BEOORDELING
Naar aanleiding van de gestelde vragen én de informatiebijeenkomst, zijn de documenten aangepast. Wijzigingen zijn aangegeven in 'rood'.

LAAT WETEN WIE JE BENT EN BESCHRIJF JOUW DINER
We horen graag wie jij bent, wat jouw idee is, hoe je het gaat aanpakken en welke prijs jij in
rekening brengt. De vier inschrijvers met de beste ideeën nodigen we uit voor een presentatie.
De inschrijver die ons het meest weet te overtuigen krijgt van ons de opdracht.
In deze bijlage lees je hoe we jouw diner gaan beoordelen en vind je meer informatie over de
presentatie.
Wat hebben we van jou nodig om jouw diner te kunnen beoordelen?
Voor een goede beoordeling van jouw diner ontvangen wij:
•
een ingevuld inschrijfformulier (zie bijlage)
•
aanvullende visuele informatie die een goede indruk geeft van het diner
•
alle overige informatie die nodig is om ons te overtuigen
Let op: om jouw inschrijving voor het diner goed te kunnen beoordelen, hebben we in ieder
geval het ingevulde inschrijfformulier én aanvullende visuele informatie nodig. Heb jij deze
informatie niet ingediend, dan beoordelen we jouw diner niet.
Hoe gaan we jouw inschrijving voor het diner beoordelen?
Beoordelingsteam
Het beoordelingsteam bestaat uit vijf leden van het projectteam organisatie VNG Jaarcongres.
Beoordeling
We beoordelen jouw diner op de volgende vier onderdelen:
1. Westfriese producten
2. Organisatie
3. Originaliteit
4. Prijs
Elk lid van het beoordelingsteam beoordeelt individueel de verschillende onderdelen. In een
gezamenlijk overleg komt het beoordelingsteam vervolgens met één score per onderdeel. De
scores van de onderdelen tellen wij bij elkaar op. De vier inschrijvers met de hoogste totaalscore
(berekend op 2 decimalen achter de komma) nodigen we uit voor een presentatie.
Komen er meer inschrijvers in aanmerking voor een presentatie op basis van een gelijke
totaalscore? Dan nodigen we meer dan vier inschrijvers uit.
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Onderdeel 1: Westfriese producten
We willen onze gasten Westfriesland laten proeven en beleven. Het uitgangspunt is dat je werkt
met zoveel mogelijk ingrediënten en producten uit onze regio. Vergeet hierbij de drankjes niet.
Beoordeling
Op welke wijze komen Westfriese producten terug in het diner?
Omschrijving

Score

Westfriese producten spelen de hoofdrol in het
diner. Met jouw diner proeven onze gasten de
regio!

10 punten

Westfriese producten worden gebruikt in het
diner, maar spelen niet de hoofdrol.

5 punten

Je gebruikt weinig tot geen Westfriese producten
in het diner.

Wij nemen jouw diner niet verder mee in de beoordeling

Onderdeel 2: Organisatie
In hoeverre ben jij in staat om een diner voor 1600 gasten tot een succes te maken? Hoe ga je
het die dag aanpakken?
Beoordeling
In hoeverre hebben wij het vertrouwen dat jij het diner tot een succes kan maken?
Omschrijving

Score

Op basis van jouw inschrijving hebben we er
vertrouwen in dat jij van het diner een succes
maakt.

Wij nemen jouw diner verder mee in de beoordeling.

Op basis van jouw inschrijving hebben we er geen
vertrouwen in dat jij van het diner een succes
maakt.

Wij nemen jouw diner niet verder mee in de beoordeling.

Op welke wijze werk je samen met Westfriese organisaties?
• We willen graag dat zoveel mogelijk Westfriese bedrijven en organisaties een bijdrage
leveren aan de organisatie van het diner.
• Denk aan bedrijven, leerwerkbedrijven, verenigingen, stichtingen en natuurlijk het
onderwijs.
• Hieronder vallen geen producenten of leveranciers van Westfriese ingrediënten en
producten. Dit aspect wordt namelijk al beoordeeld bij het thema ‘Westfriese producten’.
Omschrijving

Score

U werkt intensief samen met één of meerdere
Westfriese organisaties.

5 punten

U werkt in beperkte mate samen met één of
meerdere Westfriese organisaties.

2,5 punten

U werkt niet samen met één of meerdere
Westfriese organisaties.

0 punten
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Onderdeel 3: Originaliteit
We willen graag indruk maken op onze gasten met een origineel en verrassend diner.
Beoordeling
In hoeverre is jouw diner origineel?
Omschrijving

Score

Wij vinden jouw diner origineel, creatief en
verrassend. Met jouw diner maken we straks
indruk op onze gasten!

10 punten

We vinden jouw diner op onderdelen uniek,
creatief en verrassend.

5 punten

We vinden jouw diner ‘standaard’ en niet tot
weinig verrassend en/of creatief.

Wij nemen jouw diner niet verder mee in de beoordeling.

Onderdeel 4: Prijs
Ons budget voor het diner is maximaal €30,- per persoon. Is jouw prijs lager dan €30,- per
persoon? Dan wordt dit extra gewaardeerd. Wij verwachten ongeveer 1600 gasten. Het exact
aantal gasten maken we ruim van tevoren bekend. Uiterlijk 9 mei 2019 geven wij het aantal
aanmeldingen van dat moment door.
Beoordeling
Omschrijving

Score

Jouw prijs is € 25 per persoon of lager

5 punten

Jouw prijs ligt tussen de € 25 en
€ 30 euro per persoon

Het aantal punten wordt evenredig berekend.

Jouw prijs is € 30 per persoon

0 punten

Jouw prijs is meer dan € 30 per persoon

Wij nemen jouw diner niet verder mee in de beoordeling
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PRESENTATIE
Nodigen wij jou uit voor een presentatie? Dan laat je ons jouw diner beleven, zien en proeven. Je
overtuigt ons ervan dat jij degene bent die dit diner tot een succes maakt.
Jij geeft zelf aan waar je jouw idee wilt presenteren:
• op een locatie naar keuze in Westfriesland óf
• gemeente Medemblik (Dick Ketlaan 21, Wognum (middelste gebouw). Hier is ook een
volwaardige keuken aanwezig.
Presentatie in het kort
• De presentatie duurt maximaal een uur, inclusief het stellen van vragen.
• Je laat ons minimaal twee voorbeeldgerechten proeven die ons een idee geven van het
diner dat jij die avond wilt serveren.
• Je kunt ter plekke gebruik maken van een keuken voor het eventueel bereiden en/of
opwarmen van de gerechten of je geeft aan de presentatie te geven op een locatie naar
keuze in Westfriesland.
Hoe gaan we jouw presentatie beoordelen?
Beoordelingsteam
Het beoordelingsteam voor de presentatie bestaat uit:
• Twee leden van het projectteam organisatie VNG Jaarcongres
• Drie bestuurders van de Westfriese gemeenten
Beoordeling
Door jouw diner proeven en beleven onze gasten de regio. Ze moeten de volgende dag nog
napraten over hoe origineel, lekker, goed georganiseerd én Westfries het diner was. De
presentatie moet dus indruk maken.
Wij beoordelen de beleving aan de hand van de volgende presentatieonderdelen:
• Proeven: in hoeverre valt jouw diner in de smaak?
• Zien: hoe presenteer je jouw diner? Maken wij indruk op onze gasten met het diner?
• Verwachting: in hoeverre komt het diner overeen met de verwachtingen die zijn gewekt
met jouw inschrijving?
• Realistisch: hoe uitvoerbaar is jouw diner?
Elk lid van het beoordelingsteam beoordeelt individueel de presentatieonderdelen met een score
van 1 tot en met 4.
1 = onvoldoende (we nemen jouw inschrijving niet verder mee)
2 = voldoende
3 = goed
4 = uitstekend
In een gezamenlijk overleg komt het beoordelingsteam vervolgens met één score per
presentatieonderdeel. De scores van de presentatieonderdelen tellen wij vervolgens bij elkaar op.
Aan de inschrijver met de hoogste score, geven we ‘voorlopig’ opdracht.
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