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Functie Inkoopstudent met interesse in digitalisering 

Opleiding Bachelor of master in de richting van Facility Management, HRM, Inkoop 
Management, Bedrijfskunde of een vergelijkbare opleiding 

HBO/WO HBO, HBO+ of WO 

Soort stage Oriënterende-, afstudeer- of onderzoekstage 

Over Innovatiespotter Ben je geïnteresseerd in de ontwikkelingen op gebied van inkoop maar óók 
nieuwsgierig naar digitalisering en de laatste (technologische) ontwikkelingen? 
Dan is deze opdracht iets voor jou! 

Grote maatschappelijke uitdagingen hebben één ding gemeen: duurzame, 
sociale, innovatieve (technologie)bedrijven spelen een cruciale rol om deze 
uitdagingen op te lossen. Daarom hebben (semi)overheden steeds meer 
aandacht voor deze groep bedrijven. Bijvoorbeeld voor de eigen 
overheidsinkoop. Publieke inkopers zijn daarom altijd op zoek naar innovatieve, 
duurzame, sociale en lokale aanbieders. Vaak zijn dit kleine en jonge bedrijven 
(start-ups) en die zijn niet altijd makkelijk te vinden. 

De Innovatiespotter (http://online.innovatiespotter.nl) is een data science 
bedrijf dat met AI (Artificial Intelligence) innovatieve bedrijven in kaart brengt. In 
elke regio “spotten” we start-ups en andere bedrijven die werken met de 
technologie van vandaag aan de wereld van morgen. We ontsluiten deze 
bedrijven, geven inzicht in innovatietrends en onderbouwen die met actuele 
data. 

De Innovatiespotter is hét dataplatform voor innovatieprofessionals en 
innovatiebeleid. We werken voor gerenommeerde organisaties als het 
Ministerie van Economische zaken en Klimaat, TNO, CBS en RVO. Onze data 
draagt daarmee bij aan een bloeiend innovatie-ecosysteem 

Functieomschrijving De Nederlandse overheid koopt jaarlijks voor ongeveer 83 miljard euro in. Een 
deel ervan valt onder de Europese aanbestedingsgrens, en kan door provincies 
en gemeenten meervoudig of enkelvoudig worden aanbesteed binnen de eigen 
regio. Deze opdrachten zijn uitermate interessant voor innovatieve, duurzame 
en sociale regionale startups en MKB-bedrijven. Echter, inkoopafdelingen van 
provincies en gemeenten weten deze bedrijven niet altijd te vinden.  

Tegelijk zijn afdelingen economie van provincies en gemeenten ook op zoek naar 
deze zelfde groep bedrijven. Immers, daar zit de grootste kans op 
maatschappelijke impact, ze werken aan sociale doelen, en ze spelen een rol in 
diverse transities die de komende jaren een uitdaging vormen.  

http://www.innovatiespotter.nl/
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De Innovatiespotter werkt samen met inkoopprofessionals om ze toegang te 
bieden tot de bedrijven die ze zoeken. Daarom hebben we samen met 
inkoopprofessional Jan van der Ploeg een onderzoeksvraag. Staan publieke 
inkopers open voor het gebruik van AI-tools (en hiermee digitalisering van 
inkoopprocessen) bij hun marktverkenningen? Werken publieke inkopers hierin 
samen met afdelingen EZ van gemeenten om bedrijven te vinden die bijdragen 
aan de doelstellingen van organisatie?  
  

We zoeken Je volgt een inkoop-gerelateerde opleiding 

• Je bent geïnteresseerd in (technologische) innovatie en/of in 
maatschappelijke impact. 

• Je hebt interesse in regionaal en landelijk innovatiebeleid 
 
Je bent leergierig, bent (intrinsiek) gemotiveerd, kunt goed zelfstandig en in 
teamverband werken en je beschikt over probleemoplossend vermogen. Je kijkt 
verder dan je neus lang is. 

Verder ben je: 

• Nieuwsgierig 

• Planmatig en nauwkeurig in je aanpak 

• In staat tot zelfreflectie 
 

We bieden Je krijgt inzicht in Nederlandse innovatie- en technologie-oplossingen van de 
toekomst die bijdragen aan de doorontwikkeling van de inkoopfunctie. Je maakt 
kennis met belangrijke spelers in ons grote netwerk van Nederlandse innovatie- 
en technologielandschap en inkooporganisatie welke je betrekt bij je onderzoek. 
Daarmee leg je een netwerk aan van interessante bedrijven en organisaties voor 
het vervolg van je (inkoop)carrière! 

Je wordt begeleid door experts op het gebied van technologie en inkoop. Bij je 
onderzoek krijg je ondersteuning van een gepromoveerd bedrijfskundige en 
methodoloog. Je komt te werken in een interdisciplinair team, waar je veel kunt 
leren. 

Na afloop is er kans op een baan bij de Innovatiespotter. 

Het bedrijf Het Innovatiespotterteam is internationaal, interdisciplinair en ambitieus. Er zijn 
korte lijnen en we hebben geen 9-5 mentaliteit. Er is veel gelegenheid tot 
samenwerking met andere disciplines. We zijn gewend om (deels) op afstand te 
werken.  

Vestigingsplaats Groningen met optie hybride of volledig op afstand online 

http://www.innovatiespotter.nl/
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Duur In overleg flexibel in te richten 

Aantal uren  24-40 uur 

Vergoeding / salaris In overleg 

Startdatum Februari 2022 
Andere startdata en periodes mogelijk 

Contactgegevens Wij zien graag je cv met motivatie via: t.van.der.sluis@innovatiespotter.nl  
 
Contactpersoon: Thomas van der Sluis 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 

Meer vacatures en 
stageplaatsen 

Zie www.innovatiespotter.nl/vacatures  
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