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Wedstrijdregels 

 

Ontwerpwedstrijd  

Nieuw elan voor buurten uit de jaren ’70 en ‘80 

groot onderhoud als culturele opgave 
 

Naam en adres 

 de wedstrijd wordt aangeduid met de naam:  

Ontwerpwedstrijd  

Nieuw elan voor buurten uit de jaren ’70 en ‘80 

groot onderhoud als culturele opgave 

 de wedstrijd wordt uitgeschreven door het Stimuleringsfonds voor Architectuur 

 alle informatie over de wedstrijd wordt gepubliceerd op www.architectuurfonds.nl 

 het postadres voor de wedstrijd is: 

Stimuleringsfonds voor Architectuur 

t.a.v. Ontwerpwedstrijd Nieuw elan voor buurten uit de jaren ’70 en ‘80 

Postbus 29066  

3001 GB Rotterdam 

email: ontwerpwedstrijd@architectuurfonds.nl 

 

Soort prijsvraag 

De prijsvraag is een openbare ideeënprijsvraag. De deelnemende corporaties dienen ieder een of 
meerdere complexen in met een opgave die typerend is voor de woningvoorraad uit eind jaren ’70 
tot midden jaren ’80. Per opgave worden twee tot drie teams geformeerd die komen tot een 
ontwerpvoorstel. Iedere corporatie kiest uit deze teams een winnaar. De corporaties gaan na de 
prijsvraag in gesprek met de winnende teams over het gebruik, de  verdere uitwerking en/of 
toepassing van de gepresenteerde ideeën. 
Uit alle deelnemende teams kiest een onafhankelijke vakjury het team dat het beste scoort op de 
gestelde criteria. 
 

 

Doelstellingen  

Met de prijsvraag willen de initiatiefnemers landelijk aandacht geven voor de ruimtelijke en sociale 

vraagstukken in woonbuurten uit de jaren ’70 en ’80 op het niveau van het gebouw, het complex en 

de directe woonomgeving. 

 

Overige doelstellingen van deze prijsvraag zijn: 

  enthousiasmeren van jonge ontwerpers, stedenbouwkundigen, geografen en planologen voor 

de opgave in de complexen en wijken daterend uit eind  jaren ’70 tot midden jaren ’80; 

 komen tot inspirerende, uitvoerbare ontwerpen die oplossingen bieden voor de problemen in deze 

complexen en wijken; 
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 het vergroten van de kennis  over de aanpak van deze complexen en wijken; 

 het enthousiasmeren van corporatiemensen voor de ontwerpopgaven en sociale processen die 

nodig zijn in deze complexen en wijken;  

 experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen:  tussen  jonge ontwerpers en 

corporatiemensen en tussen verschillende disciplines;  

 het bieden van werkervaring en ontwikkelingsmogelijkheden aan jonge ontwerpers en adviseurs; 

 komen tot uitvoerbare processtrategieën, ontwerpen en beheerstrategieën. 

 

 

Deelnemers 

 Deelname staat open voor architecten, (steden-)bouwkundigen, sociologen,  geografen en 

planologen van < 35 jaar op het moment van de prijsuitreiking (geboren na 1 mei 1976). 

 Er is plaats voor maximaal 12 teams (3 teams per corporatie). 

 De teams bestaan uit minimaal 3, maximaal 5 deelnemers, waarvan maximaal 2 studenten en 

tenminste 1 afgestudeerde ontwerper.  

 Elk team wijst zelf een hoofdontwerper/teamleider aan. 

 Uitgesloten van deelname zijn corporatiemedewerkers m.b.t. eigen opgave,  de juryleden en hun 

bureaus. 

 

Studenten en afgestudeerden zonder werkervaring kunnen meedoen, mits zij: 

 Hun bachelor opleiding architectuur, bouwkunde, stedenbouw, planologie of sociale geografie 

succesvol hebben afgerond. 

 Ervaring hebben met ontwerpprocessen, bij voorkeur in multidisciplinaire teams. 

 Beschikken over relevante kennis en deze kennis goed kunnen overbrengen (schriftelijk). 

 Overtuigend motiveren waarom zij een kans zouden moeten krijgen om mee te doen. 

 

 

Begeleiding 

 Iedere corporatie verzorgt  twee dagdelen waarop de geselecteerde teams de opgave 

gezamenlijk analyseren en oplossingsrichtingen verkennen.  

 Bijeenkomst 1:  analyse (eerste helft november) 

o toelichting  op de opgave (mondeling en schriftelijk),  

o  rondleiding, 

o analyse van problemen in complex, omgeving  in samenwerking met bewoners. 

 Bijeenkomst 2: ideeën (tweede helft november, eerste week december) 

o gezamenlijk verkennen van oplossingsrichtingen (tweede bijeenkomst), 

o hoe contact te zoeken met bewoners. 

 De deelnemende corporaties wijzen twee vaste contactpersonen aan waarbij de deelnemende 

teams terecht kunnen voor eventuele vragen. 
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Procedure en tijdschema  

 Inschrijven: vanaf  1 september tot en met  3 oktober 2010. 

 Deelnemers melden zich aan (individueel of in teamverband) en geven daarbij goed gemotiveerd en 

zo concreet mogelijk aan: 

o naar welke twee opgaven hun voorkeur uitgaat,  

o welke kennis en praktijkervaring zij inbrengen, 

o met wie of met welke disciplines zij graag in een team zouden willen samenwerken (+ 

motivatie) . 

 De organisatie selecteert op basis van de motivatie en ervaring maximaal 50 deelnemers (aantal 

incl. eventuele teamleden) die worden uitgenodigd voor de startbijeenkomst op 14 oktober (van 

14:00 tot 18:00 uur). Hier zullen de teams verder worden geformeerd. 

 Deelname aan de startbijeenkomst is voorwaarde voor deelname aan de wedstrijd. 

 als tijdens de startbijeenkomst blijkt dat uitbreiding van de teams met niet ingeschrevenen 

wenselijk is, is dit mogelijk, mits : 

o dit gebeurt op initiatief van het team,  

o de nieuwe deelnemers voldoen aan de inschrijvingscriteria,  

o het maximale aantal van 5 deelnemers per team niet wordt overschreden. 

 De wedstrijd start op 1 november 2010 en duurt tot 1 februari 2011 

 Tijdens de masterclass op een nog te bepalen dag in december kunnen de teams hun ideeën en 

vragen voorleggen aan deskundigen.   

 In april 2011 wordt een slotmanifestatie georganiseerd waar:  

o de teams hun plannen presenteren en bediscussiëren met collega’s, 

o de corporaties aangeven met welk team zij de opgave verder willen uitwerken , 

o de vakjury de overall winnaar bekend maakt. 

 
Indienen 

 De inzendingen moeten voor 1 februari 2011 worden ingediend in de Nederlandse taal. 

 De inzendingen worden ingediend in een anonieme envelop met adressering, hierin bevinden 

zich 2 genummerde enveloppen met aan de buitenzijde de naam van de inzending.  

o Envelop 1 bevat de inzending van de prijsvraag zonder vermelding van 

projectbetrokkenen (deze gaat naar de juryleden),  

o Envelop 2 bevat een aanbiedingsbrief met projectbetrokkenen en contactgegevens, 

deze envelop wordt pas geopend nadat de voorkeur is bepaald. 

 De  inzending wordt op 1 CD of USB stick digitaal ingediend en is in Windows uit te lezen. Op de 

informatiedrager staan 2 aparte mappen: 

o Panelen: max. 4 genummerde PDF’s op A2 formaat in hoge resolutie (300 dpi) geschikt 

voor drukwerk en max. 4 PDF’s in lage resolutie (72 dpi) geschikt voor webweergave, 

o Teksten: 1 document (max. 2000 woorden) op A4 formaat met een tekstuele toelichting 

op het project en max. 1 A4 met een kostenopgave en een toelichting op de financiële 

haalbaarheid. 
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Inzendingen 
Het ingezonden project wordt gepresenteerd aan de hand van de volgende producten:  

 Maximaal 4 panelen met een presentatie van visie, concept en ruimtelijk ontwerp in beeld en 

woord. Het ruimtelijk ontwerp moet  zo zijn gepresenteerd dat de ruimtelijke organisatie en het 

ruimtelijk beeld van fysieke ingrepen kunnen worden afgelezen. Het ruimtelijk beeld van het 

ontwerp bestaat bijvoorbeeld uit 3D schetsen, 3D renderingen en/of foto’s van een maquette. 

 Een tekstuele toelichting op het project waarin visie, concept, ruimtelijk plan en een 

processtrategie in hun onderlinge samenhang uiteen worden gezet. In de toelichting dient aan de 

orde te komen op welke wijze het plan de problemen in de betreffende buurt/het complex 

aanpakt (maximaal 2000 woorden). 

 Een kostenopgave en een toelichting waarin de financiële haalbaarheid van het project wordt 

beschreven (maximaal 1 A4). 

 

 

Jury 

 De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de volgende leden:  

o Karin Laglas (bestuurslid Forum Stedelijke Vernieuwing, interim directeur BNA), 

o Maike van Stiphout (landschapsarchitecte, lid programmaraad Arcam), 

o Olv Klijn (architect, oprichter Fabric, winnaar Prix de Rome 2010), 

o Jan Winsemius (directeur VGG adviseurs, partner Bureau Middelkoop). 

 De jury is onafhankelijk van de deelnemers (en de corporaties) en doet een autonome uitspraak. 

 Bij het staken der stemmen, geeft de voorzitter Karin Laglas de doorslag. 

 Bij verhindering van een van de leden, wordt een jurylid opgeroepen met vergelijkbare expertise. 
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Beoordelingscriteria (willekeurige volgorde) 

De corporaties beoordelen de plannen op maatwerk en uitvoerbaarheid: 

 Maatwerk:   

o Geeft het plan goede oplossingen voor de specifieke opgaven van het project?  

 Uitvoerbaarheid: 

o  Is het plan praktisch uitvoerbaar binnen de door de corporatie gestelde kaders? 

o Biedt het plan de corporatie voldoende houvast voor verder ontwikkeling in goede 

samenwerking met bewoners? 

De vakjury beoordeelt de plannen op maatwerk en  voorbeeldwerking: 

 Maatwerk:   

o Geeft het plan goede oplossingen voor de specifieke opgaven van het project?  

 Voorbeeldwerking:  

o Getuigt het plan van een goede vertaling van het concept naar een ruimtelijke 

verschijningsvorm of –model. 

o Bevat het plan nieuwe inzichten voor de aanpak van groot onderhoudsopgaven in buurten uit 

de jaren ’70 en ‘80?  

o Levert het plan nieuwe inzichten of methoden op die andere betrokkenen (corporaties, 

ontwerpers, andere professionals) bij vergelijkbare opgaven elders zullen inspireren? 

 

Beoordelingsprocedure 

 De beoordeling van alle plannen door de corporaties en vakjury  vindt plaats tussen  week 7 en 

10 (2011). 

 De corporaties en  vakjury beoordelen onafhankelijk van elkaar de wijze waarop de plannen  

beantwoorden aan de gestelde criteria. 

 De keuzes van de corporaties en vakjury worden bekend gemaakt op de slotmanifestatie in april  

2011.  

 

 

Prijzen 

 De vakjury kiest uit alle deelnemende teams het team dat het beste scoort op maatwerk en 

voorbeeldwerking. Dit team krijgt een geldbedrag van €10.000.  

 De deelnemende corporaties selecteren uit de teams die aan hun opgave werkten een winnend 
team waarmee zij in gesprek gaan over het gebruik,  de verdere uitwerking en/of toepassing van de 
gepresenteerde ideeën. 

 Alle teams krijgen na indiening van het plan een onkostenvergoeding van €2.000. Tijdens de 

wedstrijd kunnen de teamleden een voorschot krijgen van €750 voor materiaal- en reiskosten.  

 

 

Publiciteit  

 De organisatie brengt de ingediende plannen via diverse kanalen onder de aandacht. 
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Auteursrechten, gebruik, verzekering en eigendom van ingezonden bescheiden 

 De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers.  

 Alle ideeën die de wedstrijd oplevert blijven ter beschikking van de opdrachtgever en de 

deelnemende corporaties.  De opdrachtgever en de deelnemende corporaties hebben het recht 

de ingezonden bescheiden naar eigen inzicht te publiceren of exposeren in relatie tot 

doelstellingen van de prijsvraag, met naamsvermelding van de (hoofd)ontwerper en deelnemers, 

zonder hen daarvoor enige vergoeding schuldig te zijn. 
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Aanvulling op de wedstrijdregels, dd 17 januari 2011 

De wedstrijdregels zijn voorgelegd aan het Steunpunt Ontwerpwedstrijden, die de regels hebben 

getoetst aan het Kompas. 

 

Met instemming van de teams zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

 

Beoordeling 

De vakjury zal de voorstellen op basis van anonimiteit behandelen. Op locatieniveau zullen de 

teams hun plan aan de corporatie presenteren en is de beoordeling dus niet anoniem. 

  

Geschillen 

In de wedstrijdregels was nog geen passage over de afhandeling van eventuele geschillen 

opgenomen.  

 

Vanaf 17 januari 2011 is de volgende passage van kracht: 

 

Voorkomende geschillen die tussen opdrachtgever, deelnemers en juryleden mochten ontstaan 

naar aanleiding van de prijsvraag, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden 

beschouwd, worden beslecht door arbitrage. Arbitrage geschiedt overeenkomstig het 

arbitragereglement van de Stichting Arbitrage Instituut Bouwkunst, zoals dat luidt drie maanden 

voor de dag waarop de inzendingen moeten worden ingeleverd. 

 


