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Algemene uitgangspunten 

• Gebruik bouwstenen in de 
Generieke, Digitale 
Infrastructuur (GDI)  en 
relevante bouwstenen RVO 

• Synergie met Mijnoverheid 
voor Burgers (BZK, 
belastingdienst), SBR 

• Rekening houden met wensen 
ondernemers en 
uitvoeringsorganisaties, 
landelijk en regionaal 

• Inspelen op trends in digitale 
dienstverlening 

• Flexibele en wendbare 
voorziening 

 

 

 

 

1 november 2016 

Ministerie van Economische Zaken 6 



Uitgangspunten functionaliteiten 
MijnOverheid voor Ondernemers 
• De berichtenbox bedrijven wordt opgenomen in MijnOverheid voor 

Ondernemers, dat is nu de Berichtenbox van DICTU, dat wordt op 
termijn de GLOBE oplossing.  

• MijnOverheid voor Ondernemers geeft de ondernemer inzicht en 
overzicht: inzicht in registraties en informatie op maat 

• MijnOverheid voor Ondernemers slaat geen gegevens op en haalt 
steeds actuele informatie op uit bronregistraties.  

• Uitvoeringsorganisaties blijven verantwoordelijk voor hun eigen 
processen, die gebruik kunnen maken van de informatie over de 
ondernemer die via MijnOverheid voor Ondernemers wordt 
ontsloten 

• Bij hergebruik van gegevens heeft system to system uitwisseling 
van gegevens de voorkeur boven man to machine. Dit zal 
gefaseerd gerealiseerd worden en kent synergie met het SBR 
programma.  
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Uitgangspunten inrichting MijnOverheid 
voor Ondernemers 

• MijnOverheid voor Ondernemers is een “bouwdoos”, die uitgaat 
van een beleving van compleetheid door informatiebronnen en 
transacties te koppelen.  

• Via afspraken, standaarden zullen transacties en zaaksystemen 
van overheden gekoppeld worden. Gebeurt langs de 
koppelvlakken. Waar digitalisering van dienstverlening 
onvoldoende is, zal een inhaalslag gestimuleerd worden, als het 
gaat om kleinere overheidsorganisaties bij voorkeur collectief.  

• Optioneel kunnen via add ons kunnen diensten van ondernemers 
gekoppeld worden, daarbij gaat het om een logisch, 
samenhangende functionaliteit die vanuit MijnOverheid voor 
Ondernemers aan de ondernemer ter beschikking gesteld wordt.  
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SBIR 
Small Business Innovation 
Research 



Toolbox 
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Hoe zou deze oproep eruit kunnen zien? 
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SBIR: precommercieel inkopen 
• Geïnspireerd op het 

VS Small Business 
Innovation Research 
(SBIR) programma 

• Vertaald naar EU 
context 

• Kant-en-klaar  
concept, variatie  
op een prijsvraag 
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Wanneer precommercieel inkopen? 
• Overheid of maatschappij heeft een 

behoefte of probleem 

 

• Geen kant-en-klare oplossing beschikbaar 

 

• Markt lost het niet uit zichzelf op: sturing 
door potentiële klant 

 

• Overheid als lead customer 



Hoe werkt SBIR? 
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• Overheid vraagt bedrijven in openbare oproep om oplossingen 
voor specifiek maatschappelijk vraagstuk 

• Termijnen en werkwijze afgestemd op kleinere bedrijven 

 

• SBIR fase 1: open inschrijving voor 

- Alle bedrijven die zelf onderzoek en (product)ontwikkeling doen.  

- (Techno-)starters 

 

• SBIR fase 2: uitsluitend voor  

- bedrijven die fase 1 succesvol hebben doorlopen en offerteverzoek 
hebben ontvangen 
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SBIR fase 1 en 2 beoordelingsproces 
Proces 

• Papieren beoordeling 
voorstellen 

• Zo mogelijk 15 minuten 
interviews met indieners 

• Rangschikking van de 
voorstellen 

 

Criteria 

• Impact op vraagstuk 

• Technologische haalbaarheid 

• Economisch perspectief 

• Prijs van de offerte 

Beoordelingscommissie 

• Financieel (bank) 

• Ondernemer 

• Hoogleraar of onderzoeker 

• Innovatie expert 

• Potentiële afnemer 
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SBIR Oproep  
 

• Voorlopige aankondiging 

• Persbericht over de aankondiging 

• Aankondiging op TenderNED 

• Informatie op SBIR website 

• Informatie bijeenkomst:  

• 1 A4-the met voorstel voor check tot paar dagen voor 
sluitingsdatum 

• Helpdesk tot sluitingsdatum   



Voorbeelden SBIR oproepen 

 

• Ontwikkeling van integraal duurzame stal- en houderijsystemen 

 

• Verminderen van voedselverspilling in Nederland 

 

• Satellietdata gebruik voor Agro 

 

• Cyber Security 

 



SBIR opdracht: meer dan geld 

18 

• Overheidscontract voor vaste prijs met resultaatsverplichting 

• (Kleine) Ondernemer kan samenwerken met andere partijen 
én blijft zelf aan het stuur 

• Publiciteit, bevestiging en aanspreekpunt binnen de overheid 

• Intellectuele eigendom voor bedrijf, maar met voorwaarden 

• Kan deuren openen 



SBIR voor ondernemer 
Van idee naar oplossing: 

• Gefaseerd proces 

• In concurrentie 

• Verantwoordelijkheid bij 
bedrijf 

• Ontwikkeling producten. 
processen of diensten 

• Opdracht 

• Open voor alle bedrijven 
(ook grote) 

• Open, eerlijk en transparant 

 



SBIR  
voor  
MOVO 
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Hoe zou deze oproep eruit kunnen zien? 
 



Doel SBIR voor MOVO 

• Het zaken doen met de overheid beter laten 
verlopen door: 

 

• Het verbeteren van transacties (één van de 
kernfunctionaliteiten van het MOVO) 

 



Budget 
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• Totaal Fase 1 max. EUR 300.000 

 

• Beschikbaar per project 

 

Nader te bepalen: 

Tussen 10* EUR 30.000  

En 30 * EUR 10.000 



Tijdpad 
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Oproep: Q1 2017 (februari/maart) 

Sluiting: Q2 2017 (mei/juni) 

Uitslag bekend: uiterlijk medio 2017 

Fase 1 afgerond: eind 2017 

Fase 2 afgerond: eind 2018 



Hoe werkt SBIR voor MoVO? 

25 

• Overheid vraagt bedrijven in openbare oproep om oplossingen 
voor specifiek maatschappelijk vraagstuk 

• Termijnen en werkwijze afgestemd op kleinere bedrijven 

 

• SBIR fase 1: open inschrijving voor 

- Alle bedrijven die zelf onderzoek en (product)ontwikkeling doen.  

- (Techno-)starters 

 

• SBIR fase 2: uitsluitend voor  

- bedrijven die fase 1 succesvol hebben doorlopen en offerteverzoek 
hebben ontvangen 



SBIR traject bestaat uit 3 fasen 
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1. Haalbaarheidsonderzoek  
> Duur: 6 maanden  

> Eindresultaat: rapport volgens SBIR format 

> De overheid geeft opdracht financiering incl. BTW, 80% bij start 

2. R&D-traject  
> Duur: 1 jaar 

> Eindresultaat: eindrapport, werkend prototype + demonstratie 

> De overheid geeft opdracht (100%) financiering incl. BTW 

3. marktrijp maken / commercialisatiefase 
> Geen overheidsondersteuning uit SBIR 

 



Beoordelingsprocedure 
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• Beoordelingscommissie beoordeelt en rangschikt 
voorstellen 

• Mogelijk voorselectie op basis van de samenvatting. 

• Commissie stelt gezamenlijk eindoordeel op + 
advies aan Minister  

• Minister neemt besluit 

• Uitslag bekend gemaakt fase 1: medio 2017 

• Uitslag bekend gemaakt fase 2: begin 2018 

 



Beoordeling 
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• Commissie beoordeelt op zeven criteria 
(max 100 punten):  

> Impact op maatschappelijk probleem: 30 

> Ondernemerschap: 20 

> Innovatie: 10 

> Economisch perspectief: 20 

> Kwaliteit van de offerte en het project: 10 

> Ecologische en sociale aspecten: 5 

> Prijs: 5 

• Minimaal 60 punten nodig voor opdracht 



Hoe vergroot u uw kansen? 
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• Kom met een passend proces, product of dienst 
(oproep) 

• Juiste expertise, werk strategisch samen  

• Heldere tekst en onderbouwing 

• Goede samenvatting 

• Dien het voorstel op tijd in  

• Op de juiste wijze: volledige offerte 

• Lees de SBIR handleiding (t/m hoofdstuk 4) 

 

NB. Onvolledige of te laat ontvangen offertes doen niet mee! 



SBIR opdracht: meer dan geld 
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• Overheidscontract voor vaste prijs met resultaatsverplichting 

• (Kleine) Ondernemer kan samenwerken met andere partijen 
én blijft zelf aan het stuur 

• Publiciteit, bevestiging en aanspreekpunt binnen de overheid 

• Intellectuele eigendom voor bedrijf, maar met voorwaarden. 

• Kan deuren openen 
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Waar vind ik informatie? 

1. Oproep 

2. Nota van Inlichtingen: complete en 
definitieve antwoorden op vragen 

3. Handleiding 

4. Formats, modellen, formulieren en SBIR-
overeenkomst 

Te vinden op: www.rvo.nl/sbir   
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http://www.rvo.nl/sbir


Vragen? 
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Nota van inlichtingen op website 

• Antwoorden op vragen informatiebijeenkomst 

 

• Antwoorden van vragen gesteld per e-mail 

 

• sbir@rvo.nl 



Feedback 
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Welke vragen? 

 

Welke ideeën? 
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