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Future Forward

Eind november 2018 stapte een groep van bijna 100 
deelnemers uit het overheidsbrede Ynnovators Netwerk 

in een tijdmachine. Hun missie? Op zoek naar de 
beste ideeën voor de toekomst van de overheid. Deze 

publicatie bundelt de resultaten van deze dag. 

Tijdens de dag doorliepen de deelnemers een innovatieproces 
aan de hand van de Ynnovate methodiek. Met elkaar 

bedachten ze meer dan duizend ideeën. Uitdagende ideeën die 
bijdragen aan een overheid die toekomstproof is. Tien actuele 
thema’s, zoals robotisering en duurzaamheid, stonden daarbij 
centraal. De beste ideeën zijn verzameld in deze publicatie. 

Bekijk de wereld eens door een vernieuwende bril en ontdek 
de mogelijkheden die de deelnemende Ynnovators zien als het 

gaat om de toekomst van de overheid.

Hoe kunnen we de overheid 
future-proof maken? 
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Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautom-
atiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan dit boek zonder schriftelijke goedkeuring op te 
nemen in een trainingsprogramma. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in 
deze uitgave. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden welke mogelijkerwijs 
voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

Hierbij ons cadeau. Het cadeau van de Ynnovators aan de 
Nederlandse overheid. Voor je liggen maar liefst 28 top ideeën 
om de overheid futureproof te maken. 

Trends en ontwikkelingen vliegen ons om de oren. De behoeften van de maatschappij 
veranderen en dit vraagt om een andere overheid. Een overheid die flexibel is en mee kan 
veranderen op het ritme van de maatschappij.  
Maar wat staat de overheid precies te wachten? En is de overheid eigenlijk wel klaar voor de 
toekomst? Dat was het thema van de Ynnovators Day die op 27 november 2018 plaatsvond. 

ALSJEBLIEFT!

Uit de dag kwamen in totaal meer dan duizend 
ideeën. In deze publicatie vind je de top 28 van al 
deze ideeën. Het zijn stuk voor stuk uitdagende 
en innovatieve ideeën die de overheid futureproof 
maken. 

We hopen dat het een inspiratiebron is voor 
iedereen die interesse heeft in innovatie bij de 
overheid. Maar zonder actie, blijft het bij dit 
boekwerk. Dus is onze uitdaging aan jou – lezer 
– om met minimaal één idee aan de slag te gaan. 
Zo maken we de overheid echt klaar voor de 
toekomst!

Deze publicatie en de Ynnovators 
Day is een initiatief van de Stichting 

Ynnovate Fonds.  De Ynnovators 
zijn opgeleid tot innovatieproces-

begeleiders bij de overheid en 
passen de Ynnovate-methode toe 

in hun werk. Check pagina 57 voor 
meer informatie over Ynnovate, de 

Ynnovators en de Ynnovate methode.

 DE YNNOVATORS

WAT STAAT DE OVERHEID TE WACHTEN?
ZIJN WE WEL KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

Met bijna 100 innovatievelingen vanuit alle lagen uit de overheid spoelden we vooruit naar 
de toekomst, om inzichten op te doen waar we vandaag meteen mee aan de slag kunnen. 
Future Forward dus! 
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Op 28 november 2018 kwamen bijna 100 Ynnovators bij elkaar om aan de slag te 
gaan met de toekomst van de overheid. Hier lees je over de opzet van deze dag.

Tijdens de Ynnovators Day bedachten de teams hun ideeën aan de hand van 
de Ynnovate-methode. De beste ideeën voor ieder thema vind je hier terug:

Alleen door samen te werken aan verandering  en innovatie bij de overheid 
kunnen we dit ook echt realiseren. Lees meer over Ynnovate en de Ynnovators! 

Zonder deze toppers en samenwerkpartners had deze publicatie niet tot stand 
kunnen komen. Een oprecht dankjewel voor hen dus.

10 DE TIEN THEMA’S
Ontdek welke tien thema’s centraal stonden tijdens de Ynnovators Day en 
blader direct door naar de ideeën die voor dat thema bedacht zijn.

12 FUTURE SAFARI’S
Lees hier welke innovatieve organisaties door de Ynnovators werden bezocht 
tijdens de Ynnovators Day om inspiratie op te doen buiten het overheidsdomein.
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YNNOVATORS 
DAY 2018
Hoe kunnen we de overheid futureproof maken? 
Op 28 november 2018 kwamen in Utrecht bijna 
100 Ynnovators bij elkaar om met deze vraag aan 
de slag te gaan. Ze bedachten in één dag meer dan 
1.000 ideeën voor de toekomst van de overheid.

bijna 100 Ynnovators

1.000 ideën!
1 dag 

(meer dan)
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‘Hoe kunnen we de overheid futureproof maken?’ Op 27 november 2018 
kwamen in Utrecht bijna 100 Ynnovators bij elkaar om met deze vraag aan 
de slag te gaan. Aan de hand van trends, inspiratie en inzichten bedachten 
de Ynnovators tijdens deze dag meer dan duizend ideeën om de overheid 
futureproof te maken. Hoe pakten we dat aan? Hier wordt de dag uitgelegd 
in hapklare stukjes. 

DE YNNOVATORS DAY

TIEN TOEKOMSTGERICHTE THEMA’S ALS BASIS
Lukraak de vraag ‘hoe maken we de overheid futureproof?’ in de groep gooien geeft wel 
ideeën, maar weinig focus. Daarom koppelden we relevante toekomstgerichte thema’s aan 
dit vraagstuk. Tien verschillende thema’s werden tijdens de Ynnovator Day verder uitgewerkt. 
Thema’s als robotisering, minimalisme, health tech en duurzaamheid. Rondom ieder thema 
ging een groep Ynnovators aan de slag. Meer informatie over de thema’s vind je terug op 
pagina 10. 

OP FUTURE SAFARI VOOR EXTRA INSPIRATIE
Tijd ook om eens buiten het eigen overheidshokje te kijken! Tijdens de Ynnovators Day 
bezochten de Ynnovators een innovatieve organisatie – buiten het overheidsdomein. Van 
een game-ontwikkelaar tot zorgorganisatie, een innovatief restaurantconcept tot start-up 
consultancy; volop inspiratie over hoe het anders kan! Meer informatie over de Future Safari’s 
en de organisaties die hieraan hebben meegewerkt vind je op pagina 12. 

IDEEËN BEDENKEN MET DE YNNOVATE-METHODE
Tijdens de Ynnovators Day bedachten de teams hun ideeën aan de hand van de Ynnovate-
methode. Een innovatie-aanpak die je in een aantal concrete stappen meeneemt 
innovatieproces. De Ynnovators zijn zelf getraind in het toepassen van de Ynnovate aanpak in 
hun eigen organisatie. Meer informatie over de Ynnovators en de Ynnovate-methode vind je 
op pagina 57.

Future Forward

DE KRACHT VAN TRENDS
Tijdens de Ynnovators Day werden de deelnemers continu uitgedaagd om hun huidige 
denkkader en patronen los te laten, zodat ruimte ontstond voor nieuwe inzichten en ideeën. 
Een van de tools die daarbij gebruikt werd, waren de trendkaarten. Het koppelen van de trends 
uit de trendkaarten aan het vraagstuk zet aan tot ruimer denken en zorgt voor een nieuw 
perspectief bij het genereren van ideeën. Meer weten over de trends en de trendkaarten? 
Blader dan door naar pagina 15.

VAN DUIZEND NAAR ACHTENTWINTIG 
Tijdens de Ynnovators Day 2018 zijn er in totaal meer dan duizend ideeën bedacht om de 
overheid futureproof te maken. Om focus aan te brengen hebben de teams op de dag zelf 
gekozen welke ideeën zij het meest innovatief vinden. Deze ideeën zijn door de teams verder 
uitgewerkt en hebben hun plek verdiend in deze publicatie. Je vindt korte uitwerkingen van 
de ideeën per thema gerangschikt vanaf pagina 16.

Deelnemers bezochten innovatieve 
organisaties buiten de overheid voor 
inspiratie tijdens Future Safari’s

“De Ynnovators Day: die wilde ik echt 
meemaken! Ik wil mijn Ynnovators netwerk 
verder uitbreiden en vind het gewoon leuk 
om erbij te zijn. Dat vind ik sowieso van het 
Ynnovatorschap: ik word er blij van en het is 
ontspannend! Normaal zit ik de hele dag achter 
mijn computer, maar Ynnovate geeft me een 
andere manier om mijn werk te organiseren. En 
niet onbelangrijk: ik zie dat het werkt!” 

Ynnovator Gemeente Meierijstad

HEDWIG GEURTS
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ER WERDEN MEER DAN

 EGET MALESUADA OLLICITUDIN1.000 IDEEEN BEDACHT
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DE TIEN THEMA’S

DUURZAAMHEID 
Duurzaamheid lijkt aan belang alleen maar te groeien. We 
beseffen ons hoe complex en groots het probleem is en hoe 
belangrijk het is dat iedereen daar een steentje aan bijdraagt.

ON-DEMAND ECONOMIE 
Gemak dient de mens. Tegenwoordig doen we alles het liefst 

online vanuit de luie stoel. Je maaltijden via HelloFresh, muziek 
via Spotify en een fiets op abonnement via Swapfiets.

SOCIALE BEÏNVLOEDING 
Overheden zijn gewend om te beïnvloeden met regels en 

handhaving. Er ontstaat echter steeds meer interesse in 
beïnvloeding waarbij de sociale component een rol speelt.

SOCIAL MEDIA 
De invloed van social media is groter dan we van te voren 
hadden kunnen vermoeden. We kunnen makkelijker contact 
leggen, maar ervaren ook een steeds grotere afstand.

MINIMALISME 
Minimalisme is een thema dat steeds verder oprukt. Van 
‘ontspullen’ tot de opkomst van de Tiny Houses. Steeds meer 
mensen ‘bevrijden’ zichzelf van materiële verlangens en bezit.

ROBOTISERING 
De verwachting is dat robots steeds meer taken van ons 

kunnen en gaan overnemen en dat de arbeidsmarkt door 
robotisering onherkenbaar gaat veranderen.

FESTIVALS 
Vroeger waren er alleen concerten, maar tegenwoordig wordt 
alles feestelijk aangekleed. Festivals gaan om fun en bieden de 
kans om te ontsnappen aan het echte, drukke leven.

VIRTUAL & AUGMENTED REALITY 
Virtual reality is een door de computer gecreëerde 

omgeving terwijl er bij augmented reality informatie over de 
werkelijkheid heen wordt gelegd. Technologieën met kansen.

HET NIEUWE WINKELEN 
De oude manier van consumeren staat onder druk. Fysieke 
winkels zoeken naar nieuwe manieren van beleving: een hippe 
DJ op koopavond en een baristabar in de boekenwinkel.

HEALTH TECH 
Het belang van goede gezondheid en goede zorg is duidelijk. 

De opkomst van health tech zorgt daarbij voor steeds nieuwe 
mogelijkheden om dit op een intelligente manier te benaderen. 

20 40

24 44

28 48

32 52
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De Ynnovators gingen op Future Safari! Tien innovatieve organisaties in 
Utrecht openden hun deuren voor een werkbezoek. De Future Safari’s 
dienden als inspiratiebron voor de Ynnovators. De inzichten opgedaan 
tijdens hun bezoek, gebruikten ze om om ideeën te bedenken  voor de vraag: 
‘Hoe kunnen we samen de overheid futureproof maken?’ Een overzicht van 
de organisaties die meewerkten aan de Ynnovators Day 2018:

DE FUTURE SAFARI’S

Inspiratie ophalen

De organisatie 2getthere is misschien wel het 
best bewaarde geheim van Nederland. Wist 
je namelijk dat zij al sinds 1997 autonome 
voertuigen op de weg brengen? In Utrecht 
werkt 2getthere met een team van ruim 60 
mensen aan de ontwikkeling van autonome 
voertuigen en de software die hiervoor 
nodig is. En met resultaat! Inmiddels zijn al 
meer dan 14 miljoen passagiers vervoerd 
in hun voertuigen die rijden in Europa, 
Amerika, het Midden-Oosten en Singapore. 
Nederland loopt stilletjes voorop en dat wil 
2getthere graag zo houden! 

2GETTHERE

Greenwish zet zich in voor meer ruimte voor maatschappelijk 
en duurzaam initiatief. Sinds 2003 hebben ze meer dan 1.200 
initiatieven en sociaal ondernemingen ondersteund. GreenWish 
is een brug tussen initiatiefnemers en organisaties. Ze zijn actief 
in verschillende gemeenten, om samen met hen en andere 
initiatiefondersteuners een goed klimaat te scheppen voor 
maatschappelijk initiatief. Ook maken ze jaarlijks een trendanalyse 
over initiatieven in Nederland voor Duurzame Dinsdag.

GREENWISH

Vechtclub XL is het eerste bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve 
ondernemers dat zich in 2012 vestigde in het Utrechtse Merwedegebied.  Met 
meer dan 150 huurders uit uiteenlopende creatieve disciplines, een vershal, 
het restaurant De Klub en publieke evenementen en exposities, is Vechtclub 
XL een dynamische plek waar ambacht, ondernemerschap en creativiteit 
samenkomen. Vechtclub XL staat voor makerschap, professionaliteit, 
innovatie en talent. Een bruisende, duurzame hub waar ontmoeting, beleving, 
samenwerking, gezondheid en inspiratie centraal staan.

VECHTCLUB XL

Greenberry is een innovatie- en designbureau uit hartje Utrecht 
met 20 ontwerpers en één hond. Ze zijn échte technologie-
optimisten en geloven dat in een digitale wereld alles mogelijk is. 
Daarom maken ze digitale producten en diensten die een positieve 
impact hebben op de samenleving en het leven van mensen beter 
maken. Dat is hun missie. Ook in de verre toekomst, waarin we 
technologie steeds vaker kunnen inzetten om de wereld een 
beetje beter te maken.

Jouw Omgeving is een platform voor online hulp waarin cliënt, behandelaar/
begeleider en hun omgeving samenwerken aan de behandeling en begeleiding 
op een visuele en interactieve manier. Jouw Omgeving wordt ingezet in de 
volledige keten en verbindt zo sociale wijkteams, jeugdzorg, GGZ en de zorg 
voor mensen met een licht verstandelijke beperking en telt inmiddels ruim 
60.000 gebruikers: clienten, behandelaars, familie. 

GREENBERRY

JOUW OMGEVING

Restaurant Instock zet voedselverspilling 
letterlijk en figuurlijk op de kaart. Hun 
chefs maken heerlijke gerechten van 
onverkochte producten bij supermarkten 
en producenten. Gasten kunnen genieten 
in de Instock restaurants in Amsterdam, 
Den Haag en Utrecht. Samen hebben ze 
inmiddels al meer dan een half miljoen 
kilo eten van de verspilling gered. Hun 
uiteindelijke doel is dat Instock straks 
overbodig zal zijn, omdat het werken 
met overschotten en reststromen in de 
toekomst normaal is geworden.

INSTOCK UTRECHT

Foto: Patrick Stoop
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TRENDKAARTEN
Brainstormen aan de hand van trends levert toekomstgerichte ideeën op. Trends 
zetten aan tot ruimer denken en zorgen voor een nieuw perspectief bij het 
bedenken van ideeën. Door te werken met trends gebruik je de toekomstige 
ontwikkelingen waar je organisatie mee te maken krijgt en zet je die om in 
concrete ideeën en oplossingen. Zoek je innovatieve ideeën voor de toekomst? 
Dan kun je de Trendkaarten gebruiken. De trendkaarten zijn een van de tools 
uit de webshop van de Stichting Ynnovate Fonds. Tools die je kunt gebruiken om 
binnen je organisatie dingen anders aan te pakken. De Trendkaarten zijn gratis te 
downloaden of voor een klein bedrag te bestellen in de webshop van de stichting. 
De opbrengsten komen ten goede aan de Stichting Ynnovate Fonds.  
Je vindt de webshop op www.ynnovatefonds.nl.  

GEBRUIK DE TRENDKAARTEN 
VOOR HET BEDENKEN VAN 

TOEKOMSTGERICHTE IDEEËN

YES! WE CONNECT
Yes! We Connect wil contact realiseren 
op de werkvloer. Samenwerkingen zijn 
steeds korter van duur, losser van aard en 
geografisch meer gespreid. Dit vraagt een 
enorme lenigheid van mensen om hun 
projecten en teams te laten slagen en  om 
tools die helpen om verbinding te maken. 
Door verbinding te maken kunnen we 
werk beter verdelen, kennis en ervaringen 
van anderen gebruiken en leren van 
andermans fouten en successen. Yes! We 
Connect levert complete programma’s en 
losse werkvormen, die inzetbaar zijn voor 
sessies en verandertrajecten.

Saltro is een diagnostisch centrum voor 
de zorg. Ze geloven erin dat de zorg in 
Nederland nóg beter kan. Saltro wil 
in dat proces een voortrekker zijn en 
doet dit door intensief samen te werken 
met al zijn relaties en verschillende 
disciplines te verbinden. De verschillende 
communicatiemiddelen maken het 
mogelijk snel en ook op afstand contact 
te hebben met zorgprofessionals. Dankzij 
locaties in de wijk is zorg altijd dichtbij.  Voor 
de toekomst voorspelt Saltro dat zorg zal 
verplaatsen van lab, naar huisartsenpraktijk, 
naar thuis. 

SALTRO

Dutch Game Garden (DGG) is een game-incubator en business 
center waar meer dan 30 gamestudios zijn gevestigd. De missie 
van DGG is game-startups helpen om succesvol te worden, 
en het ondersteunen en promoten van de Nederlandse 
game-industrie. DGG verwacht dat games in de toekomst nog 
een belangrijkere rol in zullen nemen in ons leven en onze 
maatschappij, bijvoorbeeld in de zorg, in onderwijs, in trainingen, 
en om meer begrip en inzicht te krijgen in complexe situaties.

FOUR ENTERTAINMENT is een concept-, content en productiebureau uit Utrecht met een sterke 
basis op het gebied van creatieve ontwikkeling, horeca en productie in eigen huis. Een van haar 
grootste concepten is het Food Truck Festival TREK. Een rondreizend culinair festijn dat tijdens de 
zomermaanden in meerdere grote Nederlandse steden te bezoeken is.

FOUR ENTERTAINMENT

DUTCH GAME GARDEN



DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. 
Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord 
leven, milieu en ecologie wordt onder duurzaamheid geschaard. 
En alhoewel het begrip al lang bestaat, lijkt het aan belang alleen 
maar te groeien. De plastic soep, afvalreductie en een overheid 
die door de rechtbank verantwoordelijk wordt gehouden voor het 
daadwerkelijk beperken van de CO2-uitstoot. We beseffen ons hoe 
complex en groots het probleem is en hoe belangrijk het is dat 
iedereen daar zelf een steentje aan bijdraagt. Hoe kunnen we met 
duurzaamheid de overheid futureproof maken?

16 17

We vervangen het asfalt van alle wegen door gerecycled plastic. Het lijkt 
een goed en duurzaam idee, maar geldt dit ook voor de toekomst? Je 
schuift voor de zekerheid even aan bij de Vraag-het-de-toekomst-stoel 
om het idee te toetsen.

Beslissingen worden nu vaak genomen op basis van kennis, inzichten en emoties. We houden 
daarbij te weinig rekening met de toekomst.  Als de toekomst zichtbaar tegenover je zit en 
met je in gesprek gaat, dan maak je duurzamere keuzes. Daarom brengen wij de toekomststoel 
van Jan Terlouw tot leven!

Virtuele gesprekspartner
De Vraag-het-de-toekomst Stoel is een virtuele gesprekspartner uit de toekomst, die je een 
spiegel voorhoudt. Dit hologram zit letterlijk bij je aan tafel en krijgt inhoud door digitale 
kennis, open data, toekomsttrends, lessen uit het verleden en de jeugd. 

Het uiterlijk is gebaseerd op dat van de vraagsteller. Aan wie wil je dit vragen: aan jouw 
kleinkind, jezelf over 20 jaar? Door veroudering of verjonging van je eigen foto lijkt de adviseur 
op jezelf. Het karakter is gebaseerd op jouw normen en waarden. Doordat de adviseur deze 
overeenkomsten heeft, ben je sneller geneigd hem te vertrouwen.

De vraag-het-de-toekomst-stoel kan door iedereen worden gebruikt bij alle beslissingen. 
Zodat je weloverwogen beslissingen neemt en tot innovatievere ideeën komt! 

 VRAAG-HET-DE-TOEKOMST-STOEL

De #toekomststoel is een idee van Jan Terlouw. De #toekomststoel is een lege stoel die 

in iedere vergadering en elk overleg de toekomst vertegenwoordigt en ons eraan helpt 

herinneren om duurzaamheid mee te wegen in de beslissingen van vandaag. 

Zie voor meer informatie www.toekomststoel.nl

DE TOEKOMSTSTOEL VAN JAN TERLOUW
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 ALLE MOBILITEIT 100% UITSTOOTVRIJ

Het is 27 november 2038, de lucht is schoon, blauw en fris. Vogels fluiten en de wind 
laat de blaadjes door de lucht dansen. Sinds 2020, de laatste keer dat een voertuig 
CO2 heeft uitgeblazen, is het klimaat drastisch verbeterd. Met iedere fijnstof-vrije 
ademteug die de jeugd neemt, ademen zij hoop voor onze toekomst uit. 

Laten we beginnen met het vergroten van de duurzaamheid in mobiliteit van de overheid. 
Alle vormen van vervoer (zoals personenvervoer, vrachtverkeer, scheepvaart, luchtvaart, 
openbaarvervoer en ruimtevaart) moeten in 2038 100% uitstootvrij zijn. Benodigde energie 
komt voortaan bijvoorbeeld voort uit zon, wind, water en menselijke lichamelijke inspanning. 
Lukt dit ons? Dan zal BV Nederland snel volgen, waarna dit initiatief zich uitbreidt als een 
‘watervlek’ over Europa, de wereld en ‘beyond the stars’.

Wij staan voor een schonere wereld voor deze en komende generaties. En in het kader van 
‘goed voorbeeld doet goed volgen’ beginnen we bij onszelf als overheid.

IN HET KADER VAN ‘GOED VOORBEELD 
DOET GOED VOLGEN’ BEGINNEN WE 

BIJ ONSZELF ALS OVERHEID

 AFVAL BESTAAT NIET

Geen afval meer? Het kan! De CO2 die overblijft van een afvalverbrandingsoven 
kan worden gebruikt door de buren: een glastuinbouwbedrijf kan dit ‘restproduct’ 
gebruiken om fotosynthese te stimuleren waardoor gewassen sneller groeien.

Eerst nadenken wat er na de levensduur met het restproduct wordt gedaan, voordat iets 
wordt gemaakt: dat is de toekomst! Je maakt pas iets, als duidelijk wordt wat er daarna mee 
gebeurt. Denk aan het opnieuw inzetten van een product en het recyclen van de grondstoffen. 
Zo blijft het niet bij hergebruik van CO2 of fietspaden van plastic flesjes, maar vormt ieder 
(rest)product grondstof voor een nieuw product en/of dienst. 

Met het organiseren van subsidies, studiebeurzen en toffe campagnes faciliteert de overheid 
het bedrijfsleven. Zo helpt de overheid bij het tegen gaan van milieuvervuiling en voorkomen 
van de uitputting van natuurlijke bronnen. 
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MINIMALISME
Minimalisme is een thema dat steeds verder oprukt. Van ‘ontspullen’ 
geïnspireerd door de Japanse Marie Kondo, tot de opkomst van de 
Tiny Houses beweging in America. De koelkast onder de trap, het 
bed boven de keuken, en de kledingkast onder de bank: daar kan 
die Zweedse meubelgigant nog wat van leren. Steeds meer mensen 
volgen de lifestyle van minimalisme. Ze ‘bevrijden’ zichzelf van 
materiële verlangens en bezit. Misschien een slimme zet, want al dat 
kopen en consumeren leidt volgens psychologen tot stress. Spullen 
moeten ergens blijven en het opruimen, gebruiken en onderhouden 
ervan kost tijd en energie. Hoe kunnen we met minimalisme de 
overheid futureproof maken?

Amina wil graag een lunchroom beginnen in het leegstaande pandje 
aan de Torenstraat. Ze weet alleen niet zo goed hoe ze moet beginnen. 
Snel even een aanvraag doen voor een huurambtenaar dus!

Stel je voor, je wilt een eigen bedrijf beginnen. Maar hoe pak je dit aan? Op dit moment moet 
je met jouw idee langs verschillende ‘loketten’: de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst 
en misschien de gemeente voor een vergunning. In de toekomst huur je een ambtenaar in, 
die je bij het hele proces begeleidt. Je hebt één aanspreekpunt en je wordt niet meer van het 
kastje naar de muur gestuurd. 

 HUUR JE EIGEN AMBTENAAR

JE HUURT EEN AMBTENAAR

DIE JE BIJ HET HELE 

PROCES BEGELEID

Je betaalt niet voor het product maar voor de dienst. Hierbij hebben de complexiteit van het 
vraagstuk en de mate waarin je ontzorgd wilt worden invloed op de ‘huurprijs’. Een aanvraag 
waarbij je veel zelf doet, is dus goedkoper dan een (complexe) aanvraag waarbij je volledig 
ontzorgd wordt. 

Op die manier heb je invloed op de kosten en komt de (kwaliteit van de) geleverde 
dienstverlening overeen met jouw verwachtingen.

Andersom betekent dit dat je als ambtenaar alleen nog bezig bent met dingen die aansluiten 
bij de behoefte van de inwoners en ondernemers.  Vraaggericht werken krijgt een waardevolle 
betekenis en beschikbare middelen worden efficiënt en effectief ingezet.  Als ambtenaar ben je 
daardoor écht in dienst van de inwoners.
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“We moeten als overheid veel meer 
vertrouwen hebben in de inwoners. Dat 
haalde ik als inspiratie uit de Future Safari. Het 
grote geld gaat vooral naar grote organisaties 
en er blijft maar heel weinig beschikbaar 
voor kleine initiatieven. Terwijl daar juist heel 
veel moois zit. Juist die kleine initiatiefnemers 
bekijken veel vanuit verschillende dimensies, 
zo komen dingen bij elkaar. Daar zijn echt 
kansen voor de overheid te halen.”

Ynnovator Gemeente Bergen op Zoom
ILSE DIETVORST

 NIETS MEER ZELF BEDENKEN

BREAKING NEWS: Beleidsambtenaren van Rijk, Provincie en Gemeenten bedenken 
zelf niets meer! Hun rol wordt drastisch anders…

In 2030 gaan we uit van de kennis van inwoners, specialisten, organisaties en bedrijven. Zij 
weten immers het beste waar zij behoefte aan hebben! De rol van ambtenaren verandert 
daarmee van ‘zelf verzinnen’ naar begeleiden. De nieuwe beleidsambtenaar haalt bestaande 
ideeën op en weegt deze samen met de betrokken.

Het resultaat hiervan vormt het nieuwe beleid.  We vertrouwen erop dat de doelgroepen van 
beleid beter weten waar behoefte aan is dan een beleidsambtenaar kan verzinnen. Bovendien 
zijn we ervan overtuigd dat alle ideeën al bedacht zijn.

De nieuwe beleidsambtenaar wordt facilitator en brengt deze ideeën en behoeften bij elkaar. 
Hij weegt belangen en toetst de behoeften, ideeën en voortgekomen plannen aan de kaders 
van risico’s en regelgeving. Dit bereiken we door de inzet van strategisch personeelsbeleid, 
maar ook serious gaming en vaardigheidstrainingen. We gebruiken de omgevingswet als  
kick-off voor deze nieuwe manier van werken. In 2025 werkt 50% van de beleidsambtenaren 
op deze manier.

 DE BROEDENDE AMBTENAAR

Een jaar geleden liep Arend Ambtenaar voor de laatste keer zijn saaie kantoorpand 
uit. Hij ging aan de slag bij zijn nieuwe broedplaats…

Arend Ambtenaar werkt al 20 jaar op kantoor bij de overheid, maar het moet anders. De 
overheid moet futureproof worden en minimaliseren gaat daarbij helpen. Het kantoor sluit en 
Arend gaat aan de slag in zijn nieuwe broedplaats. Ook zijn collega’s vertrekken naar stadslabs, 
broedplaatsen of hot spots.

Op zijn nieuwe broedplaats heeft Arend dagelijks direct contact met (innovatieve) inwoners 
en bedrijven. Het heeft hem al veel nieuwe ideeën opgeleverd. Andersom kan hij zijn werk 
beter afstemmen op de wensen van de inwoners en van bedrijven.  Van dichtbij ziet hij hoe hij 
ze het beste kan helpen. Samen gaan ze het oplossen! 

Arend bruist als nooit tevoren, hij is zelfs weer begonnen met gitaarspelen. Dat doet hij een 
keer per maand op de community borrel van de broedplaats in een band.
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“Als overheid denk je al snel dat we het zelf 
het beste weten, maar dat is niet zo. Je moet 
mensen die in een thema gespecialiseerd zijn 
gebruiken om oplossingen te bedenken. Dat 
zie je bijvoorbeeld wanneer je met social media 
aan de slag wil gaan. Je kunt het wel allemaal 
zelf gaan verzinnen, maar het is slimmer om 
bedrijven te gebruiken die alles afweten van de 
inzet van social media. Daar moet je dus gebruik 
van maken, je bent wel gek als je dat niet doet.” 

Ynnovator Gemeente Leudal

LARS HELWEGEN
SOCIAL MEDIA
Social media is een verzamelbegrip voor de online platformen 
waarop de interactie en dialoog tussen de gebruikers centraal 
staat. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest: de 
lijst is eindeloos! De invloed van social media op ons leven 
is waarschijnlijk groter dan we van te voren hadden kunnen 
vermoeden. Inmiddels beginnen de veranderingen zichtbaar te 
worden: influencers, altijd online, verslaving, fake news, digitale 
detox en cyberpesten. We kunnen makkelijker met elkaar contact 
leggen dan ooit, maar ervaren tegelijkertijd ook sociaal gezien 
een steeds grotere afstand. Hoe kunnen we met social media de 
overheid futureproof maken?

Kees logt even in op Mijn Overheid. Zijn oudste zoon is net 15 
geworden en heeft zijn eerste bijbaantje bij de plaatselijke supermarkt. 
Dat betekent natuurlijk wat voor toeslagen en belastingen. Gelukkig is 
dat zo gepiept, want alle gegevens zijn al ingevuld door de overheid. 
Geen ingewikkelde regels en kastje-naar-de-muur-verhalen. Vragen 
kan hij stellen via Skype aan zijn persoonlijke chatbot, maar dat was 
nu niet eens nodig! Alleen nog even controleren en klaar is Kees. 

 PERSOONLIJK PROFIEL, PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING

De overheid zorgt voor persoonlijke digitale 
dienstverlening. Dit betekent voor inwoners 
dat zij alleen krijgen wat ze nodig hebben en 
geen ballast meer.

Inwoners krijgen een persoonlijk profiel. Op 
basis hiervan biedt de overheid relevante 
informatie aan. Het profiel is gevuld alle 
informatie die van de inwoner al bekend is. 
Inwoners kunnen zelf het profiel aanvullen 
en actualiseren. Mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt worden als ambassadeurs 
ingezet en ondersteunen bij het actualiseren 
van het profiel.

Dienstverlening van de overheid is nu 
vaak onpersoonlijk, onnodig veel en 
er wordt  te weinig gebruik gemaakt 
van de al beschikbare informatie. Door 
een persoonlijk profiel te gebruiken 
optimaliseren we de dienstverlening, zorgen 
we voor een tevreden inwoner én een 
efficiënter proces.
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 1 ONLINE SOCIAAL PLATFORM VOOR HEEL NEDERLAND

Eén overheid, één maatschappij en één kanaal! Dé manier waarop we in 2025 met 
elkaar communiceren. Iedereen kan het gebruiken, iedereen is er gelijk en iedereen 
krijgt de juiste informatie.

We lanceren een sociaal media platform waarop de overheid de maatschappij kan vinden en 
de maatschappij, alle inwoners van Nederland en de overheid. Het platform is het belangrijkste 
communicatiemiddel tussen inwoners en de overheid. Hier wordt informatie makkelijk en snel 
met elkaar gedeeld. Om dit voor elkaar te krijgen gelden vijf basisvoorwaarden (normen & 
waarden), voor iedereen. Iedereen is vrij om te plaatsen wat hij wil, maar de tekst wordt 
getoetst aan deze morele basisvoorwaarden. Zodat de veiligheid gewaarborgd blijft, iedereen 
gelijk behandeld wordt en hierdoor dezelfde kansen krijgt. Als dit is wat we als overheid echt 
willen? Dan kan deze droom ontworpen worden door overheden, in samenwerking met de 
inwoners en onder begeleiding van Ynnovators. 
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FESTIVALS
Er vinden ieder jaar honderden festivals en events plaats in 
Nederland, met een piek in de zomer. Vroeger waren het vooral 
concerten, maar tegenwoordig wordt alles feestelijk aangekleed. 
In het park om de hoek vind je een pop-up food festival, met 
vrienden leef je je sportief uit bij de MudMasters. Of ga je naar 
het meerdaagse Burning Man in de woestijn van Nevada. Festivals 
gaan om fun en bieden de kans om te ontsnappen aan het echte, 
drukke leven. Het is een trend die veel te zien is bij twintigers en 
dertigers, maar ook zijn opmars maakt naar andere generaties. 
Hoe kunnen we met festivals de overheid futureproof maken?

Het is een warme zomer. Je loopt met een heerlijk koud drankje in je 
hand van optreden naar optreden. Samen met je vrienden en familie 
genietend van de leuke muziek, lekker eten en gezelligheid. Het 
festivalseizoen is begonnen! En daar, tussen al het feestgedruis, staat 
de Burgertruck: een pop-up truck die er is om jou deze festivalzomer 
nog verder te ontzorgen.

Wij snappen wel dat je best even voor een drankje in de rij wilt staan wachten, maar wachten 
op je paspoort of rijbewijs in een saai stadskantoor is een heel ander verhaal. Daarom komt 
de servicebalie van de gemeente gewoon naar jou toe! Stap tussen de optredens door de 
gezellige Burgertruck binnen en regel daar een verlenging van je paspoort, ga in ondertrouw 
of vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Vrolijke en sociale ambtenaren regelen 
snel en gemakkelijk jouw burgerzaken op de plek waar jij graag bent.

Je vindt de Burgertruck op alle festivals door heel Nederland. De truck vertegenwoordigt 
alle gemeenten van heel Nederland. Het maakt dus niet uit waar je woont: de Burgertruck 
is er voor iedereen. Met de Burgertruck faciliteren we inwoners van Nederland op een 
klantvriendelijke manier. Je hoeft niet naar de gemeente, want de gemeente komt naar jou!

 DE BURGERTRUCK

Ga even langs bij de pop-up 
Burgertruck tijdens dat ene  

toffe festival en regel  
meteen al je burgerzaken!
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 KARAVAAN VAN CULTUREN

Je doet een dansje met een Syrische inwoner uit jouw gemeente. Al dansend ontdek 
je van elkaar wat jullie hobby’s zijn, waar jullie passies liggen en waar jullie van 
dromen. En zijn jullie een match of juist lekker tegengesteld waardoor jullie elkaar 
goed kunnen helpen?

Op het festival ‘Karavaan van Culturen’ dans je samen met inwoners uit andere culturen, drink 
je een biertje met de directeur van de lokale bank en kijk je cabaret met hangjongeren. Het is 
een ‘overheidsfestival’ waar inwoners, culturen, idealen, trends en meer elkaar ontmoeten. Een 
festival dat gedurende alle seizoenen in verschillende vormen door Nederland reist. 

Dit festival is krachtig omdat het in gaat tegen het spreekwoordelijke ‘onbekend maakt 
onbemind’. Het is een grensverleggende kennismaking die meer begrip voor en verbinding 
met elkaar stimuleert. Door deze verbinding ontstaat sociale cohesie. Zo kan de overheid op 
een leuke en laagdrempelige manier kennis ophalen, verschillende waarheden ontmoeten en 
gelijkwaardigheid in de samenleving stimuleren.

 START 2 SHARE

Het is zaterdagmiddag en je loopt langs het gemeentehuis. Iedereen is welkom staat 
er… Je hoort vaag wat livemuziek en ruikt de geur van barbecue. Nieuwsgierig kijk je 
door de ruit. Je ziet een groep mensen, jong en oud, kletsen, dansen en genieten. Je 
twijfelt geen minuut en stapt naar binnen. Hé, daar staat diegene die zich bezighoudt 
met het omgevingsplan voor jouw stad! Kun je meteen je ideeën delen!

Buiten kantooruren gebruiken we overheidsgebouwen als ontmoetingsplek tussen inwoners, 
organisaties, ambtenaren en ondernemers. Er is muziek, lekker en gezond eten, een koffiebar 
en dat wat de inwoners van die buurt leuk vinden. Het is een ‘festival’ ontwikkeld voor en 
door haar doelgroep. 

Door dit festival komen ambtenaren op een informele manier in contact met inwoners. Ze 
horen wat er speelt en welke trends op hen afkomen. Waar nodig kunnen ze direct afspraken 
maken of mensen verbinden. Hoe handig is dat!
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HET NIEUWE WINKELEN
De oude manier van winkelen staat onder druk. Steeds meer 
aankopen worden online gedaan; de omzet in fysieke winkels 
neemt af. Fysieke winkels zoeken daarom naar nieuwe manieren 
van winkelen. Door van winkelen een bijzondere tijdsbesteding te 
maken schuift de retail op in de richting van de recreatiesector. 
Specialy shops die zich richten op een specifiek product of dienst, 
kledingwinkels waar een hippe DJ draait op koopavond, een 
boekenwinkel met een goede baristabar, of het organiseren van 
speciale productworkshops. Slechts een paar voorbeelden waarbij 
de beleving wordt toegevoegd aan shoppen. Hoe kunnen we met het 
nieuwe winkelen de overheid futureproof maken?

Ynnovator Auditdienst Rijk 

ROB VAN DER VEER

“Verbinding! Dat woord haal ik echt uit de 
dag. Het maakt niet zoveel uit waar je vandaan 
komt, of wat je achtergrond is. Uiteindelijk 
werken we allemaal aan een innovatieve 
overheid, dat is wat ons bindt. Als je helder 
bent over je doelstelling en je boodschap 
goed overbrengt, dan kun je samen werken 
aan de toekomst.” 

Oh bah! De portiek ligt vol met bladeren en in de achtertuin ligt 
het ook een meter hoog. Even een beschikbare bladblazer van de 
plantsoenendienst zoeken via deeloverheid.nl. En als die er is doe ik 
gelijk ook even de tuin van mijn wat oudere buurvrouw. 

Via online deelplatformen delen we al jaren onder meer gereedschap, koffers, autoritten en 
zonne-energie. Bezit vinden we steeds minder belangrijk; als je het maar kan gebruiken als 
je het nodig hebt. We moeten tenslotte allemaal steeds meer op zoek naar duurzame en 
circulaire oplossingen om de uitputting van onze planeet tegen te gaan. En met de komst van 
Deeloverheid doet de overheid daar ook aan mee! 

Een bedrijf leent zijn kantine in de avond uit aan de gemeente voor een bewonersbijeenkomst 
of de transportkarren voor een interne verhuizing in het stadskantoor. De gemeente 
ondersteunt jouw voetbalvereniging door voor jullie de financiële administratie te doen en 
geeft met hun juridische experts adviezen aan jou als je die nodig hebt. 

Niet alleen jij, maar ook bedrijven en overheden hebben bezit dat niet altijd optimaal gebruikt 
wordt. Waarom inkopen en bezitten als je kunt (ver)huren en (uit)lenen?

 DEELOVERHEID
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Ynnovator DCMR 

TESSA VAN DER VEER

“Waar ik blij van word, is de toevoegde 
waarde die trends opleveren voor je dagelijkse 
werkzaamheden. Je kunt ze dichterbij halen 
dan je denkt. We maken het al snel erg groot: 
er moet dan meteen een robot rondrijden, of 
een VR-omgeving staan. Maar je kunt trends 
ook klein en praktisch toepasbaar houden. 
Niet klakkeloos een trend volgen, maar echt 
kijken wat je ervan kunt gebruiken. Dat 
spreekt me wel aan!”

Belasting

 GEEN BELASTING, MAAR BELONING

Belasting aangifte in 2048. Ouderenzorg: 80 uur, check! Plantsoenen maaien: 135 
uur, check! Struiken bij gemeentehuis snoeien: 40 uur, check! Terug te ontvangen 
belasting: € 2.500. Joepie!

Hoe wil jij bijdragen aan de maatschappij? Betaal je belasting of kies je voor het leveren 
van diensten? Je mag bijdragen aan de maatschappij op een manier die bij jou past 
en zoveel als jij wil. Belasting betalen wordt even goed gewaardeerd als bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk, mantelzorg of boodschappen doen voor ouderen. Zo kunnen we het tekort 
aan arbeidskrachten verminderen en krijgt zogenaamd laaggeschoold werk meer waarde.  
 
Deze andere aanpak is bitterhard nodig om onze maatschappij draaiende te houden. 
Daarnaast geeft deze aanpak ook invulling aan de waardeverandering die nu gaande is. Geld 
is niet zaligmakend, alleen nuttig, maar dat zijn ‘handen uit de mouwen’ ook. Dat laatste is dan 
ook nog eens goed voor je eigenwaarde en de relatie met je omgeving!

 PASPOORT UNLIMITED

paspo
ort

Na drie jaar reizen net aangekomen in Valencia. Snel schiet ik de printshop in. Even 
mijn nieuwe paspoort ophalen…

Mensen helpen door hun droom, droomreis, studie, 
ontwikkelingswerk buiten de grenzen niet te verstoren voor 
paspoortvernieuwing. Dat willen we! Door het wereldwijd 
inzetten van 3D-printers kunnen we dit realiseren. Via een 
beveiligde website en inzicht in 3D-printing kunnen we 
reizende Nederlanders gemakkelijk helpen aan een nieuw 
paspoort. 

En dat is hard nodig! Nederlandse staatsburgers zijn steeds meer digital nomads. Reizen wordt 
steeds gemakkelijker en goedkoper door initiatieven zoals bijvoorbeeld Airbnb.  ‘Het systeem’ 
verwacht nu van je dat je altijd een adres hebt, en dat je op de plek bent waar je ingeschreven 
staat. Dat is niet meer passend voor een groeiende groep mensen. Met Paspoort Unlimited 
positioneert Nederland zich als innovatief, ondernemend en servicegericht land!
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SOCIALE BEÏNVLOEDING
Overheden zijn gewend om te beïnvloeden met wetten, regels, 
controles en handhaving. Er ontstaat echter steeds meer interesse in 
nieuwe vormen van beïnvloeden, waarbij ook de sociale component 
een rol speelt. Zo is nudging in opkomst, een manier om onbewust 
gedrag subtiel te wijzigen. Het idee daarbij is dat een klein duwtje 
in de rug – een nudge – of een kleine, spreekwoordelijke tik op de 
vingers al voldoende zijn om een verandering te realiseren. In China 
experimenteren ze zelfs met een sociaal krediet systeem waarbij 
je je punten krijgt toegekend voor goed gedrag, zoals het aanlijnen 
van de hond. Hoe kunnen we met sociale beïnvloeding de overheid 
futureproof maken?

Cheng fietst snel naar de fietstunnel waar hij altijd zo’n hekel aan 
heeft. Het was echt zo’n donker, nat en stinkend hol waar je niet graag 
doorheen fietst. Hij heeft gelezen dat het nu een kunstproject is en zijn 
voetbalvereniging heeft eraan mee gewerkt. Het gaat over wat je zelf 
kunt doen rondom de klimaatverandering. En dan niet van die vage 
praat, maar gewoon grappige en leuke dingen. Hij is erg nieuwsgierig 
hoe je zo’n taai onderwerp leuk kunt maken…. 

We laten maatschappelijke thema’s uitwerken in kunstuitingen die op muren, tunnels 
of etalages aangebracht worden. Zowel de locaties als de thema’s worden samen met 
inwoners en bedrijven bepaald. Daarna wordt er een kunstenaar aan gekoppeld die 
de rotte plek verfraait. Dat kan met behulp van projecties, schildering, graffiti of op 
andere creatieve manieren. Zijn er veel van dit soort plekken? Dan kun je eventueel 
een kunstroute uitzetten binnen je gemeente of misschien wel samen met andere 
gemeenten, provincie of Rijk. 

 BLIND WALL GALLERY TOUR

Zo leert iedereen zijn omgeving weer opnieuw kennen. Extra voordeel is dat 
kunstuitingen ook onbewust beïnvloeden. Zo maak je maatschappelijke thema’s 
bespreekbaar en van iedereen. Als extra bijvangst heb je dat de omgeving ook nog 
aantrekkelijker en veiliger wordt.

HOE JE EEN TAAI ONDERWERP  

ZOALS KLIMAATVERANDERING  

LEUK KUNT MAKEN
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Ynnovator Gemeente Eindhoven | BRAM

ANKE DE BONT

“Mijn grootste inzicht uit de safari? We moeten als 
overheid veel beter luisteren naar de samenleving 
en kijken wat er speelt. Wat zijn initiatieven die al 
bestaan? En als overheid moeten we niet meteen gaan 
faciliteren of helpen, want dan ga je uit van ongelijke 
verhoudingen. Dan creëer je het idee dat een initiatief 
ons nodig heeft om te slagen. Gelijkwaardigheid 
is juist ontzettend belangrijk. Natuurlijk kunnen we 
als overheid helpen om een initiatief te realiseren, 
maar wij moeten ons als overheid beseffen dat we 
die ideeën vanuit de samenleving ook keihard nodig 
hebben.”

 OP WAARDEN SCHATTEN

Dag Suzie, kun jij mij vertellen welke sociale normen en waarden momenteel 
trending zijn in onze provincie? En rondom welke thema’s er knelpunten ervaren 
worden? Nieuwste werknemer en computerbrein Suzie geeft het antwoord…. 

We vinden het steeds belangrijker om de doelen van de overheid aan te laten sluiten 
op de waarden en thema’s die spelen binnen de samenleving. Om dit te bewerkstelligen 
worden algoritmes de nieuwe werknemers van de overheid. Een creatief team, bestaande uit 
ambtenaren, innovatievelingen en jongeren, gaat vervolgens met de gemonitorde informatie 
aan de slag en vertaalt dit in sociale beïnvloedingsacties. Hierdoor ontstaat er een betere 
match tussen de acties van de overheid en de behoeften van de maatschappij.

Kortom, in 2040 heeft de overheid er een nieuwe werknemer bij; het slimme computerbrein 
Suzie. Ontzettend goed in scannen, data verzamelen en ook nog eens ontzettend betrouwbaar. 
Een perfecte aanvulling op het team en een echte bruggenbouwer tussen de overheid en de 
maatschappij! 

 POP-UP GEMEENTE HUB

HUB HUB, laat ‘m maar komen, die gemeente foodtruck HUB! Foodtruck HUB 
biedt de gemeentelijke overheidsdiensten de kans om de ideeën en initiatieven van 
burger van dichtbij te horen. Zie het als een keukentafel waaraan je gezellig een 
hapje eet en een drankje drinkt, maar waar vooral ook de beste gesprekken worden 
gevoerd. De foodtruck krijgt in 2020 de overheid en haar inwoners samen om tafel. 

POP-UP GEMEENTE HUB

De Pop-up gemeente HUB zorgt in de toekomst voor laagdrempeliger en directer contact 
tussen overheid en burgers. De overheid staat immers letterlijk midden in de samenleving. 
Van markten tot aan sportvelden en festivals: de truck tuft overal naar toe en verkleint zo de 
kloof tussen het kantoor van de overheid en leefwereld. Hierdoor kunnen de burgers sneller 
overheidsdiensten regelen en laagdrempelig hun ideeën en initiatieven delen. Waardoor de 
overheid sneller en beter kan inspelen op trends en ontwikkelingen in de samenleving. 

00101001011010100110
10101010011010010101
010101001010100101010
10101011111111111010
110000101001010110101
010100101010101011100
111000010101010001001

Hallo
ik ben Suzie, waarmee

kan ik je helpen?
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Zodra Fiene het voorstel van de overheid ziet herkent ze het. Hoe tof 
dat op basis van algoritmes zo’n goed voorstel gemaakt kan worden. 
Hier gaat ze zeker mee akkoord het lijkt wel speciaal voor hun wijk 
gemaakt! Oh wacht dat is ook zo... 

De overheid is futureproof doordat zij alleen producten en diensten levert die de bewoners 
willen hebben. Op die manier besteedt de overheid het belastinggeld alleen nog maar aan 
door de inwoner gedragen initiatieven. Belangrijke ingrediënten hierbij zijn draagvlak en écht 
contact met de inwoners. 

De overheid ontvangt veel data door het gebruik van haar diensten. Uit deze data worden 
met behulp van algoritmes behoeften gedestilleerd. Juist door algoritmes te gebruiken, 
zijn behoeften geobjectiveerd en worden ze voorspelbaar. Deze voorspellingen worden 
gevalideerd bij de inwoners. Op die manier haalt de overheid proactief behoeften en reacties 
op voor uitdagingen waar zij samen met de inwoner voor staat. Hierdoor ontstaat een 
proactief co-creërende relatie met de inwoner.

Zo wordt de overheid op een efficiënte en transparantie manier weer dienstbaar aan de 
inwoner. Dit heeft als resultaat dat verspilling wordt voorkomen. De kloof tussen overheid en 
inwoners wordt verkleind en de zeggenschap van de inwoner over zichzelf en zijn (directe) 
omgeving wordt vergroot.

 DATA DRIVEN GEMEENTE

UIT DATA WORDEN MET 
BEHULP VAN ALGORITMES 

BEHOEFTEN GEDESTILLEERD

ROBOTISERING
Door robotisering kunnen taken door robots in plaats van mensen 
worden uitgevoerd. De eerste vormen werden duidelijk in de 
autoindustrie, maar de rol van robots groeit snel. Robots worden 
al ingezet in het huishouden, als huisdier of in de gezondheidszorg. 
En ook zelfrijdende auto’s zijn te beschouwen als robots. De 
verwachting is dat robots steeds meer taken van ons kunnen en 
gaan overnemen. Deskundigen stellen dat de arbeidsmarkt door 
robotisering onherkenbaar gaat veranderen en er miljoenen 
banen zullen verdwijnen. Robots bieden duidelijk kansen, maar het 
onderwerp levert bij velen ook een gevoel van onbehagen op.  
Hoe kunnen we met robotisering de overheid futureproof maken?
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 ROBOTS ON DEMAND AAN HUIS

Robots nemen huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging en tuinwerkzaamheden 
over. Ze worden de rechterhand van elke burger die dit goed kan gebruiken. Ze zijn 
op elk moment van de dag en iedere minuut inzetbaar!  

Robots kunnen in de toekomst de hulp bieden die een burger nodig heeft om zelfstandig te 
kunnen leven. De behoefte aan zorg groeit namelijk, mede door bijvoorbeeld de vergrijzing 
waar Nederland mee te maken heeft. Hiervoor is de helpende robot de oplossing! Bovendien 
is het ook een oplossing voor gezinnen die hun beperkte tijd graag inzetten voor die zaken die 
de levenskwaliteit verhogen, zoals reizen, sporten en quality time met het gezin.

Wat hierbij wel belangrijk is, is dat we niet alleen de hulprobot introduceren, maar ook stilstaan 
bij een effectieve inrichting van zowel gebouwen als de fysieke buitenruimte. Om die reden is 
een samenwerking met de overheid van groot belang.

 VANZELFSPREKEND DIGITAAL

Vrijdagmiddag 17.00 uur. Jeej!! Net je motorrijbewijs gehaald! Snel open je de Mijn 
Overheid app om je digitale rijbewijs aan te vragen, dan heb je het direct. Het is 
morgen mooi weer, dus dat komt goed van pas! Niks niet wachten tot maandag het 
gemeentehuis open is…

In 2025 biedt de overheid 24/7 diensten en producten aan. Deze producten kunnen digitaal 
worden aangevraagd.  Vervolgens worden deze behandeld door robots en artificial intelligence 
en direct digitaal geleverd. Ook worden vragen van inwoners zoveel mogelijk door een 
virtuele assistent beantwoord.

Inwoners willen zo efficiënt mogelijk consumeren bij de overheid. Ze willen niet gehinderd 
worden door beperkingen als gevolg van locatie en openingstijden. Daarnaast voorzien we 
krapte op de arbeidsmarkt. We willen ambtenaren alleen nog inzetten voor werk waar zij 
zoveel mogelijk waarde toevoegen. Hierdoor heeft de klant de keuze tussen 24/7 digitaal en 
de traditionele dienstverlening tijdens de openingstijden.

“De Tovertafel van de Dutch Game Garden was 
heel tof. Die hebben ze ontwikkeld om mensen 
met dementie fysiek in beweging te krijgen. Het 
uitgangspunt is om te kijken naar wat er mogelijk 
is. Dat moeten we bij de overheid ook meer 
doen. We kijken vaak naar de regels en wat er 
allemaal niet mag.  Als je kijkt naar wat er allemaal 
wél kan, dan kun je pas écht wat bereiken!”

Ynnovator Ministerie van Financiën

BERT BOERRIGTER

“Zet kleine stapjes, dat was mijn belangrijkste 
inzicht na een bezoek aan 2getthere. Dat je 
een enorm grote ambitie kunt hebben, maar 
die alleen bereikt door stap voor stap verder te 
komen. Zodat je de omgeving mee kunt nemen, 
terwijl je een vernieuwend concept realiseert. En 
dan ook nog eens te horen krijgt hoe simpel je 
idee eigenlijk wel is!”

Ynnovator Werken in Haaglanden

KRISTA SJARDIJN
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“Wat ik uit de Safari haalde? Ook een goed concept 
moet je elk jaar weer bijstellen. Je moet er echt 
bovenop zitten. Wij denken vaak in overheidsland 
‘dat is goed’ en dan gaan we dat tien jaar zo doen. 
Terwijl de samenleving natuurlijk verandert en er 
ieder jaar iets moet veranderen. Als gemeente zijn 
wij bijvoorbeeld nog elke vrijdagmiddag dicht, maar 
sluit dat nog wel aan bij wat inwoners willen? Je moet 
dus eigenlijk ieder jaar weer opnieuw naar je eigen 
dienstverlening kijken. Past dat nog wel?” 

Ynnovator Gemeente Leudal

LOES PETERSON-DEMAND ECONOMIE
Gemak dient de mens. Met de komst van internet zijn heel veel 
dingen enorm eenvoudig geworden. Eten bestellen, bloemen laten 
bezorgen, online winkelen, een vakantie boeken, een restaurant 
uitzoeken. Tegenwoordig doen we alles het liefst online vanuit de 
luie stoel. En inmiddels zijn er veel bedrijven die ons graag nog meer 
comfort bieden door het bieden van abonnementen. Eenvoudig 
af te sluiten, tijdelijk te pauzeren en met de klik op een knop te 
beëindigen. Je wekelijkse maaltijden via HelloFresh, onbeperkt 
muziek via Spotify, (audio)boeken via Storytel en een fiets via 
Swapfiets. Hoe kunnen we met de on-demand economie de overheid 
futureproof maken?

Brian trapt een balletje met zijn jongste zoontje. Hè getver! Een 
rondslingerende hondendrol. Hij roept via de app op zijn mobiele 
telefoon snel de I-ambtenaar op. Die fixt het wel! 

I-ambtenaren zijn robots waarmee iedere inwoner live kan chatten. De I-ambtenaar draagt 
een pet in de vorm van een drone. Deze drone kan losgekoppeld worden en zo op afstand 
opmerken of er onderhoud of andere dienstverlening nodig is. De robot beweegt zich vrij 
door elke wijk en is oproepbaar via een app op ieders telefoon. Tijdens de een oproep heeft 
de I-ambtenaar een live verbinding met een ambtenaar waar nodig. Zo wordt direct de juiste 
expertise ingezet. De stuwende kracht is natuurlijk zonne-energie en er is een accu voor als 
het donker is. Per wijk zijn er twee I-ambtenaren beschikbaar.

Zo is de overheid altijd voor iedereen beschikbaar. Gewoon bij jou in de straat, loop je haar 
letterlijk tegen het lijf. De overheid ziet altijd overal èn direct wat er moet gebeuren. Ze is 
interactief en komt direct naar je toe wanneer jij daar behoefte aan hebt. Ze is super klant- en 
servicegericht en biedt maatwerk. Ongelooflijk? NEE, met de I-ambtenaar niet meer!

 I-AMBTENAAR: AT YOUR SERVICE!
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 DE OVERHEID KOMT NAAR JE TOE

GOALLLLL!! Gemeente-ambtenaar Jaap houdt zich bezig met beleid rondom jeugd. 
Vandaag heeft hij zijn collega van het ministerie, Chris, meegenomen naar het 
jeugdhonk - waar hij samen met de jongeren uit Transvaal - FIFA 2030 speelt…

 
Waarom blijven zitten op het fysieke ministerie, provinciehuis of gemeentehuis als het ook 
anders kan? Waarom geen plaatsonafhankelijk kantoor dat ‘on demand’ naar je toe komt? 
Vanaf 2025 zijn de ambtenaren daar waar de vraag is of verwacht wordt. Dat kan fysiek bij 
belanghebbenden van vraagstukken zijn of op het wereld wijde web. In geval van ontmoeten 
op locatie wordt gebruik gemaakt van locaties die er al zijn en zo dicht mogelijk bij de behoefte 
liggen van de belanghebbenden. 

Een vaste locatie past niet in een wereld waar flexibiliteit en klantgerichtheid hoogtij vieren. 
Door naar de klant te gaan is de overheid proactiever, waardoor de dienstverlening verbeterd. 
Ambtenaren zien immers met eigen ogen waar de échte behoefte ligt!

 SAMEN BIG DATA

Het is 2035 en de overheid presenteert het nieuwe inrichtingsplan voor het 
braakliggend stuk grond… Klaas en Cynthia zijn benieuwd, ze hebben alles al klaar 
staan voor stevige protesten. Ze willen een park, geen winkels. Een grote verrassing 
volgt, want er wordt tot grote vreugde een nieuw park voorgesteld! 

Uit aangeklikte zoekcriteria op Funda wordt duidelijk wat men in een bepaalde stad 
belangrijker vindt: winkels dichtbij of groen op loopafstand. Het koopgedrag bij de supermarkt 
in combinatie met de leeftijd van de koper geeft inzicht in gezondheidsrisico’s in een wijk per 
leeftijdscategorie. Dit stelt de overheid in staat om maatwerkbeleid per gebied te maken. 

Door het koppelen van verschillende databronnen van zowel publieke als private sector 
creëren we als overheid meer inzicht en kunnen we beter voorspellen wat de behoeften 
van de samenleving zijn. Het helpt bewoners en de overheid om samen goede besluiten te 
nemen. Hierdoor ontstaat beleid dat de behoeften van de samenleving écht invult. En dat 
scheelt veel gedoe!
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VIRTUAL &  
AUGMENTED REALITY

“De behoefte van de doelgroep centraal stellen, 
dat haalde ik uit mijn Safari bezoek. Door 
diepte-interviews te doen met de doelgroep, 
onderzoeken wat de doelgroep graag wil en 
daarna pas aan de slag te gaan met nieuwe 
concepten. Die behoefte, daar draait het 
allemaal om en die staat altijd voorop. Ik vraag 
me af hoe vaak dat momenteel het geval is 
binnen de overheid!” 

Student International Lifestyle StudiesDe letterlijke vertaling van Virtual Reality (VR) is 
‘schijnwerkelijkheid’. Het is dus iets wat echt lijkt, maar het niet 
is. Het is een door de computer gecreëerde omgeving waarin je 
rond kunt kijken en lopen. Bij Augmented Reality (AR) wordt er 
informatie over de werkelijkheid heen gelegd. Een goed voorbeeld 
is te vinden bij IKEA, waar je met AR kunt zien of een stoel goed 
in jouw interieur past. Zonder dat je meubels hoeft te verschuiven! 
Ook LEGO gebruikt al deze technologie: als je een LEGO-doos in 
de winkel voor een speciale camera houdt komt de inhoud ervan tot 
leven. Hoe kunnen we met VR & AR de overheid futureproof maken?

PAM SEWALT

Hoera!! De kleine Futura is geboren! Het is 3 uur ‘s nachts en terwijl 
zij lekker ligt te slapen, zijn jullie nog hartstikke wakker van de 
adrenaline. Slapen? Nee! Jullie willen de wereld laten weten dat jullie 
prachtige dochter er is! Een goed moment om de geboorte aangifte 
te doen. Je tovert het overheidsloket op de slaapkamermuur en de 
virtuele ambtenaar (VA) vraagt wat hij voor je kan doen. 

 24/7 VIRTUELE AMBTENAAR

Jullie vertellen dolgelukkig over de 
geboorte van jullie dochter. De VA 
feliciteert jullie door het oplaten van 
virtuele roze ballonnen en schrijft Futura 
direct in als kersverse inwoner van jullie 
gemeente. Ook regelt hij direct het BSN, 
de DigiD en de kinderbijslag. Achter de 
schermen zet de VA de verzenders van 
het welkomstpakket meteen aan het werk: 
die ontvangen jullie morgen met de post.

De VA vraagt waarbij hij jullie nog verder 
kan helpen: Futura aanmelden voor de 
kinderopvang, muziekles of een paspoort 
voor een aankomende vakantie? O ja, de 
vakantie! Bijna vergeten… Jullie uploaden 
een schattig filmpje van Futura in haar 
wiegje en de VA zoekt hierin zelf naar 
een geschikte screenshot voor in haar 
paspoort.
 
De Virtuele Ambtenaar is jouw loket 
voor aangiften, aanvragen en informatie 
wanneer en waar je maar wilt!
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  MEEBESLISSEN IN VIRTUAL REALITY

Wel of geen wijk vol windmolens? De meningen verschillen… Daarom zetten Jan en 
Marie eerst maar eens een Virtual Reality bril op. Zo krijg je een wel heel levensechte 
blik op de toekomst! 

Het is 2029. Bewonersplatform Filmwijk beslist mee over het aardgasloos maken 
van de wijk. Een van de mogelijke scenario’s is het plaatsen van windmolens in 
de wijk. Maar is dat de beste oplossing? Gelukkig zijn alle verschillende scenario’s 
uitgewerkt op het door de gemeente ter beschikking gestelde virtuele platform.   
 
Zo kunnen de bewoners de verschillende ideeën beleven en ervaren wat de resultaten, maar 
ook gevolgen zijn van de scenario’s. Op basis van de reacties van de bewoners en betrokkenen, 
kan de gemeente samen met het bewonersplatform de ideeën verbeteren en uiteindelijk een 
keuze maken. Er ontstaat een gedragen en begrijpelijk besluit over welk scenario uiteindelijk 
wordt gerealiseerd.

Virtual reality helpt mensen een kijkje te nemen in de mogelijke toekomst. Samen zien en 
besluiten scheelt uiteindelijk veel tijd,  geld en gemor! 

Virtual reality helpt mensen 
een kijkje te nemen in de 

mogelijke toekomst
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HEALTH TECH
Een van de sectoren die de komende jaren enorm in beweging zal 
zijn is de gezondheidszorg. Met een groeiende gemiddelde leeftijd 
en een vergrijsde samenleving is zowel het belang van, als de druk 
op de zorg duidelijk. De opkomst van health tech zorgt voor nieuwe 
mogelijkheden voor zorgverleners en gebruikers om gezondheid 
op een steeds intelligentere manier te benaderen. Zo gebruiken 
ziekenhuizen spraakherkenningsoplossingen om patiëntinformatie 
rechtstreeks in Elektronisch patiëntendossiers in te voeren en 
kunnen artsen leren van diagnoses van collega’s door het koppelen 
en analyseren van medische gegevens. Hoe kunnen we met Health 
Tech de overheid futureproof maken?

“Een bedrijf dat vijftig jaar oud is, helemaal 
vernieuwen. Inspirerend wat een organisatie als 
Saltro doet. Door een platform te ontwerpen 
waar patiënten zelf de resultaten van hun 
bloedonderzoek kunnen inzien, krijgen patiënten 
meer regie op hun eigen zorg. Ik haal er vooral 
uit dat we als overheid ons echt kritisch moeten 
afvragen waarom we de dingen doen die 
we doen. En goed moeten kijken naar onze 
processen: haal al die onnodige stappen eruit!” 

Ynnovator Provincie Overijssel

MARA VAN DEN EELAART

Josephine gaat naar haar moeder Krista. @HOMIEBOT is zojuist met 
Krista naar het toilet geweest en heeft voor morgen extra thuiszorg 
aangevraagd. Hoe fijn is dat! Nu is er tijd voor Josephine om samen 
met Krista appeltaart te bakken en hiervan te genieten met een bakje 
koffie. @HOMIEBOT legt ondertussen haar pyjama vast klaar voor 
vanavond en praat nog even gezellig mee. Echt genieten zo…

Mantelzorgers hebben de toekomst als het gaat 
om zorg.  Mantelzorgers maken zich zorgen over 
de veranderende relatie tussen de mantelzorger, 
de zorgbehoevende (vaak familie) en de hoge 
druk die mantelzorg legt op het leven van de 
mantelzorger. Om deze zorgen weg te nemen is 
er de @HOMIEBOT, die zowel de mantelzorger 
als de overheid kan ontzorgen. 

@HOMIEBOT is een maatwerk robot 
geprogrammeerd op de wensen van 
de zorgbehoevende. Uiteraard is hij 
geprogrammeerd voor de juiste zorgvraag. 
Maar ook kun je zijn stem kiezen en heeft hij 
dezelfde interesses als de zorgbehoevende, 
zodat @HOMIEBOT ook gesprekken kan 
voeren. Zo is @HOMIEBOT in staat om de 
dagelijkse zorgtaken van de mantelzorger over 
te nemen, maar kan hij waar nodig ook extra 
hulp inschakelen.

Door inzet van @HOMIEBOT behoudt de 
mantelzorger zijn normale relatie met de 
zorgbehoevende. Ook vermindert hij eventuele 
eenzaamheid. Op die manier behouden 
mantelzorger en zorgbehoevende een goede 
kwaliteit van leven!

 @HOMIEBOT
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 HEALTHYCHIP

“Dag HealtyRobot wat heb je me te vertellen? Hmmm… osteoporose en al weer 
een constant verhoogde suikerspiegel. Een diëtist kan me hierbij helpen zeg je? Ja 
hoor HealthyRobot, app de diëtist maar voor een date!”

In 2068 wordt iedereen geïnjecteerd met een HealthyChip. Deze chip signaleert vroegtijdig 
gezondheidsrisico’s. De chip is gekoppeld aan de HealthyRobot die ervoor zorgt dat met de 
juiste behandelaar een afspraak wordt gemaakt als er een gezondheidsrisico is.

hallo

 CHILL, PRINT JE EIGEN PIL

Ping! Hmm mijn PillenPrintApp. Wat, al bijna door mijn bloeddrukverlagers?! Snel 
de printer aan, gelukkig ben je niet helemaal onvoorbereid. Amlodipine… 30 keer 
alsjeblieft. Printen maar!!!

De overheid en partners hebben een 3D-printer op reisformaat ontwikkeld. Bij deze printer 
hoort een PillenPrintApp, waar jouw arts het (herhaal)recept in uploadt. Zijn jouw pillen bijna 
op? Dan krijg je van de app een QR-code. Deze scan je met de pillenprinter, die vervolgens 
je pillen print. 

Iedereen moet op vakantie kunnen gaan om te ontspannen. Ontspanning is namelijk goed 
voor je gezondheid. En een goede gezondheid is goed voor jou en de maatschappij. Op 
vakantie gaan met veel medicatie is vaak lastig. Veel pillen meenemen mag namelijk niet en 
goede kwaliteit medicatie is niet altijd makkelijk te krijgen. Met de pillenprinter die je kunt 
lenen bij jouw gemeente kun je zelf je benodigde pillen printen en kun je met een chill gevoel 
op reis.

We beginnen natuurlijk niet met iedereen. In het begin worden alleen mensen geïnjecteerd, 
waarvan gezondheidsrisico’s bekend zijn. Daarnaast krijgen baby’s direct bij hun geboorte een 
chip. Stapje voor stapje volgen de rest van de inwoners. De chip is verplicht en gratis, voor alle 
inwoners van Nederland.

Op deze manier draagt de HealthyChip bij aan bewustwording van eigen gezondheid en 
wordt er snel geanticipeerd op gezondheidsrisico’s. Ook helpt de chip mensen zo lang 
mogelijk gezond te leven! En kan (overheids)hulp goed en gericht worden ingezet, alleen daar 
waar het nodig is.
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Bij de overheid volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Dit 
vraagt om innovatie; nieuwe manieren van denken en handelen 
die de organisatie in staat stellen om succesvol in te spelen op 
de veranderende omgeving. Ynnovate zet zich hier samen met het 
netwerk van Ynnovators voor in.

Ynnovate is in 2011 ontstaan vanuit de overheid en opgericht door ambtenaren die vonden dat 
het bij de overheid ‘anders kan en moet’. Onze missie is dat de overheid anders omgaat met 
vraagstukken, problemen en uitdagingen. In acht jaar is  Ynnovate uitgegroeid tot organisatie 
die werkt voor meer dan 100 overheidsorganisaties met een innovatienetwerk van meer dan 
1.000 Ynnovators verspreid over alle lagen van de overheid.

We zijn een netwerk gestart om mensen die bij de overheid werken én voorop lopen bij 
het realiseren van vernieuwing aan elkaar te verbinden. Dit netwerk bestaat uit Ynnovators: 
enthousiaste overheidsmedewerkers die innovatief denken en werken binnen hun eigen 
organisatie. Samen vormen de Ynnovators een overheidsbreed netwerk dat zich continu 
inspant voor de realisatie van een innovatieve overheid.

YNNOVATE EN DE YNNOVATORS

Over ons

FLEUR PULLEN, INNOVATIE BOOSTER BIJ YNNOVATE

“ALS OVERHEID MOETEN WE SNELLER STAPPEN 
ZETTEN OM DE ONTWIKKELINGEN BIJ TE BENEN. 
DAT MAG JE OOK VAN DE OVERHEID VERWACHTEN. 
DE YNNOVATORS SPELEN BIJ DEZE INNOVATIESLAG 
EEN ENORM BELANGRIJKE ROL!”

YNNOVATORS DENKEN EN WERKEN 

INNOVATIEF IN HUN ORGANISATIE

DE YNNOVATE-METHODE
Na jaren experimenteren en leren in de praktijk hebben we de Ynnovate-methode ontwikkeld. 
Een innovatie-aanpak die je in een aantal concrete stappen meeneemt door het innovatieproces.  
Eind 2017 lanceerden we ons boek Let’s Ynnovate! waarin de Ynnovate-methode beschreven 
staat. Inmiddels is een tweede druk van het boek verschenen in 2018.
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DE INNOVATION SQUAD
We zijn er van overtuigd dat de overheid kennis en inzichten van buiten de overheid 
nodig heeft om tot daadwerkelijke vernieuwing te komen. Daarom heeft Ynnovate de  
Innovation Squad opgericht.  Dit is een netwerk van professionals,  ondernemers,  creatievelingen 
en studenten die graag overheidsorganisaties helpen om te innoveren door hun frisse blik en 
denkkracht in te zetten op overheidsvraagstukken.

Voor leden van de Innovation Squad is deelname een ideale manier om: kennis te maken met 
de Ynnovate methodiek. Ook kunnen ze op deze manier hun maatschappelijke betrokkenheid 
vergroten, door mee te werken aan een vraagstuk van een overheidsorganisatie.

“Wat ik heel leuk vind aan Ynnovator zijn, is dat 
je met veel verschillende mensen in contact 
komt. Je komt er snel achter wat de drijfveren 
zijn van mensen en het is leuk hun verhaal te 
horen. Tijdens de Ynnovators Day doe ik weer 
extra inspiratie op. Superleuk om alle goede 
verhalen én gekke dingen te horen van andere 
Ynnovators!” 

Ynnovator Gemeente Súdwest-Fryslân

FROUKJE STUURSMA

“Ik meldde me aan voor de Innovation Squad, 
omdat ik het een heel goed idee vond om niet-
ambtenaren te betrekken bij innovatietrajecten van 
de overheid. Ik vind het inspirerend om te zien hoe 
Ynnovate dingen voor elkaar krijgt, ook op zo’n dag 
als de Ynnovators Day. Heel tof om te zien hoe 
ver de Ynnovators zijn in het zetten van stappen 
om vernieuwing te realiseren. De reputatie van de 
overheid is toch dat het log en langzaam is, maar 
dat is toch écht niet het geval als je zo’n groep 
Ynnovators actief bezig ziet!” 

Lid Innovation Squad en   
Chief Entertainment Officer De Reactor

JAAP ROMME

De Ynnovate-methodiek bewijst zich 
inmiddels al jaren in de praktijk bij 
overheidsorganisaties. Op het eerste 
gezicht misschien niet de meest 
logische broedplaats voor innovatie, 
maar daardoor juist dé plek waar een 
gedegen aanpak hard nodig is. Het is 
ontzettend lastig om te innoveren 
in een omgeving die daar niet op 
ingesteld is. 

DE YNNOVATORS
Alle Ynnovators hebben deelgenomen 
aan de Ynnovate Training waarbij 
ze intensief worden begeleid in 
het aanleren en toepassen van de 
Ynnovate-methode.  Zij zijn als het 
ware de ‘superhelden’ van de overheid 
die zich inzetten voor meer innovatie.

Deelname aan de Ynnovate Training is 
alleen mogelijk als je werkzaam bent 
voor een overheidsorganisatie of 
een vergelijkbare  organisatie in het 
publieke domein. 

Door de gestructureerde Ynnovate-methode zijn Ynnovators in staat bij uitdagingen of 
moeilijke opdrachten anders te denken en te handelen en standaard patronen te doorbreken. 
Als innovatieprocesbegeleiders helpen de Ynnovators hun eigen organisatie en andere 
overheidsorganisaties bij het toepassen van de  Ynnovate-methode op overheidsvraagstukken. OVERIGE ACTIVITEITEN

Naast het opleiden van Ynnovators en het verdiepen van hun innovatievaardigheden via 
Masterclasses en het Allround Ynnovator Programma organiseert Ynnovate ook andere 
activiteiten op het gebied van innovatie. Hieronder valt procesbegeleiding van complexe 
innovatietrajecten bij overheidsorganisaties. Ook ondersteunen we overheidsorganisaties bij 
het vergroten van hun innovatiekracht. Daarbij ligt de focus op de randvoorwaarden die 
belangrijk zijn als het gaat om innovatie en hoe je een innovatief organisatieklimaat creëert 
waar vernieuwing daadwerkelijk een kans krijgt.
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STICHTING YNNOVATE FONDS
Vanuit Ynnovate verbinden we Ynnovators met elkaar. Onze basisgedachte is dat alleen door 
samen te werken aan innovatie bij de overheid we echte verandering kunnen realiseren. 
Ynnovate is een social enterprise: een deel van onze inkomsten storten we in de Stichting 
Ynnovate Fonds. Met deze stichting ondersteunen we het netwerk van de Ynnovators door 
de organisatie van diverse activiteiten en de ontwikkeling van nieuwe innovatietools. 

Eén keer per jaar organiseert de stichting de Ynnovators Day. Alle leden van het netwerk 
worden uitgenodigd om aan die dag deel te nemen. De Ynnovators Day is een belangrijk 
ontmoetingsmoment voor het netwerk. Tijdens de Ynnovators Day delen zij kennis en 
ervaringen en ontmoeten ze gelijkgestemden binnen de overheid.

OOK YNNOVATOR WORDEN?
Heb je na het lezen van deze publicatie interesse gekregen in Ynnovate en/of het Ynnovators 
Netwerk? Wil je je aansluiten bij het groeiende netwerk van Ynnovators dat zich inzet voor 
innovatie bij de overheid? Meld je dan aan voor de Ynnovate Training via www.ynnovate.it/
training. 

MEER WETEN?
Stichting Ynnovate Fonds | www.ynnovatefonds.nl 
Ynnovate | www.ynnovate.it
Het boek Let’s Ynnovate! | www.ynnovate.it/letsynnovate

Vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via contact@ynnovate.it

innovatie
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BEDANKT!
COOLE LAYOUT
Tamara de Haas | www.haas-ontwerp.nl

DRUKWERK HELD
Raymond Wensing | www.fwadrukwerk.nl

VROLIJKE VISUALS
Laura Peetoom | www.laurapeetoom.nl

FUTURE SAFARI’S
2getthere | Dutch Game Garden | Four Entertainment | Greenberry | GreenWish |   
Instock Utrecht | Jouw Omgeving | Saltro | Vechtclub XL | Yes We Connect!

PRACHTIGE FOTO’S
Shannah van der Wal | www.shannahvanderwal.nl

YNNOVATORS
Amel Jaafar, Anke de Bont, Anneke Mosman, Antoon Groot, Arja Span, Bert Boerrigter, 
Carmen Nolten-Laan, Cathalijne van Oort, Danielle Schenk, Edo Postma, Esther van der Storm, 
Faby Pater, Fleur Pullen, Fred Jansen, Froukje Stuursma, Gerard Dabroek, Gert-Jan van de 
Bovenkamp, Hanneke Schaap, Harmke Martens, Hedwig Geurts - van Erp, Helmie Bloemers, 
Hiltje van Raalte, Ilse Dietvorst, Ineke Kievit, Inge van Dijk, Irma Dekker, Jacqueline Amesz, 
Jeanet van Olst, Jennifer Worung, Jenny Streef, Joke Staal, Jolande van ’t Woudt, Josephine 
Alta, Jurgen Egges, Karlien de Bekker, Krista Sjardijn, Lars Helwegen, Laura Hekker, Lenie Pol, 
Linda van Dijk, Lisette Van Leemput, Loes Peters, Lolkje Wijnia, Lorraine de Ploeg, Mara van 
den Eelaart, Marga Kiel, Margriet van der Meer-Tiemersma, Marieke Aantjes, Marijn Stienstra-
Leering, Marinka Niculescu, Mikel van Aarsen, Miriam van den Boogaard, Nadina Hamzic, 
Nanet Hak, Natascha Abdoel, Nicole Bach, Pamela Pols, Patrick Witteveen, Puck Sewalt, 
Richelle Geers, Rob van der Veer, Rob Winterkamp, Roos Kalker, Sabine Hoogstad, Sandra 
Coomans, Serah Ossendrijver, Siepie Wiebenga, Sylvia van der Vlugt, Tessa van der Veer, 
Thieu van Asperen

TAFELBEGELEIDENDE YNNOVATORS
Ewald Stegenga, Fanny Kunneman, Femke Boeijen, Huub Smoolenaars, Ilse Heitling, Ivette 
van der Wiel, Laura Peetoom, Olga Zomer-de Zwaan, Sylvia van der Vlugt, Temke Cochius

Angelique van Lieshout, Annelijn Goedhart, Anouk van Bussel, Dieneke van den Berg, Elsbeth 
Hamberg, Jaap Romme, Linde van der Brink, Maaike Riemersma de Feyter, Pam Sewalt,  
Ria van der Velde

INNOVATION SQUAD
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