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Wat zijn de voorwaarden en beoordelingscriteria? 
Hieronder zijn de voorwaarden te vinden waar de app aan moet voldoen en waar de jury op zal 
letten. 
  
·      De app mag een mobiele toepassing, desktop toepassing, web-app, visualisatietool, 

dashboard of analysetool zijn en is bij voorkeur multi-platform;  
·      De ontwikkelde app moet in overwegende mate gebruik maken van de open Provinciale 

Staten-besluitvormingsdata van de 5 deelnemende provincies (Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Limburg, Utrecht en Flevoland), uiteraard mag de data gecombineerd 
worden met andere (open) databronnen, waaronder de  coalitieakkoorden 
(https://openstate.eu/nl/projecten/politieke-transparantie/open-coalitieakkoorden/), 
verkiezingsprogramma's, Open Raadsinformatie en nieuwsberichten van politieke partijen 
via PoliFLW.nl data; 

·      De app mag een nieuwe toepassing zijn of een uitbreiding zijn van een bestaande 
toepassing; 

·      De app wordt als open source toepassing opgeleverd; 
·      De app moet technisch en praktisch uitvoerbaar zijn met de aangeboden databronnen en 

op te leveren zijn voor 1 maart 2019; 
·      De persoon of groep die het app-idee indient moet zelf of via vooraf benoemde partners in 

staat zijn om het app idee daadwerkelijk uit te voeren; 
·      De indieners zijn in staat om fysiek of via een videopresentatie hun app te pitchen voor de 

vakjury op 12 december 2018 tijdens een bijeenkomst (locatie wordt nog bekend gemaakt); 
·      De app moet bij oplevering een volledig functionele app zijn, geen mock-up en geen 

gebruik van dummy-data;  
·      Het idee dient uiteraard te voldoen aan geldende wet- en regelgeving;  
·      De winnende partij of teamleden van de winnende partij zijn niet werkzaam bij een van de 

5 provincies die de app-challenge organiseren (Utrecht, Flevoland, Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Limburg) en Open State Foundation; 

·      Een team mag maximaal 3 inzendingen indienen; 
·      De indiener is verantwoordelijk voor het tijdig distribueren van de app via app stores 

(indien het een mobiele toepassing is); 
·      De winnende partij is zelf verantwoordelijk voor het eventueel verdelen van het 

ontwikkelbudget van €30.000 richting groepsleden of samenwerkende partners. 
·      Het ontwikkelbudget van €30.000 is exclusief btw;  
·      Het ontwikkelbudget is inclusief het organiseren van beheer en onderhoud (een 

service-level agreement) voor de periode van 1 kalenderjaar.  
·      De organiserende partijen zullen in overleg treden met de winnaar om een passend 

servicecontract op te stellen met nadere invulling van de voorwaarden. 
 
 
  
De jury zal vervolgens letten op de volgende beoordelingscriteria: 
·       Doelgroep: de app moet een of meerdere duidelijk gespecificeerde doelgroepen hebben; 
·       Impact: de app slaagt erin om het publieksbereik van Stateninformatie van de vijf 

provincies te vergroten voor een of meerdere doelgroepen en de app doet dit op een 
structurele wijze; 

·       Open data: de app toont de mogelijkheden en potentie van het hergebruik van open data 
aan; 

https://openstate.eu/nl/projecten/politieke-transparantie/open-coalitieakkoorden/


·       Creatief: het idee getuigt van creativiteit, is vernieuwend en heeft bij voorkeur een 
aansprekende user-interface; 

·       Uitvoerbaar: de technische uitvoerbaarheid van het idee; 
·       Expertise: de technische expertise en ervaring van de indieners; 
·       Duurzaamheid: de app moet worden gecreëerd met het oog op duurzaamheid, na 

lancering moet de app op zichzelf kunnen staan.  
 
 
Inzenden app 
Om je app idee in te zenden dien je het formulier op de website in te vullen. Inzenden kan tot 
en met 9 december om 23:59. Over de uitslag van het juryberaad kan niet worden 
gecorrespondeerd. Open State Foundation zal het proces van de app-challenge begeleiden en 
zorgen dat de algemene voorwaarden en beoordelingscriteria worden nageleefd. 
  
 
De volgende informatie dien je mee te sturen: 
  
·      Titel van je app 
·      Korte aansprekende samenvatting van je app (max. 150 woorden) 
·      Uitgebreide omschrijving van de werking van de app in woord en of beeld (min. 500 

woorden – max. 750 woorden)  
·      Technisch plan van aanpak om app te bouwen (maximaal 500 woorden) 
·      Welke datasets gebruik je voor je app? 
·      Kort communicatieplan (omschrijving van de doelgroep voor wie de app is bedoeld, pr 

mogelijkheden) (max. 250 woorden) 
·      Voeg bij voorkeur een mock-up of screenshot van je app toe (uploaden afbeelding)  
·      Kort overzicht van teamleden die de app gaan bouwen met (technische) expertise en kort 

portfolio van eerder uitgevoerde vergelijkbare projecten, waarbij je aantoont dat jouw 
team/partners de app daadwerkelijk kunnen bouwen 

·      Jullie team heeft tijd en expertise om de app te bouwen voor maart 2019 (ja/nee)  
·      Contactgegevens van de contactpersoon namens de indiener(s) 
·      Je gaat akkoord met de voorwaarden zoals opgenomen in de omschrijving van de app 

challenge (akkoord)  
  
Vragen? 
Voor vragen over de App Challenge of data of API kan contact opgenomen worden met Nora 
van de Open State Foundation via nora@openstate.eu. 
  
 

 
 






