De werkgroep Samenwerken van het Innovatie Lab is op 14 september bijeen gekomen. Doel was om
concrete afspraken te maken over de opzet en invulling van het beoogde Innovatie Lab. Deze
afspraken zullen worden toegepast tijdens de Innovatie Lab workshop op 5 oktober 2018, wanneer
twee werkgroepen aan de slag gaan met de inhoudelijke thema’s Energie en Fysieke Leefomgeving.
Verslag van de Werkgroep Samenwerken Innovatie Lab:
Deelnemers:
Bas Bijtelaar (Esri), Victor van Katwijk (Geodan), Remco Koenders (Roxit), Matthias Snoei (Swis), Henk
Wubs (VNG), Jeroen Baltussen (RVO), Leo van der Sluis (Kadaster), Ronald Bier (Defensie), Dirk van
Barneveld (BZK), Camille van Harten (GBN), Anke van Dellen (GBN), en Paul Padding (Geonovum).
De discussie viel grofweg in blokken uiteen.
1.

Uitgangspunten voor het Innovatie Lab
a) Het Innovatie Lab richt zich op ‘neven-competitieve’ samenwerking van bedrijven,
overheidspartijen en zo mogelijk ook kennisinstellingen (deze ontbraken tot dusverre), dus
op basis van gelijkwaardigheid (en niet de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer
relatie).
b) Innovatie heeft speelruimte nodig en zo min mogelijk regels.
c) De Innovatie Labs werken vraaggestuurd, dat wil zeggen vanuit de (potentiele) behoefte of
wensen van de samenleving.
d) Nieuwe technieken vragen om nieuwe business modellen.
e) Ontwikkelmethodes waarin Agile en met sprints wordt gewerkt passen goed bij de
samenwerking in het Innovatie Lab.
f) Na afloop van een sprint worden de resultaten beoordeeld en bezien de deelnemers hun
deelname aan een eventueel vervolg.
g) Ambitie is dat na de start van de inhoudelijke sessies op 5 oktober er voor einde 2018 voor 46 onderwerpen een resultaat ligt.

2. Concrete afspraken voor 5 oktober 2018
a) Iedere deelnemer bereidt een pitch voor van max 5 minuten in de vorm van een user story
(wat willen we gaan doen, waarom, voor wie).
b) De deelnemers beoordelen de pitches in de vorm van een ranking, gebaseerd op ieders
oordeel over relevantie, kansrijkheid, e.d. Hieruit worden de 2 of 3 meest veelbelovende
onderwerpen geselecteerd.
c) De deelnemers geven hun voorkeur aan om al dan niet mee te doen aan de vervolgstappen
voor deze onderwerpen, en ook waarmee of waarvoor ze willen meedoen. Rond de 2 of 3
onderwerpen ontstaat zo een groep deelnemers.
d) Voorts wordt vastgesteld wie de eigenaar is van het onderwerp (indien deze nog niet
betrokken is, dan neemt een van de deelnemers die rol op zich), en ook een
procesbegeleider. Tezamen zorgen ze ervoor dat de vervolgsessies tot resultaat kunnen
leiden. Het is daarbij mogelijk dat ook andere partijen wordt gevraagd deel te nemen,
uiteraard in goed overleg met de eerdere groep deelnemers.

