Gebruik van IRL :
Welke acties? Welke ‘deliverables’?
In de algemene IRL-procedure hebben twee items een
belangrijke rol, namelijk het productconcept en de productdemonstrateur. Ze markeren vooral de overgangen tussen
de verschillende werkingsmodi in het innovatieproject :
de exploratie en productie van kennis ;
activiteiten inzake integratie, speciﬁcatie en marktgerichtheid ;
exploitatie, waarbij industrialisering en commercialisering wordt gecombineerd.

De IRL’s

Innovation
Readiness
Levels

De IRL portretteren zich doorgaans als een wervelkolom die
structuur geeft aan de besluitvorming en de acties in de
innovatieprojecten. Deze kunnen erg gevarieerd zijn:
octrooien, marktanalyses, ﬁnancieringen, voorwaarden voor
industrialisering, opzetten van logistiek, ... Ze kunnen gemakkelijk gepaard gaan met de IRL in de vorm van deliverables
en/of valideringsstappen die kunnen worden verzameld
onder “beroepsafwijkingen”: beheer van intellectuele eigendom, sociaal-economische valorisatie van onderzoek,
ondersteuning van KMO’s, investeringen, …

Een sleutel voor innovatie
en samenwerking
Wanneer we in het kader van innovatie, deze complexe
procedure, waarbij een idee wordt uitgewerkt tot een nieuw
product op de markt, overlopen, blijkt dat er veel
samenwerkingsverbanden zijn die vaak ook noodzakelijk
zijn. Ze kunnen tijdens het verloop veel verschillende
vormen aannemen. Een lezing over de maturiteit van de
innovatie biedt ons structurerende benchmarks die bevorderlijk zijn voor de verduidelijking van het niveau van
vooruitgang, speciﬁcaties, risico’s, kosten, ambities enz. en
daardoor ook gunstig zijn voor bijeenkomsten met de
partners rond innovatieprojecten.
De belangrijkste troef van de Innovation Readiness Levels
(IRL of de Niveaus van de maturiteit van de innovatie) is dat
ze het mogelijk maken om snel tot een akkoord te komen
over “van waaruit vertrekken we”, “wat willen we bereiken”
en “wat zijn de uit te voeren stappen” in een partnerschap
voor innovatie.
Het IRL-model is gebaseerd op de TRL, Technology
Readiness Levels, die voornamelijk worden gebruikt om
technologieën in het kader van ruimte en defensie te
evalueren. De effectiviteit van de opsplitsing in negen
niveaus en de overeenkomsten met het origineel werden
behouden. De IRL zijn echter bewust een meer generieke
aanpak: er wordt rekening gehouden met andere soorten
innovaties en andere onderdelen van innovatie, er wordt
gestreefd naar de pluraliteit van de mogelijke toepassingen
voor een oplossing en de standpunten van het onderzoek
en het bedrijf worden systematisch geïntegreerd.
De meer gedetailleerde beschrijving van elk niveau zal over
het algemeen per activiteitensector of per producttype
(apparatuur, service, geneeskunde, software, ...) worden
vertaald om de toe-eigening te vergemakkelijken. De
consistentie kan worden gewaarborgd zolang de innovatie
wordt behandeld als een prototyping en een validatieprocedure voor meer concrete, meer volwassen doelstellingen in termen van innovatie, op elk niveau.

Om verder te gaan...
Het IRL-model is bedoeld als een communicatie- en
samenwerkingstool dat partners in staat stelt om samen te
komen en hun inspanningen te synchroniseren. De ontwikkeling berust op de kwaliteit van de vertalingen die eigen
zijn aan de verschillende culturen en op de kostbaarheid van
de connecties die kunnen worden gegenereerd door de
thematische variaties (intellectuele eigendom, marktonderzoeken enz.) en door banden met andere bestaande
referentiesystemen (ISO 9000, medisch, ...).
Als u uw ervaring wilt delen en wilt bijdragen aan dit project,
aarzel dan niet om contact op te nemen met Olivier Gillieaux
(o.gillieaux@ulg.ac.be) of Frédéric Erpicum (frederic.erpicum@aei.be).
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INNOVATION READINESS LEVELS
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Rapport over de validering van de productieketen
• Procedures (productie en kwaliteit, MRP)
• Evaluatie van de prestaties
• Pre-serie
• Opstellen van kwaliteitsdocumenten
• Correctieve acties volgens de feedback van
klanten

MARKTGERICHTHEID

Productdemonstrateur

Productdemonstrateur gevalideerd
als aanzienlijk ecologisch met
prestaties die sterk overeenkomen
met wat wordt verwacht

Productprototype
gevalideerd voor alle kritieke
functies in een significante
omgeving
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Testrapporten/valideringsrapporten
• Beschrijving van het model
• Beschrijving van de testomgeving en de
verschillen tussen de gesimuleerde omgeving
en de operationele omgeving
• Correctief plan voor opgetreden problemen

Productprototype specifiek voor
de beoogde tests
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De basisstenen van de oplossing zijn geïntegreerd in een vrij
realistisch prototype om de kritieke functies te testen in een significante omgeving.
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Assemblage van verschillende bouwstenen die zijn vereist voor de
oplossing, om aan te tonen dat deze elementen samen zullen werken
om de basisfuncties van de oplossing te verkrijgen. Deze validering
beperkt zich tot het laboratorium en de representativiteit is relatief
klein in vergelijking met het eindproduct.
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De proof of concept van de weerhouden oplossing/toepassing wordt
vastgesteld door middel van analytische en experimentele studies.
De haalbaarheidsstudie definieert de belangrijkste kenmerken en
parameters van de oplossing en verduidelijkt de beperkingen en
eisen van de ontwikkelingsfase.
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Geïntegreerd prototype
van de oplossing die is
gevalideerd in het labo

Concept van de
geformuleerde oplossing
en/of de toepassing
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Als de basisprincipes in acht werden genomen, kunnen er oplossingen
en/of toepassingen worden uitgevonden. De oplossingen en/of
toepassingen zijn speculatief en er is geen bewijs of gedetailleerde
analyse om de veronderstellingen te ondersteunen.
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Rapport over de pre-productie
• Model van de productieketen
• Geselecteerde elementen/partners/onderaannemers
• Uitvoeringsplan
Rapport pre-distributie
• Model van de distributieketen
• Geselecteerde partners/onderaannemers
• Marketingplan
Analyse- en exploitatierapporten
• Productieprocedure
• Distributieprocedure

Testrapporten
• Definitie van de kritieke/belangrijke functies
• Definitie van de significante omgeving en
verschillen met de operationele omgeving
• Testrapporten volgens afgesproken protocol
(bij werkelijk gebruik)
Prototype geïntegreerd in de oplossing

Proof of concept van de
oplossing/toepassing en
analyse van de haalbaarheid

EXPLORATIE
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Er wordt een model van het product gemaakt dat nauw aanleunt bij
de realiteit in termen van aspect en functies, om de prestaties te
valideren en het model te karakteriseren in een omgeving die getrouw
de feitelijke gebruiksomstandigheden reproduceert.

PRODUCT
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Er wordt een model gemaakt en geproduceerd dat conform is aan het
eindproduct, om de validering bij een aantal geselecteerde belangrijke klanten mogelijk te maken.

GECOMMERCIALISEERD

Productdemonstrateur
gevalideerd in een
operationele omgeving

Valideringsrapport distributie en markt
• Marketingdocumenten
• Lijst met geselecteerde klanten
• Valideringsplan voor belangrijke klanten
• Klantenfeedback

PRODUCT

Pre-serie - Geïndustrialiseerd product

GEÏNDUSTRIALISEERD

Productierapporten
• Productcertificaten
• Kwalificatie van de productieketen

PRODUCTDEMONSTRATEUR

Commercieel product

Commercialisatierapporten
• Commercieel plan
• Prognoses - doelstellingen
• Communicatiecampagne
• Introductiestrategie
• Implementering logistieke keten
• Opvolgprocedures voor klanten en klachten

Integratierapporten
• Productarchitectuur
• Rapport prestatiemaatstaven
• Beperkingen/vereisten voor de integratie ten
opzichte van de beoogde doelstellingen van het
product

Rapport over de haalbaarheid van de oplossing
• Productbestek
• Oplossingsschema
• Valideringsplan
• Ontwikkelingsstrategie
• Risicoanalyse
• Marktpotentieel
• Productiestrategie

Rapporten die de overwogen oplossing/toepassing schetsen en zorgen voor een analyse om het
concept te ondersteunen
• Rapporten over de maatregelen
• Modellen, simulatie
• Belangrijke artikelen

Rapport intellectuele eigendom
• Onderzoeken wat voorafging
• Analyse van octrooieerbaarheid
• Beschermingsstrategie

PRODUCT
PROTOTYPE

Distributiesysteem/-apparatuur
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PRODUCT
HEEFT SUCCES

Opvolgstrategie klantenfeedback
• Registratie van klachten en ideeën van klanten
• Correctieve acties

Productiesysteem/-apparatuur

Volledig, gekwalificeerd
en beschikbaar
commercieel product

Productiestrategie
• Planning
• Opvolging kwaliteit

INTEGREERBAAR
PROTOTYPE
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Het product is beschikbaar in de definitieve vorm voor de voorziene
gebruiksomstandigheden. De laatste correcties zijn uitgevoerd
waardoor we het gecommercialiseerd product bekomen. Er worden
een karakterisering en volledige productkwalificatie uitgevoerd. De
distributie- en afzetketen worden aangewend om het product op de
markt te brengen.
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Commerciële ontwikkelingsstrategie
• Prognoses
• Communicatie Publiciteit

HAALBAARHEID
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Het product is in handen van de eindgebruikers.
Er wordt een product expansiepolitiek uitgevoerd en het wordt
opgevolgd om het product te corrigeren of te laten evolueren in
functie van de marktrendementen (bug fixes, productvarianten,
nieuwe toepassingen, ...).

EXPLOITATIE VAN DE ONDERZOEKRESULTATEN - VOORBEELDEN VAN DELIVERABLES

Aankondiging uitvinding

Waargenomen
en beschreven
basisprincipes

1

Wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar nieuwe principes
die als een nieuwe oplossing zouden kunnen worden gebruikt. Er
worden toepassingen geïdentificeerd maar nog niet geformuleerd.
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Wetenschappelijke of technische
onderzoeksrapporten
• Laboratoriumschrift
• Bibliografisch onderzoeksrapport
• Onderzoeksrapport in de octrooienbasis
• Definitie van het onderzoeksdomein

IDEE

EXPLOITATIE

Doorslaggevend product
over verschillende
toepassingen en onderworpen
aan concurrentiële productie

GENERIEKE BESCHRIJVING

UITVINDING

NIVEAUS
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