
Infosessie PIO – Open Oproep 2020 



Agenda

1. Intro - Wat, waarom en hoe innovatieve overheidsopdrachten? 

2. Een succesvolle PIO-aanvraag? Van idee tot projectvoorstel

3. Hoe verloopt een PIO-traject?



1. Intro - 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) = potentieel 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 bedrijfssector

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, verlengd tot eind 2023

Voor wie? Vlaamse overheid en ruime publieke sector in Vlaanderen

Wat? Open voor alle sectoren en beleidsdomeinen  

Aanpak? 1 jaarlijkse open oproep met twee indiendata

Middelen? +/- 5 mio euro per jaar

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



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

• +/- 80 projecten

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten

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

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten


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-Principes

Behoeftegedreven: overheidsorganisatie neemt initiatief
Eindgebruikers staan centraal 
Eenvoud, zorgvuldigheid en snelheid
Enkel cofinanciering voor onderzoek, ontwikkeling en validatie

Gelijkheid 
Mededinging
Transparantie
Proportionaliteit
Vertrouwen



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/1185m-euros-new-eu-funding-innovation-
procurements

https://www.ncpflanders.be/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/1185m-euros-new-eu-funding-innovation-procurements


2. Een succesvolle PIO-aanvraag: van idee tot projectvoorstel 



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?  

WAT?

INNOVATIEF?

WAAROM?

HOE? 

idee

Vragen Aan de hand van aanvraagsjabloon



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

Sjabloon:

• Activiteiten van organisatie(s) (en hun resp. rol) – (!) ‘niet-economische 
activiteiten van algemeen belang’

• Praktisch probleem, acute nood, strategische uitdaging, enz.
• Concreet en zorgvuldig 
• Huidige (‘as is’) versus gewenste (‘to be’) situatie 
• Afbakening scope
• Valideren met eindgebruikers, stakeholders (!) 
• Via workshops, bevragingen, roadmaps, … 
• Functionaliteiten (zonder te veel technische specificaties)
• Noodzakelijke randvoorwaarden? Context? 
• Verder verfijning van behoefteanalyse nodig? 
• …  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? Welke projecten al afgerond met welke 
resultaten? 

• Waarom voldoen deeloplossingen NIET aan uw behoefte?  
• Via vnl. desk research (diverse informatiebronnen online), 

vakbeurzen, gesprekken, netwerking, enz. 
• Markconsultatie nodig/nuttig?
• …  

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

• Complexiteit? Risico’s? 
• Hoe risico’s beheersen?

idee



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

idee

Sjabloon/toelichting:

• Relevantie en meerwaarde eigen dienst?
• Kostenbatenanalyse (ook van proces) op korte en lange 

termijn, van huidige versus gewenste situatie?
• Risico’s? Impact op businesscase? 
• Ruimere impact voor andere diensten? Bedrijven in 

binnen- en buitenland?

• … 



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

Sjabloon/toelichting:

• Hoeveel middelen? Voor ontwikkeling? Voor aankoop?
• Projectteam? Welke menskracht en expertise eigen dienst? 

Engagement management? 
• LET OP (!) Geen PIO-middelen voor interne personeelskosten! 
• Projectplanning? Harde deadlines? Mijlpalen?
• Verspreiding resultaten project?  
• Interne/externe communicatie over PIO?  
• … 

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 (juiste initiator!)  
• Bouw sterk team (incl. inkopers, juristen, innovatie, 

communicatie, enz.)
• Begin op tijd en dien op tijd in
• Maak realistische tijdsplanning (projectmanagement)
• Schrijf duidelijk en to-the-point (5 à 10 pagina’s)
• Gebruik sjabloon en check evaluatiecriteria
• …  

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

idee



Aanvraagprocedure 

- PIO-aanvraag indienen voor donderdag 22 oktober 2020, 14:00 
bij pio@vlaanderen.be

- Bevestiging van ontvangst 

- VLAIO-adviseurs evalueren aanvraag in 2 stappen

- Mondelinge toelichting bij aanvraag aan jury op dinsdag 24, 
woensdag 25 of donderdag 26 november 2020

mailto:pio@vlaanderen.be


Criteria voor de beoordeling door VLAIO

STAP 1: (ja/nee)

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

STAP 2: (onvoldoende/voldoende)

1. Kwaliteit van de behoeftebepaling
2. Kwaliteit van de preliminaire marktverkenning
3. Inschatting van het innovatief karakter
4. Inschatting van de potentiële meerwaarde en impact
5. Inzet en 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 volgende oproep? 

idee



Rapport: 
door eindgebruikers, 

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

tijd, enz.  

Bestek voor 
aankoop PoC, 

prototype, 
piloot, testing, …

Wedstrijd (?) 

Piloot

oplossing

PIO-oproep
Aanvraag en valuatie 

3 maanden

Voorbereiding
4 tot 6 of meer maanden

Aankoopproces
4 tot 6 of meer maanden

Uitvoering
Diverse sprints? Fases? 

5 maanden tot …? 

2022

juni

22 okt. dec. juni dec.

3. Hoe verloopt PIO-traject?

2021

juni.

idee

Behoefte-
analyse
(vraag)

Markt-
analyse

(aanbod) Concept
Prototy

pe

Test

Aanpak/
strategie Proce-

dure 



Heb je nog vragen, contacteer PIO@vlaanderen.be

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

www.innovatieveoverheidsopdrachten.be

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