VOORBIJ
DE STARTUP
MANIA.

INVESTMENT READINESS
LEVEL
Het Investment Readiness Level (IRL) maakt duidelijk waar een innovatie staat in
zijn ontwikkeling: welke mijlpalen zijn gehaald, welke hordes nog wachten, en
welke aannames definitief zijn ingeruild voor feiten.
Of je nu een startup in de race voor funding bent of
een innovatiemanager die zijn propositie intern
moet verkopen, met het IRL kijkt iedereen voorbij
de blitse demo en indrukwekkende PowerPoint,
voorbij de luchtfietserij en het innovatietheater.
Ongeacht waar een innovatie zich in zijn
ontwikkelingsstadium bevindt, is de volgende
mijlpaal – waar de ondernemers hun aandacht nu
op moeten richten – met het IRL onmiddellijk
duidelijk.
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AAN DE SLAG
Print dit vel uit op groot formaat en neem
samen met je team de verschillende niveaus
door. Start vervolgens onderaan bij niveau 1
en werk omhoog. Heb je het niveau bereikt?
Tik het hokje dan af, tot je alle hokjes hebt
gehad. Met het behalen van het laatste
niveau laat je zien een bewezen groeimodel
in huis te hebben. Gefeliciteerd!

NIVEAU 9
Heb je al relevante statistieken die bewijzen dat je op de goede weg zit? Kun je
aankooppercentages, activeringspercentages, retentiepercentages, referentiecijfers of
inkomsten overleggen bij je pitch? Met het bereiken van niveau 9 laat je zien een bewezen
groeimodel in huis te hebben dat echt een bestaande behoefte van een klant oplost.

NIVEAUS 7 EN 8
Kun je de waarde leveren die je hebt beloofd? Heb je bijvoorbeeld de juiste
zakenpartners om dit te doen? Zijn de processen aan de achterkant ingericht om echt te
kunnen schalen? Wie de niveaus 7 en 8 bereikt, weet niet alleen hoe je waarde tot stand
brengt, maar ook welke partners hierbij een rol spelen.
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NIVEAUS 5 EN 6
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Zijn je klanten bereid te betalen voor jouw oplossing? Weet je überhaupt hoe je deze
klanten bereikt? De niveaus 5 en 6 gaan allemaal om het vinden van je eerste betalende
klanten. Bekijk daarvoor het AARRR-model nog eens goed.
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NIVEAUS 3 EN 4
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Ervaren je potentiële klanten echt het probleem dat jij oplost met je innovatie? Willen
zij jouw oplossing gebruiken om hun klus, hun job to be done, te klaren? Onderzoek dit
bijvoorbeeld met de Jobs to be done methode. Blijkt dat je echt een probleem oplost?
Dan kun je deze niveaus afvinken.
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NIVEAUS 1 EN 2
Hier zet je je eigen point-of-view op scherp. Het is een eerste check voor jezelf om te
weten welk probleem je van een gebruiker oplost, wat je propositie precies biedt, en
hoe je er geld mee hoopt te verdienen. Je baseert je in deze fase vooral op je eigen
bevindingen. Een uitwerking in de vorm van een businessplan op een A4 is genoeg.
Heb je dit? Dan mag je niveaus 1 en 2 aftikken.

