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Managementsamenvatting 

Context, doelstelling en aanpak evaluatie 

De afgelopen twee decennia zijn vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(EZK) meerdere initiatieven ondernomen om de publieke sector te stimuleren meer innovatie 

uit de markt te halen c.q. overheidsaankopenbeleid te gebruiken om innovatie in de markt 

te stimuleren. De doorontwikkeling en clustering van deze initiatieven heeft geleid tot het 

programma ‘Innovatiegericht Inkopen’ (II). Tussen 2009 en 2016 heeft de Directie Onder-

nemerschap zelf invulling gegeven aan het programma II. In 2016 is de uitvoering van dit 

programma voor drie jaar belegd bij PIANOo, het nationale expertisecentrum aanbesteden, 

dat voor de uitvoering van het programma 1,5 fte beschikbaar heeft.  

Het doel van deze evaluatie is het evalueren van de huidige werkwijze binnen het programma 

Innovatiegericht Inkopen. De evaluatie dient inzicht te geven in het doelbereik, de output/re-

sultaten en de tevredenheid van opdrachtgevers en gebruikers van het programma. Inzicht 

in de resultaten en effecten van het programma in de afgelopen jaren kan zo dienen als input 

voor de opdrachtverstrekking de komende jaren. De volgende drie onderzoeksvragen wor-

den beantwoord:  

1. In welke mate worden de doelen van het programma Innovatiegericht Inkopen be-

reikt en wat hebben de activiteiten concreet opgeleverd in termen van 

output/resultaten? 

2. Hoe tevreden zijn de opdrachtgevers (direct [Directie Ondernemerschap] en indirect 

[Directie Innovatie en Kennis, Mededinging en Consument, Topsectoren]) met het 

programma?  

3. Hoe wordt in het buitenland invulling gegeven aan hun innovatiegericht inkopen pro-

gramma’s? 

Naast deze drie centrale onderzoeksvragen is er aandacht voor de wijze waarop dit pro-

gramma in de toekomst het best ingericht kan worden en wat de relatie van het programma 

is met het aanpalende programma MVI en SBIR. Ook blijkt er behoefte te zijn aan aanbeve-

lingen over de beleidsmatige inbedding van het programma. 

Voor de uitvoering van de evaluatie is deskstudie uitgevoerd naar de activiteiten, werking 

en doelgroepbereik van het programma II. Daarnaast zijn in (groeps)interviews betrokkenen 

gevraagd naar hun tevredenheid over en ervaringen met het programma, het effect van het 

programma op hun organisatie en de toekomstige invulling van het programma. Tot slot 

heeft een vergelijking plaatsgevonden van de II-programma’s in Finland, Oostenrijk en 

Vlaanderen om het Nederlandse II-programma in internationaal perspectief te kunnen plaat-

sen. 

Conclusies  

Hieronder presenteren we puntsgewijs de conclusies van de evaluatie. 

1. Door een milde vorm van sturing op hoofdlijnen is PIANOo relatief vrij om zelf invul-

ling te geven aan de taken die het oppakt en de doelen die het nastreeft waardoor 

goed ingespeeld kan worden op thema’s en activiteiten die aansluiten op actuele 

ontwikkelingen.  

2. PIANOo heeft de afgelopen periode met beperkte capaciteit (1,5 fte) een vrij breed 

palet aan taken tot uitvoering gebracht ten behoeve van het programma II. Op 

hoofdlijnen voert PIANOo de volgende taken uit: ondersteunen en aanjagen, kennis-

ontwikkeling- en verspreiding, netwerkvorming, beleidsondersteuning en 
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monitoring. Het feit dat het programma belegd is bij 1,5 fte maakt het programma 

echter kwetsbaar. 

3. De doelgroep van PIANOo is zeer tevreden met de wijze waarop PIANOo haar taken 

uitvoert. Het heeft een belangrijke rol in het faciliteren van de dialoog tussen inko-

pers en innovatiemanagers en dient als kwaliteitskeurmerk richting budgethouders 

(positie als onafhankelijke expert). Het denkt gericht en actief mee bij concrete 

vraagstukken en heeft veel kennis over II-trajecten en –instrumenten. Het weet door 

het delen van praktijkvoorbeelden overheden te inspireren en partijen bij elkaar te 

brengen. 

4. Ook de (directe) opdrachtgevers zijn tevreden met de werkwijze van PIANOo en wat 

binnen het II-programma wordt opgepakt en bereikt. Met name de kennisfunctie, 

het netwerk en de beleidsondersteunende rol van PIANOo worden gewaardeerd.  

5. PIANOo bereikt synergie met MVI (maar ook met andere expertprogramma’s binnen 

PIANOo) door het creëren van deeltijdfuncties en door het uitvoeren van gezamen-

lijke activiteiten. In beleidsstukken wordt de potentiële synergie tussen II en MVI 

minder goed benut doordat innovatie binnen MVI gepositioneerd wordt als één van 

de doelen, terwijl het juist een middel kan zijn om de beleidsdoelstellingen binnen 

MVI te realiseren. 

6. SBIR is één van de instrumenten die door PIANOo onder de aandacht wordt gebracht 

bij overheden als instrument om in te zetten bij innovatiegericht inkopen. De onder-

steuning en cofinanciering die voor SBIR vanuit RVO/EZK beschikbaar is, komt echter 

niet altijd overeen met de behoeften van overheden (immers; SBIR is niet altijd het 

geprefereerde instrument). Dit leidt soms tot een vermenging van activiteiten van 

PIANOo als expertisecentrum en RVO-activiteiten met betrekking tot de promotie 

van SBIR en de begeleiding bij de uitvoering van SBIR-trajecten.  

7. De activiteiten van PIANOo binnen het programma II dragen vooral bij aan het pri-

maire doel van innovatiegericht inkopen (inkopen van innovaties ten behoeve van 

het verbeteren van de eigen organisatie). De doelgroep gebruikt innovatiegericht 

inkopen primair voor het oplossen van vraagstukken die met een regulier inkooptra-

ject niet opgelost konden worden. Er bestaat echter een mismatch in de perceptie 

van wat II zou moeten opleveren. De beleidsambitie van EZK op dit dossier is na-

melijk het beter benutten van het innovatiepotentieel van de markt door het creëren 

van een afzetmarkt voor bedrijven. Wat EZK op dit moment in de praktijk met II 

bereikt komt dus niet overeen met een voor EZK belangrijke doelstelling van II. 

8. Hoewel alle (semi-)overheidsorganisaties tot de doelgroep van het programma II 

behoren, ondersteunt PIANOo vooral organisaties met grotere inkoopbudgetten. Het 

doelgroepbereik van het programma is door de vraaggestuurde werkwijze (een 

werkwijze die mede ingegeven is door de beperkte capaciteit) sterk afhankelijk van 

het beroep dat wordt gedaan op ondersteuning van PIANOo en de ontvankelijkheid 

van overheden voor innovatiegericht inkopen. Er ligt nog een uitdaging in het berei-

ken van overheden die zich (om diverse redenen) nog niet bewust van zijn van het 

potentieel van innovatiegericht inkopen of expertise of budget missen om hier mee 

aan de slag te gaan.  

9. Het potentieel van het II-programma wordt nog beknot door het gebrek aan com-

plementaire beleidsimpulsen vanuit EZK zelf om ook op het niveau van 

beleidsmakers aandacht voor II te genereren. Momenteel zijn de verantwoordelijk-

heden echter versnipperd over EZK waardoor eigenaarschap en een duidelijke 

doelstelling op II-beleid ontbreekt. Naast dat er winst te behalen is door betere 
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coördinatie tussen verschillende Directies binnen EZK, zou het inhoudelijk logischer 

zijn om II onder te brengen bij een Directie die in de positie is om invloed uit te 

uitoefenen op de innovatie-ambities van andere overheden. De Directie TOP en I&K 

zijn hiervoor kandidaten. Ook het dieper doordenken van II-rationales en –instru-

menten is een belangrijk onderdeel van het heroverwegen van mogelijkheden om 

op beleidsniveau meer belangstelling te krijgen voor het potentieel van II.  

10. Daarnaast kan de effectiviteit van het II-programma ook versterkt worden door op 

beleidsniveau meer afstemming te zoeken met andere beleidsinitiatieven zoals MVI, 

de Rijks Innovatie Community (RIC) en de Rijksinkoopstrategie van BZK. De Rijks-

inkoopstrategie van BZK biedt een stevig fundament waarmee de overheden 

rijksbreed gestimuleerd worden om met innovatiegericht inkopen aan de slag te 

gaan. 

11. De vergelijking met de drie benchmarklanden toont dat deze landen een soortgelijke 

aanpak hanteren (nationaal bestedingsdoel voor II, het opstellen van een actieplan 

met soortgelijke acties en uitvoering door een centraal expertisecentrum). De capa-

citeit en budgetten beschikbaar voor de uitvoering van actieplannen zijn echter over 

het algemeen groter dan in Nederland. Ook wordt in Finland en Vlaanderen (co)fi-

nanciering aangeboden voor verschillende innovatieambities.  

Aanbevelingen  

Op basis van de hierboven geformuleerde conclusies komen we tot de volgende aanbevelin-

gen. 

1. Bekijk mogelijkheden om PIANOo beter te faciliteren in de uitvoering van het pro-

gramma II door uitbreiding of versterking van bestaande activiteiten. 

2. Formuleer als opdrachtgever duidelijkere doelstellingen voor het programma van II 

en spreek duidelijker uit wat van PIANOo verwacht wordt. Bewaak hierbij wel dat 

PIANOo enige vrijheid houdt om mee te bewegen met actuele ontwikkelingen.  

3. Overweeg naast een bottom up stimulering van II via PIANOo een meer top down 

stimulering van II. EZK zou zelf meer als wegbereider voor PIANOo kunnen fungeren 

richting andere departementen en nadrukkelijker de verbinding kunnen leggen met 

de maatschappelijke missies om ook op het niveau van beleidsmakers meer enthou-

siasme te generen voor dit instrument. 

4. Overweeg om het programma II bij een andere Directie binnen EZK te beleggen. De 

Directie TOP en de Directie Innovatie en Kennis zijn hiervoor de twee belangrijkste 

kandidaten.  

5. Kijk integraler naar het portfolio van instrumenten en rationales om het thema inno-

vatiegericht inkopen te bevorderen. Bekijk ook de mogelijkheden om het financieel 

stimuleren van II-instrumenten onafhankelijk te maken van het type II-instrument. 

Kijk ook naar de mogelijkheden om de afstemming tussen de taken van PIANOo en 

andere onderdelen binnen RVO te verbeteren.  

6. Zoek afstemming en synergie met initiatieven die vanuit IenW (MVI), BZK en RIC 

worden genomen op innovatiegericht inkopen. 
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1 Introductie 

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanleiding en doelstelling van deze evaluatie, alsook de 

onderzoeksvragen. We sluiten af met een leeswijzer.  

1.1 Aanleiding voor de evaluatie 

De afgelopen decennia zijn er vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

meerdere initiatieven ondernomen om de publieke sector te stimuleren meer innovatie uit 

de markt te halen c.q. overheidsaankopenbeleid te gebruiken om innovatie in de markt te 

stimuleren.1 De doorontwikkeling en clustering van deze initiatieven heeft geleid tot het pro-

gramma ‘Innovatiegericht Inkopen’ (II). De ambitie van dit programma is het inspireren en 

ondersteunen van de publieke sector om vaker te kiezen voor innovatieve oplossingen die 

ontwikkeld zijn met of door het bedrijfsleven. Door te kiezen voor deze innovatieve oplos-

singen wordt de eigen dienstverlening efficiënter en effectiever, wordt er een afzetmarkt 

gecreëerd en bijgedragen aan oplossing van maatschappelijke opgaven.  

Tussen 2009 en 2016 heeft de Directie Ondernemerschap zelf invulling gegeven aan het 

programma ‘Innovatiegericht Inkopen’. In 2016 is de uitvoering van dit programma voor drie 

jaar belegd bij PIANOo. Vanuit de Directie Ondernemerschap ligt de vraag nu voor of de 

werkwijze van PIANOo het beoogde resultaat behaalt en of deze werkwijze verandering be-

hoeft met het oog op de toekomst van het programma.  

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van deze evaluatie is het evalueren van de huidige werkwijze van het programma 

Innovatiegericht Inkopen. Het gaat hierbij om de werkwijze binnen het programma Innova-

tiegericht Inkopen zoals dat door het Ministerie van EZK in uitvoering is gegeven aan PIANOo. 

De evaluatie dient inzicht te geven in het doelbereik, de output/resultaten en de tevreden-

heid van opdrachtgevers en gebruikers van het programma. Inzicht in de resultaten en 

effecten van het programma in de afgelopen jaren kan zo dienen als input voor de opdracht-

verstrekking de komende jaren. De volgende drie onderzoeksvragen worden beantwoord:  

4. In welke mate worden de doelen van het programma Innovatiegericht Inkopen be-

reikt en wat hebben de activiteiten concreet opgeleverd in termen van 

output/resultaten? 

5. Hoe tevreden zijn de opdrachtgevers (direct [O] en indirect [I&K, MC, TOP]) met het 

programma?  

6. Hoe wordt in het buitenland invulling gegeven aan hun innovatiegericht inkopen pro-

gramma’s? 

Naast deze drie centrale onderzoeksvragen is er aandacht voor de wijze waarop dit pro-

gramma in de toekomst het best ingericht kan worden en wat de relatie van het programma 

is met het aanpalende programma MVI en SBIR. Er blijkt met name behoefte te zijn aan 

aanbevelingen over de beleidsmatige inbedding van het programma. 

 

1 Programma van Eisen bij offerteaanvraag ‘Evaluatie Innovatiegericht Inkopen’, p. 1.  
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1.3 Gebruikte methoden 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn verschillende methoden ingezet: 

• Deskstudie. Het doel van de desk studie is inzicht vergaren in de activiteiten, werking 

en doelgroepbereik van het programma ‘Innovatiegericht Inkopen’ in de afgelopen 

jaren. Hiervoor zijn jaarwerkplannen, jaarverslagen, de MVI-zelfevaluatietool, be-

leidsstukken en academische bronnen geraadpleegd. 

• Internationale vergelijking. De analyse van onder andere de visies, middelen, orga-

nisatie en resultaten innovatiegericht inkopen programma’s in het buitenland helpt 

om het functioneren van het programma Innovatiegericht Inkopen nader te duiden 

en levert input voor mogelijke verbeteringen. Er is in samenspraak met de opdracht-

gever gekeken naar de programma’s in Oostenrijk, Vlaanderen en Finland. Deze 

landen liggen voor de hand vanwege hun koploperspositie binnen de EU t.a.v. inno-

vatiegericht inkopen.2 In Bijlage 2 is een beschrijving van de programma’s per land 

te vinden.  

• Interviews. In (groeps)interviews zijn betrokkenen gevraagd naar hun tevredenheid 

over en ervaringen met het programma, het effect van het programma op hun or-

ganisatie en de toekomstige invulling van het programma. In Bijlage 1 is een 

overzicht van de gesprekspartners opgenomen. 

1.4 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk geven we eerst een feitelijke beschrijving van de beleidshistorie 

ten aanzien van het thema innovatiegericht inkopen alsook een feitelijke beschrijving van 

het programma en de rol van PIANOo. Verder gaan we in op de doelstellingen van innova-

tiegericht inkopen en het bredere beleid rondom het publiek inkoopdomein. Ook worden in 

dit hoofdstuk de resultaten van de vergelijking met geselecteerde landen gepresenteerd.  

In hoofdstuk 3 geven we de belangrijkste resultaten van het programma weer zoals we die 

in interviews en deskstudie hebben opgehaald. We staan stil bij de vraag hoe opdrachtgevers 

en gebruikers van de dienstverlening van PIANOo het programma waarderen en het doel-

groep- en het doelbereik komt aan bod. 

In hoofdstuk 4 plaatsen we het programma Innovatiegericht Inkopen in beleidsperspectief. 

Daarbij besteden we aandacht aan de vraag hoe het programma bestuurlijk is ondergebracht 

bij EZK, en hoe dat zich verhoudt tot de verantwoordelijkheden en prioriteiten van de diverse 

EZK-directies. Ook beschrijven we enkele relevante bredere beleidsontwikkelingen die van 

invloed zijn op wat er met het programma bereikt wordt (of bereikt kan worden). We sluiten 

dit hoofdstuk af met een aantal overwegingen ten aanzien van alternatieve beleidsinbedding 

en we verduidelijking over redenen en manieren om II in te zetten en de beleidsopties die 

daarbij passen.  

Tenslotte presenteren we in Hoofdstuk 5 conclusies en aanbevelingen.  

 

2 PwC (2019). The Strategic Use of Public Procurement for Innovation in the Digital Economy. Compar-

ative analysis of results from benchmarking national policy frameworks for innovation procurement. 

In opdracht van: European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content 

& Technology 
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2 Innovatiegericht inkopen 

In dit hoofdstuk beschrijven we eerst de beleidshistorie van innovatiegericht inkopen (para-

graaf 2.1) alsook een korte feitelijke beschrijving van de werkwijze van het huidige 

programma II (paragraaf 2.2). Daarna gaan we in op de doelstellingen van innovatiegericht 

inkopen en de verschillende overheidsrollen in het innovatieproces (paragraaf 2.3) en op het 

bredere publieke inkoopdomein en de verschillende beleidsontwikkelingen die hierin spelen 

(paragraaf 2.4). Tot slot worden in dit hoofdstuk de resultaten van de vergelijking met ge-

selecteerde landen gepresenteerd (paragraaf 2.5). 

2.1 Beleidshistorie innovatiegericht inkopen 

Het Ministerie van EZK onderkent de potentie van publieke inkoop als middel om beleids-

doelen te realiseren. De afgelopen decennia zijn er dan ook meerdere initiatieven ontwikkeld 

door het Ministerie van EZK om de publieke sector te stimuleren meer innovatie uit de markt 

te halen. Het (toenmalige) ministerie van EZ startte in 2004 met de ‘Small Business and 

Innovation Research’ (SBIR) (zie Box 1).  

Small Business and Innovation Research 

Geïnspireerd door het succes van het SBIR-programma in de VS adviseerde de SER in 

2003 om ook in Nederland de potentie van een soortgelijk instrument te onderzoeken.3 

Het ministerie van EZ startte in 2004 met een SBIR-pilot, waarna in 2005 ook STW (te-

genwoordig NWO) en TNO volgden. SBIR heeft tot doel om innovatieve oplossingen te 

laten ontwikkelen (of inzicht te krijgen in deze oplossingen) voor maatschappelijke vraag-

stukken. Via een SBIR-call laat een opdrachtgever meerdere partijen in opdracht en in 

onderlinge concurrentie een innovatieve oplossing ontwikkelen. SBIR is nadrukkelijk pre-

commercieel van aard; de inkoop van de ontwikkelde innovatie valt niet binnen SBIR. De 

SBIR is geen programma of subsidieregeling, maar een werkwijze die binnen de juridische 

kaders van het (innovatief) inkopen valt. 

In een recente evaluatie is geconcludeerd dat SBIR bijdraagt aan het ontwikkelen van 

innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en daarmee een bewezen 

maatschappelijke meerwaarde kent. Daarbij zorgt de (RVO-)SBIR bij deelnemende bedrij-

ven in grote mate voor additionele innovatieve activiteiten. Wel blijft het een uitdaging 

voor deelnemende bedrijven om innovatieve oplossingen in de markt te introduceren, on-

der meer omdat de innovaties nog verdere ontwikkeling vergen, de opdrachtgever niet 

verplicht is de innovatie af te nemen en de overheid een beperkte rol heeft in het onder-

steunen van commercialisatie (fase III). 

Box 1. SBIR. Bron: Dialogic (2017). Evaluatie Small Business Innovation Research. 

In 2005 nam het toenmalige kabinet een Kamermotie aan om samenhangend beleid te for-

muleren rond innovatieve inkoop.4 Deze motie ging samen met de oproep van het 

Innovatieplatform om als overheid haar inkooppositie te gebruiken om innovatie te bevor-

deren. Dit leidde in 2006 tot het actieplan ‘Overheid als launching customer. Van best 

practice naar common practice’. Dit actieplan bevatte een aantal concrete acties om 

 

3 Sociaal-Economische Raad (2003). Interactie voor Innovatie. Naar een samenhangend kennis- en in-

novatiebeleid. 

4 Motie Dittrich c.s. Kamerstuk 30 300 XIII, nr. 20.  
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overheidsinkoop te professionaliseren met als doel het creëren van een afzetmarkt voor in-

novaties, met name in marktsectoren5.  

Vanaf 2009 is er gekozen om instrumenten binnen het beleid voor innovatiegericht inkopen 

te clusteren. Toen introduceerde de minister van Economische Zaken ook de term ‘innova-

tiegericht inkopen’. 6 Daarmee verbreedde de rol van de overheid. Tot die tijd lag de focus 

op marktformatie (als launching customer), daarna verbreedde de aandacht naar het volle-

dige inkoopproces (met de overheid als lead customer). Om kennis over innovatiegericht 

inkopen op te bouwen en te ontsluiten werd onder meer een expertisenetwerk ingericht bij 

PIANOo. Er is in 2009 door de minister van Economische Zaken tevens een prestatie-indica-

toren en bijbehorende streefwaarde opgenomen, namelijk 20 door de rijksoverheid 

uitgevoerde innovatiegerichte aanbestedingen in 2010.7 In 2011 heeft het kabinet zich in 

een Bedrijfslevenbrief uitgesproken (o.a. aangespoord door de Topsectoren) om 2,5% van 

het inkoopbudget van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen te (laten) besteden 

aan innovatiegericht inkopen8. Dit percentage betrof een richtgetal en geen formele streef-

waarde. Om een cultuuromslag binnen de overheid te bewerkstelligen en de streefwaarde te 

realiseren, is vanuit het expertisenetwerk het programma Inkoop Innovatie Urgent (IIU) 

ontwikkeld. Het programma IIU is in 2012 gestart en kende als doelstellingen9: 

• Het stimuleren, ondersteunen en realiseren van projecten als voorbeeld om andere 

overheden bewust te maken van kansen en mogelijkheden van innovatie in projecten 

en aanbestedingen. 

• Het ontsluiten en verder ontwikkelen van het gedachtegoed en instrumenten voor 

innovatiegericht inkopen.  

IIU werd uitgevoerd door een regiegroep met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven 

en verschillende overheidsorganisaties. In de ondersteuning (voor met name aanbestedings-

expertise) waren PIANOo, EZ(K) en AgentschapNL (nu RVO) betrokken. De doelgroep 

bestond uit de politiek, ambtenaren van verschillende overheidsinstanties, de media en be-

drijven. Voor deze doelgroep waren er middelen beschikbaar voor:  

• Het realiseren van innovatiegerichte inkoopprojecten (op acht boegbeeldthema’s10). 

Partijen (waaronder overheidsorganisaties) werden gevraagd aan te haken bij deze 

boegbeeldthema’s. Zo konden ze voor hun innovatiegerichte inkooptrajecten morele 

en politieke steun krijgen, en ook ondersteuning door middel van kennis en kunde 

in het proces. Daarbij kregen deze projecten via IIU ook uitstraling als voorbeeld-

projecten. 

• Het versterken van de bekendheid met innovatiegericht inkopen. Zo werd het ge-

dachtegoed verder verspreid, werden overheden gestimuleerd om aan 

innovatiegericht inkopen te doen en werden vraag en aanbod (cq. overheidsorgani-

saties en innovatieve bedrijven) bij elkaar gebracht. 

 

5 In tegenstelling tot maatschappelijke sectoren, waar het Actieplan stelt dat de overheid al een rol 

speelt in het stimuleren van innovatie.  

6 Ministerie van EZ (11 november 2009). Brief ‘De kenniseconomie in zicht’. 27 406, nr. 162. 

7 Ministerie van EZ (11 november 2009). Brief ‘De kenniseconomie in zicht’. 27 406, nr. 162. 

8 Minister van EZ en staatssecretarissen van Financiën en OCW (2011). Bedrijfslevenbeleid. Kabinetsre-

actie op de adviezen van de tien topsectoren aan: «Naar de Top, het bedrijvenbeleid in actie(s)».  

9 Ministerie van EZ (2013) Plan van aanpak Programma Inkoop Innovatie Urgent, p 12 

10 Duurzame mobiliteit, energie en smart grids, dynamisch verkeersmanagement, facilitair management 

en interieur gebouwen, gebouwde omgeving, gevels en daken, gezondheidszorg, grondstof-

fenschaarste, management van watersystemen, veiligheid.  

http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/3/6/kst136852.html
http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/3/6/kst136852.html
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• Het verder ontwikkelen van een instrumentenkoffer (inmiddels innovatiekoffer ge-

naamd) die door de doelgroep gebruikt kon worden.11  

• Benchmarking / monitoring van het ‘innovatiegericht inkopen’ voor het beleid.  

In 2013 heeft een door EZ zelf uitgevoerde review plaatsgevonden van de aanpak van inno-

vatiegericht inkopen.12 Men kwam tot de conclusie dat aanbestedende diensten op 

rijksniveau zich steeds meer bewust werden van de mogelijkheden van innovatiegericht in-

kopen. Daarnaast werd een aantal belangrijke partners actief in IIU. In de 

voortgangsrapportage werd ook gesteld dat de nieuwe aanpak (waarin meer dan vroeger de 

nadruk ligt op samenwerking met de markt) met succes wordt toegepast. Verder zijn er een 

aantal speerpunten gedefinieerd: 

• De olievlekwerking van het programma IIU kan worden versterkt.  

• Er kan meer nadruk komen op het toepassen van innovaties. 

• Het stimuleren van gebruikmaking van instrumenten op Europees niveau.  

• Het creëren van betere kansen voor het innovatieve MKB in aanbestedingen.  

In 2016 is het programma IIU overgegaan van de regiegroep naar PIANOo en daarmee 

hernoemd naar het programma ‘Innovatiegericht Inkopen’. De voornaamste reden om deze 

opdracht bij PIANOo te beleggen was dat de opdracht beter bij een uitvoeringsorganisatie 

als PIANOo paste. Bovendien voerde PIANOo al verwante initiatieven uit, zoals Maatschap-

pelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Door II ook bij PIANOo te beleggen, werd de kans op 

realiseren van synergie verhoogd. De Directie Ondernemerschap bleef de primaire opdracht-

gever.  

Naast de verantwoordelijkheid voor II, werkt de Directie Ondernemerschap momenteel aan 

een aanpak om onder andere via inkoop sociaal ondernemerschap te stimuleren. Ook andere 

Directies binnen EZK hebben een verantwoordelijkheid voor thema’s binnen het (innovatie-

gericht) inkoopdomein:  

• De Directie Mededinging en Consument is verantwoordelijk voor de wet- en regelge-

ving rondom aanbesteden, zowel op nationaal niveau (Aanbestedingswet 2012) als 

Europees (bijvoorbeeld de Europese richtsnoeren voor innovatiegericht aanbeste-

den). Als onderdeel van de Aanbestedingswet is de Directie MC opdrachtgever en 

belangrijkste financier van TenderNed (digitaal aanbestedingssysteem). Ook is het 

verantwoordelijk voor het traject Beter Aanbesteden dat voortkomt uit de evaluatie 

van de Aanbestedingswet 2012 en tot doel heeft de kwaliteit van aanbestedingen in 

de praktijk te verbeteren. Het verbeteren van de toegang tot overheidsopdrachten 

voor het MKB is één van de doelstellingen van de Aanbestedingswet 2012 en krijgt 

ook aandacht binnen het traject Beter Aanbesteden.  

• De Directie Innovatie en Kennis heeft verantwoordelijkheid voor het innovatie-

instrumentarium (en daarbinnen SBIR). De SBIR gaat uit van een overheid die een 

actieve rol heeft in het stimuleren van innovatieve oplossingen voor problemen en 

maatschappelijke uitdagingen.  

• Directie TOP heeft namens het Ministerie van EZK zitting in het interdepartementaal 

directeurenoverleg Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (in paragraaf 2.4 

 

11 De innovatiekoffer/instrumentenkoffer is een online platform ( http://www.innovatiekoffer.nl/) 

waarop een overzicht wordt geboden van instrumenten die ingezet kunnen worden bij de inkoop van 

innovatie. 

12 Voortgangsrapportage innovatiegericht inkopen: innovaties versterken de inkoopkracht van de over-

heid. (Bijlage bij Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid 2013). Link.  

http://www.innovatiekoffer.nl/
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/voortgangsrapportage-innovatiegericht-inkopen2013.pdf
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wordt MVI nader toegelicht). Het is binnen het MVI-programma verantwoordelijk 

voor de MVI Zelfevaluatietool.  

• Tot slot wordt door de Directie Klimaat gewerkt aan het benutten van inkoopkracht 

om klimaatdoelstellingen aan te jagen. Er wordt nadrukkelijk ingezet op verduurza-

ming en innovaties in de grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden (GWW), 

aangezien het Rijk daar met andere overheden een stevige rol heeft in de markt. 

2.2 Werkwijze II vanuit PIANOo 

PIANOo is in 2005 opgericht met als doel het professionaliseren van overheidsaanbesteden. 

Naast de opdracht voor algemene aanbestedingsvoorlichting (van de Directie MC) heeft PI-

ANOo meerdere opdrachtgevers. Voor deze opdrachtgevers voert ze onder meer 

expertprogramma’s uit. Dit zijn, naast II, ook Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Publiek 

Private Samenwerking, GWW Inkooplatform, eFactureren en Kennisloket Sociaal Domein. 

Deze expertprogramma’s maken gebruik van de basisfunctie van PIANOo. Per 2017 is PIA-

NOo ondergebracht bij de Directie Nationale Programma’s van RVO.nl, waarbij zowel de 

werkwijze als het takenpakket intact zijn gebleven.  

Er zijn een aantal taken binnen het programma II die ieder jaar terugkomen. Het gaat hierbij 

om: 

• Het uitdragen van de aanpak innovatiegericht inkopen door op verzoek en op ei-

gen initiatief bijeenkomsten, presentaties, workshops en peer-to-peer learning te 

verzorgen. 

• Het stimuleren van overheden om innovatiegericht in te kopen en het (op ver-

zoek) bieden van ondersteuning bij specifieke cases met richtinggevende 

adviezen.  

• Ondersteunen van de beleidsfunctie van de Directie O (en andere Directies) en 

monitoring van het beleidsthema innovatiegericht inkopen.  

• Het ontwikkelen van kennis door het onderhouden van kennisdossiers. 

• Voortzetten en doorontwikkelen van het (II-) instrumentarium en beheer van 

websites 

• Onderhouden van het (internationale) netwerk. 

Het specifieke instrumentarium van het programma innovatiegericht inkopen is een website 

met stappenplannen en voorbeelden op Innovatiekoffer.nl, zelf-scans voor publieke inko-

pers, halfjaarlijkse nieuwsbrieven, series praktijkvoorbeelden en een (internationaal) 

netwerk van inkopers, projectmanagers, beleidsmedewerkers en bedrijfsleven.  

2.3 Doelstellingen van innovatiegericht inkopen 

Er zijn vele manieren om innovatie en innovatief ondernemerschap aan te jagen. Traditioneel 

gezien bestaat het instrumentarium hiervoor uit interventies die bedrijven compenseren voor 

de positieve externe effecten van R&D en innovatie (bijvoorbeeld via subsidies of via fiscale 

maatregelen als de WBSO), uit beleid gericht op kennisproductie en -verspreiding vanuit 

kennisinstellingen, en eventueel uit beleid waarbij specifieke sectoren gesteund worden. Der-

gelijke interventies zijn georiënteerd op het aanjagen van het aanbod van innovaties. Via 

de vraaggedreven instrumenten heeft de overheid echter sleutels in handen om de vermarkt-

ing van innovatieve producten, diensten en systemen te versnellen door de vraag naar 

innovatie te stimuleren. Innovatieve overheidsopdrachten zijn zo een vraaggedreven in-

strument. 

De doelstelling van ‘Innovatiegericht Inkopen’ is ervoor te zorgen dat overheden met hun 

inkoopkracht taken efficiënter en effectiever uitvoeren, bijdragen aan maatschappelijke 
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opgaven en het verdienvermogen en concurrentiekracht van het bedrijfsleven versterken. 

Het doel van innovatiegerichte inkoop is dus primair het verbeteren van de eigen be-

drijfsvoering en dienstverlening (producten, processen en diensten). Innovatie binnen 

de eigen organisatie kan bijvoorbeeld leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de gele-

verde diensten en/of tot meer kostenefficiency. Het secundaire doel van innovatiegericht 

inkopen is vervolgens het bevorderen van de economie en het bijdragen aan maat-

schappelijke opgaven.  

Onderstaande figuur laat zien hoe innovatiegericht inkopen verschillende doelstellingen 

heeft. De horizontale logica in de getoonde ‘funnel’ bestaat uit het uitlokken van marktinno-

vaties (creativiteit en investeringen) die ten goede komen aan de doelen van de 

inkooporganisatie. Zeker bij ‘directe public procurement for innovation (PPI) dat is ge-

richt op het vervullen van eigen behoeften van de organisatie, is het van belang dat de 

middels inkoop geselecteerde innovaties maximaal aansluiten bij die behoeften. Naarmate 

het innovatiegericht inkopen vooral beoogt de secundaire economische en maatschappelijke 

belangen te realiseren, wordt het belangrijker dat het inkooptraject niet stopt bij de eigen 

adoptie van de innovatie-uitkomsten (door de inkooporganisatie), maar ook bijdraagt aan 

het verder ‘lanceren’ (opschalen en uitrollen) van die resultaten. In dat laatste geval zijn 

er dus een extra serie vragen en uitkomsten van belang: 

• Economische output: zorgen de afgelegde inkooptrajecten ervoor dat er meer ken-

nis is ontstaan over o.a. de werking en toepasbaarheid van een innovatie? Ontstaat 

er navolging bij de deelnemende ondernemingen, en/of door anderen, waardoor zij 

competitiever/productiever worden? 

• Bijdragen aan maatschappelijke opgaven: Sinds enkele jaren worden de maat-

schappelijke opgaven steeds sterker benadrukt bij het handelen van de overheid. 

Zorgen afgelegde inkooptrajecten ervoor dat er meer markt ontstaat voor innovaties 

die vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk zijn om op grotere schaal toe te pas-

sen? Helpen de trajecten bij het aanpassen van bijvoorbeeld de regelgeving, 

infrastructuur of publieke acceptatie die hiervoor nodig is? 

 

Figuur 1: Het programma ‘Innovatiegericht Inkopen’ in een organisatorisch en beleidsperspectief. 
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Op het moment dat overheden hun inkoopkracht (middelen, maar ook kennis- en netwerk-

positie) gaan aanwenden voor innovatiebevordering kunnen ze dat op verschillende 

manieren doen. Belangrijk is het onderscheid tussen inkoop van pre-commerciële en com-

merciële ontwikkelingen:  

• Pre-commercial procurement (PCP): bij pre-commercieel inkopen gaat het om 

directe R&D-investeringen die worden gedaan door de overheid om de ontwikkeling 

van innovatie te stimuleren. De SBIR-aanpak, pilots en proeftuinen zijn voorbeelden 

van pre-commercieel inkopen. Relatief nieuw is het aan kunnen gaan van een ‘Inno-

vatiepartnerschap’ waarbij een inkopende overheid met bedrijven een 

ontwikkeltraject start (pre-commercieel) en daarna overgaat tot commerciële en 

grootschalige aankoop van de oplossing zonder daarbij weer alle stappen in het in-

koopproces te hoeven herhalen.  

• Public procurement for innovation (PPI): hierbij gebruiken instanties in de pu-

blieke sector hun reguliere inkoopkracht (commercieel inkopen) om op te treden als 

‘early adopter’ van innovatieve producten/services die reeds ontwikkeld en getest 

zijn, maar nog niet commercieel beschikbaar zijn op grote schaal.  

Bij het benutten van inkoopkracht voor het pre-commercieel of commercieel aanjagen van 

innovatie kunnen overheden verschillende rollen vertolken. De box hieronder geeft dit weer, 

en relateert de rollen aan de fasen in het traject van idee-ontwikkeling tot opschaling en 

beheer van innovatie (het innovatieproces). 

Innovatiegericht inkopen en de verschillende overheidsrollen in het innovatieproces  

Het middels inkoopkracht betrekken van gebruikers bij het innovatieproces heeft een positieve in-

vloed op de snelheid en ontwikkeling van een innovatie en vergroot bovendien de kans dat de 

innovatie aansluit op de behoeften van een (potentiele) gebruiker. Er worden verschillende type ge-

bruikers onderscheden:  

• Demanding customer: een demanding customer stimuleert de ontwikkeling van nieuwe 

innovatieve ideeën door een vraag uit te zetten in de markt en/of eisen te stellen aan toe-

komstige producten en/of diensten. Een demanding customer is niet noodzakelijk zelf 

actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van deze ideeën.  

• Lead user: een lead user gaat zelf aan de slag met de ontwikkeling van nieuwe producten 

of diensten (commercieel). Lead users zijn in staat om toekomstige behoeftes te identifice-

ren en actief mee te denken bij de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten.  

• Launching customer: launching customers zijn bereid om innovatieve ideeën uit de 

markt een stapje verder te brengen door te participeren in gezamenlijke R&D. Ze onder-

steunen vervolgens ook actief de marktintroductie door middel van inkoop van de 

ontwikkelde producten en diensten. Hiermee heeft een launching customer in veel gevallen 

ook een voorbeeldfunctie door op te treden als eerste (of grote) klant.  

• Reference customer: reference customers, ook wel ‘pioneering customers’ genoemd, zijn 

veelal betrokken bij het testen van nieuwe prototypes en laten hun ervaringen zien aan 

leveranciers maar ook vaak aan andere ‘imitative’ customers.  

• First buyers: zij helpen bedrijven bij het verminderen van onzekerheden over de markt 

door een nieuw product dat op de markt is gebracht als eerste (grootschalig) in te kopen. 

First buyers zijn niet noodzakelijk betrokken bij de eerdere stappen in de innovatieketen.  

 

Onderstaande figuur onderscheidt de twee basisvormen van innovatiegericht inkopen (PCP en PPI) 

en geeft schematisch de hierboven besproken rollen weer in relatie tot de verschillende fasen in een 

(lineair) innovatieproces.  
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Dialogic (2017), Innoveren in de keten: IenW als launching customer – een leertraject. Onderzoek in 

opdracht van IenW / Rijkswaterstaat, p. 17-18. 

Box 2. Innovatiegericht inkopen en de verschillende overheidsrollen in het innovatieproces 

2.4 Beleidsverantwoordelijken publiek inkoopdomein 

In deze paragraaf gaan we in op de opbouw van het publiek inkoopdomein en de verschil-

lende beleidsontwikkelingen die hierin spelen. Naast EZK, hebben namelijk diverse 

ministeries een landelijke verantwoordelijkheid binnen het publieke inkoopdomein.  

Eén van de beleidsthema’s die momenteel veel aandacht krijgt is duurzaam inkopen / Maat-

schappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De staatssecretaris van IenW is coördinerend 

bewindspersoon voor MVI. De beleidsdepartementen EZK, SZW, BuZa, IenW zijn ieder be-

leidsverantwoordelijk voor de binnen hun portefeuille vallende thema’s en de mede via MVI 

te realiseren beleidsdoelstellingen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen betekent dat er bij 

de inkoop van diensten en goederen (inclusief werken) in alle fasen van het inkoopproces 

rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische dimensies van duur-

zaamheid. Momenteel heeft MVI onder meer een plaats in het ‘Manifest Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen’13 en het ‘Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen over-

heden 2015-2020’. Uitgangspunt voor het Plan van aanpak MVI is het effectief en efficiënt 

inzetten van MVI als instrument om een bijdrage te leveren aan de realisatie van beleids-

doelen. Relevante thema’s binnen MVI zijn: 

• Internationale sociale voorwaarden (BuZa) 

• Social return (werkgelegenheid voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt) (SZW) 

• Milieuvriendelijk inkopen (IenW) 

• Circulair inkopen (IenW) 

• Biobased inkopen (EZK) 

• Innovatiegericht inkopen (EZK) 

• MKB-vriendelijk inkopen (EZK) 

 

13 https://www.pianoo.nl/nl/document/14140/manifest-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2016-

2020-manifest-tekst 
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Binnen het programma MVI wordt door de Directie Ondernemerschap momenteel ook de 

mogelijkheden bezien om sociaal opdrachtgeverschap sterker neer te zetten.14  

De priorisering binnen deze thema’s bepalen de deelnemende overheden die zich hebben 

gecommitteerd aan het Manifest zelf en leggen zij vast in een Actieplan. Het ministerie van 

Binnenlandse Zaken (BZK) is beleidsverantwoordelijk voor het inkoopstelsel van de Rijks-

overheid. BZK vanuit die rol binnen het Rijksinkoopstelsel de beleidsdoelen voor de 

Rijksbedrijfsvoering en inkoop uitgewerkt in het Actieplan MVI Rijksinkoopstelsel (gericht op 

de generieke inkoop15). Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verantwoordelijk voor 

hun eigen inkoop en dus voor hun eigen Actieplannen MVI.  

Als verantwoordelijke voor het Rijksinkoopstelsel heeft BZK (samen met IenW) naar aanlei-

ding van de in het regeerakkoord uitgesproken ambitie om inkoopkracht beter te benutten 

(zie paragraaf 2.1), ABD-TOPconsult in 2018 de opdracht gegeven te onderzoeken hoe op-

drachtgevers binnen de Rijksoverheid de duurzame transitie van Nederland kunnen 

versnellen. In het rapport ‘Transitie te koop?’ werd onder andere geconcludeerd dat onvol-

doende wordt onderkend dat inkoop een strategische functie is die voor het realiseren van 

kabinetsdoelen benut kan worden.16 Naar aanleiding van dit traject werkt BZK op dit moment 

aan een strategische Inkoopagenda voor zowel de generieke (rijksbrede) als departementale 

inkoop en opdrachtgeverschap van het Rijk. Centrale beleidsthema’s in deze inkoopagenda 

zijn Sociaal, Duurzaam en Innovatief. Dat deze beleidsthema’s nu centraal staan, is een 

belangrijke koerswijziging ten opzichte van eerder inkoopbeleid, waar randvoorwaarden als 

doelmatigheid en rechtmatigheid nog de kern vormden.  

2.5 Vergelijking met het buitenland 

Binnen voorliggende evaluatie is ook een beknopte internationale benchmark voorzien. In 

deze paragraaf wordt weergegeven hoe de overheid in Finland, Oostenrijk en Vlaanderen 

invulling geeft aan innovatiegericht inkopen en wat Nederland hiervan eventueel zou kunnen 

leren. Tabel 1 toont een vergelijking van de landen op een aantal kenmerken op basis van 

desk studie. In Bijlage 2 is een nadere uitwerking van de nationale programma’s en beleid 

voor innovatiegericht inkopen opgenomen. 

 

14 Ministerie van EZK (2019). Kamerbrief ‘Passende regels en ruimte voor sociale ondernemingen’.  

15 Generieke inkopen betreft de inkoop die door meerdere departementen wordt afgenomen en die is 

ondergebracht in het Rijksbrede categoriemanagement voor 31 categorieën (zoals catering, energie 

en kantoorinrichting). Specifieke inkoop is departementaal en betreft specifieke leveringen, diensten 

en werken direct gerelateerd aan de beleidsopgaven van het departement. 

16 ABDTOPConsult (2018). Transitie te koop? Beleid, opdrachtgever en inkoper samen aan de slag. 
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Tabel 1. Vergelijking landen. 

  Nederland Vlaanderen Oostenrijk Finland 

Nationaal actieplan II? Programma ‘Innovatiegericht In-
kopen’ (II) sinds 2012 

Programma Innovatieve Over-
heidsopdrachten (PIO) sinds 2016 

Actieplan voor Public Procurement 
Promoting Innovation (PPPI) sinds 
2012 

Actieplan Inovatieve Overheids-
opdrachten sinds 2017 

Omvang totale over-
heidsaanbestedingen 

 Gemiddeld €73 miljard17 Gemiddeld €35 miljard Gemiddeld €45 miljard  Gemiddeld €35 miljard 

Inbedding in breder in-
koopbeleid en/of 

innovatiebeleid? 

Innovatie maakt onderdeel uit 
van MVI en het benutten van in-

koopkracht voor innovatie wordt 
in het regeerakkoord benoemd 
als ambitie 

Het PIO maakt integraal deel uit 
van het overkoepelende Vlaams 

Plan Overheidsopdrachten. 

Sinds 2011 is innovatiegericht aan-
besteden een prioriteit in de 

Oostenrijkse federale strategie 
voor onderzoek, technologie en in-
novatie. 

Het actieplan voor innovatieve 
overheidsopdrachten is onderdeel 

van een project waarmee de 
overheid meer overzicht wil cre-
eren in overheidsopdrachten en 
meer samenwerking tussen bran-
ches.  

Budget 250.000 voor ondersteuning PIA-
NOo. 8 miljoen voor SBIR 

Het jaarlijks budget voor PIO om-
vat:  
• Voor de (co)financiering van 

projecten: 5 miljoen euro 
• Voor de algemene werking: 

50.000 euro 
• Voor de personeelskost en 

overhead: ca. 450.000 euro 

Budget in 2017 voor vouchers: 
€100.000.  
Budget PCP pilots: €3 miljoen. 
Verder onbekend18 

€30 miljoen voor het smart pro-
curement programme 2013-2016 
 
€6 miljoen voor 4 jaar aan KEINO 
voor de uitvoering van het Actie-
plan innovation procurement  

Doel Het inspireren en ondersteunen 
van de publieke sector om vaker 
te kiezen voor innovatieve oplos-
singen die ontwikkeld zijn met of 
door het bedrijfsleven. Door te 
kiezen voor deze innovatieve op-
lossingen wordt de eigen 
dienstverlening efficiënter en ef-
fectiever, wordt er een 
afzetmarkt gecreëerd en bijge-
dragen aan maatschappelijke 
opgaven.  

• De werking van de overheid 
moderniseren en de kwaliteit 
en efficiëntie van publieke 
diensten verbeteren; 

• De groei en competitiviteit van 
ondernemingen, in het bijzon-
der bij kmo’s, versterken door 
diffusie van innovaties te ver-
snellen en markten te 
vernieuwen; 

• Innovaties te realiseren voor 
specifieke uitdagingen in 

• het vergroten van het bewust-
zijn voor PPPI; 

• het matchen van publieke in-
kopers en potentiële 
aanbieders van innovatieve 
oplossingen; 

• het verhogen van het totale 
aandeel van aanbestedings-
budgetten voor 
innovatiegerichte aanbestedin-
gen.  

• Stijging van het aantal inno-
vatieve en duurzame 
aanbestedingen in Finland 
(doelstelling van 5 % voor 
innovatieve aanbestedingen) 

• Overheidsopdrachten worden 
erkend en actief gebruikt als 
een ‘management tool’.  

• Aanbestedende diensten ver-
spreiden openlijk informatie 
over hun eigen ervaringen en 
leren van elkaar. 

 

17 https://www.pianoo.nl/nl/document/13169/inkoopvolume-van-nederlandse-overheid 

18 Ondanks navragen 

https://www.pianoo.nl/nl/document/13169/inkoopvolume-van-nederlandse-overheid
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  Nederland Vlaanderen Oostenrijk Finland 

domeinen van maatschappelijk 
belang (gezondheid, energie, 
veiligheid, …) 

Opdrachtgever EZK Directie Ondernemerschap 
(SBIR: EZK Directie Kennis & In-
novatie) 

Vlaams Departement Economie, 
Wetenschap en Innovatie (EWI) 

Ministerie van Digitale en Economi-
sche Zaken (BMDW) en het 
Ministerie van Transport, Innovatie 
en Technologie (BMVIT) 

Ministerie van Economische zaken 
en Werkgelegenheid 

Centraal expertisecen-
trum? 

PIANOo Nee, het is onderdeel van EWI en 
wordt ondersteund door VLAIO 
(agentschap innoveren en onder-
nemen) 

PPPI service center (specifiek ge-
richt op II) is opgericht binnen het 
Federale Inkoop Agentschap  

Een competentiecentrum voor 
duurzame en innovatieve over-
heidsopdrachten: KEINO 

Aantal fte uitvoering 1,5 3,9 (sinds 1 september 2019 6 fte) 6 teamleden (aantal fte onbekend) Onbekend 

Activiteiten Centrale website, good practices, 
trainingen en workshops, net-
werkactiviteiten, ondersteuning 
aan inkopers  

Centrale website, good practices, 
trainingen en workshops, onder-
steuning aan publieke inkopers, 
netwerkactiviteiten voor inkopers, 
cofinanciering voor innovatieve in-
kooptrajecten 

Training, netwerkactiviteiten, on-
dersteuning en advies, informatie- 
en bewustwordingsevenementen 
voor stakeholders, een online plat-
form (matching) en een PPI-
competitie 

Centrale website, kennisuitwisse-
ling, stellen van sectorspecifieke 
doelen, aanstellen regionale advi-
seurs 

Evaluatie?   Beschikbaar eind 2019 Ja, in 2019 (niet openbaar) Ja, in 201819 In 2019 is het smart procurement 
programme geëvalueerd.20 

 

 

19 KMU Forschung Austria (2018). Evaluation of the implementation of the Action Plan on Public Procurement Promoting Innovation in Austria. https://reposi-

tory.fteval.at/331/1/I%c3%96B-Evaluierung_Kurzfassung%20EN_barrierefrei.pdf 

20 Technopolis (2019). Evaluation of three Business Finland programmes (Witty city, Smart procurement, Built environment). https://www.businessfinland.fi/globalas-

sets/julkaisut/1_2019-programmes-changing-practices-for-innovation.pdf 

https://repository.fteval.at/331/1/I%c3%96B-Evaluierung_Kurzfassung%20EN_barrierefrei.pdf
https://repository.fteval.at/331/1/I%c3%96B-Evaluierung_Kurzfassung%20EN_barrierefrei.pdf
https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/1_2019-programmes-changing-practices-for-innovation.pdf
https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/1_2019-programmes-changing-practices-for-innovation.pdf


Dialogic innovatie ● interactie 21 

Hieronder worden de belangrijkste bevindingen weergegeven: 

• De vier landen hebben ieder een actieplan ontwikkeld op het gebied van innovatie-

gericht inkopen. Uit een studie van PwC in opdracht van de Europese Commissie 

blijkt dat deze vier landen de enigen zijn met een nationaal actieplan.21 Naast Ne-

derland hebben ook Oostenrijk en Finland de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

van het actieplan belegd bij nationale expertisecentra. In Oostenrijk is in 2013 het 

Public Procurement Promoting Innovation (PPPI) Service Centre opgericht binnen het 

Federale Inkoop Agentschap (BBG). In Finland is het competentiecentrum voor duur-

zame en innovatieve overheidsopdrachten (KEINO) het belangrijkste operationele 

orgaan voor de ondersteuning van inkopers bij de uitvoering van het beleid inzake 

innovatiegericht inkopen. In Vlaanderen is het departement EWI (afdeling onderne-

men en innoveren) verantwoordelijk voor de uitvoering van het actieplan en het 

Agentschap Innoveren en Ondernemen wordt aanvullend ingezet voor innovatie-ex-

pertise. De capaciteit en budgetten (voor zover bekend) beschikbaar voor de 

uitvoering van de II-programma’s zijn groter dan in Nederland. KEINO heeft €6 mil-

joen voor de periode 2018–2021 beschikbaar voor de uitvoering van het Finse 

Actieplan. In Vlaanderen is een team van 3,9 fte (sinds 1 september 2019 6 fte) 

binnen het departement EWI verantwoordelijk voor de uitvoering van het actieplan. 

Het heeft hiertoe jaarlijks budget een budget van €5,5 miljoen euro beschikbaar 

waarvan €5 miljoen voor de (co)financiering van projecten en €0,5 miljoen voor de 

algemene werking en personeelskosten.  

• In elk van de vier landen heeft de overheid tevens een bestedingsdoel voor innova-

tiegericht inkopen uitgesproken (Vlaanderen 3%, Finland 5%, Oostenrijk 2%, 

Nederland 2,5%). De mate waarin actief wordt gestuurd op en consequenties worden 

verbonden aan het behalen van het bestedingsdoel, verschilt echter sterk per land. 

Zo werd in een evaluatie in Oostenrijk onlangs geconcludeerd dat hoewel de politieke 

bereidheid om inkoopkracht in te zetten voor innovatiebevordering weliswaar be-

staat, de bestaande governance, stimulansen en de beschikbare middelen daar geen 

gelijke tred mee houden. In Oostenrijk werd bewust een 'empowerment'-benadering 

als leidend principe gehanteerd maar in de evaluatie werd aanbevolen om toch ele-

menten van verplichting in het beleid te introduceren. Ook in Finland werd in een 

evaluatie geconcludeerd dat de doelstelling om 5% van de inkoopkracht voor inno-

vatie te gebruiken, eerder een hoop of wens is dan een serieuze beleidsdoelstelling. 

Er zijn geen eisen, toezicht of andere beheermaatregelen ingevoerd om ervoor te 

zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt bij het bereiken van deze doelstelling. In 

Finland wordt echter met het nieuwste actieplan dat in 2018 is geïmplementeerd 

sterker gestuurd op het behalen van het doel, o.a. door het vastleggen van specifieke 

KPI’s met betrekking tot II in elke overheidsorganisatie om te zorgen voor een meer 

systematische aanpak. In de Vlaamse evaluatie werd geconcludeerd dat het focussen 

op het bestedingsdoel (3%) niet raadzaam bleek omdat een nulmeting en data om 

voortgang te monitoren ontbreken. Tot slot werd geconcludeerd dat het integreren 

van innovatiegericht inkopen in andere beleidsdomeinen gericht op maatschappelijke 

uitdagingen een aandachtspunt blijft en het ontbreken van innovatieagenda’s op 

Vlaams niveau deze integratie bemoeilijkt.  

 

21 PwC (2019). The Strategic Use of Public Procurement for Innovation in the Digital Economy. Compar-

ative analysis of results from benchmarking national policy frameworks for innovation procurement. 

In opdracht van: European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content 

& Technology 
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• Gelieerd aan bovenstaand punt hebben de landen moeite met het monitoren en eva-

lueren van de impact van activiteiten gericht op het stimuleren van innovatiegericht 

inkopen. Dit beperkt de mogelijkheden om actief te sturen en bij te sturen bij het 

behalen van bestedingsdoelen. Ook in de MLE over Innovation Procurement werd 

geconcludeerd dat het monitoren en evalueren van innovatiegericht inkopen complex 

is en nog in de kinderschoenen staat. De impact wordt nu veelal aangetoond op basis 

van casuïstiek en/of een bevraging onder inkopers maar een coherente set van in-

dicatoren om de output van inspanningen kwantitatief te meten ontbreekt.  

• Het investeren in het opbouwen van de competenties en vaardigheden bij publieke 

inkopers en andere betrokkenen bij het publieke inkoopproces blijkt een belangrijke 

eerste stap te zijn in het stimuleren van innovatiegericht inkopen.22 De vier landen 

die hier centraal staan besteden hier dan ook allemaal ruimschoots aandacht aan in 

hun actieplannen / expertisecentra. Door middel van generieke activiteiten als trai-

ning, netwerkactiviteiten, ondersteuning en advies, informatie- en 

bewustwordingsevenementen wordt getracht overheden te stimuleren om innovatie-

gericht in te kopen. Daarnaast biedt zowel Oostenrijk, Finland als Vlaanderen 

(co)financiering aan voor verschillende innovatieambities. In Vlaanderen is 5 miljoen 

per jaar beschikbaar voor de voorbereiding van innovatieve projecten, voor de aan-

koop van R&D-diensten om in co-creatie met de markt een oplossing te ontwikkelen 

en voor proefprojecten waarin innovatieve oplossingen van de markt worden afge-

nomen. In Oostenrijk wordt financiële ondersteuning geboden via een competitie die 

vouchers toekent die gebruikt kunnen worden voor ondersteuning bij PPI (zoals tech-

nische ondersteuning, juridisch advies of projectmanagement) en via PCP pilots.  

• Net als in Nederland, is in Finland het openbaar aanbesteden gedecentraliseerd. De 

meeste overheidsopdrachten worden gedaan door de meer dan 300 gemeentes 

waardoor het proces gefragmenteerd is. Niet elke aanbestedende dienst heeft echter 

alle noodzakelijke kennis en vaardigheden in huis om innovatiegericht in te kopen 

(zeker niet in een gedecentraliseerd landschap). In Finland heeft men hiertoe een 

regionale aanpak ontwikkeld die wordt aangestuurd door het centrale competentie-

centrum voor innovatiegericht inkopen. Het doel is om ongeveer 18 regionale 

adviseurs (tot dusver zijn het er 6) aan te stellen die fungeren als lokale contactpun-

ten om KEINO (het centrale competentiecentrum) dichter bij lokale inkopers te 

brengen. De adviseurs werken in hun gebied in overeenstemming met de activiteiten 

van KEINO (kennis delen, bewustzijn creëren, netwerken) en delen informatie met 

KEINO over de suatie in hun regio en lokale behoeften. In Oostenrijk heeft men tot 

slot een soort marktplaats (online platform) ontwikkeld waarop overheden hun be-

hoeften en uitdagingen kenbaar maken en leveranciers hun innovatieoplossingen 

aanbieden om vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen.  

 

22 Mutual Learning Exercise on Innovation Related Procurement (2018). Thematic report C: Financial 

Mechanisms in support of Innovation-enhancing Procurement and Pre-commercial Procurement 
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3 Resultaten programma II 

In dit hoofdstuk staan we stil bij de aansturing en de opzet van het programma Innovatie-

gericht Inkopen (II) (paragraaf 3.1), de activiteiten die PIANOo binnen het programma heeft 

ontplooid en de resultaten hiervan (paragraaf 3.2), het oordeel van stakeholders hierover 

(paragraaf 3.3). Ook gaan we in op de samenwerking en samenhang met MVI en SBIR (pa-

ragraaf 3.4) Tot slot komt het doelgroep- en het doelbereik aan bod (paragraaf 3.5). 

3.1 Aansturing en opzet programma II 

Het Ministerie van EZK heeft PIANOo relatief veel ruimte geboden om te beslissen welke 

activiteiten het uitvoert. Er is door EZK geen formele doelstelling afgesproken met PIANOo 

m.b.t. de uitvoering van het programma II. De ambitie om 2,5% van het inkoopbudget te 

(laten) besteden aan innovatiegericht inkopen die het kabinet in 2011 heeft uitgesproken en 

die mede tot de ontwikkeling het programma Inkoop Innovatie Urgent (IIU) heeft geleid, 

speelt geen actieve rol meer in de aansturing van PIANOo. Het werd al snel duidelijk dat een 

duidelijke afbakening en operationalisatie van II en bijbehorend monitoringssysteem ontbre-

ken waardoor het monitoren van een dergelijke doelstelling (te) complex is. Bovendien werkt 

een dergelijke volumedoelstelling als een averechtse prikkel omdat hiermee het ondersteu-

nen van enkele grotere (in termen van inkoopkracht) al actieve organisaties in het domein 

van II wordt gestimuleerd, in plaats van het inspireren en ondersteunen van overheden die 

nog minder actief zijn op dit vlak.  

Het programma Innovatiegericht Inkopen is in uitvoering gegeven aan PIANOo dat voor de 

uitvoering van het programma 1,5 fte beschikbaar heeft.23 In het werkplan dat PIANOo jaar-

lijks opstelt worden de (prioritering van) activiteiten en thema’s beschreven. Dit werkplan 

fungeert tegelijk als opdracht van de Directie Ondernemerschap aan PIANOo en komt 

daarom ook tot stand in samenspraak met de opdrachtgever. Over ieder jaar legt PIANOo 

verantwoording af middels een jaarrapportage. Om het programma flexibel te kunnen inzet-

ten, levert PIANOo halverwege het jaar ook een voortgangsrapportage aan bij de 

opdrachtgever (de Directie Ondernemerschap). Daarmee wordt een moment gecreëerd 

waarop bijgestuurd en opnieuw geprioriteerd kan worden als dat nodig blijkt.  

Er kan daardoor ingespeeld worden op de thema’s en activiteiten die op een bepaald moment 

(beleids)relevant zijn. In 2016 werd vooral ingezet op het opstarten van een Inkoopberaad 

voor Innovatie24 en het verwezenlijken van synergie met MVI.25 In 2017 lag het accent op 

professionalisering van het programma II. Daarbij werd gestart met een impactmeeting rond 

innovatiegericht inkopen. In 2018 lag de inhoudelijke focus op onderwerpen als de klimaat- 

en grondstoffentransitie en de overheid als ‘launching customer’. Deze thema’s hebben ook 

in 2019 prioriteit. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de organisatie van innovatiegericht 

inkopen binnen overheidsorganisaties.  

3.2 Activiteiten en resultaten 

De activiteiten die PIANOo binnen II ontplooid, zijn onder te verdelen in een aantal ‘taken’. 

Dit zijn aanjagen, ondersteunen, netwerkvorming, kennisontwikkeling- en verspreiding, 

 

23 Het budget voor deze opdracht is 250.000 euro per jaar.  

24 Dit Inkoopberaad is echter nooit van start gegaan. 

25 Zie de werkplannen 2016-2019.  
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beleidsondersteuning en monitoring. Hieronder beschrijven we bij deze vijf taken die er in 

de periode 2016 – 2018 zijn ondernomen en het oordeel van gesprekspartners hierover.  

Aanjagen en ondersteunende taak 

Voor de aanjagende en ondersteunende taak is het grootste deel van het budget beschik-

baar, circa 180.000 euro per jaar. Binnen de aanjaagfunctie van het programma II worden 

elk jaar enkele tientallen presentaties en bijeenkomsten georganiseerd, zowel op eigen ini-

tiatief als op verzoek. In 2017 is deze activiteit geïntensiveerd vanwege een groeiende 

behoefte onder semi(overheden) en andere betrokkenen bij het onderwerp. Inhoudelijk kun-

nen deze bijeenkomsten bijvoorbeeld gaan over actuele ontwikkelingen, zoals de wijziging 

van de Aanbestedingswetgeving in 2016 waardoor het gemakkelijker werd opdrachten te 

gunnen op basis van levenscycluskosten. PIANOo organiseert ook gezamenlijk met andere 

organisaties bijeenkomsten, of draagt bij aan bijeenkomsten van derden.  

PIANOo geeft ook op verzoek directe ondersteuning aan een aantal (semi-)publieke or-

ganisaties. Deze ondersteuning bestaat uit voorlichting en ondersteuning met als doel het 

overgaan tot actie en het wegnemen van belemmeringen. Jaarlijks geeft PIANOo circa 50 

richtinggevende adviezen over innovatiegerichte inkooptrajecten bij deze organisaties.26 PI-

ANOo adviseert steeds meer partijen (o.a. het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en 

Brandweer Nederland) bij het gebruik van het innovatiepartnerschap.  

Door beperkte capaciteit (1,5 fte) is het echter niet mogelijk om op alle verzoeken voor 

ondersteuning of bijwoning van bijeenkomsten in te gaan, voornamelijk vanwege conflicte-

rende agenda’s. Wat dergelijke ondersteunende en aanjagende activiteiten opleveren is 

vooralsnog moeilijk aan te tonen. PIANOo doet dit nu vooral door het delen van succesver-

halen en praktijkvoorbeelden, iets wat overigens zeer wordt gewaardeerd door de doelgroep. 

Kennisontwikkeling- en verspreiding 

Voor het ontwikkelen van kennis en updaten van instrumenten, is jaarlijks circa 30.000 euro 

beschikbaar. Zelf ontwikkelt PIANOo kennis op beleidsrelevante thema’s, waarmee kennis-

dossiers worden versterkt. Ook schrijft PIANOo (al dan niet samen met andere organisaties) 

praktische handreikingen over innovatiegericht inkopen. Zo heeft PIANOo begin 2019 samen 

met Rijkswaterstaat praktijkvoorbeelden van innovatiepartnerschap gebundeld in een publi-

catie.27 

Verder initieert PIANOo zelf praktijkgericht onderzoek, zoals naar de knelpunten bij het func-

tioneel specificeren van aanbestedingen of de organisatie van publieke inkoop. Recent heeft 

PIANOo een bijdrage geleverd aan het onderzoek van ABDTOPConsult naar transitiegericht 

inkopen.28 Ook zet PIANOo soms onderzoek uit, zoals naar het organisatiemodel voor inno-

vatiegericht inkopen van het Ministerie van J&V bij de TU Delft ten behoeve van het 

ontwikkelde processchema ‘innovatiegericht inkopen’ met J&V.  

Daarnaast ontwikkelt PIANOo verschillende instrumenten, zoals de zelfscan innovatiegericht 

inkopen (die door 300 mensen gebruikt is in 2017). Hiermee kan iedere inkoper testen of 

genoeg kennis aanwezig is om tot innovatiegericht inkopen over te gaan. Verder is de 

 

26 Zo ondersteunden PIANOo-adviseurs bijvoorbeeld de Smart City ontwikkelingen bij de gemeenten 

Den Haag en Hilversum. Ook gaven ze advies bij een project om duikers in waterwegen te vervangen 

in de gemeente Rotterdam, het gebruik van satellietdata voor natuurbrandbestrijding bij het Instituut 

voor Fysieke Veiligheid en het halen van energie uit rioolslib voor waterschap Aa en Maas. 

27 https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Innovatiepartnerschapindepraktijk-janu-

ari%202019.pdf  

28 Zie voor het rapport de website van PIANOo.  

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Innovatiepartnerschapindepraktijk-januari%202019.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Innovatiepartnerschapindepraktijk-januari%202019.pdf
https://www.pianoo.nl/nl/document/16763/rapport-transitie-te-koop-beleid-opdrachtgever-en-inkoper-samen-aan-de-slag


Dialogic innovatie ● interactie 25 

metrokaart (FAQ’s)29 II van een update voorzien. De innovatiemarkt (overgenomen uit het 

programma IIU) werd afgeschaft vanwege dalende interesse.  

Het doorontwikkelen van het online platform van instrumenten ‘de Innovatiekoffer’ heeft 

geleden onder het capaciteitstekort. Inmiddels is vanuit het Ministerie van BZK een extra 

opdracht gegeven de Innovatiekoffer te updaten. Er worden op het platform in totaal 16 

manieren van inkoop (instrumenten) benoemd zoals marktverkenning, proeftuin, marktcon-

sultatie, prijsvraag, innovatieagenda, innovatiepartnerschap en functioneel specificeren. Per 

instrument wordt beschreven wanneer het instrument ingezet kan worden (in welke fase van 

het traject), welke stappen ondernomen dienen te worden en eventuele juridische randvoor-

waarden. Ook geeft de innovatiekoffer per instrument concrete voorbeelden van cases en 

trajecten waar het instrument is ingezet. De instrumenten uit het programma II worden ook 

ingezet voor andere expertprogramma’s binnen PIANOo en ze ondersteunen PIANOo’s ba-

sisfunctie.  

Kennisverspreiding is uiteraard onderdeel van de aanjaagfunctie. Hier noemen we alleen dat 

PIANOo specifieke kennissessies organiseert op beleidsrelevante thema’s (circa 4 per jaar). 

Ook publiceert PIANOo jaarlijks enkele artikelen in vakbladen30, en wordt samengewerkt met 

andere organisaties (als StartupDelta) aan publicaties. Verder stuurt PIANOo halfjaarlijkse 

een nieuwsbrief uit naar circa 500 abonnees, en bereikt PIANOo haar achterban via de web-

site.  

Netwerkvorming 

Om het bereik te vergroten, haakt PIANOo met II aan bij nationale en internationale netwer-

ken. PIANOo sluit aan bij nationale initiatieven die raken aan innovatiegericht inkopen zoals, 

Infra-Innovatie Netwerk, Platform WOW, (leer)netwerken MVI, valorisatieprogramma’s, als 

SBIR en VPDelta. Daarnaast organiseert PIANOo rondom MVI en II jaarlijks congressen, 

waarmee het netwerk verder versterkt wordt. Deze congressen worden bezocht door enkele 

honderden mensen. Het budget voor deze netwerkfunctie is circa 10.000 euro.  

Op internationaal vlak is in 2018 het Europese netwerk Procure2Innovate opgestart, waarin 

expertisecentra ‘innovatiegericht inkopen’ uit 10 Europese landen hun kennis delen. Ook is 

PIANOo betrokken bij de Urban Agenda ‘Partnership on Procurement’, dat gericht is op inno-

vatief aanbesteden.  

Beleidsondersteuning  

In deze taak ondersteunt PIANOo de Directie Ondernemerschap, en op verzoek anderen. Het 

gaat hierbij om onder meer het naar voren brengen van ervaren knelpunten bij innovatief 

inkopen of voorbereiden van debatten in de Tweede Kamer. Het totale budget voor beleids-

ondersteuning is circa 30.000 euro per jaar.  

PIANOo heeft vanuit deze functie bijvoorbeeld samen met (vertegenwoordigers van) de Di-

rectie MC deelgenomen aan de Mutual Learning Exercise (MLE) van de Europese Commissie 

over Innovatiegericht Inkopen. Het doel van deze MLE was het ontwikkelen van een strate-

gisch raamwerk, onderzoeken op welke wijze innovatiegericht inkopen gemonitord en 

geëvalueerd kan worden, welke incentives bijdragen aan innovatiegericht inkopen en capa-

citeitsopbouw binnen publieke organisaties. PIANOo was ook actief betrokken bij de 

 

29 Een metrokaart geeft de meestgestelde vragen rondom een onderwerp weer (FAQ’s). PIANOo heeft 

naast de algemene metrokaart inkopen en aanbesteden, een metrokaart voor het sociaal domein, voor 

e-factureren en voor innovatiegericht inkopen.  

30 Zoals ‘Innovatiegericht inkopen: meer mogelijk dan we denken!’  

https://www.crow.nl/vakgebieden/infrastructuur/infra-innovatie-netwerk
https://platformwow.nl/
https://www.open-overheid.nl/gastblog/innovatiegericht-inkopen-meer-mogelijk-dan-we-denken/
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verkenning Transitiegericht Opdrachtgeverschap van BZK. Het heeft voor IenW (Directie 

Duurzaamheid) input geleverd voor de klimaatenveloppe. Verder levert PIANOo een inhou-

delijke bijdrage aan beleidsontwikkeling en uitvoering, zoals bij het opstellen van Green 

Deals, City Deals, de MKB-samenwerkingsagenda of StartupDelta. 

Monitoring 

In 2017 droeg PIANOo bij aan nieuwe acties rondom de impactmeting en monitoring van 

innovatiegericht inkopen. Zo heeft PIANOo geholpen met het aanleveren van een set vragen 

voor innovatiegericht inkopen bij de ontwikkeling van de MVI Zelfevaluatietool (tool is ont-

wikkeld in opdracht van Directie TOP).31 In deze tool worden voor MVI-projecten gegevens 

bijgehouden over de MVI-thema’s waaronder het aantal innovatiegerichte inkopen binnen 

deze projecten. De MVI Zelfevaluatietool is halverwege 2018 breed beschikbaar gekomen en 

wordt sindsdien ook door partijen die het MVI-Manifest niet hebben ondertekend.32 Onder-

staande grafiek geeft een beeld wat de inzet is op verschillende thema’s binnen de MVI-ZET 

aan de hand van ruim tweeduizend aanbestedingen bij 89 organisaties. Hieruit blijkt dat er 

met name stevig wordt ingezet op social return (41%), MKB-vriendelijk inkopen (29%) en 

milieuvriendelijk inkopen (27%). Innovatiegericht inkopen (7,5%) en ook biobased inkopen 

(2,5%) blijven hierbij achter.  

 

Figuur 2. Total inzet op MVI bij 89 organisaties. Bron: IenW (2019). Voortgangsbrief plan van aanpak 

maatschappelijk verantwoord inkopen. 

Er kunnen hier echter niet zondermeer conclusies aan worden verbonden over het functio-

neren van PIANOo ten aanzien van innovatiegericht inkopen. Ten eerste is deze tool niet 

verplicht (en daarnaast ook self-reported). Bovendien geeft de doelgroep aan dat de tool 

nog weinig mogelijkheden bevat om inzichtelijk te maken in hoeverre er aandacht is voor 

innovatie in inkooptrajecten. De tool meet vooral procesindicatoren en geeft niet aan welke 

concrete innovaties het oplevert en wat dit betekent voor de inkopende organisatie en nog 

breder voor economie en maatschappij. Uit interviews en ook uit de vergelijking met enkele 

andere landen blijkt dan ook dat het monitoren van innovatiegericht inkopen complex is en 

 

31 Deze tool biedt aanbestedende diensten inzicht in hun prestaties en vorderingen op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord inkopen. Daarbij kan informatie worden toegevoegd over innovatiege-

richt inkopen, zie ook de website van PIANOo. 

32 NB: Ruim de helft van de gebruikers zijn gemeenten. 

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/praktijk-tools/mvi-zelfevaluatie-tool
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dat het in veel landen nog in de kinderschoenen staat. Het is inherent moeilijk om dergelijke 

resultaten te kwantificeren.  

3.3 Tevredenheid met activiteiten 

3.3.1 Tevredenheid doelgroep met activiteiten 

Uit interviews met de doelgroep die bereikt is door PIANOo blijkt dat men zeer tevreden is 

met de activiteiten die PIANOo heeft uitgevoerd. PIANOo heeft deze organisaties concreet 

geholpen met het:  

• faciliteren van de dialoog tussen inkopers en innovatiemanagers/opdrachtgevers. 

PIANOo spreekt daarbij de taal van zowel inkopers als innovatiemanagers/opdracht-

gevers en weet de brug te slaan tussen de twee ‘werelden’; 

• delen van kennis over de verschillende instrumenten en kaders die er zijn om met 

innovatiegericht inkopen aan de slag te gaan (ook richting marktpartijen); 

• inspireren om met II aan de slag te gaan en het in contact brengen met andere 

partijen (netwerkvorming); 

• leveren van advies en ondersteuning bij concrete II-trajecten;  

• het delen van praktijkvoorbeelden en succesverhalen. Dit helpt de doelgroep om het 

II-gedachtengoed en/of specifiek II-instrumentarium binnen de eigen organisatie te 

delen en collega’s te enthousiasmeren; 

• dienen als kwaliteitskeurmerk (positie als onafhankelijke expert) en hefboom richting 

opdrachtgever/projectleiders en inkopers. 

De resultaten van dergelijke II-trajecten zitten vooralsnog meer in organisatieontwikkeling 

(leereffecten) en het oplossen van vraagstukken die met een regulier inkooptraject niet op-

gelost konden worden.  

Gegeven de huidige capaciteit, behoeft de werkwijze van PIANOo en de activiteiten die het 

uitvoert volgens de doelgroep weinig aanpassing. Gesprekspartners zien echter wel graag 

dat het programma meer capaciteit krijgt om nieuwe activiteiten binnen het programma uit 

te voeren of bestaande activiteiten te versterken. Dit is wederom een indicatie voor hoe 

tevreden de doelgroep is met de kwaliteit van de activiteiten.  

Een voorbeeld van een nieuwe activiteit (door diverse gesprekspartners genoemd) is het 

samenbrengen van partijen voor het aangaan van gezamenlijke innovatiegerichte inkoop-

trajecten waar nu veelal elke organisatie zelf het wiel nog uit moet vinden. Het kan hierbij 

bijvoorbeeld gaan om het inventariseren van gezamenlijke innovatievragen van nationale en 

internationale overheden. Daarnaast valt te denken aan het organiseren van trainingen voor 

Innovatiegericht Inkopen zoals dat nu gebeurt in de Internationale Sociale Voorwaarden 

Academie en de Circulair Inkopen Academy. Ook zou PIANOo extra capaciteit in kunnen 

zetten op het versterken van bestaande ondersteuningsactiviteiten (nog actiever naar par-

tijen toegaan of bedienen33). Tot slot zou het helpen als er aanmoedigingsbedragen 

beschikbaar komen voor andere II-instrumenten (naast SBIR), want het kost inkopende or-

ganisaties extra budget en capaciteit om II vorm te geven terwijl niet alle voordelen hiervan 

neerslaan binnen de inkopende organisatie (spillovers).  

 

33 De Finse aanpak met regionale adviseurs kan hiervoor als voorbeeld dienen.  
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3.3.2 Tevredenheid opdrachtgevers 

Ook de (in)directe opdrachtgevers zijn over het algemeen tevreden met de werkwijze van 

PIANOo. Uit de gesprekken is duidelijk gebleken dat PIANOo veel kennis in huis heeft op het 

gebied van innovatiegericht inkopen en dat het een groot netwerk (zowel nationaal als in-

ternationaal) heeft. Ook de beleidsondersteunende rol van PIANOo wordt sterk gewaardeerd; 

PIANOo denkt zowel op verzoek als proactief mee met beleidskwesties rondom II. PIANOo 

weet met 1,5 fte veel activiteiten uit te voeren. Dit maakt het programma ook kwetsbaar, 

de uitvoering is sterk afhankelijk van de expertise van de personen binnen PIANOo die het 

programma uitvoeren zeker omdat het persoonlijk netwerk en meer impliciete kennis (tacit 

knowledge) zo belangrijk zijn. 

Doordat PIANOo veel vrijheid wordt geboden in de uitvoering van activiteiten, zijn de taken 

die PIANOo uitvoert en de accenten die het daarin legt momenteel niet altijd goed in beeld 

bij de verschillende beleidsdirecties. Hoewel PIANOo goed om weet te gaan met de geboden 

vrijheid en de flexibiliteit wordt gewaardeerd, hadden de beleidsdoelstellingen en prioriteiten 

duidelijker geformuleerd kunnen worden vanuit de opdrachtgever.  

De meningen over de mate waarin PIANOo maatwerkadvies en ondersteuning moet bieden 

aan individuele II-trajecten verschillen. Enerzijds staat dit te ver weg van een onafhankelijke 

rol als expertisecentrum (ligt dichter bij consultancy-achtige praktijken) en is een individuele 

aanpak minder effectief in het veranderen van het ‘systeem’. Anderzijds constateren ge-

sprekspartners dat hier veel behoefte aan is bij overheden die het op eigen kracht niet 

kunnen (gebrek aan capaciteit/expertise). Het is voor opdrachtgevers dan ook niet altijd 

duidelijk op welke doelgroep PIANOo zich zou moeten richten; op koplopers/usual suspects 

of juist op achterblijvers.  

3.4 Samenhang II met MVI en SBIR 

Samenhang met MVI 

In zijn algemeenheid zet PIANOo het generieke instrumentarium in om de ambities van In-

novatiegericht Inkopen te ondersteunen. Dit is de website van PIANOo, generieke PIANOo-

handreikingen en factsheets, het vragenloket, experts uit het netwerk en het landelijke PI-

ANOo-congres. Er wordt daarnaast specifiek geprobeerd synergie te bereiken met verwante 

initiatieven waar de uitvoering ook (deels) bij PIANOo ligt. Dat geldt in het bijzonder voor 

het programma MVI waarbinnen innovatie ook een thema is. De synergie met MVI wordt 

binnen PIANOo op verschillende manieren gewaarborgd. Zo voeren de personen binnen PI-

ANOo die verantwoordelijk zijn voor Innovatiegericht Inkopen voor een deel van hun tijd ook 

activiteiten uit voor het MVI-programma. Ook worden verschillende activiteiten gezamenlijk 

met het loket MVI georganiseerd. Daarbij wordt innovatiegericht inkopen onder de aandacht 

gebracht van inkopers die zich oriënteren op thema’s binnen maatschappelijk verantwoord 

inkopen, zoals duurzaam, circulair of biobased inkopen. PIANOo organiseert vanuit de pro-

gramma’s II en MVI gezamenlijk kennissessies cq. voorlichtingsbijeenkomsten. Ook in de 

ontwikkeling van de MVI Zelfevaluatietool is samenwerking gezocht met het programma 

Innovatiegericht Inkopen. De samenwerking tussen MVI en II levert een efficiëntere uitvoe-

ring van activiteiten op omdat men profiteert van elkaars activiteiten (zo wordt MVI onder 

de aandacht gebracht bij II-activiteiten en andersom) en men toegang krijgt tot elkaars 

netwerk.  

In beleidsstukken is de samenhang tussen II en MVI minder duidelijker omschreven. Inno-

vatie is weliswaar een thema binnen MVI maar Innovatiegericht Inkopen wordt in 
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beleidsstukken34 gepositioneerd als apart programma terwijl andere thema’s in meer samen-

hang worden besproken. Ook wordt innovatie als thema binnen MVI gepositioneerd als één 

van de doelen, terwijl het een middel is om de beleidsdoelstellingen binnen MVI te realiseren.  

Samenhang met SBIR 

SBIR is destijds opgenomen in IIU om een betere verbinding te leggen tussen de wensen 

van overheden die SBIR inzetten en de resultaten van de SBIR-aanpak.35 De rol van PIANOo 

inzake SBIR betreft het onder de aandacht brengen van SBIR als één van de instrumenten 

die ingezet kan worden in innovatiegerichte inkooptrajecten. Een instrument dat in het bij-

zonder raakvlak heeft met SBIR36 is het Innovatiepartnerschap. Bij een 

Innovatiepartnerschap is de aanbestedende dienst echter sterker gecommitteerd om de op-

lossing later daadwerkelijk aan te schaffen (er worden afspraken gemaakt over prijs, 

minimale kwaliteit en totale afname).  

Het grote verschil is dat voor SBIR cofinanciering en praktische uitvoeringsondersteuning 

beschikbaar is. Er is binnen RVO een vast programmabureau dat hiervoor verantwoordelijk 

is. De rolverdeling tussen PIANOo en RVO is in dit kader niet altijd helder. Het budget en de 

capaciteit die RVO tot zijn beschikking heeft om overheden te ondersteunen, kan namelijk 

alleen worden ingezet voor SBIR. Dit resulteert soms in een vermenging van activiteiten van 

PIANOo als expertisecentrum en RVO-activiteiten met betrekking tot begeleiding bij de uit-

voering van SBIR-trajecten c.q. advisering over de meest geschikte vormen van II:  

• Er is extra geld beschikbaar gesteld aan RVO om het SBIR-gedachtengoed onder de 

aandacht te brengen bij opdrachtgevers terwijl PIANOo parallel hieraan een taak 

heeft in het uitdragen van innovatiegericht inkopen in brede zin. RVO stuit hierbij op 

overheden die behoefte hebben aan ander innovatiegericht inkoopinstrumentarium 

dan SBIR (immers; SBIR is niet altijd het geprefereerde instrument). RVO informeert 

in die gevallen ook op informele wijze over andere instrumenten terwijl dit dan juist 

weer bij uitstek een taak is voor PIANOo. In de evaluatie van SBIR werd ook aanbe-

volen om opdrachtgevers te wijzen op de mogelijkheden van het 

Innovatiepartnerschap en welke voor- en nadelen dit instrument heeft ten opzichte 

van de SBIR.37 

• RVO gaat met ondersteuning van SBIR verder dan PIANOo dat alleen generieke in-

formatie en richtinggevend advies geeft (bijvoorbeeld over de voor- en nadelen van 

elk type instrument), terwijl overheden ook bij het inzetten van andere instrumenten 

begeleid zouden willen worden in het inkoopproces. PIANOo is een expertisecentrum 

dat expertise deelt, het biedt geen ondersteuning in de uitvoering van het inkoop-

traject (nog los van de vraag of het hier voldoende capaciteit voor heeft).  

Hoewel PIANOo per 2017 is ondergebracht bij de directie Nationale Programma’s van RVO, 

valt er dus nog winst te behalen in de samenhang en samenwerking tussen beide partijen. 

Niet alleen als het gaat om SBIR maar ook breder vanuit de kennis en rol die RVO heeft in 

 

34 Zie o.a. IenW (2019). Voortgangsbrief maatschappelijk verantwoord inkopen (4 juli 2019) 

35 EZ (2013). Voortgangsrapportage innovatiegericht inkopen: innovaties versterken de inkoopkracht 

van de overheid. (Bijlage bij Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid 2013) 

36 Met name de niet-katalytische SBIR heeft een sterke relatie met het publieke inkoopbeleid omdat dit 

type gericht is op oplossingen die door de overheid zelf worden ingekocht om te voorzien in hun eigen 

interne behoeften. 

37 Dialogic (2017). Evaluatie SBIR.  
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valorisatie en marktcreatie en vanuit de inkooptaken uitgevoerd door het Inkoop Uitvoe-

ringscentrum (IUC) die bij RVO zijn ondergebracht door EZK.  

Diverse gesprekspartners geven daarnaast aan dat het gegeven dat er wel cofinanciering en 

begeleiding beschikbaar is voor SBIR en niet voor andere II-instrumenten niet altijd over-

eenkomt met de behoeften van aanbestedende overheden. De rationale van EZK voor het 

cofinancieren van SBIR is het bijdragen aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen 

voor maatschappelijke problemen. SBIR is echter niet de enige vorm om innovatie te stimu-

leren door inkoop. De focus ligt nu sterk op SBIR als enige vorm van ‘Pre-commercial 

procurement’.38 

Gesprekspartners geven aan dat er idealiter één budget beschikbaar wordt gesteld voor het 

stimuleren van innovatiegericht inkopen (als cofinanciering of ‘aanmoedigingsbudget’) on-

geacht het type instrument (om zo niet automatisch op SBIR uit te komen als geprefereerde 

oplossing). Dit gebeurt bijvoorbeeld in Finland en Vlaanderen (zie ook paragraaf 2.5) maar 

ook in Nederland op regionaal niveau. Zo heeft de provincie Overijssel een Innovatiefonds 

opgericht om innovatiegericht inkopen te stimuleren en te financieren. Het doel van het fonds 

is om twintig concrete vraagstukken met een innovatie-urgentie van publieke opdrachtge-

vers te ondersteunen die idealiter zowel betrekking hebben op de maatschappelijke opgave, 

de eigen opgave van de overheid als op de versterking van de innovatiekracht van het regi-

onale bedrijfsleven. Het fonds biedt de projecten zowel kennis (het scouten en screenen van 

partijen en oplossingen, het vormgeven van de samenwerking met bedrijven en het uitwer-

ken en beoordelen van de businesscase) als cofinanciering (het financieren van 

haalbaarheidsstudies en testen, het mede-financieren van de hogere kostprijs bij aanvang 

en garant staan voor de extra risico’s die innovaties met zich meebrengen).39 

In Vlaanderen is jaarlijks 5 miljoen beschikbaar voor het voortraject (verkenning), voor de 

inkoop van R&D-diensten in co-creatie met de markt en voor proefprojecten waarin innova-

tieve oplossingen van de markt worden afgenomen. Sinds de start in 2016 werden 50 

projecten ingediend diverse overheidsorganisaties die konden rekenen op begeleiding bij hun 

aankoopproces en in een latere fase cofinanciering kunnen ontvangen voor de ontwikkeling 

en validering van innovatieve oplossingen. In Finland cofinanciert Business Finland40 40-50% 

van de totale projectkosten voor zowel de precommerciële als de commerciële innovatieve 

overheidsopdracht (laatstgenoemde is pas mogelijk als er ook in de eerste fase subsidie 

verworven is). Het financierde over de periode 2013-2016 55 projecten voor een totaal van 

€16,7 miljoen.  

 

38 In Nederland wordt vaak de SBIR-aanpak (Small Business Innovation Research) toegepast bij het 

pre-commercieel inkopen. Er zijn ook andere werkwijzen. Zo heeft de Europese Commissie de PCP-

aanpak (Pre-Commercial Procurement) ontwikkeld. Ook het innovatiepartnerschap kan op verschil-

lende manieren worden uitgewerkt. Bron: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-

voorbereiden/mogelijke-procedures/europese-specifieke-procedures-0  

39 https://www.pianoo.nl/nl/financiering-van-innovatie-verslag-27-september-2018 

40 Business Finland is het Finse financieringsagentschap voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie en 

stimuleert brede innovatie activiteiten in kenniscentra, de industrie en de dienstensector. Business 

Finland is verantwoordelijk voor het cofinancieren van innovatieve overheidsopdrachten. Dit doen zij 

door totale projectkosten tot 50% te vergoeden.  

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden/mogelijke-procedures/europese-specifieke-procedures-0
https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden/mogelijke-procedures/europese-specifieke-procedures-0
https://www.pianoo.nl/nl/financiering-van-innovatie-verslag-27-september-2018
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3.5 Doelgroepbereik en doelbereik 

3.5.1 Doelgroepbereik 

In principe behoren alle (semi-)overheidsorganisaties tot de doelgroep van het programma 

II. Er wordt daarnaast gericht op markten waarin de overheid een dominante rol heeft als 

inkoper (zoals GWW). Voor deze markten geldt namelijk dat er alleen innovatie loskomt 

wanneer de overheid (als grootste of enige afnemer) vraagt om of nadrukkelijk ruimte biedt 

voor een innovatieve oplossing.41 

PIANOo bereikt de doelgroep op zowel reactieve als proactieve wijze. Het biedt enerzijds op 

verzoek ondersteuning bij specifieke cases met richtinggevende adviezen en het verzorgt op 

verzoek bijeenkomsten, presentaties, workshops en peer to peer learning (reactief). Ander-

zijds draagt PIANOo de aanpak innovatiegericht inkopen uit door op eigen initiatief 

presentaties te verzorgen, door deel te nemen in netwerken, door communicatie-activiteiten 

(nieuwsbrief) en door inspirerende voorbeelden over de aanpak te delen. Zo probeert PIA-

NOo overheden te enthousiasmeren en bekendheid te genereren voor innovatiegericht 

inkopen. Binnen deze overheden zijn vooral inkopers of de budgethouders en innovatiema-

nagers die de lijnen voor respectievelijk inkoop en innovatie uitzetten de primaire doelgroep.  

De overheden die bij PIANOo aankloppen voor ondersteuning, zijn vooralsnog vooral over-

heden die minimaal 100 miljoen euro jaarlijks aanbesteden. PIANOo ondersteunt kleinere 

partijen (in termen van inkoopbudget) vooralsnog minder maar kleinere overheden worden 

wel ondersteund als ze bij PIANOo aankloppen met een hulpvraag. Sommige gesprekspart-

ners geven aan dat PIANOo zich proactiever zou moeten richten op het ondersteunen van 

kleinere partijen en dat de grotere spelers c.q. usual suspects (als Rijkswaterstaat en De-

fensie) de hulp van PIANOo eigenlijk niet nodig zouden moeten hebben. Tegelijkertijd 

onderneemt PIANOo wel degelijk acties om ook kleinere overheden te overtuigen van het 

belang en de kansen van innovatiegericht inkopen (zie ook paragraaf 3.2).  

De verdeling van innovatiegericht inkopen over type overheden (zie Figuur 3) toont dat ge-

meenten relatief minder innovatiegerichte inkooptrajecten uitvoeren terwijl provincies juist 

goed vertegenwoordigd zijn.  

 

Figuur 3. Verdeling innovatiegericht over type overheden. Bron: MVI-ZET tool, n = 1839 

 

41 Voorbeelden van door PIANOo ondersteunde organisaties zijn Rijkswaterstaat, het ministerie van De-

fensie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, diverse waterschappen, ProRail en grotere gemeenten 

als Amsterdam en Den Haag. 
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De uitdaging ligt nog in het bereiken van overheden die zich (om diverse redenen) nog niet 

bewust zijn van het potentieel van innovatiegericht inkopen of expertise of budget missen 

om hier mee aan de slag te gaan. De verklaring voor het niet bereiken van bepaalde partijen, 

kan deels gezocht worden in de vraaggestuurde werkwijze van PIANOo maar moet vooral 

gezocht worden in de beperkte capaciteit. Met de huidige capaciteit beschikbaar voor de 

uitvoering van het programma II is het huidig doelgroepbereik wat maximaal verwacht kan 

worden. Het aanjagen en inspireren van partijen op initiatief van PIANOo vergen relatief veel 

inspanning die met de huidige capaciteit (en prioritering hierbinnen) niet altijd geleverd kan 

worden. Bovendien leveren deze inspanning vervolgens maar beperkt resultaat op gezien de 

kleinere inkoopvolumes. Uit de interviews is daarnaast duidelijk geworden dat dergelijke 

acties (net als de feitelijke ondersteuning) meer in beweging zetten wanneer overheden al 

ontvankelijk zijn voor innovatiegericht inkopen. Door de vraaggestuurde werkwijze van PI-

ANOo is het programma echter sterk afhankelijk van het beroep dat wordt gedaan op 

ondersteuning van PIANOo. De vraag die zich daarmee voordoet is hoe op het niveau van 

beleidsmakers enthousiasme gecreëerd kan worden voor dit thema. In paragraaf 4.2 gaan 

we hier nader op in.  

Andere verklaringen voor de onderbenutting van innovatiegerichte inkoop als beleidsinstru-

ment liggen bij de inkopende organisaties zelf. Niet elke aanbestedende overheid heeft de 

noodzakelijke kennis en vaardigheden in huis om innovatiegericht in te kopen. Het vermijden 

van risico’s is een bekend knelpunt. Het helpt hierbij niet dat innovatiegericht inkopen een 

van de eisen is die aan een aanbesteding wordt toegevoegd naast inclusief, duurzaam, so-

ciaal, circulair etc. Inkopers zien een stapeling van zaken die ze mee moeten nemen en dat 

schrikt af. Ook ontbreekt het bij diverse (vooral kleinere) organisaties aan capaciteit en vo-

lume. Innovatiegericht inkopen is een intensief en langdurig traject, met name kleinere 

overheden ontbreekt het aan de middelen om dit op te zetten. Ook kunnen kleinere organi-

saties het leergeld van innovatie niet altijd opbrengen (een inkoopproces moet snel en 

goedkoop; er is geen geld voor extra transactiekosten). Er is hier wellicht behoefte aan meer 

coördinatie. Wanneer meerdere overheden gezamenlijk een traject zouden doorlopen, kun-

nen zij het financieel eerder opbrengen en kunnen risico’s worden verdeeld. Het lukt echter 

in de praktijk vooralsnog niet om deze partijen gezamenlijk te laten optrekken omdat elke 

organisatie verantwoordelijk is voor zijn eigen budget. In het samenbrengen van deze par-

tijen ligt mogelijk nog een rol voor PIANOo in de toekomst. Door gesprekspartners is tevens 

de behoefte uitgesproken om ook internationaal gecoördineerd innovatieve oplossingen in te 

kopen met hulp van de kennis, expertise en het netwerk van PIANOo.  

3.5.2 Doelbereik programma 

Het doel van innovatiegerichte inkoop is primair het verbeteren van de eigen bedrijfsvoering 

en dienstverlening (producten, processen en diensten). Het secundaire doel van innovatie-

gericht inkopen is vervolgens het bevorderen van de economie en het bijdragen aan 

maatschappelijke opgaven.  

Op basis van deze evaluatie kunnen we vaststellen dat de activiteiten van PIANOo binnen 

het programma II vooral bijdragen aan het primaire doel van innovatiegericht inkopen, na-

melijk het inkopen van innovaties ten behoeve van de eigen organisatie. PIANOo draagt bij 

aan de essentiële rol van bewustwording, mentaliteitsverandering, het delen van kennis en 

adviseren van inkooporganisaties. Dergelijke activiteiten als inspireren en aanjagen leveren 

echter veelal nog geen direct resultaat op. Het zijn vaak nog eerste zaadjes die geplant 

worden en het duurt lang voordat impact gerealiseerd wordt. De bijdrage van PIANOo aan 

het secundaire doel van innovatiegericht inkopen (het bevorderen van de economie en het 

bijdragen aan maatschappelijke opgaven) is minder evident dan de bijdrage aan het primaire 

doel. Overheden gebruiken II namelijk vooral voor het verbeteren van het functioneren van 
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de eigen organisatie en hebben het stimuleren van de markt minder als doelstelling voor 

ogen.  

De beschikbaarheid (of beter: het ontbreken daarvan) van geschikte data maakt dat het niet 

(goed) mogelijk is om te kwantificeren wat II-trajecten de overheden en de economie en 

maatschappij opleveren (nog los van de bijdrage van PIANOo hieraan). Dit pleit PIANOo 

echter niet vrij van de rol die het heeft in het zichtbaar maken van de resultaten van inspan-

ningen op het gebied van II. De casuïstiek is heel belangrijk in het aantonen van de potentie 

van innovatiegericht inkopen en helpt bovendien innovatiemanagers (en PIANOo zelf) bij het 

‘verkopen’ van de innovatiegerichte inkoopaanpak  

Tot slot lijkt er een mismatch te zijn in de perceptie van wat II zou moeten opleveren (primair 

en secundair doel). De beleidsambitie van EZK op dit dossier is het beter benutten van het 

innovatiepotentieel van de markt (bedrijven ondersteunen in het creëren van een afzet-

markt) terwijl het door de meeste overheden vooral wordt gezien als middel om eigen taken 

efficiënter en effectiever uit te voeren. Het positioneren van innovatie als doel maakt dat er 

onvoldoende wordt nagedacht over een legitieme vraag achter een II-traject waardoor uit-

eindelijk de opschaling of implementatie stokt na een experiment of pilot. Diverse 

gesprekspartners pleiten ervoor om innovatiegericht inkopen enkel in te zetten op een aantal 

strategische dossiers. Hiermee voorkomt een organisatie dat inkopers het te veel als een 

doel/verplichting gaan zien en zal ook op het niveau van beleidsmakers meer enthousiasme 

ontstaan op dit thema. Ook een betere inbedding en relatie met andere beleidsontwikkelin-

gen kan helpen om de meervoudige potentie van innovatiegericht inkopen beter te benutten 

(zie Hoofdstuk 4). Bestuurlijke betrokkenheid en/of betrokkenheid van hoger management 

blijkt namelijk cruciaal in het laten slagen van innovatiegericht inkopen. Innovatiegericht 

inkopen moet niet alleen van de inkoper zijn, maar ook van de ambtelijke opdrachtgever, 

van beleidsmensen, van de budgethouder en van de bestuurder. In het volgend hoofdstuk 

gaan we verder in op hoe op hoe innovatiegericht inkopen als beleidsinstrument verder ver-

sterkt kan worden. 
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4 Beleidsmatige (her)inbedding 

In dit hoofdstuk plaatsen we het programma Innovatiegericht Inkopen in perspectief. Daarbij 

besteden we aandacht aan hoe het programma bestuurlijk is ondergebracht bij EZK, en hoe 

dat zich verhoudt tot de verantwoordelijkheden en prioriteiten van de diverse EZK-directies. 

Ook beschrijven we enkele relevante bredere beleidsontwikkelingen die van invloed zijn op 

wat er met het programma bereikt wordt (of bereikt kan worden). Het hoofdstuk heeft daar-

mee een meer toekomstgericht karakter. 

4.1 Huidige beleidsmatige inbedding  

In het vorige hoofdstuk is besproken wat de resultaten zijn van het programma Innovatie-

gericht Inkopen (II). Die analyse is primair opgezet vanuit de activiteiten die vanuit het 

programma ontplooid worden. Gaandeweg is echter al gebleken dat het promoten en onder-

steunen van II beter verloopt als overheden ook daadwerkelijk de ambitie hebben om 

hiermee aan de slag te gaan. Oftewel: de effectiviteit van het programma is uiteindelijk sterk 

afhankelijk van het beroep dat erop wordt gedaan. Hoewel PIANOo zelf wel degelijk acties 

onderneemt om overheden te overtuigen van het belang en de kansen van innovatiegericht 

inkopen, is uit de interviews duidelijk geworden dat dergelijke acties (net als de feitelijke 

ondersteuning) meer in beweging zetten wanneer overheden al ontvankelijk zijn voor inno-

vatiegericht inkopen. De vraag die zich daarmee voordoet is hoe op het niveau van 

beleidsmakers enthousiasme gecreëerd kan worden voor dit thema en of dit dan met name 

vanuit de doelstelling aanjagen economie en innovatie in markt en maatschappij of verbete-

ren functioneren eigen organisatie moet gebeuren.  

Figuur 4 illustreert hoe de huidige situatie er op hoofdlijnen uitziet. Vanuit de EZK-directie 

Ondernemerschap worden er middelen verstrekt waarmee PIANOo allerlei centrale en de-

centrale overheden kan helpen bij het inrichten van hun II-activiteiten. Veel van de hulp is 

gericht op het niveau van inkopers, of op het niveau van de budgethouders en innovatiema-

nagers (IM) die de lijnen voor respectievelijk inkoop en innovatie uitzetten. Zeker de 

innovatiemanagers, die geregeld het primaire contactpunt zijn voor PIANOo, willen nog wel 

eens een beroep doen op ondersteuning bij het overtuigen van invloedrijke beleidsmakers 

binnen de organisatie. Uit de interviews komt echter naar voren dat er een sterke behoefte 

is aan aanvullende impulsen vanuit EZK zelf, om ook op het niveau van beleidsmakers aan-

dacht voor II te stimuleren. Het rode vraagteken in de figuur symboliseert dat momenteel 

nog niet duidelijk is waar de impuls op dat niveau vandaan zou moeten komen. 
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Figuur 4: Huidige inbedding van het programma Innovatiegericht Inkopen (II). 

4.2 Relevante beleidsontwikkelingen 

In evaluatief opzicht is het belangrijk te constateren dat het II-programma doeltreffend is in 

de uitvoering, maar nog beknot wordt door het gebrek aan complementaire beleidsimpulsen 

vanuit EZK en beperkte aansluiting bij bestaande beleidsontwikkelingen. Om meer grip te 

krijgen op deze situatie beschrijven we in deze paragraaf welke recente beleidsontwikkelin-

gen van belang zijn als het gaat om II-aandacht op het niveau van beleidsmakers in 

rijksorganisaties (departementen en uitvoerende diensten) en lagere overheden (provincies, 

gemeenten, etc.). De belangrijkste zijn in Figuur 5 ingetekend in het schema uit Figuur 4.  

 

Figuur 5: Landschap met beleidsontwikkelingen die relevant zijn voor het II-programma. 
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Regeerakkoord met aandacht voor benutten inkoopkracht  

Op de eerste plaats is het inmiddels niet meer zo dat innovatiegericht inkopen alleen op het 

niveau van inkoop en budgethouders onder de aandacht wordt gebracht. In het regeerak-

koord ‘Vertrouwen in de toekomst’ benadrukt het kabinet het belang van publieke inkoop 

voor innovatie. Ze stelt: ‘De overheid gaat zijn inkoopkracht beter benutten voor het ver-

snellen van duurzame transities, inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te 

kopen.’42 Met haar substantiële inkoopvolumes kunnen regionale en landelijke overheden 

bijdragen aan het creëren van markten die bijdragen aan de Nederlandse economie, in het 

bijzonder daar waar maatschappelijke opgaven liggen. Daarmee zijn in ieder geval de mi-

nisteries aangesproken om dit onderwerp intensiever op te pakken.  

Specifiek wordt gesproken over het experimenteren met launching customership en het ge-

bruik van de SBIR-aanpak. Zo positioneert Rijkswaterstaat zich sterk als launching customer 

voor het uitlokken en uitwerken van innovaties, en het Ministerie van Defensie oriënteert 

zich op mogelijkheden om vanuit inkoopkracht sturing te geven aan innovaties bij leveran-

ciers.43 De SBIR-aanpak, waarvoor de EZK-directie Innovatie en Kennis tijdelijk extra 

middelen heeft, leent zich niet alleen voor innovatietrajecten bij ministeries, maar ook bij 

lagere overheden.  

Ontwikkelingen binnen EZK 

De afgelopen tijd hebben zich grote ontwikkelingen voorgedaan binnen het ministerie van 

EZK. Dan gaat het vooral om de aankondiging van het Missiegedreven Innovatie- en Top-

sectorenbeleid, in juni 2018.44 Uitgangspunt daarbij is dat vakdepartementen gevraagd zijn 

om voor zichzelf vast te stellen voor welke maatschappelijke uitdagingen ze zich gesteld 

zien, en welke ambities ze op dat vlak hebben. Dit is vastgelegd in de missies die in april 

2019 zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.45 Door concrete ambitieniveaus te bepalen 

committeren de vakdepartementen zich aan doelstellingen die ze vaak niet kunnen bereiken 

met de bestaande middelen en manieren van werken. Dit maakt dat ook de andere depar-

tementen behoefte hebben aan innovatie om hun missies te realiseren. Dit is een kans voor 

EZK om juist innovatie en II als middel duidelijker op de kaart te zetten. Behalve dat EZK de 

leidende hand heeft gehad in het laten opstellen van de missies, heeft ze nu ook een rol in 

het voltooien ervan. In de praktijk wordt dit opgepakt door de Topsectoren te vragen de 

missies mee te nemen in hun Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s), die de basis vormen 

voor publiek-private R&D-projecten. De KIA’s bevatten ook een valorisatieparagraaf, waarin 

gespecificeerd is hoe de ontwikkelde innovaties gecommercialiseerd gaan worden.  

Ontwikkeling van Rijksinkoopstrategie door BZK 

Een andere beweging is dat BZK, als beleidsverantwoordelijke voor het inkoopstelsel van de 

Rijksoverheid, op het punt staat een Rijksinkoopstrategie te publiceren. De kern van de 

Rijksinkoopstrategie is: duurzaam, sociaal, innovatief. Aanleiding van het ontwikkelen van 

deze strategie is de in het regeerakkoord uitgesproken ambitie om inkoopkracht beter te 

benutten. In een verkennend onderzoek werd geconcludeerd dat er onvoldoende besef be-

staat van het feit dat inkoop een strategische functie is, die voor het realiseren van 

kabinetsdoelen benut kan worden.46 De Rijksinkoopstrategie wordt naar de Ministerraad 

 

42 Regeerakkoord 2017 – 2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’.  

43 Minister van Defensie (2018). Samen Sneller Innoveren - Innovatiestrategie Defensie.  

44 EZK (2018). Kamerbrief Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact 

45 EZK (2019). Kamerbrief Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid 

46 ABDTOPConsult (2018). Transitie te koop? Beleid, opdrachtgever en inkoper samen aan de slag. 
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verstuurd. BZK heeft de ambitie om inkoop op het netvlies van de departementen te krijgen 

als beleidsinstrument voor het versnellen van de duurzame transitie van de overheid. BZK 

richt zich met de Rijksinkoopstrategie op het verbeteren en innoveren van de eigen organi-

satie. De vraag is hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot het programma II vanuit EZK en 

ruimer de rol die EZK heeft in het bevorderen van innovatie. 

Interdepartementaal plan van aanpak MVI 

De staatssecretaris van IenW coördineert, via het plan van aanpak MVI 2015-2020, het in-

terdepartementale gremium dat zich bezighoudt met het bevorderen van MVI bij de 

medeoverheden. De beleidsdepartementen (EZ, SZW, BuZa, IenW) zijn daarbij beleidsver-

antwoordelijk voor de binnen hun portefeuille vallende thema’s en de mede via 

maatschappelijk verantwoord inkopen te realiseren beleidsdoelen, zoals energiebesparing, 

verbetering van arbeidsomstandigheden en bescherming van het milieu. BZK heeft als coör-

dinator van de toepassing van MVI binnen het Rijksinkoopstelsel de beleidsdoelen voor de 

Rijksbedrijfsvoering en inkoop uitgewerkt in het Actieplan MVI Rijksinkoopstelsel.  

Hoewel innovatie een thema is binnen MVI, wordt II in beleidsstukken gepositioneerd als 

apart programma terwijl andere thema’s in meer samenhang worden besproken.47 Ook lijkt 

het alsof innovatie als thema binnen MVI gepositioneerd wordt als doel, terwijl het juist als 

middel kan dienen om de maatschappelijke doelstellingen binnen MVI te realiseren. Het apart 

positioneren van het programma II maakt het programma aan enerzijds beter zichtbaar. 

Anderzijds kan het programma II juist versterk worden als binnen MVI het belang van inno-

vatie voor het bereiken van de MVI-doelstellingen en thema’s wordt benadrukt (ook met het 

ruimere doel van bijdrage aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken). 

Overige initiatieven benutten inkoopkracht voor innovatieve overheid  

Ten slotte komt vanuit diverse overheidsorganisaties steeds meer aandacht voor het benut-

ten van de inkoopkracht voor innovatie en launching customership. Aanhaken bij deze 

initiatieven biedt mogelijkheden voor het verder versterken van het II-beleid.  

Eén van de initiatieven is Startup in Residence dat door de gemeente Amsterdam in 2015 

geïnitieerd is om samenwerking met startups mogelijk te maken. De aanpak heeft twee 

doelen: innovatiegericht inkopen en het stimuleren van het startup ecosysteem. Inmiddels 

zijn ongeveer twintig gemeenten, provincies en ministeries aangehaakt bij deze aanpak. 

Binnen dit programma worden concrete maatschappelijke vraagstukken uitgezet bij 

startups. Geselecteerde startups volgen vervolgens voor een aantal maanden een trainings-

programma met ondersteuning van mentoren, bedrijven en experts uit de publieke sector. 

Daarnaast biedt de overheid de startups toegang tot een netwerk aan partners (via work-

shops, professionele begeleiding, peer-to-peer learning, werkruimte en toegang tot startup 

evenementen) wat de kans biedt om pilotprojecten op te zetten en te valideren bij partners. 

Als een oplossing succesvol blijkt, kan de overheid optreden als een investeerder of launching 

customer.  

Een ander initiatief is de in 2018 opgerichte Rijks Innovatie Community (RIC) dat tot doel 

heeft het innoverend vermogen van de Rijksoverheid verstevigen door samen te innoveren 

vanuit gezamenlijke maatschappelijke opgaven. De RIC is een netwerkorganisatie van en 

voor innovatoren werkzaam bij de Rijksoverheid, agentschappen en gelieerde zelfstandige 

bestuursorganen. Het netwerk is ondergebracht bij de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering 

Rijk (BZK), met in de Programmaraad een vertegenwoordiging van de RIC-partners. Binnen 

het netwerk wordt kennis en ervaring uitgewisseld, bijvoorbeeld ten aanzien van 

 

47 Zie o.a. IenW (2019). Voortgangsbrief maatschappelijk verantwoord inkopen (4 juli 2019). 
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innovatiegericht inkopen. Eén van de ambities op dit thema is het stimuleren van gezamen-

lijke inkoop en het hergebruiken van elkaars succesvolle innovaties. Gezamenlijke inkoop, 

waar ook in dit onderzoek behoefte aan bleek, is bij uitstek iets waar de expertise van PIA-

NOo zou kunnen worden ingeschakeld. Ook wil het RIC zich toeleggen op doordachte 

inkoopformules om start en scale ups en innovaties in de markt te introduceren bij de Rijks-

overheid.48  

4.3 Overwegingen t.a.v. alternatieve beleidsinbedding II 

De beschreven beleidsontwikkelingen werpen nieuw licht op welke inbedding de effectiviteit 

van het II-programma het meest zouden kunnen versterken. De samenloop van initiatieven 

binnen en buiten EZK hebben geleid tot ‘windows of opportunity’ die er eerder niet waren, 

maar nu niet te negeren zijn. Van belang hierbij is beter inzicht te krijgen in de verdeling 

van taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende departementen. Er spelen op 

hoofdlijnen twee kwesties: hoe verhoudt EZK zich tot andere departementen (met name 

BZK) en initiatieven (o.a. MVI en RIC) in dit domein en op welke plek binnen EZK past II het 

best.  

Verhouding EZK tot andere departementen  

Dat BZK innovatie meeneemt als een van de centrale thema’s in de Rijksinkoopstrategie, 

draagt bij aan het creëren van mogelijkheden voor inkopers en budgethouders om hiermee 

aan de slag te gaan. Het doel van BZK hiermee is het verbeteren van het functioneren van 

de overheid, dit is tevens een van de doelstellingen van II. BZK heeft de ambitie om inkoop 

op het netvlies van de departementen als beleidsinstrument en om beleid, opdrachtgevers 

en inkopers bijeen te brengen. Er ligt hiermee een steviger fundament waarmee rijkbsreed 

en op het niveau van de Ministerraad gestimuleerd wordt iets met innovatiegericht inkopen 

te doen. Een dergelijke strategie werkt mogelijk het best als beleidsmakers ook beter inzien 

waarom die er is. In dat opzicht is het positief dat vanuit BZK en via MVI aandacht wordt 

geschonken aan het bevorderen van II op beleidsniveau (zij het nog steeds enkel bij minis-

teries). Daarbij speelt wel dat II een onderdeel is van een breder pakket van MVI-impulsen 

en bovendien wordt gepositioneerd als doel. Hierdoor is er nog steeds een risico dat beleids-

makers onvoldoende meegenomen worden in het ontdekken van de kansen die specifiek 

innovatiegericht inkopen voor hen kan bieden ten aanzien van de uitdagingen die er liggen 

in het realiseren van missies, transities, maatschappelijke uitdagingen etc. Ook is het ont-

breken van eigenaarschap een gevaar van een dergelijke rijksbrede strategie.  

De vraag is dus of de combinatie van PIANOo-ondersteuning en inkoop- en MVI-kaders en 

BZK-kaders voldoende activerend zijn. Indien EZK écht werk wil maken van II liggen er juist 

in haar eigen domein mogelijkheden om dat intensiever op te (laten) pakken. EZK kan mee-

gaan met het fundament dat BZK legt met de Rijksinkoopstrategie als het gaat om inkopen 

voor de eigen organisatie en het kan juist leidend zijn op het thema II door een extra impuls 

te geven vanuit de motivatie II ook in te zetten voor marktcreatie. Het bijzondere aan de 

opgestelde missies is dat departementen gevraagd zijn om werkelijk vanuit hun eigen be-

hoefte te bekijken op welke punten innovatie gewenst is. Daarmee kan er een omslag komen 

in de situatie waarin het vooral EZK was die van andere overheden verlangde dat ze inno-

veren (zoals in het Topsectorenbeleid); EZK kan die overheden nu ondersteunen bij 

innovatie-doelstellingen op hun domeinen en erop toe zien dat andere overheden II integre-

ren in hun missies. Zoals PIANOo zelf ook constateert vergt het werken met II vaardigheden 

en kennis die overheidsorganisaties vaak niet zomaar in huis hebben. EZK kan andere 

 

48 RIC Propositie. https://www.rijksinnovatiecommunity.nl/over-ons/documenten/bro-

chures/2019/05/21/rijks-innovatie-community-propositie  

https://www.rijksinnovatiecommunity.nl/over-ons/documenten/brochures/2019/05/21/rijks-innovatie-community-propositie
https://www.rijksinnovatiecommunity.nl/over-ons/documenten/brochures/2019/05/21/rijks-innovatie-community-propositie
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overheden op beleidsniveau stimuleren om met II aan de slag te gaan, zodat er vervolgens 

budgethouders, innovatiemanagers en/of inkopers zijn die voor verdere hulp bij PIANOo te-

recht kunnen. In het kader van belangstelling kweken op beleidsniveau is het ook een 

mogelijkheid om een beroep te doen op het RIC, gezien de ambities van dit net werk en het 

feit dat de innovatiemanagers van diverse ministeries in de Programmaraad zitten.  

Positie II binnen EZK 

Momenteel zijn de verantwoordelijkheden voor onderwerpen binnen het (innovatiegericht) 

inkoopdomein versnipperd over het ministerie en is er weinig capaciteit (fte’s) beschikbaar. 

Naast dat er winst te behalen is door betere coördinatie tussen de verschillende directies 

met verantwoordelijkheid op dit thema, speelt ook de kwestie op welke plek binnen EZK het 

II-programma het best past. Bij de Directie Ondernemerschap staat het programma namelijk 

momenteel wat in de schaduw. Dat geldt waarschijnlijk ook als II bij Mededinging en Con-

sument (MC) zou belanden; deze Directie bewaakt dat er in het wetgevingskader 

mogelijkheden voor II zijn (zoals het Innovatiepartnerschap), maar is niet bij uitstek een 

Directie die innovatie-mogelijkheden bij andere overheden gaat aanwakkeren. Inhoudelijk 

zou het logischer zijn II onder te brengen bij Directie die wél in de positie is om invloed uit 

te uitoefenen op de innovatie-ambities van andere overheden. In dat opzicht presenteren 

wij twee opties. 

1. Het beleggen van het II-programma binnen de Directie TOP. Het aantrekkelijke aan 

dit scenario is dat hier een koppeling wordt gelegd tussen innovatie en commercia-

lisatie, oftewel valorisatie.49 Beleid als de Topsectorenaanpak richt zich op de fase 

waarin prototypes getest en op de markt gebracht worden, pakweg de Technology 

Readiness Levels (TRL) 4-6. Dit past bij het idee dat II en launching customership 

vanuit de overheid de mogelijkheden voor demonstratie en eerste toepassing verg-

roten. Bovendien hebben de vakdepartementen vanuit het Missiegedreven 

Innovatie- en Topsectorenbeleid maatschappelijke uitdagingen geformuleerd die 

vaak niet kunnen worden opgelost met de bestaande middelen en manieren van 

werken. Dit maakt dat ook de andere departementen behoefte hebben aan innovatie 

om hun missies te realiseren. 

Dit wil echter niet zeggen dat het volstrekt logisch is om het II-programma ook in 

de Topsectorenaanpak onder te brengen: een groot verschil is immers dat de Top-

sectoren zich bezighouden met het aanbod van innovatie, terwijl II juist gaat over 

de vraag naar innovatie. Wanneer het programma ondergebracht wordt bij TOP lijkt 

het verstandig om te waarborgen dat energie vooral gestoken wordt in het onder-

steunen van niet de Topsectoren zelf, maar van overheden die met hun vraag ruimte 

creëren voor innovaties die bijna marktrijp zijn. Dit laatste valt nagenoeg samen met 

het aangrijpen van de missies als vertrekpunt om met overheden te verkennen hoe 

zij een voortrekkersrol kunnen spelen bij de adoptie en diffusie van kansrijke en 

maatschappelijk wenselijke innovaties. Als blijkt dat het stimuleren van innovatie-

aanbod en marktcreatie op basis van Missie-gerelateerde II hele andere beleidsin-

terventies vragen (denk aan regelgeving, of analyses en capaciteit om beleidsmakers 

bij te staan in het verkennen van II-mogelijkheden op strategisch niveau) dan is het 

minder vanzelfsprekend om II bij TOP te beleggen. Bovendien geldt dat TOP qua 

inhoudelijke doelstellingen en TRL-focus weliswaar een rol kan spelen bij het bevor-

deren van innovatie met de overheid (die als launching customer bedrijven kan 

ondersteunen in het creëren van een afzetmarkt), maar dat het vanuit de focus op 

 

49 De Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) van de Topsectoren bevatten ook een valorisatieparagraaf, 

waarin gespecificeerd is hoe ontwikkelde innovaties gecommercialiseerd gaan worden. 
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bedrijvigheid minder vanzelfsprekend is om ook te acteren op het bevorderen van 

innovatie voor de overheid (waarbij het primaire doel juist is dat overheden oplos-

singen vinden voor hun uitdagingen en hierdoor zelf beter gaan presteren). Deze 

eerder gesignaleerde mismatch in de perceptie van wat II zou moeten opleveren 

geldt in nog extremere mate voor de situatie waarin II belegd is bij de directie On-

dernemerschap. 

2. Het tweede scenario is het beleggen van II bij de Directie Innovatie en Kennis. Het 

is evident dat er een duidelijke link te leggen is tussen Innovatiegericht Inkopen en 

de Directie I&K vanwege de link met SBIR en de beleidsverantwoordelijkheid van 

deze Directie voor het innovatie-instrumentarium (met name de lagere Technology 

Readiness Levels). Omdat de SBIR één van de II-instrumenten is, kan het verstandig 

zijn beide onderwerpen vanuit dezelfde plek te coördineren. Bovendien kan als II bij 

I&K wordt ondergebracht eenvoudiger gewerkt worden aan het verbeteren van de 

samenhang tussen andere II-instrumenten en SBIR (en de afstemming tussen RVO 

en PIANOo hierbinnen). Uit de gevoerde gesprekken blijkt namelijk dat er nogal eens 

misverstanden bestaan over hoe de onderwerpen zich tot elkaar en tot andere in-

strumenten (het innovatiepartnerschappen in het bijzonder) verhouden (zie ook 

paragraaf 3.4). Overigens is het in theorie ook denkbaar om SBIR zelf een andere 

plek binnen EZK te geven, vanuit de gedachte dat I&K doorgaans met instrumenten 

als subsidies werkt, terwijl men bij bijvoorbeeld TOP meer gewend is te opereren 

vanuit inhoudelijke programma’s. Zowel voor de SBIR-aanpak als voor II (en laun-

ching customership) in het algemeen geldt dat succes afhankelijk is van het 

combineren van maatschappelijke of beleidsuitdagingen en innovatiekansen, het-

geen van beleidsmakers verlangt dat ze vanuit een relatief betrokken rol een impuls 

geven aan het vormgeven en verder ontwikkelen van veelbelovende innovaties die 

nog net niet rijp zijn voor de markt. Een dergelijke rol bevindt zich ergens tussen 

het stimuleren van innovatie in generieke zin (de typische I&K-rol) en het bevorderen 

van inkopen voor innovaties die al ver ontwikkeld zijn (wat meer bij het Onderne-

merschapsdomein hoort). Figuur 5 suggereert dat voor dat laatste stadium van 

innovatie op dit moment al de nodige actie ondernomen worden vanuit initiatieven 

als startup in residence. 

Om het nadenken over het inbedden van II verder te ondersteunen bieden we in de volgende 

paragraaf verduidelijking over redenen en manieren om II in te zetten en de beleidsopties 

die daarbij passen.  

4.4 Relatie tussen II en enkele concrete beleidsopties 

Tot slot geven we naar aanleiding van de in paragraaf 3.4 genoemde spanning tussen ver-

schillende II-instrumenten (in het bijzonder SBIR en het innovatiepartnerschap) in deze 

paragraaf enkele scenario’s en beleidsopties mee.  

In de wetenschappelijke innovatieliteratuur is het afgelopen decennium veel aandacht ont-

staan voor de potentie van ‘public procurement of innovation’ (PPI). Een binnenkort te 

verschijnen bijdrage, van Uyarra et al. (2020)50 gaat specifiek in op de relatie tussen PPI, 

innovatiebeleid, en zelfs missie-beleid. Wat PPI op deze punten te bieden heeft wordt 

 

50 Uyarra, E., Zabala-Iturriagagoitia, J. M., Flanagan, K., & Magro, E. (2020). Public procurement, inno-

vation and industrial policy: Rationales, roles, capabilities and implementation. Research Policy, 49(1), 

103844. 
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uiteengezet met behulp van een kader van Wanzenböck et al. (2019)51. De zogenaamde 

‘problem-solution space’ geeft aan in hoeverre innovatieproblemen en innovatie-oplossingen 

duidelijk en onomstreden zijn. Als er veel onduidelijkheid over de aard van een probleem (of 

oplossing) bestaat, vergt dat ander beleid dan wanneer er al veel consensus over is. Onder-

staande tabel toont de problem-solution space, en de mogelijkheden die Uyarra et al. zien 

voor PPI. We hanteren deze tabel om te beschrijven hoe II in de Nederlandse beleidscontext 

toegepast zou kunnen worden. 

Tabel 2: Nederlandse instrumenten in het II-kader van Uyarra et al. (gebaseerd op Wanzenböck et al.) 

  Aard van de oplossing 

  De oplossing is onduidelijk / 

omstreden  

Er is al een geschikte oplossing 

in beeld 

Aard van 

het pro-

bleem 

Vraag is onduidelijk 

of gefragmenteerd 

Vraaggebaseerde R&D:  

Directe SBIR 

Overheid als aanjager (markt-

creatie): Katalytische SBIR 

Er bestaat al duide-

lijke (overheids-) 

vraag 

Overheid als lead-user van 

innovatie:  

Innovatiepartnerschap 

Innovatievriendelijk inkopen: 

MVI-kader en Rijksinkoop-

strategie 

  

1. Het eerste scenario is dat overheden zich met II bezighouden in een context waarin 

zowel hun probleem als de oplossing daarvoor onduidelijk is. Dit is typisch het start-

punt van missies gebaseerd op (complexe) maatschappelijke uitdagingen. Dat er 

een bepaald doel behaald moet worden staat dan vast, maar doordat het probleem 

lastig te doorgronden is kan er ook niet meteen gewerkt worden aan het uitwerken 

van oplossingen. Denk aan de situatie waarin een overheid verkeersdoden wil uit-

bannen, maar niet weet of ze daarvoor haar budget voor infrastructuur, 

verkeerscampagnes, alcoholcampagnes, spoedhulp of weer iets heel anders moet 

aanspreken. Deze begrotingsposten kunnen zelfs bij heel verschillende departemen-

ten horen. In dat geval kan er gebruik gemaakt worden van ‘directe’ SBIR (of 

andere vorm van PCP), waarbij een overheid een open uitvraag doet voor oplossin-

gen voor het ingewikkelde probleem waar ze zelf verantwoordelijkheid voor dragen. 

Op voorhand is onbekend wie er aan de SBIR deelnemen, en langs welke oplossings-

richting ze het probleem denken te verhelpen. De SBIR-projecten kunnen de 

overheid uiteindelijk meer inzicht geven in de aard van het probleem en in mogelijke 

oplossingen.  

2. Het Innovatiepartnerschap is een betere keuze naarmate een gezochte oplossing 

concreet, afgebakend, eenvoudiger en sneller te ontwikkelen is en makkelijker aan 

te schaffen is terwijl SBIR een oplossing kan bieden voor problemen waar nog geen 

bestaande oplossing voor is. Innovatiepartnerschappen laten immers toe dat voor-

gestelde en ontwikkelde oplossingen ook feitelijk ingekocht kunnen worden, wat bij 

de SBIR doorgaans veel lastiger is.  

3. Het omgekeerde scenario is dat er al wel duidelijk is dat een bepaalde innovatie(rich-

ting) een oplossing vormt voor maatschappelijke problemen, maar dat er eigenlijk 

nog geen duidelijke vraag voor is. In dat geval kan de overheid die markt laten 

ontstaan door als eerste op te treden als klant. Dergelijk launching customership 

past bij het katalytisch inzetten van de SBIR/PCP; het is dan sowieso niet aan de 

orde dat de overheid later zelf grootschalig de innovatie gaat afnemen, maar ze 

draagt er met het ondersteunen van ontwikkeling en demonstratie aan bij dat een 

maatschappelijk wenselijke innovatie meer kans van slagen krijgt (a.g.v. leer- en 

 

51 Wanzenböck, I., Wesseling, J., Frenken, K., Hekkert, M., & Weber, M. (2019). A framework for mis-

sion-oriented innovation policy: Alternative pathways through the problem-solution space. 
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schaaleffecten). Hiermee wordt wel bijgedragen aan beleidsdoelstelling van EZK zelf 

(innovatie stimuleren), maar in mindere mate van de andere departementen en 

overheden (betere dienstverlening) 

4. Indien zowel de vraag als de oplossing al scherp in het vizier zijn bij een overheid 

die II wil inzetten is het wellicht niet altijd nodig om een specifiek II-instrument in 

te zetten. Als overheden bereid zijn om in hun inkoopproces ruimte en waardering 

te geven aan innovatie (die kan voortkomen mede dankzij andere onderdelen van 

het EZK-innovatie-instrumentarium) kan het voor komen dat innovaties vanwege de 

vernieuwing die ze brengen automatisch al meer kans maken in een inkooptraject. 

Het waarborgen van innovatievriendelijke inkoopmogelijkheden is onderdeel van de 

MVI-kaders alsook de Rijksinkoopstrategie die momenteel aangescherpt en ge-

implementeerd worden. 

Het beknopte overzicht van II-scenario’s en bijbehorende beleidsopties zegt niet direct iets 

over de manier waarop een eventuele voortzetting van het programma het beste in te bed-

den is. Wel denken we dat het dieper nadenken over II-rationales en –instrumenten een 

belangrijk onderdeel is van het heroverwegen van mogelijkheden om op beleidsniveau (bij 

ministeries maar zeker ook andere overheden) meer belangstelling te krijgen voor de kansen 

die innovatiegericht inkopen hen – en de maatschappij – kan bieden. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de resultaten, zoals gepresenteerd in voorgaande hoofdstukken, vatten we in 

dit hoofdstuk de belangrijkste conclusies samen en presenteren we enkele aanbevelingen. 

5.1 Conclusies 

Onderstaande conclusies geven primair antwoorden op de hoofdvragen die in deze evaluatie 

voorlagen. 

1. Door een milde vorm van sturing op hoofdlijnen is PIANOo relatief vrij om zelf invul-

ling te geven aan de taken die het oppakt en de doelen die het nastreeft. Daardoor 

kan goed ingespeeld worden op de thema’s en activiteiten die op een bepaald mo-

ment (beleids)relevant zijn.  

2. PIANOo heeft de afgelopen periode met beperkte capaciteit (1,5 fte) een vrij breed 

palet aan taken tot uitvoering gebracht ten behoeve van het programma Innovatie-

gericht Inkopen. Op hoofdlijnen voert PIANOo de volgende taken uit: ondersteunen 

en aanjagen, kennisontwikkeling- en verspreiding, netwerkvorming, beleidsonder-

steuning en monitoring. Het feit dat het programma op dit moment belegd is bij 1,5 

fte maakt het programma echter kwetsbaar, zeker omdat het persoonlijk netwerk 

en meer impliciete kennis (tacit knowledge) zo belangrijk zijn.  

3. De doelgroep van PIANOo is zeer tevreden met de wijze waarop PIANOo haar taken 

uitvoert. PIANOo speelt een belangrijke rol in het faciliteren van de dialoog tussen 

inkopers en innovatiemanagers en dient als kwaliteitskeurmerk richting opdrachtge-

ver/projectleiders (positie als onafhankelijke expert). Daarnaast denkt PIANOo 

gericht en actief mee bij concrete vraagstukken en heeft het veel kennis in huis over 

de verschillende instrumenten en kaders die er zijn om met innovatiegericht inkopen 

aan de slag te gaan (ook richting marktpartijen). Het weet door het delen van prak-

tijkvoorbeelden overheden te inspireren en partijen bij elkaar te brengen.  

4. Ook de (in)directe opdrachtgevers zijn tevreden met de werkwijze van PIANOo en 

wat binnen het II-programma wordt opgepakt en bereikt. PIANOo heeft veel kennis 

in huis op het gebied van innovatiegericht inkopen en heeft een groot netwerk onder 

overheden. Ook de beleidsondersteunende rol van PIANOo wordt sterk gewaardeerd; 

PIANOo denkt zowel op verzoek als proactief mee met beleidskwesties rondom II. 

Doordat PIANOo veel vrijheid wordt geboden in de uitvoering van activiteiten, zijn 

de taken die PIANOo uitvoert en de accenten die het daarin legt momenteel niet 

altijd goed in beeld bij de verschillende beleidsdirecties.  

5. PIANOo bereikt synergie met andere programma’s binnen PIANOo door het gene-

rieke instrumentarium in te zetten om de ambities van II te ondersteunen en 

andersom door het inzetten van instrumenten uit II voor andere programma’s en 

voor het ondersteunen van PIANOo’s basisfunctie. Dat geldt in het bijzonder voor 

het programma MVI waarbinnen innovatie een thema is. De synergie met MVI wordt 

binnen PIANOo bereikt door deeltijdfuncties en gezamenlijke activiteiten (bijvoor-

beeld kennissessies). In beleidsstukken wordt de potentiële synergie tussen II en 

MVI minder goed benut. Innovatie wordt als thema binnen MVI gepositioneerd als 

één van de doelen, terwijl het juist een middel kan zijn om de beleidsdoelstellingen 

binnen MVI te realiseren. 
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6. In relatie tot SBIR kunnen we concluderen dat SBIR één van de instrumenten is die 

ingezet kan worden bij innovatiegericht inkopen. De rol van PIANOo inzake SBIR 

betreft dan ook het onder de aandacht brengen van SBIR als instrument. Voor SBIR 

is echter vanuit EZK/RVO cofinanciering en praktische uitvoeringsondersteuning be-

schikbaar. Dit komt niet altijd overeen met de behoeften van aanbestedende 

overheden omdat SBIR niet altijd het geprefereerde instrument is. SBIR is het sterk 

gericht is op het stimuleren van innovatie in de markt, terwijl overheden zich primair 

richten op het verbeteren van de eigen organisatie. Bovendien leidt de ondersteuning 

van RVO soms tot een vermenging van activiteiten van PIANOo als expertisecentrum 

en RVO-activiteiten met betrekking tot de promotie van SBIR en de begeleiding bij 

de uitvoering van SBIR-trajecten.  

7. We stellen vast dat de activiteiten van PIANOo binnen het programma II vooral bij-

dragen aan het primaire doel van innovatiegericht inkopen, namelijk het inkopen van 

innovaties ten behoeve van de eigen organisatie. De doelgroep gebruikt innovatie-

gericht inkopen in de eerste plaats voor het bereiken van de eigen doelstellingen en 

het oplossen van vraagstukken die met een regulier inkooptraject niet opgelost kon-

den worden. PIANOo draagt hieraan bij door het uitvoeren van activiteiten gericht 

op bewustmaking, het delen van kennis en adviseren van inkooporganisaties. Er be-

staat echter een mismatch in de perceptie van wat II zou moeten opleveren (primair 

en secundair doel). De beleidsambitie van EZK op dit dossier is het beter benutten 

van het innovatiepotentieel van de markt door het creëren van een afzetmarkt voor 

bedrijven, terwijl het door overheden vooral wordt gezien als middel om eigen taken 

efficiënter en effectiever uit te voeren. Samenwerking met de markt of het bevorde-

ren van de economie zijn voor de meeste overheden geen expliciete doelen. Het 

positioneren van innovatie als doel maakt dat er onvoldoende wordt nagedacht over 

een legitieme vraag achter een II-traject waardoor uiteindelijk de opschaling of im-

plementatie stokt na een experiment of pilot. Kortom: wat EZK op dit moment in de 

praktijk met II bereikt komt niet overeen met een voor EZK belangrijke doelstelling 

van II.  

8. In principe behoren alle (semi-)overheidsorganisaties tot de doelgroep van het pro-

gramma II maar in de praktijk bereikt PIANOo vooralsnog vooral organisaties met 

grotere inkoopbudgetten. Er ligt nog een uitdaging in het bereiken van overheden 

die zich (om diverse redenen) nog niet bewust van zijn van het potentieel van inno-

vatiegericht inkopen of expertise of budget missen om hier mee aan de slag te gaan. 

Hier ligt deels een taak voor PIANOo in het aanjagen en inspireren. Echter, met de 

huidige capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van het programma II is het huidig 

doelgroepbereik wat maximaal verwacht kan worden. Bovendien is het doelgroep-

bereik van het programma door de vraaggestuurde werkwijze (mede ingegeven door 

de beperkte capaciteit) sterk afhankelijk van het beroep dat wordt gedaan op onder-

steuning van PIANOo. De acties van PIANOo gericht op het overtuigen van het belang 

en de kansen van II zetten meer in beweging wanneer overheden al ontvankelijk 

zijn voor innovatiegericht inkopen. Het lijkt momenteel vooral te ontbreken aan com-

mitment van beleidsmakers. 

9. Het potentieel van het II-programma wordt nog beknot door het gebrek aan com-

plementaire beleidsimpulsen. Er bestaat een sterke behoefte aan impulsen vanuit 

EZK zelf om ook op het niveau van beleidsmakers aandacht voor II te genereren, 

daar waar PIANOo zich vooral richt op het niveau van inkopers en innovatiemana-

gers/budgethouders. Momenteel zijn de verantwoordelijkheden echter versnipperd 

over EZK waardoor eigenaarschap en een duidelijke doelstelling op II-beleid 

ontbreekt. Naast dat c II onder te brengen bij een Directie die in de positie is om 



Dialogic innovatie ● interactie 47 

invloed uit te uitoefenen op de innovatie-ambities van andere overheden. Directie 

TOP en I&K zijn hiervoor kandidaten. Ook het dieper nadenken over II-rationales en 

–instrumenten is een belangrijk onderdeel van het heroverwegen van mogelijkheden 

om op beleidsniveau (bij ministeries maar zeker ook andere overheden) meer 

belangstelling te krijgen voor de kansen die innovatiegericht inkopen hen – en de 

maatschappij– kan bieden.  

10. Naast het versterken van de beleidsmatige inbedding van II binnen EZK en het beter 

benutten van het bestaand instrumentarium, kan de effectiviteit van het II-pro-

gramma ook versterkt worden door op beleidsniveau meer afstemming te zoeken 

met andere beleidsinitiatieven zoals MVI, de Rijks Innovatie Community (RIC) en de 

Rijksinoopstrategie van BZK. Zo biedt de Rijksinkoopstrategie van BZK een stevig 

fundament waarmee de overheden rijksbreed gestimuleerd worden om met innova-

tiegericht inkopen aan de slag te gaan. EZK kan meegaan met de 

Rijksinkoopstrategie als het gaat om inkopen voor de eigen organisatie en het kan 

juist leidend zijn op het thema II door een extra impuls te geven vanuit de motivatie 

II ook in te zetten voor marktcreatie/oplossing van maatschappelijke vraagstukken.  

11. De vergelijking met de drie benchmarklanden toont dat deze landen een soortgelijke 

aanpak hanteren met het opstellen van een actieplan dat wordt belegd bij een ex-

pertisecentrum. De capaciteit en budgetten beschikbaar voor uitvoering actieplannen 

zijn echter over het algemeen groter dan in Nederland. De expertisecentra voeren 

vergelijkbare activiteiten als training, netwerkactiviteiten, ondersteuning en advies 

en informatie- en bewustwordings-evenementen. Daarnaast wordt in Finland en 

Vlaanderen (co)financiering aangeboden voor verschillende innovatieambities. In elk 

van de landen heeft de overheid tevens een bestedingsdoel voor innovatiegericht 

inkopen uitgesproken (Vlaanderen 3%, Finland 5%, Oostenrijk 2%). In recente eva-

luaties werd echter geconcludeerd dat er beperkt wordt gestuurd op het behalen van 

het bestedingsdoel. Een dergelijke doelstelling bleek eerder een hoop of wens dan 

een serieuze beleidsdoelstelling omdat monitoring, governance, commitment op be-

stuurlijk niveau en financiële impulsen ontbraken. Gelieerd hieraan hebben de landen 

moeite met het monitoren en evalueren van de impact van activiteiten gericht op 

het stimuleren van innovatiegericht inkopen. Dit beperkt de mogelijkheden om actief 

te sturen en bij te sturen bij het behalen van bestedingsdoelen.  

5.2 Aanbevelingen 

Op basis van de door ons uitgevoerde evaluatie en in het verlengde van de hierboven gefor-

muleerde conclusies komen we tot de volgende aanbevelingen. 

1. Bekijk mogelijkheden om PIANOo beter te faciliteren in de uitvoering van het pro-

gramma II door eventuele uitbreiding of versterking van bestaande activiteiten. Het 

samenbrengen van nationale en internationale overheden met soortgelijke innova-

tievragen vergt extra inspanning die niet ten koste zou moeten gaan van de huidige 

activiteiten. Ook het proactiever aanjagen en ondersteunen van overheden die zich 

(om diverse redenen) nog niet bewust zijn van het potentieel van innovatiegericht 

inkopen of expertise of budget missen om hier mee aan de slag te gaan, vergen 

extra inspanningen die met de huidige capaciteit (en prioritering hierbinnen) niet 

geleverd kan worden.  

2. Formuleer als opdrachtgever duidelijkere doelstellingen voor het programma van II 

en spreek duidelijker uit wat van PIANOo verwacht wordt. Hierbij valt te denken aan 

het scherper formuleren van doelgroepen waarop PIANOo zich met haar activiteiten 
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zou moeten richten. Bewaak hierbij wel dat PIANOo enige vrijheid houdt om mee te 

bewegen met actuele ontwikkelingen.  

3. Overweeg naast een bottom up stimulering van innovatiegericht inkopen via uitvoe-

ring aan PIANOo een meer top down stimulering van innovatiegericht inkopen. EZK 

zou zelf meer als wegbereider voor PIANOo kunnen fungeren richting andere depar-

tementen en nadrukkelijker de verbinding kunnen leggen met de maatschappelijke 

missies. Benader innovatiegericht inkopen als middel om mede vorm te geven aan 

de realisatie van bredere maatschappelijke en economische doelstellingen waarbij 

het primaire doel (het verbeteren van de eigen bedrijfsvoering en dienstverlening) 

voorop staat. Hiermee wordt voorkomen dat het te veel wordt gezien een als een 

doel op zich en zal ook op het niveau van beleidsmakers meer enthousiasme ont-

staan voor dit instrument.  

4. Overweeg om II bij een andere Directie binnen EZK te beleggen. Directie TOP en I&K 

zijn hiervoor kandidaten. De Directie TOP is een kandidaat omdat er een koppeling 

kan worden gelegd met valorisatie. De tweede kandidaat is de Directie Innovatie en 

Kennis vanwege de link met SBIR en de beleidsverantwoordelijkheid van deze Direc-

tie voor innovatie. Ten slotte geldt in het algemeen dat de coördinatie tussen de 

verschillende directies met verantwoordelijkheid op dit thema binnen EZK versterkt 

kan worden. 

5. Kijk integraler naar het portfolio van instrumenten en rationales om II te bevorderen. 

Bekijk ook de mogelijkheden om het financieel stimuleren en ondersteunen van in-

novatiegericht inkopen beter af te stemmen op behoeften van overheden en 

onafhankelijk te maken van het type II-instrument. Overweeg hierbij om de brede 

II-ondersteuning samen te voegen met specifieke instrument-ondersteuning als 

SBIR. Daardoor kan beter worden afgestemd wie welke taken op zicht neemt om de 

samenwerking tussen PIANOo en RVO te verbeteren.  

6. Zoek meer afstemming en synergie met initiatieven die vanuit IenW (MVI), BZK en 

RIC worden genomen op innovatiegericht inkopen. Kijk hierbij kritisch naar het po-

sitioneren van II als apart programma binnen MVI. Sluit aan bij de ambitie van BZK 

om inkoop op het netvlies van de departementen te krijgen als beleidsinstrument en 

versterk dit door vanuit EZK een extra impuls te geven door II ook in te zetten voor 

marktcreatie/oplossing van maatschappelijke vraagstukken.  
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Bijlage 1. Gesprekspartners 

Interviews 

Naam Organisatie Type 

Floris den Boer en Baldwin Hen-

derson 

PIANOo (uitvoering ‘Inno-

vatiegericht Inkopen’) 

Uitvoering 

Mai-Ly Pham en Joep de Wit Directie MC  Opdrachtgever 

Monique de Jong en Rianne 
Overeem 

Directie I&K Opdrachtgever 

Paul Schmitz  Directie O (Dossierhouder EZK) Opdrachtgever 

Ruth Schipper, Karel Brasser en 
Herm van der Beek 

Directie TOP  Opdrachtgever 

Saskia Ras IenW (coördinatie MVI) Aanpalend beleid 

Mijke Vriens RVO (SBIR) Aanpalend pro-
gramma 

Ivo Bonajo  BZK (Transitiegericht op-
drachtgeven, 
rijksinkoopstrategie) 

Aanpalend beleid 

 

Deelnemers groepsgesprek 

Naam Organisatie Type 

Bertwin Lussenburg Justitie & Veiligheid Doelgroep 

Michelle Spaas  Prorail Doelgroep 

Jantsje op den Hoek  Prov. Overijsel  Doelgroep 

Johan Arends  Waterschap HHNK  Doelgroep 

Gijsbert de Jong  Rijkswaterstaat Doelgroep 
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Bijlage 2. Internationale studie 

Vlaanderen 

Vlaanderen heeft sinds 2016 een Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Het 

PIO is gericht op alle overheidsorganisaties in Vlaanderen en organisaties uit de publieke 

sector die vallen onder de wet op de overheidsopdrachten. Het streeft in het bijzonder sa-

menwerking met steden en gemeenten na, maar ook ziekenhuizen en aankoopcentrales uit 

de sociale sector, kunnen belangrijke partners zijn in het realiseren van het programma.  

Het PIO maakt integraal deel uit van het overkoepelende Vlaams Plan Overheidsopdrachten. 

Dit plan dient te zorgen voor een meer strategisch en gecoördineerd beleid voor overheids-

opdrachten bij de Vlaamse overheid en bij uitbreiding voor Vlaanderen. Het uitgangspunt is 

het effectief en efficiënt inzetten van het instrument overheidsopdrachten om een bijdrage 

te leveren aan de realisatie van beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Het Vlaams 

plan Overheidsopdrachten zet in op zes thema’s: 

• Professionalisering van het aankoopbeleid 

• Realiseren van end-to-end e-procurement 

• Bevorderen van deelname door KMO’s (MKB’ers) 

• Bevorderen van integere overheidsopdrachten 

• Duurzame en innovatieve overheidsopdrachten 

• Overheidsopdrachten als ondersteunend instrument bij strategische projecten 

Dit plan legt op een hoog niveau de overkoepelende strategische doelstellingen voor over-

heidsopdrachten in de periode 2016-2020 vast. De aansturing verloopt via het Vlaams 

Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten. Het is samengesteld uit vertegenwoordigingen 

van de Vlaamse overheid, lokale besturen, bedrijfssectoren en academische wereld en kent 

diverse organen, zoals een uitgebreid bureau, een reflectiegroep en diverse werkgroepen. 

De PIO-projectleider zetelt in deze organen.  

Van 2009 tot 2014 kende Vlaanderen tevens een actieplan duurzame overheidsop-

drachten. Het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten werd in 2015 opgevolgd 

door het Vlaams Plan Overheidsopdrachten. Het aanmoedigen van innovatieve overheidsop-

drachten en het aanmoedigen van duurzame overheidsopdrachten vallen binnen het Vlaams 

Plan Overheidsopdrachten samen onder één doelstelling. De aanpak van PIO wordt afge-

stemd op de acties ‘duurzame overheidsopdrachten’ en men pakt aspecten zoals 

communicatie, promotie, kennisbeheer, monitoring gezamenlijk aan. 

Het PIO heeft als doel bij te dragen aan de volgende drie strategische doelstellingen:  

1. De werking van de overheid moderniseren en de kwaliteit en efficiëntie van publieke 

diensten verbeteren; 

2. De groei en competitiviteit van ondernemingen, in het bijzonder bij kmo’s, verster-

ken door diffusie van innovaties te versnellen en markten te vernieuwen,  

3. Innovaties te realiseren voor specifieke uitdagingen in domeinen van maatschappe-

lijk belang (gezondheid, energie, veiligheid, …), 

Bij deze drie strategische doelstellingen zijn de volgende operationele doelstellingen gefor-

muleerd: 

• Uitbouwen van een kennisplatform ‘innovatieve overheidsopdrachten’ 
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• 3% van aankoopbudget besteden aan innovatieve producten, diensten en processen 

(PPI) 

• Samenstellen van projectportfolio van precommerciële innovatieprojecten (PCP) 

• Stimuleren van de deelname aan Europese PPI en PCP projecten 

Het PIO richt zich op zowel precommercieel aankopen (PCP) als overheidsopdrachten voor 

innovatie (PPI). PCP en overheidsopdrachten voor innovatie zijn complementair in het gehele 

proces van innovatiestimulering via overheidsaankopen (van nieuwe dan wel bestaande in-

novatieve oplossingen).  

Het departement EWI, afdeling ondernemen en innoveren, is verantwoordelijk beleidsminis-

terie. Het programma liep oorspronkelijk van 1 juli 2016 tot eind 2019. Een team van 3,9 

fte binnen het departement EWI (afdeling ondernemen en innoveren) is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het actieplan. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van juridische, ad-

ministratieve en logistieke ondersteuning van het departement EWI (ongeveer 2 fte). Het 

Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) wordt ingezet voor extra innovatie-expertise.  

Het jaarlijks budget voor PIO omvat het volgende:  

• Voor de (co)financiering van projecten: 5 miljoen euro 

• Voor de algemene werking: 50.000 euro52 

• Voor de personeelskosten en overhead: ca. 450.000 euro 

Cofinanciering wordt verstrekt aan de meest relevante vraagstukken, met name afkomstig 

van steden en gemeenten. PIO biedt hiertoe begeleiding en cofinanciering (via een 50-50 

partnerschap). De financiering wordt op drie manieren verstrekt: 

- Voor het voortraject is tot 30.000 euro beschikbaar. 

- Voor de aankoop van R&D-diensten om in co-creatie met de markt een oplossing te 

ontwikkelen is 15.000 tot 1.000.000 euro per project beschikbaar. Dit traject resul-

teert in een oplossing. 

- Voor proefprojecten, waarin innovatieve oplossingen van de markt worden afgeno-

men, is eveneens 15.000 tot 1.000.000 euro per project beschikbaar. 

De specifieke vraag van elk traject bepalen de omvang van de mogelijke cofinanciering. Er 

zijn in principe geen maximale bedragen voorzien. Er zijn in de periode 2016-2018 drie op-

roepen gelanceerd waarin 50 projecten werden geselecteerd. Voor de geselecteerde 

projecten biedt het PIO naast begeleiding in het voortraject ook de mogelijkheid tot cofinan-

ciering (tot maximaal 50%) voor de ontwikkeling en validering van innovatieve oplossingen. 

De huidige projecten worden voornamelijk uitgevoerd door departementen en uitvoerings-

organisaties en lokale overheden, ziekenhuizen of publieke organisaties komen nog minder 

aan bod. Tot slot biedt het PIO aan alle Vlaamse publieke actoren informatie over innovatieve 

aankoopprojecten. Via zijn nieuwsbrief informeert het PIO bijvoorbeeld over relevante acti-

viteiten en initiatieven in Vlaanderen en Europa. Momenteel ontwikkelt het PIO-team 

aan een gids om alle beschikbare informatie en kennis inzake innovatieve overheidsopdrach-

ten binnen de Vlaamse overheid bijeen te brengen en om de informatie verder uit te bouwen 

met o.a. toolkits, handleidingen en modeldocumenten.  

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten is begin 2019 intern geëvalueerd en het 

is inmiddels verlengd tot eind 2023. In de evaluatie werd geconcludeerd dat de huidige 

 

52 Aan ondersteuning van het beheer van het programma en in het bijzonder voor diverse communicatie-

initiatieven (organisatie events, publicatie brochures) werd in 2017 een bedrag van 21.324 euro en in 

2018 een bedrag van 16.589 euro besteed. 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/node/6109
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personeelscapaciteit ontoereikend is voor het uitvoeren van alle acties (inmiddels is het team 

uitgebreid naar 6 fte). Ook werd geconcludeerd dat de 3%-doelstelling niet gemonitord kan 

worden. Tot slot bleek uit de evaluatie dat het ontbreken van gedragen innovatiegenda’s op 

Vlaams niveau een risico is voor het PIO omdat dit het integreren van maatschappelijke 

uitdagingen in andere beleidsdomeinen bemoeilijkt.  

Oostenrijk 

In Oostenrijk is in 2013 het Public Procurement Promoting Innovation (PPPI) Service Centre 

opgericht binnen het Federale Inkoop Agentschap (BBG)53. Het service center is opgericht in 

het kader van het Oostenrijkse actieplan voor Public Procurement Promoting Innovation dat 

in 2012 werd geïmplementeerd vanuit de behoefte om ook vraaggestuurd innovatie instru-

mentarium te ontwikkelen. Het Oostenrijkse PPPI-plan omvat zowel PPI als PCP. Sinds 2011 

is innovatiegericht aanbesteden een prioriteit in de Oostenrijkse federale strategie voor on-

derzoek, technologie en innovatie. Het doel van de Oostenrijkse regering is tweeledig: 

• het aanmoedigen van de industrie om innovatieve goederen/diensten te leveren; 

• om geavanceerde en (eco-)efficiënte goederen/diensten te bieden aan overheidsin-

stanties en burgers. 

Er wordt in het actieplan geen specifiek bestedingsdoel genoemd hoewel in het coalitieak-

koord 2017-2022 de ambitie wordt uitgesproken om 2% van de aankoopbudgetten in te 

zetten voor innovatiegerichte bestedingen. Het actieplan wordt gefinancierd door het Minis-

terie van Digitale en Economische Zaken (BMDW) en het Ministerie van Transport, Innovatie 

en Technologie (BMVIT). Deze ministeries zijn tevens beleidsverantwoordelijk.  

Het actieplan omvat een aantal specifieke acties en initiatieven, de belangrijkste zijn: 

• Het verbeteren van de uitwisseling van informatie tussen uitbestedende overheden 

en leveranciers (vooral MKB), bijvoorbeeld door de oprichting van thematische plat-

formen of onlinefora.  

• Het creëren van een PPPI service netwerk bestaande uit een PPPI service center 

(inclusief personeel en online diensten) en PPPI service partners. 

• Het initiëren van pilotprojecten om de kloof tussen R&D-trajecten en marktintroduc-

tie te overbruggen. Men wil gebruik maken van precommerciële inkoop (PCP) als 

onderdeel van de PPPI-beleidsmix. Dit geldt met name wanneer het gaat om maat-

schappelijke thema’s en er geen adequate marktoplossing bestaat 

• Een aanpassing van de Oostenrijkse wet voor openbare aanbestedingen: De Oos-

tenrijkse aanbestedingswet moet PPPI uitdrukkelijk bevorderen door innovatie als 

een secundaire aanbestedingsdoelstelling te behandelen (zoals bij duurzaamheid, 

sociale kwesties en MKB’ers al gedaan is);  

Het PPPI Service Center fungeert inmiddels als centraal aanspreekpunt voor zowel PCP als 

PPI in Oostenrijk. Het heeft drie hoofddoelstellingen:  

• het vergroten van het bewustzijn voor PPPI; 

 

53 BBG is de centrale inkoopcentrale van de Oostenrijkse regering. Het werd in 2001 opgericht om cen-

trale aankoopdiensten te verlenen aan federale ministeries, met name om te onderhandelen over 

kadercontracten en deze ter beschikking te stellen van de federale staat en andere overheidsinstanties. 

De belangrijkste taken van de dienst zijn het "bundelen" van eisen om betere prijzen en voorwaarden 

van leveranciers te verkrijgen en het standaardiseren van overheidsaankopen om de verwerkingskos-

ten en juridische risico's te beperken. BBG is volledig in handen van de Bondsrepubliek Oostenrijk, 

vertegenwoordigd door het ministerie van Financiën. 
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• het matchen van publieke inkopers en potentiële aanbieders van innovatieve oplos-

singen; 

• het verhogen van het totale aandeel van aanbestedingsbudgetten voor innovatiege-

richte aanbestedingen.  

De grootste uitdaging in de implementatie van het Actieplan is het mobiliseren van aanbe-

stedende overheden.54 Er worden hiervoor twee oorzaken aangewezen. Enerzijds reageren 

inkopers traag omdat innovatiegericht inkopen gebruikelijk initieel meer tijd (en geld) kost 

ten opzichte van standaard inkoopprocedures. Anderzijds vergt het een inkoopstrategie en 

betrokkenheid en inzet van de directie van de inkooporganisatie en het accepteren van risico 

en onzekerheid (kans op mislukken). Men heeft daarom overwogen om sterkere stimulansen 

(zoals verplichte doelstellingen, sancties) in te voeren maar in plaats van 'command & con-

trol' is de 'empowerment'-benadering het leidende principe. Het PPPI Service Center biedt 

hiertoe generieke diensten als training, netwerkactiviteiten, ondersteuning en advies, infor-

matie- en bewustwordingsevenementen voor stakeholders (o.a. roadshows in de regio). 

Naast deze generieke diensten, biedt het enkele specifieke activiteiten, namelijk:  

• Een online-platform55 dat een soort marktplaats is waarop overheden hun behoeften 

en uitdagingen kenbaar maken en leveranciers hun innovatieoplossingen aanbieden. 

Bedrijven kunnen hun producten en diensten gratis op het online platform aanbie-

den. Een jury van experts beslist welke van deze producten en diensten geschikt zijn 

voor PPPI en gebruikt kunnen worden door de publieke sector. Als een publieke op-

drachtgever niet in staat is om de juiste oplossing op het platform te vinden, dan 

kan de opdrachtgever een "Challenge" publiceren als uitnodiging aan innovatieve 

bedrijven om nieuwe en individuele oplossingen in te dienen. Het PPPI Service Center 

neemt hier een actieve bemiddelende rol in (matching).  

• PPPI-competitie die vouchers toekent die gebruikt kunnen worden voor ondersteu-

ning bij PPI (zoals technische ondersteuning, juridisch advies of 

projectmanagement). De vouchers en de aangeboden adviesdiensten voor de voor-

bereiding van PPPI-projecten zijn gratis en worden geselecteerd op basis van een 

competitie. Het budget voor 2017 bedroeg €100.000 en de totale financiering die 

tussen 2014 en 2017 werd toegekend, bedroeg ongeveer €280.000. 

Het team verantwoordelijk voor het PPPI Service Center bestaat uit zes personen.  

Ook het ontwikkelingen van een monitoringssyssteem is onderdeel van het Actieplan. Bijbe-

horende activiteiten betreffen de ontwikkeling van KPI's voor het kwantificeren van 

innovatieve aanbestedingen, publicatie van jaarverslagen over de situatie van PPI in Oos-

tenrijk, en het ontwikkelen van een projectdatabank. Eén van de indicatoren is het aandeel 

innovatie in overheidsopdrachten van het totale inkoopvolume. Het Oostenrijks bureau voor 

de statistiek heeft een poging gedaan dit te meten door middel van een survey. Hier kwam 

een range van 2,3%-3,3% uit. Echter, er vindt op dit moment geen systematische monito-

ring plaats vanwege moeilijkheden m.b.t. het meten van effecten.  

Daarnaast omvat het monitoringssysteem volgens het oorspronkelijke plan ook een evaluatie 

op basis van prestatie en activiteiten die worden gebruikt om informatie te verkrijgen over 

de ontwikkeling van het PPPI-initiatief in zijn geheel en het PPPI Service Center in het bij-

zonder. In een evaluatie van de implementatie van het Actieplan in 2018 werd geconcludeerd 

 

54 OECD (2017), Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies, OECD Public Gov-

ernance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264265820-en. 

55 http://www.innovationspartnerschaft.at/ 
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dat er nog ruimte voor verbetering is voor wat betreft het ontwikkelen van indicatoren ge-

bruikt om een meer coherente en valide set van indicatoren te bereiken. 56 

De implementatie van het PPPI Actieplan is in 2018 geëvalueerd. De belangrijkste conclusies 

kunnen als volgt worden samengevat: 

• Het onderzoek concludeert dat de overall impact van alle activiteiten onder het PPI-

initiatief achterblijft op de originele plannen. De houding ten opzichte van publiek 

inkopen blijft gericht op het principe van directe kostenefficiëntie op korte termijn. 

Tegelijkertijd zijn er niet genoeg aantrekkingsfactoren, dat wil zeggen er is geen 

enkele vorm van verplichting voor openbare aanbesteders om gebruik te maken van 

PCP/PPI (zoals een kwantitatieve doelstelling, strategische plannen etc.).  

• Bovendien is op strategisch niveau het politieke engagement niet breed of sterk ge-

noeg om het PPPI-gedachtengoed in alle ministeriële strategieën en de volledige 

uitvoering ervan na te streven. De politieke bereidheid om inkoopkracht in te zetten 

voor innovatiebevordering bestaat weliswaar en wordt geuit in verschillende rele-

vante beleidsdocumenten.57 De bestaande governance, stimulansen en de 

beschikbare middelen houden daar echter geen gelijke tred mee. Dit is het duidelijkst 

merkbaar door het gebrek aan coördinatoren voor innovatiegericht inkopen en het 

gebrek aan II-plannen in verschillende ministeries. Het ontbreekt Oostenrijk dus nog 

steeds aan een strategische, politiek gesteunde impuls om de benodigde verandering 

in houding te stimuleren en versnellen.  

• Het plan heeft (ondanks dat de impact nog achterblijft) wel op juist wijze de essen-

tiële rol van bewustmaking, mentaliteitsverandering, het aanbieden van opleidingen 

en ondersteuning van inkooporganisaties vastgesteld en de activiteiten hierop afge-

stemd. Hoewel innovatiegericht inkopen nog niet zo systematisch wordt toegepast, 

zijn de eerste stappen in die richting wel gezet. Het feit dat dit een langetermijnper-

spectief en uithoudingsvermogen vereist, is diep verankerd in het totaalconcept en 

de acties. 

• Het PPPI Service Center functioneert - binnen de grenzen van de zijn kadervoor-

waarden, zoals zijn mandaat en middelen – goed en levert cruciale resultaten op met 

betrekking tot bewustwording, informatieverspreiding, opleiding en netwerkvorming. 

Het Service Center heeft vooral een belangrijke katalytische functie met betrekking 

tot de ontwikkeling en begeleiding van PPPI-projecten. 

Finland 

Finland besteedt ieder jaar €35 miljard aan overheidsopdrachten; dit is 16% van het GDP in 

het land.58  

In 2008 is het promoten van innovatieve overheidsopdrachten en PCP geïdentificeerd als 

beleidsdoel in de nationale innovatiestrategie. Dit is verder uitgewerkt in 2010, in het Action 

Plan for Demand and User-Driven Innovation. PCP maakt deel uit van een innovatiestrategie 

en –beleid en heeft drie prioriteiten: pre-commercieel onderzoek uitlokken, innovatie voor 

de overheid én innovatie voor de private sector (catalytic procurement).  

 

56 Austrian Institute for SME Research (2018). Evaluation of the implementation of the Action Plan on 

Public Procurement Promoting Innovation in Austria Synthesis Report. 

57 O.a. in het regeerakkoord wordt de ambitie uitgesproken en het PPPI-plan is gelinkt aan de Oosten-

rijkse nationale strategie voor onderzoek, technologie en innovatie.  

58 Ojala, E. (2019).  Sustainable public procurement.  
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Van 2013 tot 2016 had het Smart Procurement Programme tot doel het creëren van een 

gunstige context (voorwaarden) en de noodzakelijke financiële en andere steun voor inno-

vatief aanbesteden. Business Finland59 (voorheen Tekes) was verantwoordelijk voor de 

financiering van projecten binnen dit programma. Het cofinanciert 40-50% van de totale 

projectkosten voor zowel de precommerciële als de commerciële aanbesteding (laatstge-

noemde is pas mogelijk als er ook in de eerste fase subsidie verworven is). Het programma 

had een budget van €30 miljoen over de periode 2013-2016 en cofinancierde in de periode 

55 projecten voor een totaal van €16,7 miljoen. 

De huidige regering heeft als doel gesteld om van alle overheidsopdrachten tenminste 5% 

innovatief te laten zijn, waarbij de minister-premier innovatieve publieke inkopen heeft ge-

definieerd als ‘de adoptie van een nieuw of significant verbeterd product of service dat de 

productiviteit, kwaliteit, duurzaamheid en/of effectiviteit van publieke service verbetert’. De 

overheid heeft als doel om op deze manier haar aankopen tevens te gebruiken voor duur-

zaamheidsdoelen. Zowel PCP als PPI worden hierin meegerekend, al is de focus volgens 

OECD60 vooral gericht op PPI omdat dit bredere kansen lijkt te bieden.  

Als gevolg van dit doel is innovatiegericht inkopen als prioriteit opgenomen in verschillende 

horizontale beleidslijnen, namelijk regionaal, economisch, openbaar aanbesteden, innovatie 

en R&D. Daarnaast heeft de Finse overheid een specifiek Actieplan opgesteld en het compe-

tentiecentrum voor duurzame en innovatieve overheidsopdrachten (KEINO) opgericht. Dit 

actieplan bevat 14 maatregelen, verdeeld over de gebieden management, delen van infor-

matie, ontwikkelen van vaardigheden en risicomanagement tools. Het doel van deze 

maatregelen is viervoudig:  

- Een meer strategische aanpak voor innovatie opdrachten; 

- Betere voorbereiding en beter management van opdrachten in administratieve 

branches;  

- Het creëren van een systematisch ontwikkelingsproces voor samenwerking onder 

centrale overheidssectoren en administratieve branches.  

- Het ondersteunen van het overheidsdoel om het aandeel van innovatiegericht inko-

pen te verhogen tot 5%.  

Het actieplan heeft voor elk van de 14 maatregelen concrete verwachte resultaten geformu-

leerd. Volgens het actieplan moeten innovatiegericht inkopen bijvoorbeeld worden 

opgenomen in het prestatiebeheer (KPI's) van elke overheidsorganisatie om een systemati-

sche aanpak te waarborgen.  

Een ander onderdeel van het plan is het oprichten van een competentiecentrum. In het 

voorjaar van 2017 besliste de regering om een competentiecentrum voor duurzame en in-

novatieve aanbestedingen op te richten (n.a.v. de doelstelling), dat sinds april 2018 

operationeel is: het competentiecentrum (KEINO) is het belangrijkste operationele orgaan 

voor de ondersteuning van inkopers bij de uitvoering van het beleid inzake innovatiegericht 

inkopen. KEINO wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Werkge-

legenheid met een bedrag van €6 miljoen voor vier jaar en aangestuurd door een 

vertegenwoordiging van zes ministeries. KEINO helpt zowel publieke als private partijen om 

meer uit overheidsopdrachten te halen. Hierbij maken zij voornamelijk gebruik van 

 

59 Business Finland is het Finse financieringsagentschap voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie en 

stimuleert brede innovatie activiteiten in kenniscentra, de industrie en de dienstensector. Business 

Finland is verantwoordelijk voor het cofinancieren van innovatieve overheidsopdrachten. Dit doen zij 

door totale projectkosten tot 50% te vergoeden.  

60 OECD (2017). Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies, OECD Public Gov-

ernance Reviews. OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264265820-en 
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kennisuitwisseling. Ook helpen zij bij het stellen van sectorspecifieke doelen en monitoren 

zij de resultaten. Voor de periode 2018-2021 richt KEINO zich op de volgende uitdagingen: 

• Gebrek aan deskundigheid op het gebied van de uitvoering van overheidsopdrach-

ten voor innovatie  

• Gebrek aan bewustzijn van het potentieel van overheidsopdrachten voor innovatie 

bij het nastreven van sociaaleconomische doelstellingen 

• Gebrek aan samenwerking tussen openbare aanbesteders  

In het kader van de eerste uitdaging heeft KEINO een interessante maatregel genomen, 

namelijk het ontwikkelen van een netwerk van ‘veranderingsagenten’ (muutosagenttien). 

Dit zijn regionale adviseurs voor duurzame en innovatieve inkoop. Deze adviseurs fungeren 

als lokale contactpunten om KEINO dichter bij lokale inkopers te brengen. De adviseurs wer-

ken in hun gebied in overeenstemming met de activiteiten van KEINO (kennis delen, 

bewustzijn creëren, netwerken) en delen informatie met KEINO over de suatie in hun regio 

en lokale behoeften. KEINO's doel is om 18 adviseurs in heel Finland aan te stellen.  

Het Smart Procurement Programme (2013-2016) is onlangs geëvalueerd.61 Dit rapport con-

cludeert dat het programma weliswaar succesvol is geweest op projectbasis maar geen 

bredere impact heeft gehad op het ecosysteem. Het grootste probleem volgens de onder-

zoekers is dat er geen echte eis is voor de publieke sector om zich in te zetten voor 

overheidsopdrachten voor innovatie. De doelstelling om 5% van de inkoopkracht voor inno-

vatie te gebruiken, is eerder een hoop of wens dan een serieuze beleidsdoelstelling. Er zijn 

geen eisen, toezicht of andere beheersmaatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat er 

vooruitgang wordt geboekt bij het bereiken van deze doelstelling. Zonder een echte toezeg-

ging en top-down maatregelen om de overheidssector ertoe aan te zetten 

innovatieaanbestedingen te doen, zullen alle ondersteunende maatregelen grotendeels on-

doeltreffend blijven. Het is daarom van belang dat de beleidsmix een echte politieke 

verbintenis omvat die wordt gecommuniceerd via een verplichting of een stimulans voor 

aanbestede organisaties om ervoor te zorgen dat zij voldoende gemotiveerd zijn om een deel 

van hun aanbestedingsbudget te gebruiken voor innovatieaanbestedingen. 

Met betrekking tot KEINO wordt geconcludeerd dat de oprichting van KEINO weliswaar nodig 

was maar wel pas na beëindiging van het Smart Procurement Programme. De steun die 

KEINO biedt blijft bovendien voornamelijk op het niveau van kennisdistributie, netwerken en 

wederzijds leren. Er is volgens de onderzoekers meer steun nodig en mogelijke opties zijn 

bijvoorbeeld de oprichting van een speciale organisatie of eenheid die ofwel een overheids-

organisaties kan coachen/begeleiden bij innovatiegericht inkooptrajecten of deze trajecten 

zelfs namens de overheidsorganisaties kan uitvoeren. Een andere optie is de ontwikkeling 

en het opleiden van een netwerk van deskundigen op het gebied van innovatiegericht inko-

pen en het verstrekken van financiële middelen aan overheidsorganisaties die een beroep 

willen doen op extern advies ter ondersteuning van hun innovatiegerichte inkooptrajecten.  

 

61 Romanainen, J.; Vingre, A.; Beckers, D.; Roman, L.; Gonzales, D.; Bengtsson, J.; Dubinskas, P. 

(2019). Programmes changing practices for innovation. Geraadpleegd van https://www.businessfin-

land.fi/globalassets/julkaisut/1_2019-programmes-changing-practices-for-innovation.pdf 
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