
Uitdaging
Innovatief en verantwoord inkopen

Oplossing
Subsidies en financiering

ü Advies over toekomstige Europese subsidies en 
financiering

ü Overzicht van huidige Europese subsidies om 
innovatief en verantwoord aan te besteden

o Overstap van traditioneel naar innovatief 
aanbesteden noodzakelijk

o Optimaal gebruik maken van Europese 
subsidiemogelijkheden en financiering

Actie Toekomstige Financiering
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Uitdaging
Juridische aspecten van innovatie

Oplossing
Handboek Juridisch kader

ü Handboek ‘Juridisch kader van innovatie’ over 
juridische aspecten van innovatief en verantwoord 
aanbesteden

ü Praktijk voorbeelden en roadmaps

o Kritische factor bij innovatief inkopen en aanbesteden 
is kennis van de juridische context

Actie Juridisch Kader
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Uitdaging
Impactmeting van aanbesteden

Oplossing
Instrument om bestedingsimpact te meten

ü Praktische en toegankelijke Excel tool om 
bestedingen te meten

ü Handboek hoe bestedingen te meten

o Meten is weten: de impact van aanbestedingen moet 
inzichtelijk zijn

o Behoefte aan uniforme benadering binnen Europa 
o Meetmethode slaagt bij eenvoud en betaalbaarheid

Actie Meten van Impact
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Uitdaging
Opstellen Strategisch Inkoopbeleid

Oplossing
Richtsnoer Strategisch Inkoopbeleid

ü Richtsnoer om Strategisch Inkoopbeleid op te zetten
ü Best practices
ü Praktische bouwstenen

o Aansluiting noodzakelijk met de politieke en 
beleidsdoelstellingen van de stad

o Strategisch Inkoopbeleid vraagt expertise en 
capaciteit

1

Uitdaging
Circulair Inkopen op gang brengen

Oplossing
Training Circulair Inkopen

ü Training over hoe circulair in te 
kopen

ü Best practices
ü Praktische tools en richtsnoeren

o Ambities om 100% circulair aan te besteden in 2030
o Circulair inkopen door de overheden moet op gang 

komen
o Circulair inkopen vraagt om gespecialiseerde kennis

2

Actie Circulair Inkopen

Uitdaging
Hoe organiseer je lokale kennisuitwisseling?

Oplossing
Praktijkgids Lokale Kenniscentra

ü Praktijkgids ‘Lokale Kenniscentra’
ü Handvatten in de vorm van bouwstenen

o Kennisuitwisseling tussen steden vraagt om inzet en 
capaciteit

o Kleine en middelgrote steden kijken naar grote steden

Actie Lokale Kenniscentra
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Uitdaging
Hoe treffen markt en overheid elkaar?

Oplossing
Richtsnoer Innovatie Makelaar 

ü Richtsnoer over hoe innovatie makelaar / 
innovatie partnerschap als entiteit op te zetten

ü Praktijk voorbeelden

o Markt en overheid zijn voor innovatie en duurzame 
oplossingen van elkaar afhankelijk 

o Het over en weer makelen en schakelen vraagt om 
deskundigheid

Actie Innovatie Makelaar
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Actie Strategisch Inkoopbeleid

Innovatief en verantwoord 
aanbesteden door overheden
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