NOTA VAN INLICHITINGEN

10 februari 2017

www.prijsvraagwhocares.nl

Nota van inlichtingen
Deze nota van inlichtingen bevat de vragen die zijn gesteld over de Open Oproep WHO CARES
en de antwoorden op die vragen. De vragenronde is gesloten op 3 februari 2017 om 12.00 uur.
Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement van de
Open Oproep WHO CARES, dat te downloaden is via de website www.prijsvraagwhocares.nl
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Opgaven

1.

Waarom alleen in deze steden?
Antwoord:
Deze steden hebben belangstelling getoond om als mede-initiatiefnemer op te treden.
Hier komt bij dat de wijken waarop de visies betrekking zullen hebben, tezamen een
representatief beeld geven van de Nederlandse woonwijken.
De doelstellingen van de prijsvraag zijn niet beperkt tot deze steden. De prijsvraag
beoogt om nieuwe inzichten breed te delen en actief aan de slag te gaan met de
uitkomsten. Zie doelstellingen van de prijsvraag, reglement WHO CARES, pag. 7.
Het is denkbaar dat deelnemers een visie willen inzenden waarvan zij vinden dat deze
toepasbaar is voor geen van deze vier wijken of juist voor veel meer wijken in onze
steden. In dat geval kunnen deelnemers een inzending doen die niet gebonden is aan
een concrete locatie waarbij de verbeelding evenmin onverminderd belangrijk is. Met
een keuze voor deze categorie is het vervolg naar de tweede ronde op voorhand niet
vastgelegd. De jury kan besluiten inzendingen alsnog aan een locatie toe te kennen of
de beste ideeën op een andere manier een vervolg te geven. Zie reglement WHO CARES,
paragraaf 2.3.

2.

Vanwaar de keuze voor de 4 voorbeeldlocaties? In welke zin zijn deze generiek voor andere
locaties in Nederland?
Antwoord
Zie antwoord op de vorige vraag

3.

Ik snap dat het gefocust wordt, maar kan er nog een uitrol komen naar andere steden,
kleinere plaatsen?
Antwoord
Zie antwoord op vraag 1.

4.

De prijsvraag lijkt geënt op initiatieven uit de tijd van de ontwikkeling van Amsterdam
Zuid, de naoorlogse woningbouw of de plannen voor de Bijlmer. Met die plannen werd
gepoogd de sociale samenhang te plannen en te verbeelden. In de afgelopen twintig jaar
is de sociale sturing op de gebouwde omgeving van overheidswege los gelaten. Maar
tegelijk is in stedelijke gebieden een multiculturele samenleving tot stand gekomen. Bij
de start werd even het vluchtelingenprobleem aangestipt. Maar hoe in onze multiculturele
samenleving een meer sociale samenhang kan worden bereikt, daaraan werd geen woord
besteed. Behoort dat onderwerp bij de beantwoording van de prijsvraag niet nadrukkelijker
een rol te spelen?
Antwoord
Eén van de doelstellingen van de prijsvraag heeft betrekking op het samenleven in
Nederland. Zie reglement WHO CARES, paragraaf Vooraf, pag. 6. De uitschrijver gaat uit
van een inclusieve samenleving. U wordt van harte uitgenodigd om uw visie op sociale
samenhang te baseren
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5.

Is het mogelijk een "fictieve" locatie te gebruiken die uiteindelijk wel gebaseerd is op een
werkelijke situatie, vergelijkbaar met bv. de locatie Geleen Zuid? En benoem je die dan of
juist niet? Aan deze locatie zijn eventuele partners en dus (situatie)kennis verbonden.
Antwoord
Wanneer u uw visie niet op een door de uitschrijver aangereikte locatie wilt
projecteren staat u dat vrij. Met een dergelijke keuze is het vervolg naar de tweede
ronde niet op voorhand vastgelegd, zie reglement WHO CARES, pag. 8 en het antwoord
op vraag 1.
De uitwerkingen in de tweede ronde van de prijsvraag zullen zich enkel richten op de
vier locaties, in de vier gemeenten zoals reeds beschreven. Het indienen van een visie
voor een andere- of fictieve locatie, zal dus niet leiden tot een uitwerking van de visie
voor deze andere- of fictieve locatie.

6.

Kunnen plannen voor elke gemeente worden ingediend? Moeten deze specifiek zijn
voor de desbetreffende gemeenten?
Antwoord
Zie antwoord op de vorige vraag.

7.

Er zijn vier locaties en er bestaat de mogelijkheid locatieloos aan te leveren. Kan
ook een voorstel voor een andere (voorbeeld)locatie worden gemaakt ?
Antwoord
Zie antwoord op vraag 5.

8.

Wanneer ons project op meerdere locaties toepasbaar is. Is het in dat geval raadzaam om
het project locatieloos in te dienen met voorbeelden op mogelijke locaties?
Antwoord
De uitschrijver kan u hierover niet adviseren, dit hangt van uw visie af.
Zie antwoord op vraag 5.

9.

Wij zouden graag een heldere afbakening willen hebben van de wijken die in Almere Haven
in aanmerking komen. In het reglement staat in het wijkportret de Binnenring gedefinieerd
als: Centrum, De Wierden, De Hoven en de Werven omsloten door een doorgaande weg. De
Wierden ligt echter grotendeels buiten de doorgaande weg (Westerdreef). Kunnen we nu wel
of niet een idee voor de gehele wijk de Wierden indienen? Verder concluderen wij dat er geen
ideeën voor bijvoorbeeld de Grienden en de Meenten kunnen worden ingezonden. Klopt dat?
Antwoord
Logischerwijs ligt de primaire aandacht op de Binnenring, omdat daar de oudste
wijken van Haven liggen. Gemeente Almere zoekt naar een integraal, innovatief
toekomstbeeld voor Haven, dat in het kader van deze prijsvraag een eerste keer
concreet wordt gerealiseerd op een plek in Haven, als een prototype. En het staat u vrij
om de wijken in de Buitenring te betrekken wanneer dat van belang is voor uw visie.
5

10.

Wat zijn de drie grootste uitdagingen en de drie grootste kansen in Carnisse?
Antwoord
Voor informatie over de locaties wordt verwezen naar de informatie die op de website
van de prijsvraag beschikbaar is gesteld onder de wijkportretten. Het staat eenieder
die behoefte heeft aan specifieke / meer / andere informatie vrij om deze zelf te
verwerven en/of te interpreteren om tot de gevraagde visie te komen.

11.

CARNISSE-Waarom zijn vorige onderzoeken en initiatieven door partijen als Veerkracht
Carnisse en DRIFT niet doorgezet/gestopt?-Wat is de status van die onderzoeken? -Zijn
deze onderzoeken een succes geweest, en zo ja of nee waarom?-Wat is de grootte van
de bestaande huizen in Carnisse?-Kan de gemeente iets doen tegen ‘huisjes melkers’
praktijken?-Wat zijn de oorzaken van mutatie in de doorstroming in de wijk Carnisse?
-Komen er binnenkort gebouwen leeg in de wijk?-Zijn er plannen om gebouwen te slopen in
de wijk en zo ja waar in de wijk?-Is er inzicht in de verschillende bevolkingsgroepen en hun
grootte in de wijk, en welke blijven en welke wegtrekken en waarom?-Zijn alle woningen in
Carnisse aangesloten op stadsverwarming?
Antwoord
Zie antwoord op de vorige vraag.

12.

Zijn er van de portiekflats in Carnisse Rotterdam plattegronden beschikbaar?
Antwoord
Neen. Zie ook antwoord op vraag 10.

13.

Zijn er in de afgelopen tijd en nu ontwikkelingen, initiatieven in Carnisse gaande waar
vernieuwende ideeën uit voort kunnen komen of aan toegevoegd kunnen worden op het
gebied van Langer thuis, sociale verbanden, wijkorganisaties, zorginstellingen, Frontlijn,
Sociaal groen....
Antwoord
Zie antwoord op de vorige vragen.

14.

Waar en wanneer komt de zorglocatie Parc Glana precies in Sittard-Geleen?
Antwoord
De planning is dat in de eerste helft van dit jaar het plan in procedure wordt gebracht.
Start van de realisatie is – onder voorbehoud van diezelfde procedure – dat eind
2017/begin 2018 gestart wordt met de bouw. De nieuwbouw wordt gerealiseerd
op het leegstaande terrein aan de Lienaertsstraat en vervangt een deel van de
verpleeghuisbedden in Glana. https://www.zuyderland.nl/nieuwbouwglana

15.

Is er een wijk/bewonersorganisatie actief in de locatie Groningen waarmee contact gelegd
kan worden, om een goed beeld te krijgen van de behoeften en vragen in de wijk? Zo ja, kunt
u contactgegevens geven?
6

Antwoord
Zie antwoord op de vorige vragen.
16.

Bij de locatie Almere wordt expliciet genoemd dat voorstellen moeten anticiperen op de
overgang van de wijk naar volledig duurzame energie. Geldt dat ook voor de andere locaties?
Antwoord
Een heel terechte vraag. De overgang naar volledig duurzame energie geldt ook voor
de andere locaties, net als voor de rest van Nederland. De transformatieopgave van
bestaande woonwijken naar toekomstbestendige woonwijken (doelstellingen) vatten
de uitschrijvers ook op in termen van duurzaamheid.
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Deelname

17.

Ik zie vandaag pas de uitvraag van WHO CARES en kon dus niet aanwezig zijn bij de kick off
van vanmorgen, maar vraag me af of wij ons hier nog voor kunnen inschrijven?
Antwoord
Registratie voor deelname sluit op 7 maart 2017 om 12.00 uur. De inzendtermijn sluit
op 14 maart 2017 om 12.00 uur. Zie reglement WHO CARES, paragraaf 6.1.
Alle informatie die bij de kick off aan de orde is geweest is te vinden op de website van
de prijsvraag.

18.

Interessante prijsvraag, ik zie meerwaarde in het interdisciplinair denken. Wat mij niet
helder is: gaat het enkel om ‘ruimtelijke’ ideeën? Wij hebben wel een idee wat goed zou
passen bij de veranderende zorgstructuur, ouderen die langer thuis wonen etc. Maar wij
hebben zorgprofessionals in dienst. Geen ontwerpers. Die zouden voor ons idee ook niet
nodig zijn. Begrijp ik dan goed dat de prijsvraag voor ons niet passend is?
Antwoord
De opgave is gericht op innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse
woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en
ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van
de wijken. Omdat de vraag van WHO CARES zich op het snijvlak bevindt van zorg,
wonen en ondersteuning, roepen de initiatiefnemers nadrukkelijk op tot allianties van
ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals. De aanwezigheid van een ontwerper in een
team is een voorwaarde voor deelname. Zie verder reglement WHO CARES, paragraaf
3.1.
De uitschrijver is zich ervan bewust dat het niet vanzelfsprekend is dat
zorgprofessionals en ontwerpers samenwerken of elkaar weten te vinden om tot
samenwerking te komen. Daarom wordt dit op een aantal manieren gefaciliteerd,
bijvoorbeeld in de matchingstool op de website http://www.prijsvraagwhocares.nl/
matching

19.

Als bestuurder van een zorgbureau wil ik een plan indienen. Kan ik dit alleen doen of moet
ik dit samen doen met een woningbouwcoöperatie?
Antwoord
Dat bepaalt u zelf. Deelname aan deze prijsvraag staat open voor ruimtelijke
professionals (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten,
productontwerpers, kunstenaars), zorgorganisaties, (sociaal) ondernemers, burgers,
studenten, ontwikkelaars, adviseurs, investeerders en ieder ander die zich geroepen
voelt om ideeën te ontwikkelen voor toekomstbestendige wijken. Deelname als
interdisciplinair team wordt nadrukkelijk aanbevolen, mede in de context van de vele
dimensies van de opgave die sectorale oplossingen overschrijden.
Zie verder reglement WHO CARES paragraaf 3.1.
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20.

Ons bureau wil vanuit de Rotterdamse vestiging graag meedoen aan de prijsvraag. Echter
één van onze medewerkers werkt voor het Woningbouwatelier in Almere (en verder in
het buitenland) waar ook een van de juryleden werkt maar hij is niet betrokken bij de
prijsvraag. Ziet u bezwaren voor onze deelname?
Antwoord
Zie ook de handleiding Kompas bij Prijsvragen onder 3.2.2., Uitsluitingsgronden.
De onafhankelijkheid van de beoordeling mag niet in het geding komen en het
gelijkheidsbeginsel moet altijd gerespecteerd worden. Omdat de genoemde
medewerker niets met prijsvraag te maken heeft of zal hebben ziet de uitschrijver
geen belemmeringen voor deelname van de Rotterdamse vestiging.

21.

Het bureau waarvan ik eigenaar ben is door een andere partij gevraagd om samen deel te
nemen aan de prijsvraag in één van de vier gemeenten. Binnen het bureau ben ik hier in
geen enkel opzicht bij betrokken. Maar ik ben jurylid in één van de andere gemeenten. Hoe
staat de uitschrijver hier tegenover?
Antwoord
De uitschrijver streeft in alle redelijkheid naar deelname door zoveel mogelijk partijen.
Tegelijkertijd mag de onafhankelijkheid van de beoordeling niet in het geding komen
en het gelijkheidsbeginsel moet altijd gerespecteerd worden. Zie ook de handleiding
Kompas bij Prijsvrage onder 3.2.2. Uitsluitingsgronden.
Een jurylid van een prijsvraag kan in zijn algemeenheid niet tegelijk deelnemer aan
diezelfde prijsvraag zijn, maar bij WHO CARES is sprake van een bijzondere situatie:
de beoordeling van de inzendingen per gemeente is, wat betreft de lokale juryleden,
volstrekt gescheiden. Bovendien worden de inzendingen in de eerste ronde anoniem
beoordeeld. Als gevolg hiervan is bij de beoordeling in de gemeente waarvoor uw
bureau, zonder dat u daarbij betrokken bent geweest, een inzending wil indienen,
niemand aanwezig die op de hoogte kan zijn met de afkomst van deze inzending.
Hierdoor komen onafhankelijke beoordeling en gelijke behandeling in de ogen van de
uitschrijver niet in het geding in de eerste ronde.
De uitschrijver werkt, zoals vermeld in het reglement, nog aan de uitwerking van de
opgave voor de tweede ronde in elk van de vier gemeenten en kan daarop nu niet
vooruitlopen. Omdat de beoordeling in de tweede ronde niet anoniem verloopt, bepaalt
de uitschrijver dat u, in geval de inzending van uw bureau wordt geselecteerd voor
uitwerking in de tweede ronde, als jurylid wordt vervangen, ongeacht de gemeente
waarvoor de visie wordt uitgewerkt.

22.

Naar aanleiding van de vooraankondiging voor de prijsvraag WHOCARES onderzoeken we
op dit moment of het mogelijk is of er studenten vanuit de opleiding Build Environment aan
de NHTV in Breda mee kunnen doen aan de prijsvraag in het kader van hun afstudeertraject.
Wat ons betreft liggen er mogelijkheden om de opgave integraal aan te vliegen met een
team van studenten ruimtelijke ordering en urban design.
Ik heb echter een aantal praktische vragen. Wanneer is de uiteindelijke inleverdatum
van de prijsvraag? De studenten starten 13 februari en leveren op 8 juni hun scriptie in.
Sluit dit enigszins aan op de periode van de prijsvraag. Kan er met het idee van WHO
CARES ook elders (buiten de deelnemende gemeenten en provincie) op het thema worden
afgestudeerd/gewerkt, zoals de gemeente Tilburg? Zijn er eventueel mogelijkheden voor
studenten om bij een organisatie deels af te studeren, zodat zij inhoudelijk gevoed kunnen
9

worden? Vanuit onze opleiding is het wenselijk dat er een organisatie/gemeente/bedrijf/
bureau is die hen een opdracht geeft en hen inhoudelijk zou kunnen begeleiden. Ik zie
u reactie graag tegemoet, zodat we intern kunnen kijken hoe we de opgave richting de
studenten kunnen communiceren!
Antwoord
Voor deelname aan de prijsvraag wordt u erop geattendeerd dat een team dat
uitsluitend bestaat uit studenten, niet voldoet aan de criteria voor deelname aan de
prijsvraag: in een team is tenminste één professionele ontwerper opgenomen. Zie
verder reglement WHO CARES, paragraaf 3.1 voor de voorwaarden voor deelname.
Voor de planning van de prijsvraag en finale data voor de eerste ronde: zie reglement
WHO CARES, paragraaf 6.1. De tweede ronde vindt plaats tussen 8 mei 2017 en het
najaar. Finale data voor het verloop van de tweede ronde zijn nog niet bekend.
Eén van de doelstellingen van de prijsvraag is het agenderen van de
transformatieopgave, zie reglement WHO CARES p. 7. De initiatiefnemers juichen brede
aandacht voor deze opgave, bijvoorbeeld in het onderwijs en voor locaties elders in
Nederland, toe. Dergelijke initiatieven staan los van de onderhavige prijsvraag.
Voor contacten met andere partijen biedt de uitschrijver een matchingstool aan op de
website van de prijsvraag: http://www.prijsvraagwhocares.nl/matching. U kunt daar
een oproep plaatsen
23.

Beste WHO CARES. Nu willen we graag met ons projectteam samenwerken met een
architectenbureau. Eén van de eigenaren van dit bureau heeft wel interesse om aan te
schuiven in ons projectteam. Nu is het geval dat de andere helft/compagnon van dit bureau
al bezig is een eigen projectteam aan het opzetten is.....Vraag: mag één bureau op meerdere
projectteams richten?, ....die wel met verschillende wijken en onderwerpen bezighouden?
Antwoord
Verschillende mensen van één organisatie mogen in verschillende teams deelnemen,
maar een deelnemend team (dus bestaande uit dezelfde personen) mag slechts
eenmaal een inzending doen. De hoofdverantwoordelijke inzender van een team mag
slechts deel uitmaken van het team, waarvoor hij of zij hoofdverantwoordelijk is. Zie
voor de voorwaarden voor deelname reglement WHO CARES, paragraaf 3.1.

24

Mag een team, om zijn kansen te vergroten, zijn visie op meerdere wijken toepassen en dus
meerdere inzendingen doen?
Antwoord
Nee. Een deelnemend team mag slechts eenmaal een inzending doen. Zie ook het
antwoord op de vorige vraag en reglement WHO CARES, paragraaf 3.1.

25.

Zijn student designers die al betaalde opdrachten hebben uitgevoerd wel welkom als
designer in een team? Wat is de definitie van een designer om aan deze prijsvraag te mogen
meedoen? Wanneer is een designer een student, bij voltijd, parttime studie, cursus of
naschooling?
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Antwoord
De prijsvraag staat open voor iedereen, dus voor alle studenten van alle soorten
opleidingen, met dien verstande dat in het team tenminste één professionele
ontwerper moet zijn opgenomen.
Voor architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitect
geldt in Nederland de Wet op de Architectentitel. Hiermee is gegarandeerd dat
zij ervaring hebben in het werkveld van dit vak. Voor alle andere professionele
ontwerpers (kunst, design) bestaan geen wettelijke normen. Zij hebben minimaal een
beroepsopleiding op het gebied van kunst of design afgerond met een diploma.
Houd er rekening mee dat u uw registratie bij het Architectenregister dan wel het
diploma van de opleiding van de hoofdverantwoordelijke ontwerper wellicht moet
kunnen overleggen wanneer u of uw team wordt uitgenodigd voor deelname aan de
tweede ronde.

26.

Hallo, Voor de prijsvraag WHO CARES ben ik bezig een projectteam samen te stellen i.s.m.
het Cbk Groningen, om een projectplan voor Groningen (Oosterparkwijk) in te kunnen
sturen. Ik wil graag van jullie weten, voordat wij ons projectplan in dienen of het Cbk
Groningen (wat een onderdeel is van de Gemeente Groningen) ons geen problemen gaat
opleveren (als in b.v. belangenverstrengeling).... Of moet ik deze vraag bij de gemeente zelf
neerleggen?.. Ik hoor graag van u.
Antwoord
Het CBK Groningen is op geen enkele wijze betrokken bij de prijsvraag. De uitschrijver
ziet geen belemmeringen voor deelname.
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Inzendingen

27.

In hoeverre moet de inzending een ruimtelijk concept zijn? Kan het ook een strategie of
digitale toepassing zijn?
Antwoord
Gevraagd wordt om nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke
vernieuwing van de wijken. De inzendingen worden bovendien beoordeeld op (onder
meer) zichtbaarheid in de wijk en ruimtelijke kwaliteit. Zie verder reglement WHO
CARES, hoofdstuk 2 en paragraaf 4.2.

28

Hoe breed kunnen wij de ruimtelijke vertaling opvatten? Is het mogelijk dat de ruimtelijke
vertaling betekent dat er geen steen wordt verplaatst, en toch grote impact is op het
vraagstuk? Bijvoorbeeld doordat mensen door ‘social design’, interventies, mediagebruik,
nieuw gedrag gaan vertonen?
Antwoord
Zie antwoord op de vorige vraag.

29.

Mag ik in de eerste ronde een visie indienen die strijdig is met actuele (master-)plannen
van Gemeenten? Is het mogelijk dat een structuurvisie of andere plannen in de tweede
ronde alsnog als bindende randvoorwaarde gesteld worden?
Antwoord
Er zijn geen ruimtelijke randvoorwaarden gesteld voor inzendingen in de eerste ronde.
Zie reglement WHO CARES, paragraaf 2.4.
De voorwaarden voor de tweede ronde zijn nog niet bekend. Deze kunnen niet strijdig
zijn met het reglement dat nu geldt.

30.

Wat wordt in het business model canvas bedoeld met ( niet-) economische kosten en
(niet) economische baten ?
Antwoord
Maatschappelijke kosten en baten die niet (direct) in financiële termen kunnen
worden uitgedrukt, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, geluk, gezondheid.

31.

Op het in te vullen Business Case Canvas wordt gevraagd naar (niet-)economische kosten
en (niet)economische baten. Wat wordt hieronder verstaan?
Antwoord
Zie het antwoord bij vraag 30.

32.

Voor het format word JPEG aan gegeven is het ook mogelijk om de A3 als PDF in te leveren ?
Antwoord
Ja, dit is ook mogelijk. LET OP: alleen een liggend formaat. In het reglement staat
maximaal 50MB genoemd. Dit is niet correct: de maximale bestandsgrootte is 20MB.
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33.

Mogen de twee pagina’s A3 voor de visie ook in pdf in plaats van jpg?
Antwoord
Ja. Zie antwoord op de vorige vraag.

34

Worden er minimale eisen gesteld aan de inhoud/opmaak van de posters, of zijn wij vrij om
daar een eigen invulling aan te geven?
Antwoord
Er worden geen eisen gesteld aan de opmaak. Zie verder reglement WHO CARES,
hoofdstuk 3.
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Beoordeling

35.

Zijn de juryleden bij de beoordeling van de inzending voor alle locaties betrokken?
Antwoord
Per locatie bestaat de jury uit 6 kernjuryleden (incl. voorzitter), per locatie aangevuld
met 2 ‘lokale’ juryleden. Alleen de kernjuryleden zijn dus betrokken bij de beoordeling
van alle locaties. Door de aanvulling van de 2 lokale juryleden per locatie is de
samenstelling van de jury per locatie verschillend. De locatieloze inzendingen worden
enkel door de 6 kernjuryleden beoordeeld.

36.

Voor het doel van de prijsvraag wordt zowel gesproken over het ontwikkelen van generieke
kennis, waarbij de uitkomsten van de prijsvraag op meerdere (vergelijkbare) plekken in
Nederland toepasbaar zouden kunnen zijn, als over het zoeken naar specifieke oplossingen
die de ‘persoonlijke’ problemen van de vier lokaties aanpakken. Wordt in de beoordeling van
de inzendingen met name gekeken naar generieke of naar lokatie-specifieke kwaliteiten?
Antwoord
De inzendingen worden uitsluitend beoordeeld aan de hand van de
beoordelingscriteria zoals vermeld in het reglement WHO CARES, paragraaf 4.2.

37.

Is de samenstelling van het team van invloed op de beoordeling van de inzending?
Antwoord
De beoordeling vindt uitsluitend plaats aan de hand van de beoordelingscriteria,
zie reglement WHO CARES, hoofdstuk 4. Het laatstgenoemde criterium laat zien dat
de samenstelling van het team van belang is. Niet voor niets heeft de uitschrijver
deelname als multidisciplinair team nadrukkelijk aanbevolen.
De jury krijgt de samenstelling van het team geanonimiseerd voorgelegd bij
de beoordeling van de inzendingen in de eerste ronde. Het staat de jury vrij om
aanbevelingen te doen voor versterking van het team in de tweede ronde, zie
reglement WHO CARES, paragraaf 3.1.
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Vervolg

38.

Hebben de winnende visies uitzicht op realisatie?
Antwoord
De ambitie van de deelnemende partijen is uitvoering van de ideeën mogelijk te
maken. Tijdens de kick off bijeenkomst hebben vertegenwoordigers van de locaties
deze ambitie nog eens duidelijk gemaakt.
Bekijk het terug via http://www.prijsvraagwhocares.nl/blog/wijkportretten.
Aan deze ambitie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie verder reglement WHO
CARES, hoofdstuk 5.

39.

In het verleden zijn we in krimpregio’s aangelopen tegen contingenten bij het uitrollen van
een pilot voor onze intelligente pre-zorg pilot: je mag namelijk niet zonder meer bouwen,
omdat er in deze regio’s in beginsel geen nieuwe woningen mogen worden bijgebouwd.
Je hebt dan te maken met sloopfondsen en dergelijke of je moet maar hopen dat je als
speciale uitzondering een contingent krijgt toegewezen. Dat is voor ons als start-up een
drempel om in een krimpregio aan de slag te gaan (mogelijk kost het veel tijd en dan wordt
het niks door onvoorspelbare ambtelijke drempels, dat is wellicht werkbaar voor grote
projectontwikkelaars, maar als start-up heb je die tijd niet) - terwijl nota bene juist deze
gebieden gebaat zijn bij nieuwe woonconcepten die mensen in staat stellen langer uit de
regulliere zorg te blijven. Onze vraag: stel dat we worden uitgekozen om onze pilot in een
krimpregio uit te rollen, geven jullie de garantie dat we vervolgens niet in een ambtelijke
procedure terecht komen mbt de contingenten?
Antwoord
Zie antwoord op de vorige vraag.
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6

Overige vragen

40.

Is het mogelijk om in Groningen rechtstreeks in contact te komen met de projectleider.
Voor mij ook makkelijk omdat ik zelf in Groningen woon. Dan kan ik de vraag persoonlijk
formuleren.
Antwoord
Neen, dit is niet mogelijk. Het is deelnemers aan de prijsvraag niet toegestaan om zich
met betrekking tot de prijsvraag tot medewerkers van de uitschrijver of diens partners
te wenden. Overtreding van deze voorwaarde kan tot uitsluiting leiden. Zie reglement
WHO CARES, paragraaf 6.3.
Deze bepaling heeft onder meer te maken met eerlijke concurrentie en het
beschikbaar stellen van gelijke informatie aan alle deelnemers. Overigens is de
termijn voor het stellen van vragen gesloten op 3 februari 2017, 12.00 uur. Er kunnen
dus geen vragen meer worden gesteld.

41.

Bij het vragen stellen kon ik nog niet doorlinken naar de Oosterparkwijk omdat
vermoedelijk het linkje naar Geleen-Sittard daar ingesteld staat.
Antwoord
Dit is inmiddels opgelost.

42.

In de pdf van Groningen doen op pagina 21 een aantal links het niet. Zijn deze documenten
elders beschikbaar?
Antwoord
Dit is inmiddels opgelost.

43.

De te downloaden achtergrondinformatie van de Oosterparkwijk in Groningen is deels
onleesbaar. Kan dit op een leesbare hogere resolutie worden verkregen ?
Antwoord
Dit is inmiddels opgelost.

44.

Op de wijkinformatie van Sittard-Geleen wordt verwezen naar de recent uitgebrachte
gebiedsvisie. Op de website staat vermeld: "Zeer onlangs is er voor Geleen-Zuid en Kluis een
gebiedsvisie vastgesteld. In de aanvullende informatie over Sittard Geleen op de website is
hiervoor kaartmateriaal en een link opgenomen." Ik kan deze informatie echter nergens op
de website terugvinden. Kunt u ons de benodigde link(s) doorgeven?
Antwoord
De link naar de gebiedsvisie is nu ook opgenomen in het tekstdocument.
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45.

Waar wordt de samenvatting die moet worden ingediend voor gebruikt?
Antwoord
Deze informatie wordt gepubliceerd in een openbare publicatie die bij de
bekendmaking van het resultaat van de eerste ronde van de prijsvraag verschijnt. Op
deze manier bepaalt u zelf, welke informatie openbaar gemaakt wordt. Dit is ook van
belang voor deelnemers die in de tweede ronde met elkaar in concurrentie zijn.

46.

Blijven de inzendingen van de eerste ronde ook anoniem bij de publicatie op de website?
Worden bij deze publicatie de betrokken expertisevelden dan wel genoemd?
Antwoord
Bij de bekendmaking van de resultaten uit de eerste ronde wordt de anonimiteit
opgeheven. De samenvattingen van de inzendingen zoals bedoeld in het reglement
WHO CARES, paragraaf 3.4 onder 4, worden dus niet anoniem gepubliceerd. De
betrokkenen worden vermeld conform de informatie die de inzenders hebben verstrekt
op het formulier zoals bedoeld in paragraaf 3.4 onder 3.

47.

Om een optimaal en tevens realiseerbaar concept te ontwikkelen is de gemeente zelf een
zeer belangrijke partij. Voor de 1e ronde kunnen wij ons goed voorstellen dat het idee door
een architect/stedebouwkundige met andere partijen in het veld wordt aangedragen.
Voor de verdere uitwerking is het eigenlijk zonde als de diverse gemeentelijke diensten
niet als actor kunnen/mogen meedoen aan de verdere uitwerking. Dit komt ons inziens
het resultaat en de haalbaarheid ten goede. Nu zouden we in de tweede ronde met allerlei
aannames en randvoorwaardelijke zaken moeten werken die betrekking hebben op de
input/medewerking van de gemeente.
Antwoord
De gemeenten zijn mede-uitschrijver van de prijsvraag en kunnen niet tegelijkertijd
ook deelnemers zijn. Voor de tweede ronde wordt per locatie relevante aanvullende
informatie verstrekt, er zullen per locatie startbijeenkomsten plaatsvinden en er
zal wederom een mogelijkheid zijn om vragen te stellen. De gemeenten en andere
relevante stakeholders zijn in deze tweede ronde dus zeer nadrukkelijk betrokken.
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