
NWGD 1  
NWGD dry trophy 

 

  

 
NWGD DRY TROPHY 2016 

 
De innovatie prijs van de NWGD 2016 

 
 
Beste leden van de Nederlandse Werkgroep drogen, 
 
We zijn verheugd om u uit te nodigen om mee te doen aan de Innovatie Prijs 2016 van de 
NWGD. We weten dat er veel aan vernieuwing wordt gedaan op het gebied van drogen. En 
dat mag best eens in het zonnetje worden gezet.  
 
Als NWGD bestuur hebben we 1.250,= euro (inclusief BTW)  voor de winnaar gereserveerd. 
Dit bedrag wordt overhandigd op ons jaarlijkse NWGD symposium, dit maal gehouden op 21 
november in hotel De Wereld in Wageningen. Ook mag de winnaar een korte presentatie 
geven en zijn innovatie persoonlijk nog toelichten. Inschrijving aan de NWGD innovatieprijs 
is overigens gratis. 
 
Er is een vak jury opgesteld bestaande uit 4 leden uit industrie, vakblad en toeleveranciers. 
 
Bijgevoegd het reglement met criteria waarop beoordeeld wordt, het gebied waar de 
innovatie haar toepassing moet hebben, het tijdschema en de inschrijfprocedure. 
 
Doe mee aan deze innovatie prijs ! En graag tot horens! 
 
 
 
Namens NWGD bestuur, 
 
David Hollestelle 
 
Secretaris NWGD, en voorzitter vakjury 
 
 
 
 
 
 
 
Bijgevoegd; reglement NWGD dry trophy 
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REGLEMENT NWGD DRY TROPHY 2016 - NEDERLANDSE WERKGROEP DROGEN 
 

1. Deelname staat open voor alle bedrijven, organisaties, universiteiten, 
toeleveranciers, personen in Nederland en België. Voorwaarde is dat ze wel lid zijn 
van de NWGD of bereid zijn lid te worden. Deelname aan de NWGD innovatie prijs is 
gratis. Er wordt geen inschrijfgeld gevraagd. 

2. De innovatie mag alleen gaan over drogen en haar randgebieden zoals energie 
systemen, sensors, droger berekening en simulatie methoden en tools, 
toevoersystemen voor drogen, droog product/medium afscheiding, besturing en 
proces controle. In principe uitgesloten zijn verpakkingen, vloeistofbereiding, 
mechanische ontwatering systemen. De innovatie mag niet langer dan 3 jaar op de 
markt zijn. Ook innovaties die nog niet op de markt zijn, maar waar al wel een patent 
is aangevraagd of gehonoreerd, mogen meedoen.  

3. Ook PhD studenten kunnen hun uitvinding indienen. Deze innovaties moeten wel de 
ideeën fase hebben doorlopen, testen moeten zijn uitgevoerd, prototypes 
beschikbaar, een paper moet zijn gemaakt en gepubliceerd. Het werkgebied is zoals 
onder 2) gemeld. Het criterium over de ontwikkelingsfase van de innovatie zoals 
onder 3) is genoemd geldt alleen voor PhD studenten. Voor de andere indieners geldt 
het criterium gesteld onder 2). 

4. Criteria waarop beoordeeld zijn. 
a. Innovativiteit 
b. Toegevoegde waarde voor de gebruiker 
c. Score op gebied van duurzaamheid 
d. Heeft de innovatie markt potentie? 

5. Inschrijving gaat via mail aan david@ipdexperts.com, o.v.v. van naam bedrijf, naam 
indiener met contact gegevens. Max 2 A4’tjs met naam innovatie, omschrijving en 
werking, eventueel principe schema of foto, welk probleem lost deze innovatie op, 
toelichting op de 4 criteria, en andere aanvullingen. Inschrijving mag in Engels of 
Nederlands ingediend worden. Eenmaal ingediend volgt een bevestigingsmail dat 
deelname is gegarandeerd. Vervolgens vindt toetsing plaats of de inzending voldoet 
aan de gestelde criteria. Indien dat akkoord is, dingt de inzending mee voor de prijs. 

6. Er wordt 1 geldelijke hoofdprijs uitgedeeld van 1.250 euro inclusief BTW. Tevens is er 
een trofee. De genomineerden die door de jury zijn beoordeeld omdat hun 
inzendingen voldoen aan de inschrijvingscriteria, krijgen extra pers aandacht. 

7. De jury bestaat uit 
a. David Hollestelle, eigenaar IP&D, secretaris NWGD, voorzitter jury, tevens 

contactpersoon jury. 
b. Marnix Morskate,  proces/operations RFC (FrieslandCampina) 
c. Perry Verberne, directeur Van Beek schroeftransport 

mailto:david@ipdexperts.com
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d. Jos Verleg, redactie BULK 
8. De planning is als volgt 

a. Openstelling NWGD Innovatie prijs:  1 juni 2016 
b. Indieningsperiode tot maximaal:  10 oktober 2016 
c. Beoordelingsronden vakjury:  tussen 15 en 30 oktober 
d. Bekendmaking genomineerden  1 november 2016  
e. Uitreiking NWGD Innovatie prijs:  21 november.  

De winnaar wordt 2 weken ervoor gevraagd een korte presentatie voor te 
bereiden voor 21 november. 

9. Alle informatie die wordt verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Over de uitslag 
van de jury kan niet worden gecommuniceerd. Uiteraard is de vakjury zelf uitgesloten 
van deelname. 

10. De NWGD kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden. 
11. Indien de deelnemer wenst, maakt ze een openbare samenvatting, die gebruikt kan 

worden voor publicatie op de website van NWGD en andere communicatie middelen. 
12. Indien de deelnemer er prijs opstelt, is een artikel in vakblad BULK te overwegen. 

Daarmee krijgt de deelnemer een extra promotie mogelijkheid. 
13. Niet automatisch geldt dat in volgende jaren weer een NWGD innovatie prijs wordt 

ingesteld. 
 


