Reglement Jury Akkie Hofstee-prijs
Inleiding
De Akkie Hofstee-prijs is op 17 juni 2011 ingesteld en verbonden aan
Zorgbelang Groningen. De prijs is in het leven geroepen om de aandacht te vestigen op het belang
van patiëntenparticipatie in de driehoek ‘zorgvrager – zorgaanbieder – zorgverzekeraar’. Het doel is
om partijen met elkaar in dialoog en trialoog te brengen zodat zorg de verantwoordelijkheid wordt van
alle betrokken partijen.
De prijs wordt uitgereikt aan personen of (afdelingen van) organisaties die zich meer dan verdienstelijk
hebben gemaakt in het ontwikkelen en verbeteren van zorg en/of welzijn samen met de mensen om
wie het gaat: patiënten, cliënten en/of burgers.
De prijs vindt zijn oorsprong in de zorg. Omdat de kanteling in zorg én welzijn (van aanbod naar vraag
en met de eigen regie als uitgangspunt) belangrijk is, komen ook personen die zich in welzijn
verdienstelijk hebben gemaakt in aanmerking voor het winnen van de prijs. Waar in dit reglement zorg
staat, gaat het ook om welzijn. Waar patiëntenparticipatie wordt vermeld, gaat het ook om
consumenten-/burgerparticipatie. De kern van deze prijs is dat de doelgroep daadwerkelijk de eigen
regie voert en gelijkwaardig partner is.
Vaak zijn het individuele personen die zich in dezen verdienstelijk maken. Soms is het echter een
gehele afdeling (bijvoorbeeld van een ziekenhuis) of een gehele organisatie (bijvoorbeeld een
patiëntenvereniging, Wmo-Adviesraad of burgerinitiatief). Zowel een individu als een groep kan dan
ook worden voorgedragen voor de prijs.
De jury van de Akkie Hofstee-prijs wordt de eerste twee cycli van de uitreiking gevormd door de eerste
prijswinnaars. Deze jury kan aangevuld worden met nieuwe prijswinnaars. De jury verwelkomt graag
de nieuwe winnaars in haar midden, maar het is geen verplichting. Belangrijk is dat kwaliteit en
ervaring behouden blijven en er wordt voorzien in de functie van de voorzitter.
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De jury
1. Bij aanvang (juni 2011) bestond de jury uit vier leden. De jury bestaat altijd minimaal uit drie leden
en kan gedurende een cyclus van drie tot vier jaar uitgroeien tot maximaal zeven leden. Om de
jury werkbaar te houden, zal er steeds een kerngroep van drie leden, als een soort dagelijks
bestuur, zorgen voor de continuïteit.
2. De jury kent een voorzitter, de verantwoordelijkheid wordt gezamenlijk gedragen/besluiten worden
met algemene meerderheid van stemmen genomen. Voor de jury geldt tevens dat:
 de leden onafhankelijk en objectief zijn en zichzelf reeds verdienstelijk hebben gemaakt;
 deze geen commerciële doeleinden heeft;
 haar postadres heeft bij Zorgbelang Groningen.
3. De jury vergadert minimaal vier keer per jaar. De voorzitter roept de groep bijeen en zorgt voor
een agenda en vergaderplek. Hierbij ondersteund door Zorgbelang. In het jaar waarin de prijs
wordt uitgereikt, is de contactpersoon van Zorgbelang Groningen bij het overleg aanwezig.

Criteria om in aanmerking te komen voor de Akkie Hofstee-prijs
1. In aanmerking komen personen die werken ten behoeve van één van de partijen in zorg, welzijn
(in dit laatste geval gaat het om consumenten-/burgerparticipatie), dan wel vanuit eigen initiatief.
De activiteit(en) moet(en) in de provincie Groningen uitgevoerd worden, maar de persoon kan
werkzaam zijn bij bijvoorbeeld een landelijke patiëntenorganisatie of medewerker zijn van een
instelling die ook buiten de provincie Groningen werkzaam is.
2. De persoon/personen is/zijn onderscheidend in hun opvatting en werkwijze, én hebben zich
daadwerkelijk en krachtig ingezet voor patiënten-/burgerparticipatie.
3. Dit gedurende een periode van minimaal een half jaar.
4. De activiteit(en) waarvoor de nominatie wordt ingediend, is innovatief en heeft betrekking op de
verbetering van de kwaliteit van zorg en/of welzijn en (structurele) inzet van patiënten/burgerparticipatie.
5. Resultaten zijn meetbaar en tot stand gekomen binnen de dialoog/trialoog. Ofwel minimaal twee
van de drie partijen uit de driehoek moeten betrokken zijn bij de activiteit.
6. Resultaten dan wel werkwijze zijn innovatief en worden/zijn opgenomen in het beleid van de
organisatie/instelling.
Zie voor verdere criteria het document ‘Criteria Akkie Hofstee-prijs’ op
https://www.zorgbelang-groningen.nl/akkie-hofstee-prijs.

Werkwijze nominatie
1. De criteria (zie hierboven) zijn vertaald naar een aanmeldingsformulier. Iedere betrokken partij
kan een persoon/personen aanmelden die voldoen aan de criteria. De aanmeldingsformulieren
worden ruim voor de uitreiking uitgezet.
2. De nominatiemogelijkheden om in aanmerking te komen voor de prijs, worden breed bekend
gemaakt c.q gepubliceerd. Allereerst middels gerichte verzending per post, via de website van
Zorgbelang en vervolgens middels websites van betrokken instellingen/organisaties.
Organisaties/instellingen worden actief en gericht uitgenodigd om personen voor te dragen.
3. Het bepalen van de winnaar(s)op grond van de ingediende nominaties gebeurt door de jury, met
algemene meerderheid van stemmen.
4. Uitreiking vindt plaats in overleg met Zorgbelang Groningen, bij voorkeur in combinatie met een
activiteit van één van de driehoekpartijen en door een, in het zorg- of welzijnsveld, aansprekend
persoon.
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PR en communicatie
1. De jury besluit in overleg met de PR-functionaris van Zorgbelang.
2. De voorzitter is contactpersoon.
3. De (voortgangs-)informatie wordt verspreid middels kanalen van Zorgbelang Groningen
(bijvoorbeeld e-nieuwsbrief) en relevante derden.
4. Bij het uitreiken van de prijs wordt, in samenwerking met de betreffende organisatie/instelling,
externe PR gezocht.
5. Zie verder het draaiboek dat per uitreiking wordt geactualiseerd.

Overige
1. De concrete prijs is een triangel die symbool staat voor de samenwerking tussen partijen: daar zit
muziek in!
2. Er wordt brede bekendheid gegeven aan de prijswinnaar(s), de inhoud van de activiteit(en) en de
instelling/organisatie.
3. Er is aan het lidmaatschap van de jury geen betaling verbonden.
4. Reiskosten van de jury worden vergoed door Zorgbelang Groningen. Het declaratieformulier is op
te vragen bij de financieel administrateur en te paraferen door de voorzitter van de jury.
5. Winnaars worden gestimuleerd om aan de jury deel te nemen, maar het is geen verplichting.

Groningen, mei 2017
Jury Akkie Hofsteeprijs
Hoendiep 95
9718 TE Groningen
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