
Verkiezing Duurzaam Zorgidee 2021 
 
Spelregels  

 Je werkt als zorgprofessional, of nomineert iemand die werkt als zorgprofessional.  
 Je aanmelding is uiterlijk 1 september 2021 ingezonden 

via duurzamezorg@minvws.nl. 
 Aanmeldingen voor de categorie ‘beste bestaande initiatief’ zijn al daadwerkelijk 

uitgevoerde ideeën. 
 Aanmeldingen voor de categorie ‘beste duurzame idee’ zijn nog niet uitgevoerde 

ideeën. 
 Nomineer je iemand anders voor de prijs? Zorg er dan voor dat diegene op de 

hoogte is en akkoord met de nominatie.  
 Door jezelf of een ander aan te melden voor de verkiezing ga je ermee akkoord dat 

het idee of initiatief op de website en social media kanalen van het Programma 
Green Deal Duurzame Zorg wordt gedeeld.   

 Door jezelf of een ander aan te melden voor de verkiezing ga je akkoord met het 
maken van beeldmateriaal tijdens de uitreiking van de verkiezing. Het 
beeldmateriaal wordt alleen gedeeld op de website en social media kanalen van het 
Programma Green Deal Duurzame Zorg zelf.   

 Je bent (online) beschikbaar en aanwezig op 7 oktober 2021 tijdens het congres 
Duurzame Zorg. De uitreiking van de verkiezing vindt aan het einde van de dag 
plaats.  

 De twee winnaars van de juryprijs ontvangen ieder 10.000 euro. De twee winnaars 
van de publieksprijs ontvangen ieder 5.000 euro. De prijs wordt in overleg met de 
organisatoren ingezet voor opschaling of uitvoering van het initiatief. 

Procedure  

Tot 1 september 2021 is het mogelijk om een inzending te doen.  
 
Ronde 1 
Na 1 september 2021 zal er een voorselectie gemaakt worden uit de inzendingen, zodat er 6 
deelnemers overblijven (drie ideeën, drie al ingevoerde initiatieven). Deze voorselectie 
wordt gedaan door de jury. De zes genomineerden ontvangen hierover bericht. 
 
Ronde 2 
Tijdens het congres Duurzame Zorg op 7 oktober 2021 zal een publieksprijs en een juryprijs 
uitgereikt worden. 
 
Juryprijs 
Op 7 oktober 2020 maakt de vakjury de winnaar van de juryprijs bekend tijdens het congres 
Duurzame Zorg. Er zal zowel een winnaar voor de categorie ‘Beste idee’ als ‘Beste initiatief’ 
worden gekozen. 
 
Publieksprijs 



Er is, naast de juryprijs, ook mogelijkheid om een prijs te winnen als gevolg van stemmen uit 
het ‘publiek’ van het congres. Ook hier zal een winnaar voor de categorie ‘Beste idee’ en 
‘Beste initiatief’ uitkomen. 
 

Beoordeling inzendingen  

De jury houdt de volgende criteria aan bij de voorselectie en het bepalen van de winnaar 
van de juryprijs.  
 
Voor alle inzendingen geldt het uitgangspunt dat het voorstel een bijdrage levert aan 
verduurzaming van de zorg. Daarnaast wordt beoordeeld op: 

Categorie 1: Beste idee 
Haalbaarheid en potentiële impact 
 
Categorie 2: Beste initiatief  
Bereikte impact, kwaliteit en opschalingspotentie 

 


