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Wat zijn innovatieve overheidsopdrachten?
= Aankoop van innovatieve oplossingen door de publiek sector via 

overheidsopdrachten (goederen/diensten of werken)
• Oplossingen niet aanwezig op de markt (O&O);
• Oplossingen gedeeltelijk aanwezig op de markt;
• Oplossingen die nieuw zijn voor de overheid. 

• Doelstellingen: 
Innovatieve noden en behoeften van de overheid in kaart 
brengen;
Verbeteren van de performantie/dienstverlening van de overheid;
Versterken van de competitiviteit van ondernemingen;
Aanpakken grote maatschappelijke en socio-economische 
uitdagingen.

• E-infopunt Personeel door een combinatie van verschillende 
innovatieve technologieën gebruiksvriendelijk HR-tools ontwikkelen. 
Project geselecteerd door PIO in 06/2020.

Doel: voor de zomer 2021 lancering overheidsopdracht! 



Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

Innovatie stimuleren

Subsidies and R&D-
ondersteuning

the policy mix

Aanbodsgedreven
instrumenten  

Vraaggedreven
instrumenten 

Fiscale stimuli, wetgevende initiatieven, 
standarden (CE-normen)
Overheidsopdrachten 

Verwachtingen 
Aankoopbudgetten strategisch 

& optimaal inzetten:
*  opsmukken van de vraag 

*  launching customer=
diffusie  van innovatie



Ontwikkelen, testen en 
valideren

van innovatieve 
oplossing

PIO project 

• Scherpstellen van de 
vraag

• Use-cases 
(scenario’s/eisen)

• State-of-the-art
• Prioriteren van de noden

• Plaatsingsprocedure in 
functie van 
innovatiegraad

• Voorbereiding van 
Opdrachtdocumenten

• Gunningscriteria 
• Risicoanalyse   

Aankoop-
strategie 

Behoefte
analyse 

Markt-
consultatie

• Vraag- en aanbodszijde
• Impact op de bestekken 

(co-creatie)
• Haalbaarheid van 

innovatieve oplossingen
• Risico’s in kaart brengen

• Inzicht in noden overheid
• Matchmaking

• Resultaat: eindverslag 
publiek toegankelijk

Van idee tot innovatieve oplossing  -
verloop PIO Project  



PIO-portfolio
• 8 oproepen – 100 tal projecten

http://www.innovatieveoverheidso
pdrachten.be/lopende-projecten

• Rapportering en aankondigingen 
rond ‘E-infopunt Personeel’

• https://www.innovatieveoverheidso
pdrachten.be/projecten/e-infopunt-
personeel

• Contact 
christophe.veys@vlaanderen.be

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-projecten
https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/e-infopunt-personeel
mailto:hristophe.veys@vlaanderen.be


Alle opmerkingen en 
ideeën welkom

Christophe Veys
Senior Procurement Adviser

christophe.veys@vlaanderen.be

Meer info op :   www.innovatieveoverheidsopdrachten.be

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/


Introductie Stad Gent.



•Dienst Personeelsbeheer

Stad Gent

Ø HR - Dienst Personeelsbeheer 
q Karen Geyssens - projectcoördinator
q Freddy Bassens – Directeur
q Carolien De Wolf – Coördinator Expert

Ø HR – Technologie, Data en Rapportering
q Sofie Denayer – Adjunct van Directie
q Steven De Pauw – Coördinator Expert

Ø District09
q Daniël Du Seuil – Projectleider ERP Domein
q Tim Van Achte- Partnership Lead Foresight Team



•Dienst Personeelsbeheer



•Dienst Personeelsbeheer

Huidige situatie



•Dienst Personeelsbeheer

We dromen van… E-infopunt personeel

Een toepassing gebaseerd op vernieuwende technologie, tegelijk 
baanbrekend, slim en laagdrempelig. Een tool die eenvoud voor de 
eindgebruiker combineert met achterliggende intelligentie in het ophalen en 
aggregeren van persoonlijke en juridisch correcte HR-informatie uit 
verschillende applicaties.



Doelstellingen.



Doel van deze marktbevraging.

• We willen de behoeften van Stad Gent toetsen aan de markt.

• Zijn er oplossingen beschikbaar? 

• Bestaat de oplossing uit kleine puzzelstukjes die Stad Gent zelf samenbrengt of uit één globale oplossing? 

• Bieden technologieën zoals RPA, NLP, AI en conversational UI oplossingen? Anderen?



Agenda.

• Speed date

• Poll 1

• Warm water Breakout

• Poll 2

• Loodgieterij Breakout

• Pauze (15:15 tot 15:30)

• Wicked question

• Poll 3 & 4

• Einde sessie (16u30)



Video conference etiquette.
• Zoom naam aanpassen: Naam + bedrijf.

• Camera’s aan.

• Mute microfoon als je niet aan het spreken bent.

• Wil je een vraag stellen of opmerking geven, dit kan via de chat.

• Iedereen krijgt een kans om te spreken.

• Alles wordt opgenomen met als doel de verslaggeving mogelijk te maken.



Speed date.

Impromptu networking.



Speed dates.
• 3 Gesprekken

• 1 op 1

• 3 minuten per gesprek

• 2 Vragen:

o Waarom ben je hier?

o Wat wil je bijdragen?



Poll 1.

Zou je in dit project investeren?



Miro.

Sticky Notes

• Visuele facilitatie via een Miro bord.

• We willen iedereen ook de kans geven om op ieder moment ideeën en feedback te 
bezorgen.

• Dit is ondersteunend. Focus is het gesprek.



Miro.
• Voeg je naam toe aan de post-its die je schrijft (optioneel)

• Link in de Zoom chat

• Paswoord: PIO4460!



Warm Water.



• Groepen zijn reeds ingedeeld.

• Link naar Miro bord komt in de Break-out chat



Poll 2.

Zie je in jouw markt nog andere uitdagingen die 
van dezelfde oplossing gebruik zouden kunnen 

maken?



Loodgieterij.



Pauze.

Coffee Vectors by Vecteezy

We zijn terug om 15u30

https://www.vecteezy.com/free-vector/coffee


Wicked Question.

Link naar Miro komt in de chat.



Polls.



Pitch.

We willen jullie de kans geven om jullie oplossing of combinatie van oplossingen duidelijk in de kijker te zetten 
met een geïnformeerd inzicht in de noden en behoeftes die werden besproken tijdens deze live sessie.

Daarom vragen we de geïnteresseerden om na de sessie een pitch op te nemen waarin u de link legt tussen de 
gestelde problematiek en uw oplossing.

• Format: video
• Maximale duurtijd: 6 minuten
• Doorsturen ten laatste op 9 februari 2021 naar ines@foursevens.be

In die pitch verwachten we ook een indicatie van welk budget Stad Gent in gedachten moet hebben voor één 
of meerdere delen uit onze scope. En wat zijn de factoren die de kost van zo een oplossing bepalen?



www.foursevens.be

info@foursevens.be

+32 498 61 15 73

Thanks, you were great!


