
RISMAN BRILLEN
Technisch/ uitvoerend

Juridisch/ wettelijk
Organistorisch

Politiek/ bestuurlijk
Financieel/ economisch

Ruimtelijk/ geografisch
Sociaal/ maatschappelijk

1 Uitdaging voor de praktijk van morgen (idee vorming)
Eisen, prestaties en acceptatievoorwaarden

x x x x x x x   1. De technologische en sociologische ontwikkelingen die plaatsvinden zijn helder
Het product/ de innovatie
  (Aantonen van) technische haalbaarheid van de innovatie

x     1. conceptuele beschrijving van idee en indicatie haalbaarheid op basis van basis principes Het concept lijkt te voldoen aan technische basis principes/ natuurkundige wetten
x Achterkant van een sigarendoos' berekeningen bevestingen de werking van het principe

  Beschrijving van de status van de innovatie (hoe ver is het ontwikkelt)?
x x     1. beschrijving van het concept

  Beschrijving van de status van het productieproces
    1. -

Business case/ marktpotentie
  Marktpotentie

x x x x x x x     1. de marktontwikkelingen helpen de ontwikkeling van de innovatie De marktontwikkelingen helpen de innovatie
  Businesscase product

x x x x     1. De innovatie lijkt een verbetering op bestaande producten en/of processen te betekenen De innovatie betekent een verbetering op bestaande producten en/of processen
Ontwikkel proces
  Benodigde organisatie

x     1. De organisatorische uitdagingen die op de organisatie af komen zijn bekend De organisatorische uitdagingen die op de organisatie af komen zijn bekend
  Ontwikkelstappen

x x x x x x x     1. de te onderzoeken onderwerpen zijn geformuleerd De onderzoekshypothese is geformuleerd (wat weten we niet --> wat moet er uitgezocht worden?)
2 Verkennen

Eisen, prestaties en acceptatievoorwaarden
x x   2. Generieke (juridische) randvoorwaarden zijn bekend en vormen geen belemmering Er zijn geen wetten of regels die de implementatie van de innovatie in de weg staan

De markt (opdrachtgevers, regelgevers, concurrentie) lijken de innovatie te gaan accepteren
De innovatie sluit aan bij de bedrijfsorganisatie van zowel innovator als opdrachtgever(s)
Initiele analyse toont aan welke hoofd functies vervuld moeten worden

Het product/ de innovatie
  (Aantonen van) technische haalbaarheid van de innovatie

x

    2. De haalbaarheid is op basis van bestaande theoretische kennis en eenvoudige numerieke modellering
bepaald en lijkt positief Bureaustudies tonen aan dat de basis principes van de innovatie zouden moeten werken

x Individuele onderdelen van de innovatie werken (integratie tot een werkend systeem hoeft nog niet te zijn aangetoond)
x Eerste globale experimenten (eventueel met synthetische data) zijn uitgevoerd
x Eerste analytisch onderzoek (eventueel met synthetische data) is uitgevoerd

  Beschrijving van de status van de innovatie (hoe ver is het ontwikkelt)?
x     2. Basis onderdelen zijn geidentificeerd Technologische basis elementen zijn geïdentificeerd

  Beschrijving van de status van het productieproces
    2. de benodigde materialen zijn beschikbaar

business case/ marktpotentie
  Marktpotentie

x x     2. er lijkt voldoende marktpotentie en er zijn potentiele klanten geidentificeerd Er zijn geïnteresseerde klanten geïdentificeerd
x x x x De innovatie sluit aan bij de huidige klanten

x x x De innovatie is patenteerbaar en levert daarmee een marktvoorsprong op
x x Het potentiele marktaandeel van de innovatie lijkt voldoende groot

x De innovatie levert een voorsprong op de concurrentie (die ten gelde gemaakt kan worden)
x x x Er is een grof idee hoe de innovatie op de markt te zetten (wie is er geinteresseerd, hoe komen ze in aanraking met de innovatie, etc)

  Businesscase product
x     2. initiele grove analyse (obv eenheidsprijzen) van de economische haalbaarheid lijkt positief De benodigde materialen zijn betaalbaar
x Er lijkt voldoende omzet voor de innovatie aanwezig

x x De innovatie levert voldoende onderscheidend vermogen op tov concurrerende producten zodat deze duidelijke/ heldere voordelen biedt
x x De sterktes en zwaktes van de innovatie zijn bekend

ontwikkel proces
  Benodigde organisatie

    2. -
  Ontwikkelstappen

x x     2. Er is een onderzoeksplan opgesteld Het is bekend welke experimenten gedaan moeten worden in volgende fases
x x De mogelijkheden en beperkingen van onderzoekers en onderzoeksfaciliteiten zijn bekend

Er is een scala aan
maatschappelijke uitdagingen,
praktijkproblemen en externe
ontwikkelingen. Deze bepalen de
actuele
innovatieopgave van
Rijkswaterstaat. Welke ideeën
geven
daar invulling aan?
(TRL 1: Basic principle observed
and reported)
(TRL: 2 Technology concept and/
or application formulated)

Er is een veelheid aan ideeën,
maar ook beperkte menskracht en
budget. In een ‘Storm’-sessie
maken idee-eigenaar,
stakeholders en
experts in een kort tijdsbestek een
mentaal model van het idee en
bepalen de potentie van het idee
voor het primaire proces.
(TRL 2: Technology concept and/
or application formulated)
(TRL 3: Analytical and
experimental critical function and/
characteristic proof of concept)



x x De benodigde ontwikkeltijd is aanvaardbaar voor alle partijen
x x x Een kwalitatieve inschatting van risico gebieden is gemaakt (kosten, planning, prestatie)

3 Ontwikkelen
Eisen, prestaties en acceptatievoorwaarden

x x x x x

  3. Voorwaarden voor acceptatie van de innovatie door de markt zijn bekend & systeem prestaties worden
bepaald De voorwaarden voor acceptatie door de markt van de innovatie zijn bekend

x De eisen/ prestaties waaraan de  innovatie moet voldoen zijn bepaald
x x x x x Met behulp van een grove benadering is vastgesteld welke prestaties de innovatie kan leveren

Het product/ de innovatie
  (Aantonen van) technische haalbaarheid van de innovatie

x x x x x x x

    3. De haalbaarheid van concept en -onderdelen is aangetoond op basis van diepgaande bestaande
theoretische kennis,   -numerieke modellering en kleine schaal lab proeven De prestaties die de innovatie kan leveren lijken te voldoen aan de eisen die zijn gesteld

x x x x x x x De innovatie lijkt implementeerbaar
x Analytische en numerieke simulaties uitgevoerd tot op de rand van de huidige wetenschap (eventueel met kleine representatieve data sets)
x De eerste (lab) schaal proeven worden met goed gevolg uitgevoerd om de basis principes te bevestigen
x Bureaustudies tonen aan dat de systeem componenten goed op elkaar passen (integratie van componenten is aangetoond)

  Beschrijving van de status van de innovatie (hoe ver is het ontwikkelt)?
x x x     3. Er is een beschrijving gemaakt van hetgeen geproduceerd moet worden Eerste (ruwe) ontwerpen zijn gemaakt (en gedocumenteerd)

  Beschrijving van de status van het productieproces
x x x     3. ontwerp technieken zijn geidentificeerd/ opgesteld Er worden ontwerp technieken geïdentificeerd/ opgesteld

business case/ marktpotentie
  Marktpotentie

x x     3. de marktpotentie en groeipotentieel zijn vastgesteld en zijn voldoende groot Het groeipotentieel voor de innovatie is vastgesteld en lijkt voldoende groot
x x  Het potentiële marktaandeel van de innovatie is voldoende groot

  Businesscase product

x

    3. analyse van de economische haalbaarheid obv reelere prijzen lijkt positief; 1e aanzet tot 'niet financiele
factoren' meenemen in de businesscase De economische haalbaarheid (en break-even point) zijn positief

x De innovatie lijkt voor de klant een kostenbesparing ten opzichte van bestaande alternatieven op te gaan leveren
x De LifeCycleCosten lijken concurrerend

x x x x x x x De innovatie levert een voorsprong op de concurrentie (die ten gelde gemaakt kan worden)
x Het rendement op de investering is voldoende hoog (voor de innovator)

x x x x x x x Een eerste ruwe Meervoudige Kosten Baten Analyse is uitgevoerd (meer dan alleen financiele kosten en baten) en is positief
ontwikkel proces
  Benodigde organisatie

x

    3. het ontwikkelproject wordt projectmatig aangepakt met helder gedefinieerde stappen en project
organisatie Er is een project plan van het ontwikkelproject

x x x De klant neemt deel aan opstellen eisen en indien mogelijk ook aan ontwikkelingstraject
x De ontwikkelkosten van de innovatie zijn voldoende bekend
x De (ontwikkeling van de) innovatie kan gefinancieerd worden
x De terugverdienperiode lijkt voldoende kort

  Ontwikkelstappen
    3. -

4 Testen en valideren
Eisen, prestaties en acceptatievoorwaarden

x x   4. de verwachte prestaties van de innovatie zijn bekend, net als de acceptatievoorwaarden van de klant De klant publiceert een voorwaarden/ eisen document met daarin eisen per functie van de innovatie
x x Het is vastgelegd hoe aangetoond kan worden dat aan de eisen is voldaan
x x Met een (ruwe) Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) of vergelijkbaar is inzicht verkregen in de betrouwbaarheid van de innovatie
x x Verzamelen van daadwerkelijke onderhouds data, betrouwbaarheids gegevens, en ondersteunings informatie is gestart

Het product/ de innovatie
  (Aantonen van) technische haalbaarheid van de innovatie

x     4. aantonen haalbaarheid op basis van schaal (lab) proeven, opgeschaalde proeven en 1:1 proeven Op basis van de functie-eisen voor de innovatie zijn eisen vastgesteld voor lab- en schaalproeven
x De prestaties die de innovatie levert voldoen op lab- en schaalniveau aan de eisen die zijn gesteld
x Er zijn (lab) testen uitgevoerd met representatieve datasets
x Vastgesteld is dat testen worden uitgevoerd in een realistische omgeving
x De verwachte kwaliteit van het product van de innovatie lijkt voldoende
x x De verwachte prestaties van de innovatie zijn voldoende hoog
x De kwaliteit en betrouwbaarheid van de innovatie worden meegenomen maar de doelstellingen hoeven nog niet gehaald te worden

  beschrijving van de status van de innovatie (hoe ver is het ontwikkelt)?
x     4. Er is een prototype ontwikkelt van de innovatie De systeem componenten passen goed op elkaar; een integraal (eventueel verschaald) protoype is ontwikkeld
x Gedetailleerde ontwerptekeningen zijn gemaakt

  beschrijving van de status van het productieproces

Het idee heeft voldoende potentie
om doorontwikkeld te worden.
Wat zijn mogelijke toepassingen?
Hoe kan effectief worden getest?
In afstemming met de idee-
eigenaar treffen we
voorbereidingen voor het testen
en valideren.
(TRL 3: Analytical and
experimental critical function and/
or characteristic proof-of-
concept)

In een toegankelijke, transparante
omgeving met diverse
partijen voeren we  (virtuele en
fysieke) testen en pilots uit. Er
wordt menskracht en geld ingezet.
We valideren het concept en
bepalen op basis van de business
case of het doorgaat naar de
praktijkfase.
(TRL 4: component and/ or
breadboard calidation in
laboratory environment)
(TRL 5: Component and/ or
breadboard validation in relevant
environment)
(TRL 6: system/ subsystem model
or prototype demonstration in a
relevant environment (ground or
space))



x x     4. productieprocessen zijn vastgelegd, getest en geoptimaliseerd De hoofdproductie processen zijn geïdentificeerd en vastgelegd
x x x x x De eerste indrukken van productie behoeften geformuleerd

x x De benodigde materialen & machines zijn fysiek beschikbaar
x x x x x x x De productie problemen zijn geïdentificeerd en opgelost
x Kritische productie processen zijn in prototype uitgevoerd en getest

business case/ marktpotentie
  marktpotentie

    4. -

  businesscase product

x

    4. gedetailleerde analyse van bepalende kostenfactoren (zowel financiele als niet financiele) is uitgevoerd en
targets zijn bepaald De benodigde materialen & machines zijn binnen de gestelde financiële randvoorwaarden beschikbaar

x De kostendoelstellingen (targets) zijn bepaald
x De LCC zijn concurrerend

ontwikkel proces
  benodigde organisatie

x x     4. de innovator en klant werken samen aan de ontwikkeling De klant commiteert zich aan innovatie middels een MOU of een Advanced technology demonstration
x Er is een datum voor toepassing innovatie vastgesteld

x De investeringsbehoefte voor proces en materieel is bekend
x x x x x x x Er zijn doelstellingen voor verbeteringen opgesteld
x x Het technisch rapport is beschikbaar

  ontwikkelstappen
x x     4. er is een (door alle belanghebbenden) goedgekeurd project-/ ontwikkeltraject vastgesteld Er is een (goedgekeurd) validatieproces afgesproken met de belanghebbenden om de innovatie te ontwikkelen (bijv gebruik maken van een onafhankelijk toetscommitee)

x Er is een formeel risico management systeem in gebruik genomen
x Er zijn risico gebieden zijn in algemene bewoordingen geidentificeerd
x Er zijn risico mitigatie strategieen geidentificeerd
x Er zijn mitigerende maatregelen geidentificeerd om productie risicos op te vangen
x Definitieve project management documenten opgesteld

5 Toepassen in de praktijk
Eisen, prestaties en acceptatievoorwaarden

x   5.  de innovatie is naar wens gedemonstreerd/ voldoet aan de demonstratie eisen De innovatie is in de praktijk met goed gevolg gedemonstreerd
x De resultaten van de demonstratie voldoen aan de gestelde eisen
x De materialen en productie process en procedures zijn deels gedemonstreerd

Het product/ de innovatie
  (Aantonen van) technische haalbaarheid van de innovatie

x x
    5. volledig geintegreerd prototype susccesvol in een operationele omgeving danwel een reële omgeving
getest Er is een volledig geintegreerd prototype susccesvol in een operationele omgeving danwel een reële omgeving getest

  beschrijving van de status van de innovatie (hoe ver is het ontwikkelt)?
x     5. realistische prototypes zijn op het niveau van pre-productie Materialen, processen, methoden en ontwerp technieken zijn geïdentificeerd
x Het prototype is op het niveau van pre-productie

  beschrijving van de status van het productieproces
x x x     5. werkelijk productieproces gereed en op kleine schaal gedemonstreerd Men is klaar voor 'Low rate Initial production' (productie op kleine schaal)
x x De productie processen over het algemeen goed begrepen
x x Process tooling en inspectie/ test materieel is gedemonstreerd in een productie omgeving

x De benodigde capaciteit (om de innovatie regelmatig toe te passen) is voldoende beschikbaar
x Benodigde technologie (om de innovatie  regelmatig toe te passen) is voldoende beschikbaar

business case/ marktpotentie
  marktpotentie

    5. -
  businesscase product

    5. de winstmarge van de innovatie lijkt voldoende hoog
ontwikkel proces
  benodigde organisatie

    5. -
  ontwikkelstappen

    5. -

6 Regulier gebruik
Eisen, prestaties en acceptatievoorwaardenDe innovatie heeft  zijn plaats

gevonden in het

Het idee wordt toegepast in de
praktijk. Er
vindt een brede uitrol plaats,
Rijkswaterstaat
en de markt realiseren de
innovatie in het
primaire proces.
(TRL 7: system prototype
demonstration in a space
environment)



x x

  6. de innovatie voldoet aan de gestelde systeem-, prestatie-, kwaliteit en betrouwbaarheidseisen
Er is aangetoond dat de innovatie voldoet aan alle (functionele) eisen

x x x x x x x Het systeem is naar wens toegepast
x x x De onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid en ondersteunings informatie is compleet

x x Veiligheidsaspecten (of anders) zijn geïdentificeerd en mitigerende maatregelen zijn genomen

Het product/ de innovatie
  (Aantonen van) technische haalbaarheid van de innovatie

    6. -
  beschrijving van de status van de innovatie (hoe ver is het ontwikkelt)?

x x x x x x x     6. ontwerp is stabiel, de innovatie voldoet aan alle (technische) criteria De uitdagingen voor de praktijk van morgen zijn bekend
x x De onderhoudsdocumentatie is afgerond en ingevoerd in versie controle system

x Systeem is gecertificeerd middels test en evaluatie
  beschrijving van de status van het productieproces

x x x x x x x     6. productieproces (incl machines) is gereed en in reeele situatie bewezen De machines en tooling gedemonstreerd in productie omgeving
x x x x x x x Men is klaar voor echte productie

x Alle materialen zijn in productie en zijn vrij beschikbaar
x Stabiele productie
x x x x x x x De machines en tooling zijn bewezen

business case/ marktpotentie
business case/ marktpotentie

    6. -
  businesscase product

x     6. kosten inschattingen <125% van doelstellingen De kosten inschattingen <125% van kosten doelstellingen

ontwikkel proces
  benodigde organisatie

    6. -
  ontwikkelstappen

    6. alle projectmanagement documenten afgerond

gevonden in het
primaire proces en is niet meer als
innovatie
herkenbaar.
(TRL 8: Actual system completed
and 'flight qualified' through test
and demonstration (ground or
space))
(TRL 9: Actual system 'flight
proven' through succesful mission
operations)


