Conclusies 11e editie Eo Wijers Prijsvraag - Verrukkelijk Landschap
Het bestuur van de Eo Wijers Stichting heeft met belangstelling kennisgenomen van de
resultaten van de evaluatie en deze besproken tijdens de vergadering van 20 april 2021 in
aanwezigheid van enkele oud-bestuursleden.
Net als veel deelnemers en opdrachtgevers is het bestuur enthousiast over de nieuwe opzet
van de 11 de editie van de prijsvraag.
Uit de evaluatie komt een gemengd beeld naar voren als het gaat om ‘prijsvraag of
ontwerpend onderzoek’. Dat is echter geen scherp onderscheid. Het alternatief voor een
prijsvraag met een winnaar is niet zomaar duidelijk. De twee alternatieve opties van de
‘kwartiermakers’ uit 2017 – een meerjarig onderzoekstraject in één regio uitmondend in een
manifestatie of professionalisering in een leerstoel of een instituut – missen de glans van de
waardering door een onafhankelijke jury voor en de exposure in de media van een
vernieuwend en goed uitgewerkt idee.
Besloten wordt om de prijsvraagformule te handhaven en in de volgende editie de
ontwikkelde vorm met één centraal thema, meerdere regio’s, twee rondes en gezamenlijke
ateliers verder uit te bouwen. De instelling van een breed Comité van Aanbeveling rond het
thema, de analyse en reflectie op de resultaten en het delen van de resultaten met
rijkspartners op DG-niveau had een grote meerwaarde. Het onderstreept de betekenis van
de prijsvraag voor het vak en voor de praktijk.
Het bestuur ziet de volgende verbeterpunten.
> De vorm van samenwerking van de stichting met de verschillende regio’s is gaandeweg
uitgekristalliseerd. Dat gold onder andere voor het formuleren van de opgave, voor de
financiering, bestuurlijke en ambtelijke contactpersonen in de regio’s, contactpersonen
binnen de Eo Wijersorganisatie en voor organisatorische en inhoudelijke
verantwoordelijkheden over en weer. Het proces kan op basis van de ervaringen in de
volgende editie meer gestroomlijnd worden. Een goed afgestemd communicatieplan helpt
daarbij.
> De werkzaamheden van de stichting kunnen verder geprofessionaliseerd worden door de
aanstelling van een zakelijk directeur of projectmanager, die de operationele taken uitvoert
tijdens het proces van de prijsvraag. Bestuursleden kunnen de linking pin zijn tussen
stichting en regio’s.
> Het beschikbare basismateriaal voor de deelnemers aan de prijsvraag kan verbeterd
worden door vooronderzoek rond het gekozen thema te laten doen; bijvoorbeeld in de vorm
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van een inventarisatie bij de kennisinstellingen van relevante inzichten. De rol van de
kennisinstellingen wordt zo verhelderd.
> De actuele opgaven zijn complex. Dit betekent dat monodisciplinaire en studententeams
weinig kans maken om geselecteerd te worden voor de tweede ronde. Studenten kunnen
wellicht via stages, in het vooronderzoek of via parallelle onderwijsprojecten een rol krijgen.
> Door de jury geselecteerd worden voor de tweede ronde betekent erkenning, maar het is
goed om vast te houden aan het idee van één winnaar per regio én één overall-winnaar. Een
winnaar per regio is voor het laten landen van de resultaten van groot belang.
> Bij de slotbijeenkomst was er te weinig aandacht voor het palet van inzendingen en
winnaars. In de publicatie en de reeks artikelen over de regio’s is dat alsnog en goed gedaan,
maar de opzet van de slotbijeenkomst en de bijbehorende communicatie naar pers en
media is een belangrijk aandachtspunt in de volgende editie.
> Op de website kan het archief van de elf edities beter toegankelijk gemaakt worden.
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