Deelnemersvoorwaarden
Gelderland Arbeidswijs 2020-2023
De kern van Gelderland Arbeidswijs is het stimuleren van open innovatie om vraagstukken uit
onderwijs en arbeidsmarkt aan te pakken. Provincie Gelderland en STUDIO.WHY faciliteren
een programma dat coaching, tools en feedbackmomenten aanbiedt om nieuwe ideeën uit de
markt te halen en tot concept en uitvoering te brengen.
Het thema van Gelderland Arbeidswijs editie 2020/2021 is het verkleinen van het tekort aan
docenten, specifiek voor de technische, technologische en exacte vakken in het voortgezet
onderwijs en mbo.
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Op deelname aan Gelderland Arbeidswijs is een aantal voorwaarden van toepassing. Wanneer
jij je aanmeldt voor Gelderland Arbeidswijs verklaar je akkoord te zijn met de hieronder
vermelde voorwaarden van deelname.
Bij afwijking van deze voorwaarden of in gevallen waarin deze deelnemers-voorwaarden niet
voorzien, beslist team Gelderland Arbeidswijs of de deelnemer wel of niet wordt toegelaten tot
het traject. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Gelderland en
STUDIO.WHY.
Bij vragen over je (voorgenomen) deelname kun je kijken op de pagina veelgestelde vragen op
het Onderwijs en Arbeidsmarktplatform van provincie Gelderland. Staat het antwoord hier niet
bij, neem dan contact op via arbeidswijs@gelderland.nl.

Deelname
Deelnemers werken in Gelderland Arbeidswijs aan ideeën/concepten die een oplossing bieden
voor de onderwijs en arbeidsmarktvraagstukken in (het werkgebied van) Gelderland.
Deelnemers worden geselecteerd op basis van een aantal criteria:
•
•

Deelnemer dient 18 jaar of ouder te zijn
Inschrijving op individuele basis of in een team van 3 of 4 personen
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•
•
•
•

Bereidheid om 16 uur per maand, per persoon, gedurende 8 maanden, te reserveren
voor gezamenlijke en individuele activiteiten van Gelderland Arbeidswijs*
Bereidheid om actief en met een open mind deel te nemen aan het gehele
innovatieprogramma en samen te werken met andere deelnemers in ingedeelde teams
Actieve inzet om de tussentijdse stappen van het innovatieproces uit te voeren en de
gezamenlijk geformuleerde mijlpalen te behalen
Persoonlijke motivatie voor deelname, waaronder:
o Nieuwsgierige houding ten opzichte van het thema
o Willen leren hoe je met Dutch Design Thinking complexe vraagstukken in de
publieke sector kan oplossen
o In actie durven en willen komen
o Binding met het onderwijs, ondernemerschap of human resource
management is een pré
o De vastberadenheid om in samenwerking een bijdrage te leveren aan het
oplossen van het vraagstuk, waarbij het collectieve belang prevaleert boven
het eigen belang

* De planning van deze 16 uur per maand kan grotendeels door de deelnemer zelf worden
bepaald. Eens per drie weken is een gezamenlijk (online) moment waarbij alle deelnemers
aanwezig dienen te zijn.

Aanmelding
•
•
•

•
•
•
•

•

Deelnemers kunnen zich inschrijven via het daarvoor bestemde formulier op het
Onderwijs en Arbeidsmarktplatform.
De voertaal van het gehele programma is Nederlands
Op basis van een volledig ingevuld formulier vindt een selectie plaats door middel van:
o Een beoordeling van het ingediende aanmeldformulier. Bij positieve
beoordeling volgt:
o Een (online) intakegesprek met de potentiële deelnemer en het Gelderland
Arbeidswijs-team
Deelnemers worden binnen 10 werkdagen na het inzenden van het (volledig ingevulde)
aanmeldformulier geïnformeerd over de toelating.
Na toelating worden deelnemers in teams ingedeeld. Met dat team doorloopt de
deelnemer het gehele programma.
Deelnemers en teams die gelijktijdig het programma volgen nemen deel aan zowel
individuele als gezamenlijke activiteiten.
De gegevens zoals verstrekt op het aanmeldformulier (naam, e-mailadres,
geboortedatum, telefoonnummer en motivatie voor deelname) worden uitsluitend
gebruikt door de Provincie Gelderland en STUDIO.WHY:
o ten behoeve van de selectieprocedure van Gelderland Arbeidswijs
o voor communicatie omtrent Gelderland Arbeidswijs
o voor het toesturen van informatie en documenten die horen bij deelname aan
het programma
Natuurlijk is het mogelijk de eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te
verwijderen of bezwaar te maken; neem hiervoor contact op met team Gelderland
Arbeidswijs via arbeidswijs@gelderland.nl.

2

Financiële afspraken
•
•
•
•

•

•

De deelname aan Gelderland Arbeidswijs is op vrijwillige basis; er geen vergoeding aan
verbonden.
Benodigde processtappen, tools en documenten worden kosteloos ter beschikking
gesteld door provincie Gelderland en STUDIO.WHY.
Coaching en feedbackmomenten worden voornamelijk online verzorgd.
Fysieke bijeenkomsten (maximaal 4 keer per traject) worden gegeven op een centraal
gelegen locatie, bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als per auto. Reiskosten
komen voor rekening van de deelnemer.
In de uitwerking van de oplossing zijn de te maken kosten niet vergoed vanuit het
programma Gelderland Arbeidswijs. Doorgaans kan voor vormen van testen en
prototypes worden gekozen waarvoor geen investeringen benodigd zijn. Indien
investeringen voor activiteiten, prototypes of testen nodig zijn, moet naar externe
geldverstrekkers worden gezocht.
Ten slotte is aan Gelderland Arbeidswijs geen prijzengeld, subsidie(s) of andere
financiering verbonden.

Intellectueel eigendom
De oplossingen die door de deelnemer met zijn of haar team ingebracht of ontwikkeld zijn
gedurende Gelderland Arbeidswijs, blijven gezamenlijk eigendom van de leden van het
betreffende team. Indien een deelnemer onverhoopt vroegtijdig stopt, komt in principe de
aanspraak van deze deelnemer op het eigenaarschap van eventuele oplossingen te vervallen.
De deelnemer verklaart zich ermee akkoord dat Gelderland Arbeidswijs een vrijplaats is voor
het uitwisselen van innoverende ideeën en producten, en dat een ‘idee’ op zichzelf niet
automatisch beschermd is door enig intellectueel eigendomsrecht. Het staat alle partijen
(deelnemers, partners en daarbuiten) dus vrij om, gebaseerd op eenzelfde idee, een eigen
product of resultaat te (laten) ontwikkelen en in gebruik te (laten) nemen.
De deelnemer vrijwaart provincie Gelderland en STUDIO.WHY van elke aanspraak van een
derde wegens inbreuk op diens eventuele rechten.

Portretrecht
Voor de communicatie rondom Gelderland Arbeidswijs worden foto’s en/of video’s gemaakt
van de betrokkenen en deelnemers aan Gelderland Arbeidswijs. Deze worden gebruikt als (al
dan niet promotionele) communicatie-uiting van de provincie Gelderland en STUDIO.WHY, in
het kader van het programma Gelderland Arbeidswijs.
Met je inschrijving geef je belangeloos toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging
van deze foto’s en video’s.
Heb je vragen over het gebruik van beeldmateriaal of wil je niet in beeld? Dan kun je dit kenbaar
maken aan het team Gelderland Arbeidswijs via arbeidswijs@gelderland.nl.
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