Wedstrijdreglement The Sustainable Healthcare Challenge
2021-2022
De Sustainable Healthcare Challenge (SHC) organiseert jaarlijks
een zorginnovatiewedstrijd. Dit jaar (2021-2022) zal deze
wedstrijd voor het eerst in een nieuwe mal worden gegoten,
waardoor de voorheen zogeheten
Challenge & Congress voortaan bekend zal staan als the
Sustainable Healthcare Challenge (TSHC). Dit is het laatste en grootste evenement van het
SHC jaar. De wedstrijd is bedoeld voor studenten en young professionals (35 jaar of jonger)
met een idee om de zorg te verbeteren door middel van innovatie. Tijdens TSHC kan deze
doelgroep door middel van een overtuigende pitch verscheidene financiële en in-kind
ondersteuningen winnen. Ook is deze dag uitermate geschikt om het netwerk uit te breiden.
Deelnemen kan zowel als individu of als groep. Deze groep kan al geformaliseerd zijn onder
een bedrijfsnaam.
De SHC richt zich nadrukkelijk op jong ondernemerschap. De beoogde doelgroepen daarbij
zijn studenten en young professionals. Om de match met het bereiken van deze doelgroep
zo hoog mogelijk te krijgen zijn voorwaarden voor deelname opgesteld (bijlage 1). In dit
document worden de voorwaarden voor deelname toegelicht. Indien informatie ontbreekt of
verdere verduidelijking gewenst is, kan contact opgenomen worden met de organisatie via
een email aan startups@shcbestuur.nl.
Wedstrijdreglement
Dit reglement is van toepassing op The Sustainable Healthcare Challenge 2021-2022.
Indien een inzending voor deelname gedaan wordt, wordt dit door de SHC gezien als een
akkoord op het wedstrijdreglement. Wij gaan er dan ook vanuit dat deelnemende startups dit
document gelezen hebben en bij inschrijving, bevestigen te voldoen aan de criteria.
Inzending
Deelname staat open voor natuurlijke personen of rechtspersonen die voldoen aan de
onderstaande voorwaarden voor deelname. Inschrijvingen verlopen via
https://eventix.shop/94b6qs5j. Als de deelnemer na inschrijving nog amendementen wil doen
aan de startup dient dit doorgegeven te worden aan de organisatie via
startups@shcbestuur.nl. Bij het verstrijken van de deadline voor de inschrijvingen worden
alle inzendingen definitief gemaakt. Wijzigingen die vanaf dan worden gemaakt aan de
innovatie, worden niet meer meegenomen tijdens de selectieprocedure. De deadline voor
het indienen van innovaties is gesteld op 31-05-2022 23:59. Op 1 juni zullen de inzendingen
officieel bericht krijgen of ze wel of niet geselecteerd zijn voor het evenement. De SHC
behoudt zich het recht om de deadlines aan te passen naar een later moment.
Selectieprocedure
Na het verstrijken van de deadline worden de inzendingen beoordeeld in de
selectieprocedure. Deze procedure houdt in dat door de SHC wordt beoordeeld of de
inzendingen aan de voorwaarden voor deelname voldoen. Ook beoordeelt de SHC of de
inzending van voldoende kwaliteit is. Hierbij wordt gekeken naar de mate van invullen van
het portfolio format: d.w.z. de volledigheid en uitwerking van de beantwoording van ten
minste de vragen die op eventix worden vermeldt. Dit zijn de volgende zaken die minimaal

beantwoord moeten zijn: algemene informatie (titel, omschrijving in één zin, regio, type,
sector), concept (korte omschrijving, probleemstelling, oplossing, unieke kenmerken) en
ontwikkeling (beschrijving technologie of dienst, doelgroep, concurrentie). Daarnaast zal er
gevraagd worden een korte introductievideo (voorbeeld en details volgen na inschijving) aan
te leveren om te gebruiken op 14 juni. Indien er zaken niet duidelijk
zijn zal de SHC contact opnemen met de potentiële deelnemer.
Inzendingen die door de SHC als onvoldoende worden beoordeeld,
zijn uitgesloten van verdere deelname aan TSHC.
TSHC
Allereerst zullen de deelnemers van de startup worden voorgesteld
aan de hand van de ingeleverde introductievideo. Tijdens TSHC
heeft elke deelnemer de tijd om live in 30-60 seconden het idee te pitchen. Dit is erg kort,
dus zorg ervoor dat je vooral door je probleemstelling, oplossing en unieke kenmerken het
publiek overtuigt van de relevantie van jouw startup. Een driekoppige jury, zal je vervolgens
enkele vragen stellen over je startup waarbij je de kans krijgt om een en ander verder toe te
lichten. Je pitch is erop gericht om de jury te overtuigen van je idee en hen te
enthousiasmeren.
Vervolgens zal de jury in beraad gaan over wie door mag naar de finaleronde. Hiervoor
zullen een paar startups geselecteerd worden, die vervolgens in een pitch van maximaal 4
minuten dieper in mogen gaan op hun verdienmodel, implementatieonderzoek,
groeimogelijkheden etc. Let op! Je weet pas na de eerste ronde of je deze finaleronde gaat
halen, zorg er dus voor dat je zowel de pitch van 1- als die van 4 minuten voorbereidt!
Op per mail zal er t.z.t. meer informatie volgen over de inhoudelijke voorbereidingen die
vanuit kandidaten verwacht worden.
Prijzen
Prijzen zijn onder voorbehoud. TSHC behoudt zich het recht deze ten allen tijde te wijzigen.
a. Geldprijs SHC tot 3000 euro
b. Prijs van Cordaan 2000 - Ouderenzorg prijs “Zorg van de toekomst”
c. In kind prijs SHC - 4 consultancy uren Axon Lawyers.
Uitzonderingen
De SHC behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan het
spelreglement. Indien er zich een situatie voordoet waarbij het reglement ontoereikend is
neemt de SHC doorslaggevende besluiten. De Raad van Toezicht van de SHC ziet erop toe
dat de beoordeling van de inzendingen eerlijk verloopt. Over de selectie, resultaten en
eventuele procedure wijzigingen van TSHC is geen discussie mogelijk.
Bijlage 1.
Voorwaarden voor deelname
1. Jonge, beginnende ondernemers met een innovatief idee voor de zorg kunnen meedoen
aan TSHC met uitzondering van:
- Bestuursleden en leden van raden van toezicht van de SHC;
- Kandidaten met een omzet > 10.000 euro/jaar;
- Kandidaten die een een leeftijd hebben boven de 35 jaar.

2. Jouw inzending heeft een innovatief karakter en je garandeert dat jouw inzending het
resultaat is van eigen werk. Indien jouw inzending niet het resultaat is van eigen werk, kun je
in een schriftelijke verklaring de rechthebbende(n) toestemming laten geven om de
inzending te exploiteren en deel te nemen aan TSHC
3. Wanneer jij je na het verlopen van de inschrijvingstermijn nog wilt opgeven om mee te
doen aan de TSHC, behoudt de SHC zich het recht voor deze inschrijving te weigeren.
4. Inschrijvingen en inzendingen voldoen aan de eisen op het inschrijvingsformulier. Hierin
moet minimaal het concept beschreven zijn. Is het formulier onvoldoende ingevuld, dan
behoudt de SHC zich het recht voor jouw inzending uit te sluiten van de wedstrijd.
5. Deelnemers zijn verplicht aanwezig te zijn bij de Pitch Training. Deze zal plaatsvinden kort
voor TSHC, op de avond van 8 juni 2022, van 19:30-21:00 uur, in de JIM Utrecht.
6. Win je een bijdrage, dan investeer je deze in het verder ontwikkelen van jouw inzending.
De SHC mag dit controleren, bijvoorbeeld aan de hand van een accountantsverklaring.
7. Winnaars en genomineerden kunnen gevraagd worden om belangeloos mee te werken
aan latere publiciteitscampagnes van de SHC. Winnaars en finalisten geven de SHC
toestemming om afbeeldingen en globale omschrijvingen van de inzending kosteloos te
gebruiken voor publicitaire doeleinden.
8. De SHC gebruikt de gegevens die je verstrekt voor de uitvoering van de prijs. Hieronder
vallen ook de mogelijkheid tot toetsing van persoonsgegevens (onder meer op het gebied
van fraudebestrijding) en verstrekking van contactgegevens aan belangstellenden.
Verstrekte gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Als je dit hebt aangegeven,
kan de SHC de door jou aangeleverde gegevens gebruiken om je te attenderen op
producten en diensten in het kader van innovatie en ondernemerschap (bijvoorbeeld via
nieuwsbrieven of mailings). Je kunt je hiervoor te allen tijde afmelden.
9. Een eventueel intellectueel eigendomsrecht op een inzending blijft bij de deelnemer. Dit
wordt niet overgedragen aan de SHC of haar partners.

