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WOAW 2022 
Reglement 
 

Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 23 juni 2022 

 

 

Artikel 1. Doelstelling 
 

De provincie Antwerpen wil studenten of jong-afgestudeerden jaarlijks de kans bieden 

om originele, vernieuwende woonideeën of -concepten, die inhoudelijk aansluiten bij de 

beleidsnota Wonen maar beleidsmatig (nog) onvoldoende aandacht krijgen, (verder) te 

ontwikkelen en te verspreiden. Op die manier wil de provincie Antwerpen de visie uit de 

beleidsnota Wonen omzetten in vernieuwende ideeën. 

 

Het idee moet aandacht hebben voor minstens twee van de vier volgende gekoppelde 

richtinggevende principes uit de beleidsnota Wonen: 

- duurzaamheid en circulariteit 

- veerkracht en gezondheid 

- mobiliteit en diversiteit 

- beschikbaarheid en betaalbaarheid. 

 

De prijs WOAW 2022 wil een stimulans zijn om innovatieve ideeën en concepten met een 

maatschappelijke meerwaarde binnen het beleidsdomein wonen (in de meest brede zin 

van het woord) in alle onafhankelijkheid verder te kunnen uitwerken. 

 

De stimuleringsprijs is bedoeld als een opstartbudget voor de indiener om zijn idee 

verder te ontwikkelen. Op het einde van het onderzoek, ongeveer een jaar later, worden 

de resultaten voorgesteld aan de provincie Antwerpen en zal een moment worden 

voorzien waarop de resultaten worden voorgesteld aan het (brede) publiek met de 

bedoeling woonactoren en beleidsmakers te inspireren en het toekomstig woonbeleid 

vorm te geven. 

 

 

Artikel 2. Doelpubliek 
 

Deze actie richt zich tot laatstejaarsstudenten in het hoger onderwijs en jong 

afgestudeerde ontwerpers, onderzoekers en ondernemers tot 30 jaar 1 met een affiniteit 

met de concepten ‘wonen’ of ‘woonbeleid’. 

 

 

Artikel 3. Financiële ondersteuning 
 

De stimuleringsprijs wordt één maal per jaar uitgereikt. De deputatie bepaalt jaarlijks de 

concrete modaliteiten van deze prijs. Zij zal communiceren wanneer de jaarlijkse uiterste 

indieningsdatum is en zij zal een beperkte beoordelingscommissie samenstellen ter 

beoordeling van de inzendingen. De prijs bestaat uit een éénmalige financiële 

ondersteuning ter waarde van € 5.000. Dit bedrag moet worden aangewend om het idee 

                                                           
1 Op het moment van uiterste indieningsdatum heeft de indiener de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt. 
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van de initiële indiening verder uit te werken tot een concreet voorstel met voldoende 

maturiteit om te worden uitgedragen en verspreid onder woonactoren en beleidsmakers. 

Per jaar kunnen maximaal drie laureaten worden aangeduid. 

 

 

Artikel 4. Modaliteiten van indienen 
 

De indienende kandidaten omschrijven op een heldere en bondige manier hun 

voorstel(len) voor een vernieuwend idee inzake wonen of woonbeleid. Het moet gaan om 

een innovatief, origineel idee dat nog niet werd gepubliceerd of dat nog onvoldoende 

ingang heeft gevonden in het gangbare discours rond hedendaags wonen, maar dat de 

indiener graag verder zou uitwerken. 

 

Een pitch/paper van maximaal twee A4’s waarin bondig en gericht het idee wordt 

voorgesteld is voldoende. Hierin wordt aandacht besteed aan: 

- de omschrijving van het probleem 

- de beschrijving van het idee/project 

- een beknopt stappenplan 

- mogelijke partners die bij de verdere uitwerking zullen worden betrokken 

- het eindresultaat. 

 

 

Artikel 5. Beoordelingscommissie  
 

De beoordelingscommissie die de laurea(a)t(en) aanduidt, zal bestaan uit: 

 

- het diensthoofd Wonen 

- een adviseur van de dienst Wonen 

- de directeur van Kamp C 

- het diensthoofd Ruimtelijke Planning 

- twee externe juryleden. 

 

Deze commissie beoordeelt alle inzendingen puur op inhoudelijke basis. De commissie 

geeft een gemotiveerd voorstel aan de deputatie om deze prijs toe te kennen. De 

deputatie kent de prijs toe. 

 

 

Artikel 6. Beoordelingscriteria 
 

Voor de beoordeling van de voorstellen zal de beoordelingscommissie rekening houden 

met drie criteria, met name: 

- de relevantie van het onderwerp 

- de aantoonbare meerwaarde van het idee 

- de kwaliteit van de pitch. 

 

 

Artikel 7. Opvolging 
 

Tijdens de uitwerking van het idee blijft de beoordelingscommissie aan boord om op 

regelmatige basis de verdere totstandkoming op te volgen en waar nodig bij te sturen. 
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Indien de beoordelingscommissie vaststelt dat de inhoud of de voortgang onvoldoende is, 

kan (een gedeelte van) de financiële ondersteuning worden teruggevorderd. 

 

 

Artikel 8. Communicatie 
 

De provincie Antwerpen kan te allen tijde, ook na afronding, communiceren over het idee 

en project, zowel off- als online. Dat gebeurt steeds in voorafgaand overleg met de 

laureaat. 

 

Omgekeerd kan ook de laureaat te allen tijde communiceren over het idee en project, 

zowel off- als online, op voorwaarde dat de provincie Antwerpen duidelijk wordt vermeld. 

Ook dit gebeurt steeds in voorafgaand overleg met de provincie Antwerpen.  

 

 

Artikel 9. Slot 
 

Met het indienen van zijn voorstel gaat de indiener akkoord om na afronding het 

resultaat publiek voor te stellen. Hij verbindt zich ertoe mee te werken aan en aanwezig 

te zijn op het publieksmoment. Het format wordt in overleg met de 

beoordelingscommissie bepaald. 

 

Het resultaat moet te allen tijde, ook na afronding, beschikbaar blijven voor het (brede) 

publiek. 

 

 

__________ 

 

 

 

Dit reglement werd goedgekeurd door de Provincieraad van 23 juni 2022 en wordt van 

kracht vanaf 23 juni 2022. 

 

 

__________ 


