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2019 / NSTT Publieksprijs 2019
1.

AWARDS

1.1

De NSTT reikt in 2019 twee awards uit, te weten de NSTT No-Dig Award en de NSTT
Publieksprijs.
De NSTT No-Dig Award wordt toegekend door een onafhankelijke jury.
De NSTT Publieksprijs wordt toegekend op basis van het stemmen door bezoekers van het
NSTT No-Dig Event 2019.
De NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs kunnen worden uitgereikt voor verbetering
van bestaande sleufloze methoden, technieken, werkwijzen, producten en/of processen, maar
geldt ook voor initiatieven, noviteiten/innovaties e.d. die duidelijk aanleiding geven tot het
initiëren van nieuwe sleufloze toepassingen. Inzendingen kunnen bijvoorbeeld betrekking
hebben op:
o
Verbeterde economie en concurrentiekracht van sleufloze installaties
o
Lengte, diameter, snelheid en/of nauwkeurigheid van de sleufloze toepassing
o
Gebruikte materialen
o
Detectie, in beeld resp. in kaart brengen van obstakels, zowel natuurlijke als door de
mens gemaakte
o
Bijzondere bodemomstandigheden
o
Toegenomen acceptatie bij klanten, gebruikers en de omgeving
o
Veiligheid en gezondheid van personeel en publiek
o
Onderzoek, kennisoverdracht en training

1.2
1.3
1.4

2.

DOEL

2.1

De doelen van de NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs zijn:
o het genereren van publiciteit en waardering voor een opdrachtgever, ingenieursbureau,
onderzoeks- of onderwijsinstelling, aannemer, toeleverancier, dan wel een combinatie van
een of meer van deze partijen, die op technische, financiële en/of maatschappelijke
gronden tot toepassing of ontwikkeling van sleufloze technieken is overgegaan.
o bevordering van een verantwoorde en innovatieve ontwikkeling en toepassing van
sleufloze technieken voor de aanleg, onderhoud, renovatie en vervanging ondergrondse
infrastructuur (kabels en leidingen) en daaraan gerelateerde voorzieningen.
o versterking van het imago en de status van NSTT No-Dig Award-winnaars, sleufloze
technieken en de Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen
(NSTT).

3.

OPROEP TOT DEELNAME

3.1

De leden van de NSTT worden via mailings, algemene berichtgeving, de website van het
NSTT (www.nstt.nl) en nieuwsbrieven opgeroepen tot inschrijving voor de NSTT No-Dig Award
en NSTT Publieksprijs.
Overige geïnteresseerden worden via algemene berichtgeving en de website van het NSTT
(www.nstt.nl) opgeroepen tot inschrijving voor de NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs.

3.2

4.

CRITERIA VOOR NOMINATIE

4.1

Om genomineerd te worden voor de NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs, moet een
inzending vallen binnen één van de volgende drie categorieën:
a. Uitgevoerd project;
b. Nieuw ontwikkeld product: machine, materiaal, gereedschap, techniek, systeem of
methode;
c. Nieuw ontwikkeld inzicht: onderzoek, onderwijs of afstudeerproject.
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4.2

4.6

Om genomineerd te worden voor de NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs, moet de
scope van een inzending zich richten op het gebied waar de NSTT zich op richt:
Sleufloze technieken voor de aanleg, onderhoud, renovatie en vervanging van
ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) en daaraan gerelateerde voorzieningen.
➢ Sleufloze technieken zijn technieken waarbij de bovengrond (infrastructuur of
maaiveld) niet opengebroken of onderbroken behoeft te worden.
➢ Tot de ondergrondse infra worden gerekend: pijpleidingen, buisleidingen, kabels,
leidingentunnels, -kokers, -ducts, buizendaken, etc. met een diameter van 0 tot circa
5 m bestemd voor het transport van gas, (afval)water, energie, data, licht, geluid,
vloeistof, vaste goederen, (midi-)containers, stukgoed, pallets, personen en
vervoersmiddelen.
Om genomineerd te worden voor de NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs, moet een
inzending een Belgisch of Nederlands project, product of inzicht betreffen dat:
o
valt binnen de onder 4.2 beschreven scope en
o
op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en toepassing van sleufloze
technieken, en
o
tussen 1 juli 2018 (einddatum vorige NSTT No-Dig Award) en 30 juni 2019 is gestart,
ontwikkeld, uitgebracht, op de markt gebracht en of afgerond, en
o
nog niet eerder heeft meegedongen naar de NSTT No-Dig Award, en
o
wordt ingediend door een Nederlandse of Belgische opdrachtgever, ingenieursbureau,
onderzoeks- of onderwijsinstelling, aannemer, toeleverancier of persoon, dan wel aan een
combinatie van deze partijen, hierna te noemen “de indiener”.
Om genomineerd te worden voor de NSTT Publieksprijs, moet de inzending tevens een film
bevatten die voldoet aan de eisen in 7.2.
Het bestuur van de NSTT bepaalt of een inzending voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld
onder 4.1 tot en met 4.4 en bepaalt daarmee of een inzending genomineerd wordt voor de
NSTT No-Dig Award en of de NSTT Publieksprijs. Hierbij vindt geen beoordeling van de
inzending plaats op andere dan de onder 4.1 tot en met 4.4 aangehaalde voorwaarden.
Er is geen maximum aan het aantal nominaties, anders dan het aantal inzendingen.

5.

Jurering NSTT No-Dig Award

5.1

Het bestuur van de NSTT stelt een onafhankelijke en deskundige jury in voor de NSTT No-Dig
Award. De jury wordt ondersteund door het secretariaat.
Alleen inzendingen die daartoe door het bestuur van NSTT zijn genomineerd, komen in
aanmerking voor jurering voor de NSTT No-Dig Award.
Indien een jurylid betrokken is of is geweest bij een nominatie, zal hij / zij zich onttrekken van
jurering voor deze nominatie.
De jury beoordeelt een nominatie op de volgende criteria:
o
Innovatief, ingenieus en/of vernieuwend karakter
o
Bevordering van de toepassing van sleufloze technieken als alternatief voor traditionele
open sleuf methodes
o
Bijdrage aan het algemene nut
o
Bescherming van het milieu
o
Beperking van hinder en overlast voor verkeer, omwonenden en omliggende bedrijven
o
Beperking van kosten, zowel direct als indirect
o
Beperking van omzetverlies
o
Kennisverspreiding
o
Creatief en eigentijds
De jury neemt bij haar beoordeling tevens in overweging of:
o De inzending goed en duidelijk is gepresenteerd;
o Uit de inzending duidelijk blijkt aan welke van de criteria uit 5.4 voldaan wordt;
o De inzending commercieel en economisch toepasbaar is;

4.3

4.4
4.5

5.2
5.3
5.4

5.5
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o
5.6

De inzending voldoende indruk maakt of zal maken op de media, besluitvormers, NSTT
leden, bezoekers/exposanten van de No-Dig Event en het grote publiek.
Het juryberaad is geheim. De jury maakt zelf middels een juryrapport bekend welke nominatie
de winnaar van de NSTT No-Dig Award is. In dit juryrapport worden ook de andere nominaties
met name genoemd, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar hun onderlinge
rangschikking.

6.

Verkiezing NSTT Publieksprijs

6.1

Het bestuur van de NSTT organiseert een verkiezing op het NSTT No-Dig Event ter bepaling
van de winnaar van de NSTT Publieksprijs.
Alleen inzendingen die daartoe door het bestuur van NSTT zijn genomineerd, komen in
aanmerking voor verkiezing voor de NSTT Publieksprijs.
Voor de verkiezing van de NSTT Publieksprijs zijn alle bezoekers van het NSTT No-Dig Event
in oktober 2019 stemgerechtigd. Hierbij kan elke bezoeker NSTT 1 stem uitbrengen. De
nominatie waar de meeste stemmen op zijn uitgebracht, is de winnaar van de NSTT
Publieksprijs.
Bezoekers kunnen hun stem uitbrengen tijdens en ter locatie van het NSTT No-Dig Event op 9
en 10 oktober 2019. Op 9 oktober 2019 kan gestemd worden tussen 10.00 u en 17.30 u. Op 10
oktober 2019 kan gestemd worden tussen 10.00 u en 15.00 u. De uitgebrachte stemmen
worden vertrouwelijk behandeld.
De uitslag van de stemming wordt vastgesteld door de voorzitter en de algemeen secretaris
van de NSTT.

6.2
6.3

6.4

6.5

7.

INDIENING

7.1

Een inzending voor de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs moet als volgt worden
ingediend:
a) Een omschrijving van de inzending (maximaal 2 A4), met daarin:
• Aanleiding voor het uitvoeren en of ontwikkelen van het project, machine, materiaal,
gereedschap, techniek, systeem of methode of onderzoek
• Doelstelling van het uitvoeren en of ontwikkelen van het project, machine, materiaal,
gereedschap, techniek, systeem of methode of onderzoek
• Gevolgde werkwijze / methode (waar, waarom, hoe, wanneer, opmerkelijke punten,
bijzondere belangen)
• Conclusies van het uitvoeren en of ontwikkelen van het project, machine, materiaal,
gereedschap, techniek, systeem of methode of onderzoek
• Aanbevelingen naar aanleiding van het uitvoeren en of ontwikkelen van het project,
machine, materiaal, gereedschap, techniek, systeem of methode of onderzoek
b)

Een digitale poster (full colour) conform het bijgevoegde model (zie bijlage 1) met daarop
een samenvatting van het project (jpeg, gif, png, pdf, resolutie 600 dpi). Een papieren
versie is niet nodig.

c)

Een of meerdere digitale afbeeldingen/foto’s– dus zonder tekst en toelichting (jpeg, gif,
png, pdf, resolutie 600 dpi)

d)

Een toelichting op de inzending waarbij in ieder geval wordt onderbouwd waarom de
inzending volgens de indiener voldoet aan het gestelde in 4.1 tot en met 4.3

Producties a tot en met d vormen de basis voor de jurering voor de NSTT No-Dig Award. De
producties kunnen worden ingezet bij publiciteit rond de inzending c.q. rond de NSTT No-Dig
Award en of NSTT Publieksprijs.
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De omschrijving van de inzending van maximaal 2 A4 (productie a) ligt – indien de inzending
genomineerd wordt voor de NSTT Publieksprijs – tevens ter inzage tijdens het NSTT No-Dig
Event.
7.2

Indien een inzender haar inzending wil laten meedingen naar de NSTT Publieksprijs, moet de
inzending tevens een film bevatten. Deze film:
•
heeft een minimale duur van 1,5 minuten en een maximale duur van 3 minuten
•
licht op kernachtige wijze de inzending toelichten en geeft tevens aan waarom de
inzending voldoet aan het gestelde in 4.1 en 4.2
•
mag bestaan uit filmbeelden, een lopende presentatie of een combinatie daarvan.
De film wordt voorafgaand aan het NSTT No-Dig Event gepubliceerd op de website van de
NSTT (met geluid) en wordt tevens getoond tijdens het NSTT No-Dig Event (zonder geluid). Zij
vormt nadrukkelijk geen onderdeel voor de jurering NSTT No-Dig Award.
Indien de indiener geen film aanlevert, kan zij niet meedingen naar de NSTT Publieksprijs.

7.3

7.4
7.5
7.6

De volgende gegevens dienen bij de toelichting op de inzending (zowel NSTT No-Dig Award
als NSTT Publieksprijs) digitaal in pdf-formaat te worden verstrekt:
e) Naam project / onderwerp
f)
Naam en contactgegevens van:
• Het bedrijf of de organisatie die de inzending indient
• De opdrachtgever van de inzending
• De contactpersoon/contactpersonen voor de inschrijving van zowel de indiener als de
opdrachtgever
• Overige bij de inzending betrokken instanties (directievoerder, toezichthouder,
aannemer, leverancier, financier, e.a.)
Indien de inzender niet tevens opdrachtgever is, stelt de inzender de opdrachtgever
aantoonbaar schriftelijk op de hoogte van de inzending.
De inzending dient in het Nederlands of Engels te zijn opgesteld.
De inzendingen dienen uiterlijk 30 juni 2019 compleet te zijn ingediend bij het Secretariaat van
de NSTT, Vliegtuiglaan 13, 3769 JM te Soesterberg, info@nstt.nl / www.nstt.nl.

8.

UITREIKING NSTT NO-DIG AWARD EN NSTT PULBIEKSPRIJS

8.1

De NSTT No-Dig Award (een kunstwerk) wordt uitgereikt aan de indiener van de winnende
inzending. Replica’s voor andere, bij de winnende inzending betrokken partijen, kunnen tegen
vergoeding worden nabesteld.
De NSTT Publieksprijs (een tableau) wordt uitgereikt aan de indiener van de winnende
inzending.
De winnaars van de NSTT No-Dig Award 2019 en de NSTT Publieksprijs 2019 worden bekend
gemaakt op 10 oktober 2019 ter locatie van het NSTT No-Dig Event 2019.

8.2
8.3
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BIJLAGE 1 MODEL POSTER
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