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Afwegingsprotocol innovatiegericht ‘inkopen’ infra (keuzehulp juiste aanpak ‘inkopen’ 
innovatieve infra-oplossingen) 

 
Organisatie: CROW 
Standplaats: Ede  
Start opdracht: Per direct 
Contactpersoon organisatie: (Reinier) Trommel 
Contactpersoon Universiteit Twente: (André) Dorée 
  
Organisatie 
Zie www.crow.nl 
  
  
Opdrachtomschrijving 
Zowel door aanbieders als afnemers van innovatieve infra-oplossingen wordt aangegeven dat de 
aanbestedingswet- en regelgeving en -beleid een belangrijke belemmering is voor de toepassing van 
innovaties. Veelal gaat het om een ervaren belemmering. In de praktijk is er wel degelijk veel 
mogelijk, maar zijn deze niet altijd bekend. Daarbij geldt dat er weliswaar veel informatie beschikbaar 
is over de mogelijkheden voor een aanbestedende dienst om innovatieve infraoplossingen uit te 
markt te halen c.q. in te kopen (bijv. via PIANOo), maar het nog ontbreekt aan praktisch hanteerbare 
hulpmiddelen waarmee een provincie of gemeente direct aan de slag kan. Grote opdrachtgevende 
organisaties hebben deze kennis vaak wel in huis, maar dat geldt voor middelgrote en kleinere 
organisatie veelal niet en zij hebben vaak ook de tijd niet om zich te verdiepen. Het zou voor die 
laatste groep helpen als er een soort beslisboom beschikbaar is die hen via een aantal vragen kan 
leiden naar de juiste aanpak om innovaties uit de markt te halen. Het hoeft dan niet altijd te gaan om 
een aanbestedingsvorm. Er zijn ook andere wegen om innovaties toegepast te krijgen. Een 
beslisboom kan op een praktische en efficiënte wijze een provincie of gemeente helpen om de juiste 
weg te bewandelen. Het idee is dat als je via de beslisboom bij een geschikte aanpak komt er 
vervolgens praktische informatie wordt gegeven welke concrete stappen je moet zetten (hoe-vraag). 
Daarbij worden (voor zover beschikbaar) praktijkvoorbeelden gegeven. Dit betekent dat een student 
zich allereerst verdiept in de beschikbare kennis (PIANOo/CROW) op het terrein van het uit de markt 
halen van innovatieve infra-oplossingen en deze kennis omzet in een beslisboom. Daarbij moet per 
uitkomst van de beslisboom op een zo praktisch mogelijke wijze worden beschreven op welke wijze 
de aanpak uitgevoerd moet of kan worden (operationaliseren). Verder moeten praktijkvoorbeelden 
van de onderscheiden aanpakken worden opgespoord en worden beschreven. Denkbaar is dat 
hiervoor interviews met de betrokken partijen worden afgenomen.     
 
Zie ook: Infra-Innovatie Netwerk 
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