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PROGRAMMA 
Innovatiegericht inkopen & MVI
•  Waarom, wat & Hoe (een beetje vanuit de theorie..) 
•  Praktijkvoorbeeld van innovatiegericht inkopen:

>  N211 Geeft energie! 
•  Pauze?
•  Aan de slag met jouw vraag of idee
•  Terugkoppeling

Sprekers: 
•  Baldwin Henderson Adviseur Innovatiegericht inkopen 

PIANOo.nl Expertisecentrum aanbesteden 
•  Niels Karremans, inkoopadviseur Provincie Zuid-Holland
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3Geoffrey Moore (1991) 

WAAR HEBBEN WE HET OVER  
INNOVATIE & TRANSITIE



WHY: BELANG & URGENTIE VAN INNOVATIE

•  Verhogen productiviteit zonder grondstoffen/energie uit te 
putten Circulaire economie

•  Creeeren nieuwe markten (bv ict) en nieuwe werkgelegenheid
•  Oplossingen voor maatschappelijke problemen ontwikkelen
•  > toename welzijn, kwaliteit van leven
•  > beschermen of liever verbeteren milieu & klimaat
•  >> DUURZAAMHEID
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BELANG VAN INNOVATIE
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INNOVATIE GERICHT INKOPEN  
 
 
VOORWAARTS GERICHTE INKOOP STRATEGIE
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INNOVATIEGERICHT INKOPEN =
•  Het doelgericht inkopen van een innovatie; je hebt 

een vraag of probleem en het antwoord daarop is 
NOG niet in de markt (commercieel) beschikbaar

•  Is iets anders dan innovatief inkopen, wat zich richt 
op vernieuwende inkoopprocedures of instrumenten

•  Vaak heb je “innovatief inkopen” nodig bij je 
innovatiegericht inkooptraject
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UITDAGINGEN VOOR OVERHEDEN

Kost gaat voor de baat uit
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UITDAGINGEN VOOR OVERHEDEN

Innovaties vragen vaak om aanpassing van  (beleids)kaders 
en herverdeling van budgetten
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UITDAGINGEN VOOR OVERHEDEN & 
MARKTPARTIJEN
•  Innovatie brengt risico’s en onzekerheden met zich 

mee
•  Kansrijke mislukkingen, onacceptabel of leerzaam?
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HOE SAMEN MET DE MARKT INNOVEREN?

•  Oplossingsvrije uitvraag (functioneel)

•  Dialoog tussen overheid en bedrijfsleven over inhoud en 
randvoorwaarden

•  Inzicht in markt- en maatschappelijke uitdagingen

•  Samenwerking in de keten stimuleren, ruimte bieden voor 
minder ‘usual suspects’
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WIE HOORT WAT TE DOEN
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Ondernemingen: be good and communicate it

Management: Aanmoedigen en ruimte geven aan 
opdrachtgevers te zoeken naar innovatieve oplossingen

Opdrachtgever: Eigenaar van het innovatievraagstuk en 
bijbehorende opdracht

Inkoop/innovatie/strategieafdeling: Ondersteunen en 
identificeren van kansen bij opdrachtgevers met hun 
innovatievraagstukken



INNOVATIES ONTWIKKEL JE IN CO-CREATIE

•  Samenwerking overheid&markt organiseren
•  Ruimte & Tijd!
•  Draagvlak top - organisatie
•  Risico’s beheersen
•  Concurrentie & Gelijke kansen in EU-speelveld: 

Europese Aw
•  Stapsgewijs: 

>  1 O&O fase pre commerciële inkoop
>  2 Markt fase commerciële inkoop

•  Instrumenten & procedures
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GA JE SAMEN ONTWIKKELEN?

Overweeg te kiezen:

• Meerdere oplossingen en leveranciers voor één vraagstuk

• Intellectueel eigendom (onder voorwaarden) bij de 
leverancier te laten

(biedt maximale prikkels voor ondernemers, voorkomen een 
vendor lock-in)
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BETEKENIS VOOR DE ORGANISATIE?
Ruimte wet- en regelgeving, beleid, normen en richtlijnen, 
ruimte om te falen

Ondersteuning
• Testomgeving
• Inhoudelijke kennis (techniek en organisatie)
• Juridisch en financieel advies

Programmatische aanpak / lange termijn doelen
• Financiering onrendabele top van project tot project
• Delen voor risico’s over meerdere projecten
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TECHNOLOGY READYNESS TRL
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TECHNOLOGY READINESS LEVELS

Inkoop-
domein

Subsidie-
domein



INNOVATIEGERICHT INKOPEN
•  Diverse (juridische) instrumenten & hulpmiddelen
•  Heel veel praktijkvoorbeelden en informatie
•  Voor de lezers, heel interessant!: 

> www.Innovatiekoffer.nl
> https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-

verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen
> https://www.pianoo.nl/nl/themas/innovatiegericht-

inkopen

•  Voor de toehoorders: Niels Karremans
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MEER INFORMATIE
Meer informatie:
•  www.innovatiekoffer.nl 
•  www.pianoo.nl  
•  https://www.pianoo.nl/nl/document/15972/instrumenten-

inovatiegericht-inkopen
•  https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/

energiewegen-0/n211-geeft-energie/
•  Vragen: info@pianoo.nl

Contact
•  N.Karremans@pzh.nl
•  Baldwin.Henderson@pianoo.nl 
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