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Agenda

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

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

3. Hoe verloopt PIO-traject?

4. Cases 
• ‘Book a place’ reserveringssysteem voor studieplekken, Muntpunt 
• Versnelling energietransitie door kleine en middelgrote wind, VEB
• ‘Radar Duaal’ – dataplatform voorDuaal Leren, Syntra Vlaanderen

5. Vragen

6. Meet & Greet

7. Napraten en netwerken 



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) = 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 sector

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 - 2019, verlengd tot eind 2023

Voor wie? Vlaamse overheid en ruime publieke sector (WOO)

Wat? Open voor alle sectoren en beleidsthema’s 

Aanpak? Aan de hand van periodieke oproepen

Middelen? 5 mio euro/jaar op Hermesfonds vanaf 2017

PIO-team? 4 + 2 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

• 4 oproepen - 68 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


Verloop PIO-project

Eerste, principiële goedkeuring 
cofinanciering obv raming

Definitieve
goedkeuring cofinanciering obv

gekozen offerte

Uitwerken en 
prioriteren van 
noden 
(VRAAG) met 
stakeholders + 
eindgebruikers

Behoeftedefiniëring

I.f.v. risico/budget:
• Proof of Concept

• Ontwikkelen 
prototype 

• Valideren innovatieve 
oplossing

• Pilootproject

Keuze aanpak

• bestek 

• bekendmaking

• onderhandelingen

• evaluatie offertes

• sluiting 

Aankoopproces
Cofinancierings
-overeenkomst

Uitvoering

Bepalen van:
• ‘state of the art’
• haalbaarheid
• complexiteit
• risico’s
• randvoorwaarden
•…

Marktanalyse (-
consultatie)

Voortraject
Met of zonder externe consultancy

• Aanvraag

• Evaluatie 
(VLAIO)  

PIO-call



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

idee



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/toelichting



PIO-aanvraag: Behoefte
1. Behoefte

2. Marktverkenning 

3. Innovatief? 

4. Meerwaarde en businesscase 

5. Inzet en engagement

Sjabloon/toelichting:

• Praktisch probleem, acute nood, strategische uitdaging, enz.
• Concreet en zorgvuldig 
• Huidige versus gewenste situatie 
• Afbakening scope
• Valideren met eindgebruikers, stakeholders (!) 
• Via workshops, bevragingen, roadmaps, … 
• Functionaliteiten (zonder te veel technische specificaties)
• …  

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? 

• Via vnl. desk research (diverse informatiebronnen 
online), vakbeurzen, gesprekken, netwerking, enz. 

• …  

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

idee



PIO-aanvraag – Meerwaarde en businesscase
1. Behoefte

2. Marktverkenning

3. Innovatief? 

4. Meerwaarde en businesscase

5. Inzet en engagement

idee

Sjabloon/toelichting:

• Relevantie eigen dienst? Andere diensten? Bedrijven in 
binnen- en buitenland?

• Kosten en baten (ook van proces) op korte en lange 
termijn, van huidige versus gewenste situatie?

• Niet-economische activiteiten voor ‘algemeen belang’ 
• Risico’s? 
• … 



PIO-aanvraag – Inzet en engagement
1. Behoefte

2. Marktverkenning

3. Innovatief? 

4. Meerwaarde en businesscase

5. Inzet en engagement

Sjabloon/toelichting:

• Voldoende middelen, menskracht en expertise 
eigen dienst? Engagement management?  

• Bijkomende menskracht en expertise nodig? 
• Timing haalbaar? 
• … 

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 toelichting en check evaluatiecriteria
• …  

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

idee



Aanvraagprocedure 

- PIO-aanvraag indienen voor vrijdag 13 december 2019, 24:00 bij 
pio@vlaanderen.be

- Bevestiging van ontvangst 

- VLAIO-adviseurs evalueren aanvraag a.d.h.v.
- Uitsluitingscriteria
- Selectiecriteria 

idee

mailto:pio@vlaanderen.be


Criteria voor de beoordeling door VLAIO

Uitsluitingscriteria:

• Aanvrager: publieke sector in Vlaanderen – ‘algemeen belang’
• Voldoende innovatief / geen kant-en-klare oplossing 
• Aanvraag: voldoende informatie

Evaluatiecriteria:

Relevantie & potentiële impact

• businesscase
• meerwaarde 
• risico’s
• …

Kwaliteit 

• behoefte
• marktverkenning 
• innovatief karakter
• voldoende 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 …? 

2021

17 okt. 13 dec.
febr. sept. maart

3. Hoe verloopt PIO-traject?

2020

aug. juni

idee

Behoefte-
analyse
(vraag)

Markt-
analyse

(aanbod)
Concept

Prototy
pe

Test

Aanpak/
strategie

Proce-
dure 



4. Cases 

• ‘Book a place’ reserveringssysteem voor studieplekken, Muntpunt 
Door Katrien Braeckman 

• Versnelling energietransitie door kleine en middelgrote wind, VEB
Door Tina Van Lierde 

• ‘Radar Duaal’ – dataplatform voorDuaal Leren, Syntra Vlaanderen
Door Jean-Philippe Ghys 



4. Cases 

CASE

Muntpunt: ‘Book a Place’ App voor studieplekbeheer en –
reservering 

Door Katrien Braeckman



RESERVATIESYSTEEM VOOR STUDIE EN WERKPLEKKEN



Wat is Muntpunt?

Bibliotheek, informatiehuis & venster op Brussel
Open huis 











OOK…

Een populaire werk- en studieplek tijdens examens/blok



https://youtu.be/1g0DrA-Q2nA








https://youtu.be/1g0DrA-Q2nA


Het probleem?
• Overlast & luidruchtigheid
• Gebrek aan plaatsen
• Gebrek aan communicatie

over beschikbare plaatsen
• ‘Handdoekleggedrag’
• Conflicten op de vloer
• Sterke daling van de 

tevredenheid zowel bij
bezoekers, studenten als
personeel



OP ZOEK NAAR EEN OPLOSSING

Digitalisering van onze dienstverlening



VOORTRAJECT
Gebruikersonderzoek 2017

Ism Knightmoves
Studenten en bezoekers

• 90% van de studenten gaf aan dat ze graag op voorhand zouden weten of er al 
dan niet plaats is in Muntpunt

• Van alle studenten die reserveren zou 80% van hen een specifieke plek willen
reserveren

• Iedereen wil een stopcontact
• Nood aan rust en stilte om te studeren ligt hoog

Muntpunt personeel
• Communicatie dient proactief en klantgerichter te zijn

NIET – we zijn volzet
WEL – we zijn volzet maar vanaf 15u kan je een plek reserveren

• Nood aan meer ‘beheersbaarheid’ en ‘controle op de vloer’
• Het ‘handdoekleggedrag’ (pauzes van meer dan een uur) inperken
• MAAR we willen ons principe van open huis behouden



Noden voor een reservatiesysteem werden in 
kaart gebracht door Muntpunt

Projectaanvraag ingediend voor het 
programma innovatieve overheidsopdrachten

In februari 2018 werd Muntpunt geselecteerd 
voor het uitwerken van een proof of concept

In mei kwam de definitieve goedkeuring

Naar een reservatiesysteem



Onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking

Vooraankondiging van het project via netwerk 
PIO

Organisatie van pitches (2 dagen – 13 
kandidaten)

Versturen van het bestek naar geselecteerde 
kandidaten & offertes ingediend tegen deadline

Korte onderhandelingsfase & gunning 

Selectieproces opdrachtnemers



Blubird
Cronos, leapforward/ aptus
Inventis
Levelapp
Appwise
IMEC
RMDY
UAPP (Studenten)

Deelnemende organisaties



https://staging.bookaplace.be/




Reacties?

Met de start – even wennen - maar na enkele dagen alle plekken geboekt

Race voor vrije plekken, soms als een plek vrijkomt na enkele seconden 
meteen weer geboekt

Inmiddels meer dan 9000 reservaties 

In de app konden bezoekers meteen hun reacties kwijt

70% - (heel) tevreden

36% - klagen over stopcontact/te veel lawaai /te weinig plekken

Personeelsleden (stewards en onthaalmedewerkers) heel tevreden

Positievere communicatie op de vloer

Niet – we zijn volzet sorry 

WEL – we zijn volzet maar straks komt een plek vrij, check maar…



TOEKOMST? Ontworpen om meerdere locaties aan te sluiten

Doel is – een platform voor een netwerk van 
openbare studieplekken en werkplekken

Grote en kleine bibliotheken/studieplekken

In Vlaanderen en Brussel

48



Sterk communicatiekanaal gericht op een sector op zoek naar innovatieve 
opdrachten
We konden beroep doen op ervaring van PIO met verschillende 
onderhandelingsprocedures vanuit verschillende sectoren
We kregen advies en ondersteuning bij de gekozen onderhandelingsprocedure
Bestek werd meermaals nagelezen waardoor de kwaliteit van de pitches door 
de kandidaat opdrachtnemers hoog was
Samenwerking werd door Muntpunt als ontzettend ondersteunend ervaren en 
gaf meer ‘power’ aan ons project
Project werd voor 50% door PIO gefinancierd

Samenwerking met PIO



Het organiseren van pitches is tijdsintensief
Voorzie intern een projectleider (met kennis van 
gunningsprocedures) voor het organiseren van de 
aanbestedingsronde en het gunningsproces. 
Gevoerde gesprekken gaven inzicht en input over onze werking 
en projectaanpak – bestek werd nadien lichtjes aangepast
Beperk het aantal pitches: hoe meer opties, hoe moeilijker de 
keuze
Het opstellen van objectieve gunningscriteria is nodig om het 
beslissingsproces vlot te laten verlopen
Rekeninghouden met onderhoudscontracten

Lessons learned?





4. Cases 

CASE

Versnelling Energietransitie door Kleine en Middelgrote Wind, 
Vlaams Energiebedrijf

Door Tina Van Lierde





PIO - Wind  
Versnelling Energietransitie door Kleine en 
Middelgrote Wind

Tina Van Lierde



Vlaams EnergieBedrijf
Wie zijn we? 



Projectaanvraag
Waarom deze projectaanvraag?

Vaststellingen:
➢ Vlaamse overheid = derde grootste uitstoter (3,3 mio

ton CO2/jaar) in Vlaanderen

➢ Inhaalbeweging is nodig -> energie efficiëntie én 
hernieuwbare energie

➢ Potentieel voor windenergie bij publieke sector wordt 
niet benut

➢ Barrières:
• Vergunningstechnisch kader voor Kleine en 

Middelgrote windturbines ontbreekt in 
Vlaanderen

• Technologie is nog niet economisch rendabel 
zonder financiële steun

Publieke sector in voorbeeldrol

Aantonen van mogelijkheden KMWT voor 
lokaal verbruik

Combinatie windenergie met andere HE bronnen
Financieringsmodellen

Pilootprojecten
Schaalbaar binnen Vlaanderen



Doelstelling project

Europa:
Ambitieuze Doelstellingen Hernieuwbare Energie

32% tegen 2030
Koolstofvrij tegen 2050

Windenergie:
Vnl. grote Wind Turbines – centrale productie 

van elektriciteit 
Aanvullen met KMWTs voor lokaal verbruik

Doelstelling project: 
Versnellen van de energietransitie en CO2 reductie 

Kader creëren voor Kleine en Middelgrote WindTurbines binnen deze energietransitie

Kader wordt ondersteund door 
praktijktoetsing via Pilootprojecten

Projectaanvraag juni 2018 – goedkeuring project sept 2018

Ondersteuning vanuit PIO: Gedeeltelijke financiering van installatiekosten windturbines voor pilootprojecten
Pilootprojecten financieren mee.



Wat zijn KMWT?

1. “Klassieke” horizontale windturbines (2 types):

2. Enkele varianten op de “klassieke” horizontale windturbines:  

Windturbines tot max 300 kW vermogen

3. Vertikale windturbines



Doelstelling project was duidelijk

Bepalen van projectfases
Fase 1 – Voortraject en studie (2019)

Prospectie bij mogelijke pilootprojectpartners

Voorbereiding bestek voor studie potentieel en haalbaarheidsstudies

Fase 2 – Vergunningen (2019-2020)

Fase 3 – Aanbesteding (2020)

Fase 4 – Realisatie (2021)

Fase 5 – Monitoring (2021)

Start project
Aanpak project en ondersteuning vanuit PIO

Samenwerking met PIO:
✓ waar en hoe kan financiële ondersteuning PIO worden 

ingezet
✓ Voorbereiding bestek voor Fase 1
✓ Ondersteuning bij gunning bestek Fase 1
✓ Ondersteuning bij consortiummeeting – contact met
pilootprojectpartners



Meedenken met de projectinhoud en hoe de doelstelling het best behaald kan worden
Heel constructieve samenwerking

Expertise op vlak van openbare aanbestedingen
Bepalen van type aanbesteding

Samenwerking over inhoud

Ondersteuning bij selectie en evaluatie

Samenwerking met PIO is voor onze pilootprojectpartners een meerwaarde (uitstraling 
project)

Dit is een positief argument voor pilootprojectpartners om deel te nemen aan het project

Zeer snelle respons bij vragen / open punten

Ondersteuning bij communicatie (via PIO website / nieuwsbrief)

Evaluatie samenwerking
Meerwaarde van samenwerking met PIO



Begin van het project:
Belangrijk om samen te zitten en doel van het project heel scherp te hebben

Duidelijkheid rond financiering en gebruik van financiering (wat kan wel / wat niet?)

Aanbestedingstrajecten:
Vlotte samenwerking tussen PIO en onze interne juridische dienst – ondersteuning vanuit PIO, ook interne 
kennis combineren

Communicatie / updates tijdens project (zeker indien langlopend)
Belang van periodieke status updates - is verloop project nog in lijn met verwachtingen PIO

Betrokkenheid van PIO bij project / contacten met stakeholders

Conclusie
Wat zijn onze lessons learned vanuit de eerste samenwerking met PIO



Vragen?



4. Cases 

CASE

Radar Duaal - Dataplatform voor Duaal Leren, Syntra
Vlaanderen

Door Jean-Philippe Ghys



 R  R MM 
           
   R   D   DR      

RadarDuaal



Agenda

Situering SYNTRA Vlaanderen - Duaal Leren

PIO Voortraject

RadarDuaal

Lessons Learned



Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming –
SYNTRA Vlaanderen

Vlaams verzelfstandigd agentschap
Deel van Departement WSE (Werk en Sociale Economie)

SYNTRA Vlaanderen <> de SYNTRA  ZW’s

Twee belangrijke diensten:

Ondernemerschapsvorming

Regisseur Duaal Leren



Wat is Duaal Leren?

Duaal Leren = onderwijs met sterke werkplekcomponent (t.e.m. 60% wordt aangeleerd op de 
werkplek)

Sinds 2016 als proefproject

Vanaf 2019 uitrol over heel Vlaanderen, ook in voltijdse secundaire scholen

Langzame uitbouw van duale trajecten (nu reeds 87 opleidingen)



Wat is de rol van het agentschap?

Regisseur duaal leren

Zorgen voor voldoende en kwalitatieve werkplekken

Regisseur der regisseurs (lokale regie vs centrale regie)

Afstemming met onderwijs



Hoe willen we dit aanpakken?

In co-creatie met alle stakeholders
o.a. aanpak uitbouw registratiesysteem erkenningen werkplekduaal.be (ook in kader van 
Vlaanderen Radicaal Digitaal)

Innovatieve dienstverlening
o.a. innovatiestrategie, wedstrijd IdeaalDuaal

Digitale strategie
Inzetten op experimenten, MVP’s en projecten 
o.a. e-loket Informeren op Maat

=> In deze filosofie past natuurlijk het PIO-project.
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Voortraject Ontwikkelingstraject

• In kaart brengen noden gebruikers

• Analyseren beschikbare technologieën

• Identificeren technologische risico’s

• Opstellen plan van aanpak innovatieve 
aankoop van ontwikkeling

• Schrijven openbare aanbesteding

• Ontwikkelen en aankopen van:

• prototype of proof of concept

• onderzoek

Het PIO project: 
Voortraject vs Ontwikkelingstraject
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Verrijken data door analyse en intelligentie

Verzamelen van meetdata & informatie

Duaal Leren data Partner data Publieke data

Syntra
Vlaanderen

Ontsluiten data & inzichten door API’s

Voeren van onderzoek
Opvolgen van beleidsdoelstellingen
Ontwikkelen van gebruikersapplicaties

Ecosysteem
partners

SYNTRA Vlaanderen wil intelligente data en 
inzichten ontsluiten





RadarDuaal - Data

Eigen data

Erkenningen + overeenkomsten

Historiek uit Leertijd

Externe data

Kruispunt Bank voor Ondernemingen

GEOPUNT (coördinaten adressen)

Vacatures (VDAB, ..)

Scholen + Opleidingen Agodi (programmatie)

Inschrijvingen Agodi (actuele & historische)

Nieuwe Data : potentiële onderneming



Vraag & Aanbod – Wat?

• Als behandelaar/consulent kan ik voor een specifieke opleiding opzoeken hoeveel leerlingen bij 
welke opleidingsverstrekker in het verleden deze opleiding gevolgd hebben.

• Als behandelaar/consulent kan ik voor een specifieke opleiding nagaan waar er zich 
ondernemingen met erkende werkplekken bevinden.

• Ik kan op basis van historische gegevens nagaan waar er mogelijk een tekort is aan werkplekken 
voor een welbepaalde opleiding tov. van het aantal ingeschreven leerlingen.

Vraag=#inschrijvingen vorige/actuele schooljaar
Aanbod= #erkende werkplekken



Ingevulde – V&A



Detail Opleidingsverstrekker – V&A



Prospectie - Wat

Als Syntra Vlaanderen kan ik de stakeholders helpen door potentiële ondernemingen aan te 
dragen voor bijkomende werkplekken voor een welbepaalde opleiding.

Prospectie=ons advies aan ondernemingen die kandidaat zijn tot 
een erkening voor specifieke opleiding



Prospectie - Kapper Malle



Prospectie – Detail onderneming



Prospectie – Details



Prospectie - Feedback



Lessons Learned

Kies bij voorkeur een senior business projectleider die over alle aspecten van project 
waakt.

Wanneer in de idea fase dit eigenaarschap kan vastgelegd worden, heeft men de 
mogelijkheid om gerichter de noden te bepalen. Hoe scherper het doel hoe gerichter de 
organisatie van het project en hoe hoger de mate van succes.

Focus op een werkende oplossing: voorzie voldoende tijd voor de nodig opzet, 
communicatie en opleiding.

Voorzie meer dan voldoende doorlooptijd bij inkoppelen van een databron via 
Informatie Vlaanderen



Discussie? 5. Vragen? 



6. Meet&Greet

4 groepjes:

- Lokale besturen: Zinneke 1 (verd2) met Piet Desiere
- Bedrijven: Zinneke 2 (verd2) met Astrid De Neve & Corien Struijk
- Kennisinstellingen, ziekenhuizen: De Wolken (verd5) met Veerle Lories 
- Vlaamse Overheid: Mallemunt (verd3) met An Schrijvers

Napraten en netwerken Literair salon (verd1)



Alle opmerkingen en ideeën welkom
Veerle.lories@vlaanderen.be, an.schrijvers@vlaanderen.be, 

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

www.innovatieveoverheidsopdrachten.be
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