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A.How Can We Make Our Lives Robot-Proof
EXTRA
26/6/2018: Due to the oil spilling in the Port of Rotterdam and at the Rock
River in Iowa we organize an extra Dutch Design Battle this year.
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INTRO
De Dutch Design Battle biedt deelnemers van jong tot oud de kans
om zichzelf in de spotlights te zetten van een wereldwijd publiek.
Opdracht
De Dutch Design Battle is niet alleen een prijs voor een veelbelovende “designer”. Het
is ook een prijs waarbij de Dutch Design Battle samen met de Dutch Design Month op
zoek gaat naar een of meerdere baanbrekende oplossingen / ontwerpen voor de
centrale vraag/opdracht:
A: How can we make our lives robot-proof?
Aanleiding
Aanleiding voor deze wedstrijd is de wereldwijde groei in het aantal robots als ook de
razendsnelle ontwikkelingen die robots dankzij kunstmatige intelligentie maken en het
effect daarvan op de mensheid.
EXTRA PRIJSVRAAG
Vanwege de olieramp in de haven van Rotterdam op 24 juni en de olieramp op de
Rock River in Iowa op 22 juni organiseren wij dit jaar een extra Dutch Design Battle.
B: How can we prevent oil spillings?
Wedstrijdregelement
In de hierna volgende pagina’s vindt u het wedstrijdreglement van de Dutch Design
Battle 2018.
Succes,

Erik Van Loon
Directeur Dutch Design Battle
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DEELNEMEN
Iedereen van jong tot oud kan deelnemen aan de Dutch Design
Battle. Verder kennen wij geen vereisten qua opleidingsniveau,
studierichting of beroepsgroep! Wij nodigen dan ook iedereen uit deel te nemen.
Deelnemersvereisten
Om mee te kunnen doen aan de Dutch Design Battle hanteren wij onderstaande
vereisten:
a. Inschrijving voor de wedstrijd staat open voor individuen en groepen tot maximaal 4
mensen.
b. U bent tenminste 16 jaar oud.*
c. Deelnemers, zowel individuen als collectieven zijn altijd natuurlijke personen.
d. U gaat akkoord met de algemene voorwaarden**.
* Voor deelnemers jonger dan 16 jaar organiseren wij de Dutch Design Battle Kids
** De algemene voorwaarde zijn terug te vinden op pagina 13 en 14.
Vragen en antwoorden
Dit reglement is met zorg samengesteld, indien er onverhoopt toch vragen zijn, dan
kunt u met de wedstrijd organisatie contact opnemen via het forum op
www.dutchdesignbattle.com/forum. Vragen en antwoorden zijn voor alle bezoekers
direct terug te vinden op de website.
Nieuwsbrief
Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws worden de deelnemers verder
aangeraden om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief.
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VIER RONDEN
De wedstrijd verloopt in 4 ronden.
Eerste Ronde
De eerste ronde start op 1 juni 2018 tot en eindigt op 30 september 2018 om 23:59:59
uur. Tijdens deze ronde is er de mogelijkheid om per deelnemer (individu of groep tot
max. 4 personen) één idee in te leveren.
Tweede Ronde
Vervolgens zullen, na beraad van de jury, op 15 oktober 2018 de 10 genomineerden
bekend worden gemaakt. De 10 genomineerden krijgen vervolgens van 15 oktober tot
15 november de tijd om hun oplossingen/ontwerp te perfectioneren. Vanaf 1
november staan de tien genomineerde oplossingen/ontwerpen ook op de website
www.dutchdesignbattle.com en www.dutchdesignmonth.com.
Derde Ronde
De derde ronde is op 15 november van 10:00-12:00 in Huis Der Zotheid. De 10
deelnemers krijgen dan elk 5 minuten de tijd om de vakjury te overtuigen van hun
winnende idee. De volgorde wordt bepaalt op basis van de volgorde van inzending
(ronde 1). Om 13:00 worden vervolgens de drie finalisten bekend gemaakt
Vierde Ronde
In de laatste ronde op 15 november krijgen de laatste drie finalisten van 19:00 tot
21:00 elk 30 minuten de tijd om hun baanbrekende ideeën op een originele en
creatieve manier aan de jury en het publiek te presenteren. De volgorde wordt bepaalt
door loting.
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PRIJZEN
De 15 november geeft de jury om 21:15 de waarderingscijfers voor
de drie finalisten. De uitkomst blijft geheim totdat het publiek de
waarderingscijfers om 21:30 hebben gegeven. Om 21:45 maakt de jury na berekening
van het gewogen gemiddelde - waarbij het cijfer van het publiek voor 40% en het cijfer
van de vakjury voor 60% meetelt - de grote winnaar bekend.
Winnaar
De winnaar van de Dutch Design Battle 2018 wint:
1. een Designer In Residence programma voor een persoon in Rotterdam.
2. een interview (halve pagina) in de Dutch Design Month 2018 krant.
3. een eigen stand tijdens de Dutch Design Month EXPO 2018.
4. deelname aan de Zagreb Design Week 2019 als onderdeel van de presentatie van
de Dutch Design Month.
5. een solo tv interview voor DDM TV
6. een groeps radio interview voor DDM Radio
7. Een boekenbon van € 250,- van Het Boekenhuis
Overige Finalisten
De twee overige finalisten winnen:
1. een eigen stand tijdens de Dutch Design Month EXPO 2018.
2. een groepsinterview (kwart pagina) in de Dutch Design Month 2018 krant
3. een groeps tv interview voor DDM TV
4. een groeps radio interview voor DDM Radio
5. Elk een boekenbon van € 100,- van Het Boekenhuis
Overige genomineerden
De zeven overige genomineerden winnen:
1. Een gezamenlijke stand tijdens de Dutch Design Month EXPO 2018.
2. Elk een boekenbon van € 50,- van Het Boekenhuis
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JURY
Jaarlijks wordt aan de wedstrijd een jury gekoppeld. Dit jaar bestaat
de jury uit:
• Erik Van Loon (jury voorzitter), oprichter van de Dutch Design Month en
Voorzitter van Stichting Aquarius
• Wilma Kun, mede oprichter van de Dutch Design Month en als eigenaar van
Huis Der Zotheid verantwoordelijk voor de exposities aldaar.
• Daniel Tomicic, oprichter van de Zagreb Design Week.
Taken
De taak van de jury is om waarderingscijfers in Ronde 2, 3 en 4 te geven aan de
deelnemers en de uiteindelijk winnaar met het hoogste gewogen gemiddelde bekend
te maken.
Beoordeling
De beoordeling en selectie vindt op 3 momenten plaats*:
a. Op 15 oktober 2018 worden 10 genomineerden bekend gemaakt.
b. Op 15 november 2018 bepaalt de jury om 13:00 welke 3 genomineerden naar de
finale gaan
c. Op 15 november 2018 geeft de jury haar cijfers om 21:15 aan de 3 finalisten
*exacte data en tijden kunnen afwijken.
Besluiten
De jury neemt haar beslissingen aan de hand van een vooraf vastgestelde procedure
en de waarderingscijfers worden aan de hand van vooraf opgestelde
beoordelingscriteria (zie pagina 11) bepaald. De procedure is als volgt:
a. De jury gaat uit van de criteria die in dit wedstrijdreglement zijn opgenomen.
b. De jury beoordeelt de deelnemers 3 keer. In de tweede ronde bepaald zij de 10
genomineerde, in de derde ronde bepaalt zij de 3 finalisten.
c. De jury beoordeelt de deelnemers gezamenlijk.
d. Indien het gewogen gemiddelde (cijfer van het publiek 40% en het cijfer van de
vakjury 60%) een gelijke stand oplevert dan heeft de juryvoorzitter de
doorslaggevende stem.
Jury beoordeling
De jury geeft aan het eind van elke ronde een waarderingscijfer met een geschreven
beoordeling en de jury zal in de finale de beoordeling van de drie finalisten ook
mondeling toelichten.
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BEOORDELINGSCRITERIA
Eerste Ronde (1 juni - 30 september)
Tijdens de eerste ronde worden de inzendingen beoordeeld op.
1. Het hebben van een profiel.
2. Het aanleveren van maximaal 3 beelden en 1 A4 tekst.
3. De leeftijd (deelnemer of de jongste lid van de groep) van ten minstens 16 jaar.
4. De deelnemers zijn natuurlijke personen.
5. Men akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden
6. De inzending is opgegeven via: www.dutchdesignbattle.com/doe-mee
Tweede ronde (30 september - 15 oktober)
In de tweede ronde worden de inzendingen beoordeeld op basis van:
- Product
In hoeverre is de gekozen oplossing en/of het gemaakte product / ontwerp een logisch
en origineel antwoord op de vraag “How can we make our lives robot proof?” of “How
can we prevent oil spillings?”
- Planet
In hoeverre is de oplossing en/of het gemaakte product / ontwerp voor de gehele
wereld toepasbaar/ inzetbaar en in hoeverre is deze duurzaam voor zowel mensen,
dieren als ook planten.
Derde ronde (15 november 10:00-12:00)
Tijdens de derde ronde worden de ontwerpen naast de beoordelingscriteria van de
eerste en tweede ronde ook beoordeeld op de volgende aspecten:
- Price
Wat kost de gekozen oplossing en/of het gemaakte product / ontwerp om deze op
grote schaal wereldwijd toe te passen.
- Promotion
In hoeverre verrast het verhaal dat hoort bij de gekozen oplossing en/of het gemaakte
product / ontwerp de jury in originaliteit, eenvoud en haalbaarheid.
Vierde ronde (15 november 19:00-21:00)
Tijdens de vierde ronde worden de ontwerpen naast de bovenstaande
beoordelingscriteria ook beoordeeld op de volgende aspecten:
- Process
Hoe en over wat voor periode kan de gekozen oplossing en/of het gemaakte product /
ontwerp geïntroduceerd / gebruikt worden?
- People
Wat levert de gekozen oplossing en/of het gemaakte product / ontwerpoplossing de
mensheid op.
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Planning
Datum

Gebeurtenis
Eerste Ronde

1 Juni 2018

Opening Inschrijving

1 Juni 2018

Aankondiging wedstrijd

30 September
2018

Deadline aanmelden ideeën
Tweede Ronde

1-7 Oktober 2018

Toetsing

8-14 Oktober 2018

Beoordeling

15 Oktober 2018

Bekendmaking 10 genomineerden
Derde Ronde

16 Oktober 2018

Publicatie 10 genomineerden op website Dutch Design Month

15 november 2018

10:00-12:00 5 minuten presentatie 10 genomineerden

15 november 2018

12:00-13:00 Beoordeling 3 finalisten

15 november 2018

13:00 Bekendmaking 3 finalisten

15 november 2018

19:00-21:00 30 minuten presentatie 3 finalisten
Winnaars en Uitreiking

15 november 2018

21:15 bekendmaking jury waarderingscijfers

23 December 2017

21:30 bekendmaking publieks waarderingscijfers

23 December 2017

21:45 bekendmaking en uitreiking
Winnaar Dutch Design Battle 2018
Designers In Residence

1-31 December
2018

Designers In Residence programma voor de winnaar van de
Dutch Design Battle 2018.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deelname
1.1 Deelname aan de Dutch Design Battle is open voor een ieder
die voldoet aan de volgende eisen:
a. Inschrijving voor de wedstrijd staat open voor individuen en groepen tot
maximaal 4 mensen.
b. U bent tenminste 16 jaar oud.
c. Deelnemers, zowel individuen als collectieven zijn altijd natuurlijke personen.
d. U gaat akkoord met de algemene voorwaarden*.
1.2 Een individu of collectief doet pas mee zodra er voor 30 september 2018 werk is
ingeleverd dat voldoet aan:
- maximaal 3 beelden
- 1 A4 tekst
- een samenvatting van maximaal 100 woorden.
1.3 Na de inzendingen maakt de jury op 15 oktober 10 genomineerden bekend. Deze
krijgen tot 15 november 2018 de tijd om aan hun finale ontwerp / oplossing te werken.
1.4 Op 15 november 2018 krijgen de 10 genomineerden van 10:00-12:00 elk 5
minuten de kans om aan de vakjury zijn, haar of hun oplossing / ontwerp te
presenteren.
1.5 Op 15 november 2018 krijgen de 3 finalisten elke 30 minuten de tijd om de jury en
het publiek te overtuigen van de winnende oplossing / ontwerp
1.6 Met inlevering van een ontwerp / oplossing stemmen deelnemers in met het
gegeven dat het ingeleverde materiaal gebruikt kan worden door de organisator voor
promotionele doeleinde. Waar mogelijk vermeldt de organisator van auteur. Ideeën en
intellectueel eigendom blijven in bezit van de ontwerper.
1.7 Zodra een deelnemer aan de Dutch Design Battle uit de tweede of derde ronde
haar/zijn ontwerp wil verkopen, moet het ontwerp eerst op de Dutch Design Month
worden gepresenteerd voordat het ergens anders mag worden gepresenteerd.
1.8 Van 15 november tot 31 december 2018 worden de 10 ontwerpen en oplossingen
op de website Dutch Design Battle en Dutch Design Month gepubliceerd
2. Prijzen
De Dutch Design Battle kent de volgende prijzen:
2.1 Winnaar
De winnaar zal het volgende winnen:
Winnaar
De winnaar van de Dutch Design Battle 2018 wint:
1. een Designer In Residence programma voor een persoon in Rotterdam.
2. een interview (halve pagina) in de Dutch Design Month 2018 krant.
3. een eigen stand tijdens de Dutch Design Month EXPO 2018.
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4. deelname aan de Zagreb Design Week 2019 als
onderdeel van de presentatie van de Dutch Design Month.
5. een solo tv interview voor DDM TV
6. een groeps radio interview voor DDM Radio
7. Een boekenbon van € 250,- van Het Boekenhuis
2.2 Overige finalisten
De andere twee finalisten winnen het volgende:
1. De andere krijgen elk een 1/4 pagina interview in de Dutch Design Month
2018 krant!
2. De andere finalisten krijgen elk één stand tijdens het openingsexpo van de
Dutch Design Month 2018
3. een groeps tv interview voor DDM TV
4. een groeps radio interview voor DDM Radio
5. Elk een boekenbon van € 100,- van Het Boekenhuis
2.3 Overige genomineerden
De overige zeven genomineerden krijgen:
1. De overige genomineerden krijgen gezamenlijke één stand tijdens de
openingsexpo van de Dutch Design Month 2018.
2. Elk een boekenbon van € 50,- van Het Boekenhuis
2.4 Overige bepalingen
2.4.1 De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
2.4.2 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
3. Periode
3.1 De Dutch Design Battle loopt van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2018.
3.2 Om deel te nemen aan de Dutch Design Battle dient men vóór 30 september de
eerste inzending te hebben gedaan. Deze moet gedaan worden op de daarvoor
bestemde website www.dutchdesignbattle.com/doe-mee en voldoen aan de gesteld
eisen zoals terug te vinden in artikel 1.3.
3.3 Inzendingen die na 30 september 2018 23:59:59, onvolledig of in onjuiste vorm
zijn ingeleverd zullen worden uitgesloten van deelname
3.4 Om in aanmerking te komen voor de juryprijs dienen de 10 genomineerden in de
periode van 15 october tot 15 november 2018 naar eigen inzicht de oplossing / het
ontwerp verder uit te werken om daarmee op de finale dag de jury te overtuigen.
3.5 De winnaars van zowel de juryprijs als de publieksprijs zullen op 15 november
2018 bekend worden gemaakt.
3.6 Alle data zijn onder voorbehoud
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4. Overige bepalingen
4.1 De voorwaarde van de Dutch Design Battle zijn terug te vinden
via www.dutchdesignbattle.com/wedstrijdregelement
4.2 Door deel te nemen aan de Dutch Design Battle geven
deelnemers toestemming om persoonsgegevens op te slaan en te
verwerken en aan de deelnemers informatie toe te zenden over de Dutch Design
Month en/of de Dutch Design Battle.
4.3 De organisatoren van de Dutch Design Battle handelen volgens de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
4.4 Door deel te nemen aan de Dutch Design Battle stemmen deelnemers in met de
opgestelde algemene voorwaarden en met de verplichting om deze voorwaarden te
volgen. Indien een situatie zich voordoet waarin deze voorwaarden niet voorzien,
beslist de organisator van de Dutch Design Battle.
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PARTNERS & SPONSOREN
De Dutch Design Battle 2018 is tot stand gekomen door een
samenwerking van de Dutch Design Month en de World Design
Battle. De Dutch Design Battle zal jaarlijks herhaald worden.
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COLOFON
Opdrachtgevers:
de Dutch Design Month & More Deeds
Tekst en Redactie:
More Deeds, december 2018
Contactgegevens
Dutch Design Battle
info@dutchdesignbattle.com
www.dutchdesignbattle.com

We are proud member of the World Design Battle!

