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AM I Included? Open Oproep innovatieve ideeën voor de Inclusieve Stad  
 
Nota van inlichtingen  
Gepubliceerd op 6 juli 2018  
 
Deze nota van inlichtingen bevat de vragen die zijn gesteld bij informatiebijeenkomst (die plaatsvond 
op 26 juni 2018 bij AM in Utrecht), de vragen die zijn gesteld in de vragenronde (die is gesloten op 29 
juni 2018) en de antwoorden op deze vragen. Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor 
het bepaalde in het reglement van de Open Oproep AM I Included.  
 
Opmerkingen van de uitschrijver 
1. Correctie op Reglement Open Oproep art. 5.2, Voorwaarden voor inzendingen: hierin staat 

vermeld dat alle stukken voorzien moeten zijn van het unieke nummer, verkregen bij registratie. 
Omdat er vooraf geen registratie plaatsvindt, vervalt de voorwaarde van het vermelden van een 
registratienummer op alle stukken. 

2. Correctie nummering artikelen reglement: ‘7.7 Voorwaarden’ moet zijn: ‘7.8 Voorwaarden’. 
3.  De digitale presentatie van de informatiebijeenkomst is gepubliceerd op de webpagina van de 

prijsvraag (bijlage 3). 
 
Vragen en antwoorden 
 
Opgave 
 
1. Vraag 
Wat beweegt AM? Waarom heeft AM als visie op haar bedrijf vijf thema’s centraal gesteld?  
Antwoord 
AM heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van een ontwikkelaar van woningen naar een integrale 
gebiedsontwikkelaar. AM ziet zichzelf als een bedrijf met een sterke maatschappelijke ‘drive’. Haar 
focus ligt op het economisch kerngebied van Nederland en het bestaande stedelijk gebied. Deze 
ontwikkeling betekent voor de ontwikkelmanagers en ontwikkelaars dat zij zich gaan richten op  
actuele maatschappelijke thema’s. Door vijf kernthema’s centraal te stellen ontstaat er binnen het 
bedrijf een kennisuitwisseling en buiten het bedrijf een netwerkopbouw met nieuwe partners en 
adviseurs. Binnen het bedrijf is een workshop over de inclusieve stad gehouden; het verslag is hier te 
lezen (alleen beschikbaar in het Nederlands). 
Zie verder bijlage 2 op de webpagina van de prijsvraag: Inspiration Themes, uitgave AM (alleen 
beschikbaar in het Nederlands). 
 
2. Vraag 
In de presentatie van AM gaat het over vijf thema’s. Hoe is AM tot de afbeelding bij Inclusieve Stad 
gekomen?   
Antwoord 
De afbeeldingen van alle thema’s betreffen projecten die in voorbereiding zijn en gerealiseerde 
projecten van AM. Bij Inclusieve stad is gekozen voor de B’mine Toren in Overhoeks. De toren zelf 
kent nieuwe woonconcepten zoals het Friendsconcept dat uitgaat van het delen van je woning of 
onderdelen van het wonen waardoor de woningen betaalbaar zijn en de sociale cohesie tussen de 

https://www.am.nl/themas/inclusieve-stad/
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bewoners wordt gestimuleerd. Daarnaast ligt Overhoeks zelf in een gebied waar veel verschillende 
mensen wonen en activiteiten plaatsvinden. De druk op dit gebied is groot en gentrification ligt op de 
loer. Dat betekent dat het vraagstuk voor ligt hoe dit een plek kan zijn of worden waar veel 
verschillende mensen zich mee verbonden voelen. 
 
3. Vraag 
Kunt u meer vertellen over het belang van inclusiviteit voor AM? 
Antwoord 
Een van de speerpunten van AM is ‘stad maken’. Steden zijn aantrekkelijk door de verscheidenheid 
aan bewoners, voorzieningen en activiteiten. Belangrijk is hier een goede balans in te vinden. AM zelf 
is een commerciële ontwikkelaar. AM is nieuwsgierig hoe zij als ontwikkelaar een positieve bijdrage 
kan leveren aan een stad voor en van iedereen. Kwaliteit van ruimte en daarmee kwaliteit van leven, 
behoort tot de missie van AM.  
 
4. Vraag 
Waarom vertelt AM weinig vertelt over de eigen visie op de inclusieve stad? 
Antwoord 
AM wil ruimte bieden aan de deelnemers zonder daarbij richtingen aan te geven; het is de bedoeling 
dat deelnemers niet worden beperkt. AM is op zoek naar innovatieve visies en vernieuwende ideeën. 
 
5. Vraag 
“Kern van de opgave" en laatste punt van 4.2 “Ontwikkelstrategie”: moet hier niet ook business case 
staan? In hoeverre is AM bereid openheid van de stichtingskosten te geven en deze als ontwerp tool 
ter beschikking te stellen? 
Antwoord 
De ontwikkelstrategie staat centraal; er wordt niet gevraagd om een ontwerp op een specifieke 
locatie. Bij de ontwikkelstrategie kan worden gedacht aan ideeën over hoe het ontwikkelproces eruit 
ziet, welke stappen moeten worden genomen, welke partijen moeten op welk moment moeten 
worden betrokken, hoe kan de fasering eruit zie en wat kan een aan te bevelen financieringsstrategie 
zijn? 
AM geeft geen inzicht in stichtingskosten, tenzij de samenwerkingspartner risicodragend mee 
participeert in de ontwikkeling. AM staat zeker open voor andere manieren van financieren wanneer 
dat de doelstelling van Inclusieve stad ten goede komt. 
 
6. Vraag  
Kunnen werkmethoden onderdeel van de visie zijn?  
Antwoord 
Zie antwoord op de voorgaande vraag. 
 
7. Vraag 
Het is niet helemaal duidelijk welke context AM voor ogen heeft. Uitsluitend de Nederlandse 
Inclusive City, het werkterrein van AM? Of ook de Afrikaanse en Aziatische Inclusive City?  
Antwoord 
AM staat open voor ideeën en goede voorbeelden vanuit andere culturen, en voor samenwerking 
met mensen uit het buitenland, maar de opdracht zal betrekking hebben op een Nederlandse 
situatie. 
 
Deelname 
 
8. Vraag 
Het is een internationale prijsvraag, hoe werkt dat in de praktijk? 
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Antwoord 
Wat u bedoelt met ‘internationale prijsvraag’ is niet duidelijk. Deelname staat open voor iedereen 
die aan de voorwaarden voor deelname voldoet. Of ment nu woont en/of werkt in Nederland of 
daarbuiten, speelt geen rol. Als tegemoetkoming aan niet-Nederlands sprekende geïnteresseerden 
uit Nederland of daarbuiten, zijn de prijsvraagdocumenten zoveel mogelijk vertaald.  
De ontwerpopdracht zal betrekking hebben op een Nederlandse situatie, dus ongeacht waar de visie 
vandaan komt: deze moet op die Nederlandse casus toepasbaar zijn. 
 
9. Vraag 
Op welke doelgroep richt de Open Oproep zich? We hebben als organisatie veel leden in China en 
Afrika. Mochten ze mee willen doen met cases en referenties uit Guangzhou, Wuhan, Durban, Abuja 
en Nairobi en ze worden geselecteerd om zich in Nederland te presenteren, dan is € 300 
respectievelijk € 2.400 echt niet genoeg voor reis naar en verblijf in Nederland. 
Antwoord 
Er wordt niet gevraagd om cases van elders. Er wordt gevraagd om een visie op de inclusieve stad, 
waarbij inspiratie van elders interessant kan zijn; zie verder het antwoord op de voorgaande vraag. 
AM stelt een gelijke tegemoetkoming in de kosten beschikbaar voor deelnemers die daarvoor in 
aanmerking komen; geen kostendekkende vergoeding op maat, afhankelijk vanwaar men afkomstig 
is.  
Er zijn ook andere mogelijkheden denkbaar voor presentaties, bijvoorbeeld via skype, conference 
omgevingen e.d. U kunt ook overwegen, samenwerking met een Nederlandse partner aan te gaan. 
Op het moment dat een internationale partij wordt geselecteerd voor de matchmaking-fase zal 
worden bekeken of dit mogelijk is via ‘contact op afstand’, of dat AM reis- en verblijfkosten vergoedt. 
Dit zal mede afhankelijk zijn van het land vanwaar de betreffende partij vandaan zou moeten komen. 
 
10. Vraag 
Wie moeten we vermelden als hoofdverantwoordelijke inzender? 
Antwoord 
Dat bepaalt u zelf. Houdt er rekening mee dat de hoofdverantwoordelijke inzender degene is die de 
visie presenteert. 
 
11. Vraag 
Mag je een gemeenteraadslid toevoegen aan je team? 
Antwoord 
De procedure staat open voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden voor deelname. Of sprake 
zal zijn van belangenverstrengeling in geval een casus zich in de gemeente waar dit raadslid deel 
uitmaakt van de gemeenteraad, is niet op voorhand te zeggen. Mocht deze bijzondere situatie zich 
voordoen, dan zal het gemeenteraadslid (ook vanuit de gemeente) wellicht moeten terugtreden uit 
het team. 
 
Inzendingen 
 
12. Vraag 
Kunt u aangeven wat de zin in het reglement precies betekent: ‘Referenties: welke referenties zijn er, 
en waarom zijn deze geschikt als referentie’?  
Antwoord 
Met referenties worden verwijzingen bedoeld die uw visie verduidelijken. De keuze welke 
referentiebeelden te gebruiken is vrij. Dat hoeft geen eigen werk te zijn. Derhalve kan de jury geen 
rechtstreekse relatie tussen referentiebeelden en de identiteit van de deelnemer(s) veronderstellen. 
Houd er wel rekening mee dat de eerste ronde van de prijsvraag anoniem verloopt. De inzending, 
dus inclusief de referentiebeelden, mag op geen enkele wijze te herleiden zijn naar de inzender op 
straffe van uitsluiting. Het afbeelden van uitsluitend eigen werk kan hiermee op gespannen voet 
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staan. De uitschrijver is niet op zoek naar het meest geschikte bedrijf, maar naar de beste visie voor 
deze specifieke opgave. Dat is het verschil tussen een aanbesteding voor architectendiensten en een 
ontwerpprijsvraag. Ook inzenders die niet over relevante eigen referenties beschikken hebben zo 
een kans zich te kwalificeren voor deze opdracht.  
 
13. Vraag 
In reglement staat dat je geen ontwerp mag inleveren? 
Antwoord 
Inderdaad. Er wordt gevraagd om een visie, niet om een ontwerp. Materiaal dat niet is gevraagd 
wordt niet in de beoordeling betrokken. Zie verder reglement art. 5.2. 
 
14. Vraag 
Het is niet de bedoeling een ontwerp in te dienen, maar zijn we wel vrijgelaten om onze ideeën te 
verbeelden?  
Antwoord 
Zie antwoord op de voorgaande vragen. Referentie verduidelijken uw visie; dat kan ook gelden voor 
schema’s en andere verbeelding van principes, echter specifieke ontwerpen en renderings zijn niet 
toegestaan en voldoen dus niet aan de voorwaarden voor inzendingen.  
 
15. Vraag 
Op de informatiebijeenkomst meende ik op de slides te zien dat je maximaal vier A4 pagina's in mag 
dienen in de eerste ronde. Graag wil ik via deze weg even vragen of dit correct is, of dat de maximaal 
drie A4 pagina's uit het reglement gelden? 
Antwoord 
Op geen van de presentaties is vermeld dat sprake kan zijn van 4 A4. Het reglement bepaalt dat er 
maximaal drie A4 kan worden ingediend.  
 
16. Vraag 
Als de visie meer uit beelden dan uit tekst bestaat maar geen ontwerp betreft, is dat wel toegestaan? 
En daar op voortbordurend: Is het toegestaan foto’s of een filmpje (zonder ontwerp) in te zenden als 
een referentiebeeld bij de visie?  
Antwoord 
Er is geen verhouding tussen tekst en beeld voorgeschreven. Separate filmpjes of foto’s maken geen 
deel uit van de inzending. De inzending bestaat uit maximaal 3 A4. Alle andere niet-gevraagde 
materiaal wordt niet in de beoordeling betrokken. 
 
17. Vraag 
In de eerste ronde wordt een visie gevraagd, daarna worden de maximaal acht geselecteerden 
gevraagd hun visie te presenteren. Is dat dezelfde visie? 
Antwoord 
Ja. Het is niet toegestaan de presentatie op een andere visie te baseren. 
 
Beoordeling 
 
18. Vraag 
Zijn er bij de beoordeling er parameters waaraan je meet? 
Antwoord 
Ja, zie reglement art. 4.2 voor de beoordelingscriteria. 
 
19. Vraag 
“Beoordelingscriteria”, in hoeverre is dit reëel, immers er wordt aan innovatieve ideeën gevraagd? 
Antwoord 
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Ook innovatieve ideeën kunnen worden beoordeeld; de beoordelingscriteria bieden een instrument 
om dit te kunnen doen. 
 
20. Vraag 
Is er gezien het thema van de Open Oproep overwogen een jury samen te stellen met een diverse 
culturele achtergrond?  
Antwoord 
De jury is samengesteld op basis van verschillende aspecten van de opgave in relatie tot de 
beoordelingscriteria. 
 
21. Vraag 
Komt er een juryrapport en wordt dat openbaar gemaakt?  
Antwoord 
Ja, zie reglement art. 6.5. 
 
Ateliers 
 
22. Vraag 
Kunt u het proces van de ateliers nader toelichten? Hoe zien die gesprekken eruit, zowel inhoudelijk 
als van ons verwacht? En hoe wordt dat in de planning en in relatie tot van de vergoeding gezien? 
Antwoord 
Het atelier kan worden gezien als een vorm van matchmaking tussen geselecteerden en AM.  
De deelnemers aan het atelier worden door AM gekoppeld aan een of meer ontwikkelaars, en aan 
een op dat moment beschikbare concrete locatie of opgave. In een atelier zijn medewerkers van AM 
vanuit verschillende disciplines aanwezig, met wie op basis van de geselecteerde visies verder 
samengewerkt wordt aan de opgave. De deelnemers kunnen na afloop hun idee verder vormgeven. 
De inspanningen die worden gedaan staan in een redelijke verhouding tot de beschikbare 
tegemoetkoming in de kosten. Aan de geselecteerden wordt tijdig informatie verstrekt over degenen 
die vanuit AM bij de gesprekken aanwezig zullen zijn en over de verdere gang van zaken in het 
atelier. 
 
23. Vraag 
Wat is de tijdsinzet en de samenstelling van het team? Wat wordt verwacht van tijdsinzet? Mag het 
team van samenstelling veranderen?  
Antwoord   
Het team dat meedoet aan de matchmaking dient dezelfde samenstelling te hebben als het team 
waarmee aan de open oproep wordt meegedaan. Het atelier zal een dagdeel in beslag nemen, 
mogelijk in combinatie met locatiebezoek (in dat geval twee dagdelen). Ter voorbereiding wordt 
uitgegaan van acht uur voorbereidingstijd en vier uur nazorg. In totaal moet worden uitgegaan van  
maximaal twintig uur. 
 
Vervolg 
 
24. Vraag  
Wat betekent: "de geselecteerde deelnemer betrekken bij een daadwerkelijke ontwerpopdracht uit 
haar portefeuille”? 
Antwoord 
AM heeft ofwel grondposities, ofwel is geselecteerd bij een tenderprocedure, ofwel doet mee in 
tenders. In dit kader kan zij een opdracht aan derden, bijvoorbeeld ontwerpers, verstrekken. 
Afhankelijk van de opdrachtsituatie kan dat in de fase zijn waarin de visie wordt gevormd, of in de 
realisatiefase. De opdracht betreft een marktconform betaalde opdracht die door AM wordt 
verstrekt. Afhankelijk van de inzending kan het gaan om een adviesopdracht of om een concreet 
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ontwerp. De opdracht staat in het teken van een te realiseren opgave. 
 
25. Vraag 
Het heet een prijsvraag, maar wat is de prijs? 
Antwoord 
De procedure betreft een open oproep op basis van visie die in meerdere fasen verloopt.  
Ieder van de maximaal acht daartoe geselecteerde teams ontvangt voor de presentatie van diens 
visie € 300,00 excl. btw. De vier teams die na deze presentaties worden geselecteerd voor deelname 
aan het atelier ontvangen hiervoor ieder een tegemoetkoming in de kosten van € 2.400 excl. btw. Uit 
deze vier teams wordt een winnaar gekozen. Deze winnaar krijgt een marktconforme opdracht 
binnen één van de AM projecten. Zie verder reglement, art. 7.4 en art. 7.6 
 
Overige vragen 
 
26. Vraag 
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schrijft regelmatig vergelijkbare opgaven uit en had ook 
deze Open Oproep kunnen doen. AM is een commercieel bedrijf. Wat is het verschil?  
Antwoord 
‘Open oproep’ betekent niet meer dan letterlijk: een openbare vraag aan iedereen die zich geroepen 
voelt om daarop binnen de gestelde kaders te reageren. Het zegt niets over de inrichting van de 
procedure. Ook anderen dan SCI of AM schrijven (selectie)procedures uit onder de noemer ‘open 
oproep’. Het SCI maakt deel uit van het cultuurbeleid van het rijk. Het voert dit beleid uit met onder 
meer subsidieregelingen. Zoals u zelf al zegt, is AM een commercieel bedrijf. Het SCI is geen 
opdrachtgever in het fysieke domein. Daarnaast is het doel van AM om met de winnaar een project 
te realiseren. 
 
27. Vraag 
Hoe wordt omgegaan met creatief eigendom? 
Antwoord 
Niet duidelijk is wat wordt bedoeld met ‘creatief eigendom’. Deelnemers behouden het auteursrecht 
op hun inzending, zie reglement art. 7.7. 
 
28. Vraag 
Stel dat jouw visie niet wordt gekozen, mag je dan met een andere ontwikkelaar in zee gaan met 
jouw visie?   
Antwoord 
Zie antwoord op de voorgaande vraag. 
 
29. Vraag 
Worden de inzendingen gepubliceerd, komt er mogelijk een boekje met alle inzendingen? 
Antwoord 
AM is voornemens om een publicatie te maken van alle inzendingen. Dit voor zowel het promoten 
van het onderwerp als ter profilering de inzenders en van AM. Alle inzenders worden daarover 
vooraf geïnformeerd; het staat hen vrij om van deze publiciteit af te zien, met uitzondering van de 
niet voor de maximaal acht geselecteerden. Zie verder reglement, art. 7.5. 
 
30. Vraag 
Is het wellicht een suggestie om na afloop met alle inzenders een eindconferentie over het thema 
Inclusieve Stad te organiseren?   
Antwoord 
Dat is een goede suggestie. AM sponsort diverse media en platforms en wil graag dit netwerk 
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gebruiken om exposure te geven aan de Inclusieve Stad. Het is mogelijk dat inzenders gevraagd 
worden hier een bijdrage aan te leveren. 
 
31. Vraag 
Hoe kom je aan je registratienummer? 
Antwoord 
Zie eerste opmerking van de uitschrijver, bovenaan deze nota van inlichtingen; het bepaalde over het 
registratienummer is vervallen. 
 
 
 


