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De	  dienstverlening	  van	  de	  overheid	  kan	  alleen	  van	  hoge	  kwaliteit	  en	  betaalbaar	  blijven	  als	  publieke	  organisaties	  
slimmer	  gaan	  werken.	  Dat	  vraagt	  om	  meer	  vernieuwing	  van	  onderop.	  Vanuit	  die	  overtuiging	  werkt	  een	  consortium	  
van	  Kennisland,	  de	  Kafkabrigade	  en	  TNO	  aan	  een	  nieuw	  programma:	  ‘Innoveren	  door	  professionals,	  versterking	  en	  
groei	  Slimmernetwerk’.	  Het	  ministerie	  van	  Binnenlandse	  Zaken	  en	  Koninkrijksrelaties	  (BZK)	  geeft	  financiële	  en	  
inhoudelijke	  steun	  vanuit	  het	  interbestuurlijke	  programma	  ‘Beter	  Werken	  in	  het	  Openbaar	  Bestuur’.	  
	  
De	  eerste	  stappen	  zijn	  al	  gezet	  met	  het	  bestaande	  Slimmernetwerk,	  waarin	  een	  netwerk	  van	  vernieuwers	  werkt	  aan	  een	  
goed	  functionerende	  overheid.	  In	  dit	  netwerk	  is	  het	  vooral	  de	  professional	  die	  nieuwe	  werkwijzen	  bedenkt	  en	  uitprobeert	  
in	  de	  dagelijkse	  praktijk	  om	  de	  productiviteit	  en	  effectiviteit	  binnen	  en	  tussen	  organisaties	  te	  verhogen.	  Nieuwe	  manieren	  
van	  (samen)	  werken	  waardoor	  het	  werken	  in	  de	  publieke	  sector	  inspirerend	  blijft.	  
	  
Met	  het	  programma	  wil	  het	  consortium	  het	  Slimmernetwerk	  verder	  ontwikkelen,	  verstevigen	  en	  meer	  richten	  op	  sociale	  
innovatie	  en	  productiviteit.	  Wat	  gaat	  het	  Slimmernetwerk	  opleveren:	  
	  

• Een	  groeiende	  groep	  van	  professionals	  (uitvoerders	  en	  leidinggevenden)	  die	  actief	  discussiëren	  over	  innoveren	  in	  
de	  publieke	  sector	  en	  op	  zoek	  gaan	  naar	  slimme	  oplossingen	  voor	  complexe	  problemen.	  

• Een	  groeiende	  groep	  bestuurders	  en	  managers	  die	  een	  beroep	  doen	  op	  de	  innovatiekracht	  van	  professionals.	  
• Demonstreren	  dat	  het	  kan	  en	  hoe	  het	  kan:	  Beter	  en	  Leuker	  in	  plaats	  van	  Kleiner	  en	  Minder.	  	  
• Het	  Slimmernetwerk	  als	  zelfvoorzienend	  onderdeel	  van	  het	  innovatievermogen	  van	  het	  Openbaar	  Bestuur.	  

	  
Het	  Slimmernetwerk	  wordt	  ondersteund	  door	  een	  comité	  van	  supporters	  met	  daarin	  onder	  andere	  Roel	  in	  ’t	  Veld	  (o.a.	  
Universiteit	  Tilburg),	  Henk	  Volberda	  (INSCOPE:	  research	  for	  innovation)	  en	  Lucas	  Lombaers	  (BZK).	  Zij	  geven	  op	  
bestuurlijk,	  strategisch	  en	  wetenschappelijk	  niveau	  navolging	  aan	  de	  kennis	  die	  het	  netwerk	  oplevert.	  
	  
De	  komende	  tijd	  zullen	  in	  het	  Slimmernetwerk	  opgebouwde	  ervaringen	  uit	  de	  praktijk	  en	  methodieken	  verbonden	  en	  
bruikbaar	  gemaakt	  worden	  voor	  professionals.	  Zij	  zijn	  het	  immers	  die	  de	  overheid	  blijvend	  kunnen	  vernieuwen.	  Het	  
programma	  ‘Innoveren	  door	  professionals’	  is	  er	  voor	  iedereen	  die	  daarin	  een	  grote	  stap	  wil	  zetten.	  	  
	  
-‐	  einde	  persbericht	  -‐	  	  	  	  
	  
	  

	  
Voor	  contact	  over	  Slimmernetwerk:	  
	  
Thomas	  van	  Andel	  
ta@kl.nl	  
www.slimmernetwerk.nl	  
	  

	  


