Appendix 3 – Framework written proposal
Deelname Startup in Residence The Hague
De startup bestaat uit:
• één bedrijf (met minimaal 2 medewerkers)
• een samengesteld team van individuen en of bedrijven
Inschrijving: Inzendingsdatum uiterlijk 22 mei 2018, middernacht.
Jouw inzending
Wij ontvangen graag twee documenten (PDF) waarin de volgende onderdelen zijn uitgewerkt:
A. Een document met een beschrijving van het concept (max 4 A4):
Geef een zo’n concreet mogelijke beschrijving van jullie toepassing/ serviceconcept
B. Een document waarin je antwoord geeft op onderstaande vragen (max 2 A4):
1.

2.

3.

4.

Probleembeschrijving
Vraag 1.1: Wat is volgens jou het probleem?
Vraag 1.2: Waardoor wordt het probleem veroorzaakt?
Vraag 1.3: Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen van het probleem?
Oplossing
Vraag 2.1: Voor wie ben je het probleem aan het oplossen? Beschrijf je klant.
Vraag 2.2: Wie zijn je concurrenten, wie worden er misschien concurrenten?
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?
Vraag 2.5: Waarom is deze oplossing nieuw?
Vraag 2.6: Waarom denk je dat jouw startup DE partij is om dit probleem op te lossen?
Implementatie
Vraag 3.1: Hoe makkelijk en door wie zal de oplossing worden ingezet en geïmplementeerd?
Vraag 3.2: Welke partijen/partners zijn er nog meer betrokken bij de implementatie? Wat is
hun rol?
Ervaring en gegevens startup
Vraag 4.1: Indien van toepassing, wat is de naam van uw jouw startup, URL, email adres en
LinkedIn URL van alle team leden.
Vraag 4.2: Als deze startup wordt geselecteerd, welk teamlid zal werken aan dit project
tijdens het SIR programma?
Vraag 4.3: Hoe ver ontwikkeld is de startup? Heeft u een code geschreven, een MVP,
gebruikers of inkomsten? Hoeveel werknemers heeft de startup?
Vraag 4.4: Is de startup of zijn alle leden van het startup team ingeschreven bij de kamer van
koophandel?
Vraag 4.5: Wat is jouw ervaring met ondernemerschap? Geef voorbeelden.

Participation Startup in Residence The Hague
The startup consists of:
• One company (with a minimum of 2 employees)
• A team of individuals or companies
nd

Application: Subscribe by latest May 22 2018, midnight (CET).
Your entry
We would like to receive two documents (PDF) in which the following is prepared:
A. A document with a description of the concept (max 4 A4):
Give a description of your application/service concept that is as concrete as possible
B. A document in which you answer the following questions (max 2 A4):
1.

Problem description
Question 1.1: What do you consider to be the problem/challenge?
Question 1.2: What causes the problem/challenge?
Question 1.3: What are the (social) consequences of the challenge?
2. Solution
Question 2.1: For whom are you solving the problem/challenge? Describe your customer.
Question 2.2: Who are your competitors, and who might become competitors? Who do you
fear most?
Question 2.3: How do you think the challenge should be solved?
Question 2.4: How much do you think the solution will cost and who will pay for that? What
will be the business model behind the solution?
Question 2.5: What makes this solution new?
Question 2.6: Why do you think your startup is THE party to solve this challenge?
3. Implementation
Question 3.1: How easily and by whom will the solution be deployed and implemented?
Question 3.2: Which parties/partners are also involved in the implementation? What is their
role?
4. Experience and details startup
Question 4.1: If applicable, please share the name of your startup, URL, email address and
LinkedIn URL of all team members.
Question 4.2: If we select you, which of the team members will commit to working on this
project for the duration of the SIR programme?
Question 4.3: How far along are you? Do you have any code written, an MVP, users or
revenue? How many employees does the startup have?
Question 4.4: Is the startup or are all team members registered with the chamber of
commerce?
Question 4.5: What is your experience with entrepreneurship? Give examples.

