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GovTech
Vergroot kans op succes voor
innovatie in de publieke sector
Overheidsorganisaties kennen een groot aantal uitdagingen waar
technologie een steeds grotere impact heeft. Of het nu gaat om snel
in te kunnen spelen op de behoefte vanuit de samenleving, vergroten
van regie van burgers of verbeteren van de besluitvorming door
toepassing van slimme algoritmes op basis van grote hoeveelheden
betrouwbare en veilige data.
Innovatieve technologieën bieden een essentiële bijdrage aan
oplossingen voor dit soort vraagstukken. Daarbij spelen start- en
scaleups een belangrijke rol.
We noemen dit GovTech: de toepassing van nieuwe technologieën,
primair gedreven door samenwerking met start-en scaleups, om de
effectiviteit en efficiency van overheidsorganisaties te vergroten en
publieke dienstverlening te verbeteren.

YES!Delft heeft haar jarenlange ervaring
in werken met startups, corporates en
overheden vertaald in een GovTech
Validatie Lab waarbij de focus ligt op
validatie en het schalen van oplossingen
voor multi-stakeholder challenges. Veel
vraagstukken zijn immers complex en
vereist navigeren in een ecosysteem van
stakeholders met verschillende behoeftes
en belangen.

Introduction
Het GovTech Validatie Lab is een intensief 12-weeks
validatie programma voor eigenaars van
multi-stakeholder challenges samen met startups.
Het programma biedt structuur, methodes en
technieken en is gericht op concrete (pilot)
implementatie.

●

Samengestelde teams van opdrachtgever, startup en belangrijkste
stakeholder(s)

●

het ecosysteem rondom een vraagstuk in kaart te brengen

●

Waarde proposities voor relevante stakeholders opgesteld

●

Onderliggende assumpties en risico’s getoetst bij de stakeholders

●

scherp geformuleerd pilot voorstel gericht op opschaling

●

Peer learning tussen de teams

Program Structure
●

Introducties & Verwachtingen

●

Group bonding

Bootcamp

●

Communicatie / messaging

2 days

●

Aligning on goals, vision & roles

●

Idenitifieren van ntb wiorkshop

●

Behoeften

Validation Techniques

Lopen
Programma
1 programma dag per
2 weken
Netwerk + coaching
beschikbaar andere
weken

Aflsuitend
Evenement
1 day

Peer 2 Peer Session

-

interviewing techniques

-

Sharing learnings, feedback

-

Mom Testing

-

Buy-in, trust

-

Riskiest Assumption

-

Culture

Value Mapping

Inspiration

-

Ecpsystem Modeling

-

GOV)tech startups

-

Stakeholder Identification

-

Top level sponsors/champions

-

Decision Making Unit

Opvolging
-

Communicatie

-

Messaging

-

Call to actions

Bootcamp
2  2 dagen
Introductie & verwachting management

Hier wordt de basis gelegd voor de rest van

Crews: aligning on goals, vision & roles

het programma, voor elke crew:

●

●

Validation techniques, o.a.:
○

Interviewing techniques

○

Riskiest assumptions

○

Measuring succes

Value Mapping

●

hoe ziet het probleem er precies uit en
wie zijn daarbij betrokken?

●

op welke milestones wordt besloten?
en wat is de rolverdeling?

De crews krijgen de juiste tools aangereikt

○

Ecosystem modelling

om hun validatietraject te starten en hun

○

Stakeholder identification

vooruitgang te tracken.

○

Decision making units

Lopend programma
1 programma dag per 2 weken
Gedurende het programma worden de crews
●

Peer2Peer

●

1op1 coaching

●

Stakeholder sessies

●

Workshops:

●

○

Proposal schrijven

○

Impact meten

○

Werken met de overheid

Inspiratie:
○

GovTech startups

○

Top level sponsors/champions

uitgedaagd hun assumpties te testen door
met zoveel mogelijk partijen te praten.
Vooruitgang wordt gedeeld tijdens
peer2peer sessies, de crews kunnen gebruik
maken van coaching en er zijn twee
gefaciliteerde stakeholder sessies waarbij de
crews op grotere schaal de meest risicovolle
assumpties kunnen testen.
Er zijn verschillende workshops en sessies
met startups en champions om de crews
verder te helpen

Afsluiting
1 dag
Tijdens het afsluitende event krijgen de
Stakeholder sessie

crews hun kans om hun pilot proposal te
presenteren aan een relevant publiek van
stakeholders.

Join the

GovTech Validation Lab
more information: ras@yesdelft.nl

