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Raamovereenkomst voor begeleiding, ondersteuning en facilitering 
van PIO-projecten 
 

Infosessie, 8 januari 2020 
 

Agenda 
 

• Inleiding door Veerle Lories, Projectleider Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 

• Oproep tot kandidaatstelling door Christophe Veys, Senior Procurement Advisor 

• Vraag en antwoord 
 

Verslag 
 
Zie ook de presentatie in bijlage. 
 

1. Inleiding door Veerle Lories 
 
Veerle Lories geeft ter inleiding een korte generieke presentatie over het Programma Innovatieve 
Overheidsopdrachten (PIO), zie slides 2-8 van de presentatie. Het aanbod voor PIO-projecten omvat 
zowel begeleiding (bij de voorbereiding van opdrachten) als cofinanciering (van opdrachten) (zie slide 
5 van de presentatie). Het onderwerp van vandaag heeft betrekking op het luik ‘begeleiding’ in het 
PIO-aanbod.     
 

2. Oproep tot kandidaatstelling door Christophe Veys 
 
Het PIO heeft sinds november 2017 een raamovereenkomst met vijf consultancybureaus voor de be-
geleiding van PIO-projecten. PIO-projecten hebben tot doel om via een overheidsopdracht een inno-
vatieve oplossing (product of dienst) te laten ontwikkelen en/of valideren voor een specifieke be-
hoefte of uitdaging van de overheid. Om de aanbesteding van een dergelijke overheidsopdracht (o.a. 
de opmaak van het opdrachtdocument) zo goed mogelijk voor te bereiden, wordt vanuit het PIO be-
roep gedaan op externe consultants die samen met de initiatiefnemer(s) van het project een gron-
dige behoefteanalyse en/of marktconsultatie uitvoeren. De inzet van deze externe consultants ge-
beurt dus (o.a.) vanuit de raamovereenkomst. 
 
De huidige raamovereenkomst heeft een looptijd van 28 maanden en is vanaf maart 2020 aan ver-
nieuwing toe. Het PIO heeft nu een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd voor deelname aan de 
nieuwe raamovereenkomst voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van PIO-projecten. 
 
Christophe Veys gaat vandaag tijdens deze infosessie wat dieper in op deze oproep en geeft ant-
woord op (ook vooraf ingestuurde) vragen, zie slides 10-19 van de presentatie. 
 
2.1. Verloop PIO-project 
 
Zie de figuur op slide 11 van de presentatie. 
 
De criteria voor de selectie van PIO-projecten (eerste stap van het PIO-traject) zijn (in hoofdzaak) het 
innovatiegehalte, het strategisch belang en de mogelijke impact. 
 
Christophe Veys benadrukt in de marge het verschil tussen een overheidsopdracht en een subsidie. 
Een overheidsopdracht is een overeenkomst ‘ten bezwarende titel’ gesloten tussen één of meer 

http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/
http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/
http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/
http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/
http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/nieuws/oproep-tot-kandidaatstelling-voor-het-begeleiden-van-pio-projecten
http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/nieuws/oproep-tot-kandidaatstelling-voor-het-begeleiden-van-pio-projecten
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dienstverleners en een aanbestedende dienst  en die betrekking heeft op de voor de uitvoering van 
werken, de levering van producten of de verlening van diensten. Beide partijen verbinden zich ertoe 
een prestatie te leveren, de dienstverlener verleent diensten met het oog op het bereiken van een 
resultaat, de aanbestedende dienst als tegenprestatie betaalt hiervoor een prijs, inclusief een zekere 
winstmarge.. Een subsidie daarentegen is een eenzijdige handeling (‘een beschikking en geen over-
eenkomst’), een tegemoetkoming in de kosten.  
 
De praktijk leert dat de behoefteanalyse (tweede stap van het PIO-traject) doorgaans nog te weinig 
aan bod komt bij aanbestedende overheden. Vandaar dat deze stap wordt voorzien in het PIO-traject 
en ook deel uitmaakt van de raamovereenkomst, wat impliceert dat externe begeleiding mogelijk is 
(als dat wenselijk of nodig is). Een behoefteanalyse heeft verschillende doeleinden: het scherpstellen 
van de vraag aan de hand van het uitstippelen van use-cases, scenario’s of een programma van eisen. 
Essentieel is verder dat die eisen geprioriteerd worden maw dat de use-cases met een meerwaarde 
worden uitgefilterd. 
 
Ook de volgende stap van het PIO-traject, de marktconsultatie, maakt deel uit van de raamovereen-
komst, dus ook hiervoor is externe begeleiding (indien wenselijk of nodig) mogelijk. De marktconsul-
tatie is bedoeld om bruggen te bouwen tussen de vraagzijde (de aanbestedende overheid) en de aan-
bodzijde (de markt).. Iets nieuws en innovatiefs aankopen is complex en vereist een nauwe samen-
werking met als doel: 

▪ Inzicht te verkrijgen over de stand van de techniek 
▪ Kennis te vergaren over de haalbaarheid van de mogelijke oplossingen 
▪ De aanwezigheid van bepaalde componenten van de oplossing op de markt     

Verder dient de marktconsultatie om technologische risico’s en het innovatiepotentieel in kaart te 
brengen. 
Voor deelnemende bedrijven is het dus een interessante oefening om meer inzicht te krijgen in de 
noden van de overheid, en tegelijk een nuttig matchmaking event. 
 
Het resultaat van de marktconsultatie wordt door de consultant verwoord in een eindverslag, waarin 
de consultant een samenvatting van de bevindingen van de hierboven opgesomde aspecten oplijst. 
Ook wordt een advies geformuleerd voor de toekomst: hoe ziet de mogelijke opdracht (en het op-
drachtdocument) eruit, welke plaatsingsprocedure wordt aangeraden, de gunningscriteria, … 
 
Samengevat kan de taak van de consultant in het PIO-traject worden gesitueerd vanaf stap 2 (be-
hoefteanalyse) tot aan stap 4 (aankoopstrategie), dus tot aan de eerste verticale lijn in de figuur. 
 
Vragen ter zitting 
 

• Moet het begrip marktconsultatie ‘formeel’ worden benaderd volgens de terminologie van over-
heidsopdrachten? Christophe Veys: ja, een marktconsultatie  kan echter verschillende vormen 
en/of methodologieën betreffen(zie hieronder). Wel zijn er een aantal ‘basisbeginselen ’ zoals 
o.a. transparantie die hoe dan ook moeten worden gerespecteerd. 

• Welke rol heeft de consultant in de (complexe) aankoopstrategie? Christophe Veys: de consultant 
heeft hierin een adviserende rol, in die zin dat zijn eindverslag van de marktconsultatie ook een 
advies bevat dat richtinggevend is voor de aankoopstrategie (zie hierboven). Bij (de keuze van) 
de aankoopstrategie zelf is de consultant niet betrokken. 

• Wat is de taakverdeling tussen het PIO en de consultant? Christophe Veys: dat wordt van bij de 
opstart van de consultancyopdracht duidelijk afgesproken. De consultant heeft bv. geen ‘organi-
satorische’ rol in de marktconsultatie maar wel een ‘inhoudelijke’ rol, o.a. advies geven over wie 
moet worden uitgenodigd en de marktconsultatie modereren (m.i.v. conclusies trekken), en ook 
een ‘faciliterende’ rol, bv. door tools en processen beschikbaar te stellen om de marktconsultatie 
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vlot en efficiënt te laten verlopen. Dat laatste maakt overigens deel uit van de selectiecriteria (zie 
hieronder). 

 
2.2. Raamovereenkomst consultancyopdracht 
 
Zie slides 12-16 van de presentatie. 
 
2.2.1. Raamovereenkomst 
 
Het PIO mikt op minimaal vijf en maximaal zeven deelnemers aan de nieuwe raamovereenkomst (zie 
slide 12 van de presentatie). Dat is een vrij ruime groep omdat het PIO, gelet op de grote diversiteit 
van het programma (er zijn geen thematische restricties), tracht om zoveel mogelijk thematische ex-
pertise te capteren. 
 
Het op slide 12 opgegeven budget is enkel een raming. Budgetten voor consultancyopdrachten ter 
begeleiding, ondersteuning en facilitering van PIO-projecten worden niet vooraf vastgelegd en zullen 
ook sterk variëren in functie van de complexiteit van de opdracht, ook al is dat laatste relatief gelet 
op de minicompetitie die (in stap 2) voor elke opdracht wordt gehouden (wat complex is voor de 
ene, is eenvoudig voor de andere). 
 
Vraag ter zitting 
 
Kan een consultancyopdracht enkel betrekking hebben op het gehele voortraject van een PIO-project? 
Christophe Veys: neen, dat hangt af van de wensen en noden van de aanbestedende overheid. Het 
kan gaan om het gehele voortraject maar het kan ook gaan over enkel de behoefteanalyse of enkel 
de marktconsultatie. Dit wordt tevens duidelijk gemaakt in de selectieleidraad door het onderscheid 
‘vast’ en ‘variabel’ gedeelte van de opdracht. Ook kan de consultant afwijken van de voorgestelde 
procedure in het PIO-traject (behoefteanalyse + marktconsultatie) en een variant of ‘alternatief voor-
traject’ voorstellen. 
 
2.2.2. Plaatsingswijze (mededingingsprocedure met onderhandelingen) 
 
De raamovereenkomst en (vervolgens) consultancyopdrachten in het kader van de raamovereen-
komst worden geplaatst in twee stappen. In stap 1 (die nu loopt) kunnen geïnteresseerde deelne-
mers zich kandidaat stellen via het inschrijvingsformulier (beschikbaar via e-Notification). De selectie 
van de deelnemers aan de raamovereenkomst gebeurt op basis van een evaluatie van de ingediende 
inschrijvingsformulieren en een mondelinge toelichting door de kandidaten. Na de selectie van de 
deelnemers (dus de samenstelling van de raamovereenkomst) worden zij in stap 2 uitgenodigd om in 
het kader van minicompetities offertes in te dienen voor het begeleiden van PIO-projecten. Stap 1 is 
dus eenmalig (t.t.z. voor elke raamovereenkomst) terwijl stap 2 telkens opnieuw wordt georgani-
seerd voor PIO-projecten waarbij inderdaad beroep wordt gedaan op externe begeleiding (door de 
geselecteerde deelnemers aan de raamovereenkomst) van het voortraject. 
 
Stap 1 (oproep tot deelneming) 
 

• Uitsluitingscriteria 
 
Zie slide 13 van de presentatie. 
 
Hiervoor moet een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) worden ingediend. Dat ge-
beurt via e-Tendering, en blijkbaar hebben alle deelnemers aan de infosessie daar de nodige er-
varing mee. 

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360005&saveSearchParams=true&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&marketPlaceType=%6A%65%70%70&publicationDateTEDTo=&cpvCodes=%37%39%34%30%30%30%30%30&selectAllChildren=%6F%6E&isPopup=&advancedSearch=%74%72%75%65&noticeStatus=%31&publicationDateTEDFrom=&publicationNumberTED=&
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360005&saveSearchParams=true&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&marketPlaceType=%6A%65%70%70&publicationDateTEDTo=&cpvCodes=%37%39%34%30%30%30%30%30&selectAllChildren=%6F%6E&isPopup=&advancedSearch=%74%72%75%65&noticeStatus=%31&publicationDateTEDFrom=&publicationNumberTED=&
https://www.publicprocurement.be/nl/federale-diensten/e-procurement/e-tendering
https://www.publicprocurement.be/nl/federale-diensten/e-procurement/e-tendering
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Vraag ter zitting 
 
Moeten referenties opgegeven in het inschrijvingsformulier ook in het UEA worden opgenomen? 
Christophe Veys: neen, dat is niet nodig (geen duplicaat). 
 

• Kwalitatieve selectiecriteria 
 
Hiervoor moet het inschrijvingsformulier worden ingediend, eveneens via e-Tendering. 
 
De selectiecriteria worden ter zitting overlopen (zie het inschrijvingsformulier en zie ook slides 
13-14 van de presentatie). 

 

A. Relevante ervaring aan de hand van twee referenties (periode 2016-2019). 
 
Vraag ter zitting 
 
Moeten hier exact twee referenties worden opgegeven? Christophe Veys: ja, en dat wordt 
ook op die manier vermeld in het inschrijvingsformulier. Het is wel de bedoeling om per refe-
rentie te antwoorden op elk van de (zes) onderdelen in het inschrijvingsformulier. Er wordt 
gevraagd naar twee referenties voor innovatieprojecten en ‘liefst’ ook voor publieke overhe-
den. Het moet dus niet strikt gaan om ‘twee innovatieprojecten bij de publieke sector’ maar 
dat verhoogt wel de selectiekansen. 

 
B. Kwaliteit en beschikbaarheid van het management en senior consultants. Dit is belangrijk 

voor een aantal zaken, zoals ‘snel’ kunnen werken en in staat zijn om meerdere PIO-voortra-
jecten tegelijk te begeleiden (vandaar ‘4 VTE’s met minimaal 6 jaar ervaring’), en ook om te 
vermijden dat de uitvoerder(s) van de opdracht zelf geen beslissingen kunnen nemen (van-
daar ‘2 projectverantwoordelijken’). In dit criterium zit ook de ‘beschikbaarstelling van tools 
en processen’ vervat (zie hierboven). 

 
C. Technische vaardigheden en beroepsbekwaamheid. Dit is het belangrijkste selectiecriterium. 
 

• Algemene vaardigheden. 
 
Vragen ter zitting 
 

• Mogen deze twee referenties dezelfde zijn als bij A (relevante ervaring)? Christophe 
Veys: dat mag, maar hierop kun je later wel worden ‘afgerekend’. Als je steeds de-
zelfde referenties opgeeft, kan dit door de evaluatiecommissie  als minder goed wor-
den beoordeeld. . Overigens geldt ook hier ‘twee referenties’ en niet meer/minder. 
De nummering van deze referenties in het inschrijvingsformulier (3 en 4) suggereert 
overigens om hier andere referenties op te geven dan bij A (1 en 2). 

• Kunnen hier toch niet meerdere referenties worden opgegeven om alle gevraagde al-
gemene vaardigheden aan te tonen? Christophe Veys: neen, we houden ons hier 
strikt aan twee referenties. De kandidaat moet deze vaardigheden op één A4 kunnen 
aantonen. Het gaat er vooral om hoe de kandidaat dit aanpakt en niet zozeer bij wie 
dit al is gebeurd. Een algemene vaardigheid betreft ‘vulgariseren van complexe op-
drachten’. In het licht van de laagdrempeligheid van het PIO is het cruciaal dat ook 
complexe zaken zo eenvoudig mogelijk worden uitgelegd. 
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• Specifieke vaardigheden: dit gaat vooral over methodologie. Welke methode(s) denkt de 
kandidaat te hanteren om de aanbestedende overheid te begeleiden in de behoeftebe-
paling en/of de marktconsultatie. Ook de state-of-the-art bepaling is cruciaal, evenals het 
(vooraf) inschatten van (technologische) risico’s  en het richting geven aan de verdere 
bepaling van de aankoopstrategie. Hoe denkt de kandidaat daar allemaal mee om te 
gaan? Die ‘methodologie’ moet voor elke specifieke vaardigheid eveneens aangetoond 
worden aan de hand van één referentie (op maximum één A4 per vaardigheid).Vragen 
ter zitting 

• Moeten ook voor de specifieke vaardigheden referenties worden opgegeven? Chris-
tophe Veys: ja, en dat staat ook uitdrukkelijk vermeld in het inschrijvingsformulier. 
Voor de algemene vaardigheden worden twee referenties opgegeven + voor elke spe-
cifieke vaardigheid wordt (bijkomend) één referentie opgegeven. 

• Graag een voorbeeld van een technologisch risico. Christophe Veys: dat kan bv. gaan 
om het integreren van (bestaande) componenten in nieuwe systemen met als risico 
dat de integratie niet lukt. Christophe Veys verwijst verder ook naar mogelijke juridi-
sche problemen als ‘risico’, maar dat is dan eerder een gevolg dan een risico op zich. 
Bij de gevraagde voorafgaande inschatting is het al goed dat de (technologische) ri-
sico’s op zich in kaart kunnen worden gebracht; de (mogelijke) gevolgen van de ri-
sico’s dienen vervolgens aan bod te komen en afgecheckt met de potentiële dienst-
verleners tijdens de marktconsultatie zelf. 

• Zijn de referenties beperkt tot referenties in België? Christophe Veys: neen, het kan 
ook gaan om referenties in het buitenland, maar het is uiteraard wel de bedoeling dat 
de personen in kwestie beschikbaar zijn in België om de opdracht uit te voeren. 

 
D. Thema’s en domeinen van interesse. 
 

• Mondelinge toelichting 
 
Zie slide 15 van de presentatie. De focus van de mondelinge pitch ligt dus op de specifieke vaar-
digheden. 
 

• Indienen aanvraag tot deelneming 
 
Zie slide 15 van de presentatie. 
 

Stap 2 (minicompetitie) 
 
Zie slide 16 van de presentatie. 
 
Terwijl stap 1 een vrij zware (administratieve) procedure is, wordt stap 2 een stuk lichter met ook 
een lichte(re) offerte. Het is de bedoeling om de minicompetitie telkens snel te laten verlopen. 
 
De opdracht voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van PIO-projecten bevat dus telkens een 
‘vast’ gedeelte (dat gebeurt altijd) en een ‘variabel’ gedeelte (dat ook kan variëren in functie van de 
bespreking in het vaste gedeelte). Aan de kandidaten wordt gevraagd om in hun offerte al een voor-
stel tot plan van aanpak te formuleren. Dat wordt dan in het vaste gedeelte verder besproken en uit-
gewerkt. In het variabel gedeelte is alles mogelijk: enkel een behoefteanalyse, enkel een marktcon-
sultatie of een (totaal) andere benadering (zie hierboven). 
 
Vragen ter zitting 
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• Welke informatie krijgen de kandidaten om een offerte in te dienen? Christophe Veys: de kandi-
daten krijgen het ‘dossier’ alle relevante informatie ingediend door de aanbestedende dienst  in 
het kader van de PIO-oproep. Deze informatie moet voldoende indicatie geven van wat de be-
doeling is om aan de minicompetitie deel te nemen. 

• Zijn er voorbeelden van het verloop van een minicompetitie? Christophe Veys: ja, die zijn te vin-
den op de PIO-website (bij de projecten). 

• Kunnen de noden/behoeften van de aanbestedende overheid nog worden aangepast tijdens de 
voorbereiding? Christophe Veys: ja, alles verloopt met de nodige flexibiliteit. Mogelijks is de situ-
atie veranderd tussen de indiening van PIO-project en de concrete implementatie ervan. De 
hoofddoelstelling is snel en efficiënt in de noden van de aanbestedende dienst te voorzien, dat 
vergt de nodige flexibiliteit van alle betrokken partijen. Wat met de beoordeling, in het bijzonder 
de weging, in de minicompetitie? Christophe Veys: hierover wordt vooraf, bij de lancering van 
stap 2, goed gecommuniceerd.  

• Kunnen er ook meerdere consultants aan één project werken? Christophe Veys: neen, er wordt 
één consultant per project ingeschakeld. Die kan wel andere partijen in onderaanneming inscha-
kelen. 

• Als je als consultant een begeleidingsopdracht uitvoert in het voortraject, schakel je jezelf dan uit 
om later deel te nemen aan de (mogelijke) eigenlijke aanbesteding? Christophe Veys: ja, als je 
deelneemt aan de consultancyopdracht in het voortraject, schakel je jezelf uit voor de mogelijke 
opdracht nadien. Er is ook een mogelijk juridisch probleem van ‘voorkennis’ in de vorm van de 
informatie (‘PIO-projectselectiedossier’) die voor elke minicompetitie wordt gegeven aan de kan-
didaten. Er wordt nog bekeken hoe dit best wordt aangepakt, bv. door te voorzien in een be-
perkte communicatie (bv korte samenvatting) vóór de minicompetitie zodat de kandidaten dan 
nog kunnen beslissen om niet aan die minicompetitie mee te doen (als ze zichzelf zien als moge-
lijke kandidaat voor de latere opdracht). De rol van ‘consultant in het voortraject’ versus de rol 
van ‘kandidaat voor de eigenlijke aanbesteding’ is en blijft een cruciaal aandachtspunt. 

• Moeten alle onderaannemers worden opgegeven in de offerte? Christophe Veys: laat ons hier 
een ‘gedoogbeleid’ voeren en afspreken dat in de offerte de namen worden opgegeven van de 
personen die de opdracht zullen uitvoeren, waarbij die personen allemaal worden beschouwd als 
lid van het bedrijf die de offerte indient. Anders zou voor elke onderaannemer een UEA moeten 
worden ingediend, en dat is onbegonnen werk. 

• Wat is de gemiddelde doorlooptijd van en het gemiddelde budget voor het voortraject? Chris-
tophe Veys: dat hangt o.a. af van de complexiteit van het project. Globaal genomen heeft de hui-
dige PIO-projectportfolio een vrij lage innovatiegraad, wat ook betekent dat de doorlooptijd van 
de voortrajecten overwegend beperkt is. Reken op 2 à 3 maanden voor de behoefteanalyse en 
een gelijkaardige doorlooptijd voor de marktconsultatie, dus 5 à 6 maanden voor het gehele 
voortraject vanaf de aanstelling van de consultant.  
Het budget is moeilijk te definiëren, dat hangt zoals gezegd af van o.a. de complexiteit van het 
project. Ook kan de gehanteerde methodologie sterk verschillen. De prijsvork zit rond de K€ 30, 
maar dat is enkel een indicatie. Er is in elk geval flexibiliteit. Voor elk van de onderdelen van de 
opdracht (vast en variabel) wordt een prijs gevraagd. Daarbij worden mandagprijzen ‘ter info’ ge-
vraagd en ook om aan te geven hoe de indiener aan de prijs voor elk onderdeel komt. 

 
Tenslotte wijst Christophe Veys in de marge nog op het belang dat de namen die in de offerte wor-
den opgegeven ook de personen zijn die de opdracht uitvoeren. Vanzelfsprekend kunnen andere per-
sonen dan die vermeld in stap 1 (= wijzen op ‘beschikbare’ expertise) worden ingezet  in stap 2 (wij-
zen op ‘ingezette’ expertise voor de specifieke opdracht). 
 

3. Vraag en antwoord 
 

http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten
http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten
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Op slides 17-19 van de presentatie worden een aantal vragen overlopen die voorafgaand aan deze 
infosessie werden ingestuurd. Hieronder het (beknopte) antwoord dat ter zitting op deze vragen 
wordt gegeven. 
  
1. Vraag 1 

− Eerste deelvraag: ja. 

− Tweede deelvraag: dit moet niet (zo) strikt worden beschouwd, maar de hier geschetste situatie 
kan bij vergelijkend onderzoek van de kandidaatstellingen wel ‘nadelig’ worden geëvalueerd door 
de evaluatiecommissie. .. 

2. Vraag 2: dit is al besproken. Het mogen dezelfde referenties zijn maar dat kan bij vergelijkend onder-
zoek van de  kandidaatstellingen negatief worden beoordeeld door de evaluatiecommissie. Het aan-
tonen van ervaring in diverse domeinen maakt de kandidatuur ‘sterker’ en is ook nuttig en interessant 
voor het PIO. 

3. Vraag 3: neen (dit is al besproken). 
4. Vraag 4: dit is al besproken. De kandidaat moet zijn offerte opstellen op basis van de informatie die 

het PIO hem verschaft (‘dossier PIO-projectselectie’).  In deze fase mag nog geen contact worden op-
genomen met de aanbestedende overheid. Eens de opdracht is toegekend, is contact met de aanbe-
stedende overheid uiteraard wel mogelijk. Dat gebeurt dan doorgaans in de vorm van (één of meer-
dere) meetings en hangt o.a. af van de complexiteit van de opdracht. 

5. Vraag 5: De weging van elk van de gunningscriteria voor stap 2 zal voorafgaande aan de minicompeti-
tie worden meegedeeld. Drie criteria zullen gebruikt worden in het kader van de minicompetitie e 
kwaliteit van het initiële plan van aanpak, opgegeven prijs en kwaliteit van de persoon/personen die 
de opdracht uitvoert/uitvoeren).  

6. Vraag 6: dit is al besproken. 
7. Vraag 7: dit is al besproken. Er wordt inderdaad rekening gehouden met de complexiteit van de op-

dracht. Mede in het licht van die complexiteit kan het budget voor de consultancyopdracht variëren 
van project tot project. 

8. Vraag 8: het PIO is vragende partij dat ‘nieuwe’ tools en processen door de consultants worden aan-
geboden om het voortraject dat zij begeleiden te faciliteren, ook al omdat het PIO zijn eigen proces-
sen wil digitaliseren en optimaliseren. 

9. Vraag 9: ja. 
10. Vraag 10: aan de consultant wordt gevraagd om in zijn eindverslag (van de marktconsultatie) ook te 

adviseren over de meest geschikte plaatsingsprocedure. Dat laatste kan ook anders (t.t.z. minder in 
termen van overheidsopdrachten) worden geformuleerd bijvoorbeeld door te duiden op de complexi-
teit, de innovatiegraad, de risico’s … . Het PIO kan niet elke stap van het PIO-traject zelf doorlopen 
maar heeft wel inzicht in de verschillende stappen nodig, bv. wat is de ‘beste’ plaatsingsprocedure, en 
hiervoor wordt dus ook naar ondersteuning van de consultant gekeken. De innovatiegraad is hier een 
belangrijk gegeven: hoe hoger de innovatiegraad (dus hoe meer O&O nodig) hoe minder ‘geschikte’ 
plaatsingsprocedures er zullen zijn. Het idee is dat het PIO en de aanbestedende overheid zicht krij-
gen op de meest geschikte plaatsingsprocedure met behulp/op advies van de consultant. 

11. Vraag 11: dat kan inderdaad worden bevestigd. Het is wel de bedoeling dat de consultant (bv. tijdens 
de marktconsultatie) ‘peilt’ naar mogelijke IE-issues en die dan ook ‘signaleert’, maar niet dat de con-
sultant hiervoor ook ‘oplossingen’ aanreikt. 

 
Nog enkele slotvragen ter zitting 
 

• Over welke periode is de huidige PIO-projectprotfolio samengesteld? Het PIO loopt sinds 2017 dus 
de 68 lopende/afgelopen projecten zijn in een periode van dik 2 jaar opgezet. Christophe Veys 
verwijst ook nog naar de PIO-voorlopers, o.a. het programma Innovatief Aanbesteden dat liep 
van medio 2008 tot eind 2013. Er is dus niet alleen een ruime PIO-projectportfolio opgebouwd 
maar ook al heel wat (voorafgaande) expertise op het gebied van innovatieve overheidsopdrach-
ten. We zijn echter continu op zoek naar ‘nieuwe’ methodes ter begeleiding/ondersteuning van 

http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/over-pio/historiek/innovatief-aanbesteden
http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/over-pio/historiek/innovatief-aanbesteden
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innovatieve overheidsopdrachten die nog niet zijn toegepast, ook niet door de consultants in de 
lopende raamovereenkomst. 

• Wordt ook gezocht naar profielen op vlak van aankoopstrategie? Het PIO zoekt naar consultants 
die deze opdracht (‘begeleiding van een PIO-voortraject’) kunnen doen, naar expertise op het ge-
bied van aankoopstrategie wordt niet echt gezocht, dat zit bij het PIO en de aanbestedende over-
heid zelf. Anders gezegd, alle aspecten van ‘overheidsopdrachten’ worden opgepikt door het PIO 
en de aanbestedende overheid; de consultants moeten vooral de focus leggen op goede profie-
len als ‘ consultant’ voor het uitvoeren van een diepgaande behoefteanalyse en coördineren van 
marktconsultatie en niet als ‘expert overheidsopdrachten’. Daarbij zijn de meer uitgesproken 
technische profielen vooral belangrijk in stap 2 (de juiste mensen om de opdracht uit te voeren), 
terwijl het er in stap 1 vooral om gaat dat de kandidaat kan aantonen over de nodige expertise te 
beschikken om voor deelname aan de raamovereenkomst in aanmerking te komen. 

• Is een constructie met één hoofdindiener met onderaannemers mogelijk? Dat is perfect mogelijk. 
 


