
Samen innoveren: 
Hoe dient u een innovatief  
voorstel in? 

HOW TO #1

Onze InnovatieHUB staat altijd open voor slimme 
initiatieven en innovatieve oplossingen. Maar we 
pakken niet zomaar ieder idee op. Want we willen 
dat een initiatief bijdraagt aan de missie en ambities 
van ProRail: een sneller, beter en duurzamer spoor. 
Daarom is het belangrijk dat een voorstel goed onder-
bouwd is, en voldoet aan een aantal voorwaarden. In 
deze eerste ‘How to’ leggen we uit hoe u een voorstel 
indient. En wat de volgende stappen zijn. 

Zorg dat uw voorstel aan de voorwaarden voldoet 
 Wilt u een voorstel indienen voor een innovatief 
concept, samenwerking of bijvoorbeeld een test? Dan 
is het handig dat u antwoord geeft op onderstaande 
vragen. En weet u een antwoord (nog) niet, geef dit 
dan aan. Zo krijgen wij alvast een beeld van uw initia-
tief, en kunnen we u sneller verder helpen. 

–  Voor welk probleem biedt uw voorstel een oplos-
sing? Of: welke kansen biedt uw voorstel voor de 
spoorsector? 

 •  Natuurlijk maken slimme oplossingen voor grote 
problemen veel kans om door ProRail opgepakt 
te worden. Maar ook kleinere initiatieven maken 
kans. Zeker als een product snel en gemakkelijk 
kan worden goedgekeurd en toegepast. 

–  Wat heeft u precies van ProRail nodig om uw voor-
stel uit te kunnen voeren? En welke rol wilt u zelf 
spelen bij de uitvoering? 

 •  Zo kunnen wij inschatten of uw voorstel haal-
baar en wenselijk is. En hoeveel tijd en geld het 
ongeveer gaat kosten om uw voorstel uit te 
voeren.

–  Wordt uw voorstel al ergens anders toegepast? Is 
er bijvoorbeeld al ervaring mee in het buitenland, 
of in een andere sector? 

 •  Het kan handig zijn als een product in een ander 
land al is toegestaan. Of als er al eerste erva-
ringen zijn verzameld over een product. Maar 
let op: dit is géén garantie voor een versnelde 
procedure, of goedkeuring van uw voorstel.

Dien uw voorstel in
Heeft u bovenstaande vragen beantwoord, dan kunt  
u uw voorstel met antwoorden indienen via:  
innovatie@prorail.nl. Het kan zijn dat we extra infor-
matie nodig hebben om uw voorstel goed te kunnen 
beoordelen. In dat geval nemen we contact met u op. 
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Veelbelovend voorstel? Kom langs en presenteer 
uw initiatief 
Als we uw voorstel veelbelovend vinden, nodigen wij u 
uit om uw voorstel aan ons te presenteren. Daarbij zijn 
degenen die binnen ProRail inhoudelijk verantwoor-
delijk zijn voor het onderwerp van uw voorstel ook 
aanwezig. 

Na de presentatie zijn er twee mogelijkheden:
 – We willen graag met u samenwerken en gaan met 

u in gesprek over de beste manier om uw voorstel 
verder uit te werken.

 – We besluiten om niet verder te gaan met uw 
voorstel. Is dit het geval, dan lichten we ons besluit 
toe. ProRail gaat altijd vertrouwelijk om met alle 
informatie die u met ons heeft gedeeld. 

Willen we samenwerken? Dan maken we 
afspraken over de verdere gang van zaken
Het vervolg hangt natuurlijk af van het specifieke doel 
van uw voorstel. Wilt u een product alleen testen? Of 
wilt u uw product toegepast krijgen in het Nederlandse 
spoor? Aan de hand van de wensen, doelen én het 
type product bepalen we de vervolgstappen. Alle 
afspraken over het vervolg leggen we vast in een  
overeenkomst. We maken in ieder geval afspraken 
over de volgende onderwerpen: 
 – Intellectueel eigendom
 – De rolverdeling tussen u en ProRail
 – De (eventuele) verdeling van de kosten
 – De beoogde planning
 – De vervolgstappen
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