
 

 

PROEFTUINWERKING COMON – VOORWAARDEN VOOR DEELNAME & 
REGLEMENT 
 

1. DOEL 
In het kader van de werking Comon (www.comon.gent) lanceert CV Waalse Krook de 
Comon-Proeftuinwerking. Met deze Proeftuinwerking wil Comon verenigingen, 
organisaties, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, ondernemers, … stimuleren om 
met het thema “de verstaanbaarheid van gezondheidszorg” aan de slag te gaan. Het doel is 
tweeledig: 

- Concrete oplossingen stimuleren om zorg beter verstaanbaar te maken.  
- Interdisciplinaire samenwerking ondersteunen tussen diverse types van partners 

(verenigingen, organisaties, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, 
ondernemers, etc.).  

Het is de bedoeling om rond dit thema mensen samen te brengen en hen een duwtje in de 
rug te geven om innovatieve ideeën vorm te geven, uit te testen en te implementeren. 

2. DEFINITIES 
- Comon is de naam van de gemeenschappelijke werking van volgende partners: 

• Initiatiefnemers: 
• Stad Gent 
• imec 
• Universiteit Gent 
• Bibliotheek De Krook 

• In samenwerking met: 
• Avansa regio Gent 
• Urgent.fm 
• Leap Forward 
• BlueHealth Innovation Center 

• Met financiële steun van: 
• Koning Boudewijnstichting 
• European Cultural Foundation 

 De werking Comon heeft geen aparte rechtspersoonlijkheid.  

- CV Waalse Krook is de rechtspersoonlijkheid achter de werking Comon. Wanneer je 
geselecteerd wordt om deel te nemen aan een Comon-Miniproeftuin, sluit je bijgevolg een 
overeenkomst af met CV Waalse Krook. 

- De Comon-Proeftuinwerking is het geheel aan activiteiten die zal worden uitgevoerd ter 
ondersteuning van 5 verschillende teams, die een oplossing rond verstaanbare 
gezondheidszorg willen uitwerken. 

- (Miniproeftuin-)team: Binnen de Comon-Proeftuinwerking zullen maximaal 3 
projectvoorstellen geselecteerd worden, die ingediend worden door telkens een groep van 
verschillende partners. Een groep van partners die samen een projectvoorstel indient bij 
Comon en geselecteerd wordt, noemen we een (miniproeftuin-)team.  



 

 

- (Miniproeftuin-)partner: één van de organisaties die deel uitmaakt van een 
(miniproeftuin)team. 

- Miniproeftuin: Elk team zal door Comon ondersteund worden met een aantal activiteiten, 
om hen te helpen hun oplossing verder vorm te geven, uit te testen en te implementeren. 
Het geheel van deze activiteiten ter ondersteuning van één team noemen we een 
Miniproeftuin. 

- Materialisatiemiddelen: Voor elke Miniproeftuin wordt een budget gereserveerd, dat het 
team in samenspraak met de Comon-stuurgroep kan spenderen om een meer geavanceerde 
versie van de oplossing te realiseren (bijvoorbeeld: om het te laten ontwikkelen door een 
software- of andere ontwikkelaar). Dit budget zal niet overgemaakt worden aan een van de 
partners van het team, maar zal rechtstreeks door CV Waalse Krook worden uitgegeven. De 
materialisatiemiddelen bedragen maximaal €12.000 incl. btw per Miniproeftuin. 

- Quadruple helix: Dit is een aanpak waarin actoren uit (1) overheid, (2) bedrijfswereld, (3) 
academische wereld en (4) middenveld/burger samenwerken om tot een toekomstgerichte, 
innovatieve en breed gedragen oplossing te komen. Dit noemen we de 4 helices. 

- Design Sprint: Dit is een methodiek om in een gezamenlijk proces van 5 dagen een oplossing 
uit te werken tot een prototype en te laten valideren door de eindgebruiker.  

3. INCLUSIECRITERIA 
Om een projectvoorstel te kunnen indienen: 

• moet een team bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 partners, waarvan 
o minimaal één partner zich engageert om het prototyping-proces door een 

onderaannemer (t.w.v. maximaal €12.000 materialisatiemiddelen) op te 
volgen 

o minimaal één partner de rol van implementatiepartner van het team op zich 
neemt. Dat wil zeggen dat minstens één van de partners de interesse en de 
capaciteit heeft om de oplossing na de Miniproeftuin verder te 
implementeren.  (Bijvoorbeeld: een start-up die de oplossing als product 
aanbiedt, een vzw of andere vereniging die de oplossing realiseert en ter 
beschikking stelt van diens leden, …) 

• moeten minstens 2 van de 4 helices van de Quadruple helix in een team 
vertegenwoordigd zijn 

• moet de Miniproeftuin: 
o verder bouwen op een prototype uit de Comon Maakmarathon, of 
o focussen op een oplossing die geïnspireerd is op één van de ideeën uit de 

longlist, of 
o focussen op een andere, eigen oplossing die technologie op een zinvolle 

manier gebruikt om zorg beter verstaanbaar te maken 
• moet de Miniproeftuin een impact op de (Gentse) burger voor ogen hebben 
• moet het team actieve participatie en toegewijdheid garanderen tijdens alle voorziene 

Miniproeftuinactiviteiten, namelijk (meer info: zie punt 6): 
o Een Design Sprint (5 dagen), waarbij er vanuit elke partner minimaal één 

persoon op alle dagen van deze sprint aanwezig dient te zijn. Dit is steeds 
dezelfde persoon. 

o Een testmoment (0,5 dag), waarbij er minimaal 2 partners aanwezig zijn, 
waaronder de implementatiepartner. 



 

 

o Een slotevenement (0,5 dag), waarbij er minimaal 2 partners aanwezig zijn, 
waaronder de implementatiepartner. 

Opmerking: indien er verder gewerkt wordt op één van de prototypes van de Comon 
Maakmarathon, zullen de studenten die aan jouw gekozen prototype gewerkt hebben en 
graag betrokken willen worden bij de Miniproeftuin, daar de mogelijkheid toe krijgen. Indien 
deze student(en) hier interesse in hebben, dan bespreken we hun betrokkenheid bij de 
Miniproeftuin na indiening van jullie projectvoorstel. Voor de verdere uitwerking van het 
prototype worden vervolgens na selectie onderling afspraken gemaakt. 

4. EVALUATIECRITERIA 
Comon selecteert teams voor deelname aan de miniproeftuinen op basis van volgende 
criteria: 

Team 

• De partners van het team hebben relevante en complementaire expertise (vb. 
technologische kennis, inhoudelijke kennis, praktijkkennis, etc) en rollen (vb. 
ondernemer, onderzoeker, ontwikkelaar, praktijkwerker, etc). 

• Een onderzoeksinstelling in het team is een pluspunt (geen must).  
• Het team toont ambitie om het eigenaarschap over de oplossing op te nemen en de 

oplossing verder te ontwikkelen op functioneel en financieel vlak, zodat mensen de 
oplossing kunnen gebruiken, ook op langere termijn. De Miniproeftuinen willen 
een katalysator vormen voor projecten die nadien zorgen voor blijvende 
samenwerkingen. 

• Het team zorgt voor een voldoende sterke link met Gentse actoren (vb. Gentse 
partners binnen het team, betrokkenheid van Gentse organisaties, tests & 
implementatie in de Gentse regio, etc.)  

• Het team garandeert aanwezigheid van minimaal één deelnemer per partner aan 
elke dag van de Design Sprint. Dit is/zijn per partner steeds dezelfde 
persoon/personen. 

Projectvoorstel  

• Het idee dat in het projectvoorstel wordt beschreven, biedt een oplossing om zorg 
beter verstaanbaar te maken.  

• De rol van technologie is duidelijk en waardevol. De Miniproeftuinen willen 
verkennen op welke domeinen technologie een oplossing kan bieden voor een 
uitdaging. Hierbij wordt steeds gestart van de concrete maatschappelijke noden en 
niet van de technologie.  

• De voorgestelde oplossing is innovatief en/of uniek. De Miniproeftuinen willen zo 
min mogelijk het warm water uitvinden. Het projectvoorstel moet daarom 
voldoende vernieuwend zijn ten opzichte van wat er vandaag al bestaat.  

• De voorgestelde oplossing heeft een grote maatschappelijke impact.  
• De Miniproeftuinen willen ruimte creëren voor out-of-the-box projecten waarbij 

het maatschappelijk debat niet geschuwd wordt. Projectvoorstellen met een 
originele invalshoek (and perhaps a little crazyness) krijgen de voorkeur. 

5. SELECTIEPROCEDURE 
Alle ingediende projectvoorstellen worden eerst gescreend en afgetoetst aan de 
inclusiecriteria door de Comon-werkgroep. Daarna worden de weerhouden voorstellen 
gescreend en afgetoetst aan de selectiecriteria door een externe expertenjury met 



 

 

vertegenwoordigers van alle initiatiefnemende partners (Stad Gent, Universiteit Gent, imec, 
Bibliotheek Gent) en eventuele extra adviseurs. Deze externe jury beoordeelt de voorstellen 
individueel aan de hand van vooraf beschreven evaluatiecriteria. De beoordeling van deze 
jury wordt gebundeld en collectief besproken, wat leidt tot een gerangschikte lijst. De 
Comon-stuurgroep beslist ten slotte met welke teams een Miniproeftuin zal worden 
opgestart. Op 6 oktober wordt bekendgemaakt welke teams geselecteerd zijn. 

6. MINIPROEFTUIN-ACTIVITEITEN 
Elk team dat door Comon wordt geselecteerd om deel te nemen aan een Miniproeftuin, zal 
door Comon ondersteund worden met een aantal activiteiten, om hen te helpen de oplossing 
verder vorm te geven, te testen en uit te voeren. Deze activiteiten zijn: 

- Een Design Sprint van 5 werkdagen, waarin een oplossing uitgewerkt wordt tot een 
prototype en wordt gevalideerd door de eindgebruiker. Deze 5 werkdagen worden 
verspreid gepland over 3 opeenvolgende werkweken (bijv. 2 werkdagen in week 1, 2 
werkdagen in week 2, 1 werkdag in week 3) 

- Bij indiening van een aanvraagformulier maakt het team een keuze tussen de 
beschikbare datareeksen waarop de Design Sprint kan worden ingepland. Het team 
houdt deze data vrij tot 6 oktober, wanneer Comon aan hen zal laten weten of ze 
geselecteerd zijn. Bij selectie wordt deze datareeks definitief vastgelegd. De 
beschikbare datareeksen zijn: 

§ Do 27 okt, Vr 28 okt, Do 3 nov, Vr 4 nov, Do 10 nov 
§ Di 8 nov, Woe 9 nov, Di 15 nov, Woe 16 nov, Woe 23 nov 
§ Ma 21 nov, Di 22 nov, Ma 28 nov, Di 29 nov, Ma 5 dec 

- Minimaal één testmoment van een halve werkdag in De Krook of bij een van de 
partners van Comon, waarbij er minimaal 2 partners aanwezig zijn, waaronder de 
implementatiepartner. Tijdens dit testmoment wordt feedback van burgers 
verzameld over het prototype.  

- Het slotevenement van de Comon-proeftuinwerking, dat gepland staat in juni 2023, 
waarbij er minimaal 2 partners aanwezig zijn, waaronder de implementatiepartner.  
Er wordt verwacht dat elk team hier de resultaten van de Miniproeftuin toont, in 
een nog nader te bepalen format. 

7. MATERIALISATIEMIDDELEN 
Elk team dat door Comon wordt geselecteerd om deel te nemen aan een Miniproeftuin, krijgt 
maximaal 12.000 euro materialisatiemiddelen ter beschikking (incl. btw). Deze middelen 
kunnen na afloop van de Design Sprint worden besteed, in samenspraak met en na 
goedkeuring van de Comon stuurgroep. Het doel van deze middelen is om een oplossing, die 
uitgewerkt is tot een prototype tijdens de Design Sprint, concreet te materialiseren. Deze 
middelen mogen in geen geval overschreden worden. Eventuele uitgaven gemaakt door een 
team in het kader van een Miniproeftuin die bovenop dit maximum van €12.000 vallen, 
zullen in geen geval ten laste zijn van de CV Waalse Krook. 

Materialisatiemiddelen kunnen worden besteed aan (niet-limitatief): 

- Softwareontwikkeling 
- Hardwareontwikkeling 
- Ontwikkeling van audiovisuele media 



 

 

Dit budget zal niet overgemaakt worden aan een van de partners van het team, maar zal 
rechtstreeks door CV Waalse Krook worden uitgegeven. 

Er wordt verwacht dat minimaal één van de partners binnen het team de uitvoering van 
deze ontwikkeling opvolgt. 

8. COMMUNICATIE 
Comon mag vrij communiceren over de tussentijdse resultaten van elke Miniproeftuin. 

Comon mag na afloop van een Miniproeftuin communiceren over de verdere ontwikkeling 
van de oplossing door dat team. Dit zal steeds in onderling overleg met het team gebeuren. 

Door zich te engageren voor een Miniproeftuin, gaat iedereen ermee akkoord dat foto’s en 
video’s waarop leden van het team staan afgebeeld, verspreid worden via alle 
communicatiekanalen van Comon en haar partners. 

9. EIGENDOMSRECHTEN 
De ideeën en concepten die vormgegeven worden tijdens de Miniproeftuin, zullen worden 
behandeld als open knowledge. Deze ideeën en concepten zullen tijdens en/of na de 
Miniproeftuin kenbaar gemaakt worden aan het grote publiek via de communicatiekanalen 
van Comon en/of haar partners. 

De expressie & materialisatie van deze ideeën en concepten (zoals blauwdrukken voor 
vormgeving van een product, ontwikkeling van software of hardware, etc.) zullen 
gemeenschappelijke eigendom zijn van het miniproeftuinteam. 

Wanneer een team geselecteerd wordt om deel te nemen aan een miniproeftuin, zullen alle 
partners van dit team gevraagd worden een intentieverklaring te ondertekenen. De essentie 
van deze intentieverklaring is dat de partners zich engageren om na afloop van de 
Miniproeftuin een verdeling te maken in de eigendomsrechten van de gemeenschappelijk 
vormgegeven expressie & materialisatie van de ideeën en concepten uit de Miniproeftuin. 
Indien gewenst kan Comon een workshop faciliteren die het team ondersteunt bij het 
opmaken van deze verdeling. 

10. GDPR 
We verwachten dat de partners van een team garant staan voor de privacy van alle 
betrokkenen en verzekeren dat hun persoonlijke data wordt verwerkt volgens de General 
Data Protection Regulation (EU) 216/679. 

11. NON-DISCRIMINATIE 
Iedereen die deelneemt aan de Comon-proeftuinwerking verbindt er zich toe toegankelijk te 
zijn voor iedereen, zonder enige vorm van discriminatie op grond van het geslacht, 
nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, 
seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, 
politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of 
genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden. 

Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan Comon - rekening 
houdend met alle elementen - maatregelen nemen. 

12. CONTACTGEGEVENS 
Voor alle vragen, contacteer ons via hallo@comon.gent  



 

 

13. VEELGESTELDE VRAGEN  
Heb je nog vragen? Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen, onderaan de Miniproeftuin-
pagina. Deze pagina zullen we geregeld updaten op basis van de vragen die we ontvangen. 

 

 

 

 

 

 


