PRINSES MARGRIET PRIJS
VOOR DE VERPLEGING EN VERZORGING
INLEIDING
De zorgsector is al jaren volop in beweging. Door veranderingen in de financiering en de krapte op de
arbeidsmarkt, is het voor planners en leidinggevenden in de zorg een uitdaging om de zorgvraag te matchen
met de juiste zorg en zorgverlener. De toenemende complexiteit van de zorgvraag, maakt dat er van
zorgmedewerkers een specifieke deskundigheid en attitude wordt verwacht.
De bovengenoemde ontwikkelingen vragen om creatieve ideeën en oplossingen.
Om medewerkers of organisaties in de zorgverlening die een speciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van
zorg, voor het voetlicht te brengen en anderen van hun activiteiten op de hoogte te stellen, heeft SVOZ in
1992 het initiatief genomen tot het instellen van een innovatieprijs. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Margriet heeft er in toegestemd haar naam aan deze prijs te verbinden. Op een SVOZ-symposium op 29
september 1992 reikte zij de prijs voor het eerst uit. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van SVOZ zal
deze prijs voor de 12e keer uitgereikt worden op 11 juni 2013.
DOELGROEP
De prijs is bestemd voor beroepsbeoefenaren in de verpleging of verzorging, die op een innovatieve manier
een aantoonbare bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Het kan hierbij
gaan om een individuele medewerker, een team of een leidinggevende in de zorg.
THEMA voor 2013
Creatief met opleidingen.
DE PRIJS
De prijs bestaat uit een oorkonde en een workshop naar keuze, bestemd voor het gehele team waartoe de
prijswinnaar behoort.

CRITERIA
Opleiden is onlosmakelijk verbonden met de zorg. Een terugkerend verschijnsel is de golfbeweging van
krapte en overschot van personeel. De laatste jaren voert krapte de boventoon.
Om dit verschijnsel het hoofd te bieden zijn er vele initiatieven, die leiden tot een creatieve wijze van inzetten
van opleidingen voor nieuwe c.q. andere doelgroepen.
Puntsgewijs moet het bij de voordracht voor de Prinses Margriet Prijs gaan om een verbeterplan of project:








waarbij opleiden een belangrijke rol speelt;
met een specifieke doelstelling en/ of doelgroep met een onderscheidend karakter;
dat kwaliteitsverbetering en -borging als uitgangspunt heeft;
dat bij voorkeur gerealiseerd is/ wordt met bestaande middelen;
met een positieve uitstraling naar zorgvragers en zorgverleners;
dat maatschappelijk relevant is;
dat overdraagbaar is naar anderen; het idee moet elders overgenomen kunnen worden.
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AANMELDING
Bent u op wat voor manier dan ook betrokken bij een project dat aan bovenstaande criteria voldoet? Aarzel
dan niet een medewerker, leidinggevende of team aan te melden. Om de selectie van de genomineerden
gedegen te kunnen uitvoeren, ontvangt SVOZ graag een beschrijving van het project of het verbeterplan.
Tevens vragen wij u een aanbevelingsbrief mee te sturen, met de reden waarom uw aanmelding de Prinses
Margriet Prijs verdient.
De aanmelding geschiedt middels het digitale aanmeldingsformulier op de website van de Prinses Margriet
Prijs. Dit formulier dient vóór 30 april 2013 ingezonden te worden. U kunt hier de beschrijving van het
project en de aanbevelingsbrief meteen uploaden.
Gebruikt u voor uw beschrijving het formulier dat te downloaden is op de website. Deze bevat de volgende
punten:








Voorbereiding
1. Aanleiding
2. Doelstelling

Ten opzichte van de kwaliteit van de zorg

Ten opzichte van de medewerkers
3. Eventuele samenwerking met / ondersteuning van andere organisaties
Uitvoering
1. Omvang
2. Periode
3. Vermelding van functionarissen die bij het project betrokken zijn / waren
Hoe hebben de voorgedragen kandida(a)t(en) een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit
van de zorg? En is deze bijdrage overdraagbaar?
Hoe is de inbedding binnen de organisatie geregeld? Wat zijn de activiteiten om resultaat te behouden
Uit welke middelen is de bijdrage gerealiseerd?

Heeft u toevoegingen op de informatie die u heeft verstuurd via het aanmeldformulier? Dan kunt u deze
sturen naar prinsesmargrietprijs@SVOZ.nl of naar SVOZ, o.v.v. Prinses Margriet Prijs. Antwoordnummer
56014, 3506 VB Utrecht.
PROCEDURE EN VOORWAARDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De mogelijkheid tot aanmelden voor de prijs en de daarbij behorende eisen wordt via de vakbladen, de
website, nieuwsbrief en het congres van SVOZ bekend gemaakt.
Uw aanmelding dient vóór 30 april 2013 binnen te zijn op het kantoor van SVOZ.
Begin mei 2013 worden 3 inzendingen genomineerd, deze worden half mei bekend gemaakt.
Tussen 13 mei en 27 mei 2013 wordt bij de genomineerden een kort videoverslag opgenomen voor een
impressie van het project. Dit zal ongeveer een dagdeel in beslag nemen. Te zijner tijd wordt hierover
contact opgenomen met de genomineerden.
De genomineerde projecten zullen op 11 juni 2013 tijdens de jubileumviering van SVOZ worden
gepresenteerd middels het videoverslag en een interview met de genomineerden.
Tijdens de jubileumviering van 11 juni 2013 bepaalt een onafhankelijke jury wie de prijswinnaar is en
wordt de prijs uitgereikt.
Over de uitspraak van de jury kan niet worden gecorrespondeerd, noch kan er protest worden
aangetekend tegen de keuze.
SVOZ behoudt het recht foto en videomateriaal van de uitreiking op haar website te plaatsen en ter
promotie van de Prinses Margriet Prijs in te zetten.
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