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Reglement
Op innovatietraject Gelderland Arbeidswijs is een deelnamereglement van toepassing. Door
deel te nemen aan Gelderland Arbeidswijs en/of inzending van het inschrijfformulier, geeft u
aan dat u akkoord bent met de hieronder vermelde voorwaarden voor deelname.
Afwijking van het deelnamereglement door een deelnemer is niet mogelijk en leidt tot
uitsluiting van deelname. In de gevallen waarin het deelnamereglement niet voorziet, beslist
het team Gelderland Arbeidswijs. Team Gelderland Arbeidswijs bestaat uit
vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland en Wise Up Consultancy als organiserende
partij. Meer informatie hierover vindt u op ondervermelde website.
Wijzigingen in het deelnamereglement worden gepubliceerd via ondervermelde website en
dienen bijgevolg te worden aanvaard indien men mee wenst te doen aan het innovatietraject.

Voorwaarden
Deelname aan het innovatietraject staat open voor eenieder (natuurlijk persoon) die binnen
Nederland woonachtig is van 18 jaar en ouder. Uitgesloten van deelname zijn werknemers
van Wise Up Consultancy en werknemers van de Provincie Gelderland. Projectplannen die
reeds eerder ingediend zijn voor Gelderland Arbeidswijs of financieel ondersteund zijn door
de Provincie Gelderland, worden tevens uitgesloten van deelname en hier per ommegaande
over geïnformeerd.
Akkoordverklaring
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met toepasselijkheid van dit
deelnamereglement. Afwijking van het deelnamereglement door een deelnemer is niet
mogelijk en leidt tot uitsluiting van deelname.
Financiële steun
Het bedrag, dat een deelnemer (met team) potentieel kan ontvangen bij deelname aan het
innovatietraject, bestaat uit een geldbedrag dat dient te worden aangewend voor de verdere
ontwikkeling, toetsing en implementatie van de geselecteerde inzending binnen het gebied
van de Provincie Gelderland.
Inschrijving
De inschrijving voor deelname aan het innovatietraject vindt plaats via het
deelnameformulier. De inschrijving vangt aan en sluit op het via de website vermelde tijdstip.
Inschrijvingen en inzendingen die na de sluitingsdatum en het sluitingstijdstip worden
ontvangen, zullen niet in de jurering worden meegenomen. Het tijdstip van ontvangst bij het
team Gelderland Arbeidswijs is beslissend. Team Gelderland Arbeidswijs is niet
verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de digitale verzending van de inschrijving
door een deelnemer. Na ontvangst van de inschrijving door team Gelderland Arbeidswijs
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ontvangt de deelnemer een bevestiging van zijn of haar inschrijving op het door hem of haar
aangegeven e-mailadres. De inschrijving en de inzendingen dienen te voldoen aan de op het
inschrijvingsformulier gestelde eisen. Onvolledig ingevulde inschrijvingsformulieren worden
niet in behandeling genomen en dingen niet mee naar de prijzen.
Per deelnemer mogen meerdere inzendingen worden ingediend. Hier is geen maximum aan
gesteld. Aan het indienen van één of meerdere inzendingen kunnen geen rechten worden
ontleend.
De inzendingen dienen een innovatief karakter te hebben. De deelnemer garandeert dat zijn
of haar inzending het resultaat is van eigen werk (al dan niet intellectueel
eigendomsrechtelijk beschermd ten name van de deelnemer) of, indien derden aanspraak
kunnen maken op enig intellectueel eigendomsrecht op de inzending, de deelnemer
garandeert dat hij of zij (schriftelijke) toestemming heeft verkregen van de daadwerkelijk
rechthebbende(n) om de inzending te exploiteren en deel te nemen aan dit innovatietraject.

Beoordeling en prijzen
De beoordeling van de inzendingen vindt als volgt plaats:
Voorselectie: Nadat de termijn voor inzending is gesloten, worden alle inzendingen
beoordeeld op onder meer conformiteit aan de gestelde voorwaarden, de criteria en
volledigheid van de inschrijving. Deze voorselectie wordt uitgevoerd door team Gelderland
Arbeidswijs. Eventueel wordt een branchedeskundige geraadpleegd.
Eerste beoordelingsronde: Na de voorselectie vindt de eerste beoordelingsronde plaats
door de jury, die maximaal vijf ideeën ondersteunt met een financiële vergoeding tot €1.500,en deze vijf ideeën nomineert voor de tweede beoordelingsronde. De jury bestaat uit
personen die afkomstig zijn van Provincie Gelderland, experts en partners. De samenstelling
van de jury zal vóór aanvang van de eerste beoordelingsronde bekend worden gemaakt op
ondervermelde website. De jury krijgt alleen de deelnameformulieren te zien en zal de
inzendingen beoordelen op basis van de volgende criteria:
•
•
•
•

Is er sprake van een nieuw inzicht, een nieuw product, een nieuwe methode, dienst of
vernieuwende samenwerkingsvorm?
Is er sprake van relevantie voor de arbeidsmarkt?
Beantwoordt de inzending aan het vraagstuk rondom het thema: Technologische
revolutie! Nieuwe kansen voor leren en werken, heb jij een goed idee?
Is de inzending realistisch, uitvoerbaar en in de praktijk te brengen op korte termijn?

Tweede beoordelingsronde: Tussentijds ontvangen de beste vijf ideeën coaching en
begeleiding op maat om de ideeën verder te helpen en zo ver mogelijk uit te werken tot aan
de finale pitches. Tevens kunnen de vijf genomineerden naar eigen wensen en inzet via
ondervermelde website hun ideeën verder presenteren aan het online publiek, die via het
uitbrengen van stemmen de winnaar van de publieksprijs bepalen ter waarde van Euro
2.500,- te besteden aan de verdere uitwerking van het idee/concept in de Provincie
Gelderland, waarbij coaching en begeleiding op maat ook deel uitmaakt van de prijs.
Derde beoordelingsronde: de genomineerde ideeën worden tijdens de finale in december
door middel van een pitch van 10 minuten aan de jury en het publiek uitgelegd. Na de
pitches wordt eerst de publieksprijs uitgereikt. De jury selecteert vervolgens uit de
voorgedragen nominaties de uiteindelijke winnaar(s). De financiële vergoeding voor de
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winnaar(s) is tot €10.000,-, te besteden aan de verdere uitwerking van het idee/concept in de
Provincie Gelderland, waarbij coaching en begeleiding op maat ook deel uitmaakt van de
prijs. De beslissing van de jury is bindend.
De publieke bekendmaking van de winnaar(s) vindt tevens plaats tijdens de finale in
december. Aansluitend start een begeleidingstraject voor de winnaar(s) om het concept te
toetsen en werkend te maken. Dit traject duurt tot uiterlijk 31 mei 2019. De winnaar(s) zijn
verplicht hieraan deel te nemen. Alleen na schriftelijke toestemming van team Gelderland
Arbeidswijs kan hiervan worden afgeweken. De deelnemers wiens idee of concept niet
genomineerd zijn, krijgen allemaal de kans om hun idee online te presenteren.

Communicatie
De deelnemer verklaart zich akkoord, belangeloos medewerking te verlenen aan een
eventuele publiciteitscampagne of andere berichtgeving van team Gelderland Arbeidswijs
rondom het innovatietraject of eventuele daarop volgende innovatietrajecten van de
Provincie Gelderland. De deelnemer geeft daarnaast toestemming om afbeeldingen en
globale omschrijvingen van de inzending die hij of zij heeft ingezonden, te gebruiken ten
behoeve van de genoemde publiciteitscampagne of andere berichtgeving rondom dit
innovatietraject nadat de termijn voor inzending is gesloten. Indien deelnemer hier
toestemming voor geeft kan de globale omschrijving van de inzending die hij of zij heeft
ingezonden eerder geplaatst worden op de website. Deze toestemming is kosteloos,
onherroepelijk en geldt voor alle uitingen in woord en/of beeld, ongeacht het door team
Gelderland Arbeidswijs gebruikte medium.

Vertrouwelijkheid
De door de deelnemers verstrekte gegevens worden door team Gelderland Arbeidswijs
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van het innovatietraject. Met inachtneming van het
bovenstaande worden de verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld.

Intellectueel eigendomsrecht
Een eventueel intellectueel eigendomsrecht op een inzending blijft bij de deelnemer en wordt
niet overgedragen aan Wise Up Consultancy of Provincie Gelderland.
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Overige bepalingen
•
•
•
•

•

Over de voorselectie, de nominaties en de uit eindelijke uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
Tegen het oordeel van de organisatie en/of de jury is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Deelnemers dienen te voldoen aan algemeen aanvaarde Nederlandse ethiek, wetten en
regels.
De waarde van de financiële ondersteuning is exclusief btw en onderhevig aan
(inkomsten)belasting. De belasting die geheven wordt, is voor rekening van de
deelnemer.
In de gevallen waarin dit deelnamereglement niet voorziet, beslist team Gelderland
Arbeidswijs.

Deadline
21 oktober 2018 om 13:00 uur
Inzending
arbeidswijs@gelderland.nl
Informatie
www.gelderlandarbeidswijs.nl
www.wiseup.nl

Gelderland Arbeidswijs is een samenwerkingsverband tussen
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