Checklijst Opschaling Sociale Technologie
"Beyond exploration"

Item

Afweging

Motivatie

Visie

hebben de RvB én RvT een korte en lange termijnvisie t.a.v. de
ontwikkeling en integratie van sociale technologie, ofwel wat is de
'big-picture' en wat wil men er mee bereiken?

Omgevingsanalyse

is de markt verkend op sociale, demografische, economische,
technologische en politieke trends en ontwikkelingen? idem t.a.v.
substituten, acceptatie en nieuwkomers in de markt?

Verwachtingsanalyse

zijn de verwachtingen van alle stakeholders geverifieerd en met
elkaar in overeenstemming en kunnen deze ook verwezenlijkt
worden? Zie ook www.yaim.eu

Programma Management

is er een gekwalificeerde programmamanager die beleid kan maken
en bevoegd is hier binnen overeengekomen kaders uitvoering aan
te geven?

Product Management

ligt de ontwikkeling, verificatie, validatie en exploitatie van sociale
technologie en haar toepassingen bij de organisatie zelf of wordt dit
aan een strategische partner uitbesteed?

Product Support

kan voorzien worden in remote, onsite, regionale of landelijke
ondersteuning, incl. een helpdesk en kunnen bug-fixes en nieuwe
update-releases uitgebracht worden?
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Score
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Training en Educatie

zijn er opleidingscurricula voor professionals en gebruikers, d.w.z.
een samenhangend geheel van studieonderdelen en mogelijkheden
voor klassikaal onderwijs en eLearning?

Intellectueel eigendom

zijn de intellectuele eigendomsrechten waaronder patenten,
trademarks, copyrights, ontwerprechten en jurisdictie aan de
rechthebbende organisatie toegekend?

Begroting

is er een goedgekeurd meerjarenbudget voor de ontplooiing van
sociale technologie en wordt elke individuele toepassing
onderworpen aan een begrotingsanalyse?

Financiering

zijn externe financieringsbronnen verkend, waaronder subsidies,
health deals, crowdfunding, industriële partners, zorgverzekeraars,
gemeenten en private equity?

Toekomstperspectief

wat zijn de vooruitzichten voor de toekomst, met name t.a.v.
continuïteit en upgrading (een plotseling terugtrekken is funest voor
het vertrouwen en de bedrijfszekerheid)

Maatschappelijk en
financieel rendement

liggen er (wetenschappelijke) studies aan de toepassing van sociale
technologie ten grondslag en kunnen het sociale en financiële
rendement hiervan gemeten worden?
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