
Instructies pitch 
 

Algemene instructies 
 

• Bereid de pitch voor met aandacht van het doel van de pitch. Het doel van de pitch is aan de 

challenge-owner mondeling toe te lichten wat jouw oplossing is en hoe je het experiment 

zou opzetten. 

• De slides van de pitch helpen je een goed en volledig verhaal op te bouwen voor de jury, 

details hoeven echter niet.  

• Gebruik de juiste kernwoorden en korte zinnen. Vermijdt grote hoeveelheid tekst en lange 

zinnen.  

• Ondersteun uw pitch visueel waar nodig.  

• Breng uw pitch in eenvoudige taal: gebruik eenvoudige termen, verduidelijk eventueel 

mondeling bepaalde technologieën en begrippen, enz.  

• Bereid vragen voor die je na jouw pitch aan de challenge-owner/ jury wil stellen.  

• Respecteer de voorziene tijd om te pitchen (max. 40 min) en vraag & antwoord (max. 20 

min).  

• Beperk het aantal sprekers  

 

Inhoud van de pitch 
 

1. Stel jullie voor 

Stel jouw bedrijf en de aanwezigen van jouw bedrijf kort en bondig voor.  

 

2. Stel jouw oplossing voor  

Stel jouw oplossing voor en leg ze in begrijpelijke taal uit. Verwijs hierbij ook naar het probleem. 

Toon tijdens jouw pitch dat je het probleem voldoende kent en begrijpt.  

 

De vragen die we via jou  beantwoord willen zien in de pitch: 

- Wat is het probleem waarvoor jouw bedrijf een oplossing biedt? Wat is de impact van het 

probleem? 

- Wat is jouw oplossing? Welke technologie wordt er gebruikt? Op welke manier is het een 

unieke, slimme en/of innovatieve oplossing?  

- Op welke manier lost de oplossing het probleem op? Wordt het probleem geheel of 

gedeeltelijk opgelost? Welke en hoeveel waarde heeft de oplossing?  



- Waarom zouden we in de oplossing moeten geloven? Hoe haalbaar (organisatorisch, 

technisch, juridisch…)  is de oplossing? 

 

 

 

3. Stel het experiment voor 

Vertel wat er moet getest worden, wat het doel (de focus) van het experiment zal zijn , met wat er 

gewerkt zal worden in het experiment en hoe het experiment opgezet zal worden. Licht daarbij toe 

over welke expertise de teamleden beschikken. 

 

De vragen die we via jou beantwoord willen zien in de pitch: 

- In welke vorm zal de oplossing geëxperimenteerd worden? 

- Welk soort experiment zal opgezet worden? Hoe zal het experiment eruit zien en verlopen?  

- Wat is het doel van het experiment? Wat moet worden getest? Welke resultaten willen we 

bereiken?  Wat willen/zullen we eruit leren? 

- Op welke manier zullen de gebruikers betrokken zijn?  

- In welke omgeving zal het experiment gebeuren?  

- Wie zijn de teamleden van jouw bedrijf? Welke expertise en competenties hebben zij om het 

experiment uit te voeren?  

- Welke risico’s zijn er en hoe zullen deze gemanaged kunnen worden?  

- Welke ressources moet de challenge-owner voorzien?  

- Welke vervolgstappen zijn er mogelijk na dit experiment? (Eventueel toe te lichten door 

gebruik te maken van bepaalde hypotheses).  

- Welke pad kan de challenge-owner volgen na het experiment?  

 

 

 

 

 

 

 

Tips: 

- Leg het probleem en de oplossing uit vanuit “human-centred perspectief”.  

- Gebruik eventueel de waardepropositiecanvas  om jouw verhaal te brengen of te 

ondersteunen.  

- Toon eventueel de oplossing door bijv. een sketch of demo. 

- Vermeld eventueel resultaten van andere experimenten of implementaties. 

Tips: 

- Maak gebruik van visuele ondersteuning  

- Ondersteun het verhaal eventueel met een overzichtelijke canvas.  

- Motiveer jouw voorstel van experiment.  


