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Deelname voorwaarden - PlusWhat Program &
PlusWhat Deal
Deelnemers (“Deelnemers”, “jij”) en gegadigden aan/voor het PlusWhat Program (“PWP”) en
PlusWhat Deal (“PWD”) gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Deelname Voorwaarden.
Lees deze Deelname Voorwaarden zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent
van en akkoord gaat met je rechten en plichten. Je kunt deze Deelname Voorwaarden downloaden en
afdrukken.

Definities
In deze Deelname Voorwaarden hebben de onderstaande definities de volgende betekenis:

wedowe: stichting wedowe, gevestigd te Rotterdam aan de van Oldenbarneveltstraat 404, 3012 AP
Rotterdam.

Gegadigde: iedere natuurlijke persoon die zich aanmeldt via www.wedowe.org/pluswhat

Deelnemer*: een persoon die is na beoordeling en acceptatie geselecteerd voor het PlusWhat program of
de PlusWhat Deal en daaraan deelneemt.

*Indien de gegadigde onder de 18 is bij aanmelding, zullen de ouders/voogden in naam van de gegadigde
deze deelname voorwaarden ondertekenen.

PWP: het PlusWhat Program, is een talentontwikkelingsprogramma georganiseerd en uitgevoerd door
stichting wedowe. Het PWP zal tussen augustus 2021 en augustus 2022 twee keer aanbieden. De deadlines
voor aanmelding worden via www.wedowe.org/pluswhat gecommuniceerd.

Uit alle aanmeldingen selecteren we Gegadigden die worden uitgenodigd voor de PlusWhat Talentendag.

Tijdens deze dag gaan de Gegadigden aan de slag met opdrachten. Na deze dag selecteren we een aantal
Gegadigden die we uitnodigen voor de PlusWhat Talentweek. Tijdens deze week werken de Gegadigden toe
naar een audiovisueel eindproduct dat ze aan het eind van de week presenteren. Tijdens deze week zal
wedowe met elke Gegadigde een individueel gesprek voeren om kennis te maken. Een Gegadigde wordt
gevraagd naar zijn/haar motivatie om aan het PWP deel te willen nemen. Naar aanleiding van deze
toelichting zal de Selectiecommissie een keuze maken voor 6 Deelnemers voor het PWP.

Deze 6 deelnemers worden geselecteerd om vanaf 20 september 2021 mee te doen aan het fulltime
talentontwikkelingsprogramma dat moet leiden tot duurzame ontwikkeling van hun talent.
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PWD: de PlusWhat Deal is een masterclass series georganiseerd en uitgevoerd door stichting wedowe. Het
PWP zal tussen augustus 2021 en augustus 2022 drie volledige masterclass series aanbieden. De deadlines
voor aanmelding worden via www.wedowe.org/pluswhat gecommuniceerd.

Audiovisuele producties: alle stukken content die tijdens de PWP of PWD worden gecreëerd. Dit kunnen
bijvoorbeeld video's, animaties, korte film, foto's, illustraties, gifs, memes, instagram stories, beats, enz. zijn.

IE-rechten: alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten,
databankrechten, (on-) geregistreerde modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, merkrechten,
handelsnaamrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten of naburige rechten, zoals
domeinnamen en knowhow, in elk deel van de wereld;

Sector: de creatieve sector in Nederland.

Selectiecommissie: een commissie bestaande uit ervaren en gekwalificeerde professionals, samengesteld
door wedowe, verantwoordelijk voor het evalueren en selecteren van de Gegadigden.

Website: de online omgeving gecreëerd voor het PWP en de PWD, waar Gegadigden zich kunnen
aanmelden voor het PWP en het PDW, beschikbaar op www.wedowe.org/pluswhat

Partners: eventuele opdrachtgevers die met wedowe samenwerken en waarvoor de deelnemers producten
maken.

Programma-partners: partijen, organisaties of individuen met professionele expertise in de audiovisuele
sector, die in samenwerking of in opdracht van wedowe inhoudelijk investeren in het PWP of in de PWD en
de Deelnemers, met als gezamenlijk doel duurzame ontwikkeling van talent.

Deelname voorwaarden: deze Deelname voorwaarden.

1. Toepasselijkheid Deelname Voorwaarden
De Deelname Voorwaarden zijn van toepassing op de betrokken partijen bij het PWP, de PWD en wedowe,
zoals genoemd in de definities, en hun respectievelijke rechtsopvolgers.

2. Het PWP
2.1. Het doel van het PWP is om duurzaam te investeren in creatief talent. Met name talent dat geen

aansluiting vindt bij het al bestaande binnen de creatieve sector.

2.2. Het PWP bestaat uit de volgende drie stappen:

a. Werving en selectie

Het verwerven van potentiële Deelnemers via een openbare oproep kenbaar gemaakt door
een marketingcampagne in Rotterdam en omstreken Alle Gegadigden kunnen zich
aanmelden via de Website: www.wedowe.org/pluswhat. In deze fase ligt de focus op het
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vinden van ruw talent. Uit alle aanmeldingen selecteert de Selectiecommissie maximaal zes
Deelnemers.

b. Talentontwikkeling

Het leertraject of door-ontwikkeltraject, afhankelijk van ervaringsniveau bestaat uit de
volgende elementen:

- Opzetten persoonlijke ontwikkelingsdoelen en projectdoelen.
- Individuele coaching.
- Wekelijkse producties van audiovisuele content van hoge kwaliteit, met de

begeleiding van ervaren professionals.
- Een dag per week gewijd aan productie.
- Een dag per week gewijd aan pre-productie.
- Drie dagen per week gewijd aan post-productie, workshops en verspreiding via

sociale media masterclasses en lezingen van (internationale) professionals.
- Deelnemers worden voorgesteld aan de Partners en de Sector om hun netwerk

te vergroten.
- Wekelijkse presentaties.

c. Natraject

Presentatie & Matchmaking; Deelnemers presenteren zich aan de Partners en de
Sector.

2.3. De Partners zijn niet verplicht om stage- of arbeidsplaatsen aan te bieden, noch geven de Partners
daarover enige garantie.

2.4. wedowe behoudt zich het recht voor om, uitsluitend ter eigen beoordeling, het PWP te beëindigen als
er geen gekwalificeerde Deelnemers zijn, wedowe kan ook, op grond van de normen die we voor
onszelf hebben opgesteld, het aantal Deelnemers wijzigen dat wordt geselecteerd onder paragraaf
2.2 hierboven.

2.5. Als het PWP - uitsluitend en alleen in geval van overmacht niet kan verlopen zoals gepland, naar
eigen beoordeling van wedowe en de Partners, inclusief - maar niet beperkt tot - technische
storingen, ziekte van werknemers en/of afwezigheid van belangrijke werknemers die nodig zijn om
het PWP te organiseren of om het platform te leveren, pandemie/epidemie (waaronder Covid19),
overheidsmaatregelen, tekortkomingen van door wedowe ingeschakelde derden, verstoring van een
internetverbinding, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie) netwerken en overige
onvoorziene omstandigheden zoals onvoldoende kwaliteit of aantal aanmeldingen, kunnen wedowe,
naar eigen goeddunken, deze Deelname Voorwaarden wijzigen of het PWP of toegekende
opdrachten aan PWP-partners annuleren, beëindigen, wijzigen of opschorten.

3. De PWD
3.1. Het doel van de PWD is om te leren en om te ontwikkelen goede basis-skills voor het maken van

video’s. Die komen van pas als deelnemers willen doorstromen naar het langere traject, PlusWhat
Program, en in hun toekomstige carrière.



3.2. De PWD bestaat uit de volgende twee stappen:
a. Werving en selectie

Het verwerven van potentiële Deelnemers via een openbare oproep kenbaar gemaakt door
een marketingcampagne in Rotterdam en omstreken. Alle Gegadigden kunnen zich
aanmelden via de Website: www.wedowe.org/pluswhat. In deze fase ligt de focus op het
vinden van ruw talent. Uit alle aanmeldingen selecteert de Selectiecommissie maximaal 10
Deelnemers.

b. Masterclass series

Het masterclass series, afhankelijk van ervaringsniveau bestaat uit de volgende elementen:
- 3 workshops van een halve dag. In die workshops leren deelnemers de drie

delen van het filmproductieproces kennen: pre-productie, productie en
postproductie.

- Deelnemers krijgen de mogelijkheid om samen met andere deelnemers op de
locatie van PlusWhat in Rotterdam aan een video te werken.

- Deelnemers worden geholpen en gecoacht waar nodig, maar we laten jullie ook
echt je eigen ding doen.

3.3. wedowe behoudt zich het recht voor om, uitsluitend ter eigen beoordeling, het PWP te beëindigen als
er geen gekwalificeerde Deelnemers zijn, wedowe kan ook, op grond van de normen die we voor
onszelf hebben opgesteld, het aantal Deelnemers wijzigen dat wordt geselecteerd onder paragraaf
2.2 hierboven.

3.4. Als de PWD - uitsluitend en alleen in geval van overmacht niet kan verlopen zoals gepland, naar
eigen beoordeling van wedowe en de Partners, inclusief - maar niet beperkt tot - technische
storingen, ziekte van werknemers en/of afwezigheid van belangrijke werknemers die nodig zijn om de
PWD te organiseren of om het platform te leveren, pandemie/epidemie (waaronder Covid19),
overheidsmaatregelen, tekortkomingen van door wedowe ingeschakelde derden, verstoring van een
internetverbinding, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie) netwerken en overige
onvoorziene omstandigheden zoals onvoldoende kwaliteit of aantal aanmeldingen, kunnen wedowe,
naar eigen goeddunken, deze Deelname Voorwaarden wijzigen of de PWD of toegekende
opdrachten aan PED-partners annuleren, beëindigen, wijzigen of opschorten.

4. Geschiktheid PWP en PWD
Het PWP en de PWD staan open voor Gegadigden/Deelnemers die:

a. minimaal 16 jaar oud zijn, op de dag van aanmelding;
b. maximaal 27 jaar oud zijn, op de dag van aanmelding;
c. woonachtig zijn in Nederland;
d. Nederlands of Engels spreken en schrijven;
e. bereid en in staat zijn om te werken aan opdrachten van wedowe en Partners;
f. wedowe behoudt zich het recht voor om elke Gegadigde/Deelnemer van het PWP te

diskwalificeren als, naar het oordeel van wedowe, de Gegadigde/Deelnemer niet voldoet aan
een van de criteria om in aanmerking te komen en/of deze Deelname Voorwaarden niet heeft
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nageleefd of zich schuldig heeft gemaakt aan schadelijk of oneerlijk gedrag jegens wedowe en/of
de Partners, het PWP of een andere Gegadigde of Deelnemer.

5. Deelname PWP en PWD
5.1. Het PWP en de PWD zijn open voor aanmeldingen en sluit voor aanmeldingen op de data die

staan vermeld op www.wedowe.org/pluswhat.

5.2. Om kans te maken op deelname, moeten Gegadigden hun gegevens indienen via het
inschrijfformulier op de website.

5.3. Gegadigden moeten voldoen aan de volgende eisen:

- Anderstaligen, mits hun niveau van het Engels minstens als B2 kan worden
geclassificeerd en hun niveau van het Nederlands minstens als B2.

- Een barrière hebben om in de creatieve sector te geraken.

We verwelkomen ook Gegadigden met de volgende kenmerken:

- Nog op school zitten, entreeopleiding of mbo 16-27 jaar.
- Voortijdig van school zijn uitgevallen zonder startkwalificatie (entree opleiding,

vmbo, havo, vwo).
- Wel een startkwalificatie hebben, maar die om allerlei redenen maatschappelijk

niet mee doen.
- Uitgevallen zijn van het mbo.
- Wel een studie/cursus hebben afgerond in een bepaalde richting, maar hier geen

baan in weten te vinden.
- Jongeren met licht verstandelijke of lichamelijke beperking.
- Jongeren die artistieke talenten hebben, maar niet genoeg kennis hebben als het

gaat om cultuurbeoefening, maar dit wel willen.

5.4. Door deel te nemen aan het PWP of aan de PWD stem je in met het gebruik en de
publicatie van je naam op de Website.

5.5. Deelnemers geven toestemming aan wedowe om de naam, beeltenis en biografische
informatie van die Deelnemer enkel en uitsluitend te gebruiken voor promotiedoeleinden in
het kader van het PWP of van de PWD, in alle media wereldwijd, zonder aanvullende
compensatie, kennisgeving of toestemming. De Deelnemer stemt ermee in deel te nemen
aan redelijke marketing-en promotionele activiteiten welke altijd in overleg met de
Deelnemer zullen worden ingepland.

5.6. Op schriftelijk verzoek aan wedowe, dat moet zijn ontvangen uiterlijk op de sluitingsdatum
voor aanmelding aan het PWP of de PWD, zoals uiteengezet in 4.1 hierboven, heeft een
Deelnemer het recht om zijn/haar Aanmelding in te trekken.

http://www.wedowe.org/pluswhat


6. Selectie en criteria PWP en PWD
6.1. Alle in aanmerking komende Aanmeldingen worden beoordeeld door de Selectiecommissie.

6.2. wedowe kan aanvullende selectiecriteria inzetten als het aantal Aanmeldingen de verwachtingen
overtreft.

6.3. De Selectiecommissie kan aanvullende informatie van de Gegadigden opvragen indien blijkt dat de
aanmelding niet volledig is, als dit nodig is om de aanmeldingen te beoordelen.

6.4. Alle geselecteerde Deelnemers ontvangen een e-mail ter bevestiging van deelname aan het PWP.

6.5. Deelnemers hebben twee (2) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van selectie per e-mail
om de aanvaarding te bevestigen. Dit betekent dat als wij deelnemers bijvoorbeeld op vrijdagavond
via e-mail of whatsapp een bericht sturen, de deelnemers tot dinsdagavond de tijd hebben om een
reactie te geven. Als de geselecteerde Gegadigde niet kan worden bereikt of niet binnen twee (2)
werkdagen na ontvangst van de selectie kennisgeving reageert, verliest de Gegadigde de kans om
door te gaan. De Selectiecommissie kan in dat geval de optie om door te gaan aan een vervangende
Gegadigde toekennen, maar is hiertoe niet verplicht.

6.6. De deelnemers zullen begeleiding en coaching krijgen. Er worden ook masterclasses, interne
feedback bijeenkomsten en netwerk events georganiseerd. Deelnemers maken de content benodigd
voor het maken van een presentatie dossier binnen het tijdsbestek dat is vermeld bij het van
toepassing zijnde traject in de Timeline op de Website.

6.7. Na voltooiing van de ontwikkelfase en nadat elke Deelnemer zijn inhoud voor het dossier heeft
ingediend, zal wedowe de pitchdecks samen met het persoonlijk profiel van de Deelnemer gaan
samenstellen. De presentatie en het matchmaking event zullen worden georganiseerd en begeleid
door Stichting wedowe in samenwerking met hiervoor aangewezen individuen of organisaties uit de
groep van Programma-partners.

6.8. De beslissingen van de Selectiecommissie zijn definitief en bindend voor alle zaken die betrekking
hebben op het PWP en op de PWD.

7. Persoonsgegevens van de Deelnemer PWP
en PWD

Door deel te nemen aan het PWP of aan de PWD en je Aanmelding te uploaden via de Website, verstrek
je persoonlijke gegevens aan wedowe en de Partners. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in
overeenstemming met het Privacy beleid op de Website en de toepasselijke wet- en regelgeving.



8. Vertegenwoordiging en garanties van de
deelnemer

8.1. Je** garandeert en vrijwaart wedowe en de Partners dat je de autoriteit en de juridische capaciteit
hebt om deel te nemen aan het PWP of aan de PWD en dat de audiovisuele producties (indien van
toepassing) die je tijdens het PWP creëert, je eigen, oorspronkelijke creatie is (inclusief ideeën,
concepten en materialen) die niet vóór inzending aan het PWP of aan de PWD is geëxploiteerd of
onderworpen aan overdracht, licentie of andere exploitatie door jou of aan een derde partij.

**Als de deelnemer op het moment van inschrijving jonger is dan 18 jaar, moeten de ouders/voogden
instaan voor de autoriteit en de juridische capaciteit van de deelnemer om deel te nemen aan het
PWP of aan de PWD.

8.2. Je garandeert tijdens het PWP geen rechten te verlenen aan een derde partij op producten die je
tijden het PWP ontwikkelt en creëert.

8.3. Je garandeert dat je en de audiovisuele producties voor het PWP en voor de PWD:
- geen inbreuk maken op de rechten van wedowe en de Partners of derden, of smaad of laster

vormt, inclusief - maar niet beperkt tot - intellectuele-eigendomsrechten of rechten met
betrekking tot de bescherming van privacy,

- niet in strijd is met enige huidige wet- of regelgeving,
- niet in strijd is met enige bepaling in deze Deelname Voorwaarden,
- niet obsceen, discriminerend, hatelijk of racistisch of etnisch beledigend is. Verder garandeer

je dat er geen lopende of dreigende rechtszaken of claims zijn in verband met de producten.

8.4. Je bent aansprakelijk voor en vrijwaart wedowe en de Partners volledig van alle aantoonbare schade
en kosten, inclusief - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van (vermeende) inbreuken op
IE-rechten, claims van derden, gederfde winst, opgelopen boetes en juridische kosten, die wedowe
en de Partners lijdt, of maakt als gevolg van (i) een toerekenbare schending van de Deelname
Voorwaarden door jou, (ii) je deelname aan het PWP en/of gebruik van de Website of (iii)
onrechtmatig handelen.

9. Intellectuele eigendomsrechten
De IE-rechten met betrekking tot het PWP & PWD zijn in handen van wedowe.

10. Aansprakelijkheid
10.1. wedowe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook in verband met het

PWP en de PWD voor zover dit is toegestaan onder dwingend recht.



10.2. Indien wedowe of een van de Partners - ondanks bovenstaande - aansprakelijk is, is deze
aansprakelijkheid beperkt tot directe schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van een aan wedowe
en de Partners toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad met een maximum van € 1.000, -.

10.3. De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen van
aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van wedowe (“eigen handelen”).

11. Diversen
11.1. Het Nederlands recht is van toepassing op het PWP, de PWD en deze Deelname Voorwaarden.

11.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het PWP, de PWD of de Deelname
Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch, tenzij
dwingend recht anders voorschrijft.

11.3. Als enige bepaling van deze Deelname Voorwaarden op enig moment ongeldig wordt of is, om welke
reden dan ook, heeft een dergelijke ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de rest van de
Deelname Voorwaarden en zal een dergelijke ongeldige bepaling worden vervangen door een andere
bepaling die een effect zal hebben dat zo dicht mogelijk ligt bij dat van de vervangen bepaling.


