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InnovatIegerIcht Inkopen
De Nederlandse overheid besteedt jaarlijks ruim 57 miljard 
euro aan producten, diensten en werken. Voor de inkoop 
hiervan streeft men natuurlijk naar de juiste kwaliteit voor 
de beste prijs. Maar een andere doel-stelling van veel over-
heden is ook continue vernieuwing van producten, dien-
sten en werken. 
Met innovatiegericht inkopen wordt doelgericht gezocht 
naar innovatieve oplossingen vanuit de markt. Door de 
grote koopkracht van de overheid bevordert innovatiege-
richt inkopen de innovatiekracht van de Nederlandse markt 
(binnen voorwaarden van effectiviteit en efficiëntie van de 
overheids-bestedingen).

De term ‘innovatie’ wekt vaak de indruk dat het om radicale 
hightechontwikkelingen moet gaan. Niets is minder waar. 
Ook het aanpassen van een bestaand product om beter aan 
de vraag te voldoen beschouwen we als innovatie. Zo heeft 
asfalt de laatste jaren vele innovaties doorgemaakt. 

De pIanoo-reeks 
InnovatIegerIcht Inkopen bestaat uIt: 
1. Eigen Initiatief. Hierin staat centraal hoe een inkopende 

organisatie kan omgaan met initiatieven en innovaties 
die haar ongevraagd worden aan-geboden vanuit de 
markt.

2. Het uitvragen van innovatieve voorstellen. Voor de situ-
atie waarin de inkopende organisatie bewust op zoek is 
naar innovaties vanuit de markt en daarom vraagt of daar 
ruimte voor laat in haar inkopen en aan-bestedingen.

3. Innovatie tijdens de looptijd van huidige contracten. Ook 
als er al een contract afgesloten is hoeft innovatie nog 
niet op te houden. Dit deel is gericht op het stimuleren 
van innovatie tijdens de looptijd van een contract. 

4. Lessen uit de praktijk (deze uitgave). Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden uit de Nederlandse publieke sector 
wordt geschetst wat de rol van de inkoper kan zijn in het 
verhogen het succesvol Innovatie-gericht Inkopen.

pIanoo-vakgroep 
Inkoopmanagement publIeke sector
De PIANOo-vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector 
bestaat uit strategische inkoopprofessionals die werkzaam 
zijn bij rijk, waterschappen, gemeenten en woningcorpo-
raties, aangevuld met wetenschappers. De leden van de 
vakgroep nemen deel op persoonlijke titel en niet als verte-
gen-woordiger van de organisaties waar zij werkzaam zijn. 
Voorzitter van de vakgroep is prof. dr. Jan Telgen, Hoogle-
raar Inkoopmanagement aan de Universiteit Twente. 
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4 Innovatiegericht inkopen

De rol van professionele inkoopadviseurs bij het inkopen van innovatie verdient meer 

aandacht. Vanuit hun expertise kunnen zij behoeftestellers bij de overheid helpen om 

inkopen verantwoord in te richten op het verkrijgen van innovatieve oplossingen. Het 

is hun uitdaging de mogelijkheden van bestaande inkoopprocedures volledig te benut-

ten voor dit doel: binnen de kaders van de aanbestedingsregels ruimte creëren voor 

opdrachtnemers met vernieuwende ideeën. 

Aan de hand van zes voorbeelden laat deze handleiding zien hoe vroegtijdige samen-

werking van inkoopadviseurs met behoeftestellers/projectleiders kan leiden tot vernieu-

wing en innovatie. Volgens prof. dr. Jan Telgen, voorzitter van de PIANOo-vakgroep 

Inkoopmanagement Publieke Sector, zijn de voorbeelden “allemaal innovatiepareltjes”. 

Op pagina 32 gaat hij aan de hand van de zes voorbeelden in op de rol van de inkoper 

tijdens het inkoopproces van innovatie. De handleiding sluit af met een aantal prakti-

sche tips waarmee een inkoper zijn rol in het innovatieproces kan vergroten. 

de zes voorbeelden
De zes voorbeelden bestrijken een variëteit aan overheidsdopdrachtgevers, inkoopter-

reinen en aanbestedingsvormen. Ze zijn gekozen uit de ruim twintig voorbeelden die 

eind 2009 door de Minister van Economische Zaken naar de Tweede Kamer werden 

gestuurd, als praktijkvoorbeelden van de manier waarop overheden hun aanbeste-

dingsmacht gebruiken om innovatie te bevorderen.    

InleIdIng



Lessen uit de praktijk 5

Project

DigiDijk

Cell Broadcast

Brugdek van  
composiet

Huisvesting  
Nederlands 
Instituut voor 
Ecologie 
(NIOO-KNAW) 

Statiq Cooling

Stalen bruggen

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Ministerie van BZK

Provincie Fryslân

Koninklijke  
Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen 
(KNAW)

Rijksgebouwendienst

Rijkswaterstaat

Omschrijving/Vraag

Ontwikkelen van 
meetapparatuur om 
vroegtijdig vast te 
stellen of dijken zullen 
falen

Brokerfunctie voor 
inschakelen van 
mobiele telefoons voor 
burgeralarmering

Toepassing van nieuwe 
materiaalsoort (com-
posiet) bij beweegbaar 
deel van een brug 

Duurzaamste gebouw 
van Nederland met 
combinatie van toe-
passing van bestaande 
en nieuwe technieken

Nieuw type gebouw-
koeling met duur-
zame kenmerken 
voor bestaande bouw 
toegepast in sportzaal 
voor gedetineerden

Prijsvraag 

Hoe aanbesteed?

Aanbesteding van 
ontwikkeling met  
SBIR3 

Europese aanbeste-
ding met marktconsul-
tatie vooraf

Ontwerp aanbesteed 
via prijsvraag

Europese aanbeste-
ding met marktconsul-
tatie vooraf

Europese aanbeste-
ding, eerste toepas-
sing bij de overheid 
(launching customer)

Internationale  
prijsvraag 

Stand van zaken

Afgerond; pilot  
toepassing door  
Waterschap Delfland

Dienst wordt per 2011 
operationeel

In juli 2010 in gebruik 
genomen

Oplevering gepland 
najaar 2010

Gerealiseerd

Winnaar bekend ge-
maakt oktober 2009

3 Zie beschrijving in kader op pagina 8

De tabel geeft een indruk van de verschillen tussen de voorbeelden. 
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dIgIdIjk
InnovatIeve voRmen van dIjkBewakIng

1
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aanleiding
Aanleiding voor het project DigiDijk waren twee 

voorvallen. Eén waarbij een dijk het plotseling 

begaf (bij Wilnis, augustus 2003) en een andere 

waarbij dit bijna het geval was (bij Stein, januari 

2004). Het belang van een oplossing is groot; in 

Nederland liggen er alleen al 3.500 km dijken die 

bestand moeten zijn tegen de golven van zee, 

meren en rivieren (primaire waterkeringen). Daar 

komt nog bij 14.000 km aan dijken langs andere 

wateren (regionale waterkeringen). Bovendien 

wordt verwacht dat die dijken het steeds zwaar-

der te verduren zullen krijgen vanwege klimaat-

verandering en bodemdaling. 

Al deze waterkeringen worden regelmatig visueel geïnspecteerd. Wat zou men nog 

meer kunnen doen, behalve de inspecties opvoeren en intensiveren, om vroegtijdig 

te onderkennen dat een dijk zwakke plekken vertoont? Bieden recent ontwikkelde 

sensortechnieken mogelijkheden om de visuele inspectie te ondersteunen met actuele 

en precieze gegevens over de staat waarin een waterkering verkeert? Die vraag kwam 

eind 2006 via WINN – het waterinnovatieprogramma van Rijkswaterstaat - terecht bij 

Louise de Jong van de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat (DID), die gevraagd werd 

de rol van projectleider op zich te nemen. “De toenmalige staatsecretaris Schultz van 

Haegen vroeg zich naar aanleiding van Wilnis en Stein af: ‘Hadden we dat niet moeten 

zien aankomen?’ Dat was de aanzet voor het project DigiDijk.”

Inkoopproces
De aanbesteding is via het SBIR programma uitgevoerd (zie kader op pag. 8). Een van 

de voorwaarden van dit programma is dat het gaat om een maatschappelijke behoefte 

waarvoor nog geen adequate oplossing voorhanden is. De vraag van WINN voldeed 

daaraan. Bij DigiDijk was het budget toereikend voor vijf haalbaarheidsonderzoeken 

en twee prototypes. De oproep ging uit van een zeer ruime vraagspecificatie: ‘…het 

inzetten van nieuwe waarnemingstechnieken voor het beheer van dijken en voor het 

vroegtijdig opsporen van zwakke plekken…’. 

De selectie van de gegadigden voor het haalbaarheidsonderzoek (fase 1) en voor het 

ontwikkelen van een prototype (fase 2) vond plaats door een onafhankelijke beoorde-

Aanbesteding in de vorm van Small Business 
Innovation Research (SBIR) voor een ontwik-
keling4 van nieuwe technieken voor het be-
heer van waterkeringen en het vroegtijdig op-
sporen van zwakke plekken. Een oproep eind 
2007 leverde 21 voorstellen op, waaruit de vijf 
meest kansrijke werden geselecteerd voor een 
haalbaarheidsonderzoek. April 2008 werden 
twee voorstellen aangewezen om een wer-
kend prototype te maken. Eén van de geselec-
teerde prototypes is GeoBeads van Alert So-
lutions, dat in de loop van 2009 is opgeleverd. 
Het andere is ‘Monitoring vanuit de ruimte’ 
van Hansje Brinker BV dat in april 2010 klaar 
moet zijn. Voor beide innovatieve oplossingen 
bestaat belangstelling in de markt.

Beschrijving

4 Zie beschrijving in kader op pagina 8 
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lingscommissie die deels was samengesteld uit materiedeskundigen. 

De programmagroep Verbetering Inspecties Waterkeringen adviseerde de beoorde-

lingscommissie over de selectie van de haalbaarheidsonderzoeken. Alle indieners van 

de 21 voorstellen in fase 1 kregen de gelegenheid hun voorstel toe te lichten voor deze 

commissie. 

De criteria waren (a) de bijdrage aan de monitoring en het beheer; (b) de technische 

kwaliteit en de mate van innovatie; (c) het economisch perspectief en (d) de toege-

voegde waarde voor de samenleving en de bijdrage aan ‘een duurzame overheid’. Bij 

de selectie van de prototypes speelden naast deze criteria ook de begrote kosten een 

rol. Met een intentieverklaring van een externe financier konden partijen extra punten 

verdienen.

 

De SBIR is zo ingericht dat kleine of nieuwe bedrijven met weinig of geen ervaring bij 

aanbestedingen worden gefaciliteerd bij het uitwerken, indienen en presenteren van 

hun voorstel. Alle indieners van de 21 voorstellen in fase 1 kregen dus de gelegenheid 

hun voorstel toe te lichten voor de adviescommissie. De projectleider en de adviseurs 

van Agentschap NL bezochten elk van de vijf opdrachtnemers voor het haalbaarheids-

onderzoek in diens eigen omgeving, om zich een gedegen beeld te vormen van de 

achtergronden van de indieners en de bijzonderheden van hun voorstel. 

 

In fase 2 moet een werkend prototype worden opgeleverd, in overeenstemming met 

het daarover afgesloten contract. Toepassing van de innovatieve oplossing is daarmee 

niet gegarandeerd; de winnaars kunnen hun voordeel doen met de netwerken van de 

opdrachtgever en voortbouwen op de PR die het winnen van de competitie met zich 

De small Business innovation research (SBIR) is een vorm 
van aanbesteding waarmee de Rijksoverheid  onderzoek 

en ontwikkeling aanbesteedt. Hiermee wordt verzekerd dat  de gewenste op-
lossingen voor maatschappelijke vragen op de markt komen. De SBIR kent drie 
fasen. In de eerste fase stelt het ondernemers in staat een haalbaarheidson-
derzoek van een uitgekozen idee uit te voeren. In de tweede fase krijgen de 
meest kansrijke en innovatieve ideeën de opdracht voor verdere ontwikkeling 
tot een bruikbaar prototype. In de derde fase is de ondernemer zelf aan zet om 
het product of de dienst in de markt te zetten. De SBIR behoort daarmee tot de 
zogeheten ‘precommerciële’ aanbestedingsvormen. 
De SBIR is oorspronkelijk ontwikkeld in de VS om met name kleine bedrijven 
tot innovatie aan te zetten. Het ministerie van EZ heeft de SBIR aangepast 
aan de eisen van de Nederlandse en Europese regelgeving. De SBIR staat in 
Nederland open voor alle bedrijven. En een product dat of dienst die via een 
SBIR-project wordt ontwikkeld, moet in principe ook kunnen worden afgeno-
men door een andere partij dan de opdrachtgever voor de SBIR. 

sBir
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meebrengt. Bij DigiDijk blijkt er belangstelling bij de waterschappen voor toepassing 

van GeoBeads, bij het Wetterskip Fryslân voor ‘Monitoring vanuit de ruimte’. 

uitvoering
•	 De uitvoering van een SBIR vindt plaats in opdracht van een (of meer) van de 

deelnemende ministeries, in samenwerking met Agentschap NL. Oproepen worden 

gepubliceerd op de website van Agentschap NL5.

•	 De formele opdrachtgever is het ministerie in wiens opdracht de oproep plaatsvindt. 

Dit is ook de contractpartner voor de bedrijven die een opdracht tot een haalbaar-

heidsonderzoek in de wacht slepen of die een opdracht tot het ontwikkelen van 

een prototype winnen. Bij DigiDijk was dit de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat. 

•	 Bij DigiDijk waren de waterschappen, bij wie het beheer over de regionale waterke-

ringen ligt, als niet-rijksoverheid betrokken. De waterschappen waren onder meer 

vertegenwoordigd in de adviescommissie. 

•	 Een inkoopadviseur van de eigen organisatie (Data-ICT-Dienst) maakte geen deel uit 

van het projectteam. De adviseur van Agentschap NL bewaakte de gang van zaken 

vanuit aanbestedingsoogpunt. Bij het opstellen van de contracten was wel een 

juridisch adviseur/inkoper namens de Data-ICT-Dienst betrokken.   

Conclusies
•	 Het ging bij DigiDijk om een maatschappelijk probleem waarvoor de markt nog 

geen kant-en-klare oplossing bood. DigiDijk leverde twee6 marktrijpe prototypes 

op, waarvan één (GeoBeads) al commercieel wordt toegepast en voor het andere 

(Monitoring uit de ruimte) gerichte belangstelling bestaat.

•	 Beide systemen bieden een vernieuwende aanvulling op de tot nu toe gehanteerde 

inspectiemethoden, die voor verschillende doelen kunnen worden ingezet. Geo-

Beads is met name interessant voor toepassing op kleinere schaal, bij onderdelen 

van een waterkering waar problemen worden verwacht. ‘Monitoring uit de ruimte’ 

levert juist meerwaarde op wanneer het met regelmaat op grotere schaal wordt 

ingezet en is dan ook kosteneffectief. In die zin vullen beide systemen elkaar aan, 

zonder dat dit de inzet was geweest.

•	 Beide prototypes zijn ontwikkeld door een speciaal hiervoor opgericht bedrijf (‘start 

up’). Voor beide vindingen geldt dat ze ook (kunnen) worden toegepast voor an-

dere doeleinden dan het oorspronkelijke. 

•	 Hansje Brinker BV, de ontwikkelaar van GeoBeads, is genomineerd voor de prijs van 

de ‘meest innovatieve start up’, wat erkenning betekent voor het innovatieve ka-

rakter van zijn vinding. Alert Solutions (leverancier ‘Monitoring in de ruimte’) heeft 

inmiddels twee opdrachten verworven via een ‘normale’ aanbesteding.

•	 Zoals gebruikelijk bij een SBIR is geen sprake van garantie op toepassing ,maar wel 

van een inspanningsverplichting om via het netwerk van de Data-ICT-Dienst bij 

Rijkswaterstaat en van de waterschappen de toepassing te steunen. De projectleider 

5 www.senternovem.nl/sbir/hoe_werkt_dit_programma/index.asp
6 Bij tenminste een van de drie andere voorstellen waarvoor een haalbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd, is sprake van 

een mogelijke commerciële toepassing. 
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heeft hierin een actieve rol gespeeld, wat heeft geleid tot een pilot bij Hoogheem-

raadschap Delfland. 

•	 De ontwikkelde technieken bleken toepasbaar in andere situaties dan bij dijken, wat 

hun economische potentie vergroot. 

•	 Wanneer een of beide bedrijven niet levensvatbaar blijken te zijn, kunnen ze het 

idee eventueel verkopen aan andere bedrijven aangezien beide bedrijven zelf 

beschikken over het intellectueel eigendomsrecht op hun innovatie (standaard bij 

SBIR). 

•	 Zoals gebruikelijk bij een SBIR is geen sprake van garantie op toepassing maar wel 

van een inspanningsverplichting om via het netwerk van de Data-ICT-Dienst bij 

Rijkswaterstaat en van de waterschappen de toepassing te steunen. 

Binnen Rijkswaterstaat is de belangstelling voor de nieuwe technieken er zeker, maar 

het blijkt lastig om de technieken te implementeren binnen de vaste werkwijze. “Om 

de slag naar gangbare operatie te maken, is extra inspanning vanuit de reguliere orga-

nisatie nodig, met name van de dienstonderdelen die zich met dijkbewaking bezighou-

den”, aldus Louise de Jong.

Wel heeft de actieve rol van de projectleider geleid tot een pilot bij Hoogheemraad-

schap Delfland.

Inkooplessen
•	 De projectleider heeft aangegeven dat zij graag meer ondersteuning zou hebben 

gehad van een ervaren en innovatiegerichte inkoopadviseur vanuit de eigen organi-

satie. Iemand die in staat en bereid is om mee te denken met de specifieke eisen bij 

de aanbesteding van innovatieve projecten, heeft een toegevoegde waarde voor het 

project. Voor zover het ging om de passages in contracten over intellectueel eigen-

dom, termijnen voor verantwoording en de verplichting voor het overdragen van 

jaarrekeningen was die (juridische) ondersteuning er wel. Agentschap NL leverde 

eveneens een grote bijdrage aan deze SBIR. 

•	 Inkopers zouden een grotere bijdrage kunnen leveren aan de aanbesteding als zij 

inzicht hebben in de specifieke kenmerken van innovatiegericht aanbesteden en 

als zij enig inzicht hebben in potentiële gebruikers van bepaalde technieken en de 

stand van zaken op de markt. 

•	 Om toekomstige toepassing in de praktijk zeker te stellen, kun je mogelijke gebrui-

kers niet vroeg genoeg betrekken. Bij DigiDijk is veel aandacht besteed aan publici-

teit, zodat meer mensen kennis konden nemen van de nieuwe technieken. 

•	 De vraagstelling voor DigiDijk was open, maar wel toegespitst op het onderwerp 

‘gegevens ten behoeve van beter dijkbeheer’. Het onderwerp sprak aan, wat moge-

lijk mede voor het succes van dit project heeft gezorgd. 
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Cell 
BRoadCast
een nIeuwe manIeR om te InfoRmeRen 
In CRIsIssItuatIes

2
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aanleiding
De vraag van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2005 was: 

zijn er - naast de huidige mogelijkheden via si-

rene, radio, tv en internet - andere manieren om 

burgers te alarmeren en ook te informeren bij 

crisissituaties? Uitgangspunt was bovendien de 

zelfredzaamheid van burgers te vergroten door 

hen meer handelingsperspectieven te verstrek-

ken. Dat hoeft niet altijd te zijn “naar binnen-

gaan, ramen en deuren sluiten en de radio of tv 

aanzetten” zoals de instructie luidt bij de inzet van sirenes. Een nadeel van sirenes is 

dat mensen met een gehoorbeperking deze niet vernemen. 

Bij het inventariseren van nieuwe technische mogelijkheden bleek Cell Broadcast een 

aantrekkelijke kandidaat voor het gericht alarmeren en informeren van burgers in cri-

sissituaties. Deze functie – die het bestaande netwerk gebruikt om berichten te sturen 

naar toestellen die zich binnen een bepaald bereik bevinden – is standaard aanwezig 

binnen mobiele netwerken. Om deze nog ongebruikte techniek voor het doel van 

crisiscommunicatie in te zetten, moeten tal van technische obstakels worden overwon-

nen, op het gebied van standaardisering, implementatie in netwerken en instellingen 

van mobiele apparaten.

Cell Broadcast (CB) is – anders dan bijvoorbeeld sms - een zogeheten point-to-multi-

point oplossing, waarbij een bericht naar vele ontvangers tegelijk wordt verzonden. 

CB is niet gevoelig voor congestie (‘Nieuwjaarseffect’) en vereist geen speciale aanmel-

ding (‘opt out’). Het is privacy-proof: wie het bericht ontvangt, is niet bekend bij de 

opdrachtgever voor het bericht: de meldkamers van de veiligheidsregio’s. 

Inkoopproces
Van tevoren was duidelijk dat een Europese aanbesteding moest plaatsvinden. Omdat 

het ging om een innovatieve dienst, was de aanbesteding in percelen verdeeld. De 

overweging om de brokerfunctie - een intermediair die ervoor zorgt dat de aangemel-

de berichten op de gewenste plekken worden afgeleverd - uit te besteden hing samen 

met de wens van netwerkeigenaren om de integriteit van hun netwerk te beschermen. 

De broker speelt een intermediaire rol en vormt een buffer tussen de aanbieders van 

berichten en de netwerkeigenaren, die het vertrouwen van beide partijen moet genie-

ten. Om die reden is gekozen voor het contracteren van deze functie door BZK. 

Aanbesteding van brokerfunctie voor ‘NL 
Alert’, een nieuwe manier om te berichten 
over rampen en bedreigingen. NL Alert zal 
vanaf 2011 de alarmering met behulp van sire-
nes (en radio/tv/internet) gaan aanvullen met 
berichten via de mobiele telefoon, te ontvan-
gen op toestellen die zich binnen het bereik 
van zenders in het door de ramp beïnvloede 
gebied bevinden. Het contract met het bedrijf 
dat deze dienst gaat ondersteunen, is begin 
2010 getekend. 

Beschrijving
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De aanbesteding voor de brokerfunctie is een onderdeel van het bredere programma 

om te komen tot de nieuwe alarmeringsondersteuning. Andere onderdelen betreffen 

het opstellen van de protocollen voor het indienen van berichten, de authenticatie-

procedure, de veiligheidsaspecten, de vertaling van doelgroepen naar geografische 

gebieden, de implementatie in de netwerken etc. Ook heeft BZK contact gelegd met 

andere Europese landen om te komen tot standaardisering van de instellingen voor de 

door CB te gebruiken kanalen bij de producenten van mobiele apparaten. 

De programmamanager van BZK, Willy Steenbakkers, liet zich op inkoopgebied advi-

seren door een extern ingehuurde inkoopadviseur. “Gezien het innovatieve karakter 

van CB, wisten we dat we een inkoopadviseur nodig zouden hebben die flexibel en 

creatief was en die strategisch kon meedenken. Bovendien was kennis van de tele-

commarkt sterk gewenst. Helaas was er vanwege de op handen zijnde verhuizing 

van BZK niemand met dat profiel beschikbaar. Daarom hebben we iemand van buiten 

aangetrokken.” In een vroeg stadium, vóór de Request for Information (zie hieronder), 

werd daarom een aanbesteding opgezet voor deze detacheringklus. De inkoopadviseur 

maakte vervolgens deel uit van het projectteam.

uitvoering
In eerste instantie dacht het projectteam bij BZK aan een Europese aanbesteding van 

de brokerfunctie op basis van zelf opgestelde technische vereisten. Met het oog hierop 

schreef BZK vóór de zomer van 2008 een Request for Information (RfI) uit, die de ge-

wenste dienst op hoofdlijnen beschrijft. Daarmee vroeg men de markt om een reactie: 

welke rol ziet u voor uzelf hierbij? In feite gaat het hier om een marktconsultatie.

 

Op de RfI ontving BZK zeven of acht reacties, die een koersverandering in de aanbe-

steding inleidden. Marktpartijen wezen erop dat de techniek van mobiele netwerken 

razendsnel verandert, zeker gezien de termijn van 15 jaar die BZK voor ogen had. Bo-

vendien zouden sommige partijen wel kunnen meedoen aan een aanbesteding geba-

seerd op een functionele vraag, maar geen rol van betekenis hebben als het zou gaan 

om een technisch ‘dichtgetimmerde’ uitvraag. Willy Steenbakkers: “Die reacties waren 

cruciaal voor ons besluit om de aanbesteding niet te baseren op volledig uitgeschreven 

technische specificaties maar op een veel meer functionele vraag.” 

 

Op de daarop volgende ‘Request for Quotation’ (RfQ) werden eveneens acht reacties 

ontvangen. Hiermee kreeg BZK een idee van de kosten waarmee men rekening moest 

houden en inzicht in de ‘proven ability’ van de deelnemende partijen. Op grond van 

deze reacties selecteerde BZK vijf partijen die als ‘preferred supplier’ werden toegelaten 

tot de definitieve aanbesteding. Deze aanbesteding leidde uiteindelijk tot keuze van 

één partij, op basis van de aangeboden prijs. 

 

Naast de overeenkomst met de partij die als broker gaat functioneren, sluit BZK ook 

contracten met elk van de drie mobiele netwerkeigenaren in Nederland. Deze contrac-

ten zijn niet aanbesteed, maar uitonderhandeld in een onderhandelingsproces met 

de drie partijen samen. BZK betaalt hen een vergoeding op basis van hun werkelijke 
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investeringen en de introductiekosten. Ook zijn afspraken gemaakt over het exclusieve 

gebruik van kanalen voor CB. Deze werkwijze is afgestemd met de Nederlandse Mede-

dingingsautoriteit (NMa). 

 

BZK heeft bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken een subsidieaanvraag 

ingediend in het kader van ‘ICT en maatschappelijke sectoren’ voor een uitbreiding van 

de alarmeringsservice met het voorlezen van berichten voor blinden. Verder zoekt het 

projectteam nog naar oplossingen voor situaties waarin de meeste mensen hun mobiel 

hebben uitgezet, zoals tijdens het sporten.

Conclusies en status 
•	 Het maatschappelijk belang van betere informatie aan burgers in crisissituaties, 

evenals de politieke wens van de toenmalige minister van BZK om de zelfredzaam-

heid van burgers te vergroten, motiveerde BZK om naar nieuwe vormen van alar-

mering te zoeken. Tot nu toe bestond hiervoor geen business case, zodat providers 

er niet mee aan de slag gingen. BZK heeft zelf de conclusie getrokken dat CB een 

geschikte techniek is voor het alarmeren van burgers bij crisissituaties.

•	 Consultatie van de markt via de Request for Information (RfI) leidde tot een 

functionele uitvraag. Het voordeel daarvan was dat nieuwe partijen in aanmerking 

kwamen voor de opdracht. De RfI is te beschouwen als een marktconsultatie. 

•	 Eindgebruikers van de dienst zijn de burgers. Tot nu toe werden zij, afgezien van 

een live trial in 2007 in Zeeland, niet bij het project betrokken. De resultaten van de 

evaluatie onder de deelnemers zijn meegenomen in het vervolgtraject. Een informa-

tiecampagne in het kader van ‘Denk Vooruit’ moet hen op de hoogte stellen van de 

nieuwe dienst. Vanaf 2011 kunnen zij kennis maken van de nieuwe alarmering in 

combinatie met de maandelijkse sirenetest. 

•	 BZK heeft besloten het intellectueel eigendom af te kopen, zodat men de dienst 

opnieuw kan aanbesteden wanneer een partij niet langer in staat is het contract na 

te leven. 

•	 CB heeft in 2009 de prijs gekregen van het Europese Forum 112 voor het meest 

innovatieve project op het gebied van burgeralarmering. Verder neemt het aantal 

EU-landen dat heeft besloten deze techniek ook te gaan gebruiken, snel toe. 

Inkooplessen
•	 Hoogwaardige inkoopkennis in een vroeg stadium is onontbeerlijk, omdat het pro-

ces flexibiliteit en inkoopsdeskundigheid vergt.

•	 Naar aanleiding van de reacties uit de markt is de inkoopstrategie gewijzigd; de op-

dracht is opgeknipt in percelen, zodat meer ruimte voor andere marktpartijen werd 

gecreëerd. Dit heeft vooral invloed gehad op het aantal en de soort partijen die in 

aanmerking kwamen voor de brokerfunctie. De partij die het contract uiteindelijk 

kreeg, was niet een van de ‘usual suspects’. 

•	 Naast zijn rol als lid van het projectteam was de (extern ingehuurde) inkoopadviseur 

onmisbaar bij het opstellen van de contracten. Onderwerpen daarbij waren onder 

meer boeteclausules, aansprakelijkheidseisen en het intellectuele eigendom, in 

afwijking van de standaardvoorwaarden. 
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aanleiding
De hoofdbrug in Oosterwolde maakt deel uit van 

een toeristische vaarroute (Turfroute). Alleen ’s 

zomers is er bediening. In eerste instantie dacht 

men dat de brug alleen groot onderhoud nodig 

had, waarbij het brugdek zou worden vernieuwd 

en versterkt. 

Nadere inspectie wees echter uit dat de funde-

ring van de brug in slechte staat verkeerde. Na 

de zomer van 2007 werd daarom besloten de 

brug in zijn geheel te vervangen. Omdat de brug 

gezichtbepalend is voor het centrum van Ooster-

wolde, was er veel aandacht voor het architecto-

nisch ontwerp; dit zou moeten aansluiten bij het 

historisch belang van de doorvaart en bij de bebouwing van het oude stadscentrum. 

Dat gaf tevens ruimte aan de uiteindelijke gekozen innovatieve oplossing, het compo-

sieten brugdek

Inkoopproces
Gekozen werd voor aanbesteding door middel van een prijsvraag voor het ontwerp. 

Voordat met de aanbesteding hiervan werd begonnen, liet de provincie een beeldkwa-

liteitsplan opstellen, in overleg met de stedenbouwkundige van de gemeente. Dit plan 

kreeg de instemming van de welstandscommissie en werd door B&W van de gemeente 

Ooststellingwerf vastgesteld. Dit plan moest dienen voor de beoordeling van het uiter-

lijk en de uitstraling van de ontwerpvoorstellen.

 

De uitvraag was gericht op architecten- en ingenieursbureaus. Omzet en ervaring 

waren de doorslaggevende selectiecriteria. Via loting zouden vijf partijen worden 

gekozen die een (betaald) ontwerp mochten maken: een Voorlopig Ontwerp (VO) met 

een kostenraming voor uitwerking, bouw en 50 jaar onderhoud. Het gunningcrite-

rium was emvi; prijs telde voor 20% en kwaliteit van het architectonisch ontwerp voor 

80% mee. Er werden geen eisen gesteld aan het soort brug dat zou moeten worden 

ontworpen, behalve dat het een (beweegbare) brug zou moeten zijn. 

uitvoering
In maart 2008 waren de contracten klaar en werd de prijsvraag gepubliceerd. Op dat 

moment trad ook Reinder Lanting aan als projectleider. Zeven partijen kwalificeerden 

De provincie Fryslân schreef in 2008 een prijs-
vraag uit voor het ontwerp van een nieuwe, 
beweegbare brug in het centrum van Oos-
terwolde. De provincie was op zoek naar een 
bijzondere brug, die goed past in het veenko-
loniale karakter van Oosterwolde. De winnaar 
van de prijsvraag stelde voor een brug toe te 
passen waarvan het wegdek uit composiet 
bestaat. Ervaring met het gebruik van com-
posiet bij een beweegbare brug die intensief 
verkeer moet verwerken is er nog niet. Dankzij 
de ruimte die de provincie bood voor innovatie 
ligt er nu een definitief ontwerp voor een zeer 
markante brug. In september 2009 is de bouw 
begonnen. In juli 2010 is de brug in gebruik 
genomen voor vaar- en wegverkeer.

Beschrijving
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zich tijdens de selectie waarvan vijf willekeurig door de notaris werden gekozen. Van 

deze vijf dienden uiteindelijk slechts drie partijen in september 2008 een ontwerp in; 

één partij trok zich terug omdat men bij nader inzien de ontwerpvergoeding te laag 

vond en een andere partij vanwege tijdgebrek. 

De jury, bestaande uit een afdelingshoofd van de provincie, een stedenbouwkundige 

van de gemeente en een landschapsarchitect van de provincie, kozen het ontwerp 

van ingenieursbureau Witteveen+Bos en architectenbureau Irs. Vegter als winnaar. 

De prijs gaf daarbij niet de doorslag, wel het ontwerp zelf en het materiaal dat werd 

voorgesteld voor het brugdek: composiet. Het gebruik van nieuwe technieken en in-

novaties werd gezien als een ‘uiting van deze tijd’, hetgeen één van de gunningcriteria 

was. “Het ontwerp van Witteveen+Bos sprak iedereen aan. Het is een mooie, slanke 

brug die op twee pylonen rust. Het brugdek beweegt in zijn geheel omhoog, zodat de 

weggebruiker wanneer de brug is geopend, tijdens het wachten zoveel mogelijk zicht 

heeft op de passerende boten. Voor de scheepvaart is de doorvaartopening zo groot 

mogelijk.”

Witteveen+Bos werkte het VO daarna uit tot een Definitief Ontwerp (DO) en schreef 

op basis daarvan het civiele bestek. Alle werkzaamheden, behoudens de realisatie van 

het val (het beweegbare deel, het brugdek), werden op basis van een RAW-bestek (na-

tionaal) openbaar aanbesteed. Het maken van het brugdek werd, gelet op het innova-

tieve en specialistische karakter van dit onderdeel, één-op-één gegund aan een bedrijf 

dat gespecialiseerd is in de realisering van composieten bruggen, namelijk FiberCore 

Europe. Om te zorgen voor een goede samenwerking tussen de civiele aannemer en 

FiberCore, werd in de contractdocumenten een coördinatieverplichting opgenomen.  

Voordat het brugdek wordt geplaatst, wordt het onderworpen aan strenge proeven 

om zo de werkelijke sterkte-eigenschappen te toetsen aan de ontwerpberekeningen. 

Lanting: “Het composieten brugdek is specifiek ontwikkeld voor dit project. Er is dus 

geen ervaring mee opgedaan bij andere projecten. Het gaat bij het beweegbare brug-

dek om relatief grote afmetingen (12,5 x 12,5 meter) en composiet is binnen Europa 

nooit eerder toegepast voor de gestelde verkeersklasse (zware vrachtauto’s). 

Conclusies
•	 De eisen die aan de hoofdbrug in Oosterwolde werden gesteld leidden tot een ver-

nieuwend ontwerp, door unieke toepassing van nieuwe materialen. De aannemer 

van het composieten brugdek verwacht belangstelling vanuit de hele wereld als de 

brug eenmaal is geplaatst. 

•	 Dankzij de ruimte die de provincie liet in de vraagspecificatie van het VO, werd het 

mogelijk om te winnen met een bijzonder ontworpen brug, die duidelijk afwijkt van 

de ‘standaard’ bruggen in de provinciale vaarwegen. 

•	 Voor de indiener van het winnende ontwerp kwam deze aanbesteding als geroe-

pen, omdat men al langer toepassing van dit materiaal wilde uitproberen bij een 

‘zwaardere’ brug. Dit project bood die kans. 

•	 Vanwege het innovatieve karakter van de brug is de onderhoudstermijn verlengd 
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van 0,5 jaar tot 1 jaar en is een garantietermijn van tien jaar voor het brugdek vast-

gelegd. Het brugdek zelf dient overigens een levensduur te hebben van honderd 

jaar.

•	 Voor de provincie zijn deze projecten belangrijk om te laten zien dat men duurzaam 

en innovatief wil werken. Daar hoort meer dan gemiddelde aandacht voor com-

municatie bij, wat onder meer resulteerde in een aantal veel bekeken filmpjes op de 

website www.fryslan.nl/brugoosterwolde. 

Inkooplessen
•	 De noodzaak om te innoveren en een proces dat ruimte hiervoor laat, maakt een 

nieuwe oplossing mogelijk. Dergelijke processen vragen wel extra inzet van project-

leiders en inkoop. 

•	 De voorbereiding van een vernieuwend aanbestedingsproces met DC vergt veel 

voorbereiding en dus tijd van de provincie (waaronder ook de (juridische) inkoop-

ondersteuning). Er zijn uiteindelijk vier vragenrondes gehouden met bijbehorende 

nota’s van inlichtingen. 

•	 De verdeling van de risico’s is bij dit soort contracten een punt van aandacht, zowel 

met de contractpartners als binnen de provincie zelf. Daarbij moet altijd gezocht 

worden naar een goede balans tussen risico’s en innovativiteit 
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aanleiding
Het NIOO is een van de circa twintig instituten 

van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen (KNAW). Het bestaat uit drie on-

derzoekscentra die op verschillende locaties zijn 

gehuisvest: in Yerseke, Nieuwersluis en Heteren. 

In 2004 werd definitief besloten dat de onder-

zoekscentra in Nieuwersluis en Heteren zouden 

worden samengevoegd en op een nieuwe plek in 

Wageningen ondergebracht, dicht bij de Wage-

ningen Universiteit en Researchcentrum (WUR), 

die deze grond in erfpacht heeft gegeven. 

Eind november 2006 werd het PvE vastgesteld, 

net op het moment van een tv-uitzending 

(Tegenlicht, VPRO) over de Cradle-to-Cradle 

(C2C)-benadering. Deze uitzending leidde tot groot enthousiasme bij de directeur van 

het NIOO (mw. Vet) en bij de projectleider Machiel van der Grift. “Wij hebben toen 

afgesproken dat we alles zouden doen om te proberen een zo duurzaam mogelijk 

gebouw neer te zetten, waarbij de C2C-principes als inspiratiebron moesten dienen.  

Die kwamen dus bovenop de nogal standaard duurzaamheidseisen uit het PvE”, vertelt 

van der Grift.”

Inkoopproces
Allereerst werd een architect gekozen via een openbare Europese aanbesteding. De 

selectie gebeurde op basis van de gebruikelijke criteria en de gunning vond plaats op 

basis van de beoordeling van een visie. Bij die beoordeling werd Kees Rijnboutt, de 

voormalige rijksbouwmeester, betrokken. Stedenbouwkundige en landschappelijke 

criteria gaven de doorslag. De aanbesteding werd gewonnen door Claus en Kaan 

Architecten.

In de ontwerpfase werden adviseurs aangetrokken op drie gebieden: constructie, elek-

trotechniek en werktuigbouwkunde, en bouwfysica. De selectie vond plaats in overleg 

met de architect en op basis van het PvE. Ook werden de adviseurs gevraagd naar hun 

inzichten in en hun ervaring met duurzaamheid. Daarnaast werd contact opgenomen 

met Michael Braungart, één van de grondleggers van C2C. 

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-
KNAW7) voor ecologisch onderzoek in de zee, 
op het land en in het zoete water wilde voor 
zijn nieuwe huisvesting in Wageningen het 
slimste gebouw van Nederland realiseren. 
Het zette in op een integrale benadering van 
duurzaamheid binnen de Europese aanbeste-
dingsregels. De ideeënontwikkeling voor dit 
nieuwbouwproject begon in 2003. Het duurde 
tot juni 2008 voordat de aanbesteding van 
start ging. In februari 2009 werd de opdracht 
gegund. De bouwvergunning kreeg men eind 
april 2009, waarna een maand later al de eer-
ste paal werd geslagen. De oplevering is voor-
zien voor eind 2010. Dan nemen twee van de 
drie huidige onderzoekscentra van het NIOO 
hun intrek in dit superduurzame gebouw.

Beschrijving

7 Het KNAW is de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
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In het najaar van 2008 werd de bouw Europees aanbesteed in drie percelen: een 

bouwkundig, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch deel (B, W en E). Er werd 

geprobeerd om in het bestek zoveel mogelijk duurzaamheidsambities op te nemen. 

Gunning vond plaats op basis van emvi. 

 

uitvoering
De wens om een slim en zo duurzaam mogelijk gebouw te ontwikkelen, bleek in de 

praktijk een enorme opgave. In de ontwerpfase werden de architect en de adviseurs 

voortdurend uitgedaagd om ‘nog duurzamer’ te ontwerpen. Projectleider Machiel 

van der Grift: “Het kwam regelmatig voor dat de directeur ons dringend verzocht een 

uitvoerig bediscussieerde oplossing nogmaals tegen het licht te houden. Avonden lang 

probeerden we onszelf daarin te overtreffen. Bijvoorbeeld over de keuze van het soort 

hout voor de kozijnen. Dan weer stuitte een oplossing op bezwaar van de architect, 

dan weer op constructieve beperkingen. Of het Bouwbesluit 2003 gooide roet in het 

eten.”

Behalve de keuze van de toe te passen materialen – die na 30 jaar opnieuw gebruikt 

zouden moeten kunnen worden – was de constructie herhaaldelijk onderwerp van 

diepgaande discussies. Vanwege het toekomstige gebruik als laboratorium, zou het 

gebouw moeten voldoen aan strenge eisen wat betreft trillingen en stabiliteit. Ook de 

wensen voor de energievoorziening en voor het verwerken van de afvalstromen op het 

eigen terrein, plaatsten de ontwerpers voor steeds nieuwe uitdagingen. Het ontbre-

ken van geïntegreerde oplossingen voor duurzaam bouwen noopte tot voortdurend 

pionieren en verbeteren. 

Tegelijk trokken de voorgestelde oplossingen een zware wissel op het te verwachten 

bouwproces. Zo zouden speciaal afgewerkte betonvloeren worden toegepast, waar-

door de gebruikelijke geïmpregneerde extra gietvloer kon vervallen. Maar dat bete-

kende wel dat de aannemer de betonvloer tijdens de bouw zou moeten beschermen 

tegen beschadiging. Zulke eisen maakten het nog belangrijker om een bouwer  

te contracteren die open zou staan voor dergelijke innovaties.

De winnaar van de aanbesteding van de bouw was een bouwer die kan omgaan met 

een opdrachtgever die ‘tijdens de uitvoering nog door wil gaan met ontwikkelen’. 

Deze bouwer kon zich ook schikken in de wens om geen ‘verkeerde stoffen’ toe te 

passen: geen metaallegeringen zoals aluminium, en geen PUR, kitten, of PVC. De 

opzichter was speciaal geselecteerd op zijn vermogen om te hameren op de duurzame 

ambities.

Conclusies
•	 De behoefte aan innovatie hing in dit geval sterk samen met de wens van de direct 

betrokkenen om een volgens C2C-principes ontworpen gebouw te realiseren. 

Hiervoor bestaan geen uitgewerkte oplossingen. C2C-gecertificeerde materialen 

zijn bijvoorbeeld vaak alleen in de VS te koop. Bovendien stelt het gebruik van het 



Lessen uit de praktijk 23

gebouw als laboratorium specifieke eisen aan zowel materiaalkeuze, constructie als 

energievoorziening. 

•	 De mogelijkheden om dergelijke wensen via de aanbesteding van het ontwerp of 

de bouw door te voeren, zijn beperkt. Bij de aanbesteding van de bouw leidden 

duurzaamheidsambities op gebied van installatietechniek onmiddellijk tot klachten 

over niet-regelconforme selectie-eisen. 

•	 Innovatieve oplossingen die raken aan de verantwoordelijkheden van overheden 

– zoals op het gebied van afvalwaterbehandeling en energievoorziening – kunnen 

aanleiding geven tot forse extra inspanningen voor de duurzame bouwer. Zowel 

met het verantwoordelijke waterschap als met de provincie is op hoog niveau over-

leg gevoerd om ruimte te creëren in de vergunningsvoorwaarden voor de duurzame 

oplossingen die het NIOO voorstond. 

•	 De combinatie van vasthoudendheid aan de kant van de opdrachtgever en welwil-

lendheid aan de kant van de opdrachtnemers hebben in dit geval geleid tot veel 

meer dan gebruikelijke innovatieve oplossingen voor duurzame bouwkwesties. 

•	 De titel ‘slimste gebouw van Nederland’ benadrukt het nooit eindigend karakter van 

het zoekproces naar duurzamere oplossingen. Kiezen voor flexibele en op samen-

werking gerichte adviseurs en opdrachtnemers is essentieel.

•	 Agentschap NL kijkt nu samen met het NIOO naar de leerervaringen en de mogelijk-

heden om die te verspreiden. 

Inkooplessen
•	 Specifieke regels, in dit geval op bouwgebied, kunnen het toepassen van nieuwe 

materialen en oplossingen lastig maken. De inkoper zou zijn opdrachtgever moeten 

wijzen op het belang van overleg met de vergunningverlenende instanties en de 

bouwer, om ruimte te vinden voor nieuwe duurzame oplossingen en duurzame 

ambities. 

•	 In een zo vroeg mogelijk stadium moet de inkoper aangeven wat de consequenties 

zijn van duurzaamheidsambities, namelijk meer tijd nodig hebben voor het vinden 

van maatwerkoplossingen. Met name in de ontwerpfase werden oplossingen op 

haalbaarheid getoetst. 

•	 Een zoektocht naar nieuwe oplossingen vereist een goede samenwerking met flexi-

bele bouwers en adviseurs. Inkopers kunnen hierin faciliteren door het inrichten van 

de samenwerking dan wel het ontwikkelen van criteria voor de keuze van de juiste 

adviseur.

•	 Inkopers kunnen dergelijke projecten faciliteren door te zoeken naar de juiste refe-

rentieprojecten. Dit voorkomt verwarring bij de opdrachtgever. 
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aanleiding
Naar aanleiding van een hete zomer kreeg de 

objectleider van dit rijksgebouw de vraag om 

mee te denken over een oplossing voor de over-

matige hitte in de sporthal van de PI Noordsingel. 

Aangezien het ging om een gebouw dat op de 

nominatie stond om te worden afgestoten, lag 

een bouwkundige oplossing niet voor de hand. 

Dit verzoek kwam terecht bij senior technisch 

adviseur bij de Rijksgebouwendienst – Directie 

Beheer - Stefan van ’t Hof. “Toevallig had ik net 

een presentatie bijgewoond over Statiq Coo-

ling. Dat systeem leek me precies iets voor de 

sportzaal. Normaal doen wij geen langlopende 

projecten, maar gezien de status van het gebouw 

kwam deze vraag op ons bordje terecht. De ge-

bruiker van het gebouw liet zich vervolgens snel 

van de voordelen van Statiq Cooling overtuigen.” 

Inkoopproces
Statiq Cooling (SC) werd nog zeer beperkt toegepast. Dit ondanks de grote voordelen 

die het heeft boven traditionele vormen van gebouwkoeling: het verbruikt relatief wei-

nig energie, het werkt met buitenlucht die niet in aanraking komt met de proceslucht, 

het kan functioneren in combinatie met geopende ramen en deuren, het koelend 

vermogen is veel groter en er zijn geen (schadelijke) chemische middelen nodig. Het 

maakt bovendien de lucht niet droog en onaangenaam. Het enige nadeel is dat het 

niet werkt bij onweer.

In aanschaf is SC iets duurder (5-10%) dan conventionele koelsystemen, maar dat 

wordt ruimschoots goedgemaakt door de veel geringere exploitatiekosten die ermee 

samenhangen. Dat betreft het energieverbruik en ook het ontbreken van de ver-

plichting tot jaarlijkse keuring. De hogere aanschafkosten zijn vermoedelijk ook de 

reden waarom het nog niet zoveel toepassing vindt in de utiliteitsbouw: daar vindt de 

beslissing over de luchtbehandeling meestal plaats door de ontwikkelaar, los van de 

toekomstige gebruiker. In het geval van de PI Noordsingel bleek een subsidie mogelijk 

van 50% van de aanschafkosten via het Programma Groene Technologie. 

De Rotterdamse Penitentiaire Inrichting (PI) 
Noordsingel kreeg als eerste overheidsge-
bouw een koelsysteem waaraan alleen wa-
ter en lucht te pas komen: Statiq Cooling. Dit 
nieuwe koelsysteem berust op het principe 
van warme lucht die wordt gekoeld door ze 
langs water te leiden en dat tot verdamping te 
brengen. Een bijdrage vanuit het Programma 
Groene Technologieën stelde het ministerie 
van Justitie tot deze primeur in staat en zorgt 
daarmee voor een doorbraak van deze vorm 
van airconditioning in de utiliteitsbouw. De 
Rijksgebouwendienst (RGD) adviseerde en 
faciliteerde de gebruiker om op korte termijn 
de doelstellingen van het energieprogramma 
2020 - gemiddeld tenminste 2% energiebespa-
ring per jaar en 25% binnen de rijkshuisves-
ting - te kunnen realiseren.

Beschrijving
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De rol van de RGD was die van initiator en begeleider. De uiteindelijke aanschaf vond 

plaats in opdracht van de PI Noordsingel via een onderhandse aanbesteding aan drie 

installatiebedrijven. De opdracht was om het systeem van SC te installeren. Daarmee 

was de RGD launching customer voor deze techniek. De aanbesteding is conform de 

regels verlopen. 

uitvoering
Gezien het nog nieuwe karakter van het systeem, is een monitoringprogramma opge-

steld om de werking ervan in de praktijk te volgen. Het werkzame gedeelte bestaat uit 

hygroscopisch materiaal, waarvan de werking op langere termijn (6 jaar) nog niet is be-

wezen. Daarom heeft men bij deze toepassing gekozen voor ontkalking van het langs 

te voeren leidingwater, en niet voor water van iets lagere kwaliteit, zoals regenwater. 

Men wil hiermee voorkomen dat de hygroscopische werking vermindert door de groei 

van algen. 

De ervaringen tot nu toe met SC zijn zonder meer positief. Behalve voor de koeling van 

de sportzaal, wordt SC ook gebruikt voor de luchtbehandeling van speciale cellen in de 

PI (OBS-cellen). Ook andere instellingen zijn geïnteresseerd in toepassing, waaronder 

enkele PI’s en de gemeente Rotterdam, in het kader van het Rotterdam Climate Initia-

tive. Stefan van ’t Hof is van plan om adviseurs binnen de RGD kennis te laten maken 

met het systeem, mede op basis van zijn meetgegevens. Overheden zouden met toe-

passing van SC een groot deel van hun beoogde energiebesparing kunnen realiseren. 

Conclusies
•	 Een samenloop van omstandigheden maakte toepassing van SC in de PI Noordsin-

gel aantrekkelijk: het feit dat het gebouw niet in aanmerking komt voor renovatie 

en het feit dat de directie Beheer in aanraking was gekomen met het systeem. 

•	 Het systeem is in feite zonder extra voorzieningen toepasbaar als onderdeel van 

een willekeurig luchtbehandelingsysteem. Het is eventueel na afstoting van de PI 

Noordsingel op een andere locatie opnieuw in te zetten. 

•	 De potentiële mogelijkheden van het systeem werden door beide betrokkenen 

herkend: de technisch adviseur en de gebruiker van het gebouw.

•	 Er was geen tijdrovende aanbestedingsprocedure nodig. In het kader van leveringen 

kan dit systeem als eis worden opgevoerd. Installatiebedrijven bleken geen moeite 

te hebben met de installatie, ondanks het nieuwe karakter. 

Inkooplessen
•	 Beslissers in bouwprocessen zijn niet zo snel te overtuigen van de waarde van in-

novaties, wanneer daar voor hen geen belang aan vastzit. De inkoper moet bij haar 

advies deze belangen goed voor ogen hebben. 

•	 Subsidie helpt een gebruiker over de drempel, door hogere aanschafkosten te  

compenseren. Voor de inkoper is het van belang om deze mogelijkheden te kennen. 

•	 Kennis van innovaties moet beter worden verspreid onder (bouwkundig) adviseurs. 

Inkopers kunnen per vakgebied wijzen op de mogelijkheden om de markt te  

verkennen. 
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RenovatIe 
stalen 
BRuggen
veel slImme manIeRen 
om veRkeeRshIndeR te BepeRken
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aanleiding
De eerste renovatieprojecten van stalen brug-

gen bij onder andere de Moerdijkbrug verliepen 

technisch goed, maar leverden het verkeer wel 

veel overlast op. Iets dat volgens de toenmalige 

minister van Verkeer en Waterstaat en de Tweede 

Kamer eigenlijk niet zou mogen. De vraag was 

dan ook simpel: kan dat niet met minder verkeer-

shinder? Er staan immers nog meer renovaties 

op stapel. De komende vijf jaar alleen al veertien, 

waaronder de uit 1974 daterende Galecopper-

brug over het Amsterdam-Rijnkanaal in de A12 

bij Utrecht: een 240 meter lange brug met twaalf 

rijstroken. De belangrijkste reden voor de ingrij-

pende renovatie is dat het verkeer de afgelopen 

dertig jaar veel sterker is gegroeid dan verwacht, 

en ook zwaarder is geworden. 

De projectmanager ‘Renovatie Stalen Bruggen’ 

stelde de vraag over het verminderen van de ver-

keershinder in oktober 2008 aan Wil René Jan-

sen van Wegen naar de Toekomst (WnT), het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat 

voor de mobiliteit. Binnen een jaar kreeg hij niet één maar tien antwoorden op zijn 

verzoek aangereikt. “Gezien het grote aantal renovaties loont het de moeite te zoeken 

naar een slimmere manier om de bruggen te renoveren. Dat kan een andere verster-

kingstechniek zijn, een verkeerskundige oplossing, een logistieke of een combinatie 

van deze drie. We hoopten in ieder geval dat deze vraag veel verschillende mensen en 

organisaties zou aanzetten om na te denken.”

Inkoopproces
Binnen een week nadat het verzoek van de programmamanager was ingediend, waren 

de contouren van het project duidelijk. Gekozen werd voor een prijsvraag met een 

ongekend hoog prijzengeld en met een zo groot mogelijke kans op succesvolle toepas-

sing. Vanwege het hoge prijzengeld was een Europese aanbesteding vereist; een in-

koopadviseur vanuit de eigen organisatie werd hier van het begin af aan bij betrokken.

Gedacht werd aan een uitvoering in twee fasen: eerst zoveel mogelijk ideeën verzame-

len en daaruit vervolgens de tien beste kiezen om verder te laten uitwerken. Een jury 

Van de 274 stalen bruggen die in de jaren zes-
tig en zeventig zijn gebouwd staat een groot 
aantal op de nominatielijst voor versterking 
en renovatie. Tegelijk moet het verkeer wel 
kunnen blijven rijden. Wat is dan de beste 
aanpak? Rijkswaterstaat prikkelde met een 
prijsvraag bedrijven, (kennis)instellingen en 
particulieren om over deze vraag na te den-
ken en met slimme oplossingen te komen. 
Voor het meest innovatieve idee lag een half 
miljoen euro klaar. De jury ontving 165 ideeën 
uit binnen- en buitenland. Tien daarvan selec-
teerde zij voor nadere uitwerking, waarvoor 
Rijkswaterstaat per stuk maximaal 100.000 
euro beschikbaar stelde. Op 13 oktober 2009 
koos de jury het winnende voorstel tijdens 
een druk bezocht symposium. Dit voorstel lijkt 
goed uitvoerbaar, sluit dicht aan bij de huidige 
methode van versterking van het brugdek met 
Hoge Sterkte Beton en werkt toch een stuk 
sneller, dankzij de toepassing van voorgefa-
briceerde betonplaten.

Beschrijving
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met vooral veel mensen die in de praktijk te maken krijgen met de gevolgen van de 

renovaties zou de keuze moeten maken. 

Voor ieder van de tien finalisten was een bedrag van 100.000 euro beschikbaar, 

waarmee ze de kosten van de uitwerking konden betalen. De winnaar kon rekenen op 

een half miljoen euro, terwijl het idee zijn (of haar) eigendom zou blijven. Nog een half 

miljoen ligt klaar voor ieder idee dat – binnen vijf jaar – tot daadwerkelijke toepassing 

leidt. 

uitvoering
In januari 2009 werd de prijsvraag gepubliceerd, ondersteund met advertenties in 

verschillende vakbladen. Twee informatiebijeenkomsten en een nota van inlichtingen 

later, mocht de jury 165 inzendingen verwelkomen, afkomstig van talrijke personen 

en instellingen, onder wie ook enkele van buiten Nederland. Dit aantal overtrof in 

zeer ruime mate het aantal dat men meestal ontvangt bij een technische prijsvraag en 

leverde de nodige complicaties op voor de jury en de ondersteuning daarvan. 

Onder leiding van oud-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven slaagde de jury met 

vertegenwoordigers van onder meer Koninklijke Schuttevaer, ANWB, Koninklijk Neder-

lands Vervoer, Bouwend Nederland en enkele specialisten van TU Delft en Rijkswater-

staat erin tien kansrijke voorstellen aan te wijzen die in aanmerking kwamen om hun 

voorstel verder uit te werken. Naast bedrijven, kennisinstellingen en ingenieursbureaus 

waren particuliere ‘Willy Wortels’ goed vertegenwoordigd. In verband met de strenge 

eisen van de Europese procedure werd hun identiteit werd voor de jury – en dus ook 

voor de buitenwereld – strikt geheim gehouden. 

In de periode mei tot en met september 2009 werkten de finalisten aan de verdere 

uitwerking van hun voorstel. In die periode konden zij op drie momenten afzonderlijk 

inhoudelijke vragen stellen aan een deskundigenpanel. Het stond finalisten vrij anderen 

te betrekken bij de uitwerking. Ook werd gevraagd om het voorstel in een korte film te 

presenteren. Via een ‘bruggentool’ kreeg de jury inzicht in de effecten van de voorstel-

len op de verkeershinder. Het deskundigenpanel leverde voor ieder voorstel een SWOT-

analyse aan de jury. Dat leidde uiteindelijk tot de keuze voor één winnaar: ‘Prefab HSB 

Overlaging’.  

Die keuze bleef tot het laatste moment spannend. Pas aan het einde van het sympo-

sium Minder Hinder op 13 oktober 2009 – dat was gewijd aan alle finalisten – werd de 

naam van de winnaar bekend gemaakt. Tijdens die bijeenkomst konden mensen voor 

het eerst kennis maken met elkaars oplossingen. Wil René Jansen verwacht dat door 

onderlinge kennisuitwisseling de oogst mogelijk nog rijker kan worden. “Wij hebben 

aangeboden om bedrijven die dat willen, te helpen bij het in praktijk brengen van hun 

oplossing. Bijvoorbeeld door een geschikte plek voor een pilot te vinden. Enkele fina-

listen hebben daar inmiddels positief op gereageerd. Zo hopen we dat aannemers die 

de renovaties gaan doen, deze ideeën gaan toepassen. Want daar gaat het uiteindelijk 

om.”
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Conclusies
•	 Een Europese uitvraag legt beperkingen op aan de inrichting van de prijsvraag en 

daardoor ook aan de inzet van publiciteit. 

•	 De prijsvraag is ingezet om te komen tot vernieuwende voorstellen voor brugre-

novatie op aandringen van politiek, met als maatschappelijke doelstelling minder 

hinder voor het (scheepvaart)verkeer. Het relatief hoge prijzenbedrag lokt toeloop 

uit van veel uiteenlopende partijen. 

•	 Deelnemers hadden maximale vrijheid in het bedenken van oplossingen en de fina-

listen kregen veel ruimte voor de uitwerking van hun voorstellen. Opvallend was dat 

de finalisten bij de uitwerking weinig aandacht hadden besteed aan risicobeheer-

sing.

•	 De opdrachtgever voor de prijs deed er alles aan om inschrijvers te helpen hun 

voorstel zo sterk mogelijk te maken, onder meer met een deskundigenpanel dat 

feedback gaf. 

•	 Zo veel mogelijk belangen zijn bij de beoordeling meegewogen, door een brede 

vertegenwoordiging in de jury. Daarbij hebben ook de belangen van potentiële 

gebruikers meegewogen.

•	 Het open licentie-systeem van Rijkswaterstaat is in dit project voor het eerste toege-

past, mede dankzij vroegtijdige inschakeling van een inkoopadviseur. 

Inkooplessen
•	 Een inkoopadviseur was vanaf het allereerste begin betrokken en leverde met name 

bij het opstellen van de contracten een bijzonder nuttige bijdrage. 

•	 Een prijsvraag blijkt een geschikt middel om nieuwe ideeën op te roepen, maar 

vergt (forse) extra inzet van de opdrachtgever en langere doorlooptijd van het totale 

project. 

•	 Het blijft een uitdaging om bij nieuwe aanbestedingen van renovatieprojecten de 

toepassing van innovatieve oplossingen te bevorderen. Dit kan bevorderd worden 

door vanaf het begin potentiële beslissers en gebruikers te betrekken bij de vraag-

stelling en uitvoering van de prijsvraag. 

•	 Bij het geven van voorlichting over het probleem en mogelijke oplossingen daarvoor 

moet rekening gehouden worden met de regels bij een Europese aanbesteding, met 

name op het gebied van geheimhouding.
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deze zes voorbeelden van innovatiegericht inkopen laten de mogelijkheden 
zien, maar geven ook de zoektocht weer, die de wens tot innovatie met zich 
meebrengt. hoe je vanuit het oogpunt van de inkoper naar deze processen 
kunt kijken, komt naar voren in een gesprek met jan telgen, voorzitter van 
de pIanoo-vakgroep Inkoopmanagement publieke sector en op academisch 
niveau in nederland dé deskundige voor inkopen in de publieke sector.  “het 
zijn allemaal innovatiepareltjes”, kwalificeert hij de zes voorbeelden van in-
novatiegericht inkopen. “je kunt hier goed aan zien, hoe belangrijk de rol van 
een ervaren inkoopadviseur kan zijn. of beter nog: waar een goede interactie 
tussen inkoper en projectleider toe kan leiden.”

Uitgangspunt bij zijn evaluatie van de zes voorbeelden vormt de toegevoegde waarde 

van een inkoopadviseur tijdens het inkoopproces (zie schema hiernaast). “Die is het 

grootst bij het begin van het proces en neemt gaande de uitvoering verder af. Met 

name aan het begin kun je beslissingen nemen die de kans op innovatieve oplossingen 

sterk vergroten. Dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien.”

een goed begin…
“Wat mij het eerst opviel, was dat enkele van de bij de casussen betrokken inkopers 

een belangrijke rol speelden bij het opstellen van de contracten. Dat is tamelijk laat in 

het proces. Aan de andere kant merkt iemand op dat de contracten bij het begin van 

de aanbesteding al klaar moeten liggen. Dat geeft precies de spanning weer waar je 

als opdrachtgever of projectleider mee te maken krijgt. Dus als je van het begin af aan 

kunt rekenen op een ervaren inkoper, heb je het meeste kans op innovatie.”

“Belangrijk is natuurlijk de vraag die je aan de markt voorlegt. Daar kun je op heel ver-

schillende manieren mee omgaan. Volledig open, zoals bij DigiDijk, of meer vanuit een 

duidelijk beeld van wat je wilt krijgen, zoals bij de Hoofdbrug in Oosterwolde. De taak 

van de inkoper is om de projectleider duidelijk te maken wat de consequenties zijn van 

de ene of de andere aanpak voor het vervolg van het inkoopproces. Een heel belang-

rijk aspect daarbij is of iets in een aantal percelen of in één geheel op de markt wordt 

gezet. Door de vraag over twee of meer percelen te verdelen, kun je meer partijen aan 

InnoveRen 
met toegevoegde waaRde

InteRvIew met jan telgen, vooRzItteR pIanoo
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tafel krijgen. Partijen die één van beide kunstjes uitstekend beheersen, maar niet beide. 

Een mooi voorbeeld daarvan vind je bij Cell Broadcast, waar in tweede instantie is ge-

kozen voor een open vraagstelling. De Request for Information – wat in feite een vorm 

is van marktconsultatie – gaf daarin de doorslag. Daar kun je als inkoper mee scoren. “

“Als je denkt dat innovatie vooral in kleine onderdelen van de opdracht zit, dan is 

het beter om daar bij de afbakening van de vraag al rekening mee te houden. Of als 

je denkt dat de innovatieve toepassing afhangt van de combinatie van verschillende 

invalshoeken – zoals verkeerskunde, logistiek en techniek bij ‘stalen bruggen’ – dan 

zou je die als afzonderlijke percelen of als drie prijsvraagonderdelen kunnen aanbeste-

den en verderop in het proces de confrontatie inlassen. Maar dan zit je al echt in de 

hogeschool van aanbesteden.”

“De inkoopadviseur kan aan het begin van het proces wijzen op het belang van de 

manier om in het contract de risico’s te verdelen. Zodra die vooral op het bordje van de 

opdrachtnemer liggen, dan is zijn bereidheid om te innoveren al bij voorbaat gering. 

Als je bewust innovatieve dingen wilt inkopen helpt het als je ook een deel van de 

daaraan verbonden risico’s voor je eigen rekening neemt. Bij het inkopen van een 

bestaande innovatie, zoals Statiq Cooling, zou je juist weer wel risico’s bij de leveran-

cier kunnen leggen, omdat de eventuele gebreken zich pas openbaren als het systeem 

Specificatie
(wat)

Selectie
(wie)

Contracteren
(hoe)

Order plaatsen Monitoring Nazorg
1 2 3 4 5 6

Waar beïnvloedt inkoop de kwaliteit en kosten?

UTIPS, University of Twente Initiative for Purchasing Studies
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enige tijd in bedrijf is. Dat hoeft niet per se een malus te zijn; je zou de leverancier 

ook een deel van de besparingen kunnen beloven, als hij ervoor zorgt dat het systeem 

optimaal werkt gedurende een bepaalde periode. Maar je zou ook kunnen bedingen 

dat je als eerste investeerder extra services krijgt. Dat zijn een paar voorbeelden van de 

invloed die je van een ervaren inkoopadviseur mag verwachten.”

eis of wens?
“Bij innovatiegericht inkopen hoort ‘functioneel specificeren’. Toch zijn er in de 

beschreven voorbeelden ook gevallen waarbij men een innovatieve oplossing wilde, 

terwijl er al een redelijke mate van invulling was gegeven aan de eisen waaraan de op-

lossing zou moeten voldoen; zoals bij het beeldkwaliteitsplan voor de brug in Ooster-

wolde. De kunst is dan om de gunningcriteria zo te formuleren dat je een innovatieve 

oplossing kunt honoreren met meer punten. De criteria moeten dan niet als ‘eis’ maar 

als ‘wens’ naar voren worden gebracht. Zoals de extra punten voor het nieuwe materi-

aalgebruik, waardoor de provincie Fryslân makkelijker kon kiezen voor het vernieuwen-

de ontwerp van de brug. Daar moet je als inkoopdeskundige echt streng op letten.”

“Vervolgens is de vraag hoe de uitkomsten op de gunningcriteria worden samenge-

voegd. Je kunt behalve naar het wegingpercentage kijken naar de mate waarin een 

slechte score op één criterium kan worden gecompenseerd met die op een ander. Net 

als bij rapportcijfers: op de middelbare school gingen leerlingen met twee vijven mak-

kelijker over dan een leerling met een 2 en een 9. Vaak wil je zoiets ook toepassen bij 

het aanwijzen van de winnaar. En dan is een volledig compensatorische methode niet 

zo slim. Je wilt immers voorkomen dat een partij wint die op een cruciaal onderdeel 

zwaar onvoldoende scoort. Je hebt ook een middel nodig om ‘slechte’ aanbieders af te 

serveren.”

opdracht splitsen
“Het is heel verstandig om een specifiek onderdeel, waarop je geen concurrentie 

verwacht, apart aan te besteden. Bijvoorbeeld omdat er maar één partij is die het in de 

gewenste kwaliteit kan bieden, of omdat het heel specifieke kennis veronderstelt. Dat 

deed de provincie Fryslân met het brugdek; het NIOO heeft iets dergelijks gedaan door 

de kassen die men ook nodig had, buiten de aanbesteding van de nieuwbouw te hou-

den. Ook hier geldt dat je een opdracht beter kunt splitsen als je verwacht dat je dan 

meer kans hebt dat gespecialiseerde bedrijven inschrijven. Bedrijven die in staat zijn om 

juist op dat onderdeel innovatieve voorstellen te ontwikkelen. Als opdrachtgever moet 

je dan zelf sturen op de goede combinatie.”

“Dit zijn allemaal dingen die je van tevoren moet bedenken, en waarvoor je soms re-

delijk veel materiekennis moet hebben. Die zit meestal niet bij de inkoopadviseur, maar 

wel bij de behoeftesteller. Ook kan de projectleider ervoor zorgen dat die kennis in het 

project wordt ingebracht. Essentieel is dat een inkoopadviseur erop aandringt dat die 

kennis tijdig beschikbaar is, omdat hij of zij weet hoe belangrijk dat is voor het vervolg. 

Een reden temeer om die ervaren inkoopadviseur vroegtijdig in te schakelen.”
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 Consulteren en contracteren
“Een manier om die kennis te organiseren is een (goede) marktconsultatie. Zeker wan-

neer je innovatieve voorstellen uit de markt wilt krijgen is dat een essentieel onderdeel. 

De mogelijkheden daarvoor zijn ruimer dan velen denken. Zolang je maar zorgt dat 

er geen ongelijkheid ontstaat tussen de potentiële gegadigden of inschrijvers. Dat 

marktpartijen bij een consultatie nooit het achterste van hun tong laten zien is een 

fabeltje. Je moet ervoor zorgen dat de concurrenten niet kunnen weglopen met de 

specifieke vondsten die een ander heeft voorgesteld. Dus één op één consulteren. En 

bijvoorbeeld partijen die met een innovatief voorstel komen een vetorecht beloven op 

de manier waarop een bepaalde wens wordt geformuleerd in de aanbestedingsdocu-

menten. Dat kan ook best volgens de regels, als je het vooraf aankondigt.”

“Bij het NIOO heeft men heel veel tijd en energie gestopt in het zelf bedenken van 

allerlei slimme oplossingen. Dat levert een redelijk gecompliceerd proces op. En on-

getwijfeld een resultaat waar het instituut zelf helemaal achter staat, wat ook niet on-

belangrijk is. Toch zijn er contractvormen in de bouw waardoor de grip op het proces 

waarschijnlijk groter wordt terwijl je ook de duurzame oplossingen krijgt waarnaar je 

op zoek bent. Je kunt per onderdeel een marktconsultatie opzetten, en de inbreng van 

de markt gebruiken om de technische specificaties aan te scherpen. Je zou dat kunnen 

doen voorafgaand aan de ontwerpfase, zodat de ontwerper daar ook nog rekening 

mee kan houden.”

verbeteringen zichtbaar
“Uit sommige van de voorbeelden zou je de indruk kunnen krijgen dat inkopers nog 

steeds worden gezien als mensen die je nodig hebt als het om de contracten gaat. Wij 

weten inmiddels dat die visie veel te weinig recht doet aan het vak van overheidsinko-

per. Natuurlijk is dat vak nog steeds in ontwikkeling. Maar er is ook al veel bekend en 

toepasbaar, als je de juiste inkoopadviseur weet aan te trekken en op het goede mo-

ment in te schakelen. Wat dat betreft constateer ik met genoegen dat die ruimere blik 

op inkopers langzamerhand doorsijpelt, afgaande op de toch grote rol van inkopers bij 

tenminste een aantal van de voorbeelden. Want daarmee vergroot je de kans dat een 

innovatie ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt aanzienlijk.” 
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 Zorg dat je in een vroeg stadium betrokken wordt en een regierol vervult 

in het hele inkoopproces. Sta als gelijkwaardige partner naast de projectleider. 

Koppel kennis van innovatieve oplossingen op de markt aan een inkoopstrate-

gie waarbij de slimste procedure gekozen wordt, uitgaande van de innovatieve 

oplossing die nodig is en de specifieke marktsituatie. Innovatieve MKB-bedrijven 

kunnen betere kansen krijgen door een aanbesteding in enkele percelen op te 

knippen.

  Zorg dat je deel uitmaakt van het projectteam of stel per aanbesteding een 

inkoopteam samen waarin verschillende disciplines (juristen, behoeftestellers, 

inkopers) samenwerken. Zo breng je uiteenlopende doelstellingen samen en voor-

kom je dat de focus alleen komt te liggen op rechtmatigheid. Dit vergt van  

de inkoper brede kennis en vooral goede communicatieve vaardigheden. 

  Breng de risico’s in kaart, beoordeel door wie ze het best kunnen worden 

beheerst en ga na wat dit betekent voor de contractering. Overleg hierover met 

zowel het inkoopteam als marktpartijen.

  Innovatie is niet bij alle inkopen belangrijk. Zorg ervoor dat je innovatie niet uit 
het oog verliest. Bij bepaalde maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaam-

heid en vergrijzing, is innovatie noodzakelijk om een probleem op te kunnen 

lossen. 

De voorbeelden die we in deze handleiding hebben beschreven, bevatten verschillende 

lessen voor de inkoper. Ook de overige voorbeelden die de minister van Economische 

Zaken eind 2009 aanbood aan de Tweede Kamer leveren veel tips voor de inkoper en 

projectleider op die zijn rol in het innovatieproces wil vergroten. We zetten de belang-

rijkste op een rij. 

tIps 
vooR de InkopeR 
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Innovatiegericht inkopen
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 Zorg dat je betrokken bent bij de ontwikkeling van de innovatiestrategie van je 

organisatie. Laat onderdelen uit de innovatiestrategie terugkomen in het inkoop-

beleid dat van toepassing is op meerdere aanbestedingen. 

 Neem de tijd voor een goed voortraject in een aanbesteding, waarin:

• wordt nagedacht over de ‘ruwe vraagstelling’;

• marktonderzoek en –analyse wordt gedaan om te bepalen hoe de markt te 

benaderen en of het nodig is deze tot innovatie te stimuleren met bijv. een 

prijsvraag of SBIR.

 Kijk in de marktverkenning verder dan de bekende producten en leveranciers 

(zie voorbeeld Statiq Cooling) 

  Let op dat specifieke (technische) regelgeving nieuwe oplossingen niet onmo-

gelijk maken. Pas - op basis van een innovatiestrategie - waar nodig de regelge-

ving aan of maak die minder specifiek.

  Zorg voor een contract op maat. Daarin kunnen prikkels voor innovatie tijdens 

de looptijd van het contract opgenomen worden. Bij het inkopen van innovatieve 

oplossingen is het meestal nodig om de standaardvoorwaarden aan te passen. 

Denk daarbij aan het regelen van het intellectueel eigendom.

  Blijf ook na het afsluiten van het contract betrokken bij het project. Zorg er met 

de andere betrokkenen voor dat de beloofde innovaties ook in de praktijk worden 

waargemaakt.
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pIanoo-reeks InnovatIegerIcht Inkopen
Inkopers zouden een grotere rol kunnen spelen in het proces van uitlokken van innovatie. De 

PIANOo-vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector brengt daarom de reeks Innovatiegericht 

Inkopen uit. In vier handleidingen geeft de vakgroep handvatten en voorbeelden om de innovatie-

kracht van de markt goed te kunnen inzetten en benutten. De nadruk ligt hierbij meer op mogelijk-

heden en ruimte, binnen de grenzen van de aanbestedingsregels. Op die manier kan een inkoper 

projectleiders, vakambtenaren en materiedeskundigen in zijn organisatie beter adviseren. 




