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Lancering van de Innovation Maturity Scan
Om tot een eerste inzicht te komen in de kracht van een organisatie op het gebied van innovatie
vaardigheden, heeft UBR een Innovation Maturity Scan ontwikkeld samen met de stichting Total
Innovation Management (TIM) Foundation. Deze scan is bedoeld om een zogeheten 'praatplaat' te
genereren op basis van een meting onder een geselecteerd aantal deelnemers, vaak een mix van
managers en medewerkers die betrokken zijn bij innovatie binnen de organisatie. De scan kan
worden uitgevoerd door een eigen manager of medewerker die een workshop (of nadere instructie)
heeft gevolgd. De resultaten worden alleen binnen de eigen organisatie bekend gemaakt middels
een diagram en een korte toelichting in de vorm van een algemeen advies op de resultaten die het
systeem aangeeft. Zo krijgt een organisatie een snelle blik op haar innovatiekracht.
Innovation Maturity Assessment
De Innovation Management Scan pretendeert niet een gericht advies te geven of probleemgebied te
duiden. Daarvoor is een verdiepend Innovation Maturity Assessment beschikbaar. Deze kan ingaan
op specifieke onderwerpen en tot wel 400 verdiepende vragen stellen, waarbij de analyse gepaard
gaat met een expertadvies door een bij TIM Foundation getrainde IMS-GOV Certified Professional.
Deze professionals zijn bij en via UBR beschikbaar voor de Rijksoverheid, maar kunnen ook door de
eigen organisatie bij TIM opgeleid worden tot een IMS-GOV Certified Professional.
Een innovatie maturity model voor overheden en not-for-profit
Het innovatie referentiemodel bevat elementen die specifiek in het publieke en not-for-profit
domein van groot belang zijn. Dat betreft bijvoorbeeld aspecten zoals kernwaarden (zowel naar
binnen als naar buiten uitgedragen), ethiek, duurzaamheid en naleving van normen en voorschriften
voor bijv. informatiebeveiliging, privacy, en dergelijke. Dit komt ook nadrukkelijk naar voren in de
scan en het assessment. De samenwerking tussen UBR, die Rijksbreed werkt en dus goed zicht heeft
op wat er speelt op het gebied van informatisering en advies binnen de overheid, en TIM Foundation
als expertisecentrum over innovatie management, geeft een partnership die het mogelijk maakt voor
overheden en instanties in binnen en buitenland om een op die omgeving toegesneden assessment
op te maken en in te zetten voor constructief advies.
Tijdspad
UBR en Tim Foundation starten met de Innovation Maturity Scan in het najaar van 2020. De opleiding
voor het IMS-GOV certificaat en de bijbehorende certificering van organisaties komt vanaf voorjaar
2021 beschikbaar voor ambtenaren en geïnteresseerden.
Andere Innovatie management diensten

De Innovation Maturity Scan en het Assessment (IMS) maakt onderdeel uit van een bredere set
instrumenten. Andere onderdelen daarvan zijn o.a.:
- innovatie management workshops en masterclasses
- innovatie stappenplan (Stappenplan Innovatie Project - StIP)
- innovatie project 'readiness' scan (in ontwikkeling - onderdeel van StIP)
De nadruk bij deze analyse- en ontwikkeltools ligt op het adviseren bij het creëren van de benodigde
uitgangspunten en randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van innovaties binnen
overheidsorganisaties. Een compleet op maat uit te voeren assessment is beschikbaar op aanvraag.
Hierbij worden de resultaten van de eerdere scans als uitgangspunt meegenomen in de uit te werken
opzet en focus op de uit te diepen onderwerpen. Trainingen en een periodieke update van de
certificering van de adviseurs vindt voor Rijksorganisaties plaats in overleg met UBR via de TIM
Foundation.
Aan het gebruik van de Innovation Maturity Scan kunnen geen rechten worden ontleend.
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