
Innoveren doe je samen
Een samenvatting van het innovatiebeleid 2021-2026

• methoden en technieken, die voor ons nieuw 
zijn, onderzoeken en toepassen; 

• kansen en risico’s van vernieuwingen  
beheren door kennisontwikkeling, onderzoek 
en implementatie; 

• op een unieke manier de effectiviteit van onze 
dienstverlening bevorderen;  

• onze kennis vergroten door te onderzoeken, 
vaak samen met bedrijven en het onderwijs; 

• fouten durven maken.

Innovatie bij Scheldestromen is:

• we onze taken beter, slimmer en goedkoper 
willen uitvoeren; 

• er innovatieve oplossingen nodig zijn die  
helpen bij klimaatverandering, digitalisering 
en de krapte op de arbeidsmarkt. 

Innovatie is belangrijk, omdat:

Waar kun je aan denken: 

• Technische ontwikkelingen: we bouwen een 
app of een product om waterdiepte te meten. 

• Nieuwe toepassingen: samen met een bedrijf  
experimenteren we met een nieuw en duur-
zaam type asfalt. 

• Sociaal: we betrekken de omgeving bij de 
gebiedsinrichting en komen zo tot unieke 
planvorming die aan de wensen van iedereen 
voldoet.

Soorten innovaties:

• Naar een ‘gestructureerde aanpak’ en niet meer 
ad hoc. 

• Innovatie verweven met onze processen en 
werkwijzen. 

• Meetbare innovatie waarbij vooruitgang zicht-
baar is. 

• Een innovatieve cultuur en persoonlijke  
competenties voor innovatie. 

• Innovatie activiteiten die zo goed mogelijk van de 
grond komen.

Waar willen we naar toe? 

• We werken het beleid uit via een implementatie-
plan dat we tussentijds evalueren en bijsturen. 

• We zoeken de aanknopingspunten in processen en 
werkwijzen om innovaties aan te verbinden. 

• Innovaties stap voor stap ontwikkelen via een  
gefaseerde aanpak zodat steeds de juiste keuzes 
worden gemaakt. 

• We bouwen aan een innovatie cultuur. Dit vraagt 
om flexibiliteit maar ook dat mislukkingen mogen.  

• Iedereen krijgt de ruimte om te innoveren. 

• In de organisatie coördineren we inzicht, de juiste 
lijntjes en zetten we kansrijke innovaties op de 
agenda. 

Hoe willen we dit bereiken?

• Enthousiaste collega’s die aan vernieuwing 
mogen werken. 

• Centraal jaarlijks innovatiebudget van  
€ 60.000,- voor bijvoorbeeld kennislunches en 
jaarverslagen. 

• Bereidheid van Programma’s om zelf te inves-
teren in kansrijke innovaties en kennisontwik-
keling. 

• Goede informatiestromen en tools om de 
voortang van beleidsdoelen en innovaties te 
presenteren.

Wat hebben we nodig?


