Reglement van deelneming aan de Verkiezing De HET van 058
De HET is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. In dit reglement staat beschreven wat de
opzet en de regels omtrent de selectie voor deze prijs zijn.
1. Doel
De verkiezing van De HET van 058 vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de stichting De HET van 058 en beoogt een stimulans te zijn voor innovatief, inspirerend
en creatief ondernemerschap in de regio Leeuwarden.
Een door het bestuur aangezochte jury met een oneven aantal van vijf of zeven leden
selecteert uit de aanmeldingen drie finalisten.
De verkiezing heeft tot doel ondernemingen in de regio Leeuwarden te stimuleren zich te
presenteren en anderen aan te zetten tot een meer innovatieve en creatieve invulling van
het ondernemerschap.
Ondernemingen en ondernemers kunnen door eenieder worden voorgedragen na het
openstellen van de inschrijving tot het moment van de sluiting van de inschrijving.
Inschrijving gebeurt via de website van De Het op www.dehet.nl.
1.1 Eén categorie en gelijke kansen
Waar voorheen twee categorieën ondernemingen (langer en korter dan vijf jaar
ingeschreven bij de Kamer van koophandel) waren is nu één categorie en één prijs!
1.2. Oeuvreprijs
Daarnaast heeft de jury de mogelijkheid om op basis van langdurige innovatie en creatieve
invulling van het ondernemerschap een oeuvre winnaar aan te wijzen. Deze Oeuvreprijs zal
niet elk jaar worden toegekend doch slechts bij uitzondering wegens hoge verdienste.

Selectieprocedure
2.1. Ondernemingen die kans willen maken op het winnen van de HET nomineren zichzelf of
worden door derden genomineerd en opgegeven voor deelname. Aan de hand van de
deelnamecriteria (zie artikel. 3) wordt door het bestuur beoordeeld of de voorgedragen
ondernemingen aan de verkiezing kunnen deelnemen. De ondernemingen die afvallen,
krijgen daarvan bericht. Het oordeel van het bestuur is niet voor beroep vatbaar.
2.2. De onderneming die aan de deelnamecriteria voldoet, wordt namens het
Stichtingsbestuur benaderd. Daarbij wordt gevraagd of de onderneming de kandidatuur
aanvaardt. Zo ja, dan ontvangt de onderneming een email waarin het vervolg van de
procedure wordt uitgelegd en wordt de onderneming verzocht mee te werken aan het
invullen van een vragenlijst.
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2.3. De vragenlijst vormt de basis van een nadere screening van de kandidaten. Zo nodig
wordt aanvullende informatie gevraagd. De screening wordt verricht door de jury, die
daarvoor door het stichtingsbestuur jaarlijks wordt ingesteld. Deze jury werkt vertrouwelijk
en zonder last of ruggespraak en stelt van haar bevindingen een rapport op met een
cijfermatige waardering van de inzendingen.
2.4 Bovengenoemd rapport kan op eigen verzoek aan de kandidaten worden verstrekt.
2.5. Door het stichtingsbestuur wordt jaarlijks een jury benoemd die bestaat uit maximaal
zeven en minimaal vijf personen, waarvan 1 lid wordt aangewezen als voorzitter en één lid
als vice voorzitter. De jury zal (inclusief de voorzitter) altijd uit vijf OF zeven personen
besluiten conform dit reglement.
Het bestuur kan tot twee reserve juryleden benoemen die ingeval van verhindering van een
jurylid deze vervangen.
De jury bespreekt de vragenlijsten en beoordeeld deze op de categorieën:
i.
ii.
iii.
iv.

Innovatie
Continuïteit (inzicht, financiën, planning)
Marketing/ sales
MVO

De jury beoordeeld iedere kandidaat per categorie. Daarbij kan elk jurylid maximaal 10
punten per categorie toekennen.
De finalisten zijn de drie kandidaten die in totaal het hoogst aantal punten van de juryleden
verzamelen.
2.6 Het bestuur kan bepalen dat een (waarnemend) notaris of (toegevoegd kandidaat)
gerechtsdeurwaarder toezicht houdt op een juist tellen van de door de jury toegekende
punten.
2.7 Indien er na telling sprake is van een gelijk aantal punten bij de kandidaat finalisten, dan
beslist de voorzitter van de jury welke deelnemers finalist worden. De ondernemingen die
afvallen krijgen daarvan bericht.
2.8 Over de einduitslag is geen discussie mogelijk en tegen de einduitslag kan niet in beroep
worden gegaan.
2.9 Na selectie van de finalisten brengt de jury een bezoek aan iedere finalist. De finalist mag
de plaats van het bezoek bepalen. Denk hierbij aan de bedrijfslocatie, op locatie bij een klant
of leverancier of een andere locatie.
2.10 Tijdens de finale strijden de genomineerde ondernemingen door middel
van een publieke presentatie en een vraag en antwoord ronde om de De HET van 058.
2.11 De jury baseert zich bij de verkiezing op het bezoek en op de presentaties van de
finalisten tijdens de finale.
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2.12. Elk jurylid geeft per categorie punten op de volgende factoren:
Innovatie
Continuïteit (inzicht, financiën, planning)
Marketing/ sales
MVO

De gegeven presentatie en bedrijfsbezoek
Ieder jurylid verdeeld 15, 10 of 5 punten per hierboven genoemde categorie.
2.13. Het bestuur heeft de mogelijkheid om te organiseren dat via een website op een
ordentelijke, zo eerlijk mogelijke wijze, door het publiek op de finalisten kan worden
gestemd. De finalist die de meeste stemmen behaald krijgt 35 publiekspunten; de
daaropvolgende finalist 25 punten en de daaropvolgende finalist 15 punten.
2.14. Het bestuur heeft de mogelijkheid om tijdens de finale via sms of een andere techniek
door de aanwezigen te laten stemmen op de finalisten. Dit gebeurt dan op een ordentelijke,
zo eerlijk mogelijke wijze, door het bij de finale aanwezige publiek op de finalisten te laten
stemmen. De finalist die de meeste stemmen behaald krijgt 35 punten; de daaropvolgende
finalist 25 punten en de daaropvolgende finalist 15 punten.
2.15. Winnaar is diegene die het hoogste totaal van de optelling van de jury (2.12) de
publiekspunten (2.12) en de finale punten (2.14) heeft behaald.
2.16 Het bestuur kan bepalen dat een (waarnemend) notaris of (toegevoegd kandidaat)
gerechtsdeurwaarder toezicht houdt op het juist tellen van de door de jury toegekende
punten.
2.17 Indien er na telling sprake is van een gelijk aantal punten, dan geeft het oordeel
(punten) over de presentatie en bedrijfsbezoek (2.12) de doorslag.
2.18 Over de einduitslag is geen discussie mogelijk en tegen de einduitslag kan niet in beroep
worden gegaan.
2.19 Indien de voorzitter van de jury verhinderd is tijdens de finale wordt deze vervangen
door de vice voorzitter.
3. Criteria voor deelname
3.1 De voorgedragen onderneming dient ingeschreven te staan bij de Kamer van
Koophandel, waarbij de onderneming haar hoofdvestiging in de regio Leeuwarden heeft.
De regio Leeuwarden betreft zowel het grondgebied van de gemeente Leeuwarden maar
daarnaast het gebied dat valt binnen een cirkel met een radius van 15 kilometer gemeten
vanaf de toren van de Oldehove (de directe afstand zoals deze door GoogleEarth wordt
aangegeven is bepalend).
Het oordeel van de jury in deze is niet voor beroep vatbaar.
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3.2. De voorgedragen onderneming of ondernemer heeft minimaal één fulltime voor de
onderneming werkzame persoon in dienst (dit kan ook de eigenaar zijn).
3.3. De voorgedragen onderneming heeft een positief bedrijfsresultaat in het boekjaar
voorafgaande aan het jaar waarin deze zich kandidaat stelt. Deze eis vervalt indien de
kandidaat toen nog niet was ingeschreven bij de Kamer van koophandel;
3.4 Verder blijkt uit de ingeleverde documentatie dat continuïteit en een positief
bedrijfsresultaat voor de toekomst realistisch zijn voor de betreffende onderneming.
3.5 De voorgedragen onderneming onderscheidt zich door een innovatieve en/of
creatieve bedrijfsvoering.
3.6 Stichtingen, verenigingen en (semi)overheidsinstellingen met een ideëel doel zijn
uitgesloten van deelname.
3.6a Culturele ondernemers of ondernemingen dienen:
- uitleg onderneming: in hun bedrijf een mogelijkheid tot winst maken te hebben en het
ondernemen dient in het bedrijf duidelijk aanwezig te zijn. Dat kan ook door het draaien van
projecten met subsidies.
- uitleg cultuur: cultuur in de ruimste zin van het woord, het ondernemen van het bedrijf
dient cultuur in de breedste zin van het woord.
3.7 Deelnemers houden zich aan bestaande sociale codes en algemeen geldende waarden.
4 Verplichtingen
4.1. De deelnemende ondernemingen verplichten zich tot het geheel en waarheidsgetrouw
invullen van het door het stichtingsbestuur aangeboden deelnameformulier en verlenen hun
medewerking aan het verstrekken van overige, voor de verkiezing relevante gegevens.
Deze gegevens zijn enkel beschikbaar voor de leden van de jury. Zij hebben een
geheimhoudingsplicht met betrekking tot de informatie die de deelnemers hebben
verstrekt.
4.2 De genomineerde ondernemingen verklaren bij acceptatie van hun nominatie schriftelijk
dat zij hun volledige medewerking zullen verlenen aan het tot stand komen en het welslagen
van de finale.
4.3. De genomineerde ondernemingen verlenen hun medewerking aan het tot stand komen
van een redactioneel artikel in de Ondernemend Leeuwarden en/of andere daarvoor door
het bestuur aangewezen bladen en/of media.
4.4. De winnende onderneming stelt zich, gedurende de periode tot de volgende verkiezing,
welwillend op bij verzoeken van het stichtingsbestuur om medewerking te verlenen aan
door hen georganiseerde bijeenkomsten.
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5. Aanmelding
5.1. Eenieder kan een onderneming schriftelijk voordragen voor de verkiezing. De
voordracht geschiedt door het bij het bestuur voordragen van de kandidaat en vermelden
van contactgegevens van de voordrager.
5.2 Aanmelding van kandidaten kan door middel van het indienen van een volledig ingevuld
inschrijfformulier via de website www.dehet.nl. Dit formulier wordt automatisch
doorgestuurd naar het secretariaat van het Stichtingsbestuur. De aanmelding dient voor de
jaarlijks door het Stichtingsbestuur vastgestelde en gepubliceerde sluitingsdatum te
geschieden.
5.3 In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting
Verkiezing De HET, hierboven vermeld als De HET.

Leeuwarden, 14 augustus 2019
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