Toetsingskader Innovatiefonds SKF
Procedure
De aanvraag wordt door twee mensen van het bestuur beoordeeld. Een iemand beoordeelt
intuïtief en de ander gebruikt het scoringsformulier. De intuïtieve beoordelaar geeft een
rapportcijfer van 1-10. De andere beoordelaar zal met behulp van het dit toetsingskader in
totaal 100 punten verdelen. Op basis van deze punten zal een rapportcijfer worden gegeven.
Het cijfer a.d.h.v. dit toetsingskader en het intuïtieve cijfer zullen worden gemiddeld in een
eindcijfer. Voor punt 6 worden geen punten gegeven, dit is een voorwaarde. Als de begroting
niet in evenwicht is met de beschreven eindresultaten zal men niet over gaan tot honorering.
1. Innovatie (maximaal aantal punten:20)
• Is het een product, dienst, techniek of proces dat geheel nieuw en uniek is in zijn
algemeenheid?
• Is het een product, dienst, techniek of proces dat geheel nieuw en uniek is voor
de fysiotherapie?
• Is het een vernieuwing of verbetering van een bestaand product, dienst, techniek
of proces?
• Is het een innovatie die leidt tot zorgverbetering, slimmer inrichten van zorg of
substitutie van zorg?
2. Profilering (maximaal aantal punten:30)
• In welke mate draagt dit idee bij aan de profilering van fysiotherapie in de
beroepspraktijk?
• Is deze mogelijke profilering voldoende beschreven en lijkt dit haalbaar?
3. Samenwerking en co-creatie (30)
• Wordt voldoende beschreven met wie wordt samengewerkt?
• Zijn de juiste partijen en alle partijen met wie zou moeten worden samengewerkt
betrokken?
• Is er sprake van gelijkwaardige interprofessionele samenwerking?
• Zijn deze partijen in de voorbereiding van deze aanvraag betrokken en dus in
staat om (intensief) te participeren?
4. Participatie doelgroep (10)
• Wordt de doelgroep voldoende goed beschreven?
• Past deze doelgroep bij de innovatie?
• Is de doelgroep betrokken bij het schrijven van de aanvraag en waaruit blijkt dit?
• Is er draagvlak van de doelgroep zelf voor de door u voorgestelde innovatie?
5. Brede inzetbaarheid/haalbaarheid (10)
• Hoe wordt na afloop van het initiatief een verdere uitrol gezien en wat zijn
voorziene activiteiten daarin?
• Kan het initiatief elders worden opgepakt en hoe?
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•

Wat is er nodig om dit initiatief breder uit te rollen?

6. Looptijd en begroting (geen punten, voorwaarde)
• Is de prijs binnen redelijke marges en markconform en staat deze in verhouding
tot de kwaliteit?
• Is voldoende inzichtelijk waarop de kosten zijn gebaseerd?
• Staat de prijs in voldoende mate in relatie tot de kosten en inspanningen die
worden geleverd?
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