BEOORDELING
BIJLAGE - De adviescommissie innovatie vult de rest van dit formulier in en toetst daarmee uw aanvraag.
Fase 2: Vooronderzoek

Wanneer het ingediende idee interessant lijkt voor Deltawind toetsen wij het idee op basis van de volgende criteria:
• Heeft het idee voldoende prioriteit?
Is er samenwerking voor nodig met partners, en zo ja, welke?
• Wat zijn de kansen en risico’s van een eventueel project?
• Wat is het effect op de Deltawind organisatie?

PRIORITEIT
1 Draagt dit idee bij aan primaire doelstelling Deltawind?
DOELSTELLINGEN DELTAWIND		
						

IN HOEVERRE VOLDOET HET IDEE AAN DE PRIMAIRE DOELSTELLING?
zeer weinig invloed

erg veel invloed

Productie (elektriciteit/
gas/waterstof)
Efficiënt omgaan
met energie
Bewustwording van de bevolking van GO
dat we zuinig moeten zijn op het milieu
Stoffelijke belangen leden
Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen
2 Valt dit idee onder één van de overige benoemde sporen die als prioriteit zijn benoemd
(Zonneprojecten, Energieopslag, Particuliere Verduurzaming, Verduurzamen vervoer)?

3 Waarom is dit idee van belang voor Deltawind? Wat is de urgentie om dit te realiseren?

4 Wat is de impact? Op het vermijden of reduceren van CO2? Kan het idee iets betekenen in Energietransitie?
Is er een potentiële ‘Spin off’, kansen voor versnelling of vergroting van de impact?

5 Is er een verdienmodel: een kans om in ieder geval de kosten van uitvoering te dekken
en wellicht hier geld mee te verdienen?
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SAMENWERKING
6 Welke partners heeft Deltawind nodig om dit idee te realiseren?

7 Hoe schatten we de kans in dat we deze samenwerking voor elkaar gaan krijgen?

KANSEN EN RISICO’S
8 Wat zijn de voorwaarden voor slagen?

9 Wat zijn de risico’s?

ORGANISATIE
10 Wat is het effect op de organisatie van Deltawind: Inschatting wat uitvoering van een eventueel
project betekent voor de organisatie? Is er een bijdrage vanuit vrijwilligers noodzakelijk?

Na beoordeling van fase 2: Vooronderzoek zijn er twee mogelijkheden:
A) POSITIEF

B) NEGATIEF

De adviescommissie Innovatie legt het idee voor aan

Het idee wordt niet voorgedragen aan of overgenomen

het bestuur van Deltawind en adviseert om het idee

door het bestuur, en dus niet opgepakt door Deltawind.

naar de volgende fase: “Onderzoeken Business Case”

Wij informeren u direct. Zo mogelijk verwijzen we naar

te laten gaan. Het bestuur neemt hierover een positief

andere partijen voor wie dit interessant kan zijn.

besluit. U wordt direct op de hoogte gesteld door
Deltawind;
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Fase 3: Onderzoeken business case (BuCa)

In deze fase probeert Deltawind een reële inschatting te maken van kosten en baten.

PLANNING IN TIJD, GELD EN PERSONEEL
11 Planning
HOEVEEL UREN TE BESTEDEN AAN:		

START:				

AFRONDING:

Onderzoek		
Uitwerking		
Realisatie		
Exploitatie		
12 Kostenraming
HOEVEEL € TE BESTEDEN AAN:		

PROJECTLEIDING

EXTERNE EXPERTISE		

OVERIG

Onderzoek			
Uitwerking			
Realisatie			
Exploitatie			
13 Personele invulling / projectleiding
Na beoordeling van fase 3: Onderzoeken BuCa zijn er twee mogelijkheden:
A) POSITIEF

B) NEGATIEF

De adviescommissie Innovatie legt de informatie voor

Het idee wordt geen project. Wij informeren u zo spoe-

aan het bestuur van Deltawind en adviseert om van het

dig mogelijk . Zo mogelijk verwijzen we naar andere

idee een project te maken. Het bestuur neemt hierover

partijen voor wie dit interessant kan zijn.

een positief besluit Deltawind vertelt u dat uw idee een
project wordt;
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INNOVATIE TRECHTER: INDELING IN 4 FASEN
Fase

Omschrijving

Criteria

Budgettype

Besluitvorming

1 Idee Fase

Iedereen kan een initiatief
aandragen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Zo’n
initiatief wordt inhoudelijk
niet voorgelegd aan
Bestuur.

• Passend bij de
doelstellingen
van Deltawind

2 Voor		 onderzoek

Intakeformulier uitwerken

• Voldoen aan criteria
in intakefomulier

• Lopend budget
projecten

• Bestuur o.b.v.
Adviescie
Innovatie

3 BuCa
		 Maken of
		 update

In deze fase volgt de
beoordeling om wel/niet
door te gaan obv een
BuCa.

• Instemming Bestuur
en positief advies Vz
Adviescie Innovatie
• Er moet een BuCa
zijn samengesteld

• Ontwikkelingsbudget
innovatiefonds

• Bestuur o.b.v.
Adviescie
Innovatie

4 Project
		 opstart

Voortraject afgerond.
Initiatief is het waard
om als project te gaan
starten.

• Goedgekeurde BuCa
uit voorgaande fase

• Projectbudget

• Bestuur
• ALV onder
voorwaarden

• Adviescie
Innovatie

• Beoordeling op
basis van “gevoel”
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