
Wedstrijdreglement Inspire HEALTH&CARE Awards 2022 

Wie zich inschrijft voor de Inspire HEALTH&CARE awards verklaart zich akkoord met de algemene 

voorwaarden. Inspire HEALTH&CARE heeft het recht om organisaties die zich niet houden aan de afspraken te 

weigeren of verdere deelname te ontzeggen. 

a. Algemene voorwaarden 

De IH&C awards, een organisatie van Easyfairs, richten zich naar alle zorgbedrijven en zorgwerknemers die 

behoren tot de privé-sector, openbare besturen, universiteiten en zorginstellingen in België. Kortom iedereen 

die werkt voor, of werkzaam is in de zorgsector. 

Er kunnen meerdere kandidaturen, personen of teams genomineerd worden. Aarzel dus niet meerdere 

dossiers in te dienen. De jury weerhoudt enkel de beste dossiers per categorie. 

De beslissingen van de vakjury zijn definitief. Over de belissingen van de vakjury wordt geen verdere 

communicatie verstrekt en geen enkele betwisting betreffende het wedstrijdverloop of de beslissing van de 

vakjury zal in aanmerking worden genomen. 

Van de genomineerde wordt medewerking verwacht ten aanzien van de communicatie over de nominatie. Een 

filmpje in de organisatie, een foto of een interview voor een vakmedium. Inspire HEALTH&CARE en partners 

verwerven zich het recht de inzendingen in te zetten voor publicatie in vakmedia en eigen communicatie-

kanalen. De inzender vrijwaart de organisatie van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op 

auteursrechten. 

Deelnemende organisaties en bedrijven verbinden zich ertoe om in al hun communciatie over de Awards 

uitdrukkelijk de link te leggen met Inspire HEALTH&CARE. Er wordt door de organisatie logo’s ter beschikking 

gesteld, zodat de huisstijl ten allen tijde bewaard blijft.   

De genomineerden verlenen aan Inspire HEALTH&CARE de toestemming tot het opnemen van de namen en 

adressen van de genomineerden en instellingen in de gebruikte promotiekanalen. Deze gegevens worden uit 

de door de deelnemers ingevulde of aangemaakte formulieren overgenomen. De organisatie wijst alle 

verantwoordelijkheid voor vergissingen of drukfouten hieromtrent af. 

Inzenders en genomineerden zijn, minimaal met een collega, aanwezig tijdens de prijsuitreiking op 27 april 

2022. 

De organisatoren en de vakjury kunnen beslissen om een award niet uit te reiken als er onvoldoende 

kandidaturen zijn, of als de kwaliteit van de ingediende voorstellen onvoldoende is. Een kandidatuur kan 

worden afgewezen indien ze niet voldoende onderbouwd is of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of 

kwade trouw. De organisatie en de leden van de vakjury behouden zich het recht voor een nominatie uit te 

sluiten als het, deels of in zijn geheel, niet tijdig is ingediend of als een van de elementen in dit reglement niet 

in acht zijn genomen. 

Inspire HEALTH&CARE behoudt zich het recht voor de wedstrijd op te schorten, nietig te verklaren of te 

wijzigen in geval van overmacht, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige 

schadevergoeding. Inspire HEALTH&CARE eigent zich tevens het recht toe de planning van de voorziene 

activiteiten en de samenstelling van de vakjury in functie van organisatorische beperkingen te wijzigen. 

 

 



b. De jury 

De samenstelling van de jury is als volgt:  

De professionele vakjury wordt samengesteld adhv het doelpubliek op de beurs. Deze personen 

vertegenwoordigen de zorginstellingen, academische wereld, zorgindustrie en overheid. Inspire HEALTH&CARE 

maakt zelf geen deel uit van de jury, zodat deze in onafhankelijkheid kan oordelen over de inzendingen.  

De publieksjury  bestaat uit alle geregistreerden van Inspire HEALTH&CARE en de personen die zich hebben 

ingeschreven voor de IH&C nieuwsbrieven. IH&C is niet verantwoordelijk als dit wordt doorgestuurd naar niet-

zorgprofessionals.  

c. Evaluatiecriteria 

Selectiecriteria van de  genomineerden per catergorie:  

Elke nominatie zal worden geëvalueerd adhv de informatie die we van de inzender, voordrager/collega(s) 

hebben ontvangen. Uit deze kandidatuur moet de vooruitstrevende en innovatieve gedachte duidelijk blijken. 

Voor de persoonsgebonden awards moet uit het verhaal de gedrevenheid, de inzet, het enthousiamse en de 

bezieling voor een warme zorg duidelijk komen bovendrijven.  Op basis van al deze aspecten zal de vakjury een 

bepaalde score geven. 

 

Kiezen van de winnaar uit de genomineerden: 

Per categorie moet de jury unaniem beslissen wie voor hen de winnaar is. Uit alle inzendingen nomineert de 

jury 3 dossiers. Uit deze 3 genomineerden kiest de vakjury een winnaar, deze ontvangt de juryprijs.  

Daarna worden de genomineerden bekendgemaakt adhv newsletters en op de website. Het zijn de 

zorgprofessionals en  zorgmedewerkers zelf die hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. Let wel 

iedereen mag slechts 1 x stemmen. Per categorie wordt een winnaar gekozen door het publiek, deze ontvangt 

de publieksprijs.  

Inspire HEALTH&CARE behoudt zich het recht een winnaar te schrappen of de uitreiking van een publieksprijs 

te annuleren in geval van fraude of misbruik bij de stemming.  

 

 
 

 


