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Congresthema :

ZORG om het klimaat, onze ZORG?
Hoe gaat de zorg om met een snel veranderend klimaat ?
ZORG.tech wenst haar bezorgdheid om het klimaat kracht bij te zetten door het congres dit jaar in
dit thema te organiseren. ZORG.tech wenst dit topic uit te diepen door sprekers met betrokkenheid
tot dit thema en poogt bovendien om onmiddellijk toepassingen met een positieve bijdrage tot deze
problematiek naar voor te schuiven.

1. Doel
Het organisatiecomité van het ZORG.tech congres 2020 zoekt de ‘klimaattrekkers’ onder de
standhouders en wenst hen dus standhouders uit te dagen tot het indienen van specifieke
realisaties of applicaties van hun bedrijf in dit kader. Het is uiteraard de bedoeling dat voor deze
realisaties of applicaties een positieve invloed aangetoond kan zorgen op ons klimaat.
De weerhouden inzendingen zullen op het congres op een prominente locatie in de kijker staan.

3. Prijs
De weerhouden bedrijven kunnen zoals gemeld hun realisatie extra in de kijker zetten op de 'green
boulevard'.
Dit zal erin bestaan dat zij een bepaalde oppervlakte op de ‘Green Boulevard’ toegekend krijgen en
op deze locatie de kans hebben hun realisatie te presenteren gedurende een bepaalde periode van
de congresdag.
Ook wordt er een publicatie in Zorg en Techniek aangeboden.
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4. Aanvraag
Bij de aanvraag wordt een digitaal dossier ingediend.
Dit dossier bevat een duidelijke beschrijving van de realisaties en uitgevoerde referenties. Naast een
beschrijving wordt ook toegelicht hoe de gevraagde criteria relevant zijn voor de ingediende
realisatie.

5. Beoordeling
Het bestuur zal de projecten onafhankelijk wikken en wegen vooraleer een keuze te maken.
De richtlijnen hiervoor werden bekrachtigd op de congresvergadering van 19/01/2020.
De criteria hierin zijn als volgt
● toepasbaarheid
● relevantie in zorgsector
● impact (CO2-verlaging)
● innovativiteit
● bewezen nut

6. Termijnen
●
●
●
●

tot 20 maart 2020 :
voor 3 april:
8 april:
07 Mei:

indienen van realisaties
evaluatie door congrescomité
bekendmaking van realisaties
presentatie van weerhouden realisaties door de standhouders op
de ‘Green Boulevard’

● 18/03/2020 Omwille van de COVID-19 maatregelen en de uitstelling van het congres, zal
de beoordeling van de projecten/realisaties gebeuren in functie van de nieuwe datum
die voor het congres zal vastgelegd worden.
● U kan uw project/realisatie indienen via onze website.
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