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INNOVATIEGERICHT INKOPEN
De Nederlandse overheid besteedt jaarlijks ruim 57 miljard
euro aan producten, diensten en werken. Voor de inkoop
hiervan streeft men natuurlijk naar de juiste kwaliteit voor
de beste prijs. Maar een andere doel-stelling van veel overheden is ook continue vernieuwing van producten, diensten en werken.
Met innovatiegericht inkopen wordt doelgericht gezocht
naar innovatieve oplossingen vanuit de markt. Door de
grote koopkracht van de overheid bevordert innovatiegericht inkopen de innovatiekracht van de Nederlandse markt
(binnen voorwaarden van effectiviteit en efficiëntie van de
overheids-bestedingen).
De term ‘innovatie’ wekt vaak de indruk dat het om radicale
hightechontwikkelingen moet gaan. Niets is minder waar.
Ook het aanpassen van een bestaand product om beter aan
de vraag te voldoen beschouwen we als innovatie. Zo heeft
asfalt de laatste jaren vele innovaties doorgemaakt.

DE PIANOO-REEKS
INNOVATIEGERICHT INKOPEN BESTAAT UIT:
1. Eigen Initiatief (deze uitgave). Hierin staat centraal hoe
een inkopende organisatie kan omgaan met initiatieven
en innovaties die haar ongevraagd worden aan-geboden
vanuit de markt.
2. Het uitvragen van innovatieve voorstellen. Voor de situatie waarin de inkopende organisatie bewust op zoek is
naar innovaties vanuit de markt en daarom vraagt of daar
ruimte voor laat in haar inkopen en aan-bestedingen.
3. Innovatie tijdens de looptijd van huidige contracten. Ook
als er al een contract afgesloten is hoeft innovatie nog
niet op te houden. Dit deel is gericht op het stimuleren
van innovatie tijdens de looptijd van een contract.
4. Lessen uit de praktijk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de Nederlandse publieke sector wordt geschetst
wat de rol van de inkoper kan zijn in het verhogen het
succesvol Innovatie-gericht Inkopen.

PIANOO-VAKGROEP
INKOOPMANAGEMENT PUBLIEKE SECTOR
De PIANOo-vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector
bestaat uit strategische inkoopprofessionals die werkzaam
zijn bij rijk, waterschappen, gemeenten en woningcorporaties, aangevuld met wetenschappers. De leden van de
vakgroep nemen deel op persoonlijke titel en niet als vertegen-woordiger van de organisaties waar zij werkzaam zijn.
Voorzitter van de vakgroep is prof. dr. Jan Telgen, Hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit Twente.
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INLEIDING
In 2005 werd het begrip ‘Eigen Initiatief’ in Nederland gelanceerd als vertaling van de
Engelse term ‘unsolicited proposal’. Een unsolicited proposal is letterlijk vertaald een
‘ongevraagd voorstel’.
Het is niet meer dan normaal dat leveranciers en dienstverleners proberen hun producten en diensten te verkopen. Zij versturen daarom brochures aan potentiële klanten,
organiseren bijeenkomsten, sturen vertegenwoordigers op pad en – in een aantal
gevallen – doen zij een ongevraagd voorstel. Dat betekent dat de organisatie een aanbieding ontvangt, waar zij niet (specifiek) om gevraagd heeft. Veelal zal de leverancier
dan aangeven, dat het gaat om ‘nieuwe/innovatieve’ producten of diensten. Daarbij is
het bepaald niet uitgesloten dat de publieke partij het probleem, waarvoor het bedrijf
een oplossing biedt, nog niet heeft onderkend3.
Bedrijven kunnen een dergelijke aanbieding indienen in verschillende situaties met
verschillende redenen:
• los van enige lopende of geplande aanbesteding, met als direct doel omzet te
genereren;
• tijdens de periode dat de inkopende organisatie een aanbesteding voorbereidt, met
als doel de specificaties te beïnvloeden;
• tijdens de marktconsultatie van een lopende aanbestedingsprocedure, met als doel
een alternatief of variant op het bestek aan te bieden;
• terwijl een onderhandse aanbesteding gaande is en zij niet tot de genodigden
behoren, met als doel om alsnog opgenomen te worden in de kring der aanbieders.
Ontwikkelingen op de markt gaan snel, vanwege de uitdaging van de globale en
lokale concurrentie en technologische ontwikkelingen. Het bijhouden van relevante
ontwikkelingen op alle relevante markten is voor inkopende organisaties lang niet altijd
mogelijk. Leveranciers kunnen innovatieve oplossingen hebben waar de inkopende
organisatie nog geen weet van heeft, maar die een grote verbetering kunnen betekenen voor de bedrijfsvoering. Het voorstel kan een eerste idee zijn, maar ook een
volledig uitgewerkt voorstel. De leverancier kan op zoek zijn naar extra omzet, maar
soms ook naar een ‘launching customer’. Soms is het gewoon een wild idee.
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Het Eigen Initiatief kan inspiratie geven voor verbeteringen of kan direct leiden tot
verbeterde dienstverlening, lagere kosten, meer werkgelegenheid of een bijdrage
leveren aan verbetering van onze samenleving4. Een Eigen Initiatief kan ook geheel
niet-toepasbaar blijken.
Als een inkopende organisatie niet is voorbereid op Eigen Initiatieven, kan zij een
innovatieslag missen. Dat is niet goed voor de inkopende organisatie, maar in breder
opzicht kan het zelfs een gemiste kans voor de samenleving zijn.
In deze handleiding geeft de PIANOo-vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector
tips voor het stimuleren van en omgaan met Eigen Initiatief. In het eerste hoofdstuk
gaan we in op de belemmeringen voor Eigen Initiatief, zoals Europese aanbestedingsregels en eigen inkoop- en aanbestedingsregels van de organisatie. In de daarop volgende hoofdstukken vertellen we hoe u dit kunt voorkomen, door als organisatie met
een weloverwogen manier om te gaan met Eigen Initiatief. Hoofdstuk 2 gaat in op het
ontwikkelen van beleid voor het behandelen van Eigen Initiatief. In hoofdstuk 3 gaan
we in op het uitlokken van Eigen Initiatief. Om het Eigen Initiatief te kunnen herkennen of goed te beoordelen, is het belangrijk dat het op de juiste plek binnenkomt. In
hoofdstuk 4 geven we suggesties voor het organiseren van de ontvangst van Eigen
Initiatief. Als de markt goed wordt ondersteund bij het indienen van eigen voorstellen,
is het voor een organisatie ook makkelijker om deze te beoordelen. In hoofdstuk 5
geven we aan welke stappen uw organisatie hierbij kan doorlopen en waar u op moet
letten. Ook komen de subsidiemogelijkheden aan bod waarvan de markt of uw organisatie gebruik kan maken. Wat uiteindelijk de mogelijkheden zijn als u besluit gebruik te
maken van een Eigen Initiatief leest u in hoofdstuk 6. Tot slot vatten we in hoofdstuk 7
de belangrijkste lessen voor het stimuleren en omgaan met Eigen Initiatief samen.
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Regieraad bouw, Bouwend Nederland, ministerie van VenW, ministerie van VROM, Provincie Gelderland, PIANOo,
oktober 2009, Neem nou eigen Initiatief.
Office of Government Commerce (OCG), 2004: 9, Capturing Innovation. Nurturing suppliers’ ideas in the public sector.
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WAT IS EIGENLIJK HET

PROBLEEM?

1

Eigen Initiatieven kunnen veel bijdragen aan de bedrijfsvoering van een publieke organisatie. Waarom dan niet voluit omarmen? Daarvoor moet rekening gehouden worden
met bezwaren en problemen in de sfeer van het inkoopbeleid.
Het eerste probleem of bezwaar zijn de inkoop- en aanbestedingsregels van de organisatie. Daarin staat meestal dat (tenminste alle belangrijke) inkopen worden gedaan
door in concurrentie aan verschillende aanbieders offertes te vragen.
Daarnaast verplichten de Europese aanbestedingsregels de overheid om (grotere)
opdrachten te publiceren en niemand uit te sluiten van het leveren van de gevraagde
producten/diensten.
Stel dat een publieke organisatie geïnteresseerd is om in te gaan op een Eigen Initiatief. Beide punten hierboven zouden er dan toe kunnen leiden dat een ontvangen
Eigen Initiatief door de inkopende organisatie omgezet wordt in een offerteaanvraag.
Die offerteaanvraag kan dan openbaar worden gepubliceerd of aan meerdere aanbieders worden gestuurd met het verzoek om offerte in te dienen. Maar daar zit de
leverancier die met het Eigen Initiatief kwam natuurlijk niet op te wachten. Op deze
manier heeft hij wel het werk gedaan om de publieke organisatie op de mogelijkheden
attent te maken, maar houdt hij daar niets aan over: hij is ‘gewoon’ in concurrentie.
Sterker nog: het is mogelijk dat door deze handelwijze een voorsprong op technisch,
technologisch of creatief gebied juist verloren gaat voor de aanbieder van het Eigen
Initiatief!
Leveranciers zullen dan wel waken voor het indienen van een Eigen Initiatief. En daarmee worden belangrijke positieve mogelijkheden voor leveranciers, maar ook voor de
publieke sector en de maatschappij, onbenut gelaten.
Dat kan voorkomen worden door goed om te gaan met Eigen Initiatieven. Deze
uitgave probeert daaraan een bijdrage te leveren.
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BELEID

VOOR DE BEHANDELING VAN EIGEN INITIATIEF

2

Wanneer een publieke organisatie geen beleid heeft voor het omgaan met Eigen
Initiatief, handelen marktpartijen en medewerkers naar eigen inzicht. Hierdoor komen
voorstellen niet op de juiste bureaus terecht en is het vervolgens afhankelijk van de
medewerker in kwestie of er adequaat wordt gereageerd op het Eigen Initiatief. Dit
leidt meestal niet tot een optimale benutting van de ingediende Eigen Initiatieven.
Voor een optimale benutting van de Eigen Initiatieven van de markt verdient het
aanbeveling voor een organisatie om een beleid te maken waarin de procedure voor
behandeling van Eigen Initiatieven is vastgelegd. In het beleid worden de volgende
onderwerpen geadresseerd:
• omgaan met vertrouwelijkheid van Eigen Initiatieven;
• werkwijze behandeling Eigen Initiatieven;
• mogelijke vervolgen op ingediende Eigen Initiatieven.
In het beleid wordt het proces gestructureerd waarin Eigen Initiatieven kunnen worden
ingediend, behandeld en vervolgens beoordeeld. Het is essentieel het beleid ook goed
te communiceren aan de markt, zodat een helder en transparant beeld ontstaat van de
wijze waarop Eigen Initiatieven worden behandeld.
Eigen Initiatieven bieden hopelijk nieuwe ideeën en vernieuwingen. De behandeling
van een ingediend voorstel hangt daarom altijd samen met het specifieke voorstel en is
daarom in geen geval exact hetzelfde. Desondanks kunnen we op hoofdlijnen toch een
aantal handvatten geven voor de behandeling en beoordeling van Eigen Initiatieven.
Het is nodig om indieners een beeld te geven van wat er gebeurt met hun voorstel nadat het de organisatie heeft bereikt. Communiceer daarom heel expliciet, via websites
en andere media, wat het beleid is ten aanzien van Eigen Initiatief en dat iedereen die
met een Eigen Initiatief komt gelijk wordt behandeld. De markt moet kunnen vertrouwen op een professionele behandeling van de ingediende Eigen Initiatieven. Dat
betekent dat zij zich serieus genomen worden en dat er met een objectieve blik naar
de voorstellen gekeken wordt.
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Een transparant en gestructureerd proces geeft samengevat de volgende voordelen:
• Indieners doorzien het proces en accepteren het wanneer zij een Eigen Initiatief
indienen.
• Indieners doorzien de manier waarop hun idee beschermd wordt en het vertrouwen
in de behandeling door de publieke organisatie neemt daarmee toe.
• De ingediende voorstellen kunnen een gestructureerd beoordelingsproces in.
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UITLOKKEN
VAN EIGEN INITIATIEF

3

Het is als eerste zaak om te zorgen dat goede ideeën vanuit de markt aangedragen
worden bij de publieke organisatie in de vorm van een Eigen Initiatief. Tips en uitleg
aan de indiener van een Eigen Initiatief kunnen de drempels voor indieners verlagen.
Wanneer een publieke organisatie expliciet vraagt om innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld in een Europese aanbesteding of prijsvraag, kunnen de daarop ingediende
initiatieven geen ‘Eigen Initiatief’ meer genoemd worden. Voorstellen die antwoorden
geven op een probleemstelling van een aanbestedende dienst worden ‘solicited proposals’ genoemd. Procedures zoals een concurrentiegerichte dialoog en een prijsvraag
worden regelmatig toegepast en kunnen leiden tot interessante voorstellen.
Daarnaast zijn er binnen de gangbare Europese aanbesteding verschillende manieren
om de markt ruimte te geven om met innovatieve voorstellen te komen. Voorbeelden
hiervan zijn onder andere het toestaan van varianten of het gunnen op innovativiteit
van het ingediende voorstel.
In de tweede handleiding van deze PIANOo-reeks “Het uitvragen van innovatieve voorstellen” wordt hierop ingegaan. Hierin wordt toegelicht hoe publieke opdrachtgevers
innovatieve voorstellen zelf kunnen uitvragen, binnen de geldende regels en inkoopprocedures.
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ONTVANGEN
VAN EIGEN INITIATIEF

4

Wanneer Eigen Initiatieven op willekeurige plaatsen in de organisatie binnenkomen,
is de kans groot dat de waarde van het voorstel niet wordt herkend, of op verkeerde
gronden wordt beoordeeld. Voorkom daarom dat Eigen Initiatieven zomaar ergens
binnenkomen.
Een eerste stap in het ontvangen van Eigen Initiatief is een ‘loket’ op te zetten waar
marktpartijen hun Eigen Initiatief kunnen indienen. Dit biedt voordelen voor de eigen,
interne organisatie en voor de externe partijen:
• Het biedt de zekerheid dat partijen die met een initiatief komen gelijk worden
behandeld.
• Met een heldere procedure weten de initiatiefnemer en de interne organisatie waar
zij terecht kunnen. Hierdoor wordt de belasting van de interne organisatie met het
beantwoorden van willekeurige vragen ook verminderd.
• Door het bieden van een heldere werkwijze worden meer Eigen Initiatieven
uitgelokt.
Door dit loket goed te organiseren en daarover binnen de eigen organisatie en aan de
markt te communiceren, breng je rust en duidelijkheid voor beide partijen en motiveer
je potentiële initiatiefnemers hun ideeën kenbaar te maken.
Een voorbeeld van een loket is bijvoorbeeld de website van “Idee VenW”.
(www.verkeerenwaterstaat.nl/contact/IdeeVenW)
Voor het indienen van Eigen Initiatieven kunnen digitale standaardformulieren worden
gebruikt om benodigde informatie op te vragen. Naast contactgegevens van de
indiener kan zo ook een aantal standaardvragen worden gesteld om te zorgen dat de
voorstellen begrijpelijk zijn voor de publieke organisatie.
Bij het opstellen van een aantal standaardvragen voor het indienen van een Eigen
Initiatief is van belang te vragen naar het resultaat van het voorstel voor de publieke
partij. Vragen naar de inhoudelijke techniek of het proces om tot een oplossing te
komen, leiden mogelijk tot bezwaren bij de leverancier vanwege vertrouwelijke of
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concurrentiegevoelige informatie. Daarnaast speelt dat wanneer de publieke partij de
techniek of het proces van de oplossing al kent, het bij een eventuele latere aanbesteding moeilijker kan worden om functioneel te beschrijven wat er wordt gewenst.
Standaardvragen kunnen bijvoorbeeld zijn:
• Wat is het (maatschappelijke) nut van het idee en/of welk probleem wordt
ermee opgelost?
• Wat verwacht de indiener van de publieke organisatie?
• Welke rol ziet de indiener bij een eventueel vervolg voor zichzelf?
• Heeft de indiener al contact gehad met andere publieke organisaties over dit
voorstel?
• Wat was daarvan het resultaat?

IDEE VROM,
PLATFORM VOOR
EIGEN INITIATIEF
In mei 2008 werd een
proef gestart door het
Ministerie van VROM
met een platform voor initiatieven van bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties genaamd “Idee
VROM”. Via de website www.vrom.nl/ideevrom kunnen
zowel Eigen Initiatieven als andere maatschappelijke
initiatieven worden ingediend.
Op de website van Idee VROM worden de stappen die
VROM neemt in het behandelen en beoordelen van een
ingediend Initiatief inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt
op de website uitgelegd wanneer een idee geschikt is om
in te dienen als initiatief bij VROM.
Inmiddels zijn er ruim 670 ideeën, maatschappelijke of
Eigen Initiatieven ingediend bij Idee VROM. Een aantal
ingediende initiatieven is na toelichtende gesprekken
met de indiener een vervolgtraject ingegaan.
Een ingediend Eigen Initiatief van de TU Delft en BAM is
onlangs verder getoetst in een praktijkproef. Hierbij zijn
met financiering uit het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit stroomdraden geplaatst in de Thomassentunnel.
Door middel van een elektrostatisch veld wordt fijnstof
uit de lucht gevangen. De proef is succesvol gebleken
en momenteel wordt onderzocht of deze techniek breder
kan worden toegepast.
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Om te zorgen dat de markt complete en doordachte voorstellen indient, kan worden
voorzien in hulpmiddelen. Met deze hulpmiddelen wordt de leverancier gestimuleerd
een goed uitgewerkt en onderbouwd idee te formuleren, voordat het voorstel wordt
ingediend. Zo biedt het National Innovation Centre uit Groot-Brittannië bijvoorbeeld
een ‘scorecard’ waarmee marktpartijen de sterke en zwakke punten van hun idee kunnen identificeren om het te verbeteren voordat zij het indienen. Een handleiding voor
het opstellen van een businesscase of het uitschrijven van een plan kan indieners ook
helpen.

BRITSE GEZONDHEIDSZORG VRAAGT ACTIEF
OM INNOVATIEVE
IDEEËN

Het ‘National Innovation Centre’ in GrootBrittannië biedt een
mogelijkheid aan partijen om een voorstel voor het verbeteren van de gezondheidszorg te doen. Met behulp van
een ‘How to Guide’ kan de partij haar eigen voorstel beoordelen en verbeteren. Voor het opstellen van een goed
voorstel is er ook een ‘Innovation Assistant’ beschikbaar.
Deze instrumenten zorgen ervoor dat een innovatieve
partij een gedegen marktanalyse, business case etcetera
kan uitvoeren, en weet hoe haar voorstel de hoogste prioriteit krijgt om te worden beoordeeld.
Daarnaast biedt het National Innovation Centre ook een
mogelijkheid tot het indienen van ‘problemen’ of behoeftes waarvoor oplossingen moeten worden gezocht. Dit
platform als geheel biedt een duidelijke toegevoegde
waarde voor het identificeren van problemen in de gezondheidszorg en het doen van voorstellen ter verbetering van de gezondheidszorg. (http://www.nic.nhs.uk)
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BEOORDELEN
VAN EIGEN INITIATIEF

5

Wanneer de markt wordt ondersteund in het indienen van kwalitatief goede en gedegen voorstellen bij een loket, is het voor de ontvangende publieke organisatie ook
eenvoudiger een aantal eerste stappen van beoordeling te doorlopen.
1) Is het Eigen Initiatief volledig?
Ingediende voorstellen worden allereerst door een algemene medewerker beoordeeld op volledigheid, op basis van de standaardformulieren of de standaardvragen
die de indiener heeft ingevuld. Ook wordt in deze eerste beoordelingsstap gekeken
naar het onderwerp van het voorstel om te bepalen wie de inhoudelijke deskundige
is op dat gebied. Indien het voorstel voor verdere evaluatie in aanmerking komt
wordt de indiener een contactpersoon toegewezen, die verantwoordelijk is voor de
voortgang van de behandeling van het voorstel en de communicatie hiervan aan de
indiener.
Deze eerste selectie verlaagt de druk op het team dat de voorstellen inhoudelijk
beoordeelt.
2) Is het eigen initiatief opportuun?
De voorstellen dienen vervolgens te worden beoordeeld door een team beoordelaars met de kennis en ervaring om de waarde van een voorstel inhoudelijk te
kunnen beoordelen.
Een onderdeel daarvan is de toets of een voorstel een uniek en eigen idee is, zodat
er later geen problemen ontstaan met het intellectueel eigendom. Ook wordt
bekeken of het voorstel al eerder ergens anders is ingediend.
Het beoordelen of een voorstel uniek en een Eigen Initiatief is, is lastig en vraagt
gedegen kennis van de markt en het voorgestelde idee. Medewerkers van Agentschap NL, NL Innovatie kunnen hierin eventueel ondersteunen en kunnen hiervoor
worden benaderd.
Daarnaast dienen de deskundige beoordelaars te bepalen of het ingediende voorstel
opportuun is. Dat wil zeggen: Heeft de overheidsorganisatie wat aan het voorstel of
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kan het voorstel leiden tot iets waar de organisatie iets aan heeft? De beoordelaars
kunnen als criterium hanteren dat een voorstel direct op de markt gebracht moet
kunnen worden, of kunnen juist ruimte laten voor voorstellen waarbij de ontwikkeling nog in gang is en de overheid als ‘launching customer’ kan fungeren.
3) De business case
Wanneer is vastgesteld dat het ingediende voorstel een Eigen Initiatief is, dient de
business case te worden beoordeeld. Daarbij zijn de onderbouwing van het voorstel,
de potentiële waarde en (financiële) risico’s ervan belangrijke kernonderdelen.
Het beoordelingsteam kan gebruikmaken van experts op verschillende vakgebieden,
zoals juristen, economen en bouwkundigen, die op oproepbasis kunnen worden
ingezet.
Het is belangrijk de indiener van het voorstel tijdens het beoordelingsproces op
de hoogte te houden van de vordering in het beoordelen van hun voorstel via de
aangewezen contactpersoon.
4) Toelichtend gesprek
Wanneer de experts niet alle informatie hebben om een goede beoordeling te
geven van een voorstel, kan de indiener van het voorstel worden uitgenodigd voor
een toelichtend gesprek. In het toelichtende gesprek wordt de indiener van het
Eigen Initiatief uitgenodigd om met (een deel van) het beoordelingsteam dieper in
te gaan op het voorstel. Hierin wordt bijvoorbeeld besproken welk probleem het
voorstel oplost. Dit toelichtende gesprek kan in elke fase van het beoordelingsproces worden gehouden.
Het toelichtende gesprek is volledig vrijblijvend en geen onderdeel van een inkooptraject. Uiteraard dient de publieke organisatie wel rekening te houden met vertrouwelijke informatie of eigendomsrechten van de indiener.
5) Inkopen of afwijzen
Het beoordelingsteam beoordeelt of een voorstel geschikt is voor verdere evaluatie
of een goede oplossing voor een daadwerkelijke behoefte (of probleem) van de
organisatie biedt en adviseert de betreffende afdeling hierover. Wanneer besloten is
dat een voorstel geschikt is voor verder gebruik, dient het voorstel te worden toegewezen aan een procesmanager, die verantwoordelijk is voor het verder behandelen
van het Eigen Initiatief.

Het berichten van afwijzing voor verdere evaluatie
Wanneer een voorstel door het beoordelingsteam niet voldoet voor verdere evaluatie,
dient de indiener van het voorstel hierover te worden bericht.
De indieners van voorstellen die volgens het beoordelingsteam niet voldoen voor
verder gebruik, dienen een goed onderbouwd bericht te krijgen van de reden waarom
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er niet verder wordt ingegaan op het voorstel. Daarbij kan de leverancier eventueel
worden doorverwezen naar andere publieke partijen die wellicht wel iets in het idee
zien, of mogelijk subsidie kunnen bieden voor het verder ontwikkelen van het voorstel.

Subsidiemogelijkheden
Agentschap NL heeft diverse mogelijkheden voor subsidies of andere regelingen om
innovatie te ondersteunen voor zowel de zakelijke markt als voor overheidspartijen.
NL Innovatie, een onderdeel van Agentschap NL, biedt verschillende mogelijkheden
die eenvoudig zijn aan te vragen. Zo maken al meer dan 15.000 innovatieve bedrijven
elk jaar gebruik van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de
Innovatiebox.
Daarnaast zijn er diverse subsidieprogramma’s, zoals:
• Point One geeft subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken aan
onderzoeksprojecten op het gebied van nano-elektronica, embedded systemen en
mechatronica.
• Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma’s (IOP) van Agentschap NL, voor
R&D-samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven.
• Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is een risicodragend krediet voor de
financiering van ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie maar grote
technische risico’s. De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Het Innovatiekrediet vermindert het financiële risico voor
de ondernemer: mislukt het project, dan hoeft het Innovatiekrediet niet te worden
terugbetaald. Deze regeling voor mkb-bedrijven wordt uitgevoerd door Agentschap
NL.
Meer informatie over deze subsidiemogelijkheden is te vinden op:
www.agentschapnl.nl (NL Innovatie) of www.point-one.nl
Bedrijven en publieke instellingen kunnen daarnaast bij de Europese Investeringsbank leningen aanvragen in het kader van innovatie, onderzoek en ontwikkeling
(zie ook Innovatie 2010 Initiatief ).
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INGAAN
OP EIGEN INITIATIEF

6

Het gebruiken van geschikte voorstellen
Een Eigen Initiatief dat een goede beoordeling krijgt, kan tot de volgende vervolgstappen leiden:
• De publieke organisatie koopt het idee (het volledige intellectuele eigendom), ten
behoeve van het vrij gebruik van het idee of om het idee in een aanbestedingsprocedure uit te vragen.
• De publieke organisatie koopt het gebruiksrecht, bijvoorbeeld door middel van een
licentie, om het voorstel van de marktpartij te mogen gebruiken.
• Er kan een aanbesteding voor het ontwikkelingstraject gestart worden, indien het
idee nog niet is uitontwikkeld of de techniek nog niet voltooid is. Hierover leest u
meer in publicatie 2 ‘Het uitvragen van innovatieve voorstellen’ uit de PIANOo-reeks
Innovatiegericht inkopen.
• De publieke organisatie kan het voorstel verder laten uitwerken in een grotere
business case in samenwerking met de marktpartij. Hierbij kan de marktpartij eventueel aanspraak maken op subsidie. (zie de subsidiemogelijkheden op pagina 17).
• De publieke opdrachtgever kan een pilot houden om te testen of het idee werkt.
Indien de organisatie het idee later op grotere schaal wil toepassen, gelden de normale aanbestedingsregels.
Onder de geldende aanbestedingsdrempels zijn bovenstaande mogelijkheden in ieder
geval mogelijk, maar ook voor grotere projecten zijn deze mogelijkheden vaak toepasbaar, als alternatief op het inkopen van het Eigen Initiatief.

Het aanbesteden van geschikte voorstellen
Overheden zijn verplicht Europees aan te besteden bij inkopen boven de gestelde
grensbedragen. Nadat een Eigen Initiatief is ingediend en door het beoordelingsteam
voor verdere evaluatie is aangemerkt, zal er vaak een Europese aanbesteding moeten
worden opgezet. Hierbij dient zorgvuldig om te worden gegaan met belangen van
indieners,om het ingediende Eigen Initiatief niet te ondermijnen en toekomstige
indieners van Eigen Initiatieven vertrouwen te geven. Overleg daarom altijd de
volgende punten:
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1) Bespreek met de indiener van het Eigen Initiatief of zijn voorstel uitgevraagd mag
worden in een aanbestedingsprocedure. Zorg voor een zorgvuldige bescherming
van het Eigen Initiatief. Een marktpartij zal niet nogmaals een goed Eigen Initiatief
aandragen als zijn ideeën direct en letterlijk naar de overige marktpartijen worden
gecommuniceerd.
Zorg ook dat het helder is wat tot het intellectueel eigendom van de indiener
behoort. Producten vastgelegd met patenten, octrooien of auteursrechten kunnen
door overige partijen niet worden geproduceerd zonder een gebruikerslicentie van
de indiener van het Eigen Initiatief te verkrijgen. Dit kan dan toch een voordeel
opleveren voor de indiener van het Eigen initiatief wanneer hij de aanbesteding
niet wint.
2) Beschrijf eisen en wensen zo functioneel mogelijk, maak daarbij zo min mogelijk
van de oplossing uit het Eigen Initiatief van de indiener bekend en laat de overige
marktpartijen zelf een oplossingrichting bedenken. Wellicht komen ze met nog betere ideeën. Wanneer de behoefte op een functionele manier wordt omschreven, is
het niet waarschijnlijk dat andere marktpartijen binnen de termijn van de aanbesteding met een net zo goede en unieke oplossing komen voor die behoefte. Voor een
uniek probleem zullen standaardoplossingen veelal onvoldoende blijken. De leverancier van het Eigen Initiatief heeft zijn voorstel echter al (vrijwel) volledig uitgedacht.
3) Overweeg bij de gunningcriteria extra punten toe te kennen aan de extra’s die het
Eigen Initiatief bood. Neem die daarom niet op als eis. Beschrijf de eisen vanuit het
perspectief van de publieke organisatie. Dit voorkomt het uitvragen van eisen die alleen de indiener van het Eigen Initiatief kan bieden, anderzijds kunnen de extra’s die
het Eigen Initiatief bood zo extra punten opleveren voor de indiener van het Eigen
Initiatief.
4) Toon lef bij het opstellen van gunningcriteria. Kies niet voor de gebruikelijke
gunningcriteria, maar durf te gunnen op creativiteit en innovativiteit. In de tweede
publicatie uit de PIANOo-reeks Innovatiegericht Inkopen “Het uitvragen van innovatieve voorstellen” wordt hierop dieper ingegaan.
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De belangrijkste lessen voor het stimuleren en omgaan met Eigen Initiatief zijn:
• Stel een procedure vast voor het indienen, behandelen en beoordelen van
Eigen Initiatieven.
• Communiceer deze werkwijze, zodat voor de eigen publieke organisatie en
voor de marktpartijen het volledige proces transparant en overzichtelijk is.
• Toon lef. De voorbereidingskosten die de indiener van een waardevol voorstel
gemaakt heeft voor het uitwerken van zijn Eigen Initiatief moeten kunnen
worden terugverdiend. Dit kan door goed gebruik te maken van de ruimte
die de aanbestedingsregels geven.
Het in de praktijk brengen van goede ideeën vraagt altijd lef. Zowel van de
marktpartij als van de publieke organisatie die het idee wil inkopen.

Eigen Initiatief

21

COLOFON
December 2010
Tekst:
PIANOo-vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector
Foto’s:
Daniel Nicolas
Ontwerp: Dependance Rotterdam
Druk:
Vijfkeerblauw
Wilt u reageren op deze publicatie?
Mail uw reactie dan naar vakgroep.Inkoopmanagement@pianoo.nl
PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden
Postbus 20101, ALP K/040
2500 EC Den Haag
T 070 349 07
www.pianoo.nl

22

INNOVATIEGERICHT INKOPEN
De Nederlandse overheid besteedt jaarlijks ruim 57 miljard
euro aan producten, diensten en werken. Voor de inkoop
hiervan streeft men natuurlijk naar de juiste kwaliteit voor
de beste prijs. Maar een andere doel-stelling van veel overheden is ook continue vernieuwing van producten, diensten en werken.
Met innovatiegericht inkopen wordt doelgericht gezocht
naar innovatieve oplossingen vanuit de markt. Door de
grote koopkracht van de overheid bevordert innovatiegericht inkopen de innovatiekracht van de Nederlandse markt
(binnen voorwaarden van effectiviteit en efficiëntie van de
overheids-bestedingen).
De term ‘innovatie’ wekt vaak de indruk dat het om radicale
hightechontwikkelingen moet gaan. Niets is minder waar.
Ook het aanpassen van een bestaand product om beter aan
de vraag te voldoen beschouwen we als innovatie. Zo heeft
asfalt de laatste jaren vele innovaties doorgemaakt.

DE PIANOO-REEKS
INNOVATIEGERICHT INKOPEN BESTAAT UIT:
1. Eigen Initiatief (deze uitgave). Hierin staat centraal hoe
een inkopende organisatie kan omgaan met initiatieven
en innovaties die haar ongevraagd worden aan-geboden
vanuit de markt.
2. Het uitvragen van innovatieve voorstellen. Voor de situatie waarin de inkopende organisatie bewust op zoek is
naar innovaties vanuit de markt en daarom vraagt of daar
ruimte voor laat in haar inkopen en aan-bestedingen.
3. Innovatie tijdens de looptijd van huidige contracten. Ook
als er al een contract afgesloten is hoeft innovatie nog
niet op te houden. Dit deel is gericht op het stimuleren
van innovatie tijdens de looptijd van een contract.
4. Lessen uit de praktijk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de Nederlandse publieke sector wordt geschetst
wat de rol van de inkoper kan zijn in het verhogen het
succesvol Innovatie-gericht Inkopen.

PIANOO-VAKGROEP
INKOOPMANAGEMENT PUBLIEKE SECTOR
De PIANOo-vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector
bestaat uit strategische inkoopprofessionals die werkzaam
zijn bij rijk, waterschappen, gemeenten en woningcorporaties, aangevuld met wetenschappers. De leden van de
vakgroep nemen deel op persoonlijke titel en niet als vertegen-woordiger van de organisaties waar zij werkzaam zijn.
Voorzitter van de vakgroep is prof. dr. Jan Telgen, Hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit Twente.
Eigen Initiatief
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PIANOo-REEKS INNOVATIEGERICHT INKOPEN
Inkopers zouden een grotere rol kunnen spelen in het proces van uitlokken van innovatie. De
PIANOo-vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector brengt daarom de reeks Innovatiegericht
Inkopen uit. In vier handleidingen geeft de vakgroep handvatten en voorbeelden om de innovatiekracht van de markt goed te kunnen inzetten en benutten. De nadruk ligt hierbij meer op mogelijkheden en ruimte, binnen de grenzen van de aanbestedingsregels. Op die manier kan een inkoper
projectleiders, vakambtenaren en materiedeskundigen in zijn organisatie beter adviseren.

