
 

Beoordelingscriteria innovatieprojecten 

De voucheraanvragen worden beoordeeld op de onderstaande criteria.   

 

A. Impact:  

a. De mate waarin de oplossing economische waarde heeft.   

Onder andere de bijdrage aan economische groei van de regio, werkgelegenheid in de regio, 

en/of kostenbesparingen voor gemeenten. 

b. De mate waarin de oplossing maatschappelijke waarde heeft.  

Denk daarbij aan het verhogen van de kwaliteit van leven, het verplaatsen van zorg naar huis 

of het langer thuis kunnen blijven wonen, inzet op preventie, terugbrengen van economische 

ongelijkheid, toename van inclusiviteit, terugbrengen van maatschappelijke kosten, etc.  

c. De mate waarin de oplossing waarde toevoegt voor de beoogde gebruiker(s) 

Bijvoorbeeld de zorgverleners, de patiënt, client of inwoner, de zorgorganisatie. 

d. De mate waarin het project de innovatiekracht van de regio versterkt.  

Bijvoorbeeld door in te zetten op een brede samenwerking in het project met meerdere 

zorgorganisaties en/of gemeenten, field- of living labs, kennis- of onderwijsinstellingen, door 

de resultaten actief te delen in de regio of het beschikbaar en toegankelijk maken van 

opgedane kennis.  

 

B. Innovativiteit:   

a. De mate waarin de oplossing nieuwe waarde toevoegt ten opzichte van bestaande 

oplossingen en alternatieven.  

  

C. Schaalbaarheid:   

a. De mate waarin de technologische oplossing uiteindelijk voor meerdere gebruikers ter 

beschikking kan komen.  

b. De mate waarin een (toekomstig) business model gerealiseerd kan worden. 

c. De mate waarin de oplossing (in de toekomst) geïntegreerd kan worden in de praktijk.  

  

D. Haalbaarheid:  

a. De mate waarin het project binnen de aangegeven planning en begroting kan worden 

uitgevoerd.  

b. De mate waarin de gewenste uitkomsten van het project bijdragen aan de toepassing van de 

oplossing in de praktijk. 

 

E. Kracht van het consortium:   

a. De mate waarin het projectteam de aangegeven capaciteit, middelen en kennis heeft om het 

project naar behoren uit te voeren.  

b. De mate waarin de partners in het consortium gezamenlijk bijdragen aan het (uiteindelijk) 

toegepast krijgen van de technologische oplossing in de praktijk.  

 


