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Hoe betrekken we burgers, bedrijven en belangengroepen bij de
innovatie van onze wetgevingsprocessen? Hoe gebruiken we de ogen
en de oren in de wijk bij de bestrijding van de ondermijnende
criminaliteit? Maar ook: met welke vernieuwende ideeën en tools
kan de overheid slachtoffers van cybercrime ondersteunen? JenV’ers
en startups bedenken samen nieuwe oplossingen voor uiteenlopende
maatschappelijke opgaven.
Bezorgt een complex vraagstuk jou misschien hoofdbrekens,
of loop jij ergens tegen aan in je werk? Je weet zelf precies wat het
probleem is, maar niet hoe je het op een nieuwe manier oplost?
Maak het je zelf makkelijk.

Ontdek wat samenwerken met
startups voor joú kan betekenen!

De JenV Hub-Startups is dé plek voor samenwerking met startups. Het is een
co-working space én een online platform voor het outside the box aanpakken
van complexe opgaven. De Hub is een vervolg op het Startup in Residence
programma (SiR).
Jij hebt de unieke kans om jouw maatschappelijke opgave voor te leggen aan
honderden startups die deel uitmaken van het netwerk van de Hub. Het team
van de JenV Hub-Startups maakt samen met jou de beste match voor jouw
maatschappelijke opgave. En we kijken samen welk traject het beste bij jou en
de opgave past. Dit kan bijvoorbeeld een traject in het Startup in Residence (SiR)
programma zijn. Of bijvoorbeeld het real life testen van een product in je werk
omgeving. Maar wat het ook wordt, het team van de JenV Hub-Startups helpt
en adviseert je wanneer jij het nodig hebt.

Wat we doen? We kijken samen wat je precies nodig hebt
om je opgave aan te pakken. In vijf stappen:
1. Krijg je vraag scherp
Een goede oplossing voor je opgave begint bij het stellen van de juiste vraag. In de
praktijk is de verleiding soms groot om direct te handelen, maar dat kan averechts
werken. Sterker nog, je loopt het risico dat je stappen overslaat of – nog erger –
de verkeerde vraag stelt en werkt met de verkeerde antwoorden. Met de training
‘focus op je vraag’ krijg je je vraag scherp en werken we samen aan de concrete
formulering van de challenge (maatschappelijke opgave) waarmee startups aan de
slag gaan.
2. Vind en selecteer een startup
Als je precies weet wat je vraag is, gaat het team van de JenV Hub-Startups samen
met jou kijken welke startup de beste oplossing heeft voor jouw vraag. Want, zoveel
startups, zoveel ideeën. Samen komen we tot een lijst van drie tot vijf startups die
aan jouw verwachtingen voldoen. Aan het einde van de rit, selecteer je de startup
die alles in huis heeft om jouw opgave aan te pakken.





3. Ontwerp en test prototype
In deze fase ga je aan de slag met de geselecteerde startup. Het kan zijn dat de
geselecteerde startup al een product heeft dat direct de oplossing biedt voor jouw
opgave. Je voert met dit product een pilot uit. Hiermee toets je of het product goed
aansluit op jouw werkpraktijk.
Heeft de startup nog geen werkend product, maar gewoon een goed idee of een
‘eerste’ proeve? Dan doorlopen we samen het Startup in Residence programma.
Je werkt dan samen met de startup vijf maanden aan een vernieuwende oplossing
voor je opgave. Je hebt aan het einde van de rit, een werkend prototype.
4. Leer en optimaliseer
Je hebt een prototype ontwikkeld en voor het eerst getest. Op basis van de resul
taten evalueer je het prototype. Er volgt een belangrijke vraag. Is er nog meer
ontwikkeling nodig óf kan het prototype uitgroeien tot een product dat in de
maatschappij kan worden ingezet?
5. Koop het in en creëer impact
Je product is uitgebreid getest en verbeterd. Je bent klaar voor de volgende stap.
Je wilt dit product zo snel mogelijk inkopen en in gebruik nemen. Het team van de
Hub en het inkoop- en uitvoeringscentrum (IUC) kan jou helpen en adviseren om
je product in te kopen. JenV kan daarbij een zogeheten ‘launching customer’ zijn
voor de startup. Dat wil zeggen dat we de eerste afnemer zijn van het product.
Maar deze rol kan ook worden ingevuld door bijvoorbeeld een gemeente of een
uitvoeringsorganisatie, afhankelijk van de organisatie die het product uiteindelijk
in gebruik gaat nemen. Met een nieuw product in handen pak jij jouw maatschap
pelijke opgave aan en creëer je echt impact voor een veiliger en rechtvaardiger
samenleving.



Maar er is meer!
	Je kunt bij de JenV Hub-Startups ook terecht als je alleen één
van onze specifieke tools wil gebruiken. Zo organiseren we
kennismakingsgesprekken en ontmoetingen met startups en
kun je deelnemen aan de training ‘Focus op je vraag’. Hier
leer je om je vraag scherp te formuleren. Ook ondersteunt het
Hub-Startups team je graag bij het formuleren en het uitzetten
van een ‘challenge’ in de wereld van de startups.
	Daarnaast blijft het organiseren en begeleiden van Startup in
Residence programma’s ons vlaggenschip.

Meedoen met de JenV Hub-Startups: wat levert het me op?
Krijg toegang tot uiteenlopende tools en vind innovatieve oplossingen voor jouw
maatschappelijke opgave:
+	Benut het groeiende netwerk van de JenV Hub-Startups en laat honderden
startups met jou meedenken.
+	Vind de beste match. Het team van de JenV Hub-Startups maakt samen met jou
de beste match voor jouw maatschappelijke opgave. Welke startup heeft de
beste oplossing voor jouw maatschappelijke opgave?
+	Benut meer mogelijkheden. Of je nu een prototype maakt, direct een product
uittest in een pilot of alleen je maatschappelijke opgave scherp wilt krijgen.
De mogelijkheden zijn divers en aan te passen aan jouw behoeften.
+	Creëer ruimte, kansen en innovatie. Leg je maatschappelijke opgave voor aan de
startup-community op het moment dat het jou uitkomt en in de maatvoering die
bij jou past. Geen vaste instapmomenten, wel flexibiliteit. Jouw maatschappelijke
opgave voorleggen kan altijd en overal.
+	Laat je verder helpen en adviseren door het team van de Hub. Zij zijn je sparringpartner. Zij weten de weg in de wereld van startups en bieden je begeleiding ‘op
maat’ wanneer jij het nodig hebt.



+	Nieuwe ideeën ontwikkelen en investeren in de toekomst, kost geld. De JenV
Hub-Startups biedt, indien nodig, de mogelijkheid tot cofinanciering van het
ontwikkelbudget. Koop je product in. Met de begeleiding en advisering van het
inkoop- en uitvoeringscentrum (IUC) en het team van de Hub is de kans groot
dat je product ingekocht wordt.
+	Ontmoet collega’s die – net als jij – innovatief zijn, andere oplossingen zoeken,
anders willen werken en doe verrassende nieuwe inzichten op. Of ga in gesprek
met startups in het JenV Startup Café; een vrijblijvende periodieke ontmoeting
tussen startups en JenV’ers.

Op een nieuwe manier werken met JenV Hub-Startups?
Dat gaat verder dan samenwerking alleen. Veel verder. We ontwikkelen samen met
startups nieuwe ideeën en toepassingen. Die zijn nodig zodat we als overheid
relevant en effectief blijven. Sneller en beter kunnen werken. Ook jij weet: soms is
er meer nodig dan een probleem, uitdaging of wens om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Met het team, de tools, de ervaring en het netwerk van de JenV Hub-Startups
zorgen we er voor dat elk idee tot wasdom komt.

Wil jij dit ook?
Creating Impact for Society

Meld jouw maatschappelijke opgave nu aan bij de JenV Hub-Startups. Of wil je
gewoon meer weten over het samenwerken met startups? Stuur nu een mail
naar startups@minjenv.nl en ontdek wat het werken met startups voor joú kan
betekenen.
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Intussen zijn we hard aan de slag met het bouwen van een online interactief
platform waar we voor jou de beste match maken. Tot die tijd houden we je
op de hoogte op onze website: www.startupinresidence.com.
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