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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 
(deze uitgave). 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. Aan de hand van praktijkvoorbeel-
den 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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Nadat een contract is afgesloten met een leverancier blijft het zaak om ook tijdens de 

contractlooptijd alert te zijn op innovatiemogelijkheden. Voor het stimuleren van inno-

vatie tijdens de looptijd van het contract bespreken we in deze handleiding een drietal 

onderwerpen. We bespreken allereerst in het kort enkele voorwaarden voor innovatie. 

Vervolgens geven we aan op welk type leveranciersrelatie het beste kan worden gefo-

cust om innovatie te bereiken. We sluiten het hoofdstuk af met praktische tips.

InleIdIng
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Om leveranciers ook tijdens de looptijd van het contract te prikkelen tot innovatie helpt 

het als de volgende voorwaarden zijn ingevuld bij de inkopende organisatie: 

• De inkooporganisatie is zodanig professioneel dat in ieder geval het  contractma-

nagement, het leveranciersrelatiemanagement en de inkooppakketstrategieën op 

orde zijn.

• In de doelstellingen, het (inkoop)beleid en de cultuur van de organisatie is innovatie 

als een belangrijk onderwerp benoemd.

InnovatIestImulerende 

voorwaarden

Onderdeel van het beleid 
van de Nederlandse Spoor-
wegen is om haar leveranciers actief te stimuleren 
om met (innovatieve) oplossingen te komen die een 
bijdrage aan duurzaamheid en Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen (MVO) kunnen leveren.

Beleid en  
innovatie

1
Bij voorkeur is benoemd op welke 

onderwerpen binnen een contract met 

een leverancier er ruimte is voor innova-

tie tijdens de looptijd. Deze onderwer-

pen kunnen zowel door de inkopende 

organisatie als de leverancier worden 

benoemd. Denk hierbij aan onderwerpen 

als energiegebruik, veiligheid, duurzaam-

heid, milieueffecten en het stroomlijnen 

van order- en leveringsprocessen. 



InnovatIe-
portfolIo

2
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In principe kan met alle leveranciers proces- en/of productinnovatie worden gecreëerd 

tijdens de contractperiode. Wij raden echter aan om op het gebied van innovatie niet 

aan alle leveranciers evenveel aandacht te besteden. Om te bepalen aan welke leveran-

ciers meer of minder aandacht moet worden besteed kan de volgende figuur worden 

gebruikt om de verschillende leveranciers te onderscheiden. 

Wij raden u aan om aan de hand van het schema de volgende regimes te hanteren voor 

de verschillende types leveranciers.

• Een volledig regime voor strategische en kernleveranciers. 

 Dit regime is meestal niet gebaseerd op een marktrelatie met een leverancier, maar 

op een samenwerkingsrelatie via bijvoorbeeld een Publiek Private Samenwerking 

(PPS). Risico’s, investeringen en opbrengsten worden gedeeld door de private en 

publieke partij. Binnen dit regime wordt constant aandacht gegeven aan de inrichting 

van processen én de te leveren producten en/of diensten. Het wordt bijvoorbeeld 

gebruikt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor infrastructuurprojecten.

• Een beperkt regime voor contractleveranciers. 

 Hier is het regime vooral gericht op de afgesproken ‘output’ voor de te leveren 

standaardproducten en/of diensten. Processen kunnen bijvoorbeeld op een nieuwe 

efficiëntere wijze worden ingericht.

• Een ad-hoc regime voor overige (vaak kleinere) leveranciers. 

 Dit regime is incidenteel gericht op innovatie. Het bereiken van innovatie valt door-

gaans buiten de scope van een inkoopafdeling. Een voorbeeld is het doorontwikkelen 

van een nieuw product tijdens de contractperiode door een innovatieve leverancier.

Veeke, Significant, 2010 

Strategische leveranciers

Kernleveranciers

Contractleveranciers

Incidentele of kleine leveranciers
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voor het bereIken van InnovatIe
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Hieronder geven we een aantal concrete mogelijke maatregelen aan om innovatie te 

bereiken tijdens de contractperiode. Binnen een volledig regime zullen veel van deze 

maatregelen terugkomen. Binnen een ad-hoc regime zal slechts een kleiner deel van 

deze maatregelen terugkomen. 

spreek gezamenlijk doelen af
Door minstens elk jaar verbeteringsdoelen af te spreken met leveranciers, worden 

leveranciers en de inkopende organisatie gestimuleerd om innovatief te zijn en gericht 

te zijn op het doorvoeren van verbeteringen. Hierbij kan onder meer worden gedacht 

aan: 

• het afspreken van jaarlijkse innovatietargets met leveranciers (bijvoorbeeld Total 

Cost of Ownership (TCO) besparingen) voortbouwend op de eerste targets die zijn 

gesteld tijdens een aanbesteding;

• het definiëren van uitdagende doelstellingen voor de leverancier (bijvoorbeeld 30% 

lagere kosten). Geef hen wel de ruimte om aan te geven wat daarvoor bij de inko-

pende organisatie of in zijn producten of diensten moet veranderen. 

Topman José Lopez van Volks-
wagen gaf in de jaren negentig 
aan zijn leveranciers aan dat 
zij kosten moesten besparen, 
én dat zij daarbij mochten aangeven wat Volkswagen 
moest doen om deze kostenbesparingen mogelijk te ma-
ken. Uit dit initiatief ontsproten allerlei innovatieve idee-
en die onder meer tot wijzigingen in het ontwerp van de 
auto’s leidden. Hierdoor konden leveranciers goedkoper 
en/of kwalitatief betere producten en diensten leveren.

innovatie 
komt van 
twee kanten

meet wederzijds prestaties
Het geven en krijgen van feedback helpt om innovatie te bereiken. Het verdient daar-

om aanbeveling om in ieder geval voor contractleveranciers en partners wederzijdse 

prestatiemeting toe te passen voor de gestelde doelen. Enkele tips hiervoor: 

• Nodig leveranciers, minimaal eenmaal per jaar, uit voor een gesprek en bespreek de 

geleverde prestaties.

• Vergelijk de resultaten van de vendor rating (prestatiemeting door de inkopende 

organisatie) met de prestatiemeting die de leverancier heeft gedaan.

• Bespreek verschillen in perceptie van geleverde prestaties.

• Bespreek wat er op een nieuwe en zo mogelijk ook betere manier kan/moet worden 

aangepakt bij de leverancier en/of bij de inkopende organisatie.

stimuleer de leverancier actief
Het actief stimuleren van leveranciers voor het bereiken van innovatie en gestelde 

doelen kan in ieder geval worden toegepast voor contractleveranciers en strategische 
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en kernleveranciers. Hierbij kunt u denken aan: 

• Laat leveranciers jaarlijks een kort innovatieplan schrijven (een eerste plan kan wor-

den ingediend bij de aanbesteding). In dit plan geven leveranciers zelf in het kort 

aan op welk terrein zij willen innoveren en wat zij hiervoor nodig hebben. Het kan 

gaan om producten, diensten, processen of een combinatie daarvan. Tegenover (de 

goede uitvoering van) het plan dient een beloning te staan. Dit kan een financiële 

vergoeding zijn, maar bijvoorbeeld ook extra inzet van de inkopende publieke orga-

nisatie.

• Organiseer een workshop met interne klanten en leveranciers en/of nodig leve-

ranciers uit voor een ‘ondernemersavond’ met een aansluitende borrel. Behandel 

tijdens dergelijke sessies eventuele problemen en/of onderwerpen waarop innovatie 

mogelijk wordt geacht. 

• Daag leveranciers uit om met innovatieve duurzaamheidoplossingen te komen  

en beloon deze leveranciers bijvoorbeeld met een prijs en de daarbij horende  

publiciteit. 

• Ga samen met een leverancier naar branchebijeenkomsten om nieuwe ideeën  

op te doen. 

wees actief betrokken bij de leverancier 
Actieve betrokkenheid bij de leverancier gaat verder dan het stimuleren van de leve-

rancier. Het houdt in dat u niet alleen de leverancier in uw eigen keuken laat kijken, 

maar ook betrokken bent in zijn keuken. Maatregelen hiervoor kunnen in ieder geval 

worden gebruikt voor strategische en kernleveranciers: 

• Ga naar de leverancier toe en ga na hoe hij zijn werkwijzen heeft georganiseerd. 

• Nodig leveranciers uit om hen te laten zien hoe de eigen werkwijzen zijn  

georganiseerd.

• Bespreek wat er op een nieuwe en zo mogelijk ook betere manier kan/moet worden 

aangepakt bij de leverancier en/of bij de inkopende organisatie.

• Bespreek mogelijkheden voor wederzijdse training van personeel, tijdelijke  

uitwisseling van personeel, gezamenlijke verbeterprogramma’s en wederzijdse 

investeringen.

Wageningen Universiteit en Re-
search centre voert periodiek 
kwaliteitsaudits uit bij belang-
rijke toeleveranciers. Tijdens de 

audits wordt nagegaan hoe de hoofdprocessen van de le-
verancier zijn georganiseerd en op welk vlak verbeteringen 
mogelijk zijn.

kwaliteits-
audits
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beloon de leverancier
De praktijk leert dat innovatie wordt gestimuleerd door hier beloningen tegenover te 

stellen. Beloningen worden meestal toegepast voor contractleveranciers en strategi-

sche en kernleveranciers tenzij hieronder anders staat aangegeven.

• Laat een leverancier meedelen in de gerealiseerde winst na aangetoonde kosten-

besparingen bij een inkopende organisatie en/of nadat hij de afgesproken doelen 

heeft gehaald. De winst kan ook in een gezamenlijke pot worden gestopt voor het 

uitwerken van innovatieve ideeën. 

• Neem een optie voor verlenging op en verleng het contract maximaal indien de 

leverancier naar het oordeel van de inkopende organisatie innovatief is geweest 

tijdens de contractperiode. Verleng het contract niet indien de leverancier niet in-

novatief is geweest.

• Sluit (raam)contracten af met twee of meer leveranciers voor het leveren van een 

soortgelijk product of dienst. Een innovatieve leverancier wordt beloond door hem 

meer omzet te geven tijdens de contractperiode. Niet-innovatieve leveranciers 

worden gekort op hun omzet. Deze maatregel is doorgaans niet bruikbaar voor 

strategische en kernleveranciers, omdat de focus daar op de relatie ligt en niet op 

de concurrentie tussen twee of meer leveranciers tijdens de contractperiode;

• Open een ideeënbus voor leveranciers. Beloon leveranciers daarbij voor het aandra-

gen van nieuwe (en zo mogelijk betere) ideeën voor de omgang met de inkopende 

organisatie en geleverde producten en diensten. Uiteraard is het van belang dat de 

inkopende organisatie wel iets doet met het idee of aangeeft waarom het idee  

niet wordt gebruikt. 

Wageningen Universiteit en Re-
search centre heeft enkele jaren 
geleden een overeenkomst afge-
sloten met een leverancier die 
verantwoordelijk was voor het inzamelen en verwerken 
van bedrijfsafval. In deze overeenkomst waren besparings-
doelstellingen opgenomen. Een deel van deze besparingen 
kon worden ingezet om verdere verbeteringsacties en/of 
nieuwe initiatieven uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld de 
financiering van acties op het gebied van afvalscheidingen 
en de daarbij noodzakelijke inzamelingsmiddelen en com-
municatie.

Besparingen  
gezamenlijk  
investeren
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stimuleer de mentaliteit en cultuur van de inkopende organisatie
Tot slot enkele algemene tips om de mentaliteit en cultuur van de inkopende organisa-

tie zo te beïnvloeden dat ze meer gericht is op het behalen van innovatie. 

• Verander de cultuur van “de klant is koning” (de inkopende organisatie) in  

“ketenpartners voor partners”. De inkopende organisatie en de leverancier zouden 

moeten worden gezien als samenwerkende organisaties.

• De inkopende organisatie moet zich bewust zijn van de kennis en kunde van de 

leverancier en hier vooral gebruik van maken.

• Ga na wat de inkopende organisatie kan doen om het voor de leverancier makkelij-

ker te maken om te vernieuwen en zo mogelijk te verbeteren.

• Geef huidige leveranciers de mogelijkheid om nieuwe concepten te testen in de 

praktijk, bijvoorbeeld door middel van een pilot.

• Maak intern reclame over de bijdrage van de inkoopfunctie aan innovatie met aan-

sprekende voorbeelden uit de eigen praktijk. Extern kan dit worden gedaan door 

een artikel en/of nieuwsbericht te publiceren of te spreken op een congres over 

innovaties die zijn bereikt samen met een leverancier.

• Open een ideeënbus voor medewerkers binnen de eigen organisatie. Beloon daarbij 

het aandragen van nieuwe en zo mogelijk betere ideeën inzake de omgang met 

leveranciers en geleverde producten en diensten. 

• Benoem onderwerpen waarop innovatie in ieder geval gewenst is. Omdat inkopers 

vaak met veel verschillende afdelingen in gesprek zijn, zijn zij de eerste die de, soms 

nog verborgen, innovatiebehoefte van de eigen organisatie kunnen signaleren 

(Reijniers et al., 2009).

• Formuleer uitdagende doelen voor het inkoopteam en contractmanagers. Waardeer 

ook kleine ideeën, ondersteun kansrijke innovatieve ideeën en stimuleer tot anders 

kijken en denken (Reijniers et al., 2009). 

De praktijk wijst uit dat alle bovengenoemde maatregelen tot nieuwe bruikbare ideeën 

kunnen leiden. Kies daarbij vooral de maatregelen die passen bij uw organisatie en uw 

leveranciers. Zo kunt u met uw inkoop- en aanbestedingsbeleid en de concrete uitwer-

king hiervan innovatie bevorderen binnen uw eigen organisatie en bij leveranciers, ook 

tijdens de looptijd van contracten.
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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. 


