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Wedstrijdreglement ideeënprijsvraag 
 
Ontwerpwedstrijd Veehouderij 
 
Contactgegevens 
Stichting Boerengroep 
o.v.v. Ontwerpwedstrijd Veehouderij 
Postbus 265 
6700 AG  Wageningen 
info@ontwerpwedstrijdveehouderij.nl  
www.ontwerpwedstrijdveehouderij.nl 
 
1 Aanleiding 
De toekomst van de veehouderij in Nederland staat ter discussie. Extra aandacht is nodig voor 
dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid, landschap en milieu met behoud van het 
inkomen van de boer: een zorgvuldige veehouderij. Analyses van de problemen zijn er 
voldoende. Het is nu tijd om goed beargumenteerd met oplossingen aan de slag te gaan. Middels 
deze ontwerpwedstrijd nodigen we hbo en wo studenten uit om met constructieve ideeën te 
komen voor de veehouderij van de toekomst. 
 
2 De prijsvraag 
Om ideeën te genereren voor innovaties voor de veehouderij, schrijven Stichting Boerengroep, 
CAH, Has Den Bosch, InHolland, Van Hall Larenstein, Wageningen UR een ideeënprijsvraag uit. 
Bij deze prijsvraag gaat het erom vernieuwende ideeën te bedenken die de kwaliteit van de 
veehouderij kunnen verbeteren. Kom met een idee voor een veehouderij die voor dier, boer en 
burger aantrekkelijk is. Deelnemers kunnen zich richten op een deelaspect van het 
veehouderijsysteem of op de volledige keten. Bijvoorbeeld: stallenbouw, innovatie in de keten, 
productontwerp, communicatie, logistiek ontwerp of ruimtelijke inrichting. Een 
multidisciplinaire aanpak wordt nadrukkelijk gestimuleerd. Ideeën dienen bij te dragen aan de 
verbetering van het maatschappelijke draagvlak van de veehouderij. De ideeën moeten 
realistisch zijn, zodat ze in de praktijk uitgevoerd kunnen worden. De jury zal beoordelen wat de 
beste ideeën zijn . Uitvoering wordt echter niet gegarandeerd.  
 
In het onderstaande wedstrijdprogramma zijn de vraagstelling en alle regels die gelden tijdens 
deze prijsvraag gespecificeerd. Dit wedstrijdprogramma is bindend voor de uitschrijver en de 
juryleden. De deelnemers geven door inzending aan dat ze dit wedstrijdprogramma 
onderschrijven. 
 
3 Wedstrijdreglement 
3.1 Opgave 
De opgave betreft het bedenken en beschrijven van vernieuwende ideeën voor 
toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde veehouderijbedrijven en/of dierlijke 
ketenconcepten. Deelnemers kunnen zich richten op specifieke onderdelen van de veehouderij 
keten of op het geheel van bedrijf en/of keten. De ideeën moeten realistisch zijn, zodat ze in de 
praktijk uitgevoerd kunnen worden. 
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3.2 Deelname 
Deelname staat open voor iedereen die een idee indient dat voldoet aan de volgende eisen:  

• Deelnemers staan ingeschreven als student aan een Nederlandse hbo- of wo- instelling 
(bijv. voor de disciplines architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, planologie, 
infrastructuur, (verkeers-)technisch ontwerp, productontwerp, 
marketingcommunicatieadvies, dier/veehouderij, bedrijfskunde, geneeskunde, enz.).  

• Deelname in teams waarin minimaal twee disciplines (studies of afstudeerrichtingen) 
zijn vertegenwoordigd 

• Deelname is gratis. 
• Uitgesloten van deelname zijn die personen die direct bij de organisatie van de 

prijsvraag zijn betrokken en hun directe omgeving: 
- juryleden 
-  leden van de adviescommissie 

 
3.3 Voorwaarden voor deelname 

• Deelnemers accepteren dit wedstrijdreglement en de daarin beschreven procedures. 
• Deelnemers kunnen worden uitgesloten bij verstrekking van onjuiste of onvolledige 

informatie of bij manipulatie van de uitslag van wedstrijd. Door uitsluiting vervallen ook 
eventuele prijzen. 

 
3.4 Programma van eisen 
Het ontwerp moet voldoen aan onderstaande verplichte elementen uit het programma van 
eisen: 

• Het idee draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van de huidige veehouderij 
• Het idee draagt bij aan een verbetering van het maatschappelijk draagvlak voor de 

veehouderij 
• Het idee heeft een multidisciplinaire insteek 
• Het idee richt zich op een regio in Nederland naar eigen keus van het team 
• Het idee dient op korte of lange termijn realistisch en praktisch uitvoerbaar te zijn 
• Het idee is nieuw en origineel en is niet reeds in gebruik of bedacht door een ander. 

 
3.5 De wedstrijdregels 
Namen en adressen 
Deze prijsvraag wordt aangeduid met de naam Ontwerpwedstrijd Veehouderij en wordt 
uitgeschreven door Stichting Boerengroep, CAH Dronten, Has Den Bosch, InHolland, Van Hall 
Larenstein, Wageningen UR. Namens de uitschrijver treedt op als contactpersoon: Klarien 
Klingen, coördinator van Stichting Boerengroep. Contacten lopen via bovengenoemde 
contactgegevens.  
 
De contactpersoon is gedurende de looptijd van de prijsvraag het eerste aanspreekpunt in het 
kader van de prijsvraag (o.a. publiciteit, deelname, inzendingen enz.). De contactpersoon kan 
geen extra informatie verschaffen.  
 
Voorwaarden van de inzendingen 

• De deelnemer schendt met zijn/haar inzending geen intellectuele eigendomsrechten of 
andere rechten van derden door inzending. 

• De deelnemer waart de organisatie vrij van alle eventuele claims van derden wegens 
veronderstelde schending van deze rechten. 
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De inzendingen moeten bestaan uit de volgende onderdelen: 
• In totaal minimaal 1, maximaal 2 posters van het formaat A2 of A3 met daarop: 

- Afbeeldingen van het idee, dusdanig dat goed te zien is hoe het idee werkt of 
gebruikt wordt 

- Teksttoelichting van maximaal 1000 woorden 
• Een Cd-rom met daarop: 

- de posters in .jpg-formaat (300 dpi) (i.v.m. drukwerk/ website) 
- een PowerPoint-presentatie van maximaal 10 sheets die het idee en het gebruik 

daarvan uitlegt. Hierin ook graag duidelijk ingaan op welke wijze de elementen 
uit het programma van eisen door dit idee worden geadresseerd. 

Hiernaast mag de inzending ook de volgende onderdelen bevatten 
• 3D-model van het idee (tiff-formaat met een resolutie van 300 dpi) 
• Een korte video (maximaal 4 minuten) waarin het idee wordt uitgelegd door de inzender 

 
Alle bescheiden dienen in enkelvoud te worden ingeleverd. 
Materiaal dat niet is gevraagd, wordt niet in de beoordeling betrokken. 
 
De inzendingen dienen anoniem te zijn. Alle ontwerpen moeten worden ingezonden onder een 
motto. Het motto moet voorkomen op alle bij de inzending behorende onderdelen, de 
verpakking daarvan en in de naamgeving van digitale bestanden. Wordt door een inzender meer 
dan één ontwerp ingezonden, dan moet voor elk ontwerp een ander motto worden gekozen en 
elk ontwerp afzonderlijk worden verpakt en verzonden. Er mogen geen varianten op eerder 
ingezonden ontwerpen worden ingediend. 
 
Op geen der stukken van de inzending of de verpakking mag het handschrift van de ontwerper 
voorkomen, noch enig teken of lakstempel of iets dergelijks, waaruit de herkomst van het 
ontwerp zou kunnen worden afgeleid.  
 
De inzending dient vergezeld te gaan van een naambrief: een gesloten enveloppe met buitenop 
het motto en de vermelding 'naambrief' en binnenin: 

• Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de inzender (kies één contactpersoon 
per team)  

• Een brief met daarin de verklaring dat het ontwerp het geestelijk eigendom is van de 
ontwerper 

• Een vermelding van het registratienummer / inschrijvingsnummer en van de 
studierichting of instituut per lid van het team 

 
De jury heeft de bevoegdheid alle naambrieven na de uitspraak te openen en de namen van de 
inzenders bekend te maken. 
 
Tijdschema van de prijsvraag 
De prijsvraag verloopt volgens het onderstaande tijdschema: 
· Lancering en opening inschrijving prijsvraag op 15 februari 2012  
· Sluiting inzenddatum op 15 september 2012 om 17.00 uur 
· Bekendmaking prijswinnaars op 4 oktober 2012 
 
Deelnemers dienen zich uiterlijk 1 september 2012 in te schrijven via het inschrijfformulier op 
de website. Belangrijk doel van de inschrijving is het voorkomen dat verschillende deelnemers 
gebruikmaken van hetzelfde motto. 
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De inzendingen dienen uiterlijk 15 september 2012 te worden ingediend per post of kunnen 
worden afgeleverd op het kantoor van Stichting Boerengroep op 15 september 2012 tussen 9:00 
en 17:00 aan de Generaal Foulkesweg 37 te Wageningen.  
 
Inzendingen die op 15 september 2012 na 17.00 uur binnenkomen, worden niet meer 
geaccepteerd. 
 
Jury 
De inzendingen worden beoordeeld door een jury.   
De volledige samenstelling van de jury zal zo spoedig mogelijk op 
www.ontwerpwedstrijdveehouderij.nl worden bekendgemaakt. 
Als adviseurs en secretaris van de jury treden op bestuursleden van Stichting Boerengroep en 
contactpersonen van de andere organisaties. Zij hebben geen stemrecht. 
De jury is onafhankelijk van de uitschrijvers en de deelnemers en doet een autonome uitspraak. 
Over deze uitspraak wordt niet gecorrespondeerd. 
 
Beoordelingscriteria 
De inzendingen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria. 

• Het idee draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van de huidige veehouderij 
• Het idee draagt bij aan een verbetering van het maatschappelijk draagvlak voor de 

veehouderij 
• Het idee heeft een multidisciplinaire insteek 
• Het idee richt zich op een regio in Nederland naar eigen keus van het team 
• Het idee dient op korte of lange termijn realistisch en praktisch uitvoerbaar te zijn 
• Innovativiteit: het mag gaan om een geheel nieuw idee maar ook een nieuwe combinatie 

van bestaande zaken of een nieuwe specifieke vorm, toepassing of werkwijze 
• De kwaliteit en creativiteit van de inzending: is de inzending overtuigend, meeslepend, 

verrassend en overtuigend 
 
Beoordelingsprocedure 
De beoordelingsprocedure verloopt als volgt: 
 
a) toetsingsfase: 
Na het inleveren van de inzendingen worden deze getoetst door adviseurs van de jury aan de 
wedstrijdregels en voorwaarden zoals die genoemd zijn in dit wedstrijdprogramma. 
Inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in de beoordeling betrokken. 
De beslissing hierover wordt genomen door adviseurs van de jury. Tevens wordt getoetst op 
welke wijze in de inzendingen wordt omgegaan met de elementen uit het programma van eisen 
en de beoordelingscriteria . De resultaten hiervan worden ter beschikking gesteld aan de jury. 
 
b) beoordelingsfase: 
Tussen 15 september 2012 en 4 oktober 2012 vindt de beoordeling plaats. 
De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave, randvoorwaarden 
en programma van eisen, en analyseert de inzendingen op de afzonderlijke beoordelingscriteria. 
Vervolgens geeft de jury op basis van een integrale beoordeling aan welke inzendingen voor 
bekroning in aanmerking komen, en geeft een rangorde aan. Uitschrijver en deelnemers zullen 
zich onvoorwaardelijk aan de uitspraak van de jury onderwerpen. 
Op 4 oktober 2012 wordt de juryuitspraak bekendgemaakt en worden de naambrieven geopend. 
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Juryrapport 
Op 4 oktober 2012 is het rapport van de jury beschikbaar. Het rapport van de jury is schriftelijk 
en openbaar. Het juryrapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde 
beoordelingscriteria en het verloop van de beoordeling en geeft aan in welke ronde de niet 
bekroonde ontwerpen zijn afgevallen. Voor de inzendingen die de laatste beoordelingsronde in 
het juryberaad hebben gehaald bevat het rapport per ontwerp een overzicht van wat de toetsing 
aan deze criteria heeft opgeleverd. 
 
Prijzen 
Het totale prijzenbedrag bedraagt € 1750,- exclusief de door de uitschrijver te vergoeden BTW. 
Het prijzenbedrag wordt als volgt verdeeld: 

• De eerste prijs bedraagt € 1000,- 
• De tweede prijs bedraagt € 500,- 
• De derde prijs bedraagt € 250,- 

 
De uitschrijver zal het totale prijzenbedrag uitbetalen, en wel uiterlijk 2 maanden na de 
bekendmaking. 
 
Publiciteit, publicaties en tentoonstelling 
Het is deelnemers, juryleden of anderen dan de coördinator niet toegestaan in de publiciteit te 
treden over zaken die inhoudelijk samenhangen met de inzendingen of de prijsvraag als zodanig, 
voordat het besluit van de uitschrijver is bekend gemaakt. Alle inzendingen worden 
gepubliceerd op de website www.ontwerpwedstrijdveehouderij.nl. 
 
De winnende inzendingen zullen na de prijsuitreiking worden: 

- op de website www.ontwerpwedstrijdveehouderij.nl worden gepubliceerd  
- actief bekend gemaakt aan de (vak-)pers 
- mogelijk tentoon gesteld worden al dan niet aangevuld met overige inzendingen  

 
Auteursrechten 
De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers. Het staat de prijsvraag 
uitschrijver vrij om de ontwerpen onder naamsvermelding van de inzender te publiceren, ter 
publicatie aan te bieden aan de vakpers en tentoon te stellen. 
 
Gebruik, verzekering, eigendom en terugzending van de ingezonden bescheiden 
Het digitale materiaal wordt eigendom van de organisatie, maar zal enkel gebruikt worden mét 
naamsvermelding van deelnemer. Alle voor de wedstrijd ingezonden stukken betreffende de 
ontwerpen blijven gedurende een jaar na de uitslag ter beschikking van de opdrachtgevers zodat 
het ingezet kan worden bij activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van een 
toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij. Gedurende deze termijn 
zijn de ingezonden bescheiden niet verzekerd. 
 
Gedurende de termijn dat de ingezonden bescheiden ter beschikking staan van de 
opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht de ingezonden bescheiden te publiceren of te 
exposeren, zonder daarvoor de ontwerper enige vergoeding schuldig te zijn. Voor afbeelding, 
publicatie of tentoonstelling op andere wijze is toestemming van de ontwerper vereist. 
 
Na afloop van deze termijn kunnen de inzendingen worden afgehaald ten kantore van de 
Boerengroep tussen augustus 2013 en december 2013. Daarna zullen de nog aanwezige 
bescheiden worden vernietigd. 
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Slot 
 
De uitslag van de prijsvraag is definitief en bindend. Over de uitkomst van de prijsvraag kan niet 
worden gecorrespondeerd.  

Voor deze prijsvraag gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit wedstrijdreglement. 
Organisatoren, jury en deelnemers committeren zich daaraan. 
 
Wageningen, 22 februari 2012 


