
 

 

 

 

 
 

 
 Vragen en antwoorden Innovatiebudget Digitale Overheid  

 

 

Deze nota bevat de vragen die tijdens de informatiebijeenkomsten zijn gesteld en via e-mail zijn binnengekomen met de 

antwoorden die daarop zijn gegeven of naderhand geformuleerd zijn. 

 

 

 Vraag Antwoord 

1.  Er staat dat er minimaal twee 

overheidspartijen betrokken moeten zijn bij 

het project. Mogen dat ook twee 

uitvoerende diensten van een ministerie 

zijn? 

Ja dat mag. Kijk in de https://almanak.overheid.nl  of deze partijen hierin 

voorkomen. 

2.  Mag een overheid een penvoerder 

aanwijzen die zelf geen overheidsinstantie 

is? 

 

Prima om iemand anders het voorstel te laten schrijven, maar het moet 

duidelijk zijn dat het voorstel namens een overheidspartij 

(almanak.overheid.nl) wordt ingediend, dat die daadwerkelijk 

verantwoordelijk is, garant staat voor de eigen bijdrage en dat die het 

project belangrijk genoeg vindt om zelf regie te nemen.  

 

3.  Wordt een gemeentelijk 

samenwerkingsverband ook gezien als 

meerdere instanties? 

 

Kijk in de https://almanak.overheid.nl Als een samenwerkingsverband 

erin staat wordt dit gezien als 1 instantie 

 

4.  Waaruit kan de eigen bijdrage allemaal 

bestaan? Tijd naast uren, ook gebouwen, 

ander faciliteiten? 

 

Naast uren kunnen alleen kosten worden opgenomen als er noodzakelijke 

kosten moeten worden gemaakt uitsluitend voor het project en voor het 

gebruik voor zolang het voor het project noodzakelijk is. 

 

5.  Als de innovatie vrij diep in de techniek zit 

(onderlagen) dan is de betrokkenheid van 

gebruikers lastig in te vullen omdat er 

alleen indirecte gebruikers zijn. Hoe wordt 

daarmee omgegaan? 

 

Als het echt niet relevant is voor het voorstel om gebruikers erbij te 

betrekken volstaat het om dat duidelijk te beargumenteren. Daarbij dient 

ook duidelijk de noodzaak te worden beschreven waarom deze stap 

onontbeerlijk is om het eindresultaat te garanderen en te beschrijven dat 

het voorstel concrete impact zal hebben op burgers en/of ondernemers. 

Daarbij kan worden aangegeven hoe de betrokkenheid op dat punt wordt 

ingericht.  

 

https://almanak.overheid.nl/
https://almanak.overheid.nl/
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 Vraag Antwoord 

6.  Is er een plek waar bedrijven hun expertise 

kunnen aanbieden? 

 

Vanuit het Innovatiebudget bieden we geen plek waar bedrijven hun 

diensten aan kunnen bieden. Wel verwijzen we geïnteresseerden graag 

naar https://codefor.nl/ om in contact te komen met gedreven experts op 

het gebied van softwareontwikkeling en ontwerp, o.a. voor technische 

vragen of tips voor het vinden van geschikte marktpartijen. 

 

7.  Hoe technisch onderlegd is de jury? 

 

De jury heeft met name op bestuurlijk niveau kennis van digitalisering. 

Daarnaast wordt de jury via de voorselectie geadviseerd door deskundige 

adviseurs. 

8.  Universiteiten en hogescholen worden niet 

als partners geteld, klopt dat? 

Kijk hiervoor in de https://almanak.overheid.nl 

 

9.  Wordt de Koninklijke Notariële 

Beroepsorganisatie (KNB) ook beschouwd 

als een 'Overheidsdienst' en of 

'Uitvoeringsinstantie'? 

 

Kijk ook hiervoor in de https://almanak.overheid.nl 

 

10.  De Drechtsteden staan inderdaad in de 

Almanak. Moeten we dan de aanvraag 

namens alle losse gemeenten doen? 

Dit moet niet, maar is wel een mogelijkheid. 

 

11.  Als bedrijven een idee hebben, kunnen ze 

dat idee dan ergens pitchen? 

 

Niet centraal via het innovatiebudget. Wellicht dat de wildcard challenge 

(https://starthubs.co/nl/zuid-holland/Wildcard-Provincie-Zuid-Holland-3/) 

van de provincie Zuid-Holland (deadline 2 maart 17:00) uitkomst biedt. 

Afhankelijk van de ervaringen daarmee wordt overwogen eind dit jaar een 

soortgelijke challenge vanuit BZK uit te zetten met digitale overheid als 

breed thema. 

 

12.  In hoeverre is het voor diensten/onderdelen 

van BZK mogelijk om deze subsidie aan te 

vragen? 

 

Deze kunnen gewoon aanvragen. Er wordt in zo’n geval uiteraard gelet op 

het voorkomen van enige vorm van belangenverstrengeling. 

 

13.  Worden subsidies niet toegekend als het 

project al gestart is? 

 

Prima als het onderdeel is van een groter geheel, maar aanvragen moeten 

een zelfstandig geheel vormen dat pas begint na gunning. Kosten van 

voor de gunningsdatum kunnen dus niet worden opgevoerd in de kosten 

van het project. 

 

https://codefor.nl/
https://almanak.overheid.nl/
https://almanak.overheid.nl/
https://starthubs.co/nl/zuid-holland/Wildcard-Provincie-Zuid-Holland-3/
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14.  Mag je al starten met voorbereidende 

werkzaamheden voorafgaand aan de 

bekendmaking?  

Men mag voor eigen rekening en eigen risico beginnen. (zie ook het 

antwoord op vraag 13). 

15.  Kun je het webformulier exporteren, om 

even naar een collega te sturen? 

 

Aan het eind van het formulier kan het ingevulde worden 

geprint/gedownload. Dat is net voordat er wordt verstuurd. Op dat punt 

kun je het formulier ook nog eerst opslaan om na consult weer te openen 

en alsnog te versturen. 

 

16.  Kun je alleen de begroting als bijlage 

toevoegen, en verder geen projectplan? 

 

Dat is correct. In het formulier zijn er vragen opgenomen waarin men het 

projectplan moet uitleggen. 

 

17.  Innovatiebudget is voor 2021, moet het ook 

op zijn in dit boekjaar? 

 

Nee dat hoeft niet. Start waarschijnlijk in juli en een doorlooptijd van een 

jaar. Er wordt bij honorering 80% voorschot gegeven. Ligt verder aan de 

regels van de eigen organisatie hoe er met dit geld wordt omgegaan. 

 

18.  Moet je wachten met starten of mag het 

een stuk co-financiering zijn? 

 

Er mag eerder worden gestart, maar die werkzaamheden/kosten mogen 

niet worden opgevoerd of worden aangeduid als eigen investering.  

 

19.  Hoe ziet de verantwoording tussentijds en 

achteraf (richting RVO/BZK) er uit?  

 

Er wordt periodiek om inhoudelijke tussenrapportages gevraagd en 3 

maanden na afronding een inhoudelijke eindrapportage.  

Bij een positieve beschikking wordt hierop verder nog ingegaan. Er wordt 

hiervoor een format geleverd. 

 

20.  Is het innovatiebudget een stuk financiering 

of wordt uitputting en resultaat gevolgd? 

 

Het is in de meeste gevallen GEEN subsidie. Een subsidie is een specifiek 

financieel instrument; bij de meeste projecten is het een bijdrage of een 

specifieke uitkering. Uitputting en resultaat worden gevolgd en eventuele 

onderuitputting wordt teruggevorderd. 

 

21.  Hoe kom ik aan het format voor het 

begrotingsformulier? 

Er staat op de website van RVO een link naar dit formulier. 

 

22.  Hoe belangrijk is het aansluiten op life 

events en zijn deze ook gedefinieerd? 

 

Het aansluiten op life events (levensgebeurtenissen) heeft betrekking op 

het beoordelingscriterium ‘betrokkenheid van gebruiker’. Het aansluiten 

op een life event wordt aangemoedigd, maar is geen verplichting. Indien 

het project verband houdt met een levensgebeurtenis worden 

onderstaande voorwaarden gesteld: 
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De indieners hebben aantoonbaar kennis van de levensgebeurtenis(sen) 

waarin burgers/ondernemers met het beschreven probleem te maken 

krijgen. 

Minimaal 2 partijen van de keten rond de levensgebeurtenis waar het 

innovatieve project onderdeel van uitmaakt, zijn aangesloten in het 

project. 

Er is een doel geformuleerd vanuit het belang van integrale 

dienstverlening aan burger/ondernemer. 

Via het programma Mens Centraal en de Rijksoverheidpagina vind je meer 

informatie over levensgebeurtenissen.  

 

23.  Stel dat je reeds een PoC (Proof of concept) 

hebt gedaan, en er een verfijning hiervan 

plaats vindt, waarbij naast de PoC 

organisatie ook andere overheidsonderdelen 

interesse hebben? 

 

Als het gaat om een opschaling van een pilot en daar meerdere 

overheidsorganisaties bij betrokken zijn is dat geen bezwaar. 

 

24.  Wat zijn de minimum en maximum 

bedragen die aangevraagd kunnen worden? 

 

Er zijn grote en kleine projecten met hun eigen definitie. Dit staat 

beschreven op de website. Er geldt geen minimumbedrag. Er geldt een 

maximale bijdrage vanuit het Innovatiebudget bij grote projecten van € 

800.000,-. Voor projectkosten zelf is er geen maximum.  

 

25.  De levensgebeurtenissen op overheid.nl zijn 

erg op de gemeenten gericht.  Kunnen jullie 

ook voorbeelden geven die voor 

waterschappen of provincies zijn gericht? 

 

Het aansluiten op life events (levensgebeurtenissen) heeft betrekking op 

het beoordelingscriteria ‘betrokkenheid van gebruiker’. Het aansluiten op 

een life event wordt aangemoedigd maar is geen verplichting. Via het 

programma Mens Centraal en de Rijksoverheidpagina vind je meer 

informatie over levensgebeurtenissen.  

 

26.  Wat zijn de voors- en tegens om voor een 

klein of groot project te gaan? 

 

Dat blijft een keuze aan de hand van de 

mogelijkheden/omstandigheden  van de aanvrager. De eigen bijdragen 

van grote en kleine projecten verschillen. De looptijd, de verantwoording 

enz. is hetzelfde. Ieder project wordt onafhankelijk bekeken op zijn eigen 

waarde. 

 

https://www.programmamenscentraal.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levensgebeurtenissen/overzicht-levensgebeurtenissen
https://www.programmamenscentraal.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levensgebeurtenissen/overzicht-levensgebeurtenissen
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27.  Worden havenbedrijven, Schiphol en andere 

staatsbedrijven ook als overheid 

beschouwd? 

 

Kijk in de https://almanak.overheid.nl 

 

28.  Neemt de verantwoording/rapportage fors 

toe als je in de categorie groot terecht 

komt? 

 

Alle projecten hebben dezelfde wijze van verantwoording. Als een project 

omvangrijker is zou de rapportage ook groter kunnen worden.  

 

29.  Als er voor de begroting een bepaald 

budget  wordt aangevraagd. Kunnen jullie 

dan ook goedkeuren maar met toezegging 

van een kleiner budget? 

 

Alleen als er geld overblijft in een categorie (klein/groot) kan gevraagd 

worden of er een zinvol project kan worden uitgevoerd voor het 

resterende bedrag. Er zal dan een nieuwe offerte moeten worden 

ingediend voor het nieuwe bedrag. Dit zal altijd gebeuren in samenspraak 

met de indiener. 

 

30.  Moeten alle betrokken partijen ook co-

financieren? 

De eis is dat het minimale % dat in de oproep staat aangegeven als eigen 

bijdrage wordt ingebracht. Wie van de betrokken partijen dat doet en voor 

welk deel is niet belangrijk. 

31.  Mag de eigen financiering ook in-kind zijn 

(uren)? 

Ja, dat mag. Hiervoor dient dan de handleiding overheidstarieven gebruikt 

te worden. We zullen een snelkoppeling op de website zetten. Momenteel 

(2021) is dit € 86,- per uur. 

32.  Is de samenwerking met andere overheden 

wenselijk of verplicht? 

Dat is een verplichting. 

33.  Kun je op een later tijdstip afzien van een 

aanvraag? 

Ja, dat is altijd mogelijk. 

34.  Als je meer dan 1 aanvraag indient, worden 

deze dan allemaal apart bekeken? 

Ja, die worden allemaal apart bekeken. Het kan zijn dat de jury oordeelt 

dat niet het hele budget naar 1 stad kan gaan. 

35.  Is er een voorkeur of een project in een 

begin- of latere fase zit? 

Nee, in principe niet. In een latere fase zul je wel meer moeten laten zien 

wat er is gebeurd en waarom deze stap (de aanvraag) nodig is. 

Uiteindelijk is dat natuurlijk wel de taak van de jury om daarover te 

oordelen. 

36.  Het ging in 2019 soms alleen over de 

samenwerking, dit jaar niet? 

Deze editie (2020 en 2021) gaat het vooral om de relatie naar de burgers 

en ondernemers. Het is dus veel directer. 

37.  Willen jullie iets weten over de resultaten 

van het project? 

Er zal een eindrapport moeten komen. Ook als het fout gaat zullen de 

lessons learned belangrijk zijn om te delen (wat ging er mis en waarom). 

https://almanak.overheid.nl/
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38.  Hoe hard is de einddatum van de 

projecten? 

Er is wel iets speling mogelijk als er een goede reden voor is, maar het 

mag niet veel later zijn. Bovendien moet het op tijd worden gemeld. De 

projecten hebben een jaar doorlooptijd vanaf de start (gunning).  

39.  Kun je een volgende fase van een project 

volgend jaar indienen? 

Ja, in principe wel. Het enige risico is dat niet zeker is of er volgend jaar 

weer budget zal zijn of dat er een speciale richting wordt gevraagd. Dat is 

dus een risico. 

40.  Wordt je ook geholpen met bijvoorbeeld 

waar je naar moet kijken om iets beter te 

krijgen? 

We hebben een informatiebijeenkomst en er is de mogelijkheid om vragen 

te stellen via innovatiebudgetbzk@rvo.nl . 

41.  Wat is de minimale rol van de 

samenwerkingspartners? 

Het gaat erom dat deze twee overheden de resultaten van het project 

zullen implementeren, dat is het doel van de regeling. Wat de onderlinge 

afspraken daarbij zijn, wie wat doet en hoe goed dat het doel dient, is ter 

beoordeling van de jury. 

42.  Hoe verloopt de financiering, is dat vooraf 

of achteraf? 

Wij zullen 80% na gunning als voorschot uitbetalen en 20% na 

goedkeuring van het eindrapport. 

43.  Worden de projecten uit dezelfde pot 

betaald als de voorstellen? 

Ja. Voor 2021 is echter bepaald dat er in totaal 6 miljoen beschikbaar is 

voor de projecten. 

44.  Wat verstaan jullie onder een overheid? Wij hebben op de website een link staan naar 

https://almanak.overheid.nl/ We gaan uit van wat daarin staat. 

45.  Wordt bekendgemaakt welke aanvragen wel 

en niet gegund zijn? 

Ja, dat wordt op internet bekend gemaakt. 

46.  Wordt ook de reden genoemd? Nee, alleen naar de aanvrager zelf. Het wil ook niet zeggen dat een 

aanvraag slecht is, het kan zijn dat er geen budget meer is bijvoorbeeld. 

47.  Krijg je altijd bericht naar aanleiding van 

het indienen van een webformulier? 

Ja. 

48.  Moet er bij het indienen van het 

webformulier al duidelijk zijn of de 

doelgroep betrokken is? Soms is daar 

namelijk geen tijd voor geweest. 

Als dat het geval is is het altijd goed om dit neer te zetten. Maar het is 

ook goed om aan te geven wat de plannen zijn. Kortom, het is verstandig 

om zoveel als mogelijk is weer te geven. 

49.  Wordt er achteraf ook een bijeenkomst 

georganiseerd om kennis te delen? 

Daar zijn we nog over aan het nadenken. We willen dat wel graag. 

50.  Mag je meerdere aanvragen doen? Ja, dat mag 

mailto:innovatiebudgetbzk@rvo.nl
https://almanak.overheid.nl/
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51.  Hebben jullie voorkeur voor generieke of 

specifieke projecten? 

In principe niet. De projectresultaten moeten natuurlijk wel 

opgeschaald/bij andere overheden toegepast kunnen worden. Dat is de 

hele opzet van de regeling. 

52.  Mag je eerder starten dan de 

gunningsdatum? 

Niet voor activiteiten die in het projectvoorstel staan. Eerder starten 

betekent dat dit geheel voor eigen rekening en risico gebeurt. 

53.  Wanneer moet het project gerealiseerd 

zijn? 

Een jaar na de gunningsdatum. 

54.  Kun je tussentijds bijsturen in de projecten? Ja, als dat beter is voor het voorgestelde resultaat mag dat. Wij moeten 

dan wel tevoren op de hoogte worden gebracht en toestemming geven. 

Dat geldt alleen voor de belangrijke wijzigingen. 
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