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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

Verbeteren van de performantie van de overheid
Versterken van de competitiviteit van ondernemingen
Meer mogelijkheden voor aanpakken grote uitdagingen 



Hoe? PIO als matchmaker vraag/aanbod

Vraag publieke sector 

Hoe?

Voor alle overheden: kenniscentrum 
Innovatieve Overheidsopdrachten

• Info: website, nieuwsbrief, gids

• Advies 

Voor geselecteerde PIO-projecten (via 
‘calls’): 

• Begeleiding

• Cofinanciering (50/50 partnerschap)
o Voortraject tot 30K euro

o Aankoop O&O tot 1mio euro

o Proefproject tot 1mio euro

Aanbod private sector

Hoe?

Via info (website, nieuwsbrief, mailing, 
intermediairen, ..) en marktconsultaties, …

• Inzicht in noden publieke sector

• Vroege betrokkenheid

• Kansen tot consortiumvorming

Via innovatieve opdrachten, …

• Meer middelen voor innovatie

• Meer mogelijkheden tot testen, 

valideren, vermarkten van nieuwe 

oplossingen



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


Uitwerken, 
afbakenen en 
prioriteren van 
noden met 
stakeholders en 
eindgebruikers

Behoeftedefiniëring

Bepalen van:
• ‘state of the art’
• haalbaarheid
• complexiteit, 
rekening houdend 
met 
randvoorwaarden

Dialoog met markt

Kiezen tussen:
•Proof of Concept

•Ontwikkelen prototype 

•Valideren innovatieve 
oplossing

•Pilootproject

Kiezen procedure 
en bestek opmaken

Keuze aanpak

• bekendmaking

• onderhandelingen

• offerte 
beoordelingen

• sluiting 

Aanbesteding

Cofinancierings-
overeenkomst

Uitvoering
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Hoe? - Verloop PIO-project

Eerste, principiële goedkeuring 
cofinanciering obv raming

Definitieve
goedkeuring cofinanciering 

obv offerte

Voortraject
Met of zonder externe consultancy

• Aanvraag
• Evaluatie 

(VLAIO)  

PIO-call

HBC/VBC

HBC/VBC



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



Toekomst PIO in het beleid

Voorstel voor 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



Nabije toekomst 

• Voorjaar: Nieuwe oproep 15 maart – roadshow Vlaamse provincies 
Opleiding PIO-team 
i.s.m. HFB eenvoudige handleidingen, tools, templates, …

• Najaar: Grootschaliger event  

• http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/ni
euwsbrief-innovatieve-overheidsopdrachten

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/nieuwsbrief-innovatieve-overheidsopdrachten


Alle opmerkingen en 
ideeën welkom

An.Schrijvers@ewi.vlaanderen.be

T +32 2 553 39 72, M +32 486 35 43 99 

Meer info op :   www.innovatieveoverheidsopdrachten.be

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/

