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Het verheugt mij zeer dat jij de functie van special envoy startups op je wilt

nemen Graag benut ik dan ook deze brief om je mede namens persoonsgegevens
] officieel in deze functie te benoemen voor dePersoonsgegevens

period© van januari 2015 tot en met juni 2016

Wjj hebben er alle vertrouwen in dat het StartupDelta initiatief onder jouw
leidtng ervoor zal zorgen dat Nederland internationaal op de kaart komt te

staan als de plek in Europa voor startups en doorgroei van de bedrijven van

de toekomst

Je zal hiervoor een Internationale council of influencers samenstellen die jou
zal adviseren over te nemen maatregelen en acties Ook zal je de relevante

spelers in Nederland betrekken om gezamenlijk na te denken over de unieke

propositie die Nederland op dit gebied heeft en hoe wij deze verder kunnen

versterken Dit zal leiden tot een startup agenda waaraan de diverse

stakeholders zich zullen verbinden en de acties zullen uitvoeren Je zal

Nederland ook actief internationaal positioneren als de plek in Europa voor

startup en doorgroei en verbindingen leggen met relevante Internationale

startuphubs zodat we kennis kunnen delen en startups eenvoudig naar

Nederland kunnen komen en vice versa

Wij bieden je graag de benodigde faciliteiten aan voor het uitvoeren van deze

belangrijke functie Er is een mooi team samengesteld vanuit mijn ministerie

de gemeente Amsterdam en de Kamer van Koophandel De gemeente
Amsterdam heeft voor een mooie werklocatie en bijbehorende faciliteiten

gezorgd op het marine terrein in Amsterdam
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Zoals afgesproken ontvang je voor deze functie geen bezoldiging. 
Noodzakelijke onkosten betaalt RVO.nl zoveel mogelijk op factuurbasis. 
Onkosten die je desondanks zelf moet maken kun je declareren. Dit kan 
worden geregeld via jouw projectdirecteur en via RVO.nl. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om reis- en verblijfkosten en kosten voor het ontvangen van 
gasten zoals lunches en diners. 

Voor dienstreizen die je in het kader van deze functie maakt bied ik je graag 
het gebruik aan van een taxi of van een dienstauto van EZ. Voor overige reis
en verblijfkosten gelden de normen zoals opgenomen in het reisbesluit 
binnenland en het reisbesluit buitenland. 
Voor representatiekosten en voor ontvangen geschenken gelden voor jou 
identiek aan ambtenaren de normen als genoemd in ARAR artikel 68 
respectievelijk als genoemd in de Regeling integriteitsbeleid EZ artikel 16 t/m 
21. 

Ik kijk uit naar onze prettige samenwerking, 

Met vriendelijke groet, 
Persoonsgegevens 

Henk Kamp 
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