Voorwaarden en beoordelingscriteria App
Challenge Open Raadsinformatie
KING, onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, daagt u uit om het meest
creatieve idee in te zenden voor een app die gebruik maakt van deze open data! Een vakjury
beslist welk idee beloond wordt met €20.000 aan ontwikkelbudget om dit idee
daadwerkelijk uit te voeren. De App Challenge organiseert KING met steun van het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Ideeën kunnen ingediend worden tot en met 31 oktober
2017.
Wat zijn de voorwaarden en beoordelingscriteria?
De app moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden. De jury toetst ingediende
voorstellen aan de voorwaarden en werkt op basis van een aantal beoordelingscriteria.
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De app mag een mobiele toepassing, desktop toepassing, web-app, visualisatietool,
dashboard of analysetool zijn en is bij voorkeur multi-platform;
De ontwikkelde app moet gebruik maken van (near) real-time data vanuit de Open
Raadsinformatie API, uiteraard mag de data gecombineerd worden met andere
(open) databronnen;
De app mag een nieuwe toepassing zijn of een uitbreiding zijn van een bestaande
toepassing;
De app wordt bij voorkeur als open source product opgeleverd;
De app maakt gebruik van data van zoveel mogelijk gemeenten;
De app moet technisch en praktisch uitvoerbaar zijn met de huidige Open
Raadsinformatie API en op te leveren zijn op uiterlijk 31 januari 2018;
De persoon of groep die het app-idee indient moet zelf of via vooraf benoemde
partners in staat zijn om het app idee daadwerkelijk uit te voeren;
De indieners zijn in staat om fysiek of via een videopresentatie hun app te pitchen
voor de vakjury op 3 november 2017 in de raadszaal van Utrecht;
De app moet bij oplevering een volledig functionele app zijn (minimaal een
prototype), geen mock-up, beta of prototype en geen gebruik van dummy-data;
Het idee dient te voldoen aan geldende wet- en regelgeving;
De winnende partij of teamleden van de winnende partij zijn niet werkzaam bij VNG,
Open State Foundation, KING of het ministerie van Binnenlandse Zaken;
De indiener is verantwoordelijk voor het tijdig distribueren van de app via app stores
(indien het een mobiele toepassing is);
De winnende partij is zelf verantwoordelijk voor het eventueel verdelen van het
ontwikkelbudget van €20.000 richting groepsleden of partners.

De jury beoordeelt vervolgens op basis van:
• Doelgroep: De app moet een of meerdere duidelijk gespecificeerde doelgroepen
aanspreken en toegankelijk zijn voor een zo groot mogelijke doelgroep;
• Impact: De app heeft als doel het versterken van de lokale democratie door bij te
dragen aan transparantie van besluitvorming, inzicht geven in de prestaties van de
raad, de werking van de raad verbeteren of participatie te vereenvoudigen en tot slot
sluit de app aan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018;
• Open data: de app toont de mogelijkheden en potentie van het hergebruik van open
data en open raadsinformatie aan;
• Creatief: Het idee getuigt van creativiteit, is vernieuwend en ziet en heeft bij voorkeur
een aansprekende userinterface;
• Uitvoerbaar: De technische uitvoerbaarheid van het idee;
• Expertise: De technische expertise en ervaring van de indieners.
Vragen?
Voor vragen over de App Challenge, data of API kan contact opgenomen worden met Tom
Kunzler.

