Persbericht, donderdag 12 april 2018

Dag waan van de dag, hallo innovatie!

Overheidsinitiatief Ynnovate koopt innovatietijd voor ambtenaren
UTRECHT – Te druk, te veel vergaderingen, nog een rapport te schrijven…. De waan van de
dag regeert vaak in het leven van een ambtenaar. Ynnovate, een organisatie met als missie
de overheid te vernieuwen, biedt ambtenaren daarom vanaf vandaag de mogelijkheid om
via hen innovatietijd bij de baas te kopen, zodat ze deze tijd kunnen benutten voor nieuwe
innovatieve projecten binnen de overheid.
Fleur Pullen en Esther van der Storm zijn initiatiefnemers van Ynnovate en weten waarover
ze het hebben. Beiden werkten vele jaren bij de overheid. “Je verzandt al snel in de waan
van de dag”, vertelt Esther. “Ik rende van vergadering naar vergadering, met aan het eind
van de dag nog een rondje mail wegwerken. Dat was dagelijkse kost.” Met Ynnovate trainen
zij nu ambtenaren om de overheid van binnenuit te vernieuwen. Inmiddels is er een
groeiend netwerk van ruim 1.000 getrainde Ynnovators actief bij de overheid. Fleur licht toe:
“Ynnovators leren we hoe ze op een andere manier kunnen samenwerken, door de inzet van
creatieve technieken. Zo kun je als overheidsorganisatie inspelen op de snelle veranderingen
in de maatschappij.”
Innovatie snipperdag
Maar ook al sta je als ambtenaar nog zo open voor een innovatieve aanpak, het blijft lastig
om ermee aan de slag te gaan. “Ook Ynnovators lopen in hun overheidsorganisaties tegen
allerlei barrières op”, aldus Fleur. “Geen tijd om innovatieve technieken in te zetten, ander
werk wat voorrang moet krijgen, of een manager die het onzin vindt. Het zijn redenen die
we regelmatig horen. Ontzettend jammer natuurlijk, want alleen door tijd vrij te maken voor
innovatie en met andere manieren van werken te experimenteren, krijg je verandering.”
Ynnovate introduceert daarom voor Ynnovators de ‘innovatie snipperdag’. Esther legt uit
hoe het werkt: “de Ynnovators kopen zelf een extra vakantiedag bij hun werkgever. Hun
werkgever declareert deze kosten vervolgens bij Ynnovate. Tijdens de innovatie snipperdag
werken Ynnovators aan innovatieve projecten binnen of buiten hun eigen organisatie,
zonder dat zij over die uren verantwoording af hoeven te leggen aan hun leidinggevende.”
Eindelijk tijd
Zijn ze bij Ynnovate door dit plan niet bang voor een enorme kostenpost? “Juist mooi als dat
gebeurt,” zegt Fleur. “Er is echt meer ruimte nodig in de agenda’s om aandacht te besteden
aan die activiteiten die niet in je vaste functieprofiel staan. Via dit initiatief hopen we daar
een goede boost aan te kunnen geven. Nu is er eindelijk tijd om een innovatief idee te
realiseren binnen je organisatie, of via een innovatiesessie oplossingen te bedenken voor
een vraagstuk. En natuurlijk hopen we hiermee overheidsorganisaties aan te sporen om
meer ruimte te creëren voor hun medewerkers om met innovatie aan de slag te gaan!”
•

De voorwaarden voor het claimen van een innovatiesnipperdag zijn terug te vinden
op de Ynnovate website: http://ynnovate.it/innovatiesnipperdag

•

Meer weten over Ynnovate? Op de website www.ynnovate.it is meer te lezen over de
organisatie. Alles over de Ynnovate-methode is te lezen in het boek Let’s Ynnovate!
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