Reglement prijsvraag “Hibertad Challenge 2018”
Inleiding ontwerpwedstrijd “Hibertad-challenge”
Voor een zelf te bepalen locatie gaan jullie een Tiny house ontwerpen, het ontwerp moet circulair en
ecologisch zijn. Voor deze opgave is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder ROC’s met een opleiding
Middenkaderfunctionaris Bouw.
Procedure van de ontwerpwedstrijd
De procedure verloopt als volgt:
a. Bekendmaking van de prijsvraag vindt plaats in de Theaterzaal van Landstede MBO Westeinde 33 te
Harderwijk op 24 januari. Inzending is vanaf deze datum mogelijk naar het mailadres info@hibertad.nl, (bij
grote bestanden via wetransfer, bijv.).
b. Sluitingsdatum voor het indienen van ontwerpen is 13 april 2017.
c. De jury maakt na rijp beraad de winnaar bekend.
d. Alle ontwerpen van de inzendingen worden gepresenteerd op de website www.hibertad.nl.
e. De feestelijke huldiging van de prijswinnaar vindt 16 mei 2017 om 14:00u plaats op ROCMN in
Amersfoort tijdens de finaledag. Hierover ontvangen de deelnemers een uitnodiging met aanvullende
informatie.
f. De prijswinnaar ontvangt een bokaal en prijzengeld à €250,-.
Reglement van de ontwerpwedstrijd
ARTIKEL 1 – WEDSTRIJD
De opgave betreft het ontwerpen van een klein bouwwerk, een “Tiny House”. We gebruiken de definitie van
een Tiny house van Marjolein Jonker (één van de voorlopers wat betreft Tiny houses in Nederland). Dus
een klein woning, geschikt voor bewoning, ecologisch, slim ingericht en niet noodzakelijk mobiel. De locatie
is vrij.
ARTIKEL 2 – DEELNAME
De wedstrijd staat open voor alle ROC’s van Nederland met de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw.
Deelname aan de wedstrijd is kosteloos. Er mag uitsluitend een ontwerp worden ingediend die speciaal
voor deze ontwerpwedstrijd is gemaakt en die niet eerder openbaar is gemaakt. Elke ROC kan maximaal
één ontwerp inzenden. ROC’s dienen dus, na voorselectie op de school zelf, één ‘beste’ plan in. Voor het
ontwerp kunnen geen kosten in rekening worden gebracht. De inzender verklaart dat hij de auteur is van de
ingezonden ontwerpen.
ARTIKEL 3 – NOTA VAN INLICHTINGEN
In de week na bekendmaking van de opgave, kunnen er tot woensdagmiddag 31 januari tot 17:00u per email vragen worden ingediend die als doel hebben eventuele onduidelijkheden in de opgave op te helderen.
De vragen incl. antwoorden worden uiterlijk donderdagmiddag 1 februari vóór 17:00 door Hibertad
verstuurd naar de bij Hibertad bekende e-mailadressen.
ARTIKEL 4 – INDIENEN VAN DE ONTWERPEN
De plannen worden ingediend als digitaal bestand met vermelding van gegevens van de indiener: naam
ROC, naam deelnemer(s), klas, leeftijd, telefoonnummer (contactpersoon prijsvraag), en het e-mailadres.
De ontwerpen moeten uiterlijk op 13 april 2017 worden ingediend bij: info@hibertad.nl

Inschrijver dient een technische uitwerking aan te leveren, die bestaat uit de volgende onderdelen:
- Geveltekeningen 1:100;
- Plattegronden 1:100;
- Doorsnede;
- Overzicht van toe te passen bouwmaterialen;
- Overzicht van installatieonderdelen (installatieconcept);
- Elementenbegroting
- 3D model;
- Tekstuele toelichting waarin duidelijk wordt aangegeven op welke onderdelen het ontwerp voldoet
aan circulair bouwen (+sociaal) en ecologisch bouwen (+ruimteklimaat).

ARTIKEL 5 – ONTWERP EN ONDERWERP
De tiny house dient voor het verblijven en overnachten, maar moet daarnaast multifunctioneel zijn met het
oog op de toekomst. Het bouwwerk voldoet verder aan de volgende beoordelingscriteria:
- Geschikt voor volwaardige beloning
- Max. 40 m2 (dat is kleiner dan de 50 m2 die normaal als max. geldt, maar geeft meer uitdaging!)
- Circulair
- Ecologisch
Ruimtelijk functioneel Programma van Eisen is er niet, de deelnemer(s) bepalen zelf, indeling, locatie, etc.
Het ontwerp moet realiseerbaar zijn.
ARTIKEL 6 – SAMENSTELLING VAN DE JURY
De jury wordt gevormd door zes personen, bestaande uit. De heer E.J. Dijkhuis, Stichting Hibertad
Hardenberg, De heer H. Vlietstra Oldenboom Harlingen, mevr. M. vd Berg, Blossom Architecture Zwolle.
De jury, tijdens de kick-off bijeenkomst van de prijsvraag voorgesteld zal de ingediende plannen beoordelen
op onderstaande onderdelen met bijbehorende punten:
Circulair
Sociale duurzaamheid
Ecologisch
Gezond ruimteklimaat
Innovatief
Vormgeving
Elementenbegroting
Presentatie (pitch)

20 punten
5 punten
20 punten
5 punten
15 punten
15 punten
5 punten
15 punten

Maximaal te behalen +100 punten
ARTIKEL 7 – PRESENTATIE VAN DE ONTWERPEN
Alle ontwerpen worden na afloop van de wedstrijd op de website van Hibertad gepresenteerd met
vermelding van de naam van de ontwerper.
ARTIKEL 8 – WINNAAR
De winnaar van de ontwerpwedstrijd wordt 16 mei 2018 bekend gemaakt na een pitch. De feestelijke
huldiging van de winnaar en het winnende ontwerp vindt plaats in aanwezigheid van de winnaar, de jury,
een vertegenwoordiging van Hibertad en eventueel de pers. Over de uitslag van de beoordeling wordt niet
gecommuniceerd.
ARTIKEL 9 – AUTEURSRECHT
De ontwerper behoudt het auteursrecht over het ingezonden werk. Het (digitale) beeldmateriaal dat in het
kader van de ontwerpwedstrijd wordt ingediend mag door Hibertad worden gebruikt voor communicatie- en
promotiedoeleinden. De organisatie wordt geen auteursrechten voor het ontwerp aangerekend.
ARTIKEL 10 – UITSLUITING
Ingediende plannen die niet voldoen aan de eisen gesteld in artikel 4 en 5 worden niet in behandeling
genomen.
ARTIKEL 11 – INSTEMMING MET HET REGLEMENT
Door het indienen van een ontwerp bevestigt de indiener volledig akkoord te gaan met dit reglement. Er
wordt geen enkel voorbehoud toegestaan. De deelnemers leggen zich neer bij de beslissing van de jury.

