SET COVID-19
subsidie toegekend.
Hoe nu verder?
Heeft jouw organisatie ook een subsidieaanvraag gedaan in het kader van SET COVID-19,
zodat je met beeldschermzorg kunt starten of deze uitbreiden? Heb je meer informatie nodig om van
start te kunnen gaan? In de volgende infographic helpen we je op weg.
Voor meer informatie: neem contact op met Xando via zakelijk@xando.nl

Subsidie toegekend, wat nu?

Wij maken al gebruik
van beeldschermzorg.

We hebben nog geen
beeldschermzorg.

Bepaal hoeveel apparaten je nodig hebt.

Vanwege Covid-19 gaan aanschaf en
implementatie anders, neem contact op met
Xando via zakelijk@xando.nl.
Beeldschermzorg wordt zo veel mogelijk op afstand
geinstalleerd en beheerd. Xando heeft hier ervaring
mee en wij kunnen je hierbij helemaal ontzorgen.

?x
Neem zo snel moglijk contact op met Xando,
want door de grote vraag naar iPads voor
beeldschermzorg is het momenteel erg druk.

Op de volgende pagina vind je een aantal veelgestelde vragen beantwoord. Heb je daarna nog vragen, mail dan naar zakelijk@xando.nl

Veelgestelde vragen
1

Wij hebben nog geen beeldschermzorg
voor onze cliënten.

Wat heb ik nodig voor beeldschermzorg?

Ik weet niet goed waar ik moet beginnen en onze IT-afdeling heeft de benodigde

Voor beeldschermzorg hebben je cliënten en de zorgverleners iPad devices nodig en apps. Met deze

kennis niet, Wat kan ik doen?

apps kun je op afstand zorg verlenen door patiënten te coachen en te monitoren.

Xando kan je veel van de technische zaken uit handen nemen. Je kunt er ook voor kiezen
om naast Xando een aanbieder van beeldschermzorg in te schakelen. Deze kan naar wens

Waar kan ik terecht voor het bestellen van tablets/iPad devices?
Zodra de subsidie is toegekend, neem dan contact op met Xando. Wij gaan dan voor jouw organisatie
iPad devices bestellen. Je kunt die daarna configureren, apps installeren en vervolgens
afleveren bij cliënten. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit te doen, maar het gemakkelijkst is
het om gebruik te maken van Apple's Mobile Device Management, waarmee iPad devices centraal
kunnen worden geconfigureerd en op afstand beheerd, zonder dat er bezoek bij de cliënt aan
huis nodig is. Vraag Xando voor een offerte op maat, uitgesplitst naar de verschillende
kosten, zoals uitgelegd in de vraag "Welke kosten vallen onder de subsidieregeling?" (zie onder
het kopje 3 - Algemeen).

Lees voor meer informatie de veelgestelde vragen onder Algemeen.

een deel of het hele traject van beeldschermapps voor je regelen, inclusief het installeren en
onderhouden van de apps en de technische ondersteuning. Let op: het is momenteel erg
druk, neem liefst zo snel mogelijk contact op met Xando op zakelijk@xando.nl
Welke apps moet ik installeren en hoe gaat dat?
De app(s) hangen af van de keuze die jouw zorginstelling maakt. Er zijn inmiddels vele aanbieders
van apps voor beeldschermzorg. Daarnaast kan het handig zijn om ook vooraf al andere apps te
installeren. In veel gevallen kan dat ook centraal via Mobile Device Management. Xando of
de leverancier van beeldschermzorg kan je ook hierbij helpen.

2

Wij werken al met beeldschermzorg
voor onze cliënten.

Hoe kan de subsidieregeling SET COVID-19 helpen bij

Wat is er nu anders?

het voorkomen van verspreiding van de ziekte?

Voorheen was je waarschijnlijk gewend om iPad devices zelf te

De subsidieregeling is bedoeld om zorgverleners minder vaak

configureren en in te richten en dan bij de cliënt thuis te

lijfelijk bij de cliënt te laten zijn, door het coachen en begeleiden

installeren. Met Apple's Mobile Device Management kun je iPad

op afstand. Thuis inrichten is dus niet wenselijk, configureren

devices centraal configureren en beheren, zodat het aantal

gebeurt nu op afstand. Beeldschermzorg geeft zorgverleners

contactmomenten bij de cliënt thuis minimaal is. Je kunt ervoor

en familie de kans om meer in contact te blijven met de cliënt

kiezen om dat zelf te doen als je de kennis in huis hebt.

zonder lijfelijke aanwezigheid.
Maar Xando kan je erbij helpen, en wij kunnen iPad devices
voor je bestellen, configureren en installeren. Het enige dat je
dan nog moet doen is de juiste apps installeren en de iPad
devices bij de cliënten thuis in gebruik (te laten) nemen. Wil je
dat het hele traject voor je wordt geregeld, dan helpen we
graag. Mail hiervoor met Xando op zakelijk@xando.nl.

Lees voor meer informatie de veelgestelde vragen onder Algemeen.

3 Algemeen
Ik wil
wilzo
zomin
minmogelijk
mogelijk
mijn
cliënten
de buurt
vanwege
Covid-19.
bij bij
mijn
cliënten
in dein
buurt
komenkomen
vanwege
Covid-19.
Hoe krijgHoe krijg
ik de
deiPad
iPaddevices
devices
cliënten?
bijbij
de de
cliënten?
Nadat de
deiPad
iPaddevices
devices
geconfigureerd,
kunnen
rechtstreeks
bij de cliënten
zijnzijn
geconfigureerd,
kunnen
dezedeze
rechtstreeks
bij de cliënten
worden worden
afgeleverd. Hoewel
Hoewel iPad
iPad devices van nature
nature zeer
zeergemakkelijk
gemakkelijkte
tegebruiken
gebruikenzijn,
zijn,en
enerereen
eenhandleiding
handleiding
bij wordt
wordtgeleverd,
geleverd,moeten
moeten
er wel
stappen
doorlopen
ze integebruik te
er wel
een een
paar paar
stappen
wordenworden
doorlopen
om ze inom
gebruik
kunnen nemen.
nemen.Niet
Nietiedere
iedere
cliënt
daar
even
handig
zijn.
zijn mogelijkheden
cliënt
zalzal
daar
even
handig
mee mee
zijn. Er
zijnEr
mogelijkheden
om de om de
thuiszorgmedewerkers
tevoorzien
voorzienvan
vanwerkinstructies,
werkinstructies,
zodat
cliënt
kunnen
ondersteunen
thuiszorgmedewerkers te
zodat
ze ze
de de
cliënt
kunnen
ondersteunen
bij het in
in gebruik
gebruiknemen.
nemen.
Hoe krijgen
cliënten
technische
ondersteuning?
Hoe
krijgenmijn
mijn
cliënten
technische
ondersteuning?
Veel problemen
problemen waar
dankzij
Mobile
Veel
waar cliënten
cliëntentegenaan
tegenaanlopen,
lopen,kunnen
kunnenop
opafstand
afstandworden
wordenopgelost,
opgelost,
dankzij
Mobile
Device Management.
zorgmedewerker
veel
oplossen.
Mocht
het echt
niet niet
Device
Management.Daarnaast
Daarnaastkan
kanook
ookdede
zorgmedewerker
veel
oplossen.
Mocht
het echt
anders kunnen,
meenemen,
zodat
hethet
probleem
samen
met
anders
kunnen, dan
dan kan
kande
dezorgmedewerker
zorgmedewerkerdedeiPad
iPad
meenemen,
zodat
probleem
kan worden
Xando kanbijworden
opgelost.
opgelost
de reseller
of de leverancier van beeldschermzorg.

Welke
kostenvallen
vallen
onder
de subsidieregeling?
Welke kosten
onder
de subsidieregeling?
Van
totale bedrag
bedragmag
mag50%
50%worden
worden
ingezet
voor
aanschaf,
en licentiekosten
ingezet
voor
de de
aanschaf,
leaselease
en licentiekosten
Van het totale
40%
van
hardwareenen
software.
Denk
hierbij
software.
Denk
hierbij
aan:aan:
van hardware
•
•
•
•

Aanschaf/lease van devices
Accessoires, zoals beschermhoes
Licentie voor beeldzorgtoepassing
Licentie voor beheer

€ 25.000

Hardware en software
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Assemblage en distributie
Technische ondersteuning
Implementeren beheer
Training voor gebruikers/zorgverleners
Communicatiematerialen
Loonkosten van intern personeel
Inzet externe adviseur

€ 25.000

Implementatiekosten
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BTW.BTW.
Subsidieregeling SET COVID-19 1.0 had een 50 - 50 verhouding, SET COVID-19 2.0 heeft
een 40 - 60 verhouding.

Hoe haal ik het meeste uit de ons toegekende subsidie?
Xando biedt samen met Apple een speciale regeling aan in het kader van de SET COVID-19
subsidie. Je kunt jouw cliënten gebruik laten maken van een iPad tegen een gereduceerd tarief:
voor gebruik gedurende 9 maanden is de investering 60% van de aanschafprijs. Daarna kunnen de
iPad devices binnen 3 maanden kosteloos worden geretourneerd. Via deze regeling zijn er daardoor
66% meer iPad devices beschikbaar voor zorgbehoevenden. Je kunt er na de laatste maand ook
voor kiezen om de iPad devices over te nemen.
Voor meer informatie: neem contact op met Xando via zakelijk@xando.nl

