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Deelnamevoorwaarden Deelnemers What If Lab: safety matters 2019 

 
Artikel 1: Doel  
1.1. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (“VNG”) organiseert in samenwerking met de Dutch 

Design Foundation (“DDF”) een zogenoemd What if Lab waarin deelnemers de mogelijkheid wordt 
geboden ontwerpen te maken binnen één van de drie opgaves met het thema veiligheid (“What if 
Lab”).  

1.2. VNG vraagt als opdrachtgever van het What If Lab aan organisaties binnen haar netwerk, zoals bv. 
gemeentes en waterschappen, om vraagstukken in te zenden die gerelateerd zijn aan het thema 
veiligheid. Deze inzenders van vraagstukken zijn de Vraagstuk-eigenaren. Op 16 september 2019, 
worden door VNG, in samenwerking en overleg met DDF en eventuele expert(s) op de betreffende 
onderwerpen, 3 definitieve vraagstukken geselecteerd.  

1.3.  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 zich in te schrijven voor het What If Lab en 
vervolgens aan VNG voorgesteld. Uit deze inzendingen worden drie ontwerpers geselecteerd om 
deel te nemen (de “Deelnemers” of “Deelnemer”).  

1.4  Het doel van deze editie van het What if Lab is een ontwerp te maken dat een antwoord vormt op de 
vraagstelling van een van de Vraagstuk-eigenaren (één per thema). Deelnemers wordt gevraagd 
ontwerpen te leveren op basis van de informatie uit de briefing, input van de vraagstuk eigenaar, 
speciaal georganiseerde evenementen tijdens Dutch Design Week 2019 en input van experts en 
bezoekers tijdens Dutch Design Week 2019.  

1.5  Met de publiciteit die onder meer door DDF en VNG rond het What if Lab zullen worden 
georganiseerd, staan Deelnemers in de belangstelling van vakgenoten en het publiek. VNG toont de 
drie geselecteerde ontwerpen (zie artikel 5.2. van deze deelnamevoorwaarden) tijdens Dutch Design 
Week 2019, zijnde van 19 – 27 oktober 2019.  

 
Artikel 2: Inschrijving 
2.1  Ontwerpers en ontwerpbureaus kunnen zich inschrijven voor het What if Lab via het daarvoor 

bestemde formulier. In het formulier wordt gevraagd een motivatie voor deelname te geven en 
maximaal 5 relevante beelden uit het portfolio van desbetreffende ontwerper / ontwerpbureau te 
uploaden met bijbehorende uitleg. 

2.2  Inschrijving voor deelname aan het What if Lab is mogelijk tot woensdag 21 augustus 2019 23.59 
uur, via https://dutchdesignfoundation.typeform.com/to/WT74Ok.  

 Vragen kunnen worden gericht aan Dries van Wagenberg (dries@dutchdesignfoundation.com) of Lio 
de Bruin (lio@dutchdesignfoundation.com). 

2.3 Uit de inschrijvingen worden 3 ontwerpers / ontwerpbureaus geselecteerd als deelnemer aan het What if 
lab: safety matters.  

2.4 VNG behoudt zich het recht voor om minder dan 3 ontwerpers / ontwerpbureaus te selecteren. 
 
 
 
 
Artikel 3: Deelname  
3.1  Deelnemers maken een ontwerp voor het aangedragen vraagstuk. Dit ontwerp dient te passen binnen 

de ambitie van VNG om innovatieve ideeën te ontwikkelen die bijdragen aan de oplossing van 
sociale vraagstukken die binnen de gemeentelijke organisaties en/of andere organisaties in het 
netwerk van VNG leven.  

3.2  Op deelname zijn deze deelnamevoorwaarden van toepassing. Door deel te nemen aan het What if 
Lab gaan Deelnemers akkoord met deze deelnamevoorwaarden.  

3.3  DDF nodigt ontwerpers uit haar netwerk uit om zich in te schrijven voor dit What if Lab en draagt 
deze inschrijvingen vervolgens voor aan VNG.  
Voor Fase 1 van het What If Lab selecteert VNG, in samenwerking en overleg met DDF, drie 
deelnemers om de deelname aan het Pop-up What if Lab, dat onderderdeel zal zijn van de Ebassy of 
Safety, tijdens Dutch Design Week 2019 voor te bereiden. De voorbereiding wordt gedaan in 
samenwerking met zowel de desbetreffende vraagstuk eigenaar als VNG en omvat inhoudelijk 
onderzoek over het vraagstuk en een plan van aanpak voor de werkzaamheden in het Pop-up What 
if Lab. Deze drie deelnemers ontvangen ter compensatie van de door hen gemaakte uren de in 
artikel 6.2 van deze deelnamevoorwaarden gespecificeerde vergoeding.  
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Voor Fase 2 van het What If Lab werken deelnemers live tijdens Dutch Design Week 2019 als 
onderdeel van het evenement ‘Embassy of safety’ aan een voorlopig prototype, dat ontstaat in co-
creatie met aanwezig publiek en tijdens DDW 2019 aanwezige exerts. Het Pop-up What if Lab wordt 
actief bemand door de deelnemers en wel van 19 tot en met  23 oktober; op 24 oktober wordt het 
prototype gepresenteerd tijdens een zogenaamde Demoday en op 25 oktober worden de resultaten 
gepresenteerd tijdens het congres van de Embassy of safety. De resultaten worden vervolgens 
tentoongesteld tot het eind van DDW 2019, d.w.z. tot en met 27 oktober. De drie deelnemers 
ontvangen ter compensatie van de door hen gemaakte uren in Fase 2 de in artikel 6.3 van deze 
deelnamevoorwaarden gespecificeerde vergoeding. 
Voor Fase 3 van het What If Lab werken de drie deelnemers de tijdens DDW 2019 ontwikkelde 
voorlopig prototypes verder uit naar een presentabel prototype en een begeleidende presentatie met 
als doel om stakeholders, mogelijke partners en investeerders te kunnen informeren. De deelnemers 
zullen de definitieve resultaten van het What if Lab presenteren tijdens een nog nader te bepalen 
evenement van VNG in 2020. De drie deelnemers ontvangen ter compensatie van de door hen in 
Fase 3 gemaakte uren de in artikel 6.4 van deze deelnamevoorwaarden gespecificeerde vergoeding.  

3.4  DDF verzorgt een briefing voor de Deelnemers. Deze briefing zal worden toegelicht tijdens een 
bijeenkomst op maandag 9 september 2019. 

3.5  VNG behoudt zich het recht voor om een Deelnemer uit te sluiten van deelname aan What if Lab 
indien niet aan alle voorschriften en verplichtingen zoals uitgelegd in de bijeenkomst van 9 september 
2019 en deze deelnamevoorwaarden wordt voldaan.  

3.6  VNG heeft het recht om de in artikel 3.4 van deze deelnamevoorwaarden genoemde briefing op ieder 
moment te wijzigen en/of aan te passen.  

3.7  VNG heeft het recht om het What if Lab, op ieder moment te beëindigen of  onderbreken. VNG 
zal in dat geval DDF en de betrokken Deelnemers onverwijld hierover informeren. In geval van 
beëindiging van het What if Lab voor of op 19 oktober 2019 is VNG het in art. 6.2 vermelde bedrag 
verschuldigd aan de Deelnemers en blijft het intellectuele eigendomsrecht van de ontwerpen bij de 
desbetreffende Deelnemers; in geval van beëindiging van het What if Lab tussen 17 oktober en voor 
29 oktober 2019 is VNG het in art. 6.3 vermelde bedrag verschuldigd aan de Deelnemers en blijft het 
intellectuele eigendomsrecht van de ontwerpen bij de desbetreffende Deelnemers. In geval van 
beëindiging van het What if Lab na 29 oktober en voor de eindpresentatie van de resultaten is VNG 
het in art. 6.4 vermelde bedrag verschuldigd aan de Deelnemers. 

  
 
Artikel 4: Ontwerpen  
4.1  Ieder ontwerp dient te voldoen aan de voorwaarden die schriftelijk zijn vermeld in de briefing en die 

per vraagstuk worden toegelicht en besproken tijdens de bijeenkomst op 9 september 2019. 
4.2   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: Matchmaking  
5.1 Op 16 september 2019 worden door VNG, in samenwerking en overleg met DDF en eventuele 

expert(s) op de betreffende onderwerpen, 3 definitieve vraagstukeigenaren geselecteerd. VNG zal de 
op 29 augustus geselecteerde ontwerpers matchen met 1 van deze drie vraagstukeigenaars, 
waarmee de deelnemers vanaf dat moment zullen samenwerken.  

5.2 De beslissing van VNG over de matchmaking is bindend. Indien een deelnemer na de matchmaking 
afziet van een verdere samenwerking zijn de in artikel 6.2, 6.3 en 6.4 genoemde vergoedingen niet 
van toepassing. 

 
Artikel 6: Honorarium 
6.1  VNG en DDF zullen zich inspannen om publicitaire aandacht te genereren rondom de geselecteerde 

ontwerpen. Zij zullen daarbij altijd de namen van de geselecteerde ontwerpers noemen. Deelnemers 
zijn in redelijkheid beschikbaar voor promotionele activiteiten gericht op de (vak)pers. Daarnaast zijn 
de geselecteerde Deelnemers beschikbaar tijdens de Dutch Design Week van 19 t/m 27 oktober 
2019 en bereid hun ontwerp te tonen en toe te lichten.  

6.2  De drie geselecteerde Deelnemers ontvangen van VNG ieder een bedrag van € 5.000  voor Fase 1, 
te weten het inhoudelijke onderzoek, de bijeenkomsten op 9 en 16 september, voorbereidende 
werksessies met Vraagstuk eigenaren en het ontwikkelen van een plan van aanpak ter voorbereiding 
van het Pop-up What if Lab tijdens Dutch Design Week 2019.  

6.3  Voor Fase 2, te weten het uitwerken tot voorlopig prototype tijdens DDW 2019, presentatie op 
demodag en presentatie bij de conferentie tijdens DDW, biedt VNG een de Deelnemers vergoeding 
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van € 7.500. Deze vergoeding is ter compensatie van de gemaakte uren en gebruikte materialen. In 
overleg met VNG kan worden besloten tot het vrijmaken van additionele fondsen voor bepaalde 
kosten die verband houden met de ontwikkeling van het prototype. De Deelnemers tonen de 
prototypes aansluitend tot en met 27 oktober 2019 in het door VNG ontwikkelde presentatieconcept. 

6.4 Voor Fase 3, te weten het door ontwikkelen van het prototype, de bijbehorende presentatie en het 
presenteren van het project op een nog vast te leggen moment in 2020, biedt VNG de Deelnemers 
een vergoeding van € 5.000. Deze vergoeding is ter compensatie van de gemaakte uren en gebruikte 
materialen. In overleg met VNG kan worden besloten tot het vrijmaken van additionele fondsen voor 
bepaalde kosten die verband houden met de ontwikkeling van het prototype.  

6.5  Indien en voor zover VNG of een Vraagstuk-eigenaar besluit om een ontwerp door te ontwikkelen, 
dan wordt hiervoor bij voorrang de betreffende ontwerper benaderd en wordt onderzocht of deze 
ontwerper, tegen een daarvoor in redelijkheid te bepalen vergoeding, geheel of gedeeltelijk de 
productie kan verzorgen.  

 
Artikel 7: Intellectueel eigendom  
7.1  Zowel de intellectuele eigendomsrechten als de auteursrechten van het door de Deelnemer 

ontwikkelde ontwerp blijven te allen tijde bij de Deelnemer. De drie voor Fase 2 geselecteerde 
Deelnemers dienen deze rechten evenwel in licentie geven aan de Vraagstuk-eigenaar en VNG voor 
een periode van vier jaar na afsluiting van What if Lab: safety matters (d.w.z. van 1-11-2019, tot 31-
10-2023). 

7.2 Het in licentie krijgen van de IE- en auteursrechten ontslaat de Vraagstuk-eigenaar  en/of VNG niet 
van de verplichting om de desbetreffende ontwerper te betrekken bij een eventuele doorontwikkeling 
van het geselecteerde ontwerp, tenzij de Deelnemer hier geen interesse in heeft en dit schriftelijk 
heeft medegedeeld aan Vraagstuk-eigenaar.  

7.3 Na verstrijken van de eerste licentieperiode zullen de Vraagstuk-eigenaar en/of VNG in overleg met 
de ontwerper besluiten of de licentie al dan niet voor een in onderling overleg overeen te komen 
periode wordt verlengd. Indien zij daartoe besluiten, zal worden bekeken of daar een in redelijkheid 
vast te stellen vergoeding voor de betreffende ontwerper tegenover zal staan.  

7.4 VNG en de Vraagstuk-eigenaar krijgen gebruiksrecht voor niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld 
publiciteitsdoeleinden), waarvan gebruik mag worden gemaakt nadat de betreffende Deelnemer 
hierover is geïnformeerd. Ook dient altijd te worden gezorgd voor naamsvermelding van de 
Deelnemer. 

7.5  De Deelnemer verklaart en garandeert dat het (gebruik van het) ontwerp, voor zover Deelnemer  
bekend is en in redelijkheid van haar mag worde verwacht na te gaan,  niet onrechtmatig is jegens 
derden en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden, dan wel onderwerp is van een geschil 
omtrent rechten van derden. In het bijzonder verklaart en garandeert de Deelnemer uitdrukkelijk dat 
het (gebruik van het) ontwerp, voor  zover Deelnemers bekend is en in redelijkheid van haar mag 
worden verwacht na te gaan, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. 
VNG heeft het recht om het ingediende ontwerp te weigeren en/of niet te beoordelen indien zij 
vermoedt dat dit het geval is.  

7.6 De Deelnemer verklaart te goeder trouw te zijn waar het gaat om alle eventuele IE rechten m.b.t. het 
in het kader van de opdracht voor VNG te realiseren ontwerp. Deelnemer verklaart en garandeert de 
originele bedenker en maker te zijn van het in het kader van deze opdracht aan VNG voorgelegde 
concept. Deelnemer verklaart tevens, voor zover Deelnemer bekend en voor zover in redelijkheid van 
haar mag worden verwacht na te gaan, rechthebbende te zijn van alle IE rechten van het ontwerp.  

7.7  De Deelnemer is aansprakelijk voor schade die VNG lijdt in het kader van het gemaakte ontwerp, 
indien a) blijkt dat Deelnemer niet te goeder trouw is geweest bij de totstandkoming van het ontwerp 
en deze inbreuk maakt op een reeds bestaand IE recht en deze inbreuk in redelijkheid aan 
Deelnemer bekend had moeten of kunnen zijn; b) indien de schade rechtstreeks toe te rekenen is 
aan een verwijtbaar niet nakomen van de onderhavige overeenkomst door de Deelnemer en sprake 
is van opzet en grove schuld van de zijde van de Deelnemer en c) VNG geen eigen schuld heeft aan 
het betreffende voorval.  

  
 
Artikel 8: Overig  
8.1  De briefing en deze deelnamevoorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door akkoord te 

gaan met de deelnamevoorwaarden zoals omschreven in artikel 3.2 van deze 
deelnamevoorwaarden, verklaart de Deelnemer zich tevens bekend met en akkoord met de inhoud 
van de briefing.  

8.2  VNG is te allen tijde gerechtigd de briefing tussentijds te wijzigen. 
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8.3  Deelnemers zullen te allen tijde rekening houden met de gerechtvaardigde bedrijfsbelangen van VNG 
en zich onthouden van gedragingen welke deze organisaties kunnen schaden in materiële of 
immateriële zin.  

8.4  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 9: Geschillen  
9.1  Op What if Lab: safety matters, is Nederlands recht van toepassing.  
9.2  Eventuele geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met What if Lab worden uitsluitend 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.  
 
Eindhoven, 18 juli 2019 



 

 Deelnamevoorwaarden 

 
 


