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Waar werken de RIC leden?
RIC leden zijn werkzaam bij:
• departementen
• inspecties
• uitvoeringsorganisaties
• ZBO’s

departementen

ZBO’s

RIC

uitvoeringsorganisaties

inspecties

Innovaties van:
• markt
• onderwijs
• wetenschap
• communities
worden binnen RIC ingebracht via een
van de RIC leden.

RIC heeft drie communicatie doelgroepen gedefinieerd
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Rijksoverheid

1

Top Management Groep, Minister, Staatssecretaris,
Secretaris-Generaal & Directeur-Generaal etc.

Bestuurslaag Rijksoverheid

Innovators binnen directeur poule

Beslissers binnen innovatie management

Innovators managent laag
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Innovatie afdelingen, innovatieprogramma’s en de
rest van de Rijksoverheid die geïnteresseerd is in
innovatie

Overige innovators binnen de overheid
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Community

3

Endorsement

De behoeften van de drie doelgroepen
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“Professionelere innovatie binnen de Rijksoverheid.”

Bestuurslaag Rijksoverheid

“Ik wil innovatie executeren die slaagt: succesvolle

Beslissers binnen innovatie
management laag

“Ik overzie het niet allemaal. Wat kan ik hergebruiken,

Rijksoverheid

innovatie.”

delen en waar vind ik verbinding?”

“Ik wil mijzelf ontwikkelen en heb een passie voor innovatie.”
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"De overheid moet innoveren en ik zoek gelijkgestemden om dat te realiseren."

Overige innovators binnen de
Rijksoverheid

“Ik sta open om te delen en te ontvangen – het wiel opnieuw uitvinden is vaak onnodig.”
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Community
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Endorsement

De boodschap van RIC per doelgroep

Bestuurslaag Rijksoverheid

 RIC is een gemeenschappelijk kennis- en innovatieplatform voor (inter-) departementale
innovaties.
 Alle deelnemers werken primair voor (en binnen de kaders van) hun eigen ministerie.
 Hergebruik van netwerken, kennis, processen is het sleutelwoord.
 RIC faciliteert en stimuleert innovaties en kan via Rijks ICT Trainees en I-Interim Rijk
ondersteunen bij de realisatie van de vernieuwingstrajecten.

Beslissers binnen innovatie
management laag

 Deel kennis, doe meer gezamenlijke projecten en neem lessons learned mee naar je organisatie.
 Hier bouw je aan rijksbrede partnerships.
 Hergebruik en gezamenlijkheid van energie, kennis, netwerken etc. Tegelijkertijd ook binnen de
eigen verantwoordelijkheden en kaders kunnen werken.

Overige innovators binnen de
Rijksoverheid
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Rijksoverheid
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Maak deel uit van interessante innovatieprojecten.
Je kunt je zelf ontwikkelen, kennis halen en brengen.
Ontmoet gelijkgestemden.
Heb je een goed idee en wil je dat realiseren? Breng dat idee dan naar de RIC. Daar zit de
juiste energie, het netwerk en de kennis om dit mogelijk te maken.
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Community

3

Endorsement

RIC heeft 5 kernwaarden
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Gemeenschappelijk

RIC is een community, opgericht voor en door de leden met als doel het stimuleren van het innovatief vermogen van en binnen de
Rijksoverheid als organisatie.

Betrokken

RIC is de interdepartementale innovatie community waarbij deelname op vrijwillige basis is, en hun bijdrage gekenmerkt wordt door
een hoog commitment.

Versterken

RIC leden zijn onderdeel van een Rijksbreed netwerk waardoor innovators elkaar kunnen helpen om tot betere resultaten te komen.

Faciliterend

RIC is een neutraal platform waar innovaties gedeeld kunnen worden en heeft een faciliterende rol om innovatie te stimuleren.

Verbindend

RIC legt de verbinding tussen mensen onderling en daarmee de verschillende onderdelen van Rijksoverheid.
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De essentie van de Rijks Innovatie Community:
“Wij verbinden innovatoren binnen en met de Rijksoverheid”

“Wij verbinden
innovatoren
binnen en met de
Rijksoverheid”
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Kernboodschap van de Rijks Innovatie Community

Rijks Innovatie Community

Door innovatoren binnen
de Rijksoverheid samen te brengen en
samen te laten werken ontstaat
synergie, energie, en collectieve denkkracht
om de dienstverlening
van de Rijksoverheid te innoveren.
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Wat hebben we daar als RIC voor nodig?

De RIC organisatie
•
•

Het plan

Programmaraad
Bureau

•

De funding/sponsoren

Propositie

•
•
•

De tools

Begroting RIC
Sponsoring vanuit
lid organisaties

•
•
•
•
•
•

De community

Website
•
Marketing
Webinars
Community platform
Mobile studio
...

Leden

De impact
•

Hoe te meten?

•

Review KPIs

Wat bespreken/besluiten we in de Programmaraad?
•
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Afspraken
rolverdeling
PR/Bureau
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•
•
•

Akkoord plan
Input activiteiten
Ambassadeur

•
•

Akkoord begroting
Funding/sponsoring

•

Akkoord significante
investeringen

•
•

Wie kan deelnemen?
Delen van innovatoren
uit eigen organisatie

Wat doet RIC concreet in 2020?
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1
Community

Werkgroepen

INNOvember

Offline events RIC

Innovatiegericht Inkopen

Powered by RIC

Webinars iRIC

Technologische Verkenning

Events derden

Innovatie Communicatie

Community Building

Quantum Technologie

RIC filosofie

Signaleren & Verkennen
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