
Startup in Residence: Meetup 30 juni 
Bringing startups and governments together



• Planning voor vandaag

 Introductie SiR programma

 Introductie challenge

 Vragen 

• Huisregels

 Zet je microfoon op mute. 

 Verbindingsproblemen? Zet dan ook je camera uit. 

Welkom op de meetup van SiR SZW
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• 6 organisaties

• 18 challenges

• Trainingen

• 3-5 maanden ‘in residence’

• Toegang tot overheidsnetwerk

• Mentors

Startup in Residence InterGOV
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• Deadline vragen 1ste ronde -
stellen t/m 6 juli 12:00 (ronde 
1). Antwoord: 9 juli 

• Deadline vragen 2de ronde -
stellen t/m 14 juli 12:00 
(ronde 2). Antwoord: 17 juli

• Deadline indienen verzoek 
tot deelname 28 juli 12:00 
uur

• Selectiebesluit: 10 augustus

• Pitchronde 31 augustus tot 4 
september

• Indienen inschrijving: 18 
september 2020 12.00 uur

• Bekenmaking winnaar 5 
oktober

Praktische informatie: Vooruitblik programma SiR
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• 4 A4 + 1 A4 bijlage (in 
hetzelfde document)

• Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument 
(UEA)

› Meer informatie op 
www.starthubs.co 
(selectielijdraad)

Praktische informatie: Inzending
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Startup in Residence: Meetup 30 juni

Van interventie naar effect | Inspectie SZW

Arieke van Os,
Guido Driessen

Gezonde en veilige werkomstandigheden en een eerlijke betaling. Houdt u zich aan de 
wet? En werkt het sociale zekerheidsstelsel? De Inspectie SZW houdt hier toezicht op. 

Daar waar de hardnekkigste problemen zitten en het effect het grootst is.



Proces van interventie naar effect
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1. De koppeling tussen het verwachte effect per interventie vooraf en het behaalde 
effect tijdens en na afloop van een interventie is lastig te achterhalen en slecht 
meetbaar, waardoor het zicht op welk effect per interventie wel èn welk effect niets 
heeft opgeleverd lastig meetbaar is. 

 Hoe verbeteren we de beschrijving van het verwachte èn behaalde effect per interventie om 
tot betere (bij)stuurinformatie te komen?

2. De registratie van informatie over geplande, lopende en uitgevoerde 
interventieactiviteiten en interventieresultaten gebeurt in verschillende deelproducten 
die tijdens het interventieproces worden opgesteld en is daarom versnipperd en 
incompleet.

 Hoe verbeteren we de registratie van informatie over interventieactiviteiten (wat, wanneer, op 
welke wijze en met welk effect per interventie) om tot betere kennisdeling en 
(bij)sturingsinformatie te komen?

Wat is nu het probleem waar een oplossing 
voor wordt gezocht?
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