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Versterk de Petitie is een data-challenge waarvoor we programmeurs, data-journalisten, 
wetenschappers en ambtenaren bijeenbrengen om op basis van een aantal rijke datasets nieuwe 
inzichten te krijgen in hoe de beleidsinvloed van petitionarissen kan worden versterkt. Op die 
manier helpen we petitionarissen, vergroten we de waardering voor het instrument petities, en 
dragen we bij aan een meer directe en inclusieve democratie. 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEOORDELINGSCRITERIA 

 

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. 
  
·      Het resultaat van de data-challenge dient de hoofdvraag, hoe kan de beleidsinvloed van 

petitionarissen worden versterkt door de kracht (netwerk, kennis, en vaardigheden) van het 
gemobiliseerde netwerk beter te benutten, voldoende te beantwoorden; 

·      Je dient je analyse, visualisatie of toepassing fysiek of middels een videoboodschap te 
pitchen aan het eind van de dag op 12 oktober 2018 en de mogelijkheden ervan te laten 
zien aan de jury om kans te maken op de prijs; 

·      Je analyse, visualisatie of toepassing dient uiteraard te voldoen aan geldende wet- en 
regelgeving; 

·      Het winnen van een prijs is uitgesloten voor mensen die direct of indirect betrokken zijn 
bij de organisatie van Versterk de Petitie; 

·      De jury bepaalt tijdens Versterk de Petitie aan de hand van de beoordelingscriteria welk 
team of persoon de geldprijs wint, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; 

·     Wijzigingen aan de prijsvraag, beoordelingscriteria en algemene voorwaarden zijn 
voorbehouden aan de organisatie; 

·      Je analyse, visualisatie of toepassing die je tijdens de data-challenge maakt en bijdragen 
aan het beantwoorden van de hoofdvraag, zijn na afloop vrij te gebruiken; 

·      Als je deelneemt aan Versterk de Petitie ga je akkoord dat jouw naam, teamnaam, de naam 
van de toepassing, foto van het team en een screenshot van jouw toepassing gedeeld 
kunnen worden ten behoeve van communicatie rondom de data challenge; 

·      De tijdens de data challenge gemaakte analyses, visualisaties of toepassingen kunnen 
gebruik maken van beschikbaar gestelde of naar verwezen (open) databronnen; data mag 
ook via scraping van andere open databronnen verkregen zijn; 

·      De voorkeur gaat uit naar analyses, visualisaties of toepassingen die op een duurzame 
wijze bijdragen aan de doelstelling van de data challenge, dus na afloop ook nog ingezet 
kunnen worden of kunnen worden doorontwikkeld; 

·      De analyse, visualisatie of toepassing moet grotendeels gemaakt of doorontwikkeld zijn 
tijdens de data-challenge. 



·      De datasets beschikbaar gesteld door de stichting Petities.nl zijn uitsluitend te gebruiken 
ten behoeve van de datachallenge Versterk De Petitie op 12 oktober 2018 zelf en kunnen 
en mogen dus niet worden gebruikt voor andere doeleinden, op andere momenten en 
andere locaties buiten die van de datachallenge Versterk de Petitie zelf. 

  
·      De research and development grant van €2.500 is door de winnende partij naar eigen 

inzicht te besteden, maar wel aan activiteiten in de geest van de Versterk de Petitie 
data-challenge; 

·      De winnende partij is zelf verantwoordelijk voor het eventueel verdelen van de research and 
development grant richting groepsleden of samenwerkende partners.   

 
  
De jury zal vervolgens letten op de volgende beoordelingscriteria: 

Impact: Wat is de te verwachten impact van de analyse, visualisatie of toepassing? 
Gaat deze daadwerkelijk bijdragen aan beter inzicht, signalering of monitoring van 
hoe de beleidsinvloed van petitionarissen kan worden versterkt? Voorziet het in 
een behoefte? Zo ja, voor welke doelgroep: overheid, petitionarissen, wetenschap, 
journalisten? En is het wellicht economisch rendabel voor de makers, kunnen zij 
hier geld mee verdienen? Impact is het belangrijkste criterium. 

Creativiteit: In hoeverre is de gemaakte analyse, visualisatie of toepassing 
aantrekkelijk, creatief, innovatief of getuigt deze van out of the box denken?  

Complexiteit: In hoeverre getuigt de gemaakte analyse, visualisatie of toepassing van 
complex vakmanschap op het vlak van datagebruik, scripting en/of 
analyse-/visualisatiemethodiek?  

  
Vragen? 
Voor vragen over de data challenge kan contact opgenomen worden met 
versterkdepetitie@openstate.eu 
 

 

 
 






