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PIO-aanvraag: van idee tot succesvol projectvoorstel

1. Behoefte

2. Marktverkenning

3. Nog ontwikkeling nodig? Of enkel validatie?

4. Meerwaarde en businesscase

5. Inzet en engagement

WAT?  

WAT?

INNOVATIEF?

WAAROM?

HOE? 

idee

Vragen Aan de hand van aanvraagsjabloon



PIO-aanvraag: Behoefte
1. Behoefte - WIE ben je? en WAT wil je VOOR WIE aankopen?
2. Marktverkenning 
3. Innovatief? 
4. Meerwaarde en businesscase 
5. Inzet en engagement

• Activiteiten/missie organisatie(s) - (!) ‘van algemeen belang’ 
• Doel project
• Huidige versus gewenste situatie
• Functionaliteiten oplossing
• Scope (Wat wel? Wat niet?)
• Voor wie? Welke eindgebruikers, stakeholders, … ?
• Verfijning behoefteanalyse nuttig? 
• …  
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PIO-aanvraag - Marktverkenning
1. Behoefte/uitdaging 
2. Marktverkenning – WAT is er al DOOR WIE beschikbaar op markt?
3. Innovatief? 
4. Meerwaarde en businesscase 
5. Inzet en engagement

• Welke kennis? Welke (deel-)oplossingen? Bedrijven? Projecten? 
Resultaten? 

• Waarom voldoen deeloplossingen NIET volledig aan uw behoefte? 
• Welke uitdagingen en risico’s?  
• Obv research (online), vakbeurzen, netwerking, enz. 
• Markconsultatie nodig/nuttig?
• …  
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• Nog ontwikkeling nodig? OK!
• Enkel validatie nodig? OK!
• Oplossing kant-en-klaar                                 zonder PIO

• Complexiteit? Risico’s? 
• Kennisopbouw? Onderzoeksvragen? 

PIO-aanvraag – Innovatief?
1. Behoefte
2. Marktverkenning
3. Innovatief? – Ga je PIO-nieren? KENNIS opbouwen?
4. Meerwaarde en businesscase 
5. Inzet en engagement

idee
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PIO-aanvraag – Meerwaarde en impact
1. Behoefte
2. Marktverkenning
3. Innovatief? 
4. Meerwaarde en impact – WAAROM wil je dit?
5. Inzet en engagement

idee

• Meerwaarde voor VO? 
• Potentiële winsten? Kostenbatenanalyse op korte en lange 

termijn in termen van 
• investerings-, proces- (transitie?), recurrente, enz. kosten
• financiële, maatschappelijke, sociale, ecologische, …. baten 

van huidige versus gewenste situatie en met welke risico’s?
• Evt. haalbaarheidsstudie?
• Ruimere impact op private/publieke sector? 
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PIO-aanvraag – Inzet en engagement
1. Behoefte
2. Marktverkenning
3. Innovatief? 
4. Meerwaarde en businesscase
5. Inzet en engagement – HOE en WANNEER? Met welke MIDDELEN? Met welk TEAM?

• Projectteam? Menskracht en expertise? Werkbelasting? 
• (!) Geen PIO-middelen voor interne personeelskosten
• Hoeveel middelen? Voor ontwikkeling? Voor aankoop? Recurrente

kosten? Opleiding? 
• Engagement management? 
• Projectplanning? Harde deadlines? Mijlpalen?
• Verspreiding resultaten project?  
• Interne/externe communicatie over PIO? 

idee
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PIO-aanvraag: van idee tot succesvol projectvoorstel 

Tips & tricks:

• Bespreek idee vooraf met PIO
• Consulteer ervaringsdeskundigen (uit vorige oproepen)
• Consulteer management, inkopers, … eigen dienst 
• Sterk team (incl. inkopers, juristen, innovatie, communicatie, enz.)
• Zoek partners in andere diensten (juiste initiator!)  
• Realistische tijdsplanning
• Schrijf duidelijk en to-the-point (ca 10 pagina’s)
• Gebruik sjabloon en check evaluatiecriteria
• Begin op tijd en dien op tijd in (donderdag 6 mei 2021, 14:00)
• …

Van vaag, ‘gek’, prematuur … idee 
Naar gevalideerd, beredeneerd en 

becijferd PIO-project 
met potentieel op 

innovatie en impact

idee

1. Behoefte - WAT wil je VOOR WIE aankopen?
2. Marktverkenning – WAT is er al DOOR WIE beschikbaar op markt?
3. Innovatief? - Ga je PIO-nieren? KENNIS opbouwen?
4. Meerwaarde en businesscase - WAAROM wil je dit?
5. Inzet en engagement – HOE en WANNEER? Met welke MIDDELEN? Met welk TEAM? 
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Tussentijdse vragen? 
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Beoordeling  
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Criteria voor de beoordeling door VLAIO
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Criteria voor de beoordeling door VLAIO

STAP 1: (ja/nee)

1. Aanvrager: publieke sector in Vlaanderen – ‘algemeen belang’ Ja!
2. Aanvraag: voldoende informatie? Ja!

Jurygesprek op woensdag 2, donderdag 3 of vrijdag 4 juni 2021

STAP 2: (Onvoldoende/Voldoende)

1. Kwaliteit behoeftebepaling V 
2. Kwaliteit marktverkenning V
3. Inschatting innovatief karakter V
4. Inschatting potentiële meerwaarde en impact V
5. Inzet en engagement V
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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 volgende indiendatum (14 
oktober 2021)? 

juni 
2021

idee
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Oproep
3 maanden

Voorbereiding
6 of meer maanden

Aankoopproces
6 of meer maanden

Uitvoering
Diverse sprints? Fases? 

6 maanden tot …? 

2021

11 mrt
6 mei

juni dec. juni

Hoe verloopt PIO-traject?
2022

dec.

idee

Evaluatie

Aanvraag
+ pitch

Behoefte-
analyse

(gebrui-
kers!)

Markt-
analyse

(consulta-
tie!)

Rapport/advies
door eindgebruikers, 

stakeholders en 
marktspelers gevali-
deerde Use Cases en 
oplossingen, risico, 

prijs, tijd, enz.  

Aanpak/
Strategie 

(PoC, 
piloot, …)

Haalbaarheidsstudie, 
technisch/juridisch 

advies, enz.  

Bestek
(type 

onderhandelings-
procedure, 
selectie- en  

gunningscriteria, 
…)

Proce-
dure 

Concept
Proto-
type

Test

Piloot

Oplossing
(opgebouwde 

kennis)

Diffusie 
(communi-
catie, etc.)

2023



Vragen? 

- Opnames komen online
- PIO-nieuwsbrief
- PIO@vlaanderen.be

mailto:PIO@vlaanderen.be


Heb je nog vragen, contacteer PIO@vlaanderen.be

>> Al ingeschreven op de PIO-nieuwsbrief? Zeker doen! >>

www.innovatieveoverheidsopdrachten.be

mailto:PIO@vlaanderen.be
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/nieuwsbrief-innovatieve-overheidsopdrachten
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
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