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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 

dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 

opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 

indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 

 
De tekstvakken van de dia’s 

hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 

niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 

Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  

vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 

linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 

en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 

kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 

geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 

 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 

verlagen, of in MS Office 
met verkorte 

toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 

Alt+Shift+→ 
 

 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 
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16:15 Toelichting op Innovatiepartnerschap Kademuren 

  Aanleiding 

  Wat is innovatiepartnerschap? 

  Waarom hebben we hiervoor gekozen? 

  Wat zijn de doelstellingen en ambities?   

  Hoe ziet ons proces en planning eruit?  

16:35 Vragen  

16:45 Discussie aan de hand van stellingen   

Agenda 
Workshop innovatiepartnerschap  
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 Lange voorbereidingstijd 
i.v.m. inmeten panden 

 Bereikbaarheid over land 
en water 

 Woonboten 

 Kabels & 
Leidingen 

Kademuren in Amsterdam 
Uitdagingen 
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 Doelen 

Opschaalbaar Flexibel toepasbaar in verschillende contexten, nu en in de 
toekomst 

Minder hinder Halvering verkeershinder: betere bereikbaarheid 

Korte doorlooptijd Tijdsreductie van de uitvoering  
(subdoel: effect reductie voorbereidingstijd) 

Lagere kosten Reductie investeringskosten en TCO 

Duurzaam Circulair product, duurzame uitvoering etc.  

Doelen en ambities 
 

5-11-2018 

Een innovatieve oplossing die… 
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 Er is innovatie nodig om aan de probleemstelling van de gemeente 

Amsterdam te kunnen invullen en de schaalsprong te kunnen maken 

 De gemeente heeft geen duidelijke oplossingsrichting voor ogen en staat 

open voor zowel product (technische) als proces innovaties.  

 Er zijn geen bestaande producten/methoden/technieken op de markt;  

 De gemeente Amsterdam is voornemens om – bij ontwikkeling van een 

geslaagd en toepasbaar concept- over te gaan tot inkoop van dit concept 

 

 

 D&C i.c.m concurrentiegerichte dialoog  -> geen ontwikkeltraject  

 SBIR      -> geen koppeling met inkoop 

 

 

Waarom innovatiepartnerschap? 
Contractafweging 
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Innovatie 

 Systeem / techniek 

 Uitvoeringsproces 

 Combinatie 
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Voor wie? 

 

 De kracht van combinaties 
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Waarom meedoen? 

 Veel oplossingsvrijheid 

 Hoge ambities 

 Etalage van de wereld 

 Langdurige samenwerking 
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Selectie en innovatie 
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Geschiktheidseisen (knock-out): 
1. Ervaring ontwerpen/engineeren van kademuren 
2. Ervaring realiseren van kademuren 
3. Werken in grootstedelijke context 

 
Selectiecriterium (beoordeling): 
• Innovatieplan 
 
Gunningscriteria (beoordeling):  
1. Opschaalbaarheid 
2. Impact op de omgeving (tijd en hinder) 
3. Toekomstwaarde 
4. Team & samenwerking O&O 
5. Prijs 
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aan de linkermarge. Deze is 

geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 

 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 

verlagen, of in MS Office 
met verkorte 

toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 

Alt+Shift+→ 
 

 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 

| 19 

 

Mijlpalen innovatiepartnerschap 
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Partnerschap 
• Samenwerkingsafspraken met 

stakeholders (o.a. waternet) 
• Uiteenlopende tijdspaden 
• Gebruik van kennis en informatie IB  
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Klik op Indeling als de dia 

opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 

indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 

 
De tekstvakken van de dia’s 

hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 

niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 

Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  

vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 

linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 

en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 

kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 

geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 

 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 

verlagen, of in MS Office 
met verkorte 

toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 

Alt+Shift+→ 
 

 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 

dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 

opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 

indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 

 
De tekstvakken van de dia’s 

hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 

niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 

Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  

vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 

linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 

en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 

kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 

geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 

 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 

verlagen, of in MS Office 
met verkorte 

toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 

Alt+Shift+→ 
 

 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 

Vragen?  
 

 

 

 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 

dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 

opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 

indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 

 
De tekstvakken van de dia’s 

hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 

niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 

Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  

vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 

linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 

en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 

kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 

geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 

 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 

verlagen, of in MS Office 
met verkorte 

toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 

Alt+Shift+→ 
 

 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 

Stellingen 
 

 

Stelling 1 

 

Hoeveel ervaring is hier al met innovatiepartnerschap?  

 

A. Wie is  er nu al gestart met een innovatiepartnerschap? 

B. Wie wil graag op korte termijn starten?  

 

 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 

dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 

opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 

indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 

 
De tekstvakken van de dia’s 

hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 

niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 

Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  

vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 

linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 

en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 

kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 

geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 

 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 

verlagen, of in MS Office 
met verkorte 

toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 

Alt+Shift+→ 
 

 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 

Stellingen 
 

 

Stelling 2 

 

Innovatiepartnerschap is de meest interessante methode om 

innovaties in te kopen. 

 

 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 

dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 

 
Klik op Indeling als de dia 

opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 

indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 

 
De tekstvakken van de dia’s 

hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 

niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 

niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 

Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  

vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 

linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 

achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 

en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 

kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 

geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 

 
Let op:  Let op: wissel van 

stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 

verlagen, of in MS Office 
met verkorte 

toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 

Alt+Shift+→ 
 

 
Gebruik dus niet de 

standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 

de stijl te veranderen! 

Stellingen 
 

 

Stelling 3 

 

De procedure voor het innovatiepartnerschap is meest passende 

aanbestedingsprocedure om de “kademurenproblematiek” van 

Amsterdam op te lossen. 
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