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Zorginnovatiewedstrijd Betere Zorg? Mijn Idee! 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten informeren over de Flevolandse Zorginnovariewedstrijd en 
campagne Betere Zorg? Mijn Idee! 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 

Inleiding: 

In het coalirieakkoord 'Zelfstandig en Uniek' heeft de coalirie uitgesproken in te 
willen zetten op zorginnovatie. Daarnaast heeft de coalitie aangegeven het 
sociaal beleid zorgvuldig te herijken. 

In het ontwerpbeleidskader Zorg, Zorginnovatie en herijkt sociaal beleid 2012-
2015 'een nieuw verzorgd Flevoland' dat begin 2013 aan u wordt voorgelegd 
wordt de herijking van het sociaal beleid gekoppeld aan het stimuleren van 
innovatie in zorg en welzijn. Het betreft speciriek technische innovaties die zich 
richten op ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, vrijwilligers en / of het 
tegengaan van eenzaamheid. 
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Mededeling: 

Als middel voor het stimuleren van innovatie in zorg en welzijn is gekozen voor 
een Zorginnovatiewedstrijd. Met de lancering van de website 
www.beterezorgmijnidee.nl is op 8 november j l . de wedstrijd 'Betere Zorg? Mijn 
Idee!' van start gegaan. Het is een wedstrijd waar iedereen aan mee kan doen. 

Het doel van de Zorginnovatlewedstrijd is het leveren van een bijdrage aan het 
dichten van het gat tussen zorgvraag en (betaalbaar) zorgaanbod door het stimu
leren van slimme, technische innovaties. De innovaties moeten zich richten op de 
provinciale thema's ouderen, eenzaamheidsbestrijding, chronisch zieken, gehan
dicapten en vrijwilligers/mantelzorgers. Er zullen drie prijzen worden uitgereikt: 
voor het beste pariëntenidee, het beste professionele idee en het beste Flevo
landse idee. 

Op 11 december 2012 heeft het college van Gedeputeerde Staten kennis geno
men van het wedstrijdreglement en de jury benoemd. Deze deskundige jury zal 
de inzendingen beoordelen en de drie winnende ideeën uitkiezen. 
De jury zal worden voorgezeten door gedeputeerde Lodders en zal verder be
staan uit: 

Richard Goossens: Hoogleraar Physical Ergonomics aan de faculteit Industri
eel Ontwerpen van de TU Delft en professor Physical Ergonomics aan de afde
ling Neurowetenschappen van het Erasmus MC. 
Jacqueline Joppe: Bestuurslid van ActiZ (brancheorganisatie zorgonderne
mers) en lid raad van bestuur bij Stichting Pantein (zorgaanbieder in Brabant) 
Jempi Moens: Strategisch vernieuwer, psycholoog, futuroloog en partner 
Fresh Forward. 
Jopie Verhoeven: Voorzitter Patiëntenadviesraad UMCN Sint Radboud Nijme
gen, Raadslid Provinciale Raad Gezondheid Noord-Brabant, Programmaraads
lid Innovatieve Acties Brabant, Lid Raad van Advies Zorgbelang Brabant en 
oud-voorzitter NPCF. 
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Er is een brede publiekscampagne opgezet om zoveel mogelijk ideeën op te halen. Om de wedstrijd 
en de campagnewebsite onder de aandacht te brengen van inwoners en bedrijven van Flevoland 
worden er onder meer advertenties geplaatst in de meest gelezen huis-aan-huisbladen in Flevoland 
en campagnerilms vertoond op de wachtkamer tv's in de ziekenhuizen in Flevoland en op Omroep 
Flevoland. Ook worden er berichten op Facebook geplaatst (facebook.com/BetereZorgMijnldee) en 
op Twltter (@beterezorgidee) verstuurd. En er worden posters en folders verspreid bij zorg- en 
onderwijsinstellingen in Flevoland. 

Als u als Statenlid wilt bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van de wedstrijd, bijvoor
beeld door uw relaries te attenderen op de wedstrijd, stel ik dat zeer op prijs. In uw postvakje 
treft u een opgevouwen folder (een zogenaamd BooQi) aan. Mocht u meer van dergelijke BooQiz 
willen ontvangen om te kunnen verspreiden, dan kunt u dat aangeven bij de griffie. 

Hoe meer bekendheid er aan de wedstrijd wordt gegeven, hoe beter! 

Het vervolg 

Indieningstermijn: Tot 1 maart 2013 
Ambtelijke voorselectie: Begin maart 
Juryberaad: Medio maart 
Bekendmaking/prijsuitreiking: 28 maart 2013 
Uitvoeringstraject: April 2013 tot uiterlijk april 2015 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 

Verdere informatie 

Voor meer informatie over de wedstrijd kunt u kijken op de website wv/w.beterezorgmijnidee.nl 


