
  

    

 
 
 

 

 

Den Haag, 20-01-2020 
 
Beste collega, mede innovator, 
 
 
November 2020 zal voor de Rijksoverheid in het teken staan van innovatie en 
technologie in de publieke sector. Dan organiseert de Rijks Innovatie 
Community namens BZK en JenV ‘Inno-vember’. Er is niet gekozen voor een 
traditioneel concept van een locatie op een dag, maar voor een reeks van dummy 
sessies, deep-dives en demonstraties die als een karavaan in de gehele maand 
november langs trekken bij verschillende Rijksoverheid locaties. Een evenement 
van en voor Rijksoverheid medewerkers. Een beschrijving van de opzet van dit 
congres vindt u in de bijlage (factsheet Inno-vember). 
 
De Ministeries BZK en JenV faciliteren de basis van Inno-vember, zij financieren 
het begin- en slot event en het overall projectmanagement. Het doel is om van 
Inno-vember een rijksbreed succes te maken. We vragen de medewerking van 
meerdere ministeries om hierbij aan te sluiten. Door de krachten te bundelen 
helpen we innovatie verder. Middels dit schrijven vragen we u om een 
inhoudelijke en/of faciliterende bijdrage. 
 
Wat vragen we? 
Uw ministerie: 
-  organiseert tijdens Inno-vember 4 tot 12 sessies; 
-  verzorgt voor deze sessies de ruimte, sprekers en interne communicatie; 
-  levert een liaison officer (LO) voor ongeveer 2 dagen per week aan het 

projectteam; 
- Een afvaardiging op directeursniveau in een stuurgroep, die ongeveer 3 x 

bijeen zal komen om de hoofdlijnen te bewaken. 
-  Een bijdrage aan de overall projectkosten wordt gewaardeerd. De geschatte 

kosten bedragen 500k, en daarvan is nu ongeveer de helft gedekt. Vanuit het 
overall projectteam krijgt ieder deelnemend ministerie logistieke en 
inhoudelijke ondersteuning van de programmering en maken ze gebruik van 
de communicatie uitingen van Inno-vember. 

 
Wij ontvangen graag voor 15 februari bericht of uw ministerie de intentie heeft 
om deel te nemen aan Inno-vember. In een later stadium formaliseren we de 
deelname schriftelijk. 
 
 
Met innovatieve groet,  
 
Diederik van Leeuwen  
(BZK: diederik.vanleeuwen@minbzk.nl) 

But Klaasen  
(JenV: h.m.klaasen@minjenv.nl) 
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