
	
 
	
Clausule werkwijze vakjury VPRO Tegenlicht 
Pioniersverkiezing  
 
 
Betreffende de redactie van VPRO Tegenlicht 

> De redactie van VPRO Tegenlicht heeft voor een vakjury benaderd die 
aantoonbaar kennis, expertise en ervaring hebben in het veld en vakgebied 
van waaruit de Pioniersverkiezing ‘Woonpioniers’ is uitgeroepen. 

> De redactie van VPRO Tegenlicht is geenszins inhoudelijk betrokken bij de 
beoordeling van de ingezonden deelnemers, te noemen ‘pioniers’. 

> Het uitroepen van een winnaar van de ingezonden pioniers is uitsluitend 
voorbehouden aan de vakjury. De redactie van VPRO Tegenlicht heeft enkel 
een ondersteunende en faciliterende rol inzake het proces van jurering.  

> De redactie van VPRO Tegenlicht heeft de taak de finale avond te 
organiseren op woensdag 12 mei waar de winnaar uitgeroepen door de 
vakjury bekend wordt gemaakt en waar de jury verantwoording aflegt over 
het proces en keuzes die hebben geleid tot deze beoordeling. 

> De vakjury is bereid om, indien gewenst en daartoe wordt verzocht, nadere 
toelichting te geven aan deelnemende kandidaat pioniers betreffende de 
selectie, overwegingen en gemaakte keuzes. 

> Met het door VPRO Tegenlicht gestelde vertrouwen in deze professionele 
vakjury en het hieronder beschreven proces waarlangs de beoordeling van 
de ingezonden pioniers verloopt, is het niet mogelijk voor ingezonden 
pioniers om bezwaar aan te tekenen tegen uiteindelijke keuzes die de 
vakjury maakt. 

 
 
 
 



 
 
Betreffende de vakjury, bestaande uit: 
Voorzitter - Marja Elsinga (Professor Housing Institutions & Governance TU Delft) 
Leo Oorschot (PostDoc 1M Homes Initiatieve, TU Delft,  
Desirée Uitzetter (Directeur Gebiedsontwikkeling BPD & Voorzitter NEPROM) 
Zeno Winkels (Algemeen Directeur Woonbond) 
 
De zorgvuldigheid, kwaliteit en professionaliteit van het beoordelingsproces van 
de vakjury wordt op de volgende wijze geborgd: 
 

> De vakjury opereert onafhankelijk van de redactie van VPRO Tegenlicht en is 
verantwoordelijk voor het samenstellen van een beoordelingskader met 
criteria op basis waarvan beoordeling plaatsvindt van de ingezonden 
pioniers. Dit beoordelingskader met criteria is samengesteld op basis van 
ieders individuele expertise, kennis en ervaring in relatie tot het doel van de 
uitgeroepen Pioniersverkiezing ‘Woonpioniers’ (zie 
https://pioniers.op.vpro.nl/). 

> Het beoordelingskader bestaat uit een te hanteren hoofdcriterium met 
daarnaast criteria om de verschillende ingezonden pioniers met elkaar te 
kunnen vergelijken.   

> De jury zal alle inzendingen op basis van dit beoordelingskader met 
bijpassende criteria beoordelen. Dit proces en het selecteren van de 
uiteindelijke winnaar geschiedt op basis van onderlinge afstemming en 
consensus. 

> Indien er deelnemende pioniers zijn die op enige wijze in het verleden en 
heden verbonden zijn met een jurylid, zal het betreffende jurylid afzien van 
beoordeling over die specifieke inzending. De stem van dit jurylid wordt dan 
ook niet meegewogen in het uiteindelijke besluit. 

> Er wordt een juryrapport opgesteld waarin zowel het beoordelingskader 
met de verschillende criteria worden beschreven. Daarnaast zal de 
argumentatie worden beschreven van het kiezen van de uiteindelijke 
winnaar de Pioniersverkiezing ‘Woonpioniers’. 
 

 
 
 
 
 


