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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 overheden is ook continue vernieuwing van producten, diensten en werken.
Met innovatiegericht inkopen wordt doelgericht gezocht
naar innovatieve oplossingen vanuit de markt. Door de
grote koopkracht van de overheid bevordert innovatiegericht 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 (deze uitgave).
Voor de situatie 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 aanbestedingen.
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. 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 woningcorporaties, aangevuld met wetenschappers. De leden van de
vakgroep nemen deel op persoonlijke titel en niet als vertegen-woordiger van de organisaties waar zij werkzaam zijn.
Voorzitter van de vakgroep is prof. dr. Jan Telgen, Hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit Twente.
Eigen Initiatief
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INLEIDING
Een publieke organisatie die gebruik wil maken van de creativiteit en het innoverend
vermogen van de markt, kan inschrijvers expliciet verzoeken om ruimte te geven aan
innovatieve voorstellen. Voorstellen die antwoord geven op een probleemstelling van
een aanbestedende dienst worden ‘solicited proposals’ genoemd.
De centrale probleemstelling van deze handleiding luidt: hoe kunnen publieke organisaties zo goed mogelijk aan hun vraag voldoen, gebruik makend van de innovatiekracht van de markt.
De indeling van deze handleiding volgt de stappen die gezet worden bij het doen van
een (innovatiegerichte) uitvraag, zoals weergegeven in figuur 1.
In hoofdstuk 2 laten we zien hoe u tot een innovatiegerichte vraag komt. Iedere
inkoop start met een behoefte/vraag van de (potentiële) opdrachtgever (behoefte en
behoefteonderzoek). Bij het uitwerken van deze vraag is het belangrijk om gebruikers
en marktpartijen te betrekken. Een marktonderzoek kan input geven voor het formuleren een innovatiegerichte vraag; immers u moet weten wat de mogelijkheden zouden
kunnen zijn.
Op basis van de verkenning van de markt en toetsing aan beleid kan een inkoopstrategie geformuleerd worden. Hierbij worden de mogelijkheden bekeken van de verschillende fases in het inkoopproces om bij te dragen aan een innovatieve uitvraag.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het aanbesteden van een ontwikkeling. (inkoopstrategie). In de hiernavolgende hoofdstukken worden de laatste fases nader uitgewerkt.
Functioneel, prestatie- en effectgericht specificeren maakt het mogelijk om in het aanbestedingsproces (eind-)gebruiker en (potentiële) opdrachtnemer optimaal te betrekken. De specificatiefase komt aan bod in hoofdstuk 4.
Bij een innovatiegerichte inkoop kan het verder betrekken van de markt een grote rol
spelen. Dat kan ruim voor de aanbesteding zijn via marktverkenningen. Procedures
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Figuur 1 Inkoopproces
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tijdens het aanbestedingsproces, zoals een concurrentiegerichte dialoog en een prijsvraag kunnen een positief effect sorteren. Deze en andere zaken komen aan bod in
hoofdstuk 5, waarin we het aanbestedingsproces in beeld brengen.
Innovatieve voorstellen kunnen heel verschillend van aard zijn en dan lijkt de onderlinge vergelijking om uiteindelijk de beste te kiezen minder makkelijk. Hoofdstuk 6 gaat
over de gunningmethode.

In
ha
•

•
Tot slot gaat hoofdstuk 7 kort in op contractrisico’s. Hoe kunnen deze beperkt worden
door middel van contractmanagement.
In hoofdstuk 8 sluiten we deze handleiding af met een aantal lessen ten aanzien van
het uitvragen van innovatie.
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BEHOEFTEBEPALING

1

Iedere inkoop start met een behoefte/vraag van de opdrachtgever, zie figuur 1 op pagina
5. In een vroeg stadium kunnen leveranciers en (eind)gebruikers betrokken worden. In
deze fase is de dynamiek met de markt, schakelen met eigen organisatie en gebruikers
belangrijk. Het daadwerkelijk inkopen van innovaties verloopt veel succesvoller als binnen
de organisatie verkend wordt voor welke projecten innovatie vereist is om gewenste
doelstellingen en resultaten te halen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.

HERONTWIKKELING
ORINOCODREEF

De aanbesteding Herontwikkeling Orinocodreef no. 7-9 te Utrecht betreft de uitgifte van
het perceel van een voormalige schoollocatie.
De bedoeling is dat de ontwikkelaar tot een
integrale ontwikkeling komt van de een woonwijk voor circa 60 woningen. In het licht van
alle rumoer rondom gebiedsontwikkeling en
aanbesteden is besloten om de samenwerking
door middel van een Europese niet-openbare
aanbesteding op de markt te brengen.
Beoordeling kon vooral op kwaliteit (ruimtelijke kwaliteit en communicatie met de buurt)
plaatsvinden, omdat de inschrijvers gebonden
waren aan een minimum grondbod. De beoordelingscommissie bestond voor de helft uit
omwonenden, zodat de buurt actief betrokken
is geweest bij het opstellen van het beoordelingskader en de beoordeling van de inschrijvingen.
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Er zijn verschillende manieren om afnemers te
betrekken bij productontwikkeling. Commerciële
organisaties zetten focusgroepen en klanteninterviews in om het gebruik van huidige services door
klanten in kaart te brengen (Matthing, 2004).
Dergelijke technieken leiden echter regelmatig tot
slechts kleine verbeteringen in de aangeboden
diensten. Het blijkt voor gebruikers moeilijk om
verder te denken dan de huidige aangeboden
diensten.
Om gebruikers te faciliteren en te betrekken in
het serviceontwikkelingsproces zijn er een aantal
technieken om gebruikersinput te generen. Deze
technieken worden onderscheiden op basis van
drie niveaus (Kaulio, 1998):
1. Ontwikkel voor (Design for): de gebruikers
zijn min of meer studieobjecten, waarvan
algemene vereisten aan een service worden
ontleend. De gebruikers worden niet actief
betrokken bij de ontwikkeling;
2. Ontwikkel met (Design with): een interactieve benadering waarbij verschillende
plannen beoordeeld worden door gebruikers
in verschillende fases van het ontwikkelproces,
waarna deze worden herzien;

Innovatiegericht inkopen

3. Ontwikkel door (Design by): gebruikers zijn actief betrokken bij de ontwikkeling
en het selecteren van geschikte services. Niet alleen door het geven van hun mening
en het beschrijven van hun problemen, maar ook door het actief meedenken.
Het moge duidelijk zijn dat de ‘ontwikkel door’ techniek meer inzet vraagt van alle
betrokkenen dan de ‘ontwikkel voor’ techniek. Het resultaat en de oplossing kan
echter een betere match maken. Naarmate het belang van een inkoop groter is (voor
de samenleving of de eindcliënt) wordt de investering die geleverd moet worden bij de
‘ontwikkel door’ of ‘ontwikkel met’ methodes eerder gebillijkt. Oftewel, het wordt de moeite waard.
Behoeftes van gebruikers blijven zelden gelijk tijdens
een ontwikkelproces. Om te zorgen dat de service
voldoet aan de wensen van de gebruiker op het
moment dat de service daadwerkelijk aangeboden
wordt, is het belangrijk de behoefte en feedback van
de gebruikers te blijven peilen gedurende het gehele
ontwikkelproces.
Er zijn verschillende manieren om marktkennis te
vergaren en marktpartijen te betrekken. Denk in het
verkennende stadium aan:
• Onderzoek doen naar relevante marktpartijen.
Dat kan door:
– zoveel mogelijk informatie te vergaren via
branchespecifieke platforms;
– de databank van NL Octrooicentrum te raadplegen;
– beurzen te bezoeken.
• Gesprekken voeren met bedrijven of een marktdag te organiseren op onderwerpen die in een
voorziene tender aan de orde komen. Dit om
projectideeën te toetsen, ideeën uit de markt te
halen en potentiële interesse te polsen.
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‘ONTWIKKEL MET’
BEWONERS

Een voorbeeld van toepassing van de ‘Design with’ methode betreft de zogenaamde ‘living lab methodologie’ die bij diverse
projecten is toegepast zoals Smart Energy
Home (SEH) van Ymere. Hierbij werd gezocht naar (innovatieve) mogelijkheden om
het energieverbruik van bewoners terug
te dringen. Met inwoners van AmsterdamNoord wordt die SEH gedurende langere
periode getest. Dit is een innovatieve meter die niet alleen het actuele energieverbruik meet en inzichtelijk maakt, maar ook
direct de kosten zichtbaar maakt. Verder
kunnen bewoners besparingsdoelen instellen op de SEH en wordt min of meer
spelenderwijs het energieverbruik teruggebracht. Bij succes van deze experimenten kan dit ertoe leiden dat Ymere besluit
de meters op grotere schaal in te kopen.
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AANBESTEDEN

ONTWIKKELING

2

Op basis van de behoeftebepaling en een marktverkenning zal een inkoopstrategie
geformuleerd moeten worden. Daar kan uit komen dat de bestaande oplossingen niet
aan de vraag kunnen voldoen en dat het belangrijk is gericht naar een innovatieve
oplossing te vragen.
Indien de inkoopstrategie uitgaat van het expliciet zoeken naar innovatiegerichte
oplossing, dan is het van belang om na te gaan of het inkoopproces opgeknipt zou
kunnen worden in een pre-commerciële en een commerciële fase.
In een precommerciële fase is het mogelijk om:
• gezamenlijk met het bedrijfsleven een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten.
Dit is slechts voor enkele organisaties weggelegd, gezien het risico en de vereiste
investeringen.
• een ontwikkeling tot en met het prototype aan te besteden. Deze optie komt vooral
in beeld als op wat langere termijn een oplossing voor handen moet zijn.
Op basis van een prototype kan vervolgens een commerciële fase worden ingezet.
Deze scheiding van fases biedt een goede mogelijkheid van concurrentie in combinatie
met innovatie.
Binnen de Europese aanbestedingsregels is het mogelijk om onderzoek en ontwikkeling aan te besteden. Dat wordt precommerciële inkoop (pre commercial procurement)
genoemd.
De Europese Unie is een Small Business Innovation Research (SBIR) Program aan het
ontwikkelen. Nederland heeft al zo’n SBIR-programma, door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ontwikkeld naar het succesvolle voorbeeld
in de Verenigde Staten. De overheid kan via het SBIR-programma een oproep aan het
bedrijfsleven doen om een oplossing te vinden voor maatschappelijke vraagstukken.
Bijvoorbeeld: biodiversiteit, groene grondstoffen, dijkinspecties of biobased economy.
De vragende overheidspartij publiceert aanbestedingen bij Agentschap NL en levert
zelf het budget voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het ontwikkelen van
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prototypes door bedrijven. Bedrijven dienen een offerte in. Een onafhankelijke commissie van deskundigen beoordeelt alle offertes en adviseert de betreffende minister.
Meerdere bedrijven krijgen een contract en gaan aan de slag.
Een SBIR-project bestaat uit 3 fasen:
• onderzoek naar haalbaarheid
• onderzoek en ontwikkeling, inclusief demonstratie
• het product, proces of dienst klaar maken voor de markt
De overheid financiert alleen fase 1 en fase 2. De derde fase van een SBIR-project dient
om het ontwikkelde product marktrijp te maken en te commercialiseren. Het uiteindelijke resultaat van een SBIR-project is een concreet product of een dienst, waarmee het
bedrijf geld kan verdienen.
Vaak ondersteunt de opdrachtgevende partij wel de bouwers van prototypes door
actief te zoeken naar toepassingsmogelijkheden in de eigen organisatie of soms zelfs
daarbuiten. Uiteraard is het aan de aanbestedende dienst om de functionele
specificaties op te stellen en de winnende partij te selecteren.

Het uitvragen van innovatieve voorstellen
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DIGIDIJK

Met DigiDijk daagde Rijkswaterstaat bedrijven uit innovatieve voorstellen te ontwikkelen voor het inspecteren van dijken. Aanleiding was de vrij plotselinge doorbraak van de dijken bij
Wilnis en bij Stein. De vraag aan de markt was simpel en liet ruimte voor vele
mogelijkheden: “Zijn er nieuwe technieken op het gebied van permanente,
real-time dijkmonitoring mogelijk?”
In 2007 kregen vijf voorstellen geld voor een haalbaarheidsonderzoek. In 2008
werden daaruit twee kansrijke voorstellen geselecteerd voor verdere uitwerking tot een prototype, in samenwerking met enkele waterschappen: ‘GeoBeads’ en ‘Monitoring van waterkeringen vanuit de ruimte’. GeoBeads gaat uit
van meetinstrumenten die in het dijklichaam zelf worden ingebracht en vandaar hun gegevens doorsturen. Bij het monitoren vanuit de ruimte stelt software de dijkinspecteurs in staat om minieme veranderingen te detecteren.

Zie voor meer informatie over het SBIR-programma en inkoopproject Digidijk,
publicatie 4 uit deze PIANOo-reeks Innovatiegericht Inkopen ‘Lessen uit de praktijk’.
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FUNCTIONEEL

SPECIFICEREN

De fase in het inkoopproces waarin de meeste invloed uitgeoefend kan worden op het
uiteindelijke resultaat is, naast de behoeftebepaling, de specificatiefase. Functioneel
specificeren is een uitgelezen manier om de markt te bewegen met innovatieve oplossingen te komen, omdat deze vorm van specificeren ruimte aan de opdrachtnemer laat
om met een grotere diversiteit aan oplossingen te komen.
Bij functioneel specificeren worden eisen minder gedetailleerd gesteld aan (potentiële)
opdrachtnemers dan bij traditioneel aanbesteden, waardoor meer verantwoordelijkheid aan de opdrachtnemer wordt gegeven. Anders gezegd, functioneel specificeren
is het vastleggen van de gewenste prestatie van een systeem in eisen, op basis van de
functie van het systeem (Verkeer en Waterstaat, 2005).
Functionele eisen moeten SMART zijn:
• Specifiek: Omschrijf het doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare
actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of
ander kwantitatief gegeven verbonden is.
• Meetbaar: Er moet een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen in
welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is.
• Acceptabel: Is er draagvlak voor wat we doen? Is het in overeenstemming met het
beleid en de doelstellingen van de organisatie? Zijn de betrokkenen bereid zich te
verbinden aan de doelstelling?
• Realistisch: Is het doel haalbaar?
• Tijdgebonden: Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke start- en einddatum.

Primaire en secundaire functies
Het is van belang voor het succes van functioneel specificeren (en beter: het resultaat
van de dienst) dat de eisen uit verschillende invalshoeken worden gesteld: vanuit de
omgeving, de opdrachtgever, de techniek, maar ook vanuit de gebruiker. Sterker,
functioneel specificeren maakt het bij uitstek mogelijk voor gebruikers om een transparante bijdrage te leveren, waarbij de verantwoordelijkheid van de oplossing ligt bij de
leverancier.

Het uitvragen van innovatieve voorstellen

11

3

12

Innovatiegericht inkopen

Onderscheid kan gemaakt worden tussen primaire en secundaire functies. Bij secundaire functies gaat het vaak om eisen van secundaire gebruikers, dat zijn bijvoorbeeld
bewoners als het gaat om het aanleggen van een weg. Ondersteunende functies lenen
zich bij uitstek voor prestatie- of effectgerichte eisen. Zo formuleert Rijkswaterstaat
bij aanleg en renovatie regelmatig de eis dat bewoners en/of weggebruikers zo min
mogelijk hinder ondervinden.
Functioneel specificeren vereist een goede communicatie tussen de interne en externe
partijen die bij het aanbestedingstraject betrokken zijn. Dat kunnen ook potentiële
opdrachtgevers zijn. Door gezamenlijk te preciseren kunnen misverstanden en uiteenlopende interpretaties vermeden worden. Dit maakt het mogelijk om een eenduidige
functionele beschrijving op te stellen, met primaire en secundaire functies. Daarnaast
kunnen ook randvoorwaarden geformuleerd worden, die voor de opdrachtgever
bindend zijn.
Alleen het bieden van ruimte om met nieuwe oplossingen te komen is voor opdrachtnemers vaak niet voldoende om ook daadwerkelijk met innovaties te komen. Het kan
van belang zijn om expliciet aan te geven dat innovatieve oplossingen welkom zijn.
Daarnaast is een eenduidige en logische functionele specificatie van het systeem belangrijk. Het is wel degelijk mogelijk om de potentiële opdrachtnemers hierop invloed
te laten uitoefenen, bijvoorbeeld door het formuleren van werkhypotheses en deze
vooraf te toetsen via (informele) marktconsultatie en de concurrentiegerichte dialoog.
In deze dialoog kan expliciet naar voren komen dat innovatieve voorstellen gewenst
zijn en dat de opdrachtgever risico durft te nemen.
Een functionele specificatie kan gehanteerd worden voor het totaal of voor een deel
van het systeem, waarop inbreng van de opdrachtnemer gewenst is en meer, vaak innovatieve, oplossingen mogelijk zijn.
Een functionele specificatie vraagt om een goede risico-analyse en een gunning op
basis van Economisch Meest Voordelige aanbieding (prijs/kwaliteit-verhouding). Gunning op laagste prijs is in veel gevallen niet mogelijk. Het beoordelen van de binnengekomen offertes is bij functioneel gespecificeerde opdrachten immers lastiger (ze zijn
minder makkelijk vergelijkbaar). Daarom moet vooraf goed nagedacht worden over de
beoordelings/gunningscriteria, dat vraagt extra tijd.

Het uitvragen van innovatieve voorstellen
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AANBESTEDING
TOT INNOVATIE

4

Een verscheidenheid aan procedures kan worden ingezet om innovaties te bevorderen.
We beschrijven hier een aantal mogelijke procedures. Van iedere procedure wordt
uitgelegd wat deze inhoudt, welke zaken u kunt opnemen om innovatie uit te lokken
en voorbeelden uit de praktijk.
Het betrekken van de markt kan op de volgende wijze worden georganiseerd:
• vooraankondiging
• marktconsultatie
• concurrentiegerichte dialoog
• toestaan van varianten
• prijsvraag

Vooraankondiging
De vooraankondiging is een instrument in de aanbestedingsregelgeving om marktpartijen vroegtijdig te informeren over een op handen zijnde opdracht. Normaliter zullen
bedrijven deze informatie gebruiken om de aantrekkelijkheid van de opdracht qua
timing te bepalen en eventueel de planning van de onderneming hierop aan te passen.
Ook is het mogelijk de vooraankondiging te gebruiken om de markt voor te bereiden
op een opdracht met innovatiegerichte kenmerken. Bedrijven kunnen dan informatie inwinnen, contacten leggen en concepten onderzoeken voordat de termijn van
inschrijving afloopt. Daarnaast kan zij met de aanbestedende dienst eventueel de eisen
die hieraan worden gesteld scherper maken. Voor dit laatste kan bij gewenste intensieve interactie wellicht beter gebruik worden gemaakt van de marktconsultatie of zelfs
de concurrentiegerichte dialoog.

Marktconsultatie
Marktconsultatie of markt ‘sounding’ is een proces waarbij interactie met de markt
plaatsvindt voordat een aanbestedingsprocedure is gestart. Dit gebeurt meestal in trajecten waarbij de aanbestedende dienst onvoldoende zicht heeft op mogelijkheden in
de markt, onzeker is over de gekozen richting, trajecten waarbij grote risico’s bestaan
of commitment wordt gezocht bij de markt voor een gekozen oplossing. Trajecten
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gericht op innovatie zullen dus relatief vaak voorafgegaan worden door een
marktconsultatie.
In een marktconsultatie kunnen partijen reageren met een algeheel concept voor het
geconstateerde probleem, suggestie ten aanzien van de voorgestelde oplossing of de
technische insteek daarbij, maar bijvoorbeeld ook de projectmatige aanpak of de juiste
contractvorm om de markt optimaal in staat te stellen innovatieve concepten na deze
opdracht verder uit te venten.
Voor een efficiënte inzet van dit instrument is het van belang dat een goede marktanalyse is gedaan (zie figuur 1 in de inleiding). Wellicht dat ook al een idee of ideeën
zijn geformuleerd waarop de markt kan reageren, om de discussie toch enig kader te
bieden. Daarbij is het van belang de objectiviteit niet uit het oog te verliezen en zoveel
mogelijk oplossingsrichtingen die een vendor lock–in situatie opleveren te vermijden.
Ook zullen aan het einde van het proces de gekozen oplossingen nog eens naast de
originele behoefteformulering gelegd moeten worden om te zien of men niet per
ongeluk bij de spreekwoordelijke “Rolls Royce” is beland.

Concurrentiegerichte dialoog
De concurrentiegerichte dialoogprocedure verschilt wezenlijk van een ‘gewone’ openbare of niet-openbare procedure. Het grootste verschil is de wijze van uitvragen. In de
concurrentiegerichte dialoog start u met een vraag waarvoor geen (eenduidige) oplossing bekend is, bijvoorbeeld wanneer een innovatie vereist is.
De aanbestedende dienst zal dan niet voorafgaand aan een aanbesteding een mogelijke oplossing voor het probleem kunnen formuleren. In dergelijke gevallen zal een
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goed vormgegeven concurrentiegerichte dialoog waarde opleveren. Interactie met de
markt in een concurrentiële setting (dus waarin goed gedrag daadwerkelijk beloond
kan worden met grotere kans op de opdracht) zal dan kunnen leiden tot een doorbraak. In het kader van lastenvermindering voor partijen kan de aanbestedende dienst
er voor kiezen de selectie van partijen in opvolgende fasen uit te voeren.3
Voordat enige opdracht in de markt wordt gezet (inclusief concurrentiegerichte dialoog) is het slim om een markt- en behoefteanalyse te doen, waar nodig aangevuld
met een marktconsultatie. Vooral bij innovatiegerichte opdrachten zullen marktpartijen
in de “vrijblijvende” fase van marktanalyse en consultatie niet het achterste van hun
tong laten zien of in staat zijn dit te doen. Dit lukt vaak pas in de concurrentiegerichte
dialoog. De marktanalyse is nodig om tegenwicht te bieden aan de marktpartijen in
de concurrentiegerichte dialoog. Dit verkleint immers de informatievoorsprong van de
markt ten opzichte van de aanbestedende dienst.
Het is belangrijk dat een aanbestedende dienst zich realiseert dat een concurrentiegerichte dialoog tijd en inspanning vergt om de procedure goed vorm te geven. Als de
concurrentiegerichte dialoog gebruikt wordt voor marktanalyse en –consultatie levert
deze enkel tijdverlies op. Kort gezegd, de concurrentiegerichte dialoog kan de marktanalyse en/of consultatie niet vervangen.

Varianten
De aanbestedingsregelgeving laat toe dat aanbestedende diensten openstaan voor
varianten op de door de aanbestedende dienst gekozen (technische) oplossing. Dit kan
innovatie opleveren, omdat partijen ruimte wordt geboden om met andere oplossingen te komen dan die door de aanbestedende dienst zijn voorgeschreven. Varianten
wijken af, maar bieden functioneel gezien een oplossing op hetzelfde probleem als
de door de aanbestedende dienst gekozen klassieke oplossing. Aangezien varianten
binnen een zelfde perceel getoetst worden aan de hand van dezelfde gunningscriteria
zullen zij alleen verkozen worden indien de varianten leiden tot een betere deal voor
de overheid, dus een betere prijs, levertijd of kwaliteit. Innovatie op zich is dus geen
onderscheidend element, tenzij uitdrukkelijk opgenomen in de gunningcriteria.
Een waarschuwing is wel op zijn plaats bij het openstaan voor varianten. De aanbestedende dienst moet goed nadenken over de inrichting van de aanbestedingsprocedure.
Zo moet bijvoorbeeld worden aangegeven op welke elementen mag worden afgeweken en op welke niet. Ook moet de toetsing aan de hand van de gunningcriteria
goed worden uitgewerkt, aangezien niet voorspelbaar is wat voor variantoplossingen
geboden worden. Bottom line bij varianten blijft natuurlijk de onderlinge vergelijkbaarheid van aanbiedingen. Het vergt dus kort gezegd meer professionaliteit en ervaring
van de medewerkers die de procedure uitvoeren.
Varianten zijn tenslotte minder nodig in procedures waarin de aanbestedende dienst er
voor kiest om functioneel te specificeren.
3

Zie ook de Handreiking Concurrentiegerichte Dialoog (PIANOo e.a. 2009), op www.pianoo.nl
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Prijsvragen
Prijsvragen zijn procedures die tot doel hebben de aanbestedende dienst een plan of
ontwerp te verschaffen dat op basis van mededinging door een jury wordt geselecteerd, al dan niet met toekenning van prijzen. Bij deze vorm bestaat dus grote vrijheid
om met innovatieve oplossingen te komen ten bate van de probleemstelling.

PRIJSVRAAG VOOR
RENOVATIE BRUGGEN
MET ZO MIN MOGELIJK
VERKEERSHINDER

Een goed voorbeeld van een recent toegepaste prijsvraag is het project renovatie
stalen bruggen door Rijkswaterstaat. Van
de 274 stalen bruggen die in de jaren zestig
en zeventig zijn gebouwd staat een groot
aantal op de nominatie voor versterking en renovatie. Het verkeer is echter
sinds deze periode veel sterker toegenomen dan verwacht. Vernieuwing van
de bruggen is dus noodzakelijk, maar tegelijk moet het verkeer wel kunnen
blijven rijden.
Rijkswaterstaat gebruikte een prijsvraag om marktpartijen te prikkelen
over deze vraag na te denken en met slimme oplossingen te komen. Voor
het meest innovatieve idee heeft Rijkswaterstaat een half miljoen euro over.
Of het nu gaat om betere logistiek, een verkeerskundige oplossing of een
technische vernieuwing, het belangrijkste is dat de verkeershinder zoveel
mogelijk beperkt blijft.
De belangstelling bleek erg groot. Wel 165 ideeën kreeg de jury te beoordelen, afkomstig van marktpartijen en particulieren uit de hele wereld. Tien
daarvan selecteerde Rijkswaterstaat voor nadere uitwerking, waarvoor zij
per stuk 100.000 euro beschikbaar stelde. Rijkswaterstaat reikte op 13 oktober 2009 500.000 euro uit aan de winnaar, Bureau Angenent met Hurks Beton. Zij dienden gezamenlijk het beste idee in voor het renoveren van stalen
bruggen met minder verkeershinder.
Bijzonder in deze prijsvraag is dat Rijkswaterstaat de winnende oplossing
voor iedere opdrachtgever beschikbaar probeert te maken. Door het idee niet
zelf in eigendom te nemen; de indiener blijft eigendom van het idee. Rijkswaterstaat heeft een open licentie met alle tien finalisten en betaalt de indiener vooraf afgesproken royalty’s indien Rijkswaterstaat het idee toepast. Ook
krijgen de finalisten een half miljoen vergoeding als hun idee binnen vijf jaar
door Rijkswaterstaat wordt toegepast. Dat stimuleert ondernemers het idee
voor eigen rekening en risico in uitvoering te nemen.
Zie voor een uitgebreide beschrijving van dit inkoopproject, publicatie 4 uit
deze reeks Innovatiegericht Inkopen ‘Lessen uit de praktijk’.
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De essentie van het vragen om innovatie is dat aanbieders de ruimte wordt geboden
of zelfs specifiek gevraagd wordt om met iets nieuws te komen. Tegelijkertijd betekent
dat ook dat de verschillende aanbieders met heel verschillende voorstellen kunnen
komen. En dan moet er gekozen worden welke van die heel verschillende voorstellen nu de beste is. Hoe groter de verschillen tussen de voorstellen des te lastiger is het
vergelijken, is vaak het adagium. Maar als we het goed bekijken blijkt dat nog wel mee
te vallen. Ja, als alle aanbiedingen maar op één punt verschillen (bijvoorbeeld bij een
aanbesteding op laagste prijs) is het vergelijken makkelijk.
Innovatieve voorstellen kunnen op vele punten verschillen, maar lang niet al die punten
hoeven relevant te zijn voor de keuze van de beste. Als er innovatieve voorstellen komen voor een brug (van gelijmd hout, van bamboe en van hardplastic) kunnen we ze
technisch nauwelijks vergelijken, maar op een iets hoger abstractieniveau is vergelijking
wel degelijk mogelijk. De prijs (of TCO), de levertijd en de duurzaamheid zijn wel degelijk onderling te vergelijken, ook al is de achterliggende techniek heel anders.
Op dit hogere abstractieniveau is sprake van een gewone gunning op meer criteria
(EMVI). En iedere gunning op meer criteria (bijvoorbeeld prijs, levertijd en duurzaamheid) is lastig omdat de score op ieder van die criteria voor alle voorstellen moet worden gecombineerd tot een totaalscore.
In feite betekent deze analyse dat de keuze van de gunningcriteria de nodige aandacht
behoeft. Door juist ook die gunningscriteria zo functioneel mogelijk te definiëren
wordt er gewerkt op een abstractieniveau waarop vergelijking wel degelijk mogelijk is.
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DE RISICO’S
MANAGEN

Een innovatieve oplossing, al dan niet actief gestimuleerd, is geen ‘proven technology’. Dat geeft meer onzekerheden, zowel voor de aanbestedende dienst als voor de
inschrijvers. Hoe ga je om met deze onzekerheden in de uitvoering/levering? Wat leg je
vast in het contract?
Voorafgaand aan het opstellen en sluiten van het contract is het van belang om een
goede risico-analyse uit te voeren:
• Welke risico’s zijn er en wat is de kans dat de risico’s zich daadwerkelijk voordoen?
• Welke partij kan de risico’s het beste dragen? Sommige partijen leggen de risico’s
zoveel mogelijk bij de uitvoerende partij, zeker als die verantwoordelijk is voor het
totale project. Dit kan leiden tot kostenverhoging!
• In welke fases kunnen de risico’s zich voordoen? Dit heeft consequenties voor de
gewenste afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Het is van groot belang om risico’s inzichtelijk te maken en neer te leggen bij de partij
die het risico het best kan beheersen. Dat is uiteindelijk ook het goedkoopst. CROWpublicatie 274 ‘Risico’s & Aanbesteden’ beschrijft het proces om te komen tot een zo
optimaal mogelijke risicoverdeling bij bouwprojecten waarbij ontwerp en uitvoering op
basis van één contract worden aanbesteed, zogenaamde geïntegreerde contracten.
Mede op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, de specificatie en de aanbieding komen de volgende elementen in het contract:
• de resultaten/inspanningsverplichtingen van de opdrachtnemer
• de evaluatiemomenten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
• een regeling voor het geval de voorgestelde oplossing niet werkt.
• hoe het contractmanagement geregeld is
• een bonusregeling, afhankelijk van de behaalde resultaten
• de meest optimale regeling van intellectuele eigendomsrechten. Bij de overheid is
het gebruikelijk om het eigendom te willen van aanbestedingen en inkopen. Niet
alleen betaalt de overheid dan te veel, het is meestal ook innovatiebelemmerend.
Ter bevordering van innovatie en het betalen van de juiste prijs is het belangrijk om
altijd het basisprincipe “risk/benefit-sharing tussen aanbestedende dienst en
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leveranciers” als uitgangspunt te nemen. Er zijn verschillende prijsstrategieën:
– Licens for use: vast per unit of afhankelijk van het aantal gebruikers.
– De prijs laten afhangen van het bedrag dat een leverancier in een later stadium
op de markt kan verdienen.
– Upfront: de UK laat bedrijven zelf een schatting maken, die door een panel van
deskundigen wordt geëvalueerd.
– Exposte/exante: gedurende een bepaalde periode wordt gerapporteerd over de
verkoop door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.
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KORTOM
• Iedere opdracht start met een goede vraag. Je kunt ook effectgericht specificeren
en daarmee recht doen aan de gebruikers.
• Zonder markt- en gebruikersverkenning wordt het lastig om innovatieve plossingen
te vragen.
• Innovatieve oplossingen kunnen gekozen worden als de organisatie erachter staat.
• Een proces opknippen kan de beheersbaarheid vergroten.
• Er zijn tal van mogelijkheden om ruimte te bieden aan innovatieve oplossingen binnen de bestaande regels.
• Een functionele specificatie geeft ruimte aan de markt. De markt zal die ruimte pas
nemen als er sprake is van dialoog en een duidelijk kader. Bovendien is het belangrijk dat de opdrachtnemer weet dat een innovatieve oplossing, met alle risico’s, past
in de strategie van de organisatie en de context van het project.
• Innovatieve oplossingen kunnen veel winst opleveren op lange termijn. Op de korte
termijn vraagt het om het nemen van risico’s. Die risico’s moeten beheerst worden.
• Het echte werk begint met het sluiten van het contract. In het contract moet ook
aandacht zijn voor monitoring en toezicht tijdens het proces.
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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 overheden is ook continue vernieuwing van producten, diensten en werken.
Met innovatiegericht inkopen wordt doelgericht gezocht
naar innovatieve oplossingen vanuit de markt. Door de
grote koopkracht van de overheid bevordert innovatiegericht 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 (deze uitgave).
Voor de situatie 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 aanbestedingen.
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. 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 woningcorporaties, aangevuld met wetenschappers. De leden van de
vakgroep nemen deel op persoonlijke titel en niet als vertegen-woordiger van de organisaties waar zij werkzaam zijn.
Voorzitter van de vakgroep is prof. dr. Jan Telgen, Hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit Twente.
Eigen Initiatief
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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 innovatiekracht van de markt goed te kunnen inzetten en benutten. De nadruk ligt hierbij meer op mogelijkheden en ruimte, binnen de grenzen van de aanbestedingsregels. Op die manier kan een inkoper
projectleiders, vakambtenaren en materiedeskundigen in zijn organisatie beter adviseren.

