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    Innovatie:  
 projectdoel of marktinitiatief? 
 
 
 
 
Dialoog 

• Hoe zorgen we ervoor dat innovaties 
landen in projecten? 

• Innovatie alleen bij werken of ook bij 
diensten? 

• Innovatie gehele project of ook delen 
daarvan? 
 

 

 

 

 

 



Procedure Innovatiepartnerschap 

• Richtlijn 2014/24/EU 
  



Ervaring Waterschap 
Rivierenland met 
Innovatiepartnerschap 

Een mooi voorbeeld van innovatiepartnerschap is de 
ontwikkeling van de waterspanningsmeter. 
Waterschap Rivierenland heeft gebruik gemaakt 
van de nieuwe aanbestedingsprocedure 
“Innovatiepartnerschap”. 

 

- Ontwikkeling Waterspanningsmeters vanuit het 
project POV-M 

- Waarom deze procedure? 

- Hoe is deze procedure verlopen? 

 

 



Planning 

 OffertefaseFase: 13 mrt 2017 - 10 mei 2017 12:00   
• Voorlichtingsbijeenkomst: 20 mrt 2017 11:00 – 13.00 uur 

• Periode voor individuele inlichtingen: 20 mrt 2017 - 13 apr 2017 12:00 

• Uiterste datum indienen vragen Nota van Inlichtingen (NvI) fase 1: 
17 apr 2017 12:00   

• Publicatie Nota van Inlichtingen (NvI fase 1): 23 apr 2017 17:00  

• Gelegenheid tot het stellen van vragen over de beantwoording in de NvI 
fase 1: 25 apr 2017 12:00 

• Publicatie laatste NvI fase 1 (indien er vragen gesteld zijn over de 
beantwoording): 30 apr 2017  

• Deadline indiening inschrijving: 10 mei 2017 12:00   

• Prijs-evaluatiefase : ma 15 mei 2017  

• Bekendmaking voorlopige gunningsbeslssing:17 mei 2017  

• Beoordeling en verificatie ingediende oplossingen: 18 mei 2017 - 6 jun 
2017  

• Definitieve gunning: 6 jun 2017 



 
 
      
 
 

 
    Innovatie: 4 fasen 
 
 
 
 

In het proces van deze aanbesteding zijn vier 
fasen opgenomen: 

1.Mededingingsfase  

2.Onderzoeksfase 

3.Ontwikkelingsfase 

4.Commerciële Fase  

 

 

 

 

 



Intellectueel eigendom  

Een bijzonder aspect is het Intellectueel eigendom (IE). Bij 
deze aanbesteding is er voor gekozen om een relatie te 
leggen tussen de mate waarin het IE bij de 
opdrachtnemer komt te liggen en de eigen bijdrage die 
de betreffende inschrijver aanbiedt. Daarbij zijn de 
volgende categorieën onderscheiden:  

1. Geen eigen bijdrage, IE volledig bij WSRL, geen licentie 
en geen mogelijkheden voor (exclusief) commercieel 
gebruik door opdrachtnemer  

2. 50% bijdrage, Opdrachtnemer ontvangt IE en 
mogelijkheid tot commercieel gebruik.  

Het document dat aan het eind van de onderzoeksfase 
wordt gepubliceerd maakt geen onderdeel uit van het IE 
en kan door andere partijen worden gebruikt om zelf een 
ontwikkeling op te starten.  



In te dienen 
inschrijvingsdocumenten 

De inschrijving moet digitaal (PDF-bestanden) worden 
ingediend en moet bestaan uit de ingevulde en 
rechtsgeldig ondertekende documenten:  

 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (bijlage 1)  

 Inschrijfbiljet Mededingingsfase (bijlage 2)  

 Inschrijfbiljet Onderzoeksfase (bijlage 3)  

 Plan van Aanpak 

 KvK  

 

 



Inschrijvingseisen 

 

• kwaliteitssysteem NEN ISO 9001:2008 of NEN ISO 
9001:2015  

 

• gecertificeerd veiligheidssysteem of borgen dat de 
partijen die belast zijn met de uitvoering van het werk 
beschikken over een VCA-certificering of een OHSAS 
18001 certificering (of vergelijkbaar gecertificeerd 
veiligheidssysteem)  

 

 



Beschikbaar budget 

• De invloed van de prijs in de beoordeling is beperkt. 
WSRL hanteert voor deze aanbesteding het uitgangspunt 
dat er een budget beschikbaar is van € 400.000,- euro, 
te verdelen over de onderzoeks- ontwikkelings- en 
commerciele fase. 

• Het is nadrukkelijk geen plafondprijs noch een 
bodemprijs. WSRL behoudt zich het recht voor dat bij 
een overschrijding van het bedrag geen gebruik te 
maken van de inschrijving. De verdeling van de kosten 
over de verschillende fasen speelt in de boordeling een 
rol, de kosten voor de ontwikkelingsfase mogen niet 
worden verdisconteerd in de onderzoeksfase (dit geldt 
ook vice versa).  



Inschrijving 

Eén partij heeft ingeschreven met een aantal 
onderaannemers. 

 

Belangenverstrengelingsplan opgesteld 

 

Opdracht is thans in de onderzoeksfase 



Innovatiepartnerschap 

Samenwerken met de markt behoeft geen dilemma 
te zijn: 

• Gebruik de mogelijkheden die er zijn in de 
Europese richtlijn  

• Toon lef, en ga aan de slag  

• Werk samen met de marktpartijen 



Gebruik de mogelijkheden die er zijn! 



Vragen? 


