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Tweede Nota van Inlichtingen  
SBIR Blockchaintoepassingen met een publiek belang in de praktijk gebracht in 
Groningen  
16 juni 2017 

 
 
V:   Wat is de rol van de provincie?  
A:  De provincie wil graag innovaties stimuleren en oplossingen vinden voor de drie in de 

oproep geformuleerde maatschappelijke uitdagingen. Een concreet voorbeeld is de 
voucherregeling, zoals besproken in de eerste Nota van Inlichtingen. Daarnaast vindt 
de provincie het belangrijk om de economische structuurversterking van de provincie 
Groningen bevorderen.  

 
V:  Welke data van de overheid of provincie zijn beschikbaar en door burgers in te zien? 

Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, regionale arbeidsmarkt, onderwijs of 
persoonsgegevens van burgers of medewerkers? Voldoen deze data in mei 2018 
aan de GDPR (General Data Protection Regulation)? 
De provincie zelf heeft geen gegevens van burgers. Deelnemers van het project 
LifeLines  (zie de maatschappelijke uitdaging ‘ Gezondheid’ in de SBIR-oproep), 
kunnen hun eigen gegevens zien en tevens worden de data gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek. LifeLines voldoet aan de GDPR.  
De provincie beschikt over werkgelegenheidsgegevens en gegevens over 
werkzoekenden.  

 
V:   Wie zitten er in de beoordelingscommissie?  
A:   De commissie bestaat uit de volgende personen: 

Drs. Ing. Hans Popken (Provincie Groningen, voorzitter) 
Prof. dr. Ir. Hans Wortmann (Rijksuniversiteit Groningen) 

   Drs. Jan-Willem Hiddink (RVO.nl; Ministerie van Economische Zaken) 
   Ing. Martijn Bolt (Zelfstandig blockchain implementatiespecialist) 
   Floris Jan van Brederode M. Sc. (CTO XVR Simulation) 
 

NB. Het is indieners verboden om contact op te nemen met leden van de 
beoordelingscommissie.  

 
V:   Hoe groot mag de samenvatting zijn?  
A:  Maximaal 1000 woorden. Indien er veel voorstellen worden ingediend, zal de 

beoordelingscommissie een eerste selectie maken op basis van deze 
samenvattingen. 
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V:   Wat is de rol van RVO.nl als opdrachtgever?  
A:  Er is een startgesprek aan het begin van de opdracht, verder zullen er 

voortgangsbesprekingen (meestal gekoppeld aan een bedrijfsbezoek) worden 
ingepland. Wij houden de voortgang in de gaten en we monitoren resultaten. 
Daarnaast bieden we niet-financiële ondersteuning, bijvoorbeeld door het 
organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten om kennis te delen of door collega’s 
van het Octrooicentrum in te schakelen. Dit is afhankelijk van de behoefte van de 
bedrijven.  

 
V:   Weegt de prijs mee in de beoordeling?  
A:  Prijs is geen apart beoordelingscriterium bij deze SBIR. Wel telt de prijs-

kwaliteitverhouding mee bij het criterium ‘Impact’. 
 
V:   Als de projectkosten hoger zijn dan € 50.000, wat moeten we dan indienen?  
A:  Maximaal  € 50.000 (Zie ook de eerste nota van inlichtingen; pagina 2, een na laatste 

vraag).  
 
V:   Tellen kosten derden ook mee in de hoogte van de projectkosten?  
A:   Ja. 
 
V:  Als de ondernemer een deel van het project zelf financiert, hoe weegt dat mee in de 

impact?  
A:  Omdat dit aspect de motivatie van de ondernemer om het project te realiseren 

aantoont, sluit het aan bij vraag 3b van het criterium Economisch perspectief  (zie 3.3 
van de SBIR-handleiding): In hoeverre is de ondernemer (of het consortium) de juiste 
partij om de innovatie op de markt te brengen? Dit aspect weegt niet mee in de 
impact. 

 
V:   Is er een limiet aan de omvang van het consortium?  
A:  Er is geen formele limiet. Het is wel aan te raden om het consortium beheersbaar te 

houden. Belangrijk is vooral dat alle benodigde expertise om het project te 
ontwikkelen en vermarkten aanwezig is. In de SBIR handleiding 2.3 staat hierover: 
‘Een SBIR opdracht wordt gesloten met één partij. Deze ‘hoofdaannemer’ is 
verantwoordelijk voor het resultaat en heeft uiteraard de leiding over het project. 
Deze partij kan samenwerken met onderaannemers. Wij adviseren u om afspraken 
tussen hoofd- en onderaannemers schriftelijk vast te leggen.’ 

 
V:   Kan een deel van fase 2 ook al in fase 1 worden uitgevoerd?  
A:  In elk geval dient u aan het eind van fase 1 een rapportage (eindrapport 

haalbaarheidsonderzoek) op te leveren. Een haalbaarheidsstudie is niet 
noodzakelijkerwijs uitsluitend desk study. Een eerste demonstratie kan bijvoorbeeld 
een goede manier zijn om de haalbaarheid te onderzoeken. Zie ook pagina 8 van de 
SBIR-handleiding. 

 



 
 

 

 3 van 3 

 

V:  De provincie heeft aangegeven dat het budget voor deze SBIR wordt verdubbeld als 
er voldoende goede voorstellen worden ingediend. Heeft dit nog invloed op het 
tijdpad?  

A:  Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit geen invloed heeft op het tijdpad. De planning is 
dat eind augustus 2017 de uitslag van de SBIR fase 1 bekend wordt gemaakt. 
Indieners worden geïnformeerd door RVO.nl over eventuele wijzigingen in de 
planning. 

 
V:  Wij hebben een ander tijdpad voor ogen dan in deze SBIR is voorzien. Is het 

eventueel mogelijk om fase 2 eerder af te ronden?  
A:  Eerder afronden van fase 2 is in principe mogelijk. De start van fase 2 ligt echter wel 

vast, omdat de beoordelingscommissie de offertes voor fase 2 onderling weer zal 
rangschikken. 

 
V:  Moeten de werkzaamheden voor de SBIR in de provincie Groningen worden 

uitgevoerd?  
A:  De werkzaamheden zelf hoeven niet in de provincie plaats te vinden. Wel moet er 

toepassing voorzien zijn op de door de provincie geformuleerde maatschappelijke 
uitdagingen. 

 
V:   Zijn er nog algemene voorwaarden die gelden bij de opdrachtverlening?  
A:  De arvodi (link) gelden.  
 
 
 
Voor verdere info: lees de SBIR Handleiding versie januari 2017, https://mijn.rvo.nl/sbir-
innovatie-in-opdracht 
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