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• Intro Programma Innovatieve Overheidsopdrachten — Veerle Lories

• Intro Semantics@YourFingertips en ABB — Veronique Volders

• Marktconsultatie — Dominique Buyse
• 11:30: break

• Networking met Broodjeslunch
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Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten

▪Overheidsopdrachten inzetten om innovatie te stimuleren

• Versterken van organisatie en werking van de overheid

• Versterken van competitiviteit van de ondernemingen

▪ Scope? publieke sector in Vlaanderen

▪Hoe? oproepen voor projectvoorstellen

▪ Aanbod? advies, begeleiding en cofinanciering



Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten

▪ Begeleiding bij behoefte-analyse, marktconsultatie, …

▪ Jaarlijks budget  : 5 mio euro 

▪ Co-financiering van de aankoop van R&D    (50 % van de kost)

▪Ontwikkelen, testen en valideren van innovatieve oplossingen 
voor de publieke sector  



Waarom?

VOORDELEN VOOR DE 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

• Betere publieke werking/dienstverlening

• Maatschappelijke uitdagingen aangaan

• …

VOORDELEN VOOR DE 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

• …



PIO-portfolio

• 2 oproepen - 30 
projecten

http://www.innovatieve
overheidsopdrachten.be/

lopende-projecten

• Derde oproep open 
tot 15 juni 2018



Van markt consultatie naar innovatieve oplossing  

PIO-
aanvraag 

idee

mmmeaaa

Markt-
consulta-

tie 

Conclusies van markt consultatie bepalen aanpak :
▪ is R&D nodig  : ja/neen ? 
▪ is validatie/testing nodig ? 
▪ Welke aankoopprocedure is de meest geschikte ?  

Opdracht 
document



Van markt consultatie naar innovatieve oplossing 
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Van markt consultatie naar innovatieve oplossing 

PIO-
aanvraag

idee

Markt-
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document

Innovatieve 
oplossing

concept

Conclusie :  er is hoofdzakelijk R&D nodig 

proto-
type

testing



Opportuniteiten voor bedrijven ?  

Schrijf je in op de PIO-
nieuwsbrief: 

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

Of meld je aan bij : 

PIO@ewi.vlaanderen.be



Publicatieplicht als hefboom voor 

efficiënte gegevensdeling

via #LBLOD



Afgezonderde datasilo's binnen en 
tussen besturen & bestuurslagen

Huidige situatie



Gedeelde, herbruikbare informatie 
binnen en tussen besturen & 

bestuurslagen

Toekomstige 
situatie



Imagine data would be

Open and reusable by default “Alle informatie herbruikbaar 

zonder extra inspanningen”.



Automatisch voldoen aan 
verplichtingen in het 
kader van toezicht



Automatisch 
voeden van databanken 
(e.g. Mandatendatabank)



Betere integratie met de 
lokale websites besturen 



Betere integratie met 
zoekmachines



Vandaag afgesloten voor 
alle verkeer wegens 

evenement 

Verhoging prijzen 
sportaccommodatie 

vanaf 1 juli 2018

Leefstraat vanaf 30 april 

2018

Betere integratie met 
zoekmachines



Een centrale vindplaats 
voor alle lokale besluiten



Technische vereiste: voldoen aan 
open standaard en specificaties



Dat wil concreet zeggen:

1. Publicatie in HTML

2. Geannoteerd met URI's voor 

besluiten, mandatarissen, 

notulen,...



Twee opties om aan de gelinkte 
publicatieplicht te voldoen.

Softwarepakketten conform de 
technische specificaties is.

Via de open-source applicatie
Gelinkt Notuleren
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Een uitgebreide referentie-applicatie 
conform de technische bepalingen.

Organisatieregister CRAB

Editor

Templates

Authentiek bewaren

Publicatie

Vlaamse codex

Mandatendatabank

Wegenregister

2 Gelinkt Notuleren





• Context, Objectieven & Aanpak

• Use cases

• Inschatten van het technologisch risico

• Next steps
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Context van het PIO project

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap en 
Innovatie (EWI) en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) hebben een projectvoorstel ingediend bij het 
PIO. Het PIO-project, getiteld “Semantics@YourFingertips”, maakt deel uit van een groter project dat doelt 
op het invoeren van zogeheten “linked data” bij lokale besturen. 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur wilt dat “bij de start van de nieuwe lokale bestuursperiode in 2019 
lokale besturen in staat zijn hun besluiten gelinkt te publiceren en dat de mandaten-databank na de 
installatie van de gemeenteraad automatisch gevoed kan worden vanuit de besluiten.”
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De marktconsultatie bestaat uit 5 stappen

‘Scoping’ sessie met het Agentschap Binnenlands Bestuur

Werksessies met gebruikersgroepen 

Marktanalyse

Werksessie met industriepartners en kennisinstellingen

Eindverslag
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De essentie is bepalen van gebruikswaarde en technologische risico’s

Waarde

Risico

0 10013

13

100

0

Prioriteiten Lange termijn

Details Onbelangrijk

Innovatie

Innovatiepotentieel vanuit 
gebruikersstandpunt

Innovatiepotentieel vanuit 
technologisch standpunt
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… leidend tot 3 objectieven gerapporteerd in een eindverslag

Het eindverslag dat alle inzichten van het innovatieplatform beschrijft waaronder: 

• de haalbaarheid en de vereiste investeringen

• Evaluatiecriteria voor een implementatie

Rapportering

Objectieven
Een nauwkeurig antwoord formuleren op de volgende centrale vragen:

• Waar liggen de pijnpunten voor implementatie en interoperabiliteit?

• Welke innovaties moeten verder onderzocht worden?

• Hoe moet een implementatie geëvalueerd worden?



• Context, Objectieven & Aanpak

• Use cases

• Inschatten van het technologisch risico

• Next steps
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De referentie-architectuur bestaat uit 3 delen

Lokaal bestuur

Editor Lokale DB

Nieuwe besluiten
Nieuwe entiteiten
Digitale handtekeningen

Bestaande besluiten
Entiteit-suggesties
Zoekresultaten Lokale web-

toepassing

Importeren

Publiceren

1. Gebruikers maken besluiten op in de editor
2. Besluiten refereren naar entiteiten uit de lokale DB
3. Lokale DB publiceert besluiten naar een web-toepassing

en importeert van centrale vindplaats

Centrale vindplaats



Uses cases voor opmaken van besluiten
ID Als een … wil ik … zodat …

E-1 Secretaris visueel kunnen zien dat er gelinkte data achter een woord zit ik bewust ben dat ik een koppeling aan het leggen ben

E-2 Secretaris zien wélke data gelinkt is achter een bepaald woord ik kan zien dat het de juiste koppeling is

E-3 Redacteur op een gebruiksvriendelijke manier data kunnen koppelen gelinkte data ook gebruikt wordt

E-4 Redacteur automatisch suggesties krijgen om mijn document te
verrijken met linked data

ik zonder veel eigen moeite documenten kan produceren
met linked data

E-5 Redacteur waarschuwingen krijgen wanneer ik verwijs naar oude
besluiten

ik geen besluiten maak op basis van verouderde wetgeving
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Uses cases voor opmaken van besluiten
ID Als een … wil ik … zodat …

E-6 Redacteur consistent (en gelinkt) refereren naar entiteiten vanuit
een besluit.
Onder "entiteit" vallen onder andere:  Mandatarissen | 
Straatnamen (CRAB) | Percelen | Burgers | 
Personeelsleden | Ondernemingen (KBO) | Lokale
verenigingen | Bestelbonnummers | Budgetten (BBC) | 
Datums van zittingen | Voorgaande besluiten
(aanvullingen of intrekkingen) | …

ik niets moet overtypen, consistent en correct refereer
naar deze entiteiten, en gelinkte data kan produceren.

E-7 Redacteur automatisch tekst en linked data genereren op basis van 
plannen en figuren

ik accurate en consistente besluiten kan opstellen om 
verwarring kan vermijden

E-8 Publicist mijn besluiten "bevriezen" door ze elektronisch te 
ondertekenen

ik zeker ben dat het authentieke besluit nooit meer kan
veranderd worden

E-9 Ondertekenaar bij het ondertekenen de gelinkte data behouden deze behouden blijft (het document wordt "geen stomme
PDF")

E-10 Publicist aanduiden voor elke sectie of gegeven van een besluit 
welk niveau van openbaarheid van toepassing is

enkel de juiste mensen de inhoud kunnen raadplegen en
refereren
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Uses cases voor opmaken van sjablonen

ID Als een … wil ik … zodat …

S-1 Sjabloon-beheerder de generieke sjablonen specifiek kunnen maken naar 
mijn lokaal bestuur

de kans op fouten bij het koppelen met gelinkte data 
wordt geminimaliseerd

S-2 Sjabloon-beheerder een reeks van business rules definiëren in lijn van mijn
huishoudelijk reglement en bestaande regelgeving
(GDPR)

automatisch het juiste niveau van openbaarheid wordt
toegekend aan elke sectie of document

S-3 Sjabloon-beheerder sjablonen maken die gestructureerde data “als object” 
bevatten

best practices automatisch kan laten overnemen
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Uses cases voor publiceren van besluiten en entiteiten
ID Als een … wil ik … zodat …

P-1 Publicist mijn besluit en bijhorende relevante inhoud 
machineleesbaar publiceren met een persistente URI (op de 
gemeentelijke webtoepassing)

(de inhoud van) mijn besluit kan gerefereerd worden
door anderen

P-2 Lokaal bestuur een “lokale vindplaats” voor alle lokale besluiten ik deze kan publiceren op de website en doorzoekbaar
maken

P-3 Publicist mijn besluiten onderbouwd zien met persistente URI's de besluiten niet spontaan veranderen (bvb
mandatarissen)

P-4 Publicist kiezen of ik lokale persistente URI's gebruik of URI's gebruik 
van de Vlaamse overheid

ik er altijd zeker van ben dat de persistentie
gegarandeerd blijft

P-5 Redacteur gebruik maken van geimporteerde URI's vanuit het Vlaams 
niveau (de "remote reference importer")

ik kan verwijzen naar objecten die buiten mijn lokaal
bestuur vallen (bvb erfgoed)

P-6 Redacteur er zeker van zijn dat op elk moment de toegang heb tot de 
recentste lijst van beschikbare URI's

ik altijd toegang heb tot de recentste lijst van URI's

P-7 Redacteur zelf nieuwe objecten aanmaken met een persistente URI ikzelf of anderen er zinvol naar kunnen verwijzen

P-8 Redacteur aan een derde partij een suggestie doen om een object aan 
te maken met een persistente URI

de eigendom van de URI op het juiste niveau zit om er
nadien naar te verwijzen
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Uses cases voor doorzoeken van besluiten
ID Als een … wil ik … zodat …

Q-1 Redacteur besluiten kunnen doorzoeken ik relevante besluiten kan vinden en formuleringen
hergebruiken

Q-2 Burger / 
Onderneming

een notificatie krijgen als een nieuw besluit van toepassing
is voor mij (“informeren op maat”)

ik op de hoogte ben van relevante besluiten (zoals
subsidies, belastingen, …)

Q-3 Redacteur inconsistenties in besluiten opsporen en oplossen ik kwaliteitsvolle besluiten publiceer en zuivere open 
data kan genereren

Q-4 Algemene 
gebruiker

gerelateerde besluiten (door gezamenlijk onderwerp of 
thema) verkennen en verzamelen

ik een globaal overzicht kan opstellen van besluiten in 
een bepaald domein. bvb een “premiezoeker”
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• Context, Objectieven & Aanpak

• Use cases

• Inschatten van het technologisch risico

• Next steps
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Planning poker
Planningpoker is een ‘best practice’ voor het inschatten van o.a. waarde, complexiteit en vereiste 
inspanning.
Deze techniek steunt op schatting door domeinexperts en het bereiken van consensus.

De kaarten:

De interpretatie:

0 Geen zorgen, er bestaan kant-en-klare standaardoplossingen.

2-3 Een frequent probleem, mogelijk met enkele speciale gevallen maar zeker oplosbaar.

13 Absoluut geen standaardprobleem. Een oplossing vereist belangrijke keuzes, grondig denkwerk en 
specifieke ontwikkeling. Een redelijke kans op slagen mits voldoende tijd en middelen.

100 Onmogelijk, vereist het doorbreken van fysische natuurwetten.

? Geen idee, geen ervaring met dit onderwerp.



• Context, Objectieven & Aanpak

• Use cases

• Inschatten van het technologisch risico

• Next steps
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Vervolgtraject


