Reglement
De Brabantse Stijlprijs 2021
Provincie Noord-Brabant
’s - Hertogenbosch, 16 november 2020
Vooraf
Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver van de prijs, de
deelnemers en de jury. Deelnemers geven door inzending aan in te stemmen met het
reglement.
Artikel 1. Doel
De Brabantse Stijlprijs is een provinciale prijs voor omgevingskwaliteit in Brabant. De
provincie Noord-Brabant organiseert de Stijlprijs met regelmaat om de kwaliteit van de
fysieke leefomgeving op de agenda te houden en met de Brabantse samenleving daarover
het gesprek te voeren. Hiermee levert de provincie binnen Brabant een bijdrage aan de
waardering van een mooie, bruikbare en volhoudbare leefomgeving. Tevens vergroot de
provincie met deze prijs de bekendheid van en de kennis over het werken aan en het
realiseren van omgevingskwaliteit in Brabant.
Met de editie 2021 van de Stijlprijs wil de provincie Noord-Brabant impact en effect
realiseren rond de specifieke woningbouwopgave uit het provinciale actieprogramma
‘Nieuwe woonvormen en zelfbouw’. De Stijlprijs 2021 is een stimulans om wooninitiatieven,
die nu nog vaak onbekend en onbemind zijn binnen de reguliere woningbouw, meer in het
hart van de Brabantse woningbouwopgave te krijgen.
Tevens wil de provincie met deze editie van de Stijlprijs goede voorbeeldprojecten
genereren en de mensen achter die projecten een podium geven. Laten zien wat goed is
gelukt en wat voorbeeldig mag zijn voor anderen. En de verhalen van de deelnemers
zichtbaar en beleefbaar maken. Alle deelnemers zijn de ambassadeurs van de Stijlprijs
2021.
Met De Brabantse Stijlprijs 2021 wil de provincie ook laten zien dat de specifieke
woningbouwopgave uit het actieprogramma zowel een sociaal maatschappelijke als fysiek
ruimtelijke opgave is. Deze editie kijkt met een brede blik naar deze actuele en urgente
woonproblematiek. Daarnaast richt de provincie zich met de prijs op de kwaliteit van de
gerealiseerde initiatieven. De inzet van ontwerpkracht en de mate waarin aandacht is
besteed aan herkomstwaarde, gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.
Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving
2.1 De provincie Noord-Brabant is uitschrijver van De Brabantse Stijlprijs 2021.
2.2 De Brabantse Stijlprijs 2021 wordt gelanceerd op maandag 16 november 2020, tijdens
de opening van de Brabantse Week van het Wonen 2020. Op die dag schrijft de
provincie de Stijlprijs uit via de provinciale website www.brabant.nl/stijlprijs.
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2.3 De provincie Noord-Brabant delegeert de uitvoering van het juryproces van De
Brabantse Stijlprijs 2021 aan Architectuur Lokaal.
Artikel 3. De Brabantse Stijlprijs 2021
3.1 De Brabantse Stijlprijs 2021 heeft als titel ‘Een thuis voor iedereen!’ en het volgende
profiel:
De provincie Noord-Brabant stimuleert nieuwe en originele woonprojecten van
inwoners, woningcorporaties en zorginstellingen in Brabant. Vormen van wonen die net
even anders zijn. Die inspelen op de behoeften van deze tijd. Initiatieven waar samen –
leven een belangrijke rol speelt en waarbij iedereen kan meedoen. Betaalbaar en met
oog voor omgeving en medemens. Denk aan groepswonen voor ouderen, woningen
waar een mantelzorger bijvoorbeeld in huis woont, tijdelijke woningen in lege panden
of met een woongroep klein wonen in eigen tiny houses. Een thuis voor iedereen!
Voor De Brabantse Stijlprijs 2021 zijn we op zoek naar initiatieven waar een droom
werkelijkheid wordt of is geworden. Waar een enorme passie zorgt voor een bijzondere
vorm van wonen met elkaar. Een plek in Brabant waar extra aandacht zorgt voor een
echt thuis. We zijn benieuwd naar unieke woonverhalen. Schrijf je in voor de Stijlprijs en
wij zetten jouw project in de spotlights op www.brabant.nl/stijlprijs.
3.2 De Brabantse Stijlprijs 2021 bestaat uit een juryprijs en een publieksprijs. De juryprijs is
een speciale trofee, ontworpen door kunstenaar Simone van Bakel, en wordt uitgereikt
aan het project dat volgens de jury het beste voldoet aan de criteria van de editie 2021
van de Stijlprijs. De publieksprijs is een geldbedrag van € 2.500 en wordt uitgereikt aan
het project dat de meeste stemmen krijgt van het Brabantse publiek.
3.3 De Brabantse Stijlprijs 2021verloopt, mede met het oog op duurzaamheid en de
coronacrisis, hoofdzakelijk digitaal. Uitzonderingen hierop zijn de jurybijeenkomsten en
de locatiebezoeken die de jury aflegt bij de finalisten. Dit zijn ‘live’ momenten die niet
digitaal georganiseerd kunnen worden. Deze activiteiten zullen coronaproof worden
georganiseerd, met inachtneming van voorschriften en maatregelen om ieders
gezondheid te borgen.
3.4 De Brabantse Stijlprijs 2021 wordt uitgevoerd tijdens de coronacrisis. Hierdoor kan de
uitvoering anders verlopen dan vooraf gepland. Als de jurybijeenkomsten en de
locatiebezoeken door de coronacrisis niet door kunnen gaan, dan zullen deze
activiteiten en de daarop aansluitende onderdelen van de Stijlprijs door worden
geschoven in de tijd. De provincie Noord-Brabant zal hierover communiceren via de
provinciale website.
Artikel 4. Voorwaarden voor inzenden
4.1 Voor mededinging naar de prijs komt iedereen in aanmerking die projecten kan
indienen die passen bij het profiel en de beoordelingscriteria van De Brabantse Stijlprijs
2021.
4.2 Betrokkenen bij voorbereiding en organisatie van De Brabantse Stijlprijs 2021, juryleden
en de provincie Noord-Brabant (leden GS en PS en ambtelijke organisatie) zijn van
deelname uitgesloten.
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4.3 In te dienen projecten zijn afkomstig uit de periode na de vaststelling van de Woningwet
2015. Het project is gerealiseerd tussen 2015 en 2020 of moet in aanbouw zijn. Met
‘in aanbouw’ wordt bedoeld dat het hoogste punt van het gebouw bereikt is. Projecten
‘in aanbouw’ zijn zover gerealiseerd dat de jury zich een oordeel kan vormen over het
eindresultaat, dit ter beoordeling aan de jury. Elk project moet maand en jaar van de
bouwvergunning opgeven bij inschrijving.
4.4. Deelnemers mogen meerdere projecten inzenden.
4.5 Deelname is mogelijk door invulling van het inzendformulier en inzending van de
gevraagde documentatie, zoals op dit formulier is aangegeven. Formulier en
documentatie dienen binnen de inzendtermijn te zijn ontvangen. Inzenden is mogelijk
van maandag 16 november 2020 tot en met vrijdag 12 februari 2021, 12.00 uur.
Projecten waarbij het inzendformulier onvolledig is ingevuld en/of de documentatie niet
tijdig is ontvangen worden niet ter beoordeling aan de jury voorgelegd.
4.6 Inzendformulieren zijn in alle gevallen voorzien van een beknopte projecttypering van
maximaal 40 woorden en een foto van het ingediende project. Deze tekst en deze foto
worden openbaar gemaakt op de website van de Stijlprijs.
4.7 Inzenders geven met het indienen van een project aan bereid te zijn medewerking te
verlenen aan publicitaire activiteiten in het kader van De Brabantse Stijlprijs 2021 ten
behoeve van het delen en verspreiden van kennis. Voor finalisten betreft dat in ieder
geval (met een delegatie) deelname aan de locatiebezoeken waar de jury bij aanwezig
is en (met een delegatie of vertegenwoordiger, al naar gelang de mogelijkheden rond
de coronacrisis) aanwezigheid bij de prijsuitreiking en eventuele publicitaire activiteiten.
4.8 De deelnemers machtigen de organisatie van De Brabantse Stijlprijs 2021 kosteloos en
rechten vrij gebruik te maken van het ingediende tekst- en beeldmateriaal ten behoeve
van eventuele openbaarmaking, onder andere via de website van de provincie, in het
kader van De Brabantse Stijlprijs 2021.
Artikel 5. Inzendingen
5.1 Inzendingen bestaan uit het digitale inzendformulier en de in artikel 5.2 bepaalde
verplichte documentatie, waarbij de inzender inzichtelijk maakt waarom hij of zij denkt
dat diens project een voorbeeldfunctie kan vervullen voor De Brabantse Stijlprijs 2021.
Het inzendformulier is te vinden op www.brabant.nl/stijlprijs.
5.2 Onderstaande documentatie van de inzending is verplicht en dient digitaal te worden
aangeleverd:

Deel 1: toelichting (1 A3, staand of liggend formaat, pdf-bestand, 300 dpi)

Tekst met motivatie waarom het ingediende project een goede en overtuigende
aansluiting heeft bij het profiel en de beoordelingscriteria van de editie 2021 van de
Stijlprijs. Daarnaast omvat de toelichting minstens:
- de aanleiding tot het project en het doel van het project
- de sociaalmaatschappelijke context waarin het project tot stand is gekomen
- een beschrijving van het proces, de doorlopen fasen en de samenwerking
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-

een beschrijving van het project
het inspirerende en verrassende verhaal achter het initiatief

Deel 2: verbeelding (maximaal 3 A3, staand of liggend formaat, pdf-bestand, 300 dpi)
Beeldmateriaal dat de gemotiveerde toelichting ondersteunt. Het beeldmateriaal omvat
minimaal:
- foto’s
- schetsen en/of ontwerpsituaties
- plattegronden, kaartmateriaal, precieze geografische locatie
- profielen en/of ontwerpdetails

Deel 3: foto (300 dpi, jpg, liggend formaat)

Een foto van het ingediende project, waarop het initiatief goed zichtbaar is. Deze foto
wordt gepubliceerd op de website van de stijlprijs.

Deel 4: film (maximaal 1 minuut, MP4-bestand, maximaal 120 MB, beeldverhouding
16:9, liggend formaat, resolutie 1920 x 1080 pixels)

Een kort promotiefilmpje over het initiatief. Een instructie over het filmpje is te vinden op
www.brabant.nl/stijlprijs. Dit filmpje wordt gepubliceerd op de website van de stijlprijs.

Artikel 6. Jury
6.1 De inzendingen worden beoordeeld door een jury, die bestaat uit maximaal vijf leden
en een voorzitter. De voorzitter is Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen van de
provincie Noord-Brabant. De voorzitter heeft geen stemrecht.
6.2 De jury van De Brabantse Stijlprijs 2021 bestaat uit de volgende ‘allround’ personen,
die elk een accent op een deskundigheid hebben:
 Marijke Voermans – Stedenbouwkundig ontwerper gemeente Eindhoven
Ruimtelijk ontwerp: ontwerpkracht, belevingswaarde, ruimte, groen, esthetiek,
beeldkwaliteit
 Heleen Aarts – CEO Amvest
Economie: planeconomie, dagelijkse realisatie bouwvolumes, mensgericht,
leefgebieden
 Bert van Helvoirt – Directeur Van Helvoirt Groenprojecten
Duurzaamheid: duurzame ontwikkeling, klimaatbewust, circulair, toekomstwaarde
 Mohamed Acharki – Bestuurder Zayaz
Wonen: diversiteit, kwaliteit, betaalbaarheid, doelgroepen, woonvormen
 Stannie Driessen – Directeur Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Gezondheid & zorg: welzijn, gezond zijn en blijven, zorg krijgen, voor elkaar
zorgen
6.3 Vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en van de Brabantse gemeenten
worden niet in de jury benoemd.
6.4 De jury is onafhankelijk van de uitschrijver. De leden worden op persoonlijke titel
benoemd voor een periode vanaf de datum van benoeming tot en met de dag van de
prijsuitreiking. De provincie kan een jurylid ontslaan wanneer sprake blijkt te zijn van een
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nauwe betrokkenheid, dat daarmee het onafhankelijke karakter van de oordeelsvorming
in het geding kan zijn.
6.5 De secretaris van de jury is Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal. De secretaris is
geen lid van de jury en heeft geen stemrecht.
Artikel 7. Beoordelingscriteria
7.1 De inzendingen worden beoordeeld op basis van onderstaande criteria:
- Aandacht voor omgeving en medemens
- Positieve impact voor de locatie in zijn ruimere omgeving
- De kracht van de samenwerking
- Voorbeeldwerking voor anderen
- Ontwerpkwaliteit
- Volhoudbaarheid, sociaal, economisch en ruimtelijk duurzaam op de lange termijn
Artikel 8. Beoordeling en besluit
8.1 De jury kiest op basis van de beoordelingscriteria op woensdag 17 maart 2021 uit de
inzendingen 5 finalisten.
8.2 De jury, kan wanneer zij dit nodig acht, door de secretaris aanvullend onderzoek laten
doen naar de finalisten zonder dat daarvoor toestemming van de inzenders benodigd is.
8.3 Het verzamelen, ordenen, fotograferen, beoordelen en publiceren van het materiaal
doet recht aan de inzenders.
8.4 De jury neemt deel aan de locatiebezoeken waar zij een delegatie van de finalisten zal
ontmoeten. De locatiebezoeken zijn op woensdag 7 april en woensdag 14 april 2021.
Over de locatiebezoeken zal tijdig worden gecommuniceerd met de finalisten. Voor
deze locatiebezoeken committeren inzenders zich aan beschikbaarheid van
opdrachtgever en relevante partijen.
8.5 De jury neemt bevindingen en uitkomsten van deze locatiebezoeken mee in de
overwegingen bij haar eindoordeel.
8.6 De jury bepaalt op woensdag 14 april 2021 op basis van de locatiebezoeken welke
finalist de winnaar van de juryprijs van De Brabantse Stijlprijs 2021 is. Het project dat
de juryprijs wint, wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking.
8.7 De jury stelt een rapport op waarin het juryproces inzichtelijk wordt gemaakt, welke
motivatie ten grondslag ligt aan de gemaakte keuzes en bevindingen met betrekking tot
elke inzending en de finalisten. De jury verwoordt tevens algemene conclusies en indien
nodig aanbevelingen en praktische adviezen. Het juryrapport wordt openbaar gemaakt
tijdens de prijsuitreiking.
8.8 Het publiek kan van maandag 26 april 2021 tot en met vrijdag 21 mei 2021 tot uiterlijk
24.00 uur via de website van de provincie stemmen op de door de jury
bekendgemaakte finalisten. Per persoon kan één stem worden uitgebracht. Na de
sluitingstermijn van de stemronde wordt op basis van de stemmen van het publiek
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duidelijk welk project als eerste is geëindigd. Dit project wint de publieksprijs van De
Brabantse Stijlprijs 2021.
Artikel 9. Bekendmaking resultaat
9.1 De finalisten worden in week 12 van 2021 bekend gemaakt via de website van de
provincie. De overige deelnemers worden op de hoogte gesteld van het feit dat hun
projecten niet door zijn naar de tweede ronde.
9.2 De winnaars van de juryprijs en de publieksprijs van De Brabantse Stijlprijs 2021
worden tijdens de prijsuitreiking op woensdag 26 mei 2021 openbaar bekend gemaakt
door de provincie Noord-Brabant. Tevens wordt tijdens de prijsuitreiking het juryrapport
openbaar gemaakt.
9.3 Het is deelnemers, leden van de jury en andere partijen die bij de prijs betrokken zijn
niet toegestaan in de publiciteit te treden over het verloop en de uitslag van de prijs
voordat de uitschrijver dit gedaan heeft.
Administratieve bepalingen
Planning
De Brabantse Stijlprijs 2021 verloopt via de volgende planning:
 Lancering De Brabantse Stijlprijs 2021: maandag 16 november 2020
 Start vragenronde: maandag 16 november 2020
 Start inzenden: maandag 16 november 2020
 Sluiting vragenronde: vrijdag 11 december 2020
 Publicatie vragenronde: week 51 van 2020
 Sluiting inzenden: vrijdag 12 februari 2021 om 12.00 uur
 Jurybijeenkomst: woensdag 17 maart 2021
 Finalisten openbaar: week 12 van 2021
 Locatiebezoeken: woensdag 7 april en woensdag 14 april 2021
 Jurybijeenkomst: woensdag 14 april 2021
 Publieke stemronde: maandag 26 april 2021 tot en met vrijdag 21 mei 2021om 24.00
uur
 Prijsuitreiking De Brabantse Stijlprijs 2021: woensdag 26 mei 2021
Vragen en contact
De uitschrijver stelt inzenders in staat om tot en met vrijdag 11 december 2020 vragen te
stellen over de Stijlprijs via brabantsestijlprijs@brabant.nl. De vragen worden in relevantie,
door de uitschrijver te bepalen, geanonimiseerd gebundeld en beantwoord op de website
van de Stijlprijs. Publicatie zal plaatsvinden in week 51 van 2020. Het zich op de hoogte
stellen van deze vragen en antwoorden behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de
inzenders. Het is de inzenders niet toegestaan om contact te zoeken met de jury en haar
adviseurs met betrekking tot de beoordeling van de prijs. Overtreding van deze voorwaarde
kan tot uitsluiting leiden.
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