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 Adviseert regering en parlement  
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Het probleem en de adviesvraag 
 

Nederland is innovatief, maar de verspreiding van innovaties 

hapert te vaak. Wat is hieraan te doen? Welke rol heeft de 

overheid hierin? 

 

 

 

 

 

 



Wat is innovatie? 
 

OECD (2005):  

‘De implementatie van een nieuw of significant vernieuwd 

product of dienst, proces, nieuwe marketing methode of een 

nieuw organisatiemodel’.  

 



Wat is verspreiding? 
 

Verspreiding gebeurt NA introductie van iets nieuws. Dus: 

 

 Implementatie, adoptie 

 Diffusie, disseminatie  

 Opschaling, et cetera… 

 

 



Waarom is innovatieverspreiding belangrijk? 

 Oplossingen voor 

maatschappelijke 

vraagstukken 

 Inzet publiek geld beter te 

verdedigen als veel partijen 

profijt hebben 

 Betere, efficiëntere 

dienstverlening organisaties en 

overheid 

 Terugverdienen van 

investeringen & 

maximaliseren opbrengsten 



Wanneer is de overheid aan zet? 

 

Overheid handelt in aanvulling op anderen en met name als: 

 partijen klein zijn en niet samen werken 

 grote investeringen in infrastructuur nodig zijn 

 er een collectieve behoefte is maar te weinig vraag 

 



Wat adviseert de AWTI?  
 

 

Overheid moet werken aan betere condities voor verspreiding: 

 door belemmeringen weg te werken  

 door de vraag te stimuleren 

 

Innovatiegericht inkopen is geen doel op zich, maar een instrument om 

de vraag te stimuleren   



Dus: gaarne méér innovatiegericht inkopen 
 

Aanbeveling AWTI: 

 

 Stimuleer via beleid de vraag naar innovatie 

 Overheid heeft hierin een troefkaart: innovatiegericht inkopen 

 Niet alleen ministerie van Economische Zaken en Klimaat  



Casus Radar 

 Nederland mondiaal leider 

 

 Innovatiegerichte inkoop 

vanaf 1930.  

 Koninklijke Marine dominante 

opdrachtgever. Stuurt op lange 

termijn ambities. 

 Samenwerking in Nederland 

Radarland 

 



Casus Bouw en Infra 
 

 Potentie voor innovatiegericht inkoop enorm: Overheidsinstanties 

belangrijkste klant, grote maatschappelijke opgaven.  

 Maar veel drempels: diversiteit opdrachtgevers en bedrijven, unieke 

producten, weinig samenwerking, sterke regulering, aanbesteding, 

concurrentie op prijs   

 Zorgt Bouwagenda voor meer innovatiegerichte inkoop? 

  

 



Innovatiegericht inkopen werkt als: 
 

 de overheid een belangrijke 

opdrachtgever en 

investeerder is 

 
 lange termijnambities 

helder zijn 

 

 

 de samenwerking overheid-

bedrijven-wetenschap op 

orde is 

 
 expertise en ervaring in 

huis is 

 



Dus: 
 

Ga zo door 

Bouw uit, doe wat kan 

Bouw expertise op, werk samen  

 

Vragen? 
k.torrance@awti.nl 

@AdviesraadWTI 

mailto:k.torrance@awti.nl

