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DOEL INNOVATIEGERICHT INKOPEN 

Bedrijfsleven uitdagen innovatieve oplossingen te 

ontwikkelen en te leveren: 

 

• Publieke taken efficiënter en effectiever uit te voeren. 

Sneller, goedkoper, betrouwbaarder, veiliger en duurzamer 

 

• In te kunnen spelen op maatschappelijke vraagstukken en 

technologische ontwikkelingen (veranderende publieke 

taak) 

 

Inkopen NL-overheden circa 60 miljard, Rijk 10 miljard 

Jaarlijks 200-300.000 overheidsopdrachten, 5.000 openbaar 
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PROCES 

• Start ver voor een aanbestedingsprocedure 

 

• Tijdig betrekken van de markt 

 

• Scherpe partnerkeuze 

 

• Vraagarticulatie, marktverkennen 

 

• Inzicht in maatschappelijke uitdagingen 
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ORGANISATIE 

 

• Innovatievriendelijke cultuur: 
commitment en prikkels 

 

• Teamgeest: inkopende 
organisatie ipv inkoper 

 

• Focus op resultaat ipv proces 

 



(PRE)COMMERCIEEL INKOPEN 
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• O&O-uitzondering in de Aanbestedingswet 2012 

• Borg voldoende leveranciers in commerciële fase 

• Let op O&O&I staatssteunkade 



JURIDISCHE INSTRUMENTEN 

• Innovatiesubsidie: stimuleren bestaande initiatieven, geen 

afname instrument; beperkt sturend 

• Proeftuin, pilot: ruimte bieden innovatieve oplossingen te 

testen, geen afname instrument, beperkt sturend 

• PCP/SBIR: aanpak om innovatieve oplossingen te laten 

ontwikkelen; R&D noodzakelijk; geen afname instrument 

• Innovatiepartnerschap: procedure om innovatieve 

oplossingen te laten ontwikkelen en af te nemen; R&D 

noodzakelijk 

• Prijsvraag, concurrentiegerichte dialoog, 

onderhandelingsprocedure: procedures om innovatieve 

oplossingen in te kopen 
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http://www.innovatiekoffer.nl/instrumenten/proeftuin/
http://www.innovatiekoffer.nl/instrumenten/een-prototype-laten-ontwikkelen-met-sbir-pcp/
http://www.innovatiekoffer.nl/instrumenten/innovatiepartnerschap/
http://www.innovatiekoffer.nl/instrumenten/prijsvraag/
http://www.innovatiekoffer.nl/instrumenten/concurrentiegerichte-dialoog/


PI ZAANSTAD 

Detentie centrum van de  

toekomst: 

• Minder bewakers  

• Meer mensen op een cel 

 

 

Innovatietraject 

• Beproeven innovatieve oplossingen in 2006 Detentie 

Concept Lelystad (ICT en indeling) 

• Uitgebreid geëvalueerd, niet alles succesvol 

• Toegepast PI Zaanstad, PPS waarde 300 miljoen 

• Opening 2016 
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REGIO SBIR - FUNBAR  

Samenwerking Gem.  

Amsterdam, Rotterdam en  

Rijkswaterstaat 

 

 

 

SBIR-traject 

• Ontwikkel functionele fysieke barrière 

• €400.000 beschikbaar voor 

> 5-6 onderzoeken naar innovatieve oplossingen 

> 3-4 ontwikkeltrajecten 
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INNOVATIETRAJECT – BEDDENWASCENTRALE 

ERASMUS MC 

Schonere bedden door  

robottechnologie, lagere  

kosten, minder water en CO2 

Winnaar Europese  

innovatiegericht inkopen prijs 
 

 

 

 

 

Doorontwikkeld innovatietraject 

• Competentie tussen leveranciers, versterken keten, 

gunnen op kwaliteit, innovatieprikkels in contract 
 

http://www.innovatiekoffer.nl/trajecten/beddenwas-centrale/  
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https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/gerelateerd/slimverduurzamenvangemeentegebouwen-8oktober2015.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/gerelateerd/slimverduurzamenvangemeentegebouwen-8oktober2015.pdf
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https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/gerelateerd/slimverduurzamenvangemeentegebouwen-8oktober2015.pdf
http://www.innovatiekoffer.nl/trajecten/beddenwas-centrale/
http://www.innovatiekoffer.nl/trajecten/beddenwas-centrale/
http://www.innovatiekoffer.nl/trajecten/beddenwas-centrale/
http://www.innovatiekoffer.nl/trajecten/beddenwas-centrale/
http://www.innovatiekoffer.nl/trajecten/beddenwas-centrale/
http://www.innovatiekoffer.nl/trajecten/beddenwas-centrale/
http://nos.nl/artikel/2068186-ziekenhuis-haalt-bedden-door-robotwasstraat.htmlhttp:/nos.nl/artikel/2068186-ziekenhuis-haalt-bedden-door-robotwasstraat.html


WAT KAN INNORAIL? 

Voeren van een dialoog met de inkopende overheid: 

• Wat zijn de maatschappelijke uitdagingen? Waar is 

innovatie voor nodig? 

• Wat zijn de kaders voor deze innovaties? Welke kaders 

moeten wijken?  

• Wanneer is de innovatie technisch en economisch 

haalbaar? 

Inspireren en stimuleren te innoveren 

Uitwisselen van (fundamentele) kennis 

Leren van andere sectoren 
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MEER INFORMATIE 

Vragen (kan ook via info@pianoo.nl)  

 

 

Meer informatie innovatiegericht inkopen 

• www.innovatiekoffer.nl  

• www.pianoo.nl    

 

Contact 

• Floris den Boer 

• floris.denboer@pianoo.nl  
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