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Inhoud 

 Wat doet het IFV? 

 Gebruik van satellietdata door Brandweer Nederland 

 Wat is innovatie? 

 Waarom innovatiepartnerschap? 

 Wat zegt de aanbestedingswet? 

 Intellectueel eigendom 

 Ervaringen 

 Globaal proces innovatiepartnerschap bij het IFV 

 Vragen? 
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Samenwerking 
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Het Instituut Fysieke Veiligheid 

 We kunnen vertellen wat we doen, maar vinden het 

veel leuker om dit met behulp van een filmpje te laten 

zien: 

 

https://vimeo.com/247278724  
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https://vimeo.com/247278724


Meten van droogte van de vegetatie 
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Wat is innovatie? 

 Innovatie is een proces dat meerdere activiteiten omvat 

om nieuwe manieren te ontdekken om dingen te doen.  

 In inkooptrajecten bestaan er verschillen in het toelaten 

van innovatie: 
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Innovatiepartnerschap 

SBIR/PCP 

Functioneel specificeren 

Technisch specificeren 



Waarom innovatiepartnerschap? 

 Behoefte is nog niet op de markt verkrijgbaar. 

 Ontwikkeling én aanschaf. 

 Vervullen specifieke wensen. 

 Zekerheid van afname voor winnende inschrijver. 

 Randvoorwaarden. 
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Wat zegt de aanbestedingswet? 

 Artikel 2.31b: stappen die minimaal verplicht zijn 

 Artikel 2.126b t/m 2.126d: randvoorwaarden 

 Procedure is verder vrij in te vullen.  
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Intellectueel eigendom 

 Uitgangspunt: IE rechten niet opeisen. 

 Waarom: ontwikkeling en innovatie mogelijk maken. 

 Hoe: eigendom bij partners en (oneindige) licentie bij 

aanbestedende dienst.  

 Risico: Bij niet duidelijke afspraken, problemen bij 

(tussentijds) einde van innovatiepartnerschap. 

 Tip: afweging van belangen maken. 
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Ervaringen projectleider IP 

 Juist aan de voorkant opdracht helder en uitgebreid 

omschrijven  

 Zoeken tussen balans:  

 - Ruimte voor innovatie  

 - Heldere afspraken voor basis overeenkomst 

 

Na prototype.. 

 Gelijk door naar overeenkomst  

 Bouwen eindproduct 
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Ervaringen inkoop IP 

 Invulling van de procedure 

 Doorlooptijd 

 Dialooggesprekken 

 Term “innovatiepartnerschap” zorgt voor verwarring 

 Innovatiepartnerschap vraagt lef! 
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Globaal proces innovatiepartnerschap 

1. Leveranciersselectie (minimaal drie conform art. 2.99 Aw) 

2. Eerste inschrijving: opstellen oplossingsrichting/voorstel  

3. Dialooggesprek 

4. Tweede inschrijving: uitwerken oplossingsrichting 

5. Beoordeling inschrijvingen: naar maximaal twee leveranciers 

6. Dialooggesprek 

7. Ontwikkelen prototype 

8. Presentatie en dialoog 

9. Definitieve inschrijving 

10. Gunning (sluiten overeenkomst met één partij) 

11. Doorontwikkeling tot eindproduct 
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Vragen? 
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