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Visie 

De stichting Samenwerkende 

Zorgboeren Zuid (SZZ) 

ondersteunt ideeën en 

innovaties in methodiek, aanpak, 

aanbod en samenwerking 

gericht op de zorg aan 

kwetsbare groepen binnen de 

samenleving. Samen met onze 

110 sociaal bewogen 

ondernemers willen we een nog 

grotere impact met het sociaal 

ondernemerschap bereiken. 

Hoe 

De focus van SZZ ligt op 

duurzame inbedding van 

initiatieven en anderszins op 

opschaling. Derhalve zal SZZ 

het initiatief belonen met een 

financiële impuls, een 

netwerkintroductie en/of een 

kennisoverdracht. Uiteindelijk 

willen we meer effect sorteren 

voor alle doelgroepen. 

Betreft 

Het betreft innovatie van het aanbod op zorgboerderijen. Op de 

diverse zorgboerderijen voeren alle leden van SZZ met passie 

de zorg en ondersteuning aan de vele zorgvragers uit. 

De kanteling van de zorg van centrale overheid naar de lokale 

overheid biedt vele uitdagingen, maar ook kansen. Kansen om 

tot innovatie van je aanbod te komen. 

Wij als SZZ weten dat er geweldige initiatieven plaatsvinden op 

onze zorgboerderijen en wij willen het beste initiatief dan ook 

belonen met een prijs. We ontvangen graag jouw idee hoe jij de 

zorg anders kan organiseren of dat al doet. 

 

Vul hieronder je gegevens in en beschrijf zo kort en concreet 

mogelijk wat jouw innovatie is, hoe het te realiseren is of wat 

het nog nodig heeft om tot doorontwikkeling te komen. 

Ook vernemen we graag hoe jouw innovatie voor een brede 

doelgroep bruikbaar gemaakt kan worden. Uiteraard kan je ook 

andere (creatieve) vormen insturen om je innovatie duidelijk te 

maken. (filmpjes etc.) 

 

Met jouw inzending doe je mee aan: 

De SZZ Innovatieprijs 2019; een innovatie die een extra 

zetje nodig heeft en ook kansen biedt voor opschaling op 

andere ondernemingen. 

De bekendmaking hiervan zal plaatsvinden op maandag 7 

oktober 2019 tijdens het congres. 



Inschrijving initiatief 

  

Naam zorgboerderij ……………………………………………………………………………………… 

Naam contactpersoon ……………………………………………………………………………………… 

Leeftijd ……………………………………………………………………………………… 

Vrouw / Man ……………………………………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………………………… 

Postcode ……………………………………………………………………………………… 

Woonplaats ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………… 

E-mailadres ……………………………………………………………………………………… 

 
 



 
Maak zo concreet mogelijk voor wie innovatie bedoeld is, wat het inhoudt en wat het positieve effect is 

of kan zijn. Sta ook stil bij haalbaarheid, beschrijf bijvoorbeeld hoe je verwacht dat je initiatief ook 

daadwerkelijk tot stand kan komen – wie en wat is daarvoor nodig? 

  

Titel innovatie ……………………………………………………………………………………… 

Uitleg innovatie ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

Bijlage opsturen ……………………………………………………………………………………… 

 
 



Criteria 
Reglement van deelname 2019 

Deelname aan de SZZ Innovatie prijs staat open voor de bij SZZ aangesloten leden met een 

zorgboerderij. 

Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement. 

 

 

 

 

 

  

Voorwaarden 

Het idee moet voldoen aan de volgende criteria: 

• We zijn op zoek naar frisse ideeën ter verbetering van de zorg rondom zelf- en 

samenredzaamheid, technologie, preventie en ondersteuning van cliënten.  

• Het idee levert een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit (gericht op zorginhoud of 

dienstverlening), de effectiviteit, de doelmatigheid, de toegankelijkheid van de zorg of een 

combinatie van deze factoren. 

• Het idee is concreet/praktisch toepasbaar bij de doelgroep op de zorgboerderij of wordt al 

toegepast maar is vernieuwend en verdient opschaling. 

• Het idee is resultaatgericht en realiseerbaar tussen nu en volgend jaar. 

• Het effect van de innovatie is meetbaar. 

• Het is een vernieuwende bijdrage aan het huidige aanbod op het bedrijf. Bv. door een 

vernieuwende bijdrage aan de methodiek of een vernieuwende wijze van (samen)werken met 

cliënten of in de keten of door aanpassingen in de omgeving. 

• De innovatie draagt bij aan een meer inclusieve samenleving. 



SZZ zal in overleg met de winnaars bekijken of en hoe de innovatie een bijdrage kan leveren 

aan het aanbod op meerdere zorgboerderijen. 

Insturen van uw aanvraag en beschrijving project dient plaats te vinden vóór 25 augustus 

2019. Bijlage toevoegen is mogelijk. 

U kunt alle gegevens richten aan ivonne@zorgboerenzuid.nl o.v.v. SZZ innovatieprijs. 

Mocht u vragen hebben over een mogelijke innovatie, neem dan contact op met Marianne 

van der Heijden. 

 

 
  Publiciteit 

Als u een van de prijzen wint, verbindt u zich tot het verlenen van medewerking aan publiciteit 

rond de SZZ-prijs. Concreet houdt dit onder meer in dat u bereid bent om nadere uitleg over 

uw innovatie aan de jury te geven. 

Het inschrijfformulier op deze website dient volledig te worden ingevuld; dit formulier vormt de 

basis voor de beoordeling door de jury. 

 

Genomineerde winnaar 

Een deskundige jury kiest de innovatie die beloond worden met de SZZ-prijs. Tijdens het 

congres van SZZ op maandag 7 oktober 2019 zal met argumentatie bekend worden gemaakt 

wie heeft gewonnen. 

mailto:ivonne@zorgboerenzuid.nl


 
De jury bestaat uit: 

• Maaike de Vries, voorzitter Federatie 

Landbouw en Zorg & eigenaar van Springh, 

bureau voor innovatie en strategie in de 

zorg 

• Geert Wilms, directeur Landbouw Innovatie 

Bureau Brabant 

• Frank van Bussel, directeur Koninklijke 

Nederlandse Heide Maatschappij & 

Voorzitter Fondsenbeheer Landbouw en 

Zorg 

Privacy 

SZZ stelt de persoonsgegevens die in het kader 

van de SZZ-prijzen van deelnemers worden 

verkregen, uitsluitend beschikbaar ter  

beoordeling van het initiatief. De 

persoonsgegevens zullen niet voor andere 

doeleinden worden gebruikt of aan derden 

worden verstrekt. Verwerking vindt plaats in 

overeenstemming met de geldende 

privacywetgeving. De deelnemer mag SZZ op 

elk moment verzoeken zijn/haar gegevens uit 

de database te verwijderen. 

Overig 

De deelnemer vrijwaart de organisatie tegen 

aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele 

eigendomsrechten van derden. SZZ behoudt zich 

het recht voor te allen tijde deelnemers uit te sluiten 

van deelname in geval van fraude. Het beschikbare 

prijzengeld is niet overdraagbaar. In gevallen 

waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury. 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Contact 

Voor meer informatie over de SZZ 

Innovatieprijs kunt u contact opnemen met: 

Marianne van der Heijden, strategisch 

beleidsadviseur SZZ 

M  0610382691 

E  marianne@zorgboerenzuid.nl 

 

Houd voor meer informatie over het congres 

onze website in de gaten! 

mailto:marianne@zorgboerenzuid.nl

