Toelichting Bouwen aan talent projectcanvas
We raden aan om het projectcanvas te downloaden en in te vullen met Adobe Acrobat Reader
Let op: Houd bij het invullen van het projectcanvas rekening met privacygevoelige gegevens. Het
projectcanvas wordt gebruikt als onderlegger voor een volgende open oproep voor startende
ontwerpers en wordt gebruikt voor communicatiedoeleinden.
Voor het opstellen en indienen van het onderzoeksvoorstel binnen Bouwen aan talent wordt
gebruik gemaakt van het projectcanvas. Het projectcanvas stelt de commissie die de voorstellen
zal beoordelen in staat zich snel een beeld te vormen van het beoogde onderzoek
Met het invullen van het projectcanvas biedt het ontwerpbureau inzage in de opgave waaraan
gewerkt zal worden, de eigen ontwerppraktijk, de motivatie voor het samenwerkingstraject en wat
de startende ontwerper of maker wordt geboden in de samenwerking. Het dient als middel om de
opgave en voorwaarden vooraf scherp te formuleren. Gedurende de looptijd van het
samenwerkingstraject kan het canvas ook als leidraad worden gebruikt om de voortgang te
bewaken.
Informatie uit het projectcanvas zal ook gebruikt worden om de opgave en het ontwerpbureau te
presenteren aan de startende ontwerpers die zich op basis daarvan kunnen inschrijven
Hieronder volgt per canvasonderdeel een korte toelichting
Thema’s
Biedt inzicht in de thematiek van de onderzoeksopgave aan de hand van drie à vier steekwoorden.
Denk hierbij aan thema’s als ‘zorg’, ‘duurzaamheid’, ‘inclusiviteit’, ‘circulariteit’, etc.
Beoogde start samenwerking
Het gaat om een samenwerkingsperiode van 3 maanden die gestart dient te worden in de periode
januari t/m maart 2022. Geef hier een indicatie van de beoogde start van het
samenwerkingstraject.
Pitch - circa 540 tekens inclusief spaties
Vat de opgave op aansprekende wijze samen in een paar zinnen die illustreren waar het in
essentie over gaat. Denk hierbij aan de wie-, wat-, waar-, wanneer-, waarom- en hoe-vraag.
De opgave
Ontwerpopgave - circa 1780 tekens inclusief spaties
Welk vraagstuk of maatschappelijke ontwerpopgave staat centraal binnen het onderzoek of
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experiment? Plaats het voorstel binnen actuele maatschappelijke ontwikkelingen en het vakgebied.

Plan van aanpak - circa 1780 tekens inclusief spaties
Op welke manier wordt de ontwerpopgave aangepakt? Wat is de inhoudelijke werkwijze of
strategie die wordt gehanteerd in het kader van de gestelde opgave
Pro el & partners - circa 1780 tekens inclusief spaties
Geef een korte pro elschets van de organisatie, de eigen ontwerpvisie en de positionering binnen
het werkveld. Licht toe hoe de voorgestelde opgave kan bijdragen aan de ontwikkeling van de
eigen ontwerppraktijk. Geef, indien mogelijk, puntsgewijs aan welke partners/stakeholders aan de
opgave meewerken of betrokken zijn en in welke mate zij betrokken zijn
De samenwerking
Motivatie voor het samenwerkingstraject - circa 1780 tekens inclusief spatie
Wat is de verwachte meerwaarde van het samenwerkingstraject met een startende ontwerper of
maker voor het bureau? Welke veranderingen zou dit (in- of extern) teweeg kunnen brengen?
Maak hier ook duidelijk waar je naar op zoek bent als ontwerpbureau. Wat voor expertise of
vaardigheden zou je graag betrekken in het project?
Betrokken senior ontwerper - circa 825 tekens inclusief spaties
Welke senior ontwerper werkt mee aan het samenwerkingstraject en welke deskundigheid brengt
diegene in?
Vorm van de samenwerking - circa 825 tekens inclusief spatie
Wat wordt er vanuit de praktijk geboden aan de startende ontwerper of maker? Op welke manier
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wordt er door betrokken partijen samengewerkt?

