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Agenda

1. Welkom en intro 
• Wat, waarom en hoe innovatieve overheidsopdrachten? 
• Huidige portefeuille

2. PIO-aanvraag: Van idee tot projectvoorstel
• Sjabloon/toelichting
• Tips & tricks

3. Cases: Hoe verloopt PIO-traject?
• Voortraject
• Aanbesteding van opdracht

4. Netwerkmoment met PIO-team
• Vragen 



Wat zijn innovatieve overheidsopdrachten?

Innovatieve overheidsopdrachten richten zich 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



Waarom innovatieve overheidsopdrachten?

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? 4 + 2 VTE



Hoe? 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!! 



PIO-portfolio

• 3 oproepen - 50 projecten

http://www.innovatieveoverhei
dsopdrachten.be/lopende-
projecten

• Meer dan 30 digitaliseringsprojecten

• Artificiële intelligentie

• Blockchain

• Data-integratie

• Spraakherkenning

• ……. 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-projecten


Hoe ziet het traject eruit?  
PIO-Principes 

Behoeftegedreven: overheidsorganisatie neemt initiatief
Eindgebruikers staan centraal

Eenvoud, zorgvuldigheid en snelheid

Gelijkheid 
Mededinging 
Transparantie 
Vertrouwen
Proportionaliteit

Enkel cofinanciering voor onderzoek, ontwikkeling en validatie



Uitwerken en 
prioriteren van 
noden met 
stakeholders en 
eindgebruikers

Behoeftedefiniëring

Bepalen van:
• ‘state of the art’
• haalbaarheid
• complexiteit

Dialoog met markt

Kiezen procedure en 
bestek opmaken:

•Proof of Concept

•Ontwikkelen 
prototype 

•Valideren 
innovatieve oplossing

•Pilootproject

Keuze aanpak

• bekendmaking

•onderhandelingen

• offerte 
beoordelingen

• sluiting 

Aanbesteding

Cofinancierings-
overeenkomst

Uitvoering

Hoe? - Verloop PIO-project

Eerste, principiële goedkeuring 
cofinanciering obv raming

Definitieve
goedkeuring cofinanciering 

obv gekozen offerte

Voortraject
Met of zonder externe consultancy

• Aanvraag

• Evaluatie 
(VLAIO)  

PIO-call



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



EU Benchmark - PIO als voorbeeld

Positieve punten PIO aanpak 
• Begrippenkader
• Plan van aanpak
• Kwantitatieve doelstelling voor de besteding van 

aankoopbudgetten
• Stimulans via cofinanciering

Verbeterpunten PIO
• Integratie innovatie-aankoop in andere domeinen (ook ICT)
• Handleidingen en tools verder uitwerken
• Meer communicatie over internationale initiatieven
• Evaluatie van acties

Positief federale aanpak: 
• Generieke regeling intellectuele eigendomsrechten



Mogelijkheden in Europa 

Horizon 2020 

• 90% subsidie voor ontwikkeling nieuwe oplossingen (PCP) 
• 35% subsidie voor aankoop van innovatieve oplossingen (PPI)

• Gericht op consortia van publieke organisaties in EU

Voor meer info:

• NCP Flanders:  https://www.ncpflanders.be
• Europese Commissie: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/calls-eu-funding-opportunities-pre-commercial-
procurement-and-public-procurement-innovative

https://www.ncpflanders.be/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/calls-eu-funding-opportunities-pre-commercial-procurement-and-public-procurement-innovative


Toekomst beleid

Verlenging en uitbreiding PIO 

- 2019 – 2023 (met evaluatie in 2021)
- Dep. EWI → samenwerkingsverband Dep EWI - VLAIO
- 4 VTE → 6 VTE 
- 5 mio euro/jaar

1. Kernopdracht:
- Oproepen voor innovatieve overheidsopdrachten
- Begeleiden en cofinancieren van projecten

2. Uitbouw kennisplatform innovatieve overheidsopdrachten:
- Samen met HFB: tools, handleidingen, opleidingen, helpdesk…

3. Integratie van innovatieve overheidsopdrachten in alle beleidsdomeinen:
‐ Versterken netwerking, sensibilisering, samenwerking binnen VO

4. PIO internationaal op de kaart zetten:
- Versterken deelname aan internationale initiatieven



2. PIO-aanvraag: van idee tot projectvoorstel 

idee



PIO-aanvraag: van idee tot projectvoorstel

1. Behoefte

2. Marktverkenning

3. Nog ontwikkeling nodig? Of enkel validatie?

4. Meerwaarde en businesscase

5. Inzet en engagement

WAT?  

INNOVATIEF? 

WAAROM?

HOE? 

idee

Vragen Aan de hand van aanvraagsjabloon/toelichting



PIO-aanvraag: Behoefte
1. Behoefte

2. Marktverkenning 

3. Innovatief? 

4. Meerwaarde en businesscase 

5. Inzet en engagement

Sjabloon/toelichting:

• Praktisch probleem, acute nood, strategische uitdaging, enz.
• Concreet en zorgvuldig 
• Huidige versus gewenste situatie 
• Afbakening scope
• Valideren met eindgebruikers, stakeholders (!) 
• Via workshops, bevragingen, innovatieagenda’s, … 
• Functionaliteiten (zonder te veel technische specificaties)
• …  

idee



PIO-aanvraag - Marktverkenning
1. Behoefte/uitdaging 

2. Marktverkenning

3. Innovatief? 

4. Meerwaarde en businesscase 

5. Inzet en engagement

Sjabloon/toelichting:

• Grondige, voorlopige exploratie in kennis- en 
bedrijfswereld

• Welke kennis, (deel-)oplossingen al beschikbaar? Welke 
bedrijven? 

• Via vnl. desk research (diverse informatiebronnen 
online), vakbeurzen, gesprekken, netwerking, enz. 

• …  

idee



PIO-aanvraag – Innovatief?
1. Behoefte

2. Marktverkenning

3. Innovatief?

4. Meerwaarde en businesscase 

5. Inzet en engagement

Sjabloon/toelichting:

• Nog ontwikkeling nodig voor oplossing? OK!
• Oplossing bestaat, maar validatie nodig? OK!
• Oplossing kant-en-klaar                                 zonder PIO

idee



PIO-aanvraag – Meerwaarde en businesscase
1. Behoefte

2. Marktverkenning

3. Innovatief? 

4. Meerwaarde en businesscase

5. Inzet en engagement

Sjabloon/toelichting:

• Relevantie eigen dienst? Andere diensten? 
Bedrijven in binnen- en buitenland?

• Kosten en baten (ook van proces) op korte en 
lange termijn, van huidige versus gewenste 
situatie?

• Risico’s? 
• … 

idee



PIO-aanvraag – Inzet en engagement
1. Behoefte

2. Marktverkenning

3. Innovatief? 

4. Meerwaarde en businesscase

5. Inzet en engagement

Sjabloon/toelichting:

• Voldoende middelen, menskracht en expertise 
eigen dienst? Engagement management?  

• Bijkomende menskracht en expertise nodig? 
• Timing haalbaar? 
• … 

idee



PIO-aanvraag: van idee tot projectvoorstel 

Tips & tricks:

• Bespreek idee vooraf met PIO
• Consulteer ervaringsdeskundigen (uit vorige oproepen)
• Consulteer management, inkopers, … eigen dienst 
• Zoek evt. partners in andere diensten  
• Bouw sterk team (incl. juristen)
• Begin op tijd en dien op tijd in
• Maak realistische tijdsplanning (projectmanagement)
• Schrijf duidelijk en to-the-point (5 à 10 pagina’s)
• Gebruik toelichting en check evaluatiecriteria
• …  

Van vaag, ‘gek’, ….
naar gevalideerd, beredeneerd en becijferd 
PIO-projectvoorstel in 5 stappen 

idee



Aanvraagprocedure 

- PIO-aanvraag indienen voor 14 juni 2019, 24:00 bij 
pio@ewi.vlaanderen.be

- Bevestiging van ontvangst 

- VLAIO-adviseurs evalueren aanvraag a.d.h.v.
- Uitsluitingscriteria
- Selectiecriteria 

idee

mailto:pio@ewi.vlaanderen.be


Criteria voor de beoordeling door VLAIO

Uitsluitingscriteria:

• Aanvrager: publieke sector in Vlaanderen
• Voldoende innovatief / geen kant-en-klare oplossing 
• Aanvraag: voldoende informatie

Evaluatiecriteria:

Relevantie & potentiële impact

• businesscase
• meerwaarde 
• risico’s
• …

Kwaliteit 

• behoefte
• marktverkenning 
• innovatief karakter
• voldoende engagement
• …

idee



Aanvraagprocedure 

- VLAIO-adviseurs evalueren

- PIO-projectleider beslist over ontvankelijkheid

Ja! Start PIO-traject, d.w.z. 
- engagement tot partnerschap
- principieel engagement tot cofinanciering

Nee! Feedback en herwerking tegen 13 december? 

idee



oplossing

PIO-oproep
Infosessie -deadline

2 maanden

PIO-aanvraag
Aanvraag en valuatie 

3 maanden

Voortraject
Behoefte + marktconsultatie

Rapport

4 tot 6 maanden

Bestek/aanbesteding
Bestek – aanbesteding – gunning - sluiting 

4 tot 6 maanden

Uitvoering
Diverse sprints? Fases? Piloot? 

5 maanden tot …? 

2021

april 14 juni sept. maart sept.

3. Cases: Hoe verloopt PIO-traject?

2020

febr. juni

idee



Voortraject

CASE

Sport Vlaanderen: Innovatieve koelkledij voor topsport  
Sofie Debaere 

idee

oplossing



COLD 2 GOLDCOLD 2 GOLD



AANVRAAG 
PIO PROJECT



Begin november 2017

Overleg binnen organisatie over initieel idee



Begin november 2017

Overleg binnen organisatie over initieel idee



20 november 2017

Overleg met PIO over mogelijk project

1 december 2017

Deadline indiening

Begin november 2017

Overleg binnen organisatie over initieel idee



20 november 2017

Overleg met PIO over mogelijk project

1 december 2017

Deadline indiening

Begin november 2017

Overleg binnen organisatie over initieel idee

Vooroverleg met PIO!
Wees duidelijk, kort en bondig
Gebruik handleiding!
Realistisch!
Kernteam



20 november 2017

Overleg met PIO over mogelijk project

1 december 2017

Deadline indiening

Begin november 2017

Overleg binnen organisatie over initieel idee

2 februari 2018

Goedkeuring aanvraag



VOORTRAJECT



23 februari 2018

Lancering bestek marktstudie

22 maart 2018

Aanstelling consultant

15 februari 2018

Startvergadering samenwerking

Nodige kennis en skills
Goede match met organisatie/project
Referenties!



MARKT 
CONSULTATIE



April-Mei 2018

Voorstudie door Verhaert

30 maart 2018

Startvergadering Verhaert





April-Mei 2018

Voorstudie door Verhaert

30 maart 2018

Startvergadering Verhaert

Goede, strakke planning
Goede voorbereiding van 

marktconsultatiegesprekken



April-Mei 2018

Voorstudie door Verhaert

24 april 2018

Bevraging eindgebruikers

30 maart 2018

Startvergadering Verhaert





April-Mei 2018

Voorstudie door Verhaert

24 april 2018

Bevraging eindgebruikers

30 maart 2018

Startvergadering Verhaert

31 mei 2018

Marktconsultatie







26 juni 2018

Projectmeeting met Verhaert

6 juli 2018

Finaal rapport

20 en 26 juni 2018

Spreekuren met bedrijven



26 juni 2018

Projectmeeting met Verhaert

6 juli 2018

Finaal rapport

20 en 26 juni 2018

Spreekuren met bedrijven
Goed afstemmen:

- wat er uit de studie moet komen
- wat er in het eindrapport moet komen

Voordeel: kan je zelf niet doen (tijd, kennis, skills…)

MARKSTUDIE ➔ GROTE IMPACT OP EINDRESULTAAT



AANBESTEDINGS
PROCEDURE



20 juli 2018

Publicatie bestek

Juli - Augustus 2018

Nota Hermesfonds

Juli 2018

Opmaak bestek

21 augustus 2018

Principiële co-financiering



20 juli 2018

Publicatie bestek

Juli - Augustus 2018

Nota Hermesfonds

Juli 2018

Opmaak bestek

21 augustus 2018

Principiële co-financiering

➔BESTEK OPGEBOUWD VANUIT EINDRAPPORT:
- Situering
- Voorwerp
- Technische vereisten

- Kwalitatieve selectiecriteria
- Gunningscriteria

- Ontwikkelproces duidelijk geschetst

➔DEZE UITKOMST WAS NIET MOGELIJK 
GEWEEST ZONDER PIO



18-19 september 2018

Onderhandelingen inschrijvers

21 september 2018

Gunning 

3 september 2018

Opening offertes

25 september 2018

Goedkeuring co-financiering

1 november 2018

START



STAND VAN 
ZAKEN?





DANK VOOR UW AANDACHT! 



Aanbesteding opdracht 

CASE

Agentschap Binnenlands Bestuur: Semantics@yourfingertips
Katrien De Smet

idee

oplossing



Veronique Volders
Katrien De Smet

Semantics @ your fingertips

#LBLOD



Informatie uit besluiten eenvoudig terugvinden op de 
“webtoepassing van het bestuur”



Betere integratie met
zoekmachines



Vandaag afgesloten
voor alle verkeer

wegens evenement

Verhoging prijzen
zwembad vanaf

1 april 2019

Leefstraat vanaf
1 maart 2019



Doelstellingen #LBLOD

• Betere integratiemogelijkheden

• Besluiten gemakkelijker publiceren op de eigen website 

• Informatieuitwisseling/-deling tussen toepassingen

• De informatie is beter toegankelijk omdat ze vlotter kan opgepikt worden door 
zoekmachines

• Databanken automatisch voeden

• Mandatendatabank, Besluitendatabank

• Verkeersbordendatabank, GIPOD,…

• Eenvoudig voldoen aan de verplichtingen inzake toezicht & bekendmaking



Hoe brengen we deze innovatie op korte termijn 
geïmplementeerd bij lokale besturen?

Verplichting vanaf 
1/1/2019

Veel (niet alle) 
besturen 
hebben een 
softwarepakket

Softwaremarkt 
innoveert niet uit 
eigen beweging

Software aankopen of 
veranderen is vaak niet 
haalbaar



Verschillende opties voor lokale besturen om 
“gelinkt” te publiceren

Via een bestaand 

softwarepakket dat OSLO2

conform is.

uitzonderlijk: 

het absolute minimum via het 
digitaal loket van ABB

Via de open-source 
applicatie

Gelinkt Notuleren

2

3

1



Concreet aan de slag met impact op de markt? 
PIO to the rescue

‘Scoping’ sessie met het Agentschap Binnenlands Bestuur

Werksessies met gebruikersgroepen 

Marktanalyse

Werksessie met industriepartners en kennisinstellingen

Eindverslag

Stap 1: De marktconsultatie



… met volgende doelen

26/04/2019 68

Het eindverslag dat alle inzichten van het innovatieplatform beschrijft waaronder: 

• de haalbaarheid en de vereiste investeringen

• Evaluatiecriteria voor een implementatie

Rapportering

Objectieven

Een nauwkeurig antwoord formuleren op de volgende centrale vragen:

• Waar liggen de pijnpunten voor implementatie en interoperabiliteit?

• Welke innovaties moeten verder onderzocht worden?

• Hoe moet een implementatie geëvalueerd worden?



Stap 2: Van marktconsultatie naar innovatieve 
oplossing 

1. Ontwikkeling 
Gelinkt Notuleren

Iteratief ontwikkelingsproces om snel te 
komen tot “minimum viable product” 

Open source en dus volledig 
integreerbaar met de bestaande 
softwarepakketten. 

Geleidelijk uitbreiding met functionaliteit 
om tot een volwaardig product te 
komen

2. Stimuleren aanpassingen 
notuleringspakketten

Aanstellen onafhankelijk validator

Opstellen van de criteria waaraan de 
notuleringspakketten moeten voldoen

Verschillende oproepen tot validatie 
gespreid in de tijd

Iedereen kan inschrijven, wie slaagt voor 
de validatie zal hiervoor een financiële 
tegemoetkoming krijgen



Sinds 31/3/2019

Basis notulen en besluiten opmaken
Sjabloon voor een generieke zitting

Agendapunten aanmaken, verwijderen en verplaatsen

Invoegen van de resultaten van stemmingen

Publiceren en ondertekenen van agenda, 
besluitenlijst & volledige notulen
Publiceren, ondertekenen en printen van uitreksels
Validatie op echtheid mogelijk d.m.v. blockchain
Automatische melding via Loket voor Lokale Besturen

Toekomst

Continue verbetering van
Basisfunctionaliteiten

Gebruiksgemak

Performantie

Gegevensuitwisseling
Importeren en exporteren van besluiten

Gestandaardiseerde Integraties met andere 
softwarepakketten

Analyse aan de gang en 
opdracht in voorbereiding

1. Gelinkt Notuleren



Niveau 1: Basiselementen publiceren

Niveau 2: Linked data hergebruiken

Niveau 3: Uitgebreide annotaties publiceren

…

2. Softwarepakketten conform de technische specificaties



Resultaten eerste validatieronde (status: 13/2/2019)

Ronde 1:
7 mei: Jury rond uitbetalingen vergoedingen

Ronde 2 (onder voorbehoud):
mei 2019: Bekendmaking criteria tweede ronde
Okt 2019: Uiterste indiendatum testbestanden

Deelnemer
Criterium 1:

Uitrolbaarheid* Q1 2019

Criterium 2:
Online publicatie als 

Linked Open Data

Criterium 3:
Overeenstemming met de 

OSLO-standaarden

Vergoeding
uitbetaald?

C-Clear Partners Wordt onderzocht Behaald Maturiteitsniveau 3

CEVI Wordt onderzocht Behaald Maturiteitsniveau 2

Cipal Schaubroeck Wordt onderzocht Behaald Maturiteitsniveau 1

Green Valley Belgium Wordt onderzocht Behaald Maturiteitsniveau 1

Remmicom Wordt onderzocht Behaald Maturiteitsniveau 1

Tobania/BCT Wordt onderzocht Behaald Maturiteitsniveau 1

2. Softwarepakketten conform de technische specificaties



Hoe heeft PIO ons geholpen?

Marktconsultatie
Hefboom om beweging te krijgen in een geconsolideerde markt 
Zowel leveranciers van notuleringspakketten als spelers met ervaring met 
linked data. De gemengde samenstelling was verrijkend

Ontwikkeling van Gelinkt Notuleren. 
Stimuleren om zelf de standaard te gebruiken
Haalbare criteria vormen voor andere softwareleveranciers

Validatie van aangepaste notuleringspakketten
Stimulans voor leveranciers om nieuwe regelgeving serieus te nemen
Resultaten eerste validatie zetten de leveranciers aan om verder te innoveren.



Vragen? 



Uitnodiging tot 
Netwerkmoment met PIO-team 



Alle opmerkingen en 
ideeën welkom

VEERLE.LORIES@EWI.VLAANDEREN.BE

T. 02 553 42 87

M. 0477 402 946

Meer info op :   www.innovatieveoverheidsopdrachten.be

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/

