
Deelname Startup in Residence Utrecht

 De startup bestaat uit
 één bedrijf (met minimaal 2 medewerkers)
 een samengesteld team van individuen en of bedrijven

Inschrijving - inzendingsdatum uiterlijk 11 december

Naast je Pitch document met daarin een beschrijving van jullie toepassing/concept, 
vragen we je een los document in te sturen waarin je antwoord geeft op 
onderstaande vragen:

1: Probleembeschrijving
Vraag 1.1: Wat is volgens jou het probleem bij deze challenge?
Vraag 1.2: Waardoor wordt het probleem veroorzaakt?
Vraag 1.3: Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen van het probleem?
Vraag 1.4: Wie zouden er bereid zijn om bij te dragen aan een oplossing voor het 
probleem?
Vraag 1.5 Waarom denk je dat jouw startup DE partij is om dit probleem op te 
lossen?

2: Oplossing
Vraag 2.1 Welke oorzaken en gevolgen van het probleem zou je willen aanpakken?
Vraag 2.2 In hoeverre denk je het beschreven probleem op te lossen?
Vraag 2.3 Hoe denk je dat het probleem opgelost moet worden?
Vraag 2.4 Hoeveel denk je dat de oplossing gaat kosten en wie gaat dat betalen?

3: Gegevens startup
Vraag 3.1 Is de startup of zijn alle leden van het startup team ingeschreven bij de 
kamer van koophandel?
Vraag 3.2 Hoeveel werknemers heeft de start-up of hebben de leden van het startup 
team?

4: Implementatie
Vraag 4.1 Als je de aanbesteding wint, hoe ga je dan zorg dragen voor 
implementatie?
Vraag 4.2 Welke partijen/partners zijn er nog meer betrokken bij de implementatie?at
is hun rol?

Beoordelingscriteria eerste inschrijving:
 is het bedrijf of zijn de bedrijven gerechtigd om mee te doen (nee = uitsluiting)
 is het inschrijvingsformulier compleet en naar waarheid ingevuld (nee = uitsluiting)
 inzicht in problematiek en kwaliteit probleemanalyse (cijfer 1-5)
 vernieuwende oplossing en kwaliteit aansluiting op probleemanalyse (cijfer 1-5)
 ambitieniveau en verwachte impact (cijfer 1-5)
 kwaliteit team en vertrouwen in implementatie (cijfer 1-5)


