WEDSTRIJDREGLEMENT

De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoren:

Wedstrijdreglement
Men verklaart zich akkoord te gaan met dit reglement bij deelname aan de Health Valley
Bridgeprijs 2021. Deelname staat open voor natuurlijke personen of rechtspersonen.
Thema
Projecten in de zorg waarbij door middel van technologie, zorg dichterbij de eigen
leefomgeving wordt gebracht, met als doel om langer zelfstandig te kunnen blijven
functioneren.
Prijs
De winnaar van deze prijs krijgt 15.000 euro. Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door
de sponsorbijdragen van Academy het Dorp en Menzis. Het geld dient gebruikt te worden
voor het winnende project.
Voorwaarden
Zorgorganisaties kunnen een aanvraag voor de Health Valley bridge prijs indienen die
voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. De aanvraag moet passen binnen het thema: “Projecten in de zorg waarbij door
middel van technologie, zorg dichterbij de eigen leefomgeving wordt gebracht, met
als doel om langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren.”
2. In het project is sprake van een samenwerking tussen een Nederlandse
zorgorganisatie en een bedrijf/onderneming (startup, MKB- of grootbedrijf).
3. In het project is vanaf de start samengewerkt met zorggebruikers en -professionals.
4. Het project is al, eventueel in de vorm van een pilot, in praktijk gebracht.
5. De prijs dient te worden aangewend voor het samenwerkingsproject (inzet of inkoop
van uren en/of materialen).
6. Het project niet eerder de Health Valley Bridge Prijs heeft gewonnen.
7. Per organisatie mag maximaal één project ingediend te worden.
Criteria
Bij de beoordeling van de aanvragen worden, in willekeurige volgorde, de volgende criteria
gehanteerd. Health Valley behoudt zich hierbij het recht om projecten die niet aan deze
criteria voldoen af te wijzen:
1. Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg;
2. Het verbeteren van de gezondheid van een populatie (d.w.z. Positieve gezondheid
volgens definitie van Machteld Huber);
3. Het bevorderen van doelmatige zorg;
4. De kans dat het project leidt tot een duurzame economische activiteit voor het
bedrijfsleven.
Jury
De jurering zal plaatsvinden door een panel van 5 personen dat is samengesteld uit het
Health Valley partnernetwerk, zijnde:
- Juryvoorzitter: Jorrit Ebben Chief Strategy & Innovation Officer van Academy Het
Dorp

-

-

Vertegenwoordiging gebruikersperspectief: Hester Rippen (Directeur van Stichting
Kind en Ziekenhuis)
Vertegenwoordiging kennisinstellingen: Somaya Ben Allouch (Lector Digital Life
Centre van de Hogeschool van Amsterdam en Lector van het Saxion lectoraat
Technology, Health & Care)
Derk Jan Sloots, Chief financial & Risk officer en vice voorzitter Menzis
René Penning de Vries, voorzitter bestuur Health Valley Netherlands.

Inschrijven
Inschrijven dient te gebeuren via het formulier op www.healthvalley.nl. Het formulier komt
vervolgens binnen bij Health Valley waar de inschrijvingen worden verzameld.
Selectieprocedure
De jury nodigt de deelnemers uit voor de pitchdag op 17 februari 2021. Uit deze pitches kiest
de jury 3 genomineerden. Tijdens het Health Valley Event op 10/11 maart wordt de winnaar
van de prijs bekendgemaakt. Deze winnaar mag een jaar lang de titel ‘Winnaar Health
Valley Bridge prijs 2021’ voeren.
Aanmeldingstermijn
Inschrijven kan tot 31 januari 2021. Daarna sluit de inschrijving en kunnen inzendingen niet
meer worden meegenomen in de jurering.

