
 
 

 
 
 
Reglement Deventer Architectuurprijs 2022 
 
Dit is een reglement waarin de regels staan, die gelden voor de organisatie van de Deventer 
Architectuurprijs. Het reglement is bindend en bevat de criteria voor toekenning van de prijs van de 
vakjury en de publieksprijs. 
 
Criteria voor toekenning 
 
Voor de prijzen, die worden uitgereikt in 2022 komen bouwwerken (gebouwen of 
gebouwensembles) in aanmerking: 
 

- die opgeleverd zijn in de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 augustus 2022,  
- liggen binnen de gemeentegrenzen van Deventer,  
- voldoen aan de doelstelling van de prijs,  

 
Iedereen kan een bouwwerk aandragen om mee te dingen.  
 
Vakjury en selectie 
 
Architectuurcentrum Rondeel nodigt een bevriend Architectuurcentrum in een andere Nederlandse 
stad uit een onafhankelijke vakjury samen te stellen.  
Die vakjury selecteert uit de inzendingen maximaal 15 genomineerden. 
De architecten van de genomineerde projecten worden verzocht te laten weten of zij de nominatie 
accepteren en de voor de beoordeling door de vakjury en het publiek benodigde informatie aan te 
leveren. De inzendingen worden aan de jury ter hand gesteld. 
 
De prijswinnaars worden vastgesteld door het publiek (via digitale stemming) en door de vakjury en 
bekendgemaakt op de dag van de prijsuitreiking op 1 november 2022. 
 
 

 

 



 
 

 

 

REGLEMENT DEVENTER ARCHITECTUURPRIJS 2022  

Artikel 1: Doel  

a) Het Architectuurcentrum Rondeel beoogt door het uitreiken van de Deventer Architectuurprijs 

een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur in Deventer.  

b) Het doel van de Deventer Architectuurprijs is het vestigen van aandacht op 

bouwwerken/projecten, die voorbeeldig zijn, een nieuwe norm of standaard zetten en/of een 

toonbeeld zijn van vernieuwing van de architectuur.  

c) De Deventer Architectuurprijs wordt in principe elke twee jaar in de even jaren uitgereikt. De 

eerste editie vind plaats in 2022.  

Artikel 2: Organisatie  

a) De organisatie van de Deventer Architectuurprijs is in handen van Architectuurcentrum Rondeel te 

Deventer.  

b) Het secretariaat van de Deventer Architectuurprijs is ondergebracht Architectuurcentrum 

Rondeel, gevestigd te Assenstraat 14, 7411 JT Deventer. Dit is tevens het correspondentieadres 

inzake de Deventer Architectuurprijs.  

Artikel 3: Voorwaarden voor deelname  

a) Iedereen kan een bouwwerk aandragen voor deelname aan de Deventer Architectuurprijs.  

b) De vakjury selecteert uit de inzendingen maximaal 15 genomineerden. 
De architecten van de genomineerde projecten worden verzocht te laten weten of zij de nominatie 
accepteren en de voor de beoordeling door de vakjury en het publiek benodigde informatie aan te 
leveren.  
 
c) Uitgesloten van deelname zijn de leden van de jury (en hun bureaus).  

d) Aan deelname zijn voor de inzenders geen inschrijvingskosten verbonden.  

Artikel 4: Indieningvereisten  

a) Per editie kunnen de indieningsvereisten voor de Deventer Architectuurprijs nader gespecificeerd 

worden door het bestuur van de Stichting Architectuurcentrum Rondeel.  

b) Per editie wordt het tijdschema op de website vermeld. Tenminste twee maanden voor de 

inzenddatum wordt het tijdschema op de website gepubliceerd.  

c) Voor de Deventer Architectuurprijs geldt dat de inzending moet voldoen aan de volgende eisen om 

in aanmerking te komen voor de prijs:  

- de inzending betreft een bouwwerk (gebouw of gebouwensemble) dat in Deventer is 

gerealiseerd;  



 
- de inzending betreft een bouwwerk dat is opgeleverd in de door het stichtingsbestuur 

vastgestelde jaren, voorafgaand aan het jaar van uitreiking (editie 2022 betreft gebouwen 

opgeleverd tussen 1 januari 2018 en 15 augustus 2022);  

- de inzending heeft betrekking op een solitair gebouw of een gebouwensemble op één 

aaneengesloten locatie;  

- de inzending kan zowel betrekking hebben op een nieuw gebouw(ensemble) als op 

verbouw/transformatie van een bestaand gebouw(ensemble);  

- de inzending wordt ingediend in de Nederlandse of in de Engelse taal.  

d) Inzendingen waarop een of meer van deze criteria in het geheel niet van toepassing zijn worden 

niet in de beoordeling betrokken. De jury kan hiervan gemotiveerd afwijken.  

e) Mochten er naar aanleiding van het reglement, het deelnameformulier of de indieningvereisten 

vragen ontstaan, dan zal het secretariaat – voor zover van wezenlijk belang voor potentiële 

deelnemers – de antwoorden op deze vragen publiceren op de website.  

f) Inzendingen dienen voor de gestelde deadline volledig door het secretariaat te zijn ontvangen.  

g) Bij indiening van de inzending ontvangen de inzenders een ontvangstbevestiging van het 

secretariaat.  

h) Te laat ontvangen inzendingen worden van deelname uitgesloten.  

i) Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken.  

j) De secretaris van de jury onderzoekt voorafgaande aan de jurering of de inzendingen voldoen aan 

de inzendingvoorwaarden en legt zijn bevindingen voor aan de jury. Uitsluitend de jury beslist over 

de ontvankelijkheid van inzendingen.  

k) Het secretariaat en de jury heeft het recht inzenders afzonderlijk te benaderen voor het 

verstrekken van (nadere) toelichting of aanvullend materiaal op hun inzending.  

Artikel 5: In te dienen bescheiden  

a) Genomineerde inzenders verklaren zich bij inzending akkoord met het reglement.  

b) Per editie kunnen de in te dienen bescheiden door het bestuur van de Stichting nader worden 

gespecificeerd.  

c) De genomineerde inzendingen voor de Deventer Architectuurprijs dienen de volgende bescheiden 

te bevatten en kunnen uitsluitend digitaal aangeleverd worden via de website:  

- Volledig ingevuld deelnameformulier conform het format van de website met naam en 

adresgegevens inclusief de akkoordverklaring met het reglement en de bereidheid om (als 

genomineerde) op de dag van de prijsuitreiking de inzending toe te lichten.  

- Een presentatie conform het format van de website, waarbij de inzending in woord en beeld 

wordt gepresenteerd. De presentatie bevat in ieder geval de volgende onderdelen: een 

tekstuele beschrijving en een visuele presentatie (tekeningen, foto’s, afbeeldingen).  

- De visuele presentatie bevat maximaal vijf beeldbestanden die samen een goede indruk 

geven van het project (conform het format van de website). Het eerste beeld moet 

representatief zijn voor de inzending. Dat beeld dient te worden aangeleverd in hoge 



 
resolutie en wordt gebruikt voor de overzichtspagina met alle inzendingen op de website, in 

drukwerk en op de tentoonstelling.  

- Voor de tekstuele projectbeschrijving dient het format van de website te worden gevolgd.  

- In een aanvullend document (digitaal, pdf liggend formaat A3) via de website te uploaden, 

dienen de plattegronden, doorsnedes en geveltekeningen van het bouwwerk te worden 

opgenomen. In dit document kan ook aanvullende documentatie (tekst, illustraties e.d.) 

worden weergegeven. Op het voorblad dient de titel van de inzending en de naam van de 

inzender(s) te worden vermeld.  

- Eén beknopt cv en/of biografie van de projectarchitect, met vermelding van 

opleidingsgegevens, loopbaan, belangrijkste projecten, publicaties en ontvangen prijzen 

en/of eervolle vermeldingen (max. twee pagina’s pdf staand A4-formaat).  

d) Nadere instructies over de (digitale) aanlevering van inzendingen worden op de website van 

Architectuurcentrum Rondeel vermeld.  

Artikel 6: Beoordelingscriteria  

a) Per editie kunnen beoordelingscriteria door het bestuur van de Stichting nader gespecificeerd 

worden.  

b) De jury beoordeelt de inzendingen voor de Deventer Architectuurprijs 2022 vanuit het 

samenhangende begrip van integrale ruimtelijke kwaliteit, waarbij voor elke editie geldt dat in ieder 

geval de volgende drie criteria worden gehanteerd, in willekeurige volgorde:  

- Functionele kwaliteit, gebruikswaarde  

- Architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit, belevingswaarde  

- Bijdrage aan duurzame ontwikkeling, toekomstwaarde  

- Bijdrage aan de identiteit van Deventer  

c) De jury kan in aanvulling op de vier algemene beoordelingscriteria aspecten voor beoordeling 

nader specificeren aan de hand van het jaarthema. Daarover wordt door de jury in het juryrapport 

verantwoording afgelegd.  

d) Uitsluitend bij de aanwijzing van de prijswinnaar kan de jury in haar eindoordeel betrekken de 

wijze waarop de genomineerde architect zijn/haar vak heeft uitgeoefend en de continuïteit in de 

kwaliteit van gerealiseerde projecten over een periode van maximaal tien jaar, voorafgaand aan het 

jaar waarin de prijs wordt toegekend.  

Artikel 7: Jury 

a) Het bestuur van de Stichting Architectuurcentrum Rondeel stelt voor deze editie van de Deventer 

Architectuurprijs een deskundige en onafhankelijke jury samen.  

b) De jury is onafhankelijk van de Stichting.  

c) De Stichting voert het secretariaat van de jury.  

d) De juryleden worden op persoonlijke titel benoemd door het bestuur van de Stichting. 

e) Benoeming tot lid van de jury geschiedt voor een zittingsperiode die duurt van de datum van 

benoeming tot de dag volgend op de dag waarop de prijs is uitgereikt, en waarop de jury wordt 

geacht te zijn ontbonden.  



 
f) Herbenoeming van juryleden is beperkt tot maximaal twee termijnen. Na drie achtereenvolgende 

termijnen zitting in de jury is men gedurende één ronde niet benoembaar.  

g) De jury bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, inclusief de voorzitter.  

h) Tenminste drie juryleden zijn qua opleiding en/of beroepsuitoefening vertegenwoordigers van de 

ontwerpdisciplines (architectuur, stedenbouw, landschap, interieur).  

i) Tenminste één jurylid is architect en staat als zodanig ingeschreven bij Bureau Architectenregister. 

j) De voorzitter hoeft niet noodzakelijkerwijs aan de in lid h) of lid i) genoemde eisen te voldoen.  

k) Bij verhindering van één der juryleden bij de eindbeoordeling kan een plaatsvervangend reserve lid 

opgeroepen worden met eenzelfde kwalificatie als het verhinderde lid.  

l) De jury besluit bij meerderheid van stemmen.  

m) Ter vaststelling van een dergelijke betrokkenheid gaat de jury in haar eerste zitting na of 

projecten zijn ingediend waarbij juryleden betrokken zijn geweest en stelt de jury vast of de 

onafhankelijke oordeelsvorming van een of meer juryleden in gevaar is of kan komen.  

n) Juryleden die op een of andere wijze zijn betrokken bij een van de ingediende projecten houden 

zich bij het juryberaad over het desbetreffende project afzijdig en onthouden zich daarbij van 

stemming.  

o) Onthouding wordt, met redenen omkleed, in het juryverslag vastgelegd. De mate van belang of 

betrokkenheid is ter beoordeling van de overige juryleden.  

Artikel 8: Jurering  

a) Aan de hand van de voordrachten selecteert de jury maximaal vijftien projecten. Architecten van 

die projecten wordt gevraagd hun project in te zenden en mee te dingen als genomineerde voor de 

Deventer Architectuurprijs van de vakjury.  

b) De indieners van de genomineerde inzendingen kunnen door de jury worden benaderd om meer 

gedetailleerde informatie te verstrekken over hun inzending.  

c) Geselecteerde bouwwerken kunnen door (een delegatie van) de jury worden bezocht.  

d) Het is ter uitsluitende beoordeling van de jury welke inzenders worden benaderd voor 

aanvullende informatie en welke inzending uiteindelijk het beste aan de beoordelingscriteria voldoet.  

e) De jury wijst de volgens haar beste inzending aan uit de genomineerden voor de Deventer 

Architectuurprijs.  

f) De jurybeslissing wordt met argumenten omkleed.  

g) Indien naar de mening van de jury sprake is van onvoldoende kwaliteit van de inzendingen, heeft 

zij het recht om geen winnaar aan te wijzen.  

h) Bij het vaststellen van de eindconclusies en de aanwijzing van de winnaar(s) zal de jury voltallig 

deelnemen aan de stemming.  

i) Plaatsvervangende leden verwerven het stemrecht van het jurylid dat zij vervangen.  



 
j) De door de Stichting aan de jury toegewezen secretaris heeft geen stemrecht.  

k) Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen van de overige 

juryleden staken is het oordeel van de voorzitter doorslaggevend 

 

Artikel 9: Juryrapport  

a) De jury stelt een rapport op waarin zij haar bevindingen neerlegt met betrekking tot de 

genomineerde inzendingen en waarin zij haar eindoordeel inzake voordracht van de winnaar kenbaar 

maakt.  

b) Het juryrapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en het 

verloop van de beoordeling en geeft aan in welke ronde de niet bekroonde inzendingen zijn 

afgevallen. Voor de genomineerde inzendingen bevat het rapport een overzicht van wat de toetsing 

aan de criteria heeft opgeleverd.  

c) Het juryrapport zal tegelijkertijd met de juryuitspraak worden uitgebracht. Openbaarmaking zal 

geschieden op de dag van de officiële prijsuitreiking.  

d) Deelnemers, juryleden, medewerkers van het secretariaat of anderen dan Architectuurcentrum 

Rondeel zullen niet in de publiciteit treden over zaken die inhoudelijk samenhangen met de prijs, 

voordat de jurybeslissing bekend is gemaakt.  

Artikel 10: Toekenning van de prijs  

a) De stichting Architectuurcentrum Rondeel kent de Deventer Architectuurprijs toe. De prijs van de 

vakjury is gebaseerd op een juryuitspraak. De publieksprijs is de uitkomst van een publieke 

stemming. 

b) De uitspraak van de jury zal door het bestuur van de stichting worden overgenomen.  

c) Het bestuur wijkt niet af van de uitspraak van de jury dan na voorafgaand overleg met de jury.  

d) Het bestuur kan de beoogde prijswinnaar alleen passeren op grond van zeer zwaarwegende 

ethische, morele of maatschappelijke bezwaren. In dat geval zal er geen prijswinnaar zijn.  

e) Op een gezamenlijke openbare bijeenkomst, waarbij de juryleden en de genomineerden aanwezig 

zijn, maakt de Stichting de winnende inzending en de prijswinnaar bekend en reikt de prijs uit.  

f) Op de bijeenkomst wordt het juryrapport door de juryvoorzitter openbaar gemaakt.  

g) Over de uitspraak van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.  

Artikel 11: Prijzen 

a) De Deventer Architectuurprijzen worden toegekend aan de architect van de door de vakjury en 

het publiek aangewezen winnende inzending.  

b) De prijzen bevatten een nader te bepalen bijdrage aan het winnende gebouw/project, dat aan de 

prijswinnaar wordt uitgereikt.  

 



 
Artikel 12: Publiciteit  

a) Inzendingen worden eigendom van Architectuurcentrum Rondeel.  

b) De juryleden, het secretariaat en de Stichting zullen strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van alle 

ontvangen bescheiden in acht nemen.  

c) Verveelvoudiging van ingezonden bescheiden door de Stichting ten behoeve van de 

jurywerkzaamheden is uitdrukkelijk toegestaan.  

d) Het materiaal van de inzendingen is beschikbaar voor publicaties, tentoonstellingen, 

videoproducties en andere promotionele activiteiten die met goedkeuring van de Stichting 

gekoppeld zijn aan de Deventer Architectuurprijs.  

e) De genomineerde inzendingen voor de Deventer Architectuurprijs worden gepresenteerd en/of 

tentoongesteld bij de prijsuitreiking. Tevens zullen de inzendingen worden opgenomen op de 

website en in publicaties van de Stichting.  

f) Deelnemers geven door instemming met het reglement de Stichting het recht alle ingezonden 

stukken kosteloos en rechtenvrij te gebruiken in publicaties met betrekking tot de Deventer 

Architectuurprijs.  

g) Voor afbeelding, publicatie of tentoonstelling op andere wijze is toestemming van de indieners 

vereist.  

Artikel 13: Slotbepaling  

a) Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing. 


