Reglement: deelname en voorwaarden
Dit reglement beschrijft de bepalingen die gelden voor deelname aan Leven Lang Leven.
Leven Lang Leven bestaat uit twee fases (Challenge en het Leven Lang
Leven-pioniersprogramma). In een aantal stappen worden ideeën, plannen of initiatieven
doorontwikkeld naar prototypes.

Fase 1 Challenge
20 januari tot 20 maart 2020

STARTBEPALINGEN
1. Iedereen kan deelnemen aan Leven Lang Leven door een idee, plan of initiatief in te
dienen over hoe fijn oud worden eruit ziet wanneer je (verpleeg)zorg en
ondersteuning nodig hebt.
2. Deelname mag als particulier, maar ook als freelancer/zzp’er en/of professional in
loondienst. In het laatste geval kan men, in overleg met de organisatie van Leven
Lang Leven en de organisatie waar de inzender in dienst is, aanspraak maken op
middelen waarmee contracturen afgekocht kunnen worden. Dat kan binnen redelijke
grenzen. Meer hierover staat onder bepaling 39.
3. Deelname als team is mogelijk. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
a. Per team is er één verantwoordelijke voor de inzending, de deelname en de
oplevering van (tussentijdse) producten. Dit is tevens de contactpersoon voor
de inzending.
b. Elke inzender mag van niet meer dan één team onderdeel uitmaken.
c. Elk team kan met maximaal één inzending meedoen aan Leven Lang Leven.
d. Elke inzender kan met maximaal één voorstel doorgaan in het Leven Lang
Leven-pioniersprogramma.
e. Het staat de geselecteerde deelnemer vrij om, na selectie, een team te
vormen met één of meer andere geselecteerde deelnemers (óók als het
teams betreft).
4. Deelname aan Leven Lang Leven is gratis.
5. Deelname aan Leven Lang Leven kan uitsluitend door uiterlijk 20 maart 2020 het
deelnameformulier volledig in te vullen op de website.
6. Het deelnameformulier - opgesteld in de Nederlandse taal - bevat:
a. Een kop: beschrijving in maximaal 120 tekens;

b. Een korte beschrijving van het initiatief om te plaatsen op de website of social
media van maximaal 25 woorden;
c. Een toelichting op de beschrijving van het initiatief in maximaal 350 woorden;
d. Voornaam en achternaam van de inzender;
e. Als bijlage een uitgewerkt plan of een impressie/toelichting daarvan (max. 700
woorden).
7. Indien de inzending door een team wordt ingediend, geeft het team op het
deelnameformulier aan wie de inzending vertegenwoordigt tijdens het Leven Lang
Leven-pioniersprogramma.
8. Om tot de fase van de Challenge te worden toegelaten, dient het deelnameformulier
volledig te zijn ingevuld. Het delen van een idee op de website
zonder volledig ingevuld deelnameformulier, kan niet worden meegenomen in de
beoordeling.
9. Het deelnameformulier kan voor zover de in punt 6 a, b en d beschreven onderdelen
worden geplaatst op de Leven Lang Leven-socialmediakanalen. Eenmaal ingediende
deelnameformulieren kunnen niet meer worden aangepast.
10. Deelname is uitgesloten voor eenieder die:
a. bij Stichting Nederland Kennisland of Vandejong Creative Agency werkt;
b. bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt;
c. zitting heeft in de jury of beoordelingscommissie van Leven Lang Leven;
d. als ambassadeur verbonden is aan Leven Lang Leven.
11. Door de inzending van het deelnameformulier gaat de deelnemer akkoord met het
bepaalde in dit reglement.
12. Deelname aan het Leven Lang Leven-pioniersprogramma biedt geen garantie tot
realisatie.
13. Deelnameformulieren kunnen zonder nadere motivering van deelname worden
uitgesloten, indien deze:
a. niet voldoen aan de voorwaarden van dit reglement;
b. in strijd zijn met regels van openbare orde of goede zeden;
SELECTIE OM DOOR TE GAAN NAAR HET LEVEN LANG
LEVEN-PIONIERSPROGRAMMA
14. Een onafhankelijke jury selecteert maximaal 10 voorstellen die doorgaan naar het
pioniersprogramma.
15. Het is voor de geselecteerde deelnemers niet toegestaan om over hun selectie te
communiceren vóórdat Leven Lang Leven dit zelf naar buiten heeft gebracht.
JURY EN BEOORDELING
16. De jury heeft als taak om onder alle conform dit reglement ingediende initiatieven
maximaal 10 deelnemers te selecteren aan de hand van de in dit reglement
opgenomen selectiecriteria onder punt 17 en op basis van de ingediende
deelnameformulieren en mogelijk achterliggende stukken.

17. De jury beoordeelt naar eigen inzicht de inzendingen aan de hand van de volgende
criteria:
a. Mate van inhoudelijke kwaliteit, originaliteit en vernieuwing;
b. Het initiatief beoogt een wezenlijke verandering of vernieuwing in de
verpleegzorg en fijn oud worden te brengen;
c. In het plan, initiatief of idee zijn eindgebruikers en/of ervaringsdeskundigen
betrokken zoals (toekomstige) ouderen, mantelzorgers, beleidsmakers,
professionals;
d. De deelnemer heeft de ambitie om samen te werken met andere
(zorg)organisaties, (zorg)vernieuwers, overheid, kennisinstellingen en/of
bedrijfsleven;
e. Het idee kan binnen 12 maanden getest worden in de praktijk.
18. De jury wordt door Stichting Nederland Kennisland aangesteld en bestaat uit een
voorzitter en minimaal 4 betrokkenen bij de zorg die op eigen titel deelnemen.
19. Het secretariaat van de jury wordt gevoerd door Stichting Nederland Kennisland.
Stichting Nederland Kennisland maakt een voorselectie van de deelnemers. Op
basis daarvan komt de jury tot een definitieve selectie deelnemers. De jury zal bij een
hoog aantal inzendingen kunnen worden bijgestaan door een groep
zorgdeskundigen. De jury blijft zelf verantwoordelijk voor haar eindoordeel.
20. De beoordeling zoals bedoeld in punt 17 van dit reglement kan alleen tot stand
komen in volledige aanwezigheid van alle leden van de jury of door iemand anders te
machtigen. Stichting Nederland Kennisland draagt zorg voor vervanging, indien een
van de leden verhinderd is.
21. Het juryrapport is openbaar, voor zover het over de uitgekozen deelnemers gaat.
22. De jury is niet gehouden tot een nadere uitleg of motivering van haar oordeel dan
zoals weergegeven in haar rapport.

Fase 2 Leven Lang Leven-pioniersprogramma
5 juni t/m 1 december 2020
OPZET Leven Lang Leven-pioniersprogramma
23. De 10 deelnemers aan het pioniersprogramma krijgen 7 maanden de tijd om te
werken aan het omzetten van hun idee in een realiseerbaar plan, dat aan
het einde van het pioniersprogramma een prototype oplevert.
24. Tijdens de gezamenlijke maandelijkse bijeenkomsten worden de deelnemers door
Stichting Nederland Kennisland begeleid in de doorontwikkeling van hun idee tot een
realiseerbaar plan. Hierbij worden relevante informatie en netwerken bij elkaar
gebracht en kunnen deelnemers feedback krijgen op hun plannen. Eventueel kunnen
initiatieven elkaar versterken en/of kan slimme samenwerking tot stand komen. De
deelnemer wordt geacht bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn.

25. Via een buddysysteem worden deelnemers gekoppeld aan een begeleider (een
coach) met relevante kennis en netwerk over juridische wet- en regelgeving,
financiën, organisatiekunde et cetera.
26. Een coach kan geen zitting nemen in de beoordelingscommissie of zelf meedoen.
BEOORDELINGSCOMMISSIE EN SELECTIECRITERIA AANVULLEND BUDGET
27. Aan het einde van het Leven Lang Leven-pioniersprogramma is er budget om de
meest kansrijke (geteste) prototypes, maximaal 4, financieel te ondersteunen bij de
realisatie in de praktijk.
28. De deelnemers uit het pioniersprogramma die hier gebruik van willen maken, dienen
een aanvraag in te dienen waarin ze het volgende vermelden:
a. Een begroting met het aan te vragen bedrag;
b. Het doel van de financiële ondersteuning;
c. De potentiële impact van de financiële ondersteuning in het realiseren van
hun prototype in de praktijk;
d. Beschrijving van de betrokken partij(en) uit de praktijk waar de prototype
wordt gebruikt / uitgevoerd.
29. De jury selecteert maximaal 4 prototypes op basis van de volgende selectiecriteria:
a. De financiële ondersteuning maakt het mogelijk dat het prototype in de
praktijk wordt gebruikt/uitgevoerd.
b. De financiële ondersteuning heeft alleen betrekking op voor het prototype
gemaakte kosten (materiaalkosten en inhuur derden).
c. De financiële ondersteuning geschiedt op basis van een realistische begroting
en wordt verantwoord d.m.v. bonnen of facturen van derden.
d. De geschatte impact die dit prototype in de praktijk gaat maken.
e. De potentie tot samenwerking met de praktijk.

Slotbepalingen
ORGANISATIE
30. Leven Lang Leven is een initiatief van Stichting Nederland Kennisland in
samenwerking met Vandejong Creative Agency.
31. Het programma (Challenge en Leven Lang Leven-pioniersprogramma) wordt
uitgevoerd door Stichting Nederland Kennisland op basis van een subsidie verstrekt
door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
32. Stichting Nederland Kennisland is als onafhankelijke organisatie verantwoordelijk
voor de projectleiding, toezicht op het verloop van, en communicatie over Leven
Lang Leven.
INTELLECTUEEL EIGENDOM

33. Daar waar sprake is van intellectueel eigendom van derden inzake het ingezonden
idee zorgt de deelnemer ervoor dat Stichting Nederland Kennisland gevrijwaard is
van aanspraak door derden voor wat betreft het intellectuele eigendom.
34. Het intellectueel eigendom blijft berusten bij de inzender(s). Door deel te nemen
aan Leven Lang Leven geeft de deelnemer Stichting Nederland Kennisland en
eventuele mediapartners toestemming de publieksinformatie (inclusief eventuele
afbeeldingen of video’s) over het ingezonden project zonder voorafgaand overleg en
enige vergoeding te publiceren op zijn website en andere sites of media mits dit
gebruik in dienst staat van het project Leven Lang Leven.
35. Overig hergebruik van het intellectueel eigendom is alleen toegestaan met
voorafgaande toestemming van het desbetreffende initiatief.
PERSOONSGEGEVENS
36. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar
verstrekte persoonsgegevens. Stichting Nederland Kennisland mag de verstrekte
persoonsgegevens, d.w.z. voornaam en achternaam, in het kader van de
bekendmaking van gekozen initiatieven voor het pioniersprogramma vermelden via
alle media, waaronder radio, televisie en internet.
37. Stichting Nederland Kennisland doet haar uiterste best om te voldoen aan de
privacyrichtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgesteld (AVG). Dit
betekent dat persoonsgegevens nooit zomaar met derden worden gedeeld of voor
andere doeleinden dan Leven Lang Leven zullen worden ingezet. Alle
persoonsgegevens zullen na afloop van het project worden verwijderd.
KOSTEN, SCHADE EN BEËINDIGING
38. Door de deelnemer gemaakte kosten tijdens de Challenge worden niet vergoed.
39. Tijdens het pioniersprogramma heeft de deelnemer toegang tot ontwikkelbudget. Het
ontwikkelbudget kan worden gebruikt:
a. Om een deelnemer in tijd vrij te kopen (binnen de huidige functie) om met zijn
idee aan de slag te gaan.
b. Om vrij te besteden aan het project. Dat kan zijn: materiaalkosten en inhuur
derden.
Per idee is tussen de € 2500,- en € 5000,- beschikbaar. Om aanspraak hierop te
maken, moet de deelnemer een aanvraag doen.
40. Stichting Nederland Kennisland en de door haar ingeschakelde hulppersonen of
derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of
indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met Leven Lang
Leven.
CORRESPONDENTIE

41. De communicatie met de deelnemer loopt via Stichting Nederland Kennisland. Alle
initiatieven krijgen een unieke code waaronder zij kunnen corresponderen via
www.levenlangleven.nu of het e-mailadres hallo@levenlangleven.nu.
42. Eventuele vragen of opmerkingen over Leven Lang Leven kunnen per e-mail worden
gesteld. E-mail naar: hallo@levenlangleven.nu.

