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Agenda

1. Welkom en intro 
• Wat, waarom en hoe innovatieve overheidsopdrachten? 
• Huidige portefeuille (30 projecten – 2 oproepen)

2. PIO-aanvraag: Van idee tot projectvoorstel
• Sjabloon/toelichting 
 Mythe 1: Enkel voor technologische uitdagingen?

• Tips & tricks

3. Verder verloop PIO-traject
• Via marktconsultatie naar opdrachtdocument 
 Mythe 2: Laten marktspelers in hun kaarten kijken? 

• Aanbesteding opdracht 
 Mythe 3: Klassieke procedures voor innovatie?  

4. Meet & Greet met PIO-team



Wat zijn innovatieve overheidsopdrachten?

Innovatieve overheidsopdrachten richten zich op:

ONTWIKKELING
en/of van INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

AANKOOP

• Dit zijn: nieuwe en betere producten, diensten en systemen
• Wat is innovatief?  



Wat zijn innovatieve overheidsopdrachten?

AANKOOP VAN INNOVATIEVE OPLOSSING
Nieuw op de markt

na validatie of proefproject

ONTWIKKELING VAN INNOVATIEVE OPLOSSING
via aankoop onderzoek en ontwikkeling

AANKOOP VAN INNOVATIEVE OPLOSSING
Nog beperkt marktaandeel (< 20%)



Waarom innovatieve overheidsopdrachten?

Overheidsopdrachten (publieke koopkracht) strategisch inzetten voor 
innovatie

VOORDELEN VOOR DE 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
• Betere publieke werking/dienstverlening
• Maatschappelijke uitdagingen aangaan
• …

VOORDELEN VOOR DE 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
• …



Hoe? 
PIO-programma

• Duur: Tot eind 2019 pilootfase

• Scope: Vlaamse overheid en ruimere publieke sector (WOO)

• Thema’s: 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: 3 VTE  + ondersteuning departement EWI 



Hoe? 
PIO-aanbod

AANKOOP VAN INNOVATIEVE OPLOSSING
Nieuw op de markt

na validatie of proefproject

ONTWIKKELING VAN INNOVATIEVE OPLOSSING
via aankoop onderzoek en ontwikkeling

AANKOOP VAN INNOVATIEVE OPLOSSING
Nog beperkt marktaandeel (< 20%)

Begeleiding en 
cofinanciering

Inform
atie en 

advies 



Hoe? 
PIO-aanbod

• Informatie: website, nieuwsbrief, gids, …

• Advies en begeleiding

• Cofinanciering (50/50 partnerschap)

Indicatieve bedragen 

o Voortraject 30 000 euro

o Aankoop O&O 50 000 euro - 1 000 000 euro
o Aankoop validatie 50 000 euro (- 1 000 000 euro)



Hoe?
PIO-principes

• Aankopende overheidsorganisatie neemt initiatief en stuurt 
!! Eindgebruikers staan centraal !!

• Eenvoud en snelheid 

• Transparantie en betrouwbaarheid

• Mededinging

• Enkel cofinanciering voor onderzoek, ontwikkeling en validatie



PIO-portefeuille

• 2 oproepen - 30 projecten

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

• 3e oproep tot 15 juni 2018

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


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

PIO-
aanvraag

idee

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, roadmaps, … 
• Functionaliteiten (zonder te veel technische specificaties)
• …  



PIO-aanvraag - Marktverkenning
1. Behoefte/uitdaging 
2. Marktverkenning
3. Innovatief? 
4. Meerwaarde en businesscase 
5. Inzet en engagement

PIO-
aanvraag

idee

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. 

• …  



PIO-aanvraag – Innovatief?
1. Behoefte
2. Marktverkenning
3. Innovatief?
4. Meerwaarde en businesscase 
5. Inzet en engagement

PIO-
aanvraag

idee

Sjabloon/toelichting:

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



PIO-aanvraag – Meerwaarde en businesscase
1. Behoefte
2. Marktverkenning
3. Innovatief? 
4. Meerwaarde en businesscase
5. Inzet en engagement

PIO-
aanvraag

idee

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? 
• … 



PIO-aanvraag – Inzet en engagement
1. Behoefte
2. Marktverkenning
3. Innovatief? 
4. Meerwaarde en businesscase
5. Inzet en engagement

idee

Sjabloon/toelichting:

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

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

PIO-
aanvraag



PIO-aanvraag
1. Behoefte
2. Marktverkenning
3. Innovatief? PCP of PPI?
4. Meerwaarde en businesscase 
5. Inzet en engagement

PIO-
aanvraag

idee

PRAKTIJK

Social Impact Bond (SIB) voor tewerkstelling 
Antwerpse NEET-jongeren
VDAB
Ian Dewae en Patrick Maes



Social Impact Bond

ian.dewae@vdab.be



Social Impact Bond

ian.dewae@vdab.be

- Nieuwe PPS met maatschappelijke impact

- Pre-financiering vanuit privé investeerders
Risico-outsourcing. Only pay for succes

Innovatieve en risicovolle projecten

- Uitvoerder gevrijwaard van druk



Overheids
partner

Investeerder Dienstverlener

Social
Impact
Bond

ian.dewae@vdab.be

+



Het SIB mechanisme zorgt voor een 
Value-For-Money manier om de 
arbeidsintegratie te financieren

Overheids
kost

Overheids
kost

Maatsch. 
besparing

Interventie
kost

ROI

Status Quo SIB Potentiële maatsch
besparing vanuit SIB 

€

Impact
SIB Resultaats-

financiering

ian.dewae@vdab.be



Hoe SIB’s een meerwaarde kunnen betekenen …

ian.dewae@vdab.be

Flexibiliteit Resultaatgericht Partnerschap

Doelgroepgericht Interventie & preventie Innovatie



… in een besparingsklimaat

Ondernemende
innovatieve
oplossingen

Beproefde
oplossingen

Preventie Interventie Crisis
Management

Resultaat type

Re
su

lta
at

 a
an

pa
k

Bestaande
focus

Uitgebreide
focus

ian.dewae@vdab.be

Resultaatgericht werken creëert een uitgebreide focus



Illustratief

SOCIALE IMPACT KAN GEVONDEN WORDEN IN VELE SECTOREN

ian.dewae@vdab.be



Sinds de eerste SIB, zijn er wereldwijd 
…
Rapp jan 2018

ian.dewae@vdab.be

89
IMPACT BONDS

€ 273,5M

KAPITAAL INGEZAMELD

113.643
LEVENS BEINVLOED



Sociale                       
investeerder

Uitvoerder

Onafhankelijke 
evaluator

Overheids-
Partner

Contractuele

akkoorden

Grenzen aftasten van:

De juridische regelgeving van de 
SIB- participanten.
(statuten, engagementen, 
verantwoordelijkheden,…)

Het draagvlak bij de 
arbeidsmarktstakeholders voor het SIB-
concept (wie wil, kan, mag, welke rol 
opnemen ?)

Beleids-
domeinen, 
zowel Vlaams 
als Federaal

Opdracht van betrokken 
overheidsagentschappen en 
departementen (hoe ver strekt 
ieders missie en opdracht ?)

Effectiviteit van de toegepaste aanpak

Kritieke succesfactoren van de 
toegepaste aanpak (werkt het omdat 
het vernieuwend is, of ligt het succes 
in de context of in andere factoren?)

Nieuwe contouren van het vervullen 
van een regisseursrol op de 
arbeidsmarkt

SIB in context Vlaamse Arbeidsmarkt
ian.dewae@vdab.be



Maatschapp.
beleggers

Dienst-
verlener

Onafh.
evaluator

Doelgroep: N.E.E.T.’s Antwerpen
Potentieel van mensen integreren op de arbeidsmarkt

ian.dewae@vdab.be



Facilitator

Maatschapp.
beleggers

Dienst-
verlener

Onafh.
evaluator

Pilootproject SIB: 
- Uitvoering van een innovatief project rond vinden, activeren, begeleiden en bemiddelen 

naar werk van N.E.E.T. jongeren in Antwerpen. Resultaatsparameter: uitstroom naar werk. 
- Met een financiering via het mechanisme van SIB. 
- Meewerken aan de verdere ontwikkeling en verfijning van de SIB tot een basismodel voor toekomstige SIB’s in Vlaanderen.

NEET’s

Externe consultancy 
SIB –expertise

Openbare 
aanbesteding

Beleids-
domeinen, 
zowel 
Vlaams 
als Federaal

Begroting

ian.dewae@vdab.be

ian.dewae@vdab.be



VDAB SIB project: Doelgroep: N.E.E.T.’s Antwerpen
Potentieel van mensen integreren op de arbeidsmarkt

Dienstverlener Dienstverlening

Benadering VDAB: Geëvolueerd van een aanstelling van een dienstverlener 
naar een aanstelling van een dienstverlening

SIB

ian.dewae@vdab.be



VDAB SIB project: Doelgroep: N.E.E.T.’s Antwerpen
Potentieel van mensen integreren op de arbeidsmarkt

SIB is niet louter een financieel model
Het creëert bruggen tussen de investeringsmarkt en de sociale dienstverleners sector

ian.dewae@vdab.be



VDAB SIB project: Doelgroep: N.E.E.T.’s Antwerpen
Potentieel van mensen integreren op de arbeidsmarkt

SIB integreren, complementair aan de reeds bestaande traditionele financieringsvormen 

ian.dewae@vdab.be



Facilitator

Maatschapp.
beleggers

Dienst-
verlener

Onafh.
evaluator

Pilootproject SIB: 
- Uitvoering van een innovatief project rond vinden, activeren, begeleiden en bemiddelen 

naar werk van N.E.E.T. jongeren in Antwerpen. Resultaatsparameter: uitstroom naar werk. 
- Met een financiering via het mechanisme van SIB. 
- Meewerken aan de verdere ontwikkeling en verfijning van de SIB tot een basismodel voor toekomstige SIB’s in Vlaanderen.

NEET’s

Externe consultancy 
SIB –expertise

Openbare 
aanbesteding

Beleids-
domeinen, 
zowel 
Vlaams 
als Federaal

Begroting

ian.dewae@vdab.be

ian.dewae@vdab.be



Ian Dewae – Patrick Maes

ian.dewae@vdab.be



PIO-aanvraag: van idee tot projectvoorstel 

PIO-
aanvraag

idee

Tips & tricks:

• Bespreek idee vooraf met PIO
• Consulteer ervaringsdeskundigen (uit 1e of 2de oproep)
• Consulteer management, inkopers, … eigen dienst 
• Zoek evt. partners in andere diensten  
• Bouw sterk team
• Begin op tijd en dien op tijd in
• 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 



Aanvraagprocedure 

- PIO-aanvraag indienen voor 15 juni 2018 bij 
pio@ewi.vlaanderen.be

- Bevestiging van ontvangst 

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

idee

PIO-
aanvraag

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

PIO-
aanvraag



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 evt. herwerking voor volgende oproep 
(tijdens volgende legislatuur)? 

idee

PIO-
aanvraag



Voortraject 

Start PIO-traject

PIO-
aanvraag

idee

opdracht-
document

oplossing

Uitvoering project

Eerste overleg met PIO
• Behoefte gekend?
• Markt gekend?
• Externe hulp?
• Planning? 
• Etc. 

± 6 maanden ± 6 tot 24 maanden



Via marktconsultatie naar opdrachtdocument  
Wat?
• Meer dan marktverkenning (!) - interactie vraag- en aanbodzijde
Doel?
• Concretisering opdracht (behoefte, functionaliteiten oplossing, 

kostprijs en businesscase, potentiële uitvoerders, timing, enz.) 
Hoe?
• Openheid, eerlijkheid en transparantie - diverse formats
Wie?
• Externe consultant (binnen of buiten raamakkoord)
• Cofinanciering: tot 30 000 euro/traject (indicatief)
Duur?
• 3 à 4 maanden 

PIO-
aanvraag

idee

markt-
consulta-

tie 

opdracht-
document

Conclusies voeden 
opdrachtdocument en bepalen 

keuze van aanpak en  
aanbestedingsstrategie



Via marktconsultatie naar opdrachtdocument  

PIO-
aanvraag

idee

markt-
consulta-

tie 

PRAKTIJK

Marktconsultatie voor project 
Spraaktechnologie voor verslaggeving in het Vlaamse Parlement 

Arno Schalk 

opdracht-
document



Marktconsultatie ST-VP
Spraaktechnologie voor Verslaggeving Vlaams Parlement



Waarom spraaktechnologie in het Vlaams Parlement?

1000+ uren 
spreekmateriaal per jaar

Zwaar manueel werk 
voor transcriptie

Geen ondertiteling bij live 
beelden

Automatische transcriptie 
van spreekmateriaal naar 

tekst

Creëren van meer 
werkbaar werk 

Behouden van de kwaliteit 
van de verslagen

Context

Objectieven



Hoe gaan we te werk om die objectieven te bereiken?

‘Scoping’ sessie met het Vlaams Parlement

Werksessie met een aantal gebruikersgroepen 

Marktanalyse

Werksessie met industriepartners en kennisinstellingen

Eindverslag van het innovatieplatform



Tijdens de sessie met de gebruikersgroepen stellen we een aantal use-cases op

Als verslaggever van de dienst Commissies kan ik een onderscheid maken tussen de voorzitter van een vergadering 
die voor zichzelf of als voorzitter spreekt

Als redacteur van het Woordelijk Verslag ondervindt mijn transcriptie applicatie geen last van regionale accenten

Als redacteur van het Woordelijk Verslag kan ik op het systeem rekenen om op een correcte manier om te gaan met 
parlementsleden die elkaar onderbreken 

Als verslaggever van de dienst Commissies kan ik duidelijk zien wie aan het woord is bij elk stuk geleverde tekst door 
een 100% accurate sprekersherkenning



Deze use-cases moeten geprioriteerd worden door de gebruikers,
en het risico moet ingeschat worden door de markt

Planningpoker is een ‘best practice’ voor het inschatten van o.a. waarde, complexiteit en vereiste inspanning. 

De kaarten:

De interpretatie voor de gebruikers:
0-2 Hier geef ik niet om, ik zie er de waarde niet van in. 
3-5 Waarom niet, het zou extra waarde kunnen creëren.
8-13 Interessant, hier moeten we dieper op ingaan om te 
kijken hoe groot de weerwaarde is.
20+ WOW! Dit kan echte veranderingen teweeg 
brengen.
? Geen idee, geen ervaring met dit onderwerp.

De interpretatie voor de markt:
0 Geen zorgen, er bestaan kant-en-klare standaardoplossingen.
2-3 Een frequent probleem, mogelijk met enkele speciale gevallen 

maar zeker oplosbaar.
13 Absoluut geen standaardprobleem. Een oplossing vereist 

belangrijke keuzes, grondig denkwerk en specifieke ontwikkeling. 
Een redelijke kans op slagen mits voldoende tijd en middelen.

100 Onmogelijk, vereist het doorbreken van fysische natuurwetten.
? Geen idee, geen ervaring met dit onderwerp.



Het inschatten van risico’s is niet het enige objectief van de marktconsultatie

Samenbrengen van vraag en aanbod

Controleren van de state-of-the-art assumpties

Identificeren van het technologische innovatiepotentieel

Controleren van de verkrijgbaarheid van de technologie

Samenbrengen van marktspelers zodat ze consortia kunnen volgen

Engageren van de verschillende stakeholders



Planningpoker brengt voor alle objectieven interessante zaken aan het licht

Als verslaggever van de dienst Commissies kan ik een onderscheid maken tussen de voorzitter van een vergadering 
die voor zichzelf of als voorzitter spreekt

Als redacteur van het Woordelijk Verslag ondervindt mijn transcriptie applicatie geen last van regionale accenten

Als redacteur van het Woordelijk Verslag kan ik op het systeem rekenen om op een correcte manier om te gaan met 
parlementsleden die elkaar onderbreken 

Als verslaggever van de dienst Commissies kan ik duidelijk zien wie aan het woord is bij elk stuk geleverde tekst door 
een 100% accurate sprekersherkenning

“In de huidige ‘setup’ van microfoons met één audiolijn is het risico hoog. Een aanpassing naar meerdere audiolijnen kan dit verhelpen.”

“Een kleine aanpassing aan de faciliteiten kan dit verhelpen zonder meerdere audiolijnen te leggen, ik kan deze oplossing niet delen.”

“Hier gebeurt veel onderzoek naar en is er recentelijk een sterke vooruitgang geboekt in dit gebied, specifiek voor de Nederlandse taal. 
Uitzonderingen en moeilijkheden zijn weinig voorkomende accenten waarvan niet voldoende data aanwezig is.”

“Gezien de kwaliteit van de microfoons en het lage aantal individuen in de populatie zal het percentage van accuraatheid heel hoog zijn.” 
“Deze kan nog sterk verbeterd worden door de aanwezigheid van metadata.  Die data kan bestaan uit informatie over de tijdstippen
waarop welke microfoons aan staan en videomateriaal.”

“Hiervoor dient men uitermate veel onderzoek te doen in het terrein van betekenis van tekst en omvorming tot contextuele informatie.” 



Dit maakt elke aanbestedingsprocedure uniek



Opdrachtdocument ‘klassiek’ aanbesteden

PIO-
aanvraag

idee

markt-
consulta-

tie 

PRAKTIJK

Geïntegreerd Smart City Operating System

Ann Fournier (Digipolis) en Eddy Van der Stock (V-ICT-OR)

opdracht-
document



antwerpen.digipolis.be

Innovatief aankopen



Innovatief aankopen

• Antwerp City Platform as a Service
• Match met start-ups
• Een aankooptraject op maat
• Resultaten
• Wat verder?
• Vragen?
• Contact



Principe platform: engines

Atomaire software
Creëer zo klein mogelijke

herbruikbare softwareblokjes
voor diverse toepassingen en platformen

Snelheid
Software moet goedkoper, sneller opgeleverd, 

innovatiever
Evolutie weg van grote en dure software 

leveranciers

https://youtu.be/tPkKemx6NxU

https://youtu.be/tPkKemx6NxU


• een platform laten ontwikkelen dat zeer flexibel kan worden 
ingezet voor alle Vlaamse steden, gemeenten en andere 
overheidsinstellingen

• Elke Vlaamse gemeente of overheidsdienst zou dan 
softwaretoepassingen kunnen bouwen op een 
gemeenschappelijk PaaS én toch zijn eigenheid behouden



https://antwerpenv2.digipolis.be/nl



Op zoek naar start-ups?
Zoektocht naar de juiste partners voor multi-inzetbaar platform



Start-up?

ondernemerschap
innovatie

creativiteit
flexibiliteit

schaalbaarheid
snelheid



Perfecte match

Nood aan klanten Nood aan creatieve, nieuwe 
ideeën op korte termijn



Van grote leveranciers naar start-ups en kleine 
creatieve ondernemer

• Oprichting externe adviesraad
• Organisatie van een workshop
• Twee belangrijkste adviezen: 

• Oprichten ecosysteem met start-ups
• Hapklare uitdagingen uitschrijven



Zomer 2015: Lancering eerste
challenges

antwerpen.digipolis.be

Twitter

LinkedIn

Blog

Digitale 
nieuwsbrief

Meet-ups

Facebook

Ecosysteem 
voor start-ups



http://antwerpen.digipolis.be

antwerpen.digipolis.be

• Overzicht challenges

• Inschrijven bij interesse challenge

• Blog

• Digitale nieuwsbrief



http://www.meetup.com/digant-cafe

Meet-ups

• Co-creatie met inwoners, academici, 

ondernemers & overheid

• Delen van kennis

• Netwerking & interactie



Een aankooptraject 
op maat
Snel | eenvoudig | flexibel



Snelle & eenvoudige aanbestedingen

interesse

2 weken

aankondiging

...

Inschrijven via 
antwerpen.digipolis.be

kandidatuur

2 weken

...

Kandidatuur stellen

gunning

VEREENVOUDIGDE
OFFERTE

contract-onderhandeling

kick-off

135k€

’offerte’ gevolgd door 
gunning

selectie

2 weken

PITCH
MOMENT

definitieve offertevraag

‘pitch’ gevolgd door 
selectie

BAFO

waarom ben jij de 
geschikte kandidaat? 

(max. 30 min.)



Win-win voor beide partijen

Start-ups
• Overheid heeft veel uitdagingen
• Gemakkelijke samenwerking door 

nieuw en sneller aankooptraject
• Vergoeding voor bruikbare 

uitwerkingen tijdens offertetraject
• Behoud van intellectuele 

eigendom in ruil voor 
commercialisatie

• Opzetten van proof of concept 
• Goede referentie
• Opstap naar andere (lokale) 

overheden

Digipolis
• Nieuwe ideeën en creativiteit
• Onverwachte en vernieuwende 

oplossingen
• Snelle en goedkope implementatie
• Flexibele manier van werken
• Inspirerend ondernemerschap
• Meer mogelijkheden tot gelijktijdige 

implementatie van IT-oplossingen



Resultaten
Succesvolle strategie in de praktijk



Succesvolle strategie: 2017



Succesvolle strategie: 2015 vs. 2017

37/ 17
Unieke start ups

65% / 18%
Aankoopbudget



Succesvolle strategie (details)

Jaar
Aantal 

contracten
Aantal 

start-ups

Aantal 
verschillende 

start-ups

% gespendeerd 
budget start-

ups Fast procedure
Very fast 

procedure

Doorlooptijd 
(vraag 
contract) 

2015 24 24 16 18% 21 3 57 dagen

2016 64 70 38 35% 29 20 33 dagen

2017 104 104 37 65% 61 43 50 dagen



Leerpunten

• Beperkte tijd voor uitwerking offerte

• Start-ups leveren vaak maar een deel van 

de oplossing

• Wat als start-ups verdwijnen?

• Start-ups kunnen moeilijk ondersteuning

geven

• Blijvende lean en mean procedure



Wat verder?
Op weg naar een Digital Experience Platform



Wat verder?

Blockurement Chatbot Pre-commercial 
Procurement (PCP)

?

?

?

Innovatief 
partnership

Aankoop van 
innovatieve 

oplossingen (PPI)

?

Wat moeten we doen om parallel 20 nieuwe 
start-ups en andere creatievelingen onmiddellijk 
vanaf dag 1 enthousiast, efficiënt en productief 
aan het werk te zetten?



?
?

??

Vragen?



https://twitter.com/Dgplsantwerpen

https://www.linkedin.com/company/digipolis

https://www.facebook.com/Digipolis

https://twitter.com/Dgplsantwerpen
https://www.linkedin.com/company/digipolis
https://www.facebook.com/Digipolis


Voortraject 

prototype

Verder traject bij aankoop O&O-diensten

PIO-
aanvraag

idee

markt-
consulta-

tie 

opdracht-
document

oplossing

Uitvoering project

PIO 
• Cofinanciering aankoop O&O 
• Mits fiat Hermes beslissingscomité
• Tot 1 000 000 euro

± 6 maanden ± 1 à 2 jaar

test
concept



Voortraject 

Verder traject bij aankoop validatie oplossing

PIO-
aanvraag

idee
markt-

consulta-
tie 

opdracht-
document aankoop 

oplossing

Uitvoering project

± 6 maanden ± 6 maanden

validatie

PIO 
• Cofinanciering validatie van 

innovatieve oplossing 
• PIO-projectleider beslist
• 50 000 euro



Vragen? 



Uitnodiging tot 
Meet & Greet 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/
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