
 

 

 

SPELREGELS  

 

1. Algemeen 

• De Verkiezing Meest Inspirerende Binnenstad (MIB) van Nederland wordt eens in de drie jaar ge-

organiseerd. In de tussenliggende jaren wordt de prijs ‘Binnenstadsproject van het jaar’ uitgereikt.  

 

2. Definities 

• Proces: een activiteit gericht op het bereiken van een concrete doelstelling die bijdraagt aan de 

samenwerking in de binnenstad. Een proces moet in de afgelopen 3 jaar hebben plaatsgevonden 

of zijn opgestart. Er dienen concrete en meetbare (tussen)resultaten zichtbaar te zijn om een pro-

ces onderdeel te laten zijn van de verkiezing Meest Inspirerende Binnenstad of in te dienen voor 

het ‘Binnenstadsproject van het jaar’.  

• Project: een concreet resultaat dat bijdraagt aan de vitaliteit van de binnenstad. Een project heeft 

plaatsgevonden of is opgestart in de afgelopen 3 jaar. Er dienen concrete en meetbare (tus-

sen)resultaten zichtbaar te zijn om een project onderdeel te laten zijn van de verkiezing Meest 

Inspirerende Binnenstad of in te dienen voor het ‘Binnenstadsproject van het jaar’. 

• Vitaliteit: een vitale binnenstad is een binnenstad waarbij aandacht is voor de economische activi-

teiten, maar ook de sociaal-maatschappelijke waarde van de binnenstad. Leefbaarheid, verblijfs-

kwaliteit en duurzaamheid maken nadrukkelijk onderdeel uit van de binnenstad. Door de integrale 

benadering is een vitale binnenstad in staat om mee te bewegen bij veranderende trends en 

ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. 

 

Prijs ‘Binnenstadsproject van het jaar’  

 

1. Algemeen 

• De prijs wordt ieder jaar uitgereikt, met uitzondering van het jaar van de Verkiezing MIB, aan de 

binnenstad met het winnende project/proces dat bijdraagt aan de vitaliteit van de binnenstad. Een 

vitale binnenstad is een binnenstad waarbij aandacht is voor de economische activiteiten, maar 

ook de sociaal-maatschappelijke waarde van de binnenstad. Leefbaarheid, verblijfskwaliteit en 

duurzaamheid maken nadrukkelijk onderdeel uit van de binnenstad. Door de integrale benadering 

is een vitale binnenstad in staat om mee te bewegen bij veranderende trends en ruimte te bieden 

aan nieuwe ontwikkelingen. De projecten/processen zijn toonaangevend en bieden inspiratie voor 

andere binnensteden.  

• Per jaar worden er drie thema’s gekozen van de Binnenstadsbarometer (economie, governance, 

identiteit, veerkracht, inclusiviteit en levendigheid) die centraal staan in het jaar. Deze thema’s 

worden in december van het voorgaande jaar bekend gemaakt en staan onder andere vermeld in 

het jaarprogramma voor het komende jaar.  

• Per thema wordt er een toonaangevend project/proces gekozen dat uiteindelijk een prijs ont-

vangt. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Dag voor de Binnenstad in het voorjaar (april / 

mei).  

 

2. Deelname  

Binnensteden kunnen deelnemen wanneer zij: 

• Lid zijn van het Platform Binnenstadsmanagement (uiterlijk inschrijving lidmaatschap per 1 de-

cember van het voorgaande jaar).  

 

 



 

 

 

3. Prijs (1 prijs per thema) 

• De prijzen worden uitgedeeld tijdens de Dag voor de Binnenstad in het voorjaar (april / mei). De 

winnende projecten/processen ontvangen een award.  

• Per winnend project/proces wordt er in datzelfde jaar een uitgebreid artikel geschreven in samen-

werking met de binnenstad. Het artikel wordt gepubliceerd via de communicatiekanalen van het 

Platform, maar ook via een toonaangevend vakblad/tijdschrift.  

• De winnende projecten/processen worden na de uitreiking ook getoond op de website (achter 

een inlog) van het Platform Binnenstadsmanagement. De informatie biedt inspiratie voor andere 

binnensteden.  

 

4. Jury 

• De onafhankelijke voorzitter zit de jury voor. De voorzitter neemt niet deel aan de jurering.  

• De jury is verdeeld in zes teams. De zes teams representeren de zes thema’s van de Binnen-

stadsbarometer. Ieder jurylid beoordeelt de binnensteden vanuit zijn/haar expertise en maakt on-

derdeel uit van één van de zes teams. 

• Bij iedere jurering gaan de juryleden per team in gesprek met elkaar. Per team komen zij uitein-

delijk tot één gezamenlijk oordeel.   

• De inzet van de juryleden is afhankelijk van de jaarthema’s van dat jaar. Enkel de juryleden ver-

bonden aan een van de jaarthema’s hebben in dat jaar een rol om de aangedragen pro-

jecten/processen te beoordelen. De overige juryleden worden op de hoogte gehouden van de 

voortgang en kunnen (indien nodig) op afstand hun bijdrage leveren aan de jurering.  

 

6. Proces 

Stap 1: Intake projecten (november – januari) 

• Iedere binnenstad heeft de mogelijk om per thema een project/proces aan te dragen. Dit kan via 

het invullen van het intakeformulier.  

• Er kan een project/proces worden aangedragen dat in de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevon-

den in de binnenstad of plaatsvindt en dat aansluit bij één van de drie jaarthema’s. Het is geen 

verplichting dat een project of proces is afgerond. Er dienen concrete en meetbare (tussen)resul-

taten zichtbaar te zijn.  

• Per project/proces dienen de volgende onderdelen te worden aangegeven:  

o Wat is het project/proces?  

o Wat is de (beleids)doelstelling van het project/proces?  

o Wat maakt het project/proces uniek in uw binnenstad en/of binnen Nederland?  

o Op welke manier is het project/proces tot stand gekomen?  

▪ Geld/Financering  

▪ Organisatie: partijen/samenwerking  

▪ Tijd/Planning 

• Overige regels:  

o Enkel bovenstaande informatie wordt doorgestuurd naar de jury. Aanvullende informatie op 

papier, websites, video etc. wordt niet aan de jury doorgestuurd en maakt daardoor geen 

onderdeel uit de beoordeling.  

o Het is niet toegestaan de lay-out van het intakeformulier aan te passen.  

 

Stap 2: Speeddates (maart) 

• Eind januari worden alle ingeleverde intakeformulieren doorgestuurd naar de jury.  



 

 

• In maart worden er (online) speeddates georganiseerd. Per binnenstad wordt er gevraagd om 

met minimaal 1, maximaal 3 binnenstadsexperts deel te nemen aan de speeddate. Dit kunnen 

personen zijn vanuit de gemeente, maar ook vanuit de ondernemers, vastgoedeigenaren of ove-

rige partijen uit de binnenstad. De verschillende juryleden hebben de mogelijkheid om in gesprek-

ken enkele verdiepende vragen te stellen. Iedere jurylid kijkt daarbij naar zijn/haar eigen 

thema/onderwerp. Per gesprek sluiten meerdere juryleden aan vanuit één thema.  

• Tijdens de speeddates is er ook de mogelijkheid voor binnensteden om vragen te stellen aan de 

juryleden om op die manier advies te ontvangen over hun project/proces.  

 

Stap 3: Juryoverleg (maart) 

• Vervolgens wordt er een juryoverleg gepland. Tijdens het overleg bepalen de juryleden per thema 

gezamenlijk de winnaars.  

• Op basis van het overleg wordt een beoordelingsrapportage opgesteld voor ieder ingediend pro-

ject/proces.   

• Een beoordelingsrapportage bestaat uit een cijferoordeel en een toelichting. Een toelichting geeft 

aan hoe en waarom de jury tot het oordeel zijn gekomen. Eventuele vraagstukken die nog ondui-

delijk zijn kunnen ook vermeld worden.  

 

Stap 4: Bekendmaking (april / mei) 

• Tijdens de Dag voor de Binnenstad worden de winnaars bekend gemaakt. De binnensteden met 

het Binnenstadsproject/proces van het jaar nemen een award in ontvangst. De uitreiking vindt 

overdag plaats en is verbonden aan een inhoudelijk programma.  

• Iedere deelnemer wordt gevraagd om een korte pitch voor te bereiden. De gekozen winnaars mo-

gen uiteindelijk de pitch ten gehore brengen, hun binnenstadsproject/proces promoten en andere 

binnensteden inspireren. Een afvaardiging van de jury zal een toelichting geven waarom het pro-

ject/proces geselecteerd is.  

 

Verkiezing Meest Inspirerende Binnenstad 

 

1. Algemeen 

• De Verkiezing Meest Inspirerende Binnenstad wordt eens in de drie jaar georganiseerd.  

• De prijs wordt uitgereikt aan de binnenstad waar de afgelopen drie jaar de meeste, toonaange-

vende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.  

• De thema’s van de Binnenstadsbarometer staan centraal. Een binnenstad die zich sterk heeft 

ontwikkeld op al deze thema’s wordt uiteindelijk gekozen tot de Meest Inspirerende Binnenstad 

van Nederland.   

• De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Dag voor de Binnenstad in het voorjaar (april / mei).  

 

2. Deelname  

Binnensteden kunnen deelnemen aan de verkiezing wanneer zij: 

• Lid zijn van het Platform Binnenstadsmanagement (uiterlijk inschrijving lidmaatschap 1 december 

voorgaande jaar).  

• Beschikken over meer dan 225 publieksgerichte functies (leisure, detailhandel en dienstverle-

ning) in de binnenstad (afbakening volgens CBS buurt-indeling). De binnensteden met 225 tot 

550 publieksgerichte functies vallen onder de categorie middelgrote binnensteden. Binnensteden 

met meer dan 550 publieksgerichte functies vormen de grote binnensteden.  

• Ook de winnaars van de vorige editie kunnen deelnemen aan de eerstvolgende editie.  



 

 

• Finalisten van de verkiezing worden gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan de organisa-

tie van de uitreiking. De finalisten vormen de twee binnensteden per categorie die worden gese-

lecteerd op basis van het bidbook en de speeddates. Voor grote binnensteden wordt een bij-

drage gevraagd van € 5.000,-. Voor de middelgrote binnensteden vragen we een bijdrage 

van € 3.000,-.  

• De winnende binnenstad in de categorie grote binnensteden is organisator van de uitreiking van 

de verkiezing van de volgende editie (drie jaar later). Deze uitreiking wordt gezamenlijk met het 

Platform Binnenstadsmanagement georganiseerd. Voor de organisatie van de uitreiking 

vraagt het Platform Binnenstadsmanagement een bijdrage van € 10.000,- van de winnende 

stad (grote binnensteden). 

• De winnende binnenstad in de categorie middelgrote binnensteden is organisator van de Dag 

voor de Binnenstad in het volgende jaar. Tijdens deze dag hebben de leden van het Platform Bin-

nenstadsmanagement de mogelijkheid om de binnenstad te bezoeken. Deze dag wordt geza-

menlijk met het Platform Binnenstadsmanagement georganiseerd. De winnende binnenstad 

(middelgrote binnenstad) neemt 50% van de kosten voor de locatie en catering op zich 

(ongeveer € 6.500,-).   

 

3. Prijs  

• De prijzen worden uitgedeeld tijdens de Dag voor de Binnenstad in het voorjaar (april / mei). De 

winnende binnensteden ontvangen een award. Zij mogen de titel ‘Meest Inspirerende Binnenstad’ 

drie jaar dragen.  

• Over de winnende binnensteden wordt er in datzelfde jaar een uitgebreid artikel geschreven in 

samenwerking met de binnenstad. Het artikel wordt gepubliceerd via de communicatiekanalen 

van het Platform, maar ook via een toonaangevend vakblad/tijdschrift.  

• De winnende projecten/processen uit het bidbook worden na de uitreiking ook getoond op de 

website (achter een inlog) van het Platform Binnenstadsmanagement. De informatie biedt inspira-

tie voor andere binnensteden.  

 

4. Jury 

• De onafhankelijke voorzitter zit de jury voor. De voorzitter neemt niet deel aan de jurering.  

• De jury is verdeeld in zes teams. De zes teams representeren de zes thema’s van de Binnen-

stadsbarometer. Ieder jurylid beoordeelt de binnensteden vanuit zijn/haar expertise. Bij iedere 

jurering gaan juryleden per team in gesprek met elkaar. Zij komen uiteindelijk per team tot één 

gezamenlijk oordeel.  

• De afzonderlijke oordelen van de teams bepalen samen het eindoordeel van de jury. 

 

5. Proces 

Stap 1: Bidbook en vragenlijst samenwerking (november - januari) 

• De steden die aangeven dat ze willen deelnemen aan de verkiezing worden gevraagd een bid-

book aan te leveren. In het bidbook worden de binnensteden gevraagd om 3 toonaangevende 

projecten/processen te beschrijven die de afgelopen drie jaar zijn gerealiseerd of hebben plaats-

gevonden. Het is geen verplichting dat een project of proces is afgerond. Er dienen concrete en 

meetbare (tussen)resultaten zichtbaar te zijn. Dit mogen dezelfde projecten/processen zijn die in 

de afgelopen drie jaar zijn ingestuurd voor het ‘Binnenstadsproject van het jaar’. In verband met 

de vergelijkbaarheid tussen de binnnensteden worden er restricties verbonden aan de invulling 

van het bidbook.  

• Per project/proces dienen de volgende onderdelen te worden aangegeven:  

o Wat is het project/proces?  



 

 

o Wat is de (beleids)doelstelling van het project/proces?  

o Wat maakt het project/proces uniek in uw binnenstad en/of binnen Nederland?  

o Op welke manier is het project/proces tot stand gekomen?  

▪ Geld/Financering  

▪ Organisatie: partijen/samenwerking  

▪ Tijd/Planning  

• Overige regels:  

o Enkel bovenstaande informatie wordt doorgestuurd naar de jury. Aanvullende informatie op 

papier, websites, video etc. wordt niet aan de jury doorgestuurd en maakt daardoor geen 

onderdeel uit de beoordeling.  

o Het is niet toegestaan de lay-out van het intakeformulier aan te passen.  

• Daarnaast worden de binnensteden gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen over de sa-

menwerking in de binnenstad.  

 

Stap 2: Speeddates (maart) 

• Eind januari worden alle ingeleverde intakeformulieren doorgestuurd naar de jury. Deze informa-

tie wordt aangevuld met een uitdraai van de data uit de Binnenstadsbarometer over de binnen-

stad. Deze informatie gebruiken de juryleden om zich voor te bereiken op de speeddates.  

• In maart worden er speeddates georganiseerd. Per binnenstad wordt er gevraagd om met mini-

maal 1, maximaal 3 binnenstadsexperts te komen naar de speeddate. Dit kunnen personen zijn 

vanuit de gemeente, maar ook vanuit de ondernemers, vastgoedeigenaren of overige partijen uit 

de binnenstad. De jury heeft de mogelijkheid om in gesprekken van 15 minuten enkele verdie-

pende vragen te stellen. Iedere jurylid kijkt daarbij naar zijn/haar eigen thema/onderwerp. Per ge-

sprek sluiten meerdere juryleden aan vanuit één thema.  

 

Stap 3: Juryoverleg 1 (maart) 

• Vervolgens wordt er een juryoverleg gepland. Op basis van het bidbook, vragenlijst over de sa-

menwerking, de speeddate en de data uit de Binnenstadsbarometer worden de twee finalisten 

per categorie gekozen door de jury.   

• Op basis van het overleg wordt een juryrapportage opgesteld.  

• Een juryrapport bestaat uit de volgende onderdelen:  

o Een cijferoordeel per thema   

o Een toelichting per thema. De toelichting geeft aan hoe en waarom de jury tot het oordeel is 

gekomen. Eventuele vraagstukken die nog onduidelijk zijn kunnen ook vermeld worden.  

o Een totaalscore (gemiddelde van de zes thema’s) 

o Een algemene toelichting op de totaalscore  

• De bekendmaking van de finalisten wordt mogelijk gekoppeld aan een evenement, bijvoorbeeld 

van het Platform Binnenstadsmanagement (geen kosten voor entree).  

 

Stap 4: Jurybezoek (april) 

• De finalisten krijgen een bezoek van de jury. De binnensteden ontvangen een inhoudelijke toe-

lichting over de invulling van het bezoek. Een jurybezoek bestaat minimaal uit de volgende onder-

delen:  

o Een jurybezoek duurt maximaal 2,5 uur.  

o Een inhoudelijke reactie op het juryrapport (als reactie op stap 3). Dit vormt een schriftelijke 

toelichting vanuit de binnenstad (maximaal 500 woorden, geen foto’s/illustraties of links naar 

websites/video). Deze kan aan de jury worden uitgereikt.  



 

 

o Een moment waarop de jury vragen kan stellen aan de partijen in de binnenstad om een 

goed beeld te vormen van de binnenstad.  

o Lunch voor de jury wordt verzorgd door het Platform Binnenstadsmanagement. Dit is geen 

onderdeel van het bezoek aan de binnensteden.  

 

Stap 5: Juryoverleg 2 (april) 

• Gezamenlijk bepalen de juryleden de winnaars per categorie.  

• Op basis van het overleg wordt een juryrapportage opgesteld.  

• Een juryrapport bestaat uit de volgende onderdelen:  

o Een cijferoordeel per thema   

o Een toelichting per thema. De toelichting geeft aan hoe en waarom de jury tot het oordeel is 

gekomen. Eventuele vraagstukken die nog onduidelijk zijn kunnen ook vermeld worden.  

o Een totaalscore (gemiddelde van de zes thema’s) 

o Een algemene toelichting op de totaalscore  

 

Stap 6: Uitreiking (mei) 

• Tijdens de Dag voor de Binnenstad wordt de winnaar per categorie bekend gemaakt. De win-

naars nemen een award in ontvangst. De uitreiking vindt overdag plaats en is verbonden aan 

een inhoudelijk programma.  

 

 


