Wedstrijdreglement ontwerpwedstrijd Deadline24
ART. 1 ORGANISATIE
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur,
Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering, team Gelijke Kansen. Het Agentschap
Binnenlands Bestuur kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan dit reglement. Wijzigingen zijn
raadpleegbaar via www.deadline24.be.
ART. 2 DOEL VAN DE WEDSTRIJD
Het Vlaamse Gelijkekansenbeleid promoot het ontwerpconcept Universal Design. Universal design
staat voor het gebruiksvriendelijk en toegankelijk ontwerpen van de dagelijkse dingen om ons heen
en dit voor een zo groot mogelijke groep van gebruikers. Zo wordt het voor iedereen mogelijk om
zich zelfstandig doorheen zijn of haar leefomgeving te bewegen. Hierbij denken we bovendien niet
alleen aan de doelgroep van personen met een handicap, maar evenzeer aan oudere mensen,
mensen met een tijdelijke beperking of ouders met een kinderwagen.
Met het uitschrijven van deze wedstrijd willen we vanuit het Gelijkekansenbeleid derde-, vierde-, en
vijfdejaarsstudenten architectuur, design en productontwikkeling ertoe aanzetten om de
basisprincipes van Universal Design te integreren in hun ontwerpen en in hun denken. We hopen hen
met deze prijs extra te stimuleren en de inspanningen welke vanuit de opleidingen nu al geleverd
worden, nog te versterken.
Om een comfortabele leefomgeving voor iedereen te creëren hebben we immers nood aan
professionals die overtuigd zijn van de meerwaarde van de principes van het Universal Design.
Vandaar de keuze om met deze wedstrijd ontwerpen van studenten te belonen. Jong geleerd is
immers nog steeds oud gedaan!
ART. 3 TYPE WEDSTRIJD / TOELATINGSVOORWAARDEN INZENDINGEN
Deadline24 is de Universal Design uitdaging voor derde-, vierde-, en vijfdejaarsstudenten
architectuur, design en productontwikkeling. We richten ons bijvoorbeeld tot studenten van deze
ontwerpopleidingen:
Katholieke Hogeschool Vives

Bachelor ontwerp- en product technologie

Hogeschool West-Vlaanderen

Bachelor industrieel productontwerpen / Bachelor in de toegepaste
architectuur

LUCA School of Arts

Bachelor in de interieurvormgeving / Bachelor + Master of Arts in het
productdesign

Universiteit Gent

Bachelor + Master of Science in de ingenieurswetenschappen architectuur

Katholieke Universiteit Leuven

Bachelor + Master of Science in de architectuur

Hogeschool Odisee

Bachelor ontwerp-en product technologie

Hogeschool Sint-Lukas Gent

Bachelor in de interieurvormgeving

Thomas More

Bachelor ontwerp-en product technologie / Bachelor in de interieurvormgeving

Universiteit Antwerpen

Bachelor + master of science in de productontwikkeling

Bachelor + Master of Science in de interieurarchitectuur
LUCA ARTS

Bachelor + Master of Arts in het productdesign

UHASSELT

Bachelor + Master of Science in de architectuur

KUL

Bachelor + Master of Science in de interieurarchitectuur

KUL

Bachelor + Master of Science in de ingenieurswetenschappen architectuur

VUB

Bachelor + Master of Science in de ingenieurswetenschappen architectuur

LUCA ARTS

Bachelor in de interieurvormgeving

Het totaal aantal deelnemers is beperkt tot 24 teams van 3 personen. In het geval dat er zich meer
dan 24 teams inschrijven, zal een preselectie gebeuren op basis van een bijkomende opdracht. In de
uiteindelijke selectie zal minstens het evenwicht bewaard worden tussen de categorieën architectuur
en productdesign. Een minimale regionale spreiding of spreiding tussen de verschillende
opleidingsinstellingen kan eveneens bepalend zijn voor de selectie van de 24 deelnemende teams.
De deelnemende teams zullen ten laatste vier weken voor het event van hun selectie worden
verwittigd.
ART. 4 AFBAKENING INZENDINGEN
Het inschrijvende ontwerp dient minimaal aan volgende voorwaarden te voldoen:
1. De teams ontwerpen een Universal Design –oplossing
2. Het gaat om een ontwerp in de categorie architectuur of productontwikkeling
3. Alle principes van Universal Design werden in het ontwerp geïntegreerd en geëxpliciteerd
4. Overige conventionele criteria voor een goed en duurzaam ontwerp werden onverminderd
toegepast
ART. 5 TERMIJN INZENDINGEN
De inschrijvingen gebeuren van 10 oktober 2016 tot en met 7 november 2016, online via de website
www.deadline24.be. Ten laatste begin januari 2017 worden de teams die mogen deelnemen aan de
wedstrijd op 7 en 8 februari 2017, verwittigd.
ART. 6 JURY
Op woensdag 8 februari kiest een internationale jury van mensen uit de design- en
architectuurwereld en de Vlaamse Overheid twee winnende ontwerpen.
ART. 7 EVALUATIECRITERIA EN RICHTLIJNEN
De voorgestelde ontwerpen zullen geëvalueerd worden op de hieronder vermelde basisprincipes van
Universal Design, evenwel zonder deze als rigide criteria te hanteren:
1. Bruikbaar voor iedereen
Het ontwerp is bruikbaar voor een verscheidenheid van mensen, elk met eigen beperkingen en
mogelijkheden.
Richtlijnen:

· Voorzie dezelfde gebruiksmogelijkheden voor alle gebruikers: identiek indien mogelijk, of
anders alleszins gelijkwaardig
· Vermijd het afzonderen of stigmatiseren van bepaalde gebruikersgroepen
· Voorzieningen voor privacy en veiligheid moeten in dezelfde mate voor alle gebruikers
aanwezig zijn
· Maak het ontwerp aantrekkelijk voor alle gebruikers
2. Flexibiliteit in gebruik
Het ontwerp is geschikt voor een grote verscheidenheid van voorkeuren en mogelijkheden.
Richtlijnen:
·
·
·
·

Voorzie keuzemogelijkheid in gebruikswijze
Voorzie voor rechtshandig en linkshandig gebruik
Vergemakkelijk nauwkeurigheid in gebruik en precisie in resultaat
Laat de gebruikers volgens eigen ritme werken

3. Eenvoudig en intuïtief gebruik
Het ontwerp moet goed verstaanbaar zijn, onafhankelijk van de ervaring, kennis, taalkennis of mate
van concentratie van de gebruiker. Richtlijnen:
· Vermijd onnodige complexiteit
· Anticipeer op de verwachtingen en de intuïtie van de gebruiker
· Stem het ontwerp af op een grote verscheidenheid van cognitieve vaardigheden en
taalvaardigheden
· Orden informatie volgens de graad van belangrijkheid
· Voorzie efficiënte reactie en terugkoppeling tijdens en na het proces van gebruik
4. Verstaanbare informatie
Het ontwerp communiceert de noodzakelijke informatie efficiënt naar de gebruikers, los van
omgevingsomstandigheden en los van de zintuiglijke capaciteiten van de gebruikers.
Richtlijnen:
· Gebruik diverse informatiedragers (beeld, woord, tactiel) voor overdracht van essentiële
informatie
· Maak duidelijk onderscheid tussen essentiële informatie en randinformatie
· Maak essentiële informatie maximaal ‘leesbaar’
· Groepeer en faseer in duidelijk beschrijfbare entiteiten (duidelijke instructies voor elk
fragment)
· Voorzie overeenstemming met een verscheidenheid van technieken en hulpmiddelen die
door mensen met zintuiglijke beperkingen gebruikt worden
5. Marge voor vergissingen
Het ontwerp beperkt gevaren en ongewenste resultaten van verkeerde handelingen of van
onbewuste acties.
Richtlijnen:

· Orden elementen zodanig dat gevaren en vergissingen vermeden worden: de meest
gebruikte elementen op de best bereikbare plek; gevaarlijke elementen verwijderd of
verborgen
· Waarschuw voor gevaren en mogelijke fouten
· Voorzie beschermingselementen
· Ontmoedig onbewuste handelingen daar waar alertheid vereist is
6. Beperkte inspanning
Het ontwerp kan efficiënt en comfortabel gebruikt worden met een minimale inspanning.
Richtlijnen:
·
·
·
·

Maak gebruik in een neutrale en ontspannen lichaamshouding mogelijk
Ontwerp voor redelijke kracht voor bediening en gebruik
Beperk repetitieve handelingen
Beperk de noodzaak voor aanhoudend krachtinspanning

7. Geschikte afmetingen en gebruiksruimten
Voorzie passende maten en ruimten voor het bereiken, het betreden en/of grijpen en voor gebruik,
en dit onafhankelijk van lichaamslengte, gestalte of mobiliteit van de gebruikers.
Richtlijnen:
· Voorzie een duidelijk (over-)zicht naar belangrijke elementen voor alle gebruikers, groot of
klein rechtstaand of zittend
· Maak het (be-)reiken comfortabel voor zittende en staande gebruikers
· houd rekening met diverse maten van handen en grijpmogelijkheden
· Voorzie voldoende ruimte assistentie door een persoon of voor het gebruik van
hulpmiddelen
Naast het voorgestelde ontwerp kan ook het ontwikkelingsproces (probleemanalyse, voortgang in
het ontwerpproces, etc.) door de jury mee in aanmerking worden genomen bij de beoordeling. Aan
de deelnemers zal gevraagd worden op regelmatige tijdstippen een update te geven van de
vooruitgang (via bijvoorbeeld fotomateriaal, filmpje of sociale media, etc.).
ART. 8 PRIJZEN
De studenten achter de 2 winnende projecten winnen een reis naar Kopenhagen (Denemarken).
Deze prijs omvat:
· Vlucht en verblijf van 4 dagen in Kopenhagen
· Bezoek aan het SBi - Danish Building Research Institute en het nieuwe kantoorgebouw van de
Danish Disability Organisation.
· Workshop Universal Design
· Inspirerende plaatsbezoeken aan de stad
Alle deelnemende teams worden op de uitreiking van de prijs een forum geboden om hun project
aan het aanwezige publiek voor te stellen.
De winnaars mogen steeds de titel van winnaar van deze wedstrijd vrij gebruiken.
De prijsuitreiking vindt plaats op 8 februari 2017.

ART. 9 WEDSTRIJDDOCUMENTEN
Alle wedstrijddocumenten zijn raadpleegbaar en te downloaden op de website www.deadline24.be.
ART. 10 PRIVACY
De persoonsgegevens die worden bezorgd door de deelnemers aan Agentschap Binnenlands Bestuur
door deelname aan de wedstrijd worden ingezameld en verwerkt in het bestand van Agentschap
Binnenlands Bestuur met het oog op de organisatie en de afhandeling van de wedstrijd.
De persoonsgegevens zullen door Agentschap Binnenlands Bestuur niet aan derden worden
meegedeeld. De persoonsgegevens zullen niet voor commerciële doeleinden (direct marketing)
worden gebruikt.
De deelnemers beschikken ten allen tijde over het recht op toegang, verificatie en verbetering van de
persoonsgegevens.
ART. 11 AUTEURSRECHT
De deelnemers blijven houder van de auteursrechten op het gecreëerde ontwerp. Het mag door
Agentschap Binnenlands Bestuur evenwel vrij gebruikt worden voor communicatie en promotie in
verband met de wedstrijd. Deelnemers kunnen daarvoor geen vergoeding eisen of hieraan
voorwaarden verbinden.
Voor ieder gebruik, anders dan in het kader van de wedstrijd zelf, dient Agentschap Binnenlands
Bestuur (of anderen bij de wedstrijd betrokkenen) toestemming te vragen aan de deelnemer. Het
staat de deelnemer vrij of voor dit andere gebruik een vergoeding te vragen dan wel daaraan
voorwaarden te stellen die hij/zij juist acht.
ART. 12 CONTACT / VERDERE INFORMATIE
Alle contacten in het kader van deze wedstrijd verlopen via het team Gelijke Kansen:
Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en
Inburgering, team Gelijke Kansen , Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel
Tel: 02 553 58 41 Email: ingvar.vanhaelst@kb.vlaanderen.be Website: http://www.gelijkekansen.be

