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• Innovatie in de praktijk van publiek inkopen 

 

• Europese aanbestedingsregelgeving is kaderstellend  

• maar biedt ook zeker kansen voor innovatie 

 

• Gegeven de grondbeginselen is nog een flink innovatie-

smaakpalet beschikbaar 

 

• Stimuleren innovatie belangrijke 

 inkoopdoelstelling Rijksoverheid  

 

 

Introductie 

Introductie 
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• Menukaart is een selectie uit mogelijke gerechten 

 

• Gerechten zijn succesvol, mits de koks en keuken goed zijn 

én de juiste ingrediënten gebruiken 

 

• Laat gerechten bij de eigen organisatie aansluiten 

 

 

Onze innovatie-menukaart 

Onze innovatie-menukaart 
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Amuses 
1. Co-creatie tussen 

marktpartijen stimuleren 

 

2.Alliantie met 

(markt)partijen* 

 

3.Eigen Initiatieven 

stimuleren* 

Hoofdgerechten 
1. Pre-commerciële inkoop* 

 

2.Prijsvraag 

 

3.Ruimte voor innovatie in 

traditionele aanbesteding*: 

• Functioneel 

specificeren 

• Varianten toestaan 

Desserts 
1. Social contract 

 

2.Innovatiestimulerende 

contracten* 

Onze innovatie-menukaart 
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Ons innovatie-kookboek 
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Ingrediënten 

• Beleid 

• Loket 

• Aanbieders met 

initiatief 

• Procedure vervolg 

Recept voor Eigen Initiatief 

Recept voor Eigen Initiatief 

Bereidingswijze 

1. Maak uw beleid duidelijk 

2. Let op vertrouwelijkheid 

3. Initiatief beoordelen 

4. Gesprek aangaan en maatwerk 

toepassen 

• Koop idee/gebruiksrecht (niet) 

• Ontwikkeltraject  

• Netwerkdag 

• Pilot en bij succes aanbesteding 

5. Voeg naar smaak subsidie toe 
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Recept voor Allianties 

Bereidingswijze 

1. Bedenk wat u verwacht; even laten 

wellen 

2. Verken doelen met alliantie-partner 

(de ‘A-factor’) 

3. Bepaal wederzijds belang en 

afhankelijkheid 

4. Verken alliantievormen 

5. Leg afspraken vast 

6. Evalueer achteraf én tussentijds 

 

 

Ingrediënten 

• Alliantievisie 

• Overeenkomende 

doelen met 

partner 

• Openheid 
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Bereidingswijze 

1. Bepaal onderzoeksonderwerp, 

budget en rechten; stevig roeren 

2. Bedrijven uitnodigen 

3. Van concept naar prototype 

4. Betaal en beoordeel per fase; 

gebruik een trechter 

5. Na PCI een aanbesteding 

Recept voor Pre-Commerciële Inkoop (PCI) 

Recept voor Pre-Commerciële Inkoop (PCI) 

Ingrediënten 

• Budget 

• Onderzoeks-

onderwerp 

• Marktkennis 
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Bereidingswijze 

1. Overzie uw ingrediënten; ververs 

regelmatig 

2. Specificeer niet alleen functioneel, 

maar pas EMVI en contract hierop 

aan, zodat u innovatie geboden én 

geleverd krijgt 

3. Borg interactie met marktpartijen 

4. Evalueer met inschrijvers wat hen 

prikkelde 

Recept voor Innovatie in traditionele aanbesteding 

Recept voor Innovatie in traditionele aanbesteding 

Ingrediënten 

• Inspiratie 

• Overzicht 

• Integrale blik 
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Recept voor Innovatiestimulerende contracten 

Bereidingswijze 

1. Stel contract samen met de markt op 

2. Vernieuwingen onderdeel van 

contract 

3. Beschrijf proces voor 

verbetervoorstellen van leverancier 

4. Wees bij verbetervoorstellen bereid 

om wat te gunnen 

5. Manage het contract én de relatie 

Ingrediënten 

• Pragmatische jurist 

• Pragmatische 

contractmanager 

• Flexibele 

voorwaarden 

• Continuïteit 

opdrachtgever en  

-nemer 
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Samenvattend 

1. Kies recepten passend bij uw organisatie 

 

2. Overzie beschikbare ingrediënten 

 

3. Pas recepten naar smaak aan 

 

4. Leer van anderen 

 

5. En doe het samen met 

 de markt 

 

 

 

 

Eet smakelijk! 

Eet smakelijk! 

Jan-Pieter Papenhuijzen 

papenhuijzen@significant.nl 

+31(0)6  5118 8120 

Fredo Schotanus 

fredo.schotanus@significant.nl 

+31(0)6 3009 3068    
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 Voorheen onderdeel van             en 

 Per 1 januari 2003 verzelfstandigd en als onafhankelijk advies- en 

onderzoeksbureau doorontwikkeld 

 Medio 2013: 50 adviseurs 

  Verschillende competenties in huis 

 Inkoop- en aanbestedingsexpertise, gericht op de publieke sector en 

daarbinnen zowel primaire als ondersteunende processen 

 Organisatieadvies, gericht op opdrachtgever - opdrachtnemerschap, 

contract- en leveranciersmanagement, categoriemanagement, 

samenwerking en in-/uitbesteden 

 Onderzoekscompetenties, gericht op kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek 

 
Historie Significant 

Historie Significant 
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De Significant gastronomie (1) 

Rijkswaterstaat 

• Ondersteunen bij uitwerken leerstrategie Professioneel 
Opdrachtgeverschap 

Rijk – Ministerie van EZ 

• Onderzoek naar de toegevoegde waarde van normstelling om 
innovatie te stimuleren 

• http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2007/09/07/overheidsinkoop-als-motor-voor-
innovatie.html 

 

Stadsregio Amsterdam 

• Ondersteunen bij diverse innovatieve aanbestedingen van openbaar 
vervoer 

De Significant gastronomie (1) 
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De Significant gastronomie (2) 

KLPD 

• Aanbesteding randapparatuur C2000, met kenmerken: diverse eisen 
en wensen van gebruikers (politie, ambulance, brandweer), snel 
ontwikkelende producten, ontwikkelcontract 

PIANOo 
• Ontwikkelen van een menukaart en praktische tools voor aanbesteders 

die hen helpen innovatie te borgen in het aanbestedingsproces 

 

CJIB 

• Aanbesteding digitale flitspalen, met kenmerken: snel ontwikkelende 
functionaliteiten, stabiele markt, snelheid van levering en 
betrouwbaarheid van groot belang, batchgewijs profiteren van nieuwe 
innovaties 

De Significant gastronomie (2) 
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Contactgegevens 

Contactgegevens 

 

 

 

Significant  
Thorbeckelaan 91  
3771 ED Barneveld  
T +31 342 40 52 40  
 

KvK 3908 1506  
info@significant.nl  
www.significant.nl 

Jan-Pieter Papenhuijzen 

papenhuijzen@significant.nl 

+31(0)6  5118 8120 

Fredo Schotanus 

fredo.schotanus@significant.nl 

+31(0)6 3009 3068    
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