
Willie Wortel Award -  
Veluwse Studenten Innovatieprijs 2017 
 
 
De Willie Wortel Award is de innovatieprijs voor studenten in de regio Noord-Veluwe. 
 
Leerlingen en studenten strijden om de Willie Wortel Award 2017 en het bijbehorende geldbedrag 
van € 250,00. Welk team heeft de beste duurzame innovatieve oplossing voor een (maatschappe-
lijk) probleem? 
 
Deelnemers pitchen hun project tijdens de uitreiking van Veluwse Innovatieprijs 2017 op donder-
dagavond 30 november 2017 in Veluvine te Nunspeet. Het publiek, vooral ondernemers van de 
regio Noord-Veluwe, kiest dan via ‘live voting’ het beste idee. Een dubbele uitdaging dus. Wie 
heeft het beste idee èn de beste pitch?  
 
Reglement: 
 
1. Deelname aan de wedstrijd staat open voor leerlingen, studenten / studententeams van  

Hogeschool Windesheim, RSG Slingerbos, CCNV, ROC Landstede en het Deltion College.  
2. Aanmelding vindt plaats via de eigen onderwijsinstelling. 
3. Van bovengenoemde onderwijsinstellingen wordt per instelling één team of deelnemer afge-

vaardigd.  
4. Deelnemers / teams die voor de pitch van de Willie Wortel Award worden uitgenodigd hebben 

een duurzame innovatie voor een (maatschappelijk) probleem. Het product, concept, proces, 
procedé of dienst is vernieuwend op maatschappelijk, economisch, technisch en/of ecologisch 
gebied. Het heeft zich in de markt nog niet technisch en/of commercieel bewezen. 

5. De inzendingen dienen een innovatief karakter te hebben. Het kan hierbij gaan om producten, 
systemen, applicaties en/of productieprocessen die nieuw zijn. 

6. De innovatie en het ondernemerschap levert een bijdrage op minimaal één van onderstaande 
doelen:  
 

a. De innovatie draagt bij aan het verduurzamen van de food- en agrisector en/of een      
           veilige en duurzame voedselvoorziening 
b. De innovatie en het innovatieproces zorgen voor een verlaging van de  
           milieubelasting 
c. De (lokale) samenleving heeft direct of indirect profijt van de vinding op het gebied  
           van leefbaarheid of vitaliteit 
 

7. Door inschrijving verklaart de deelnemer / het team zich akkoord met toepasselijkheid van dit 
wedstrijdreglement. 

8. Inschrijving vindt plaats door het minimaal aanleveren voor 1 november 2017 van de volgende 
gegevens via info@dediamantvanmiddennederland.nl: 
 

a. Een duidelijke omschrijving van de innovatie 

b. De motivatie om de innovatie te ontwikkelen  

c. Ervaringen, hindernissen en tegenslagen tot nu toe. 

d. Welk traject moet er nog afgelegd worden.  

e. Persoonsgegevens (naam, leeftijd, studierichting, email, telefoonnummer e.d.),  

           contactgegevens begeleidend docent en schoolgegevens. 

f. Motivatie om in aanmerking te komen voor de prijs. 
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g. Een uitleg waarvoor het prijzengeld ingezet gaat worden. Voorbeeld: een studie,  

           onderzoek of investering die nodig is om tot een succesvolle innovatie te komen. 

h. De inzending mag ondersteund worden door een Powerpointpresentatie of filmpje.  

  Deze dient uiterlijk 15 november in het bezit te zijn van de organisatie.  

9. De prijs, die een deelnemer / team kan winnen bij deelname aan deze wedstrijd, bestaat uit de 
Willie Wortel Award, een geldbedrag van € 250,00, publiciteit en een mogelijke ondersteuning 
vanuit Innovatiehuis De Diamant voor verdere ontwikkeling. 

10. Per deelnemer/team kan slechts eenmaal worden ingeschreven. 
11. Beoordeling van de innovatie vindt plaats door het aanwezige publiek tijdens de uitreiking van 

de Veluwse Innovatieprijs 2017op 30 november. 
12. Ingediende innovaties worden gepubliceerd op de website van de Diamant van Midden Neder-

land. 
13. Alle deelnemers/teams krijgen de mogelijkheid hun innovatie te tonen in de foyer van de  

locatie waar de uitreiking plaats vindt.  
14. Tot slot: over de procedure en de uiteindelijke uitslag wordt niet gecorrespondeerd. In de ge-

vallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisatie. 
 

  
Nunspeet, juni 2017 


