WEDSTRIJDREGLEMENT

Wedstrijdreglement
Men verklaart zich akkoord te gaan met dit reglement bij deelname aan de Health Valley
Bridgeprijs 2019. Deelname staat open voor natuurlijke personen of rechtspersonen.
Thema
Er zijn voor 2019 twee focusthema’s gekozen waarbinnen gezocht wordt naar geschikte
projecten die hiervoor in aanmerking komen. Dit jaar zijn dat Robotica en Blockchain.
Zorgaanbieders kunnen zelf actief een project voordragen binnen de gekozen thema’s.
Prijs
De winnaar van deze prijs krijgt 20.000 euro. Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door
de sponsorbijdragen van Academy het Dorp en Rabobank Rijk van Nijmegen. Het geld dient
gebruikt te worden voor het winnende project dat valt onder het thema Blockchain of
Robotica.
Voorwaarden
Zorgorganisaties kunnen een aanvraag voor de Health Valley bridge prijs indienen die
voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. De aanvraag moet passen binnen de focusthema’s robotica of blockchain.
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).
Criteria
Bij de beoordeling van de aanvragen worden, in willekeurige volgorde, de volgende criteria
gehanteerd:
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
- Jack van Poll, Bestuurslid Health Valley en Directeur Isatis Groep
- Martin Visser, Directeur bedrijven van Rabobank Rijk van Nijmegen
- Vertegenwoordiging gebruikersperspectief: Hester Rippen, Directeur van Stichting
Kind en Ziekenhuis

-

Vertegenwoordiging kennisinstellingen: Somaya Ben Allouch, Lector van het Saxion
lectoraat Technology, Health & Care

Inschrijven
Inschrijven dient te gebeuren via het formulier op www.healthvalley.nl. Het formulier komt
vervolgens binnen bij Health Valley die de inschrijvingen verzameld.
Selectieprocedure
De jury nodigt de deelnemers uit voor de pitchdag op 18 februari 2019. Uit deze pitches kiest
de jury 3 genomineerden. Tijdens het Health Valley Event op 14 maart 2019 wordt de
winnaar van de prijs bekendgemaakt. Deze winnaar mag een jaar lang de titel ‘Winnaar
Health Valley Bridge prijs 2019’ voeren.
Aanmeldingstermijn
Inschrijven kan tot 1 februari 2019. Daarna sluit de inschrijving en kunnen inzendingen niet
meer worden meegenomen in de jurering.

