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[Naam innovatie]
Indiener
Thema (HWBP K&I agenda)
Doel van het project
Aanpak & Resultaat
Kennisstrategie
Rendement

Thema (HWBP K&I agenda)
[nu nog in te vullen samen met PD HWBP, gekoppeld aan ‘vastgestelde’ thema’s van HWBP K&I agenda]

Omschrijving van het doel
1.
Wat is het doel van dit voorstel? Kun je het doel illustreren met een voorbeeld?
2.
Waar (in Nederland) is het toepasbaar?
3.
Op welke manier sluit het doel van dit voorstel aan op de HWBP
Programmadoelstellingen?
4.
Wat is de potentie van het doel? (gelieve dit SMART uit te drukken)
5.
Wat is de exacte kennisvraag?
6.
Welke kennis is nodig om het doel te bereiken?
Aanpak en resultaat
7.
Wat is nodig om de benodigde kennis te ontwikkelen? Als er onderzoek nodig is, hoe
ziet zo’n onderzoek eruit? Wat zijn de onderzoeksvragen
8.
Wat zijn de beoogde tussen- en eindproduct(en)?
9.
Hoe groot is de kans dat dit onderzoek de gewenste kennis oplevert? Wat zijn de
grootste onderzoek- en kennisrisico’s?
10.
Hoe lang duurt het onderzoek? (doorlooptijd)
11.
Wie zou het onderzoek kunnen uitvoeren? Welke partijen zouden betrokken moeten
worden?
Kennisstrategie
12.
Waar landt de kennis? Hoe is het verankerd?
13.
Is de nieuwe kennis direct toepasbaar? Zo niet, wat is er voor nodig om deze nieuwe
kennis toepasbaar te maken? Hoe lang duurt het voordat de nieuwe kennis kan worden
toegepast?
14.
Beïnvloeden andere ontwikkelingen of onderzoeken de toepasbaarheid van het
product?
15.
Zijn er nog relaties met andere ontwikkelingen?
16.
Kan de betrokkenheid van de probleemeigenaren (de doelgroep) bij het onderzoek
zorgen voor snellere implementatie van de kennis? Op welke manier worden de
probleemeigenaren betrokken bij het onderzoek?
Rendement van de nieuwe kennis & innovatie
17.
Wat zijn de kosten van de (kennis)ontwikkeling? Wat voor soort kosten zijn dit?
18.
Wat zijn de baten van de (kennis)ontwikkeling (kostenbesparing, werklast of scherper
maken opgave of imago)? Wie profiteren hiervan? Zijn deze baten te kwantificeren?

