er van u verwacht als u wilt deelnemen aan de innovatie-impuls? In
ieder geval geen uitgebreide plannen. Voldoende zijn ambitie om zorgtechnologie
in te passen in de zorg en ondersteuning die u biedt, en commitment om samen
met anderen aan de slag te gaan. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door
uiterlijk 15 september een motivatiebrief te sturen naar
volwaardkileven@vilans.nl. Hierin geeft u aan aan welk zorginhoudelijk vraagstuk
(zie de thema’s in de bijlage) u zou willen werken waarvoor technologie een deel
van de oplossing kan zijn. In de bijlage bij deze brief vindt u meer informatie over
de aanpak en wijze van aanmelding.
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Tot slot
Ik ben er van overtuigd dat samenwerken van essentieel belang is om technologie
veel meer in de praktijk van de zorg te brengen. Technologie die waarde toevoegt
aan het leven van mensen met een beperking. Daarbij gaat het om samenwerken
binnen de eigen organisatie én tussen zorginstellingen. Kennis delen, elkaar
enthousiasmeren en daarmee de sector verder brengen; dat zijn allemaal
onderdelen van de Innovatie-impuls. Ik hoop dan ook van harte dat u met ons
meedoet!
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Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
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