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is de innovatie klaar 
voor toepassing? 

Stakeholder readiness level (SRL): 
zijn de organisatie en de omgeving 
klaar voor de innovatie? 

TRL en SRL 

route planner 
voor innovaties 
Het implementeren van innovatieve ideeën in de 
praktijk is een grote uitdaging, ook in de GWW 
sector. Het hebben van een goed idee is pas de 
eerste stap, de weg daarna is vaak lang, hobbe-
hg en vergt grote inspanning en een flinke dosis 

doorzettingsvermogen van degenen die het ni-
tiatief namen. 

Toch wordt de noodzaak om te innoveren ook 
in de GWW-wereld in toenemende mate onder-
kend. De opgave om Nedertand veilig en be-
reikbaar te houden wordt steeds uitdagender 
door extremer weer en hogere waterstanden 
als gevolg van klimaatverandering, toenemend 
gebruik van de (vaarlwegen en verouderen-
de infrastructuur, schaarsere grondstoffen en 
de transitie naar een duurzame samenleving. 
Steeds vaker wordt gestel.d dat met de huidi-
ge oplossingen niet afle uitdagingen het hoofd 
kunnen worden geboden. Oak Rijkswaterstaat is 
zich bewust van de noodzaak tot innovatie. Het 
goed laten landen van innovaties krijgt daardoor 
ook binnen Rijkswaterstaat veel aandacht op dit 
moment. 

Maar hoe kom je tot een goed iontwikket)proces 
voor de innovatie zodat deze niet atteen tech-
nisch tot stand komt maar ook daadwerkelijk 
tot implementatie komt? Het (ontwikkel)proces 
van een innovatie is vaak niet rechttijnig en een-
voudig te schetsen of te sturen. Er is ook geen 

generiek plan voor te maken want elke innovatie 
is anders en vraagt om een maatwerkaanpak. 
Toch zou een aanpak die structureel heipt om te 
kijken hoever je bent en wat er nog meer moet 

gebeuren kunnen helpen. 

Technology Readiness 
Er wordt de taatste jaren wereldwijd steeds 
meer gebruik gemaakt van het concept van de 
Technology Readiness Levels (TRL's). Een TRL 
geeft op eenduidige wijze aan in welk stadium 
van ontwikkeling een innovatie is. De TRL is 

vanaf 1974 door de NASA ontwikketd en door 
andere partijen aangepast aan hun specifieke 
behoeften. Door te analyseren in welke TRL een 
innovatie zit, wordt het inzichtelijk waar de inno-
vatie zich bevindt in de ontwikkeling en kan een 
inschatting worden gemaakt over hoe het verder 
moet en de daaraan verbonden inspanning. Hoe 
hoger het TRL niveau hoe meer een innovatie 
zich technisch en functioneel at heeft bewezen 
en dus hoe snehler deze innovatie (grootschalig) 
toepasbaar is vanuit technische optiek. Hoeveel 
tijd en moeite het kost om de fase naar het vol-
gende level te doorlopen is per innovatie zeer 
verschillend maar de structuur van de TRL is 
steeds wezenhijk dezetfde. 

Stake holder Readiness 
De technische toepasbaarheid is echter maar 
één kant van de medaihle. Om een innovatie 

daadwerkelijk geImplementeerd te krijgen spe-
len meer factoren een rot dan of het technjsch 
werkt. Daarom zou je aan de TRL een andere in-
dicator moeten toevoegen, de SRL: Stakeholdet-
Readiness LeveL De SRL geeft aan in hoeverre 
de organisatie en haar amgeving waarin de in-

novatie moet landen klaar is om de innovatie toe 
te gaan passen. 

Het idee is om at in een vroeg stadium van de 
ontwikkeling van een innovatie in beeld te bren-
gen hoe en waar je rekening moet en kunt hou-

den met de organisatie en de omgeving waarin 
de innovatie moet landen. Afhankehijk van de 
innovatie en het toepassingsgebied, zou je mae-
ten bepalen op welke ontwikkelmomenten moet 
worden gewerkt aan de arganisatorische kant, 
ofwel aan de SRL. 

Het bepalen van de SRL is een stuk minder een-
duidig dan de TRL. De SRL wordt bepaatd voor 
een innovatie voor een bepaahde toepassing in 
een specifieke organisatie. Doordat werkpro-
cessen in de ene organisatie anders zijn dan 
in de andere kan een innovatie in de ene orga-
nisatie makkelijker in te passen zijn dan in de 
andere. Een eindgebruiker is uiteraard vrij zelf 
te kiezen wanneer hij aan de slag gaat met SRL, 
maar door in een vroegtijdig stadium van de ont-
wikkeling van een innovatie aandacht aan SRL 
te schenken verklein je de kans dat veel geld ge-
stoken wordt in de ontwikkeling van innovaties 
die op de plank belanden. 

Binnen het Corporate Innovatieprogramma van 
Rijkswaterstaat wordt op dit moment gewerkt 
aan het uitwerken van de SRL als onderdeel 
van een innovatierouteplanner. De eerste stap 
daarbij is het maken van een tool die door zowel 
innovatoren als eindgebruikers van innovaties 
gebruikt kan worden om zicht te krijgen waar 
de innovatie qua ontwikkeling staat. Hierin spe-
len de TRL en de SRL een belangrijke ral. IJeze 
assessment tool helpt om de stand van zaken 
van een innovatie op technische valwassenheid 
en organisatorisch vlak te bepahen, waarbij aan 
de hand van checklists inzichtelijk wordt ge-
maakt welke vervolgstappen nadig zijn. Oak kan 
het behulpzaam zijn om te zien welke aspecten 
(meer) aandacht nodig hebben en deze ook in 
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Met de Stakeholder Readiness Level kan op 
een snelle manier inzichtelijk worden gemaakt 
in hoeverre de innovatie klaar is om in de or-
ganisatie van de beoogde eindgebruiker en zijn 

omgeving te landen. Bij het testen van de me-
thodiek in een aantal cases is geconstateerd dat 
het mensen helpt als ze een structuur hebben 

om hun innovatieproces te analyseren. Ook at-
tendeert het op onderwerpen die onderbelicht 
zijn gebleven en extra aandacht behoeven. De 
tool kan alle betrokkenen bij het innovatiepro-

ces helpen om gestructureerd en eenduidig over 

de huidige stand van zaken van de innovatie en 
de benodigde stappen te communiceren en kan 

daarmee ook gebruikt worden als ondersteu-
nend instrument bij de communicatie tussen 
betrokkenen bij een innovatie, mede ten behoe-
ye van het managen van verwachtingen. 

SRI Veranderdruk & inpasbaarheid 

Veranderdruk - 
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The Magic of Geotechnics 
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Hoofdcomponenten Stake holder Readiness Level 

de tijd te plaatsen, waarmee meer inzicht wordt 
verkregen in wat wanneer moet gebeuren. Deze 
informatie helpt in het besluit over de vervolg-

stappen en de richting voor de innovatie. 

De SRL omvat verschillende aspecten en wordt 
daarom opgebouwd uit meerdere componenten: 

Waarde: de meerwaarde van de innovatie 
voorverschillende partijen (in kosten, in effi-
ciency (tijdj, in kwaliteit, in risicobeheersing, 
bijdrage aan duurzaamheid, J. 
Draagvlak & Commitment: het enthousias-
me binnen de organisatie en de eventuele 

eindgebruiker voor de innovatie en de inten-
tie (bereidheid?) om de innovatie verder te 
b re n g en. 

Veranderdruk & Inpasbaarheid: de mate 
van veranderdruk die een innovatie met zich 
meebrengt en hoe lastig het is om de inno-
vatie in te passen in bestaande processen of 
processen aan te passen. 

L. Kosten: de kosten die met de innovatie ge-
moeid zijn en de verdeling van financible ri-
sicos. 

5. Risicos: de risicos waar rekening mee ge-

houden moet worden bij de )eerste) toepas-
sing van de innovatie. 

Als de componenten 1 en 2 niet positief scoren, 
is het veel moeilijker de andere componenten 

geregeLd te krijgen en vaak ook niet eens nodig 
om daarnaar te gaan kijken. Daarom wordt als 
eerste gefocust op de waarde van de innovatie 
en het draagvlak & commitment en als de in-
novatie interessant wordt gevonden, worden de 
andere elementen onder de loep genomen. 

Voor de vijf componenten van de SRL is een 

checklist opgesteld. Door het beantwoorden van 
een aantal checkvragen (6-10 per checklist), 
geeft de tool simpel en visueel aan hoever we 
zijn met de ontwikke[ing zowel op TRL als SRL 
gebied, en maakt zo snel zichtbaar waar (extra) 
aandacht nodig is. Bij het bepalen van de SRL 
worden drie niveaus (levels) onderscheiden, die 

aangeven hoe verje bent: 

SRL level I: heb ik het in beeLd? 

SRL level II: heb ik er een plan voor/ben ik bezig 
het te regelen! organiseren? 
SRL Level III: heb ik het geregeld/ ben ik het aan 
het toetsen/ is het in werking? 

De uitslag wordt gevisualiseerd met een radar-
diagram. In onderstaande figuur is een impres-
sie van het SRL radardiagram voor de compo-
nent Veranderdruk en inpasbaarheid' gegeven. 
Er wordt ook gescoord op andere SRL onderde-
ten: waarde; draagvlak & commitment; kosten; 
en risico's. De drie ringen buiten de middencir-

kel representeren de SRL-categorieen I, II en III. 

Na het doorlopen van de vragen, worden de ant-
woorden gevisualiseerd per SRL component. 
Hiermee wordt snel inzichtelijk: 

welke subcomponenten wel/niet zijn gere-

geld (level I, II of III, gekleurd is geregeld, wit 
is nog niet geregeLd) 
welke subcomponenten wet/niet als bepa- 
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