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Met het programma ‘Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie’ (MOOI)
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Wat is missiegedreven aanpak?

Wicked problem

Wicked problem crew

Strategisch plan en financiering

Onderzoeks- en innovatie trajecten baseren

Een wicked problem is een maatschappelĳke

Een enthousiaste groep mensen die zich

De wicked problem crews hebben als output

we op vergezichten (missies) van hoe sport en

uitdaging in sport en bewegen. Het is een

eigenaar voelt van de geïdentificeerde

een strategisch plan dat de strategie en

bewegen in onze maatschappĳ er in 2040 uit

complex probleem of uitdaging waar een

uitdaging en wil bĳdragen aan de oplossing

financiering beschrĳft voor het aanpakken

kan zien en wat we er mee willen bereiken.

doorbraak nodig is die niet zonder een

ervan, waarbĳ ze juist op zoek gaan naar

van ‘hun’ wicked problem door onderzoek

Het is praktĳk gestuurd en gericht op

gezamenlĳke inspanning van diverse belang-

onverwachte partnerschappen. Zĳ hebben

en innovatie.

gebruikers. Essentieel hierbĳ is het

hebbenden tot stand komt. Met onderzoek en

relevante kennis en ervaring en wisselen deze

Het plan bevat onder andere onderzoeks- en

identificeren en gebruiken van bestaande

innovatie willen we een substantiële bĳdrage

met elkaar uit. Ze hebben commitment om

innovatievraagstukken en geeft aan wat

kennis en innovaties en het stellen van de

aan de oplossingsrichting geven.

gezamenlĳk als crew aan

nodig is om het ten uitvoer te brengen.

de uitdaging te werken en stellen tĳd en

Ook beschrĳft het waar mogelĳk financiering

expertise beschikbaar.

te halen is en wat ervoor nodig is deze

juiste vragen om de kern van problemen
helder te krĳgen.

Een wicked problem is:

– uniek

bronnen te benutten. Vanuit het programma

– sleept al jaren zonder oplossing in zicht
– verschillende stakeholders zĳn vaak
onderdeel van zowel het probleem
als de oplossing
– vaak verbonden met andere wicked

is geld beschikbaar om onderzoek- en
De gekozen wicked problems:

– Bewoners in aandachtswĳken
sporten minder

– Kinderen en jongeren bewegen minder

problems: het beperkt zich niet tot één

en hun motoriek gaat achteruit

thematisch ‘gebied’ en kan meestal niet

– Sport en bewegen wordt te weinig

geïsoleerd bekeken worden

innovatietrajecten uit te zetten.

ingezet binnen de gezondheidszorg

– De waarde van topsport is onvoldoende
aantoonbaar

– De sportinfrastructuur wordt te weinig
gebruikt

– De betaalbaarheid van sport staat
onder druk
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