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SAMENVATTING

Schrijf samenvatting ‘wat is er gedaan en gebeurd’ als een persbericht: Inleiding (1 alinea) van de kern
van het project; wat is er gebeurd en wat zijn de resultaten. Vervolgens achtergrond en 
uitgangspunten (alinea), doelstelling en aanpak (alinea), resultaten (alinea) en toekomstvisie 
(alinea).Klik of tik om tekst in te voeren.
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Onderschrift van een foto
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INHOUD

Aanleiding 4
Uitdaging 4
Projectopzet 5
Resultaten 9
Ervaringen 12
Toekomstvisie 14
Projectpartners 15
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Onderschrift van een foto

AANLEIDING 

Aanleiding max ½ A4; wat is het probleem dat het project aanpakt (cq waar komen we vandaan)? 
Achtergrond, trends, ontwikkelingen, aanleiding. Schrijf dit alsof iemand aan het woord is. 

UITDAGING

½ A4 Uitdaging en beoogde centrale doelstellingen; wat is het doel en vernieuwende aspect van het project
(cq waar werken we naar toe)? Welke concrete resultaten worden beoogd? Zie ook projectplan 
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PROJECTOPZET

Algemene inleiding mbt 1. de project opzet met werkwijze/ aanpak, 2. in relatie met welk
innovatiethema  dit  project  staat,  3.  omschrijving  van  de  consortium  samenstelling  (incl
noemen projectpartners onderscheiden in publiek/ privaat)

NAAM WERKPAKKET

Omschrijving werkpakket met doel, aanpak, beoogde resultaten

NAAM WERKPAKKET

Omschrijving werkpakket met doel, aanpak, beoogde resultaten

NAAM WERKPAKKET

Omschrijving werkpakket met doel, aanpak, beoogde resultaten
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NAAM WERKPAKKET

Omschrijving  werkpakket  met  doel,
aanpak, beoogde resultaten

NAAM WERKPAKKET

Omschrijving werkpakket met doel, aanpak, beoogde resultaten

Klik of tik om tekst in te voeren.

NAAM WERKPAKKET
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Omschrijving werkpakket met doel, aanpak, beoogde resultaten

NAAM WERKPAKKET

Omschrijving werkpakket met doel, aanpak, beoogde resultaten

NAAM WERKPAKKET

Omschrijving werkpakket met doel, aanpak, beoogde resultaten

NAAM WERKPAKKET

Omschrijving werkpakket met doel, aanpak, beoogde resultaten

NAAM WERKPAKKET
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Omschrijving werkpakket met doel, aanpak, beoogde resultaten
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RESULTATEN
Beschrijf  projectresultaten  in  algemene  zin:  in  hoeverre  is  het  oorspronkelijke  beoogde
resultaat bereikt. Wat is er nu concreet veranderd in de praktijk, op welke wijze worden de
resultaten door welke bedrijven in de praktijk toegepast. En succes of minder succes van het
project.

MAATSCHAPPELIJKE RESULTATEN

CO2 reductie (kg x 1000)

Kostenbesparing

Vermeden vervoerskilometers

Modal shift tonkilometers aantal

Andere resultaten aantal

SECTOR RESULTATEN

Gecreëerde toegevoegde waarde waard
e

Gecreëerde  duurzame
arbeidsplaatsen

aantal

Bereikte bedrijven aantal

Bereikte MKB bedrijven aantal

Onderzoekers/  studenten  nu
werkzaam bij bedrijven

WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT

Master thesis aantal

PhD promoties aantal

Wetenschappelijke publicaties aantal

Citations  wetenschappelijke
publicaties

aantal

Wetenschappelijke  seminars,
workshops, presentaties etc.

aantal
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Wat is de bijdrage aan de hoofdambitie van TKI Dinalog in het realiseren van meer toegevoegde waarde in de regie en 
coördinatie van (transnationale) goederenstromen en andere gerelateerde logistieke activiteiten? (denk aan de doelstellingen 
van de roadmaps en het sectorhuis) Heeft het project geleid tot nieuwe samenwerkingsrelaties (versterking van 
kennisinfrastructuur), nieuwe organisaties in de markt, nieuwe arrangementen, nieuwe competenties, vervolgactiviteiten e.d.? 
Zowel binnen als buiten het TKI Dinalog programma? Valorisatie: hoe zijn de resultaten beschikbaar/ toegankelijk gesteld 
voor de gehele sector?  
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Vervolg  beschrijving  resultaten.  Beschrijf  projectresultaten.  Denk  aan  best  practices,
commerciele tools, success stories, testimonials, artikelen (wetenschappelijk, vaktijdschriften,
media), onderwijscasussen, demonstrators, business cases, rekenmodellen, (serious) games,
internationale toepassingsmogelijkheden. Maar ook nieuwe dienstverlening, spin-offs, nieuwe
organisaties in de markt.

           RESULTATEN WAAR HET PROJECT TROTS OP IS

BESCHRIJF  KORT  (IN  2  REGELS)  HET  RESULTAAT
WAAR HET PROJECTTEAM HET MEEST TROTS OP IS

BESCHRIJF  KORT  (IN  2  REGELS)  HET  RESULTAAT
WAAR HET PROJECTTEAM HET MEEST TROTS OP IS

BESCHRIJF  KORT  (IN  2  REGELS)  HET  RESULTAAT
WAAR HET PROJECTTEAM HET MEEST TROTS OP IS

BESCHRIJF  KORT  (IN  2  REGELS)  HET  RESULTAAT
WAAR HET PROJECTTEAM HET MEEST TROTS OP IS

BESCHRIJF  KORT  (IN  2  REGELS)  HET  RESULTAAT
WAAR HET PROJECTTEAM HET MEEST TROTS OP IS

BESCHRIJF  KORT  (IN  2  REGELS)  HET  RESULTAAT
WAAR HET PROJECTTEAM HET MEEST TROTS OP IS

BESCHRIJF  KORT  (IN  2  REGELS)  HET  RESULTAAT
WAAR HET PROJECTTEAM HET MEEST TROTS OP IS

BESCHRIJF  KORT  (IN  2  REGELS)  HET  RESULTAAT
WAAR HET PROJECTTEAM HET MEEST TROTS OP IS
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BESCHRIJF  KORT  (IN  2  REGELS)  HET  RESULTAAT
WAAR HET PROJECTTEAM HET MEEST TROTS OP IS

BESCHRIJF  KORT  (IN  2  REGELS)  HET  RESULTAAT
WAAR HET PROJECTTEAM HET MEEST TROTS OP IS
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TITEL TOOL / DEMONSTRATOR 1

Beschrijf  tool/  demonstrator  dat  het  project  heeft
opgeleverd:  uitdaging,  oplossing,  voor  wie,  wat  is
het het, wat levert het op?

Onderschrift van een foto

TITEL TOOL / DEMONSTRATOR 2

Beschrijf  tool/  demonstrator  dat  het  project  heeft
opgeleverd:  uitdaging,  oplossing,  voor  wie,  wat  is
het het, wat levert het op?

Onderschrift van een foto
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ERVARINGEN
¼ A4 max. Hoe is de projectuitvoering verlopen?

OPEN INNOVATIE
1/3 A4 +. Geef aan hoe open innovatie heeft gewerkt. Hoe is de samenwerking binnen het
consortium  verlopen?  Zijn  er  wijzigingen  opgetreden  in  de  projectorganisatie  en  de
standpunten van projectpartners richting het project? Zo ja, welke en waarom? Hoe hebben
de  verschillende  competenties  van  de  projectpartner  bijgedragen  aan  de  resultaten?  In
hoeverre heeft het project samengewerkt met andere TKI Dinalog projecten binnen en buiten
het thema en andere programma’s en projecten buiten TKI Dinalog?.

DINALOG EN TOPSECTOR LOGISTIEK
1/3 A4 +. Geef aan hoe open innovatie heeft gewerkt. Hoe is de samenwerking binnen het
consortium  verlopen?  Zijn  er  wijzigingen  opgetreden  in  de  projectorganisatie  en  de
standpunten van projectpartners richting het project? Zo ja, welke en waarom? Hoe hebben
de  verschillende  competenties  van  de  projectpartner  bijgedragen  aan  de  resultaten?  In
hoeverre heeft het project samengewerkt met andere TKI Dinalog projecten binnen en buiten
het thema en andere programma’s en projecten buiten TKI Dinalog?

15



TEST GROWTEQ 2 NOVEMBER 2022

TITEL  CASE  BESCHRIJVING  -
KENNISINSTELLING

Beschrijf ervaring van kennisinstelling; bijvoorbeeld
mbt  samenwerking  met  bedrijfsleven  en  concrete
case bij bedrijven/ Master Thesis of PhD onderzoek.
Ga met name in op 1. Introductie van de case, 2.
Wat de uitdaging was voor het het project (bedrijf)
(probleemstelling),  3.  Hoe  het  project  heeft
bijgedragen  aan  innovatie  en  de  mogelijke
voordelen/  resultaten/  besparingen  (solution/
improvement en 4. Ervaringen (learnings)  

TITEL CASE BESCHRIJVING - BEDRIJF

Beschrijf ervaring van participerend bedrijf of waar
een  (implementatie)onderzoek  heeft
plaatsgevonden; bijvoorbeeld mbt concrete case. Ga
met name in op 1.  Introductie  van de case (case
description),  2.  Wat  de  uitdaging  was  voor  het
bedrijf  (probleemstelling)  en  3.  hoe  het  project
bijdraagt  aan  innovatie  binnen  het  bedrijf  en
daarmee mogelijke resultaten/ voordelen. (solution/
improvement) en 4. Ervaringen (learnings).
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Onderschrift bij een foto

Onderschrift bij een foto
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Onderschrift van een foto

TOEKOMSTVISIE

Beschrijf de toekomst visie: 1. Aanbevelingen: hoe gaan we verder? Hoe bereiken we implementatie van de 
innovatie op grote schaal c.q. opschaling? Inclusief: welk potentieel hebben de resultaten uit dit project voor 
de toekomst? Wat levert dit op voor bedrijven? Wat levert dit op voor de BV Nederland? (bereikbaarheid, 
veiligheid, sociaal, milieubelasting? Wat zijn randvoorwaarden voor het benutten van dit potentieel? Welke 
stappen zouden nog genomen moeten worden door respectievelijk overheid, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen?

VERVOLGACTIVITEITEN

2. Wat hebben we geleerd voor het vervolg? Welke kennis en expertise moet je aan boord 
hebben voor vervolgtrajecten? Zowel voor vermarkting als voor verdere kennisontwikkeling? 
Geef de belangrijkste lessen.

QUOTE OVER TOEKOMSTVISIE 
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PROJECTPARTNERS

Eventueel:  introductie  van  het  consortium met  omschrijving  ketenpartners.  Hieronder  per
partner de naam, omschrijving, en logo van de partners toevoegen, met onderscheid naar
privaat en publiek.
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