


 

 
 
 
BRIEFING - HEMA design daten™ op Dutch Design Week 2017 
 
HEMA design daten™  
Jouw idee samen met experts verder ontwikkelen tijdens HEMA design daten™ op Dutch 
Design Week 2017? HEMA nodigt jonge ontwerpers uit mee te denken over duurzaam en 
sociaal design en is op zoek naar ideeën met sociaal-maatschappelijk nut. Ideeën en 
producten die het leven leuker en makkelijker maken, op een duurzame en sociale manier.  
 
HEMA VOOR IEDEREEN 
Duurzaam en sociaal design zijn niet alleen voor HEMA van belang, maar voor iedereen. 
HEMA wil duurzaam en sociaal design stimuleren en voor iedereen toegankelijk maken.  
Duurzaamheid gaat volgens HEMA verder dan het uiteindelijke product of het proces dat aan 
de ontwikkeling vooraf gaat. Het biedt oplossingen voor een probleem en zet veranderingen 
in gang. 
 
KLANT OP NUMMER 1 
Bij HEMA denken we in alles wat we doen vanuit de klant. Dit doen we door onze klant in het 
dagelijks leven te observeren, het gesprek met haar aan te gaan en door haar nieuwe 
producten te laten testen. Op deze manier identificeren we behoeften en gaan we op zoek 
naar oplossingen en innovaties. Design thinking bij HEMA is breder dan alleen 
productontwikkeling. Het is een manier van denken die maatschappelijke thema’s raakt, door 
het observeren van het dagelijks leven, de mensen en hun gedrag.  
 
HEMA design daten™ op Dutch Design Week  
Heb je een sociaal en duurzaam idee dat verder ontwikkeld kan worden? En heb je hiervoor 
nog geen commerciële bedrijfsvoering gedaan of groot gepubliceerd? (geëxposeerd mag 
wel). Meld je dan aan voor HEMA design daten op Dutch Design Week. Werk samen met het 
HEMA expertteam om jouw ontwerp verder te ontwikkelen. Een idee dat niet alleen voor jou 
en HEMA is, maar voor iedereen. Dat noemen we HEMA design daten™. 
 
INSCHRIJVEN & PROCEDURE 
Inschrijven kan tot en met zondag 1 oktober via de link: 
https://dutchdesignfoundation.typeform.com/to/URc3vK 
 
Uit de inschrijvingen wordt een selectie gemaakt van 6 ontwerpers die zullen deelnemen aan 
het HEMA design daten™ op de Dutch Design Week in Eindhoven op zondag 22 oktober 
2017. Ideeën moeten worden ingediend door maximaal 1 A4 uitleg in tekst en 2-3 beelden bij 
te voegen. 
 
De geselecteerde ontwerpers ontvangen bericht op 12 oktober a.s. Daarna worden er 
interviews bij de geselecteerde ontwerpers afgenomen op het HEMA support office in 
Amsterdam op 13 en 16 oktober (je dient één van deze dagen beschikbaar te zijn). De 
geselecteerde ontwerpers worden via social media van Dutch Design Foundation en HEMA 
voorgesteld aan het publiek. Op 22 oktober vindt HEMA design daten™ tijdens Dutch 
Design Week 2017 plaats. Deze dag krijgen de zes geselecteerde ontwerpers de kans om 
hun idee verder te ontwikkelen met klanten en experts tijdens het design daten. Het 
expertteam bestaat uit: 
 
 
 

https://dutchdesignfoundation.typeform.com/to/URc3vK


• Senior HEMA designer  
• Marketing & communicatie expert HEMA  
• Sustainability expert HEMA  
• Expert senior designer  
• Daily life expert (geselecteerde klant van HEMA) 
• Expert Start-ups  

 
Aan het einde van de dag worden de concepten gepresenteerd aan het expertteam en kiestt 
dit team samen met juryvoorzitters Tanja Soeter (creative director HEMA) en Eva Ronhaar 
(head of sustainability HEMA) twee winnaars. De winnaars worden in de daaropvolgende 
drie maanden verder begeleid door het HEMA expertteam om hun idee verder te 
ontwikkelen. Aan het winnen is een budget van €10.000.- verbonden. Dit bedrag wordt 
besteed aan de verdere ontwikkeling van het idee en wordt beheerd door HEMA.  
  
VOORWAARDEN DEELNAME: 

• Je studeert aan een designopleiding of bent net afgestudeerd (max 2 jaar na 
afstuderen t.t.v. het inschrijven) aan een designopleiding 

• Je bent bereid om je idee samen met HEMA te ontwikkelen in de maanden 
november, december en januari (in deze maanden krijg je coaching etc.) en bent ook 
in deze maanden beschikbaar 

• Je bent bereid om het proces vast te leggen door middel van foto’s, vlogs en dit te 
delen met HEMA 

• HEMA krijgt de mogelijkheid om op afgesproken dagen met je mee te lopen en je te 
filmen in je proces 

 
HET WINNENDE IDEE IN DE PRAKTIJK 

• Je behoudt het eigendom over je ontwerp  
• Je hebt recht op €10.000.- om te investeren in je project. EMA beheert dit budget en 

jij geeft aan waar je het voor nodig hebt.  
• Je krijgt 30 uur aan coachingsuren van HEMA experts. Deze coachingsuren zijn niet 

inwisselbaar voor geld of andere diensten. 
 
CRITERIA 
Jouw idee bezit een vernieuwend karakter, biedt oplossingen voor een probleem en zet 
duurzame en sociale veranderingen in gang. Maakt jouw idee de wereld leuker en 
makkelijker? Hierbij dient niet het product als uitgangspunt te worden genomen, maar juist 
de handeling. 
 
INTELLECTUEEL EIGENDOM 
Het ontwerp/idee blijft van jezelf. HEMA geeft jou de kans dit verder te ontwikkelen met 
behulp van de experts bij HEMA. Zorg er zelf voor dat - indien je dit nodig vindt - je je eigen 
idee hebt vastgelegd, je gaat immers voor publiek presenteren. Mocht HEMA geïnteresseerd 
zijn om verder te gaan met jouw concept, dan doet HEMA je een passend voorstel. 
 
TIJDLIJN 
Aanmelden:       tot en met zondag 1 oktober 2017 
Bekendmaking selectie:     12 oktober 2017 
Opname interviews geselecteerde ontwerpers: 13 of 16 oktober bij HEMA of je eigen  

  werk omgeving, je dient een deze dagen  
  beschikbaar te zijn. 

HEMA design daten™:     22 oktober 2017 
Start coaching sessies:      1 november 2017– 31 januari 2018 
 
Vragen? 
Voor vragen over deelname kan contact worden opgenomen met: 
Inhoudelijk: Margriet Craens 040 – 296 11 50, margriet@dutchdesignfoundation.com  
Juridisch: Renate de Visser 020 – 311 44 11, Renate.de.Visser@hema.nl 
 

mailto:margriet@dutchdesignfoundation.com
mailto:Renate.de.Visser@hema.nl
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DEELNAMEVOORWAARDEN HEMA DESIGN DATEN™ 
 

ARTIKEL 1. DOEL 

Het doel van HEMA design daten™ is het stimuleren van duurzaam en sociaal design door jonge 

ontwerpers te vragen om mee te denken over diverse thema’s. Hierbij dient niet het product als 

uitgangspunt te worden genomen, maar de juist handeling. Door innovaties te bedenken die het leven 

leuker en makkelijker maken. Met HEMA design daten™ op Dutch Design Week streeft HEMA ernaar 

duurzaam innoveren/ design/ “design thinking “ onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Met 

de publiciteit rond HEMA design daten™ staan jonge ontwerpers in de belangstelling van vakgenoten en 

het publiek.  

 

ARTIKEL 2. DEELNAME 
HEMA design daten™ is een besloten traject; alléén studenten aan een erkende designopleiding of 

studenten die zo’n studie in 2015 (of later) hebben afgerond mogen deelnemen. 

Deelnemers kunnen zich aanmelden tot zondag 1 oktober via 

https://dutchdesignfoundation.typeform.com/to/URc3vK 
 

Zonder aanmelding is deelname aan HEMA design daten™ op Dutch Design Week (DDW) niet mogelijk. 

HEMA behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten indien zij niet aan deze 

deelnamevoorwaarden voldoen. 

Uit de inschrijvingen wordt een selectie gemaakt van 6 ideeën/ontwerpers die zullen deelnemen aan het 

evenement HEMA design daten™ tijdens  DDW in Eindhoven op 22 oktober 2017. 

 

ARTIKEL 3. DE GESELECTEERDE ONTWERPERS 

De geselecteerde zes ontwerpers ontvangen bericht op uiterlijk 12 oktober. En zijn beschikbaar op 13 of 

16 oktober 2017 voor de opname van een interview op HEMA HQ. Hierna geeft elke geselecteerde 

ontwerper voor de DDW een zg. ‘pitch interview’ en zullen zij allen worden voorgesteld op social media.  

 

ARTIKEL 4. HEMA DESIGN DATEN EN SELECTIE WINNAARS 

Tijdens Dutch Design Week in Eindhoven op 22 oktober 2017 krijgt elke geselecteerde ontwerper de 

kans om zijn/haar idee verder te ontwikkelen met de door HEMA gefaciliteerde experts (o.a. op het 

gebied van sustainability, design, start-ups). Elke ontwerper krijgt 30 minuten per expert om te 

brainstormen over het ontwerp/het idee.  
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Aan het einde van de HEMA design daten™-dag presenteren de ontwerpers hun idee aan alle experts 

gezamenlijk en zal een jury vervolgens twee winnaars kiezen die het concept naar een hoger plan tillen.  

 

ARTIKEL 5. EISEN AAN DE INZENDING EN AAN DEELNAME 

Ideeën moeten worden ingediend middels maximaal 1 A4 uitleg in tekst en max. 2-3 afbeeldingen 

(afbeeldingen zijn optioneel).  

Deelnemers moeten bereid zijn om hun idee samen met HEMA door te ontwikkelen in de maanden 

november, december (2017) en januari (2018) en dus beschikbaar zijn.  

Deelnemers gaan ermee akkoord dat:  

- hun bio wordt getoond op social media van DDF en HEMA en op schermen tijdens HEMA design 

daten™ 

- zij worden gefilmd gedurende het ontwikkel- en coachingsproces tijdens en na DDW   

- zij zelf vlogs maken en foto’s die gedeeld worden met HEMA 

- het (beeld)materiaal wordt ingezet bij de communicatie rondom HEMA design daten™ 

Het is niet toegestaan om als duo een ontwerp onder de naam van twee personen in te dienen. 

 

ARTIKEL 6. PRIJZEN 

De twee winnaars winnen elk een -door HEMA beheerd- budget van 10.000,- alsmede een 

coachingstraject waarin het idee verder wordt uitgewerkt.  

 

ARTIKEL 7. COACHING 

De winnaars worden in november, december en januari in totaal 30 uur gechoached door experts op het 

hoofdkantoor van HEMA B.V. te Amsterdam om het idee verder vorm te geven.  De coachings- uren zijn 

niet om te zetten in geld of in andere diensten.  

    

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM  

De winnaars behouden alle intellectuele eigendomsrechten op hun winnende idee. Zij staan HEMA 

echter toe het idee gezamenlijk vorm te geven. Deelnemers mogen hun idee/ontwerp vanaf de inzending 

niet meer op enigerlei wijze publiceren tot aan de bekendmaking van de winnaars op Dutch Design Week 

op 22 oktober 2017. 

 

ARTIKEL 9. BEOORDELING 

De jury gaat in eerste instantie na of een inzending voldoet aan de in deze bepalingen gestelde criteria. 

Het idee dient primair sociaal of duurzaam te zijn. Niet perse het product, maar de weg ernaartoe dient 

leidend te zijn.  

 

ARTIKEL 10. VRAGEN 

Voor vragen over deelname kan contact worden opgenomen met: 

Inhoudelijk: Margriet Craens 040 – 296 11 50 margriet@dutchdesignfoundation.com  

Juridisch: Renate de Visser 020 – 311 44 11 Renate.de.Visser@hema.nl 
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ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

11.1 HEMA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade (inclusief gevolgschade) 

veroorzaakt door deelname aan deze wedstrijd danwel door ontwikkeling van een idee/ontwerp. 

 

11.2 De deelnemer van HEMA design daten™ verklaart en garandeert dat het (gebruik van het) ontwerp 

niet onrechtmatig is jegens  

derden en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden, dan wel onderwerp is van een geschil  

omtrent rechten van derden. In het bijzonder verklaart en garandeert de deelnemer uitdrukkelijk dat het  

(gebruik van het) ontwerp geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. HEMA  

heeft het recht om het ingediende ontwerp te weigeren en/of niet te beoordelen indien zij vermoedt dat er 

sprake is van inbreuk op rechten van derden. In dat geval vervallen aanspraken op vergoedingen als  

bedoeld in artikel 6.  

11.3 Deelnemer vrijwaart HEMA tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op hun rechten (van  

intellectueel eigendom) in verband met het ontwerp. Deze vrijwaring heeft mede betrekking op alle  

schade en kosten die HEMA in verband met een dergelijke aanspraak lijdt.  

 

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT  
Op het evenement HEMA design daten™ is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 

voortvloeiende uit of samenhangende met dit evenement worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde 

rechter te Amsterdam. 

 

ARTIKEL 13. OVERIG 

De briefing en deze bepalingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

HEMA is te allen tijde gerechtigd de bepalingen te wijzigingen indien dit noodzakelijk is.  

Indien één of meer bepalingen niet rechtsgeldig blijken te zijn zullen de overige bepalingen van kracht 

blijven en zullen partijen zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de strekking van de te vervangen regeling. 

 

 

 


