What if …

Deelnamevoorwaarden

Artikel 1: Doel
1.1.
In het kader van het programma “Samen Organiseren” heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(“VNG”) aan organisaties binnen haar netwerk, zoals bv. gemeentes en waterschappen, gevraagd
om vraagstukken in te zenden die gerelateerd zijn aan het thema veiligheid.
1.2.
Organisaties uit het netwerk van VNG kunnen vraagstukken op basis van voornoemd thema in te
dienen door deze via het online aanmeldingsformulier in te sturen naar VNG.
1.3.
De aldus ingezonden vraagstukken maken deel uit van het door VNG en Dutch Design Foundation
(“DDF”) georganiseerde What If Lab: Safety Matters
1.4.
Het What if Lab is een initiatief dat is ontwikkeld voor ontwerpers uit het netwerk van DDF.
Ontwerpers uit het netwerk van DDF worden door DDF uitgenodigd om deel te nemen aan het What
If Lab en worden als deelnemer aan VNG voorgesteld (de “Deelnemers” of “Deelnemer”).
1.5.
Het doel van het What if Lab Safety Matters (hierna: het What if Lab) is om, in samenwerking met
een Deelnemer, te komen tot een ontwerp dat een antwoord vormt op de een van de ingediende
vraagstukken.
1.6.
Van de ingediende vraagstukken, die door VNG worden verzameld, worden door VNG, in
samenwerking met DDF en eventuele experts op het gebied van veiligheid, op 22 augustus 2019 10
vraagstukken voor het What if Lab geselecteerd.
1.7.
De indieners van de op 22 augustus 2019 geselecteerde vraagstukken, zijn vanaf dat moment
Vraagstuk-eigenaar.
1.8.
De Vraagstuk-eigenaren zijn gehouden aan de onderhavige deelnamevoorwaarden. Door een
vraagstuk in te dienen gaan de Vraagstuk-eigenaren akkoord met deze deelnamevoorwaarden.
Artikel 2: Traject What If Lab en samenwerking tussen Vraagstuk-eigenaren en Deelnemers
2.1.
Na 22 augustus 2019 start Fase 1 van het What if Lab. DDF en VNG organiseren een masterclass
voor de Vraagstuk-eigenaren. In deze masterclass krijgen de Vraagstuk-eigenaren informatie over
het ontwerpproces en krijgen zij ondersteuning bij het formuleren van hun vraag als ontwerpopgave.
2.2.
Voorafgaand aan de start van Fase 1 van het What if Lab nodigt DDF vanaf 1 juli 2019 DDF
ontwerpers uit haar netwerk uit om zich in te schrijven voor het What if Lab. De ontwerpers die zich
inschrijven worden vervolgens door DDF voorgedragen aan VNG. VNG selecteert, in samenwerking
met DDF, daaropvolgend drie of vier ontwerpers/ontwerpstudios voor het What if Lab.
2.3.
Op 16 september 2019 start Fase 2 van het What if Lab. Op deze dag presenteren de Vraagstukeigenaren de ontwerp-opgave aan VNG, DDF, een selectie van het Innovatiekabinet,
veiligheidsexperts en de drie of vier ontwerpstudios. Vervolgens worden op deze dag worden drie
Vraagstuk-eigenaren geselecteerd voor fase 3 van het What if Lab.
2.4.
Na 16 september 2019 start Fase 3 van het What if Lab. De op genoemde dag geselecteerde
Vraagstuk-eigenaren worden bij de start van fase 3 door DDF en VNG gekoppeld aan de
geselecteerde Deelnemers. Van de Vraagstuk-eigenaren wordt gevraagd om tijd en expertise te
investeren in een zo optimaal mogelijke samenwerking met de Deelnemers om zodoende tot het best
mogelijke ontwerp te komen.
2.5.
In fase 3 bereiden de Vraagstuk-eigenaren en Deelnemers zich voor op Dutch Design Week 2019,
19 – 27 oktober, waar van 19 t/m 24 oktober dagelijks van 09.00 tot 18.00, in samenwerking met
experts en publiek, op locatie in Eindhoven wordt gewerkt aan de ontwerp opgave in een zogenaamd
‘Pop-up What if Lab’. Op 25 oktober worden de resultaten gepresenteerd tijdens een conferentie
rondom veiligheid op Dutch Design Week.
2.6
Na 27 oktober start fase 4, waarin de Vraagstuk-eigenaren en Deelnemers de uitkomsten van het
‘Pop-up What if Lab’ verder optimaliseren en voorbereiden voor presentatie en verdere
doorontwikkeling. Deze resultaten worden nog eenmaal gepresenteerd tijdens een nog nader in te
plannen moment met als doel partners en investeerders te vinden voor de doorontwikkeling.
2.7.
VNG behoudt zich het recht voor om een Deelnemer en/of Vraagstuk-eigenaar geheel uit te sluiten
van deelname aan What if Lab indien niet aan alle voorschriften en verplichtingen zoals uitgelegd in
deze deelnamevoorwaarden wordt voldaan.
2.7.
VNG heeft het recht om het What if Lab en de daaraan verbonden voorwaarden, waaronder deze
deelnamevoorwaarden, op ieder moment te beëindigen, onderbreken of wijzigen. VNG zal in dat
geval DDF, de betrokken Deelnemers en de Vraagstuk-eigenaren onverwijld hierover informeren. In
geval van voortijdige beëindiging van het What if Lab blijft het intellectuele eigendomsrecht van de
ontwerpen bij de desbetreffende Deelnemers.
Artikel 3: Aanleveren van de vraagstukken
3.1.
Iedere Vraagstuk-eigenaar levert één vraagstuk aan om deel te nemen aan het What if Lab.
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3.2.

Inschrijving voor deelname aan het What if Lab is mogelijk tot donderdag 15 augustus 2019 23.59
uur. Aanmelden kan door het in de oproep verstrekte Word document in te vullen en per mail te
versturen naar nieuws.realisatie@vng.nl
Tussentijde vragen kunnen eveneens worden gericht aan nieuws.realisatie@vng.nl

Artikel 4: Ontwerpen
4.1.
VNG en/of de Vraagstuk-eigenaren zijn niet verplicht de winnende ontwerpen van het What if Lab te
gebruiken en/of in productie te nemen.
Artikel 5: Jury
5.1.
De ingezonden vraagstukken worden voor Fase 1 van het What if Lab beoordeeld door een jury
bestaande uit, leden van het innovatiekabinet van VNG, DDF en eventuele experts op het gebied
van het desbetreffende vraagstuk. De jury gaat na of een ontwerp voldoet aan de in de oproep
benoemde criteria en kiest de vraagstukken die zij het hoogst waardeert.
5.2.
De jury komt samen op donderdag 16 september 2019 om, samen met de geselecteerde
Deelnemers(ontwerpers) de ontwerpopgaven van de tien Vraagstuk-eigenaren te beoordelen. Op
basis van het gepresenteerde zullen zij drie of vier Vraagstuk-eigenaren selecteren voor Fase 2, 3 en
4 van het What If Lab.
5.3.
De beslissing van de jury is bindend. Alle Deelnemers en Vraagstuk-eigenaren zullen op de hoogte
worden gesteld van de uitslag naar aanleiding van de presentaties voor What if Lab. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.
5.4.
VNG behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende ontwerpopgaves en/of deelnemers van goede
kwaliteit geen Vraagstuk-eigenaren en/of deelnemers te selecteren voor Fase 2 van het What if Lab.
Artikel 6: Intellectueel eigendom en strijdigheid met doelstelling VNG en What If Lab
6.1.
Zowel de IE en/of auteursrechten van het door de Deelnemer ontwikkelde ontwerp blijven te alle tijde
bij de Deelnemer. De drie of vier voor fase 3 geselecteerde Deelnemers dienen deze rechten
evenwel in licentie geven aan de Vraagstuk-eigenaar en VNG voor een periode van vier jaar
gerekend vanaf de datum van oplevering van het prototype, dat wil zeggen vanaf eind oktober 2019
tot en met eind oktober 2023.
6.2.
Het in licentie krijgen van de IE- en/of auteursrechten ontslaat de Vraagstuk-eigenaar en/of VNG niet
van de verplichting om de desbetreffende Deelnemer te betrekken bij een eventuele doorontwikkeling
van het geselecteerde ontwerp.
6.3.
Een eventuele doorontwikkeling van een ontwerp door of namens de Vraagstuk-eigenaar mag op
geen enkel moment in de tijd strijdig zijn met de doelstelling van VNG voor het mede organiseren van
dit What If Lab, zijnde het streven naar een oplossing(srichting) van een actueel maatschappelijk
vraagstuk; het op enig moment enkel commercieel uitnutten van een ontwerp door of vanwege de
Vraagstuk-eigenaar wordt geacht strijdig te zijn met deze doelstelling.
6.4.
Bij overtreding van het bepaalde in artikel 6.3 verbeurt Vraagstuk-eigenaar aan VNG dadelijk en
ineens zonder sommatie of ingebrekestelling een opeisbare boete ten bedrage van € 10.000 per dag
per overtreding.
6.5
Na verstrijken van de in artikel 6.1 genoemde licentieperiode zullen de Vraagstuk-eigenaar en/of
VNG in overleg met de Deelnemer in overleg treden en besluiten of de licentie al dan niet voor een in
gezamenlijk onderling overleg overeen te komen periode wordt verlengd. Indien zij daartoe besluiten,
zal , wederom in gezamenlijk overleg, worden bekeken of daar een in redelijkheid vast te stellen
vergoeding voor de betreffende Deelnemer tegenover zal staan.
Artikel 7: Overig
7.1.
VNG is te allen tijde gerechtigd deze deelnamevoorwaarden tussentijds te wijzigen.
7.2.
Indien één of meer bepalingen van deze deelnamevoorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn,
zullen de overige bepalingen van kracht blijven. In dat geval zal zo veel mogelijk aansluiting gezocht
worden bij de strekking van de te vervangen bepaling.
Artikel 8: Geschillen
8.1.
Op het What if Lab is Nederlands recht van toepassing.
8.2.
Eventuele geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met het What if Lab worden uitsluitend
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
Eindhoven, 1 juli 2019

pagina 3

Deelnamevoorwaarden_vraagstukeigenaren_WhatifLab_safety_2019_DEF.docx

Deelnamevoorwaarden

