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1. Achtergrond en aanleiding marktuitvraag 

 

1.1 Start up in Residence 

De provincie Overijssel gelooft in de kracht van innovatie. Innovatie draagt fors bij aan het 

oplossen van maatschappelijke opgaven, zorgt voor duurzame groei en levert werkgelegenheid 

op. Innovatie biedt oplossingen, zeker als het een kans krijgt! De provincie Overijssel wil die kans 

bieden door innovatiegericht inkopen en de eerste klant (launching customer) van deze 

innovaties te zijn. 

De provincie is op zoek naar samenwerking met innovatieve bedrijven om gezamenlijk 

oplossingen te  creëren voor maatschappelijke uitdagingen van de Provincie. Met de Startup in 

Residence  (vanaf nu SiR Overijssel) aanpak hoopt de provincie daarnaast bedrijven een impuls 

te kunnen geven in de ontwikkeling van hun bedrijf. De provincie nodigt nadrukkelijk 

ondernemende studenten, start ups, mkb, groot bedrijf en consortia met innovaties uit om deel 

te nemen aan de procedure. Geselecteerde bedrijven werken in een programma samen met de 

provincie aan nieuwe oplossingen. Het programma is er op gericht om in een relatief korte 

periode, 8 weken, een innovatie te valideren en uit te werken in een businesscase.  

Naast versneld werken aan een business case, creëert deze aanpak ook de setting om als 

provincie en innovatief bedrijf bij elkaar in de keuken te kijken. En zo meer begrip over en weer 

te krijgen hoe de organisatie in elkaar steekt en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen.  

1.2 Aanleiding voor de uitvraag 

Er zijn verschillende vraagstukken geïnventariseerd binnen de provincie Overijssel,  die behoefte 

hebben aan innovatieve oplossingen. In deze uitvraag zijn die vraagstukken gebundeld en 

worden innovatieve bedrijven uitgedaagd om in samenwerking met de provincie een oplossing 

uit te werken voor één of meer van de vraagstukken.  

1.3 Doel van de uitvraag 

Het uiteindelijke doel van de uitvraag betreft het inkopen van één of meerdere oplossingen per 

vraagstuk (in de vorm van product of dienst), waarmee maatschappelijke problemen kunnen 

worden aangepakt.  
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2. De Vraagstukken 
Deze marktuitvraag beschrijft 7 vraagstukken (inclusief een wildcard) waarvoor de provincie een 

oplossing zoekt. In de paragrafen 2.1 tot en met 2.7 zijn de vraagstukken uitgewerkt.  

2.1 Onderwater monitoring 

 

Inleiding 

De provincie Overijssel heeft als bevoegd gezag de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en 

veiligheid van provinciale vaarwegen, zwemwateren en ontgrondingen. Hierbij is het goed 

monitoren van de stand van zaken onder water een kerntaak. Voorbeelden zijn: de status van de 

bodem van vaarwegen, taludbepalingen, de kwaliteit van kunstwerken onder water, de status van 

oeverbescherming, de diepte van zwemwater en de diepte van ontgrondingen. Bij zwemwater 

gebeurt dit nu handmatig met peilstokken. Bij vaarwegen wordt de betreffende aannemer gevraagd 

beeldmateriaal te verzamelen en acties te ondernemen. Bij oeverbescherming worden op 

projectbasis adviesbureaus ingehuurd voor beeldmateriaal en rapportages. Bij de provincie is geen 

actueel beeld van de situatie en hiermee onvoldoende referentiemateriaal van huidige en gewenste 

situaties. 

Doelen 

De ambitie van de provincie Overijssel is om dit monitoren op een efficiënte, effectieve manier te 

(laten) doen met state-of-the-art oplossingen die resulteren in goed bruikbare informatie: Onder 

Water Monitoring 2.0. Doelen per onderdeel zijn: 

 Inspectie oeverbeschermingen: doelmatig onderhoud, hiertoe vaststellen schade, plek van 
schade, aard van schade, aard reparatie, timing reparatie direct of na 1 of 3 jaar (of anders). 

 Kunstwerken onder water: doelmatig onderhoud, hiertoe vaststellen schade, plek van 
schade, aard van schade, aard reparatie, timing reparatie direct of na 1 of 3 jaar (of anders). 

 Bodem vaarwegen: waarborgen van de veiligheid van schepen, talud-stabiliteit t.b.v. 
vaardiepte en t.b.v. stabiliteit oeverbescherming. 

 Bodem zwemvijvers: waarborgen veiligheid van zwemmers. 
 Ontgrondingen: veiligheid, geen overschrijdingen van ontgrondingsdieptes, talud-stabiliteit 

ter voorkoming van verzakking nabijgelegen infrastructuur. 
 

Functionele eisen 

De oplossing die we zoeken moet overal te water kunnen, ook op minder toegankelijke plaatsen. De 

oplossing moet goed te bedienen zijn en goed te vervoeren. 

Oeverbeschermingen & kunstwerken: 

 Oplossing werkt in helder en troebel water, in licht en in donker. 
 Nauwkeurigheid plaatsbepaling: xyz, 5 cm nauwkeurig t.o.v. Rijksdriehoek coördinaten. 
 Aard & plaats van de schade moet herleidbaar zijn. 
 Tot ca. 5 meter diepte. 

 
Zwemvijvers, vaarwegen en ontgrondingen: 

 Oplossing werkt in helder en troebel water, in licht en in donker. 
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 Nauwkeurigheid plaatsbepaling: xyz, 5 cm nauwkeurig t.o.v. Rijksdriehoek coördinaten. 
 Diepte zwemwater: vanaf de waterlijn tot tenminste 10 meter. 
 Diepte ontgrondingen: vanaf de waterlijn tot tenminste 45 meter diepte. 
 Diepte vaarwegen: vanaf 50 cm tot tenminste 10 meter diepte. 
 Dieptemetingen o.b.v. waarvan talud-bepalingen in beeld gebracht kunnen worden. 

 
Verschillen over tijd kunnen zien: 

 Zwemwater: jaarlijks. 
 Ontgrondingen: steekproefsgewijs. 
 Vaarwegen: structureel om het jaar en aantal gebieden na calamiteit. 
 Kunstwerken, oeverbeschermingen: structureel om de 3 jaar en bij projecten en 

calamiteiten. 
 

Algemeen: 

 Uitwisselbaarheid van gegevens: gegevens moeten ingelezen, bewerkt en geanalyseerd  
kunnen worden in bestaande systemen van de provincie (GIS, ESRI). 

 Benutting bestaande gegevens c.q. referentiemateriaal, is van groot belang: relevante 
gegevens die al verzameld worden (door provincie, door derden) goed benutten, d.w.z.: 

o Vaarwegen: bestaande gewenste profielen, bestaande xyz bestanden 
o Ontgrondingen: n.v.t. 
o Zwemwater: n.v.t., slechts beperkte informatie beschikbaar 
o Kunstwerken, oeverbeschermingen: bestaande inspectierapporten om de 

verschillen te kunnen vaststellen 
 Snelheid van handelen: een korte tijd tussen verzamelen van de gegevens en het kunnen 

acteren (b.v. uitvoering reparatie) 
o Oeverbescherming & vaarwegen: bij signalering calamiteit z.s.m. (uiterlijk binnen 

een dag) monitoren en tot besluit over kunnen gaan; hoe sneller hoe beter 
o Ontgrondingen: bij calamiteiten z.s.m. 
o Bij periodieke monitoring: week na monitoring moeten gegevens & analyses 

beschikbaar zijn 
 

Wij geven de voorkeur aan een oplossing die voor meerdere werkzaamheden inzetbaar is en die 

door verschillende disciplines (o.a. vaarwegonderhoud, toezicht & handhaving, beleidsinformatie) 

van de provincie bruikbaar is. 

  



 
6 

2.2 Zwemwater kwaliteit  

 

Inleiding 

De provincie Overijssel heeft samen met de waterschappen de verantwoordelijkheid voor de 

kwaliteit en veiligheid van provinciale zwemwateren. Het waterschap meet de waterkwaliteit 

(uitvoerend werk) en de provincie is verantwoordelijk voor de communicatie richting inwoners.    

In zwemvijvers zijn blauwalg en ook andere bacteriën een gevaar voor de gezondheid van de 

zwemmers. Om bacteriën te meten, worden regelmatig monsters van het zwemwater genomen. 

Deze worden onderzocht in een laboratorium. In het grootste deel van de gevallen (ca. 99 van de 

100) wordt bij laboratoriumonderzoek geen overschrijding van de veilige waardes gevonden. Vaak 

worden bij vermoedens van te veel bacteriën, bewoners al wel gewaarschuwd.  

Doelen 

 Het (zoveel mogelijk) beschikbaar stellen van veilig zwemwater aan inwoners/omwonenden 

 Bewoners enkel waarschuwen wanneer er een overschrijding van veilige waardes plaatsvind 

 Het kunnen voorspellen wanneer veilige waardes op termijn overschrijden gaan worden, 

zodat er (waar mogelijk) maatregelen genomen kunnen worden.  

Functionele eisen 

Wij zoeken oplossingen met de volgende kenmerken: 

 het betreffen directe metingen, d.w.z. zonder tussenkomst van een laboratorium 
 het betreft ‘remote sensing’ d.w.z. de gemeten waarden zijn op afstand uitleesbaar 
 het betreffen frequente metingen met (near) real-time gegevens (uiteraard 

seizoensafhankelijk) 
 de oplossingen maken slim gebruik van bestaande data 
 de oplossingen maken slim gebruik van datamodellering om de gegevens te duiden 
 het zijn betaalbare en opschaalbare oplossingen 

2.3 Monitoring kunstwerken 

 

Inleiding 

De provincie Overijsel is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid naar en in de provincie. Hiervoor is 

een infrastructuur ingericht bestaande uit wegen, vaarwegen en kunstwerken als bruggen, viaducten 

sluizen enz. Veel kunstwerken zijn aangelegd in de periode van eind zestiger en begin zeventiger 

jaren van de vorige eeuw. Dit betekent dat de theoretische levensduur van deze kunstwerken 

verstreken is. Hoe lang deze kunstwerken technisch nog binnen de infrastructuur kunnen blijven 

functioneren is onduidelijk. Verouderde kunstwerken vragen om een intensievere bewaking, wat 

een verhoogde werklast voor beheerders betekent.  

In het KiC-programma (o.l.v. Twente47) hebben we met direct betrokkenen van zowel de provincie 

als van Rijkswaterstaat een nadere analyse gemaakt van het vraagstuk:  
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Momenteel worden de kunstwerken periodiek visueel geïnspecteerd, inspecteurs schrijven een 

rapportage (al dan niet onderbouwd met foto’s). Op basis van deze rapportages worden 

maatregelen genomen of onderzoeken verricht op verzoek van beheerders.  

Doelen 

 De provincie wil uniformiteit en objectiviteit van de visuele inspecties van kunstwerken 

verhogen en hiermee de kwaliteit van de informatievoorziening voor de beheerders 

 De efficiëntie van de visuele inspectie moet omhoog 

 Zodat met de schaars beschikbare tijd beter onderbouwde beslissingen genomen kunnen 

worden over de maatregelen (o.a. nadere inspectie) 

Functionele eisen 

Wij zoeken oplossingen voor de visuele inspectie van kunstwerken met de volgende kenmerken: 

 oplossingen die bijdragen aan de besluitvorming aangaande wel/geen verdere inspectie 
 oplossingen die tenminste geschikt zijn voor ‘signalering’  (dat er wat aan de hand is) en 

indien mogelijk ook een indicatie geven voor ‘diagnose’ (wat er aan de hand is en de ernst 
ervan) 

 end-to-end oplossingen: van grofweg gegevensverzameling, data-analyse c.q. beeldanalyse 
tot informatiepresentatie 

 oplossingen voor beton- en/of staalconstructies 
 het zijn oplossingen die een substantiële efficiëntieverbetering realiseren t.o.v. de huidige 

wijze van visuele inspectie 
 het zijn opschaalbare oplossingen  
 het zijn oplossingen die bijdragen aan de uniformiteit van visuele inspecties 

 
Rijkswaterstaat en de  provincie Overijssel werken samen in deze uitvraag (ondersteund met de 

resultaten van het KiC-programma). Voor de haalbaarheidstest kunnen zowel kunstwerken van 

Rijkswaterstaat als de provincie ter beschikking gesteld worden. 
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2.4 Slimmer monitoren van natuur 

Inleiding 

De provincie Overijssel streeft naar een diverse en rijke natuur, zodat ecosysteemdiensten blijven 
functioneren. We richten ons daarbij in de eerste plaats op het creëren van gunstige 
(milieu)condities voor diverse natuur en waar nodig op de bescherming van specifieke planten- en 
diersoorten. Daarnaast voeren wij acties uit om de natuur beter te kunnen beleven en benutten. 

De provincie hecht veel belang aan het behoud en de ontwikkeling van de provinciale natuur. 
Daarom geeft zij voor het beheer van natuur vergoedingen via het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap (SNL). Daarnaast zijn er Natura 2000 gebieden aangewezen om bijzondere typen natuur 
en bijzondere plant- en diersoorten te beschermen. Voor elk Natura 2000-gebied is een beheerplan 
opgesteld, waarin wordt beschreven welke habitattypen en soorten er in het gebied aanwezig zijn 
en welke maatregelen er worden getroffen om die duurzaam in stand te houden. Voor zowel de 
Natura 2000-gebieden als ook de overige gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland wordt de 
kwaliteit van de natuur regelmatig gemonitord. Daarbij worden de verschillende soorten dieren en 
planten en vegetatietypen vooral handmatig in kaart gebracht. Buiten de natuurgebieden wordt ook 
gemonitord. Daarbij wordt vooral gekeken naar de soorten die aanwezig zijn. 

Doelen 

 Grotere uniformiteit en objectiviteit van de monitoring in de natuurgebieden 
 De monitoring van natuur beter, efficiënter en goedkoper uit te voeren. Zowel in de 

voorbereiding, uitvoering als dataverwerking  
 Het monitoren van de uitvoering van getroffen maatregelen en de effecten van die 

maatregelen 
 Het betrekken van bezoekers/vrijwilligers bij het monitoren van de natuur 

 

Functionele eisen 

Wij zoeken oplossingen voor het monitoren van natuur met de volgende kenmerken: 

 het zijn oplossingen waarin objectieve meetgegevens of beeldgegevens centraal staan 
 end-to-end oplossingen: van grofweg voorbereiding, gegevensverzameling, data-analyse 

en/of beeldanalyse tot informatiepresentatie 
 er wordt een integraal overzicht gegeven van de stand van zaken 
 het zijn tijd- en of kostenbesparende oplossingen 
 het zijn betaalbare en opschaalbare oplossingen 

 

2.5 Verminderen overlast EHS en leegstaande gebouwen Technology Base 

 

Inleiding 

De gebiedsontwikkeling Technology Base moet worden benut als impuls voor de regionale 

economie, gecombineerd met het versterken van de natuur, cultuurhistorie en het landschap. In de 

zone Natuur Netwerk Nederland (voormalig EHS) wordt natuur gecombineerd met recreatie. Zo is er 

bij de inrichting veel aandacht besteed aan het jarenlange gebruik van het gebied als militaire 

luchthaven en kunnen bezoekers hier via het belevingspad kennis van nemen.  
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Doelen 

De provincie wil toe naar dynamisch toezicht en handhaving, zodat er geen ongewenste personen op 

ongewenste plekken komen en overlast voor natuur (planten en dieren), medegebruikers en 

omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarom wil de provincie  ook in de EHS overlast en 

vandalisme terugdringen. Er spelen een aantal problemen: 

 Overlast hangjongeren op afgelegen plekken 
 Crossen met auto’s en motoren op plekken die verboden zijn voor gemotoriseerd verkeer. 
 Zwerfafval (beperkt) 
 Niet aangelijnde honden 
 Bezoekers (mountainbikers) tussen zonsondergang en zonsopgang 
 Bezoekers in gebieden die tijdens het broedseizoen niet toegankelijk zijn.  
 Vandalisme shelters en bunker (hangsloten die worden opengebroken, meterkasten kapot 

gemaakt) 
 Vandalisme kunstwerken  

 

Vandalisme bij leegstaande gebouwen speelt breder dan alleen in dit gebied en de provincie is zeer 

geïnteresseerd in oplossingen voor lege gebouwen waar antikraak bewoning geen optie is (bijv. bij 

leegstaande boerenerven). 

Functionele eisen 

 Gebied moet toegankelijk blijven voor recreanten 
 Behoud natuurkwaliteit 
 Kunstwerken moeten toegankelijk blijven 
 Gebouwen moeten afgesloten kunnen worden 
 Hufterproof 
 Betaalbaar 
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2.6 Snelheidsverschillen fietsers 

 

Inleiding 

Het aantal ongevallen met fietsten en E-bikes neemt toe (bron: analyse en prognose CPB). Met de E-

bikes (trapondersteuning tot 25 km/u) en speedpedelecs (tot 45 km/u) neemt de snelheid van de 

fietsers toe, evenals het verschil in snelheid met de ‘gewone’ fietser. Landelijk is nu besloten om 

speedpedelecs binnen de bebouwde kom niet op het fietspad toe te laten, maar op de rijbaan, net 

als brommers. Gemeenten hebben hier moeite mee, omdat speedpedelecs tussen het autoverkeer 

niet veilig zijn; diverse gemeenten overwegen dan ook weer uitzonderingsregels zodat de 45 km/u-

fietsen toch op het fietspad kunnen blijven. Maar ook standaard E-bikes halen met ruim 25 km/u 

soms al snelheden die in een aantal situaties in de bebouwde kom niet wenselijk zijn. 

Oplossingen in infrastructuur, bijvoorbeeld meerdere fietspaden, lopen aan tegen de grenzen van 

ruimte en kosten. Oplossingen in wet- en regelgeving werken maar heel beperkt en handhaving is 

nauwelijks mogelijk. 

Doelen 

Ambitie van de provincie is om dit vraagstuk anders (naast infrastructurele oplossingen en 

oplossingen in wet- en regelgeving) en beter op te lossen. Wellicht ondersteund door moderne 

techniek, waarbij meer gekeken wordt naar de specifieke situatie en waarbij het gewenste en 

verantwoordelijke gedrag van de individuele fietser wordt ondersteund. De provincie zoekt 

oplossingen die zorgen dat: 

 Fietsers niet te snel rijden in bepaalde situaties en omgevingen 
 De snelheidsverschillen tussen fietsers niet te groot zijn in bepaalde situaties en omgevingen 

 
Welke rijsnelheden daarbij horen, verschilt per situatie. Door inzet van de oplossing daalt het aantal 

ongevallen tussen fietsers onderling, maar ook tussen fietsers en auto’s en eenzijdige 

fietsongevallen – waarbij de snelheid verkeerd wordt ingeschat en/of de controle over het voertuig 

wordt verloren. 

Functionele eisen 

De provincie staat open voor uiteenlopende oplossingsrichtingen. Belangrijke functionele eisen in 

deze fase zijn: 

 Acceptatie door fietsers 
 Betaalbaarheid van de oplossing 
 Praktische haalbaarheid van de oplossing 
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2.7 Wildcard/open uitvraag 
Heeft u een innovatie die de provincie helpt bij het realiseren van haar opgaven en kunt u de 

provincie gebruiken als eerste klant? Past uw innovatieve oplossing voor een Overijssels probleem 

niet onder één van de gedefinieerde vraagstukken? Neem dan deel aan de wildcard! Omschrijf zowel 

de innovatieve oplossing als de uitdaging van de provincie, waar de oplossing voor bedacht is. De 

oplossing moet aansluiten op het coalitieakkoord van de provincie Overijssel en de provinciale 

taken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.overijssel.nl/bestuur/gedeputeerde-staten/coalitieakkoord/


 
12 

3. Planning en procedure 
De marktuitvraag betreft een Europese aanbestedingsprocedure in de vorm van een 

innovatiepartnerschap. De provincie Overijssel is hierbij de contracterende partij.  

3.1 Fases 

 

Fase Start Eind Budget Toelichting 

1. Mededingingsfase 17 sept 2018 20 dec 
2018 

Kosten voor 
inschrijver.  

Partijen melden zich aan voor 
het SiR-programma door het 
indienen van een 
Projectvoorstel via 
Negometrix.   

2. Onderzoeks- en 
ontwikkelingsfase 

7 jan 2019 11 april 
2019 

€25.000 per 
partij. 

SiR-programma vindt plaats 
waarin geselecteerde 
deelnemers verschillende 
trainingen krijgen, 
experimenten en onderzoek 
doen, een business case 
opstellen en een plan  van 
aanpak voor de Testfase 
maken.   
In deze fase vindt ook 
afstemming plaats over het 
budget dat beschikbaar 
gesteld wordt per oplossing 
voor fase 3. 

3. Testfase April 2019 N.t.b. Exact bedrag 
verschilt per 
deelnemer en 
wordt 
gedefinieerd 
in het pva 
(einde fase 2) 
Rekening 
moet worden 
gehouden met 
cofinanciering. 

Door deelnemers bouwen 
van een prototype/ starten 
van een pilot (mogelijk in 
proeftuin) en testen van de 
oplossing. 

4. Commerciële fase 
(optioneel) 

N.t.b.  N.t.b. N.t.b. Na een succesvolle Testfase 
kan de provincie besluiten de 
oplossing af te nemen.  
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3.2 Planning SIR Programma (fase 1 en 2) 

Aan onderstaande planning kunnen door deelnemers geen rechten aan worden ontleend.  

Activiteit Datum 
Fase 1: Mededingingsfase   

Aankondiging aanbesteding op Negometrix 17 september 2018 

Deadline aanmelding informatiebijeenkomst 27 september 2018 

Bevestiging aanmelding informatiebijeenkomst 28 september 2018 

Informatiebijeenkomst 2 oktober 2018 

Deadline voor het stellen van vragen via Negometrix 22 oktober 2018 

Publicatie antwoorden (Nota van Inlichtingen – NVI) op Negometrix 1 november 2018 

Deadline indienen inschrijving  12 november 2018 

Bekendmaking bedrijven die oplossing mogen pitchen 23 november 2018 

Week ter voorbereiding van Pitches  26-30 november 2018 

Pitches 3-7 december 2018 

Mededeling voorgenomen gunningsbesluit fase 2 (brieven 
versturen) 

13 december 2018  

Bezwaartermijn van 7 kalenderdagen  14-20 december 2018 

Fase 2: Onderzoek- en ontwikkelingsfase   

Programma week 1: Vraagstuk  7-11 januari 2019 

Programma week 2: Klantreis  14-18 januari 2019 

Programma week 3: Propositie 21-25 januari 2019 

Programma week 4: Haalbaarheid 28 jan- 1 feb 2019 

Programma week 5: Financiering 4-8 februari 2019 

Programma week 6: Organisatie 11-15 februari 2019 

Programma week 7: Marktintroductie 18-22 februari 2019 

Programma week 8: Businesscase 25 feb-1 mrt 2019 

Afronding businesscase 4-8 maart 2019 

Beoordeling business case en pva fase 3 11-15 maart 2019 

Pitch/ presentatie resultaten en oplossing 18-22 maart 2019 

Definitieve beoordeling 25-29 maart 

Mededeling voorgenomen gunningsbesluit fase 3 1-4 april 2019 

Bezwaartermijn van 7 kalenderdagen 5 april-11 april 2019 

 

3.3 Informatiebijeenkomst 

Voorafgaand aan de start van het programma (tijdens de inschrijvingsperiode) wordt een 

informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerde partijen. Tijdens deze bijeenkomst 

wordt meer informatie gegeven over de vraagstukken, de aanbestedingsprocedure en kunt u vragen 

stellen. Aanmelding voor deelname is verplicht en kan uiterlijk tot 27 september 2018 via 

inkoop@zwolle.nl. De Provincie Overijssel zal uiterlijk 28 september 2018 doorgang van en 

deelname aan de informatiebijeenkomst communiceren. De informatiebijeenkomst vindt plaats op 2 

oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur in het provinciehuis in Zwolle. 

mailto:inkoop@zwolle.nl
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3.4 Nota van Inlichtingen 

Alle partijen krijgen de kans om vragen te stellen over zowel de procedure als de inhoud. Deze 

vragen dienen via Negometrix te worden gesteld (tussen 17 september en 22 oktober) en worden 

vervolgens beantwoord door de provincie. De informatie die bedrijven hieruit opdoen kunnen zij 

vervolgens meenemen in de inschrijving.  

  



 
15 

3.5 Toelichting Fase 1 en eerste selectie 

Het doel van Fase 1: De Mededingingsfase, is te komen tot een selectie van maximaal 3 partijen per 

vraagstuk, die hun ingediende oplossing nader mogen gaan onderzoeken en ontwikkelen. In deze 

fase dienen geïnteresseerde partijen via Negometrix een projectvoorstel in, maximaal 10 A4, waarin 

o.a. het volgende is uitgewerkt: 

 Visie op de oplossingsrichting en hoe dit gaat bijdragen aan het vraagstuk: 

o Globale vergelijking met alternatieve oplossingsrichtingen. 

o Globale indicatie waarom de gekozen oplossingsrichting technisch en economisch 

haalbaar lijkt en goed bruikbaar is voor beoogde gebruikers. 

o Huidige status waarin de oplossingsrichting zich bevindt en de innovatie die nodig is 

om de oplossingsrichting grootschalig(er) toe te passen. 

 De kernvragen om de businesscase verder uit te werken. 

 Beschrijving van de partij(en) die zijn betrokken bij de innovatie en de persoon (personen) 

die gaan deelnemen aan het Startup in Residence programma: expertise, ervaring, en 

relevante referenties. 

De wijze waarop en de criteria waarmee het projectvoorstel wordt beoordeeld, is uitgewerkt in 

Hoofdstuk 4: Beoordeling van de inschrijvingen.  

Het is mogelijk om je in te schrijven voor één of meer vraagstukken. 

Het projectvoorstel hoeft niet de definitieve versie van de oplossing te zijn, aangezien de verdere 

ontwikkeling van de business case onderdeel is van het SiR programma.  

3.6 Toelichting Fase 2 en tweede selectie  

Het doel van Fase 2: Onderzoeks- en ontwikkelingsfase is om te komen tot een succesvolle business 

case. Tevens stellen de deelnemers in deze fase een plan van aanpak op voor fase 3. Als een partij 

geselecteerd is om deel te nemen aan het SiR programma (fase 2) ontvangt zij  maximaal € 25.000 

euro) per vraagstuk. Dit bedrag wordt opgesplitst uitgekeerd: € 10.000 euro bij gunning van het SiR 

programma en € 15.000 euro bij oplevering businesscase en plan van aanpak voor fase 3. 

De deelnemers worden tijdens het SiR programma van 8 weken op locatie (in Residence) intensief 

begeleid door de provincie, in samenwerking met diverse sprekers en coaches, om te komen tot een  

business case. Elke week is er één samenwerkingsdag op locatie.  

Het SiR programma ziet er als volgt uit: 

 Week 1: Toelichting en verdieping van het vraagstukken en definiëren van de klantgroepen; 

 Weel 2: Vertalen van de klantwensen in functionele ontwerpeisen; 

 Week 3: Waardepropositie, concurrentieanalyse, eerste versie (MVP), ontwikkelroadmap; 

 Week 4: Technische en niet technologische risico’s, onzekerheden en beheersmaatregelen; 

 Week 5: Financiëring: verdienmodel, marktintroductie;  

 Week 6: Implementatie: inbedding marktprocessen, toegang marktkanalen, samenwerking; 

 Week 7: Potentiële markt, marktintroductie, samenwerking launching customer; 

 Week 8: Eindpresentatie: Beoordeling (GO/NO-GO) voor eerste toepassing Provincie. 



 
16 

Na het programma van 8 weken levert de inschrijver een business case aan en een plan  van aanpak 

voor fase 3.  

Business case  

De business case, bestaande uit max 20 A4, gaat in op o.a. de volgende aspecten: 

 De impact van de innovatie op het vraagstuk. 

 De haalbaarheid van de innovatie. 

 Het economisch perspectief om de innovatie verder te gaan vermarkten.  

 

Plan  van aanpak 

Het plan  van aanpak voor fase 3, bestaande uit max 10 A4,  gaat in op o.a. de volgende aspecten: 

 
 Doelstelling van de praktijktest, demonstratieproject; 

 Vragen waarop u expliciet een antwoord zoekt; 

 Omschrijving hoe inschrijver tot de beantwoording van de gestelde vragen komt; 

 De risico’s die zich hierbij kunnen voordoen en de maatregelen om deze te kunnen 

 De projectorganisatie, de taakverdeling (inclusief eventueel in te schakelen derden en 

samenwerking met de Provincie Overijssel), fasering en de belangrijke medewerkers in het 

project (voeg korte cv’s toe);  

 Begroting van de praktijktekst, demonstratieproject en de mate waarin inschrijver zelf 

investeert en de  bijdrage die zij van de Provincie Overijssel vraagt.  

 
De wijze waarop en de criteria waarmee de business case en het plan van aanpak worden 

beoordeeld, is uitgewerkt in Hoofdstuk 4: Beoordeling van de inschrijvingen.   
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3.5 Toelichting fase 3 en derde selectie 
Het doel van fase 3: Testfase is om de overgebleven partijen hun oplossing te laten testen en 

marktrijp te laten maken. In deze fase zullen de overgebleven partijen een prototype bouwen en 

deze vervolgens testen middels een praktijktest, proeftuin, pilot etc.   

 

Het exacte verloop van fase 3 wordt, net als de financiering, aan het einde van fase 2 vastgesteld. 

Momenteel is het niet inzichtelijk om wat voor oplossing het zal gaan, wat er getest moet worden, 

welke rol de provincie daarin gaat spelen en hoelang deze activiteiten duren. Dit kan per oplossing 

verschillen. Er moet rekening mee worden gehouden dat er in de testfase sprake is van 

cofinanciering. Het bedrag dat de provincie financiert in deze fase is afhankelijk van het plan van 

aanpak van de inschrijver voor de testfase (fase 3).  

Aan het einde van fase 3 bepaalt de provincie welke partijen worden toegelaten tot de vierde en 

laatste fase: Commerciële fase. De criteria op basis waarvan dit wordt besloten zijn uitgewerkt in 

hoofdstuk 4.3.  

3.6 Toelichting fase 4  
De provincie kan na afloop van het SiR programma (afronding fasen 1, 2 en 3) besluiten om de 

aangedragen oplossing aan te schaffen maar is hier niet toe verplicht. Eventuele afname vindt plaats 

in de commerciële fase, fase 4.  

De Provincie kan er voor kiezen om in deze een competitie te starten (waarbij partijen een 

commerciële inschrijving doen) voor de aankoop van de oplossing. Toelating tot fase 4 wil om deze 

reden niet zeggen dat de oplossing definitief wordt afgenomen door de provincie.  

Als de provincie besluit om de ontwikkelde oplossing aan te schaffen, dan zijn de Algemene 

Inkoopvoorwaarden ZKO 2015 van toepassing, met uitzondering van artikel 21: Intellectuele en 

industriële eigendomsrechten. De Provincie behoudt zich echter het recht voor om nadere 

specifieke overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot de algemene inkoopvoorwaarden. De 

algemene inkoopvoorwaarden zijn toegevoegd aan de uitvraag. 
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4. Beoordeling van de inschrijvingen  

4.1 Beoordelingscriteria fase 1 
Aan het eind van Fase 1: Mededingingsfase levert inschrijver een projectvoorstel aan.  

Beoordelingscriteria projectvoorstel 

Impact (40%) 

- Mate waarin de innovatie bijdraagt aan het oplossen van het vraagstuk. 

- Mate van innovatie: hoe groot is de doorbraak en hoeveel nieuwe functionaliteiten ontstaan er    

  voor de klant? 

- Bruikbaarheid voor gebruikers. 

- Hoeveel waarde levert het voorstel voor het gevraagde budget? 

Haalbaarheid (25%) 

- Duidelijkheid omtrent het (technologische) startpunt en de fase van ontwikkeling. 

- Mate waarin technische risico’s, onzekerheden, afhankelijkheden inzichtelijk zijn en hoe deze  

  beheerst worden door de onderneming. 

- Mate waarin niet-technologische aspecten van de marktintroductie onderkend en beheerst   

  worden (gebruikersadoptie- en acceptatie, wet- en regelgeving, normering en certificering,    

  kennisbescherming e.d.).  

Economisch perspectief (35%) 

- Geeft het voorstel vertrouwen dat de ondernemer een product en/of dienst ontwikkelt waar  

  klanten voor willen betalen? 

- In hoeverre is de ondernemer (of het consortium) de juiste partij om de innovatie op de markt te   

  brengen? 

- De mate waarin duidelijk is hoe de onderneming geld gaat verdienen. 

De beoordeling wordt uitgevoerd door een kundige commissie door leden met inhoudelijke kennis.    
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4.2 Beoordelingscriteria fase 2 
Aan het eind van Fase 2: Onderzoeks- en ontwikkelingsfase levert inschrijver een business case aan 

en een plan van aanpak voor fase 3: Testfase.  

 

Beoordelingscriteria business case 

Impact (40%) 

- Impact in termen van de bijdrage aan het vraagstuk en de genoemde wensen en eisen; 

- Mate waarin het om een oplossing gaat waarvoor de beoogde klanten willen betalen; 

- Totale kosten en opbrengsten van de oplossing t.o.v. (optelsommen van) regulieren oplossingen; 

- Mate van innovatie: hoe groot is de doorbraak en hoeveel nieuwe functionaliteiten ontstaan er   

  voor klanten; 

- Fase van ontwikkeling van de oplossing; 

- Beschrijving wanneer de oplossing structureel toepasbaar is; 

- Onderscheidend vermogen t.o.v. alternatieve, concurrenten; 

- Ontwikkelroadmap voor verdere doorontwikkeling.  

Haalbaarheid (25%) 

- Duidelijkheid omtrent het (technologische) startpunt en de fase van ontwikkeling; 

- Technische risico’s, onzekerheden, afhankelijkheden en hoe deze beheerst worden; 

- Mate waarin niet-technologische aspecten van de marktintroductie onderkend en beheerst  

  worden (gebruikersadoptie- en acceptatie, wet- en regelgeving, normering en certificering,     

  kennisbescherming e.d.) 

Economisch perspectief (35%) 

- Verdienmodel: de mate waarin duidelijk is hoe de onderneming geld gaat verdienen met de  

  oplossing; 

- Beschrijving van de potentiele markt van de oplossing en de doelmarkt; 

- Duidelijkheid over vermarkten van de oplossing, helderheid over en ervaring met verkoopkanaal,  

  kosten van marktontwikkeling; 

- Mate waarin er financiering is voor de commercialisatiefase; 

- Competenties, vaardigheden, referentie van de uitvoeringspartij(en): waarom is de onderneming/  

  het consortium de juiste partij voor ontwikkeling en vermarkting; 

- Beschrijving van de samenwerking tussen de uitvoeringspartij(en) en de opdrachtgever(s) bij de  

  eerste toepassing; 

- (Toekomstige) organisatie.  

Beoordelingscriteria plan van aanpak fase 3 

Volledigheid (50%) 

Duidelijkheid (50%) 

De beoordeling wordt uitgevoerd door een kundige commissie door leden met inhoudelijke kennis.    
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4.3 Beoordelingscriteria fase 3 
Aan het einde van fase 3 onderzoekt de provincie welke oplossingen zij daadwerkelijk kan en wil 

afnemen. De exacte criteria op basis waarvan zij dit besluit neemt worden aan het eind van fase 2 

vastgesteld. De huidige onzekerheid m.b.t. de oplossing maakt het onwenselijk om deze criteria in 

dit stadium van de aanbesteding vast te leggen.  

4.4 Beoordelingscriteria fase 4 
In deze fase zijn de partijen overgebleven die in aanmerking komen voor eventuele afname van de 

oplossing door de provincie. De provincie kan in deze fase besluiten om inschrijvers een 

commerciële inschrijving te laten doen. De specifieke criteria op basis waarvan deze inschrijvingen 

dan worden beoordeeld, worden vastgesteld nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden omtrent al 

dan vragen om een commerciële inschrijving. De prijs zal in dit stadium van de aanbesteding in ieder 

geval mee worden gewogen.   
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4.4 Toekennen van scores fase 1 en 2 

Naast een schriftelijke inschrijving zal inschrijver (geen accountmanager maar inhoudelijk 

betrokkene) in elke fase zijn oplossing ook pitchen. Indien op een vraagstuk meer dan 5 

inschrijvingen zijn gedaan zullen enkel de 5 beste inschrijvers worden uitgenodigd om te pitchen. 

Met uitzondering van de wildcard, hier geldt dat bij meer dan 10 inschrijvingen enkel de beste 10 

worden uitgenodigd om te pitchen.  

Per criterium (kopjes voorzien van een weging) wordt een cijfer toegekend: 

Cijfer Toelichting 

5 Voldoet boven verwachting 

4 Voldoet 

3 Voldoet grotendeels 

2 Voldoet beperkt 

1 Voldoet niet 

 

De toegekende cijfers worden verrekend met de weging per criterium en leiden zo tot een ranking. 

Op basis hiervan worden max. 3 partijen doorgelaten tot de volgende fase. Uitzondering geldt voor 

de wildcard, daar worden max. 6 partijen doorgelaten tot de volgende fase.   

Indien er op bepaalde vraagstukken geen 3 inschrijvingen zijn ontvangen, behoudt de provincie 

alsnog het recht om ook bij deze vraagstukken de aanbesteding door te zetten. De provincie is 

echter niet verplicht om partijen door te laten tot de volgende fase, ongeacht het aantal 

inschrijvingen op het vraagstuk.  
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5. Voorwaarden  
De voorwaarden die van toepassing zijn op deze aanbesteding zijn hieronder voor u opgesomd. 

1. Deze aanbesteding zal digitaal verlopen via Negometrix.  

2. Vragen kunnen enkel worden gesteld via de Vraag- en Antwoordmodule van Negometrix.  

3. Indien inschrijver fouten of tegenstrijdigheden tegenkomt in deze aanbesteding, wordt 

verzocht dit direct te melden via inkoop@zwolle.nl. Indien inschrijver dit niet meldt leidt dit 

tot verwerking van zijn rechten waarop hij zich in een later stadium niet meer kan beroepen.  

4. Alle inschrijvingen dienen in Nederlandse of Engelse taal te zijn. Alle communicatie (zowel 

schriftelijk als mondeling) verloopt in het Nederlands. 

5. De provincie verstrekt geen vergoeding in de fase 1: Mededingingsfase.  

6. De inschrijving dient aan alle voorwaarden en criteria te voldoen die in dit 

aanbestedingsdocument zijn benoemd. De provincie behoudt zich het recht voor een 

inschrijving niet in behandeling te nemen als deze niet aan de gestelde voorwaarden en 

vereisten uit de aanbestedingsdocumenten voldoet of de inschrijving niet volledig is.  

7. Bij het indienen van een inschrijving wordt akkoord gegaan met de procedures, regels en 

voorwaarden zoals genoemd in de door Opdrachtgever gepubliceerde 

aanbestedingsdocumenten. 

8. De inschrijvingen door deelnemende partijen kennen geen voorbehoud. Is dit wel het geval 

dan kan desbetreffende partij worden uitgesloten voor verdere deelname. Dit geldt tevens 

voor het verstrekken van onjuiste informatie.  

9. De provincie behoudt zich het recht voor om op elk moment het aanbestedingsproces te 

stoppen zonder dat zij verplicht is de gemaakte kosten door inschrijvers te vergoeden.  

10. Het staat de beoordelingscommissie vrij om voor één of meerdere vraagstukken geen partij 

door te laten gaan naar de volgende fase op het moment dat de aangedragen oplossing naar 

mening van de beoordelingscommissie onvoldoende doordacht zijn of niet realistisch.  

11. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op het aanbestedingsproces. Geschillen 

moeten worden voorgelegd aan de verantwoordelijke rechtbank te Overijssel. 

12. Indien de provincie besluit een product of dienst in te kopen, dan zijn de algemene 

inkoopvoorwaarden van de provincie Overijssel van toepassing. Tevens behoudt de 

provincie zich het recht voor om aanvullende voorwaarden te stellen. De algemene 

inkoopvoorwaarden zijn toegevoegd aan de uitvraag. 

13. Als de provincie bereid is om de aangedragen oplossing in te kopen maar geselecteerde 

partij hiertoe wil deze optie niet, behoudt de provincie zich het recht voor om de oplossing 

door derden te laten uitvoeren. 

14. De informatie van de inschrijver wordt door de provincie vertrouwelijk behandeld.  

15. Voor het indienen van een inschrijving in fase 1 is het niet verplicht om ingeschreven te 

staan bij de Kamer van Koophandel. Om deel te nemen aan fase 2 moeten bedrijven echter 

geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Innovatieve ondernemers mogen daarom 

deelnemen aan deze wedstrijd zonder zich direct te laten registreren. Door deel te nemen 

aan (deelname aan) deze wedstrijdprocedure, stemt u ermee in u te registreren bij de 

Kamer van Koophandel vóór de start van het Startup in Residence programma in fase 2. 

16. De inschrijving en bijbehorende documenten moeten gebaseerd zijn op de richtlijnen van 

het aanbestedingsdocument en de Nota van Inlichtingen en dienen te zijn ondertekend door 

de bestuurder van de inschrijver.  

mailto:inkoop@zwolle.nl


 
23 

6. Bezwaren 

Aan het einde van elke fase vindt er een voorlopig gunningsbesluit plaats waarin wordt bepaald 

welke inschrijvers deel mogen nemen aan de daaropvolgende fase. Na dit besluit volgt er een 

bezwaartermijn. Alle bezwaartermijnen inclusief de duur ervan per bezwaartermijn zijn opgenomen 

in de planning. Als u zich niet kunt vinden in het gunningsresultaat, dient u ons binnen de daartoe 

gestelde termijn in de planning, schriftelijk en met redenen omkleed mee te delen dat u tegen het 

besluit een rechtsmiddel zult aanwenden. Daarbij moet u een kopie van de uitgebrachte 

dagvaarding overleggen via de berichtenmodule van Negometrix. U kunt een geschil aanhangig 

maken door bekendmaking van een dagvaarding op het adres: Luttenbergstraat 2 te Zwolle, van de 

Provincie Overijssel.  

Let op: er zijn meerdere bezwaartermijnen opgenomen in de planning. 

 

7. Afsluiting 

De provincie Overijssel heeft met dit beschrijvend document getracht zo duidelijk mogelijk het 

proces, de doelen en wensen van de innovatiepartnerschap weer te geven.  

Wij wensen u veel succes met de inschrijving en het eventuele verdere verloop.  

 

 


