
Rijks Innovatie Community 

KATALYSATOR 
van rijksbrede innovatie
Stond innovatie een aantal jaar geleden binnen de overheid nog in de 
kinderschoenen, tegenwoordig schieten innovatieteams en -initiatieven 
als paddenstoelen uit de grond. Prachtig natuurlijk, en nu worden  
innovatiekennis en krachten ook nog eens gebundeld. Dat is de filosofie 
van de kersverse Rijks Innovatie Community. 

 Rik Weeda |  Ingmar Timmer

‘Ik ben van nature nieuwsgierig en 
altijd met business development 
bezig geweest. Mijn handen jeuken 

als ik zie wat we allemaal kunnen doen en 
nog verder kunnen professionaliseren.’ 
Diederik van  Leeuwen, tot 1 juli van dit jaar 
interim- directeur CIO Rijk en tot vorig jaar 
programma manager van de Rijks Innovatie 
Community (RIC), was vanaf het begin  
– ‘samen met een aantal gelijkgestemden’ 
– betrokken bij de RIC. ‘In de brede zin van 
het woord is het een community van rijks-
collega’s die op de een of andere wijze bezig 
zijn met innovatie en het implementeren van 
innovatie in de eigen organisatie.’ 
Zicht krijgen op die vele projecten en 
initiatieven is een eerste taak van de RIC. 
Van Leeuwen: ‘Er gebeurt zoveel binnen 
de Rijksoverheid. Welke kennis kun je 
hergebruiken bij andere departementen, 
waar kun je van leren en welke innovatie-
initiatieven kun je op weg helpen door ze 
te koppelen of te faciliteren? Zie de RIC als 
een soort Haarlemmerolie. Ja, een heel oud 
product’, (lachend), ‘maar wel effectief. Ze 
noemen mij ook wel het oliemannetje. En 
dat is precies wat we willen bereiken. De 
community als katalysator van innovatie, 
rijksbreed. We organiseren bijvoorbeeld 
informatieve sessies binnen CIO Rijk over 
de ontwikkelingen rond clouddiensten 
waar kennis wordt uitgewisseld. Terwijl je 
daarmee bezig bent, melden soortgelijke 
initiatieven binnen de overheid zich aan 

om samen te werken. Dat is een welkom 
bijkomend effect.’ 

Binnen de overheid
Voor alle duidelijkheid, de RIC gaat zelf niet 
innoveren. Van Leeuwen: ‘We willen een 
platform bieden aan iedereen die binnen  
de Rijksoverheid betrokken is bij innovatie.  
Het gaat ons expliciet, anders dan 
bijvoorbeeld bij stimuleringsprogramma’s 
richting bedrijfsleven, om het innoveren 
binnen en voor de Rijksoverheid zelf. De 
innovatie community is van en voor de 
Rijksoverheid, waarbij elke deelnemer iets 
inbrengt in de vorm van kennis, faciliteiten 
of middelen.’ 
Een mooi streven, maar volgens sceptici 
zijn overheden niet bepaald koplopers in 
vernieuwing. Kun je dat niet beter aan externe 
partijen overlaten? Van Leeuwen haast zich 
afstand te nemen van deze constatering: 
‘Innoveren binnen het bedrijfsleven is echt 
anders dan binnen de overheid. Een Deens 
onderzoek wees uit dat driekwart van de 
geslaagde innovaties vanuit de Deense 
rijksoverheid zelf kwam. Dat betekent niet 
dat we als overheid innovaties per se zelf 
gaan ontwikkelen. Het succes wordt vooral 
bepaald door lessons learned toe te passen bij 
zaken als innovatief inkopen, hergebruik 
van ontwikkelde tools of om het gebruik te 
optimaliseren van al bestaande oplossingen. 
Denk hierbij vooral aan het toepassen van 
innovatieprojecten waar al ervaring mee is 
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CIO Rijk Diederik van Leeuwen (met VR-bril) en 
communitymanager Pepijn van der Spek krijgen 

graag zicht op de vele innovatieprojecten en 
-initiatieven binnen de Rijksoverheid.
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opgedaan, bij andere leden van de community. 
Ook het delen van ervaringen op het gebied 
van innovatiemanagement is een goed 
voorbeeld, en het delen van best practices op 
het gebied van innovatiemanagement,  
wat werkt wel en wat niet.’

Van idee tot implementatie
Verbinding door rijksbreed inzicht in 
lopende initiatieven en projecten is één 
middel om de noodzakelijke vernieuwing 
binnen de overheid op een hoger plan 
te brengen. Maar de RIC heeft nog meer 
pijlen op haar boog. Kennisoverdracht is 
daar één van. Pepijn van der Spek staat 
sinds 1 april als communitymanager aan 
het roer van het gloednieuwe initiatief. 
Hij deed ervaring op met innovatie en 
digitale transities in het bedrijfsleven en 
is sinds ruim drie jaar bij de overheid als 
coördinator van het innovatieteam van SSC-
ICT. ‘Kennisoverdracht willen we enerzijds 
realiseren door bijvoorbeeld het aanbieden 
van goed gereedschap en bewezen effectieve 
innovatieprocessen om bijvoorbeeld 
innovatie ook daadwerkelijk succesvol in te 
voeren in je organisatie. Dat laatste is immers 

vaak erg lastig.’ Daarnaast vindt hij ook het 
organiseren van trainingen, workshops en 
presentaties van groot belang. 
Dit alles zal volgens Van der Spek rond 
eind mei van dit jaar te vinden zijn op 
de website van de RIC, waarbij ook de 
online-netwerkfunctie van zijn club vorm 
krijgt. ‘We  werken ook ondersteunend. 
Samen met de Universiteit Leiden hebben 
we bijvoorbeeld een toolkit ontwikkeld 
voor het ontwerpen en implementeren 
van innovatieve projecten. Ervaringen uit 
onder meer het bedrijfsleven zijn hierin 
vertaald naar een overheidsomgeving. Met 
deze toolkit kun je als team het proces van 
innovatie, van idee tot en met uitwerking, 
aanzienlijk versoepelen.’ De toolkit wordt 
nog verder vorm gegeven maar is nu al 
beschikbaar op de website van de RIC. Van 
der Spek noemt het een vorm van ‘permanent 
beta’ ontwikkelen, ‘een van de principes uit 
de digitaliseringsstrategie van de overheid.’
Een derde middel van de RIC is het 
organiseren van themagericht events, 
bijvoorbeeld rond duurzaamheid, innovatief 
inkopen, energietransitie of het werken 
met startups. Van der Spek: ‘Daarbij kun je 

RIC: innoveren door synergie en afstemming 
De Rijks Innovatie Community (RIC) behelst een nieuw netwerk van innovators binnen de 
Rijksoverheid om samen een betere ondersteuning, meer synergie en een betere afstemming 
te realiseren. Het communitybureau van de RIC is gestart met inbreng vanuit Uitvoerings-
organisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), die als partner vanaf het begin betrokken is bij de opzet van 
de community. Inmiddels neemt ook het innovatieteam van het ministerie van JenV actief deel. 
De RIC wordt ‘gevoed’ door een programmaraad van directeuren en managers uit innovatieve 
organisaties binnen de Rijksoverheid, zoals JenV, Defensie, Financiën, Defensie, Infrastructuur en 
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Logius, Buitenlandse Zaken en de Belastingdienst. Deze programma-
raad stuurt op onderwerpen waar de RIC mee aan de slag gaat, en is een belangrijke schakel 
tussen beleid, management en medewerkers bij de daadwerkelijke uitvoering van innovatieve 
projecten binnen departementen en de community.

inhaken op reeds lopende initiatieven vanuit 
de diverse thematische werkgroepen die 
binnen de community zijn gestart.’

Kwaliteit als criterium
De aanpak van de RIC mag dan gezond 
 ambitieus zijn, van gedwongen deelname 
is geen sprake. Iedereen die zich  binnen 
het Rijk met innovatie bezighoudt, 
kan zich inschrijven via de website 
rijksinnovatiecommunity.nl, waarbij het 
opgeven van expertises en interessegebieden 
belangrijk is. Kwaliteit van het netwerk is een 
must. Van Leeuwen: ‘Het is van belang dat je 
jouw kennis en expertise kunt overbrengen 
aan de community en goed genoeg 
geïnformeerd bent om anderen te kunnen 
adviseren, bijvoorbeeld door het verzorgen 
van workshops. Anderzijds moet je duidelijk 
kunnen maken waarnaar je op zoek bent.’ 
In die zin is de RIC een combi van vraag en 
aanbod, maar vooral een ‘nieuwe manier 
van denken en werken’, zoals Van Leeuwen 
de werkwijze van de RIC typeert. Daarin past 
geenszins het inkapselen van innovatieve 
activiteiten binnen een gecontroleerde 
omgeving. ‘Ons doel is niet om heel groot te 
worden maar om de juiste mensen bij elkaar 
te brengen. Het mooie aan innovatie is dat 
de uitkomsten onvoorspelbaar zijn en de 
winst soms heel ergens anders komt te liggen 
dan je verwacht. Het is een pad dat we met 
elkaar moeten opgaan. Daar kun en moet 
je niet direct harde targets aan verbinden.’ 
Voor Van der Spek is de RIC een succes ‘als 
het een community is waar elk departement 
en elke innovator binnen de Rijksoverheid 
actief aan wil bijdragen. De RIC is immers een 
beweging die je niet wilt missen!’ 

   www.rijksinnovatiecommunity.nl

20 BinnenbeRijk 2 | Mei 2019

http://www.rijksinnovatiecommunity.nl
http://www.rijksinnovatiecommunity.nl

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

