Inzenden
Extra toelichting: een overzicht van de gegevens die nodig zijn bij het indienen van
een initiatief voor de ZiA (Zorg in Actie) 2020 op de website.
Een initiatief inzenden
Wedstrijdreglement
De wedstrijd ZiA 2020 loopt van 14 februari t.e.m. 26 mei 2020:
•

Initiatieven inzenden kan van 14 februari t.e.m. 27 maart.

•

Een vakkundige en onafhankelijke expertengroep kiest uit de inzendingen zeven genomineerden.

•

De zeven genomineerden worden rond 22 april 2020 per e-mail op de hoogte gebracht.

•

Op de website kan iedereen van 27 april t.e.m. 24 mei meestemmen om een uiteindelijke winnaar
te kiezen uit de genomineerden. Deze stemmen tellen voor 50% van de stemmen. Gedurende de
hele stemperiode kunnen de genomineerden allerlei acties opzetten om extra stemmen te
ronselen.

•

Daarnaast zal elk lid van een vakjury zijn of haar stem uitbrengen. Deze vakjury bestaat uit VVSGmedewerkers, de leden van de expertengroep die de genomineerden kiest, en de leden van de
bestuurlijke commissie zorg en samenleven van VVSG. Deze stemmen tellen voor de overige 50%
mee.

•

Tijdens de Inspiratiedag Zorg op dinsdag 26 mei stellen we de genomineerden voor en maken we
de winnaar bekend. Wij verwachten van de genomineerden dat ze daar hun initiatief voorstellen.
Alle deelnemers van de Inspiratiedag Zorg kunnen hun stem nog ter plaatse uitbrengen.

•

Lokale besturen mogen meerdere initiatieven indienen, maar slechts één inzending kan een
nominatie krijgen.

•

De expertengroep beoordeelt enkel initiatieven die voldoen aan onderstaande criteria.

•

Elke genomineerde ontvangt een certificaat, stickers en een emailbanner en krijgt een artikel in
Lokaal over het genomineerde initiatief.

•

De winnaar ontvangt de ZiA-award, een certificaat, stickers, een artikel in Lokaal over het initiatief
en een prijs twv 500 euro om te investeren in het initiatief.

Criteria
Een initiatief komt slechts in aanmerking als het voldoet aan de volgende criteria:
•
•
•
•
•
•
•

Het initiatief kadert in de thuis- en/of ouderenzorg.
Het initiatief mag zowel betrekking hebben op de hulp- en dienstverlening als op de praktische
werking en organisatie van de dienst.
De initiatiefnemer en organisator is een lokaal bestuur of één van de decretaal voorziene
verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen.
Het gaat om een initiatief dat recent gerealiseerd is of nog steeds lopende is. Initiatieven die nog in
de planningsfase zitten, komen niet in aanmerking.
Het initiatief heeft een duurzaam perspectief, je ziet of beoogt een effect op langere termijn.
Het initiatief won nog nooit eerder een ZiA.
Een initiatief dat in het verleden al ingediend werd, moet duidelijk geëvolueerd zijn tov de vorige
indiening.

De expertengroep beoordeelt de projecten obv onderstaande criteria. Zorg ervoor dat deze criteria in de
voorstelling van je initiatief duidelijk omschrijven zijn.
•
•
•
•

•
•

•

Het initiatief heeft een duidelijke visie en doelstellingen.
Het initiatief is een voorbeeld en inspiratie voor andere lokale besturen.
Het initiatief speelt in op actuele en toekomstige tendensen in de thuis- en ouderenzorg.
Het initiatief is vernieuwend en overstijgt de reguliere, dagdagelijkse werking. Dit kan zowel op het
vlak van het product en/of de dienst, het partnerschap, de bereikte doelgroep, de schaalgrootte en/
of de methodologie.
Het initiatief heeft een aantoonbare meerwaarde voor de cliënt/maatschappij.
Het proces - niet enkel het resultaat - van het project moet overdraagbaar zijn naar andere
besturen. Met andere woorden: een ander bestuur moet een gelijkaardig proces kunnen lopen in de
eigen gemeente.
Als het lokaal bestuur meerdere initiatieven inzond, kan maximum één hiervan genomineerd zijn.

Gegevens over het initiatief
Naam van het initiatief
Kies een duidelijke, beknopte benaming. Een aantal voorbeelden:
• Buurtparticipatie in X
• Langer thuis wonen in Y
• Bewoners van woonzorgcentrum in actie in gemeente Z

Naam organisator
Deze organisator is een lokaal bestuur of één van de decretaal voorziene verzelfstandigings- en
samenwerkingsvormen.

Soort bestuur
•

Gemeente

•

OCMW

•

Samenwerking tussen gemeente en OCMW

•

Welzijnsvereniging

•

Andere: …

Provincie
•

Antwerpen

•

Limburg

•

Oost-Vlaanderen

•

Vlaams-Brabant

•

West-Vlaanderen

Beschrijving van je initiatief
Beschrijf je initiatief via onderstaande vragen. Wees volledig genoeg, de jury kan immers enkel
beoordelen op basis van wat je hier schrijft.

Korte beschrijving
Beschrijf je initiatief in één zin. Maximaal 25 woorden

Langere beschrijving (wie was betrokken, hoe is het verlopen, resultaat, …)
Maximaal 340 woorden

Motivering (Richtvragen: waarom heb je dit initiatief opgestart? Wat zou er niet
gebeurd zijn moest het initiatief niet gerealiseerd zijn? Wat heeft het initiatief
opgebracht of in beweging gezet?)
Maximaal 200 woorden

Meerwaarde (Richtvragen: wat is de meerwaarde voor je cliënt, gebruiker, bewoner,
personeel, … en/of voor de maatschappij? Waarom verdient dit initiatief de ZiA?
Wat maakt het vernieuwend? Waarom zouden andere lokale besturen jullie goede
voorbeeld moeten volgen?)
Maximaal 200 woorden

Duurzaamheid: welk langetermijneffect beoog je met dit initiatief en/of hoe zie je
vandaag het effect van je initiatief?)
Maximaal 200 woorden

Succesfactoren: wat waren of zijn noodzakelijke voorwaarden, belangrijke
elementen of succesfactoren om dit initiatief te doen slagen?
Maximaal 200 woorden

Evolutie: diende je dit initiatief al eerder in voor een ZiA? Motiveer hier hoe het
geëvolueerd is ten opzichte van een vorige inzending.
Maximaal 200 woorden

Als je de ZiA wint, wat zou je dan met de prijs van 500 euro doen? Hoe past dit
binnen je ingediende initiatief? Wat is de link met dit initiatief?

Sociale media
Facebook – Twitter – LinkedIn – Pinterest – Instagram – Andere website

Contactgegevens
Adres van het initiatief
Maximaal 60 woorden

Naam contactpersoon
Gebruik je eigen contactgegevens of die van de verantwoordelijke van het initiatief.

Functie
E-mailadres
Mag dit e-mailadres vermeld worden op de website of een ander e-mailadres?

Telefoonnummer
GSM-nummer
Ik geef toestemming om deze contactgegevens bij te houden en te gebruiken in functie van de
ZiA-award.

Foto(‘s)
Voeg minstens één van het initiatief toe.
Formaat: JPG / Minimale afmetingen: 800 x 800 pixels / Maximale bestandsgrootte: 5MB

Toestemming lokaal bestuur
Mijn lokaal bestuur is op de hoogte van het indienen van dit initiatief en gaat hiermee akkoord.

Toestemming gebruik gegevens
Ik geef VVSG de toestemming om de aangeleverde beschrijving en foto’s rechtenvrij en kosteloos
te publiceren, zowel in print als digitaal en op sociale media, dit in relatie tot de uitreiking van de
ZiA (Zorg in Actie).
Ik geef VVSG de toestemming om de aangeleverde beschrijving en foto’s rechtenvrij en kosteloos
te publiceren, zowel in print als digitaal en op sociale media, in het kader van het delen van goede
praktijken.

Je hebt ten alle tijden recht op inzage, kopie, afschrift, correctie en verwijdering van uw gegevens.
Meer informatie over wat wij doen met uw gegevens, zie privacyverklaring VVSG. Meer
informatie over jouw rechten, kan je navragen bij informatieveiligheid@vvsg.be

