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DE SPELREGELS 
Editie 2021 

 
Circulariteit 

Hoe zorg jij dat wij in 2050 volledig circulair zijn? 
 
 
 



  

   
 

Dé Challenge 
Wereldwijd bedenken ingenieurs de meest innovatieve oplossingen die van cruciaal belang zijn voor onze 
samenleving. Oplossingen voor de grote vraagstukken waar wij als maatschappij voor staan; bedacht door 
innovators die grenzeloos durven te denken en daadwerkelijk de stap zetten naar realisatie. Doe&Durf is een 
competitie waarin jij de kans krijgt om grenzeloos te denken. Wij bieden jou een podium om jouw ideeën met 
de ingenieursbranche te delen. … als je durft.  
 
Doe&Durf is een initiatief van JongNLingenieurs, de jongerenvereniging binnen Koninklijke NLingenieurs.  
Innovatie en zichtbaarheid is waar het om draait bij Doe&Durf. Met deze challenge willen we laten zien dat de 
jonge ingenieur is staat is om creatieve en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan de 
maatschappelijke uitdagingen van vandaag. We dagen de jonge ingenieur uit om als Doe&Durf ondernemer 
en innovator: 

• Geniale, innovatieve oplossingen te ontwikkelen, waarmee we de markt en de maatschappij kunnen 
helpen; 

• te laten zien dat deze innovatieve oplossingen (positief) bijdragen aan de maatschappij, waarbij je ook 
draagvlak creëert onder niet-ingenieurs. 

 
Wij dagen jou uit om in teamverband een geniaal idee te bedenken, waarbij het thema ‘Circulariteit; Hoe zorg 
jij dat wij in 2050 volledig circulair zijn?’  jullie startpunt is. 
 
In dit document vind je de spelregels van de challenge en natuurlijk een toelichting op het thema. Wij willen je 
veel succes en vooral veel plezier wensen met het doen en durven!  
 
Tot bij de workshops! 
 
Bestuur JongNLingenieurs 
Jorian Wals  
Maarten van Impelen  
Willem Koenen  
Richard Feiken  
Annemarleen Kersbergen 
Janine de Ruiter 
Guido Dekker 

  



  

   
 

De spelregels 
 

Thema 2021 – ‘Circulariteit; Hoe zorg jij dat wij in 2050 volledig circulair zijn?’ 
De Nederlandse ambitie is een volledige circulaire economie te hebben in 2050. Het pad richting een circulaire 
economie in 2050 volgt geen rechte lijn. Nieuwe ontwikkelingen en innovaties moeten de bijdragen aan de 
opschaling van initiatieven en het vergroten van de impact op onze leefomgeving. Zo is er grote behoefte aan 
duidelijkheid over de meetbaarheid van circulariteit, inzicht in de benodigde wet- en regelgeving en het beter 
op elkaar afstemmen van vraag- en aanbod voor het hergebruiken van materialen. Voor de challenge van 
Doe&Durf zijn vier aandachtsvelden te onderscheiden binnen het thema Circulaire Economie:  

• Marktontwikkeling  

• Meten  

• Beleid, wet- en regelgeving  

• Kennis & bewustwording  
Marktontwikkeling gaat over product- en procesinnovaties, het beter op elkaar afstemmen van vraag- en 
aanbod voor hergebruik van materialen.  
Meten gaat over het (door)ontwikkelen van meetinstrumentaria om op een betrouwbare en vergelijkbare 
manier de circulariteit en de impact ervan op de omgeving te kunnen bepalen.  
Beleid, wet- en regelgeving gaat over het ontwikkelen van duidelijk beleid en regelgeving op het gebied van 
circulaire economie. Hoe kun je omgaan met het hergebruiken van materialen het gebruik van biobased 
materialen waarvoor op dit moment nog geen normering beschikbaar is.  
Kennis & bewustwording gaat tenslotte over het vergroten van kennis, het delen van kennis en het bundelen 
van kennis. Bewustwording is een essentieel onderdeel van de huidige en toekomstige generaties om 
duurzamere of meer circulaire keuzes te maken 
 
We erkennen dat onze snel digitaliserende wereld veel goede dingen brengt, maar de ook de harde 
technische oplossingen blijven voor deze problemen noodzakelijk. We dagen je uit om verder te denken dan 
nieuwe apps of systemen en te komen met een technische oplossing voor de circulaire uitdaging van de 
toekomst. 
 
 

 



  

   
 

Deelname 
Door mee te doen aan deze challenge krijg je als team de kans om te laten zien wat wij als jonge, ambitieuze 
en talentvolle ingenieurs (en dus als branche) kunnen betekenen voor de maatschappij. Hiermee zet je jezelf, 
jouw bedrijf en de ingenieursbranche op de kaart. 
 
Als deelnemer krijg je de kans om ‘out of the box’ aan de slag te gaan en je creativiteit de vrije loop te laten. 
Beperkte spelregels zorgen ervoor dat je als team volledig je talenten in kunt zetten en het ook eens helemaal 
anders kunnen doen. Je bent als team eigen baas, waarin vrijheid centraal staat. 
 
Je gaat met je eigen team aan de slag met jullie concept en idee. Tijdens de workshops willen we je inspireren 
en motiveren om je idee verder te brengen. Alle teams zijn bij deze workshops aanwezig, zodat jij ook andere 
jonge ingenieurs kunt ontmoeten. 
 
Dit jaar kunnen Individuele jonge ingenieurs, die bij een lidbureau werken, maar geen volledig team kunnen 
formeren, zich persoonlijk aanmelden. Zij vormen met andere individuele ingenieurs een Doe&Durf team. 

 

Van idee naar concept 
Bij je inschrijving lever je een korte beschrijving van het idee aan. Deze beschrijving is enkel bedoeld voor de 
organisatie en geeft ons alvast een beeld van de verscheidenheid aan ideeën. Daarnaast willen we jullie op 
deze manier uitdagen om met het thema aan de slag te gaan. Dit idee werk je met een eigen team gedurende 
de challenge verder uit. Wij organiseren workshops die jou inspireren, je kennis verrijken en/of die bijdragen 
aan je proces en/of ontwerp van je idee.  
 
Na de workshops dien je je concept in en nomineert de jury vijf teams voor de finale. Behoor je tot de 
genomineerden, dan ontvang je van ons zowel telefonisch als schriftelijk bericht. Over de uitslag wordt verder 
niet gecorrespondeerd. Tot slot beslist de jury tijdens de finale wie de winnaar is van de Doe&Durf Challenge 
en wie de prijs van € 1.000, - in ontvangst mag nemen.  
 
De jury beoordeeld de finalisten op de volgende punten: 

• Het concept wordt gescoord op:  
o innovatiegehalte en originaliteit;  
o mate en diepgang van uitwerking; 
o aangetoonde haalbaarheid; 
o mogelijke spin-off; 
o verkoop potentieel. 

• Het concept moet door de (social) media opgepakt kunnen worden en de interesse wekken van, de 
politiek en opdrachtgevers. Welk team weet hun concept het beste aan de man te brengen? 

• De ideeën van de teams moeten de trots en verbinding van de deelnemers en het publiek aanspreken, 
iconisch zijn. 

• De deelnemers en de lidbureaus moeten zich in hun idee en uitwerking herkennen en voelen dat ze er 
wat aan hebben. 

• De mate waarin het concept zorgt voor nieuwe inzichten in de branche.  

 

  



  

   
 

De inschrijvingscriteria  
Voor zowel de inschrijving als het team zijn de volgende criteria opgesteld. 
 
De criteria voor de inschrijving: 

• Teams zijn vrij om een eigen interpretatie of insteek van het thema te kiezen. 

• De inschrijving dient origineel en innovatief te zijn. 

• De inschrijving dient (potentiële) media-aandacht te creëren. 

• Inschrijven via Inschrijving Doe&Durf.  

• De inschrijving sluit om 23.59 uur op vrijdag 10 september 2021. 

• Met het aanmelden van een team, worden de (financiële) voorwaarden geaccepteerd.  

• Bij deelname is men verplicht binnen twee weken na ontvangst van de factuur het inschrijfgeld van     
€ 300,- per team te voldoen. 

• Tot slot is inzet, commitment en aanwezigheid bij de workshops en eventuele finale een vereiste! 
 
De criteria voor de teams: 

• Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers jonger dan 36 jaar 
Wij moedigen aan dat ieder team bestaat uit een diverse mix van specialisten die een bijzondere 
bijdrage kunnen leveren aan het uit te werken idee. Verder verwachten wij van alle teamleden 
enthousiasme en commitment; aanmelding is niet geheel vrijblijvend.  

• Binnen het team is er een teamcaptain 
De teamcaptain zal als contactpersoon fungeren voor de Doe&Durf organisatie. 

• Het lidbureau levert een teammanager aan voor het team 
Om de betrokkenheid van het lidbureau te vergoten, stelt ieder team een teammanager aan (iemand 
van buiten het team). Bijvoorbeeld een teammanager die direct vanuit de directie betrokken is. De 
teammanager dient als vraagbaak voor het team. De leeftijdsgrens van 36 jaar geldt niet voor de 
teammanager. 

• Het team draagt de naam van een lidbureau van Koninklijke NLingenieurs 
Elk team heeft een lidbureau van Koninklijke NLingenieurs als basis. Dit houdt in dat minimaal twee 
teamleden voor een bedrijf werken dat lid is van Koninklijke NLingenieurs om de link met het 
lidbureau te bewaren. De overige teamleden kunnen relevante specialisten zijn die niet direct bij het 
lidbureau werkzaam zijn, maar enthousiastelingen die werken voor bijvoorbeeld partners van het 
lidbureau, of een bijzondere skill bezitten, etc.  

• Het lidbureau van Koninklijke NLingenieurs staat garant 
Bij deelname staat één van de lidbureaus van Koninklijke NLingenieurs garant voor deelnamegelden 
en inzet van de teamleden.  

• Een lidbureau mag meer dan één team aanleveren 

• Inschrijfgeld voor deelnemende teams bedraagt € 300,- 
Deelnemende teams kunnen na inschrijving en indiening van het idee meedoen aan de workshops. 
Hiervoor vragen wij € 300,- inschrijfgeld om de organisatiekosten te dekken. Bij deelname ga je 
akkoord met de voorwaarden zoals omschreven in dit document. De contactpersoon ontvangt een 
factuur voor het inschrijfgeld vanuit Koninklijke NLingenieurs. Voor de individuele ingenieurs zullen de 
inschrijfkosten gedeeld worden door het uiteindelijk samengestelde team. 

• Bijdrage voor teams die deelnemen aan de finale bedraagt € 300,- 
Er zijn 5 teams die na de voorrondes geselecteerd worden voor de finale. Om dit finale event te 
bekostigen, dragen de teams die de finale bereiken € 300,- extra bij. 
 
Alle bedragen genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

https://q.crowdtech.com/2uN9yWuqI0-7LR4Z4p-ZUg


  

   
 

 

De planning 

 

 


