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Disruptieve technologie en sociale innovaties 
komen snel op ons af 



 



Samenvoeging leidt tot: 
Innovatiegericht Inkopen? 



Overheid als innovator?  



Startup in Residence 
Het Inkoop Experiment 





Wat is Startup in Residence? 
De gemeente Amsterdam heeft internationale en 
Nederlandse startups uitgenodigd om vooraf 
gedefinieerde maatschappelijke vraagstukken op te 
lossen binnen verschillende thema’s:  
- Urban Mobility 
- Vibrant City 
- Circular Economy  
- Healthy City. 



Aanleiding 
• Innovatiegericht inkopen  
• Vernieuwende manier van inkopen 
 
• Startup Ecosysteem stimuleren 
• Publiek/Private samenwerking/ co-creatie 
• Innovatieve oplossingen voor 

maatschappelijke vraagstukken 
• San Francisco: ‘Entrepreneurship in Residence’ 
 



Waarom in Amsterdam ?  
- Gemeente koopt voor 1,8 miljard in  IMPACT!  

 
- Gemeente heeft behoefte aan slimme oplossingen voor 

stedelijke uitdagingen,  
 

- Gemeente ontwikkelt samen met partners vernieuwende 
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om 
een vernieuwende partnership benadering en inkooprelatie 
 

- Start-ups en sociale ondernemers, zijn meestal innovatieve 
ondernemers. 



Aanbestedingsproces 
• Europese aanbesteding 
• Lean leidraad, begrijpelijk voor doelgroep: Startups 
• Vraag: Innovatieve oplossingen, nog niet gedefinieerd  
• Aanmeldingen via eigen kanaal: startupinresidence.com 
• Vooraf vastgestelde selectie en gunningcriteria waaronder: 

schaalbaarheid, herhaalbaarheid, visie en implementatie  
• Opdracht = het Startup in Residence Programma 
• Met Optie: “If the partnership should produce a solution to the 

respective social issue, the City of Amsterdam may decide to 
purchase the solution privately from the Start-up, or to otherwise 
invest in production of the solution developed.” 
 

 





Wat bieden we Startups? 
• 5 maanden 
• Intensief trainingsprogramma   
• Professionele mentoren 
• Toegang tot Startup Events 
• Mogelijkheid van Pilots/testen in de stad 
• Netwerk van de gemeente en alle partners 
• Mogelijk een eerste klant 

 



Wat hebben wij er aan? 

• Snelle en innovatieve oplossingen voor gemeente 
én inwoners 

• Potentie: inhoud bij gemeente en snelheid startups 
• Leren startup methodieken en hoe toe te passen 

binnen gemeente 



7 Startups – 6 Issues 



Startup Gemeente Investering/Samenwerking 

Wander Stad in Balans 
Pilot: Plantagebuurt 

Samenwerkingsovereenkomst twv 
€50.000 
 

MijnBuur Stadsdeel Oost 
Pilot: Wenckebachweg + nog nader te 
bepalen locatie 

Samenwerkingsovereenkomst twv 
€30.000 
 
Politie zal de investering van de 
gemeente verdubbelen 

City Makers V&OR 
Pilot: Fietsdepot  

Gemeente treedt op als eerste klant 
(€27.000) 

RecyQ R&D 
Pilot: Stadsdeel Zuidoost 

Samenwerkingsovereenkomst twv 
€10.000 
 

Gamatec Pilot: Jan Evertsenstraat en Jan van 
Galenstraat (80m2) 
 

Samenwerking met Microsoft om de 
business case te maken 



Lessons Learned?  
• Meer betrokkenheid opdrachtgevers 
• Trainingsprogramma voor ambtenaren 
• Ontwikkelbudget voor startups 
• Betere structuur & mentorsysteem 
• Meer workshops en training over de gemeentelijke 

organisatie 
 



Feedback startups:  
‘We vinden het geweldig dat dit programma niet alleen 
gaat over het aantrekken van investeerders. Het gaat om 
bijdragen aan de gemeente en het creëren van sociale 
waarde.’ 



Startup in 
Residence 2.0 





 



Vragen? 
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