
Innovatief 
idee! 
Wat kun je er 
mee?



Je hebt een geweldig nieuw idee voor de verbetering van de gezondheid of de 
leefomgeving. Jij bent enthousiast. Anderen zijn enthousiast. Maar wat is de 
volgende stap? Is het ook een kansrijk idee? En wie is er nog meer mee bezig?

Het RIVM heeft de Innovatieversneller, waarmee professionals van verschillende 
disciplines en organisaties van elkaar kunnen leren, experimenteren en samen-
werken aan innovatie. Deelnemers inspireren en helpen elkaar om echt vernieu-
wende oplossingen te creëren voor de verbetering van de gezondheid en de 
kwaliteit van de leefomgeving. 

Innovatie
Het RIVM is continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen met andere 
overheden, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en burgers nieuwe 
kennis te vergaren en te innoveren. Innovatie ontstaat daar waar verschillende 
werelden bij elkaar komen, waar actie is en energie zit en waar bevlogen 
professionals samenwerken en met elkaar een avontuur aangaan. 

Wat is de Innovatieversneller?
De Innovatieversneller is een tijdelijke werk- en leeromgeving, waarin een groep 
professionals onder professionele begeleiding samenwerkt aan innovatie.  
Dat kunnen nieuwe ideeën zijn, of bestaande initiatieven. De groep verbetert 
deze en brengt ze een stap verder.

De Innovatieversneller wordt ingericht rondom een specifiek thema met 
maatschappelijke relevantie. Onderdeel van het proces is om de innovatie-
opgave scherp te krijgen. Professionals van het RIVM en van andere organisaties 
worden uitgenodigd om mee te doen. In een stapsgewijze aanpak werken we 
gericht aan innovatie en komen verschillende creativiteits- en innovatietech-
nieken aan bod. 

Wat levert het op? 
De groep levert als geheel minimaal drie ideeën voor een innovatief maatschap-
pelijk product of dienst, met een plan voor (verdere) doorontwikkeling daarvan. 
Daarnaast ontwikkelen de deelnemers gemakkelijk toepasbare vaardigheden 
om succesvol te innoveren in hun werkpraktijk, ze krijgen inzicht in hun eigen 
unieke vernieuwingskracht en hoe ze deze effectief in kunnen zetten in 
teamverband. 



Planning en werkwijze
In een periode van vier tot vijf maanden tijd zijn er drie of vier bijeenkomsten 
van een dag waar deelnemers face to face samenwerken en van elkaar leren.  
Ter afsluiting is er een slotmanifestatie van een halve dag. 

De Innovatieversneller is een gemixt leer-werk-traject. Naast de fysieke bij-
eenkomsten werken we ook online samen. 

Om als groep succesvol te kunnen samenwerken is de inzet van de hele groep 
gedurende het gehele traject belangrijk. Deelnemers zijn aanwezig bij alle 
bijeenkomsten en zetten zich van begin tot eind actief in voor de ontwikkeling 
van de verschillende innovaties en leeractiviteiten. De gehele groep is gezamen-
lijk eigenaar van het eindresultaat. 

Kosten
Deelname is kosteloos. Het RIVM stelt leer- en ontwikkelruimte beschikbaar. 
Overige kosten (zoals uren en reiskosten) zijn voor de deelnemers zelf.

RIVM Academy
De Innovatieversneller is onderdeel van de RIVM Academy. Deze heeft tot doel 
de unieke kennis en vaardigheden van professionals verder te helpen ontwik-
kelen, met elkaar te delen en te borgen om daarmee klaar te zijn voor de 
toekomst. De RIVM Academy bouwt mee aan kennisnetwerken en kijkt over 
grenzen van het eigen vakgebied heen. 

Informatie en deelname
Voor meer informatie over de mogelijkheden voor deelname of om een nieuw 
traject te starten kun je contact opnemen met Arnoud de Klijne van het RIVM, 
via e-mail: talentontwikkeling@rivm.nl.



Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl 
 
maart 2017

De zorg voor morgen begint vandaag

00
99

02


	_GoBack

