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Wat zijn innovatieve overheidsopdrachten?

Aankopen door publieke sector die zich richten op:

ONTWIKKELEN
en van INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

VALIDEREN

Dit zijn: nieuwe en betere producten, diensten en systemen



Waarom innovatieve overheidsopdrachten?

Koopkracht van de overheid strategisch inzetten voor innovatie

3% van 30 miljard (in Vlaanderen) = 900 miljoen per jaar voor innovatie

Verbeteren performantie van overheid
• Betere en goedkopere oplossingen (owv competitie) 

• Grote betrokkenheid bij ontwikkeling (oplossing lost behoefte in) 

• Versterking kennis van nieuwe evoluties door nauw contact met sector

Versterken competitiviteit van ondernemingen
• Nieuwe markten, inzicht in publieke noden

• Meer middelen voor innovatie, meer samenwerking, eerste hulp (‘launching customer’) bij commercialisering

• Meer mogelijkheden voor kmo’s en starters

Bijdrage voor aanpakken maatschappelijke uitdagingen



Hoe? PIO-Programma 

Sinds? 2016 - 2019, verlengd tot eind 2023

Voor wie? Vlaamse overheid en ruime publieke sector (WOO)

Wat? Open voor alle sectoren en beleidsthema’s 

Aanpak? Aan de hand van periodieke oproepen

Middelen? 5 mio euro/jaar op Hermesfonds vanaf 2017

PIO-team? 6 VTE



Aanbod aan publieke sector

Voor iedereen: 

Kenniscentrum Innovatieve Overheidsopdrachten
• Informatie: website, nieuwsbrief, gids, … 
• Advies 

Voor geselecteerde PIO-projecten (via oproepen): 

Begeleiding
Cofinanciering (50/50 partnerschap)

Indicatieve bedragen 

o Voortraject 30 000 euro (PIO)
o Aankoop O&O-diensten 15 000 euro - 1 000 000 euro
o Proefprojecten 15 000 euro - 1 000 000 euro



Hoe? Aanbod aan ondernemingen

Via informatiekanalen en marktconsultaties …

• Inzicht in noden van publieke sector
• Vroege betrokkenheid bij vragen vanuit overheid
• Mogelijkheden tot consortiumvorming

Via innovatieve opdrachten …

• Meer middelen voor innovatie
• Meer mogelijkheden tot testen, 

valideren, vermarkten van nieuwe 
oplossingen

Ook voor kmo’s en starters!! 



Wat is anders?

Meer aandacht voor behoeftedefiniëring
• Aankoop op basis van functionele vereisten i.p.v. technische 

specificaties
• Uitgebreid overleg met stakeholders, eindgebruikers
• Prioritering van de gewenste functionaliteiten

Uitgebreide interactie met marktspelers voorafgaand aan aankoop
• Open workshops voor inschatting risico’s, uitwerken van 

mogelijke (richtingen) van oplossingen 
• Bilaterale gesprekken
• Pitches na oproep voor interesse
• Transparantie via rapportering van conclusies op website



PIO-portfolio

4 oproepen - 68 projecten

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten

Meerderheid zijn digitaliseringsprojecten
• Artificiële intelligentie
• Blockchain
• Data-integratie
• Spraakherkenning
• ……. 

Maar ook ‘circulaire’ projecten, energie, ….

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten
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Agenda

1. Verloop PIO-project

2. Raamovereenkomst Consultancy-opdracht 

3.    Oproep tot deelneming Stap 1

4.    Minicompetities Stap 2 

5. Vraag en antwoord  



Van idee naar innovatieve oplossing  - verloop PIO Project  

Ontwikkelen, testen en 
valideren

van innovatieve 
oplossing

PIO project 

• Scherpstellen van de vraag
• Use-cases/scenario’s/eisen
• Prioriteren van de noden

• Plaatsingsprocedure in 
functie van innovatiegraad

• Voorbereiding van 
Opdrachtdocumenten

• Gunningscriteria 
• Risicoanalyse   

Aankoop-
strategie 

Behoefte
analyse 

Markt-
consultatie

• Vraag- en aanbodszijde
• State-of-the-art
• Haalbaarheid van 

mogelijke oplossingen
• Technologische risico’s

• Inzicht noden overheid
• Matchmaking

• Resultaat: eindverslag



Raamovereenkomst Consultancy-opdracht 
Raamovereenkomst: 

looptijd van 36 maanden verlengbaar voor 12 maanden
Min. 5 geschikte deelnemers en max. 7 deelnemers
Budget 450K€ - 600K€/jaar 

Plaatsingswijze : Mededingingsprocedure met onderhandelingen
Stap 1: Oproep tot deelneming

• Selectie a.h.v evaluatie
- Uitsluitingscriteria (UEA) 
- Kwalitatieve selectiecriteria (inschrijvingsformulier)

• een mondelinge toelichting op 13-14/02/2020 

Stap 2: Minicompetitie met geselecteerde deelnemers
• Geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om offertes in te 

dienen. 
• Gunning o.b.v gunningscriteria (kwaliteit van het plan van aanpak, 

team die de opdracht zal uitvoeren en prijs)



Stap 1 Oproep tot deelneming 

Uitsluitingscriteria 
Hoe? Bewijs door indiening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)  

https://uea.publicprocurement.be/

Kwalitatieve Selectiecriteria  
Hoe? Inschrijvingsformulier

A. Relevante ervaring a.h.v twee referenties periode 2016-2019 (20p)
• Het coördineren, begeleiden en opvolgen van innovatieprojecten
• Dienstverlening aan publieke overheden 

https://uea.publicprocurement.be/


Stap 1 Oproep tot deelneming 
B. De kwaliteit en beschikbaarheid van het management en senior consultants (20p)
• 4VTE consultants met min. 6j ervaring en 2 projectverantwoordelijken (CV’s); 
• tools en processen ter beschikking om de samenwerking met de aanbestedende 

overheid te versterken;
• tools en processen om de efficiëntie van de samenwerking te verhogen (niet enkel 

documentbeheer ook behoefteanalyse en marktconsultatie zoals oa Voxevote, 
SurveyMonkey).

C. Technische vaardigheden en beroepsbekwaamheid (60p) 
• Algemene vaardigheden a.h.v twee referenties

o Proces- en projectmanagement
o Vulgariseren van complexe uitdagingen
o Oplossingsgericht denken
o Stakeholdersmanagement 
o Conflictbeheer

• Specifieke vaardigheden
o Behoefteanalyse
o Faciliteren en modereren van marktconsultaties
o Methode om de state-of-the-art te bepalen en technologische risico’s in kaart te brengen
o Bepalen van de aankoopstrategie

D. Thema’s en domein van interesse



Mondelinge toelichting
Op 13-14/02/2020
Focus op technische vaardigheden en beroepsbekwaamheid (criteria C);
Pitch van 15 min. per inschrijver en Q&A van 15 min. 
• Concreet voorbeeld van een behoefteanalyse en bereikte resultaten;
• Marktconsulatie; 
• Analyse van de state-of-the-art en in kaart brengen van technologische risico’s;
• Methode voor het bepalen van een aankoopstrategie.

Indiening van de aanvraag tot deelneming: 
• Na vandaag worden geen vragen meer beantwoord; 
• Indiening via e-tendering, vragen mbt gebruik van e-tendering & e-procurement

helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00;
• Laatste redmiddel: christophe.veys@vlaanderen.be
• Uiterste datum van indiening op 5 februari 2020 om 12:00u. 

mailto:christophe.veys@vlaanderen.be


Stap 2 Minicompetitie  

Geselecteerde deelnemers worden in mededinging gebracht voor elk te 
begeleiden project
Opdracht bestaat uit een 
• Vast gedeelte: kick-off vergadering bepalen van de scope van de opdracht en 

het opmaken van een plan van aanpak samen met de aanbestedende dienst 
• Variabel gedeelte 

1. Behoefteanalyse (relevante stakeholders, gebruikerseisen bepalen, prioriteren van 
de noden, functionele eisen, innovatiegraad bepalen obv de state-of-the-art, 
belangrijkste marktspelers in kaart brengen)

2. Marktconsultatie (marktverkenning, state-of-the-art bepalen, markt consulteren 
aan de hand van workshops/interviews, beschikbaarheid van deeloplossingen 
versus haalbaarheid van beoogde oplossing, ontwikkelingstijd/budget, 
risicoanalyse en kritische randvoorwaarden, …)  
Eindverslag van de marktconsultatie inclusief advies voor het vervolgtraject en 
aankoopstrategie 



Vraag en antwoord   







Alle opmerkingen en 
ideeën welkom

Christophe.Veys@vlaanderen.be


