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Voorwoord
Routekaart RIVM2020: drie jaar onderweg
Voor je ligt de update van de routekaart RIVM2020 die het RIVM in 2012 uitbracht. We zijn 
inmiddels een paar jaar onderweg op die route en maken een tussenbalans op. Want in de  
drie jaar dat deze RIVM-strategie van kracht is, is er al veel bereikt. 

De zes thema’s van onze strategische agenda zijn ongewijzigd. Ook de kern van de strategie  
is hetzelfde: als organisatie zijn we flexibel en adaptief. We zijn in staat aan uiteenlopende 
toekomstscenario’s het hoofd te bieden en ons daarop voor te bereiden. Dat kan door te 
investeren in bekwaamheden, individueel en als organisatie, en ons niet alleen maar te richten 
op concrete acties of interventies.

En precies doordat flexibiliteit het uitgangspunt is, verandert er weleens iets. Zo zijn de 
expertisevelden in dit boekje aangepast. Sommige hebben een andere naam gekregen, en ook 
zijn de expertises wat anders gegroepeerd. De buitenwereld verandert, en wij passen ons aan. 
Ook ons organogram is weer bij de tijd gebracht en we zijn blij dat we nu een impressie kunnen 
geven van ons nieuwe gebouw.

In het kader van vernieuwing is veel gebeurd. Een innovatieambassadeur is aan de slag, 
innovatieprijzen en een succesvolle innovatiedag zijn georganiseerd en er is meer ruimte 
gemaakt voor innovatie in onze strategische programmering.

Internationaal timmeren we steeds steviger aan de weg. Met een aantal zusterinstituten in 
Europa zijn we een nog intensievere samenwerking aangegaan, waardoor allianties op 
instituutsniveau ontstaan. We zijn succesvol bij het acquireren van internationale opdrachten.

Op het gebied van bedrijfsvoering hebben we stappen gezet met het nieuwe werken, de 
oprichting van de RIVM Academy, diverse LEAN-trajecten, het opzetten van het social intranet 
en de ontwikkeling van ons strategiehuis.

In een wereld die snel verandert en steeds moeilijker te voorspellen wordt, zijn en blijven 
flexibiliteit, vernieuwing en samenwerken van groot belang voor het RIVM. Met dit boekje 
maken we ons op voor de volgende etappe op de route naar 2020. 

Directieraad RIVM
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Ons verhaal  
naar de  
toekomst

Ooit zijn we begonnen als een groep onderzoekers die cholera bestreed en rioleringen  
liet aanleggen. Intussen zijn we een gerenommeerd Rijksinstituut dat met kennis en  
kunde gezondheid van burgers en hun leefomgeving beschermt en bevordert.  
Daaraan bijdragen is ons bestaansrecht!

Deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk zijn belangrijke kernwaarden. Dat zijn de  
kwaliteiten waarop het RIVM wil worden aangesproken. 

Wij werken samen met nationale en internationale partners, voortdurend gericht op  
vernieuwing en flexibiliteit. Wij bouwen aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire  
samenwerkingsverbanden. Zo leveren we een maximale bijdrage aan de oplossing van 
maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we ondernemend en met lef.

Het RIVM is de betrouwbare adviseur binnen de overheid die bestuur en samenleving 
– gevraagd en ongevraagd – met raad en daad terzijde staat. 
We staan op de bres voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.  
Nu en in de toekomst. 

RIVM: de zorg voor morgen begint vandaag!
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Strategische thema’s
Positie en reputatie
Het RIVM staat midden in de maatschappij. Transparant en integer leveren we een bijdrage 
aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken samen met onze opdrachtgevers en 
partners. De waardering voor ons werk bepaalt in belangrijke mate onze reputatie. 

Aansluiting op en doorwerking in de samenleving
Behalve overheidsorganisaties maken vele andere partijen gebruik van onze kennis en 
kunde. Denk aan niet-gouvernementele organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, 
individuele burgers en media. We laten onze producten zo goed mogelijk aansluiten bij 
de verschillende behoeftes. En zorgen er zo voor dat onze kennis en kunde optimaal kan 
worden benut door de samenleving. 

Samenwerken in netwerken en ketens
In toenemende mate werken RIVM-onderdelen onderling en extern samen. RIVM’ers 
werken in verschillende rollen met andere partijen samen, zoals regisseur, opdracht-
gever, opdrachtnemer, lid of trekker van een consortium of co-creator. 

Vernieuwen
We zetten onze creativiteit en lef maximaal in, zodat we klaar zijn voor de wereld van 
morgen, waarin overheden en burgers snelle antwoorden verwachten die op een 
eigentijdse manier over het voetlicht worden gebracht. Dat lukt als we onze ruimte om te 
experimenteren optimaal benutten en niet vergeten om ook doelgericht te zijn. 

Internationale aansluiting met focus op Europa 
Samen met beleidsmakers en andere kennisleveranciers onderzoeken we de mogelijk-
heden om nationale thema’s te koppelen aan Europese prioriteiten. Het is onze ambitie 
om een competitief, ondernemend, sensitief en gewaardeerd Europees topinstituut  
te zijn. 

Bedrijfsvoering
Een primair proces dat zich voorbereidt op de toekomst, heeft ondersteuning nodig van 
een krachtige bedrijfsvoering en een inspirerende werkomgeving.
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Onze positie
We kiezen onze positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – 
voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. 

Om deze ambities waar te maken, acteren we op een herkenbare en integere manier in 
dynamische situaties. Dat doen we op verschillende gebieden:
• We kiezen in welke netwerken en ketens wij in welke rol aanwezig zijn.
• We bewaken de scheidslijn tussen onze eigen verantwoordelijkheden en die van  

beleids makers, toezichthouders, politici en andere stakeholders.
• We voeren internationale activiteiten uit.
• We werken met het bedrijfsleven samen aan innovatieve producten die het publieke  

belang op het gebied van volksgezondheid en milieu dienen. 

Dit gebeurt in nauw overleg met onze primaire opdrachtgevers en eigenaar Ministerie van 
VWS, met duidelijke ‘spelregels’ voor onze medewerkers en met oog voor behoud van onze 
onafhankelijkheid en geloofwaardigheid. 

Wij zijn transparant over wat we doen en maken onze bevindingen openbaar. We laten ons  
de maat nemen door anderen: samen met anderen streven we ernaar om in een maatschap-
pelijke dialoog uitdagingen te overwinnen en oplossingen te vinden. 

Op de bres voor een gezonde 
bevolking in een gezonde  
leefomgeving

Trusted Advisor:

Deskundig & Betrouwbaar
Onafhankelijk & Waakzaam
Omgevingsbewust & Verbindend
Ondernemend & Dienend

Nederland kan kiezen voor twee 
gezonde levensjaren extra in 2020

Sterke positie en reputatie
Midden in de samenleving

In netwerken en ketens
Vernieuwend

Internationaal met focus op Europa
Krachtige Organisatie

Hoger Doel
Waarom 
bestaan wij?

Gewaagd Doel 
Waarheen 
gaan wij?

Kernkwaliteiten
Waarin blinken 

wij uit?

Kernwaarden
Waarvoor  
staan wij?
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Onze reputatie
Wij werken aan onze reputatie door transparant positie te kiezen, kwalitatief hoogwaardige 
producten af te leveren en duidelijk te communiceren. Ook het gedrag en de integriteit van 
onze medewerkers dragen bij aan onze reputatie. We gebruiken de Code ter voorkoming van 
oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling – in aanvulling op de KNAW-code.  
We coachen onze medewerkers bij het vormgeven van publiek-private samenwerking.

Om onze reputatie te peilen gaan we de dialoog aan met onze relaties over de kwaliteit van 
onze producten en diensten, onze communicatiemiddelen en ons gedrag. We ontvangen 
feedback van onze reguliere opdrachtgevers en houden peilingen onder onze stakeholders en 
de gebruikers van onze producten. We meten onze reputatie met behulp van imago-onder-
zoeken onder het algemene publiek, onder invloedrijke personen en door de onderwerpen 
waar we mee bezig zijn op de sociale media te monitoren.

We zetten erop in om onze producten voor verschillende doelgroepen geschikt te maken.  
We maken onze kennis en kunde actief wereldkundig door middel van onder andere  
wetenschapscommunicatie, onze corporate film, onze website www.rivm.nl, en door onze 
bevindingen actief in de diverse wetenschappelijke en massamedia te publiceren.

We besteden extra aandacht aan crisiscommunicatie en het onderkennen en managen van 
issues in de samenleving die onze reputatie kunnen maken of breken. Dat doen we bijvoor-
beeld door proactief deel te nemen aan online discussies en digitale netwerken (webcare).  
Ook gaan we graag in dialoog met onze critici.

http://www.rivm.nl


Onze organisatie
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Het RIVM was in de afgelopen eeuw steeds een organisatie in beweging: we zijn gefuseerd 
met andere organisaties, nieuwe taken en expertisevelden zijn gekomen en gegaan. Het 
kader op pagina 26 toont de expertisevelden en taken die we de afgelopen jaren in overleg 
met eigenaar en opdrachtgevers hebben afgestoten. 

Het opbouwen van robuuste expertise duurt vijf tot tien jaar. Daarom hebben we zorgvuldig 
afgewogen welke expertises op weg naar 2020 nodig zijn om een antwoord te hebben op vragen 
uit de maatschappij. Het schema op pagina 27 laat zien met welke 45 expertisevelden we op 
weg zijn naar de toekomst. Deze expertisevelden combineren kennis over vakdisciplines en 
maatschappelijke vraagstukken. Samen vormen ze de brede ‘paraplu’ van onze kennis en kunde 
ten behoeve van de bevordering en bescherming van de volksgezondheid en de leefomgeving.  

Onze expertisevelden ontwikkelen en borgen
De vragen die wij krijgen, zullen in de toekomst veranderen. Daarom blijven we onze  
expertisevelden actief ontwikkelen. Sommige velden hebben al een heel stevige basis, andere 
verdienen versterking. Zo kunnen we ook in de toekomst onze opdrachtgevers bedienen.
 
We versterken onze expertisevelden onder andere door strategische allianties aan te gaan met 
andere kennisinstellingen, onze medewerkers verder te ontwikkelen, nieuwe (top)experts aan 
te trekken, trendwatchers in te zetten en internationaal samen te werken. Door onze kennis-
breedte beter te gebruiken kunnen we tijdig anticiperen op maatschappelijke veranderingen 
en nieuwe taken en diensten.

Onze expertisevelden worden gedragen en geborgd door topexperts en senior onderzoekers. 
Onze zes CSO’s leggen horizontale thematische verbindingen tussen de expertisevelden en 
richten zich op de ontwikkelingen daarbinnen op de lange termijn. 

We nemen actief deel aan het internationale kennisveld en stellen prioriteiten om onze kennis - 
zwaartepunten goed te kunnen ontwikkelen. We zullen nationaal noch internationaal expert-
velden invullen die elders al goed belegd zijn, tenzij ze cruciaal zijn voor onze publieke taken.

Onze ambities vragen van onze medewerkers dat ze niet alleen inhoudelijke expertise bezitten 
en onderhouden, maar ook hun omgeving kennen, resultaatgericht zijn, initiatief nemen en 
over zichzelf nadenken. Onze leidinggevenden hebben zelfinzicht, inspireren, verbinden en 
geven richting. 

Onze expertisevelden combineren kennis over  
vakdisciplines en maatschappelijke vraagstukken
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Onze organisatiestructuur 
Het topmanagement van het RIVM bestaat uit een Directieraad en twaalf centrumhoofden en 
vijf stafhoofden, bijgestaan door zes Chief Science Officers (CSO’s). De Directieraad vormt het 
gezamenlijke bestuur van onze totale organisatie, die zich – via de twaalf centra en de dienst 
Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) – bezighoudt met drie kennisdomeinen: 
• Infectieziekten en Vaccinologie
• Volksgezondheid en Zorg
• Milieu en Veiligheid. 

Directieraad, centrumhoofden, stafhoofden en CSO’s (zie kader) vormen samen het  
managementteam RIVM.

De basislaag vormen 56 afdelingen waarin de RIVM-capaciteit is belegd. Afdelingshoofden  
zijn de primaire leidinggevende laag en zijn competente managers die voldoende affiniteit 
met, en geloofwaardigheid in de betreffende expertisevelden bezitten om leiding te kunnen 
geven. Leidinggeven is de primaire taak en de afdelingshoofden steunen voor hoogwaardige  
expertise op de (senior) experts, topexperts, adviseurs, regisseurs etc. in hun afdeling,  
centrum of domein.

De vier stafeenheden plus SSC-Campus zijn ondersteunend aan het primaire proces door 
middel van uitstekende expertise en het werken in flexibele teams.
 
Het Chief Information Office (CIO) ontwikkelt informatiebeleid in de ruimste zin van het woord 
voor het RIVM en vormt de strategische regieorganisatie tussen vraag naar en aanbod van 
informatiediensten.
 
Werken bij het RIVM betekent dat carrière-mogelijkheden en beloning vergelijkbaar zijn voor 
de expertlijn en voor de managementlijn.
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Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Communicatie & Documentaire 
Informatievoorziening

Finance, Compliance & Control
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Directeur
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Infectieziektebestrijding
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De kennisvelden van onze Chief Science Officers (CSO’s)
De inrichting van de CSO-functie is bedoeld om onze inhoudelijke kennis op strategisch 
niveau te verankeren. De zes CSO’s zijn onderdeel van onze topstructuur en richten zich 
ieder op één van zes overstijgende kennisvelden: 
• Integrated risk assessment
• System assessments for policy support
• Health economics
• Mathematical disease modelling
• Risk communication
• Host response

Daarnaast werken de CSO’s samen aan vier thema’s waarin kennis over de volle breedte 
van het RIVM samen komt:
• Healthy urban living 
• Veehouderij – One Health 
• Veilig, gezond en duurzaam eten 
• Gezonde levensloop

We verankeren onze inhoudelijke kennis  
op strategisch niveau
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We doen 
het samen 
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Het RIVM werkt aan grote en complexe vraagstukken op het gebied van gezondheid en 
duurzaamheid. Samenwerken is daarom essentieel voor het RIVM van de toekomst.  
We kunnen onze ambities alleen waarmaken als we verbindingen aangaan. We kunnen 
bijvoorbeeld nog winst boeken door intern meer samen te werken. En we kunnen de 
bruikbaarheid van onze kennis vergroten door vanuit andere perspectieven naar  
onderwerpen te kijken. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende inbedding van  
sociaalwetenschappelijke kennis in onze – van oorsprong natuurwetenschappelijke – 
onderzoeks terreinen. De breedte van onze expertisevelden biedt nog veel kansen. 

Belangrijk is ook dat we de samenwerking met partnerorganisaties blijven aangaan en waar 
mogelijk versterken, zowel nationaal als internationaal. Dat is belangrijk om te kunnen leren 
van anderen, maar ook om te laten zien waar onze toegevoegde waarde ligt. We zullen, nog 
duidelijker dan nu het geval is, een instituut worden dat midden in de samenleving staat.  
Dat betekent dat we goed weten wat er in de samenleving leeft en daarop inspelen. 
Aansluiting bij de samenleving is essentieel om onze kennis optimaal te laten renderen. 

Met alle RIVM’ers
 
In ons werk houden we rekening met de vraag hoe onze producten en diensten aansluiten op 
de samenleving en hoe ze daarin doorwerken. We zetten de unieke breedte van onze kennis  
in voor maatschappelijke vragen. De sociaalwetenschappelijke kennis die bij ons aanwezig is, 
zullen we beter inbedden en gebruiken en daar waar nodig uitbreiden. Daarnaast benutten  
we sociaalwetenschappelijke kennis van andere organisaties. 

Met partners
Op dit moment werken we operationeel veel samen, in verschillende vormen en met diverse 
partners. In toenemende mate doen we dat met behulp van co-creatie en samenwerking op 
strategisch niveau. We streven ernaar om op alle strategische en toonaangevende expertise-
velden tenminste een deeltijdhoogleraar, lector (zie kader) of topexpert te hebben. 

Als gevolg van de decentralisatie van overheidstaken werken we in toenemende mate samen 
met lokale en regionale overheden en diensten. Ook de noodzaak van rijksbrede samenwerking 
neemt toe.

We bouwen onze gezaghebbende positie op het gebied van data en in de informatieland-
schappen van milieu en volksgezondheid verder uit. 
Waar dat kan en bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke problemen werken we 
samen met het bedrijfsleven. In Europese projecten, maar ook in projecten buiten Europa. 
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Hoogleraren en lectoren
Belang van hoogleraren en lectoren
• Vergroten het netwerk van het RIVM en geven toegang tot extra kennis
• Dragen bij aan autoriteit van het RIVM 
• Verhogen de wetenschappelijke kwaliteit en verdiepen het onderzoek
• Vergroten de mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren
• Dragen bij aan het aantal wetenschappelijke publicaties 
• Vergroten de mogelijkheden voor externe financiering 
• Vergroten het aantal studenten en stagiaires 
• Stimuleren behoud en acquisitie van talentvolle medewerkers 
• Maken promotie van RIVM-medewerkers mogelijk 
• Geven toegang tot praktische kennis 

Met de samenleving
We willen dat onze kennis en kunde doorwerkt in de samenleving. De manier waarop we onze 
kennis naar buiten brengen en de bruikbaarheid van onze producten krijgt daarom extra 
aandacht. Zo werken we bijvoorbeeld bestaande producten om voor andere doelgroepen.  
Ook werken we met burgers samen aan metingen, bijvoorbeeld van fijnstof, straling en 
gezondheidsbeleving. Bovendien maken we onze data ‘open’ voor het publiek en professionals 
conform het overheidsbeleid.

We richten onze focus op thema’s die spelen in de samenleving – zonder ons te laten meeslepen 
door hypes. We brengen in dialoogsessies met burgers en andere stakeholders opvattingen  
en belangen in kaart, zonder te polariseren. Door rekening te houden met de verschillende 
maatschappelijke belangen die spelen, vergroten we het draagvlak voor onze producten en 
dragen we bij aan houdbare oplossingen. 
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Internationale 
aansluiting 
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De kwaliteit van de (zorg voor) volksgezondheid en het milieu is niet overal gelijk. Situaties 
in andere landen kunnen een bedreiging vormen voor ons milieu of voor de gezondheid van 
Nederlandse burgers. Daarom is het belangrijk om landen met omvangrijke problematiek 
te ondersteunen bij preventie en bestrijding. Internationale samenwerking en afstemming 
zijn voorwaarden voor het succes van ons werk. Bovendien brengt het Nederlandse 
lidmaatschap van de Europese Unie en de Verenigde Naties verplichtingen met zich mee. 
Wij dragen bij aan de Nederlandse invulling van die afspraken.

Onze internationale ambitie
Het RIVM wil een competitief, ondernemend, sensitief en gewaardeerd Europees topinstituut 
zijn. De aard, inhoud en thematiek van onze nationale opdrachten zijn richtinggevend voor ons 
internationale werk.

Onze internationale positie en reputatie
Veel RIVM’ers zijn actief in internationale adviesgroepen of zijn betrokken bij internationale 
projecten en hebben daar een goede naam. Internationale opdrachten zijn een belangrijke 
bron van fondsen waarmee nationale activiteiten ondersteund kunnen worden. Een goed 
internationaal netwerk zorgt er bovendien voor dat we op de hoogte zijn van wat zich in het 
buitenland afspeelt. Dat helpt ons te anticiperen. Een goed netwerk geeft toegang tot de 
ervaring en expertise van internationale partners waaraan we onze kennis en kunde kunnen 
spiegelen. Daarbij letten we op de balans tussen kennis ‘halen’ en kennis ‘brengen’. 
We werken veel samen met organisaties als de European Food Safety Authority (EFSA) en de 
World Health Organisation (WHO). Met die laatste organisatie onder andere in de vorm van 
collaborating centres.

Collaborating Centres waar het RIVM coördinator van is.
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Onze medewerkers brengen hun werk onder de aandacht op internationale congressen en via 
publicaties in gerenommeerde tijdschriften. Het RIVM wordt gezien als integer en onafhanke-
lijk. Ons sterkste punt, dat ons in staat stelt internationaal aan de weg te timmeren, is de breed 
gedeelde passie voor ons werk.

Onze keuzes voor internationale samenwerking
Kenmerkend voor onze organisatie is de grote verscheidenheid aan kennisvelden, taken en 
opdrachtgevers. Ook de invloed van internationale regelgeving, afspraken of processen loopt 
uiteen. Onze instituutsbrede internationale ambitie houdt daar rekening mee: we bieden voor 
elk expertiseveld ruimte om slimme keuzes te maken voor internationaal werk dat ons 
nationale werk en takenpakket versterkt. Die keuzes maken we op basis van het publieke nut 
dat we verwachten, de allianties die we kunnen sluiten en in afstemming met onze primaire 
opdrachtgevers.

Internationale samenwerking kost tijd en geld. Er zijn keuzes nodig om onze ambities waar te 
maken en tegelijkertijd met onze beperkingen om te gaan. Daarbij stellen we ons steeds twee 
centrale vragen: 
• Hoe kan internationaal werk onze nationale opdracht en missie versterken? 
• Waar vraagt de internationale wereld – mede gezien die nationale missie en opdracht – om 

onze inbreng, participatie en deskundigheid? 

Bij het maken van onze keuzes houden we ook rekening met de in oktober 2015 vastgestelde 
‘sustainable development goals’ van de Verenigde Naties met 17 ambitieuze lange termijn 
doelen voor de wereld. Veel van de geformuleerde doelen hebben direct te maken met onze 
expertisevelden.
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Belangrijke internationale partners
Op basis van onze inventarisatie van expertisegebieden en huidige internationale activiteiten 
hebben we een lijst samengesteld van de belangrijkste zusterinstituten per land/regio.

Internationale zusterinstituten

Land Instituut

Verenigd Koninkrijk • Public Health England (PHE) 
• National Health Service (NHS) / Health Scotland

België • Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP)

Duitsland • Robert Koch Institut (RKI) 
• Umweltbundesamt (UBA)
• Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)

Frankrijk • Institut de Veille Sanitaire (InVS)
• Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
• Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des risques 

(INERIS)

Scandinavië • Zweden: Karolinska Institutet 
• Zweden: Swedish Environmental Research Institute (IVL)
• Denemarken: Statens Serum Institut (SSI)
• Denemarken: Centre for Biosecurity and Biopreparedness (CBB)
• Noorwegen: Norwegian Institute of Public Health
• Finland: National Institute for Health and Welfare (THL)

Verenigde Staten  
en Canada

• Verenigde Staten: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
• Verenigde Staten: United States Environmental Protection Agency 

(EPA) 
• Canada: Public Health Agency of Canada
• Canada: Health Canada

Internationale samenwerking en afstemming zijn 
voorwaarden voor het succes van ons werk



20  |   Routekaart RIVM2020 

Met een aantal zusterinstituten in Europa gaan we een nog intensievere samenwerking  
en kennisuitwisseling aan.
Eén van de initiatieven hierbij is International Cooperation for health (IC4Health);  
een samenwerkingsverband tussen RIVM, Robert Koch Institut (Duitsland), InVS (Frankrijk), 
ANSES (Frankrijk) en Public Health England (Verenigd Koninkrijk). Inmiddels hebben ook 
andere landen aangegeven zich hier bij te willen aansluiten.
Naast dit soort samenwerkingsverbanden zijn veel inhoudelijke experts bij projecten  
betrokken, en we sluiten gericht memorandums of understanding (MoU’s) af. Hierdoor 
ontstaan allianties op instituutsniveau. 
Door deze samenwerkingsverbanden kunnen we vooraf duidelijke afspraken maken over  
de uitwisseling van experts en het gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten: dat maakt  
de samenwerking en kennisuitwisseling eenvoudiger. 

Internationaal werk in andere landen 
Onze internationale focus is gericht op Europa, maar we sluiten onze ogen niet voor de  
rest van de wereld. Het is belangrijk dat we inzicht hebben in nieuwe ontwikkelingen en 
bedrei gingen, en dat we oplossingen signaleren op het gebied van volksgezondheid en  
milieu buiten Europa. 

Een aantal landen buiten Europa is specifiek van belang. Zo bieden enkele opkomende landen 
goede mogelijkheden voor (de voortzetting van) samenwerking en bieden enkele buurlanden 
van de EU en partnerlanden van Nederland kansen op het terrein van (ontwikkelings)samen-
werking. We hebben mede op basis van het buitenlands beleid van de verschillende 
Nederlandse Ministeries een selectie gemaakt van landen die om verschillende redenen 
prioriteit hebben op het gebied van internationale samenwerking:
• Samenwerken met China, India en Rusland levert ons kennis en inzicht op en biedt tegelijker-

tijd kansen om onze bestaande kennis in te zetten voor de aanpak van omvangrijke  
volks gezondheid- en milieuproblematiek die ook voor Nederland relevant is. 

• Met Ethiopië en Indonesië heeft Nederland een ontwikkelingsrelatie. Voedselzekerheid,  
water en seksuele gezondheid zijn belangrijke thema’s, die aansluiten bij ons werkveld.  
Ook het Caraïbisch gebied inclusief Suriname en Zuid-Afrika zijn belangrijke partners.

• Oekraïne, Turkije en Marokko zijn EU-grenslanden met intensief personenverkeer en een 
situatie op het gebied van volksgezondheid en milieu die verbeterd kan worden.
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Trots, verbeteren 
en vernieuwen
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Wij krijgen veel positieve reacties op onze werkzaamheden en producten. Het Nederlandse 
publiek associeert het RIVM met deskundigheid, professionaliteit en betrouwbaarheid. Daar 
zijn we trots op. Bovendien zeggen het Nederlandse publiek en invloedrijke Nederlanders 
ons dat onze onafhankelijkheid een belangrijke asset is die we moeten koesteren. 
We gebruiken onze trots en ons lerend vermogen om ons werk verder te verbeteren en op 
zoek te gaan naar vernieuwing, verbetering en nieuwe producten. Om klaar te zijn voor de 
toekomst. 

Om onszelf te verbeteren passen we onze organisatie steeds aan door gebruik te maken van 
state of the art kwaliteitssystemen en laten we ons inhoudelijk en procesmatig de maat nemen 
door nationale en internationale auditeurs.

Vernieuwing betekent voor ons: anticiperen op veranderingen in de maatschappij, maar ook 
zelf vernieuwing initiëren. We beschikken over veel en uiteenlopende kennis. Op de snijvlakken 
van onze kennisgebieden liggen veel kansen voor vernieuwing, bijvoorbeeld op het gebied  
van healthy urban living en healthy cities. Ook nieuwe technologieën en producten, zoals  
next generation sequencing en bioinformatica, hebben onze aandacht.
 

Vernieuwing: expliciet op de agenda
 
Om het lerend vermogen van onze organisatie te vergroten staat vernieuwing expliciet op 
onze agenda. Dat kan zowel sociale als technische vernieuwing zijn. We starten gedurfde 
proefprojecten, betrekken burgers bij onze wetenschap (‘citizen science’) en gaan de dialoog 
aan met opdrachtgevers over nieuwe thema’s, producten, technieken en werkwijzen. We 
bieden een veilige leeromgeving, de vrijheid om meer risico te nemen dan gebruikelijk en 
meerjarig te investeren in materiaal en apparatuur. We gaan publiek-private samenwerkingen 
aan waar dat gepast en mogelijk is. We inspireren en faciliteren elkaar met best practices van 
binnen en buiten het RIVM. Multidisciplinair werken is daarbij een randvoorwaarde.

We stimuleren vernieuwing door middelen vrij te maken voor spraakmakende innovaties.  
We dagen onze medewerkers uit via prijsvragen en helpen ze met een ‘innovatie-toolbox’ en 
een innovatieambassadeur die innovatieve processen begeleidt. Onze Chief Science Officers 
(CSO’s) hebben een belangrijke rol in het oppikken van signalen uit de samenleving. Ook zijn 
we aangesloten op externe innovatienetwerken.

Onze vernieuwende inspanningen zijn onder meer zichtbaar op het gebied van whole  
genome sequencing van ziekteverwekkende bacteriën en virussen, de inzet van drones voor 
bemonstering bij rampen, vroegdiagnostiek van kanker met behulp van nano-ijzer, een  
serious game voor het verkennen van de toekomst van de volksgezondheid, apps over 
tekenbeten en voor patiënten met longproblemen en kennisplatforms om complexe  
maatschappelijke vraagstukken aan te vatten. 
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Investeren in relaties en samenwerkingsverbanden
Vernieuwen doen we samen met uiteenlopende disciplines, binnen en buiten onze organisatie. 
We kiezen daarbij voor onderwerpen en partners die onze prioriteit hebben. Maar als zich 
andere kansen aandienen om te vernieuwen, laten we ze niet voorbijgaan. We investeren 
daarom in nationale en internationale relaties en samenwerkingsverbanden, in samenspraak 
met onze opdrachtgevers. Door samen te werken leren we immers van onze collega’s, en zij 
van ons. 

We gebruiken ons lerend vermogen om  
op zoek te gaan naar vernieuwing en verbetering
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Krachtige organisatie
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Om al onze ambities waar te maken blijft onze organisatie steeds in beweging. De krachtige 
organisatie bestaat dankzij de resultaatgerichte, flexibele en verbindende werkwijze van 
alle medewerkers. Kennisdelen, het leiderschapsprogramma, communicatiebewustzijn en 
de in 2014 gestarte RIVM Academy spelen hierin een belangrijke rol. Ook het bewust 
terugdringen van regelgeving, het inzetten van LEAN-management, reflecteren en elkaar 
aanspreken, draagt bij aan de gewenste krachtige organisatiecultuur.  
We introduceren het nieuwe werken en gaan in 2018 verhuizen naar een nieuwe werk-
omgeving in Utrecht Science Park. In dat nieuwe gebouw werken we digitaal en geven we 
vorm aan het laboratorium van de toekomst. 

Laboratorium van de toekomst
Laboratoriumwerkzaamheden zijn nodig om onze primaire taken voor de volksgezond-
heid en leefomgeving adequaat te kunnen uitvoeren.
• We bieden state of the art ondersteuning bij crises, ongevallen en rampen 

(calamiteitenfunctie).
• We garanderen de kwaliteit van de meetgegevens die gebruikt worden om de toestand 

van de volksgezondheid en de leefomgeving te duiden (referentie-, monitoring-, en 
surveillancefunctie).

• We voeren onderzoek uit om tijdig te kunnen adviseren over nieuwe bedreigingen op 
het terrein van volksgezondheid en leefomgeving (innovatie).

We gebruiken de interne en externe kennis, kunde en infrastructuur optimaal.
We regisseren de inzet van laboratoria in Nederland voor de kernfuncties (loketfunctie).
Op basis van (inter)nationaal erkende unieke kwaliteiten en nationale ambities zijn we  
op enkele speerpunten het Europese kenniscentrum, zijn we een erkend speler bij de 
WHO/VN, en hebben we daarvoor een state of the art laboratoriuminfrastructuur in huis.
Onze laboratoriummedewerkers zijn breed inzetbaar en onze laboratoriuminfrastructuur 
is efficiënt ingericht.
Wij werken samen met externe partners om efficiënt met expertise en middelen om te 
gaan (samenwerking tenzij…).

We bewegen mee met maatschappelijke, bestuurlijke en technologische veranderingen.
We stemmen in een veranderend speelveld de uitvoering van onze kernfuncties af op de 
behoefte van rijks- en regionale overheden en relevante maatschappelijke partijen.
We houden in ons laboratoriumbeleid rekening met onze wetenschappelijke reputatie.
Wij werken samen met externe partijen bij de implementatie van nieuwe, dure technolo-
gieën en kiezen bewust tussen zelf aanschaffen of extern inhuren.
We stemmen ons informatiemanagement en onze ICT-infrastructuur optimaal af op de 
uitvoering van onze kernfuncties.
We zien ons nieuwe gebouw als een kans om onze laboratoriumambities te realiseren.

<< Artist impression van de nieuwbouw voor het RIVM en CBG
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Omdat de eisen van de samenleving veranderen, evenals de samenstelling van ons personeel 
hebben we in 2014 de RIVM Academy opgezet. Daar leren RIVM’ers van en met elkaar. 

Onze kernprocessen lichten we door in een meerjarenprogramma ‘LEAN-management’ en 
verankeren we in onze kwaliteitssystemen die we de komende jaren transformeren in een 
RIVM Organisatie Systeem (ROS).

Expertisevelden RIVM2020 >

Expertisevelden en taken die het RIVM heeft afgestoten (2003-2015)

• Vaccinonderzoek en 
-productie naar het 
Nederlands Vaccin 
Instituut (NVI) (2003)

• Natuurplanbureau-
functie (2003-2005) naar 
het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL)

• Analytische chemie in 
diverse tranches, onder 
andere:
 - Voedings- en residu-

onderzoek naar RIKILT 
Wageningen UR (2010)

 - Analytische milieu-
taken naar TNO (2013)

• Elektronenmicroscopie 
beëindigd (2010)

• Perinatale audit naar de 
stichting Perinatale Audit 
Nederland (PAN) (2010)

• Veiligheidsbewaking 
Rijkvaccinatieprogramma 
naar het Nederlands 
Bijwerkingen Centrum 
Lareb (2011)

• Jeugdgezondheid naar 
het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid (NCJ) 
(2011)

• Genees middelen-
beoordeling naar het  
College ter Beoordeling 

van Geneesmiddelen 
(CBG) (2011)

• De Teratologie Informatie 
Service (TIS) naar het 
Nederlands Bijwerkingen 
Centrum Lareb (2011)

• Het Nationaal 
Vergiftigingen Informatie 
Centrum (NVIC) naar het 
UMC Utrecht (2011)

• Vaccinontwikkeling naar 
Intravacc (2013)

• Keuze-informatie over 
zorg voor burgers 
(kiesBeter.nl) naar 
het Kwaliteitsinstituut 
i.o. (2013)

http://kiesBeter.nl
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RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag

Dit is een uitgave van:

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

april 2016

De routekaart RIVM2020 beschrijft hoe 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) zich klaar maakt voor de 
toekomst.

RIVM2020 is tot stand gekomen in dialoog 
met onze medewerkers, onze reguliere 
opdrachtgevers (departementen en 
inspecties), commissie van toezicht, 
ondernemingsraad, oud-bestuurders en  
het ministerie van VWS in haar rol als 
eigenaar van het RIVM. 

http://www.rivm.nl
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