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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



Waarom innovatieve overheidsopdrachten?

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



Hoe? 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



Hoe? 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

• 3 oproepen - 50 projecten

http://www.innovatieveoverhei
dsopdrachten.be/projecten

• Meer dan 30 digitaliseringsprojecten

• Artificiële intelligentie

• Blockchain

• Data-integratie

• Spraakherkenning

• ……. 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten


Hoe ziet het traject eruit?  
PIO-Principes 

Behoeftegedreven: overheidsorganisatie neemt initiatief
Eindgebruikers staan centraal !

Eenvoud, zorgvuldigheid en snelheid

Transparantie 
Vertrouwen
Mededinging

Enkel cofinanciering voor onderzoek, ontwikkeling en validatie



Uitwerken en 
prioriteren van 
noden met 
stakeholders en 
eindgebruikers

Behoeftedefiniëring

Bepalen van:
• ‘state of the art’
• haalbaarheid
• complexiteit

Dialoog met markt

Kiezen procedure en 
bestek opmaken:
•Proof of Concept

•Ontwikkelen prototype 

•Valideren innovatieve 
oplossing

•Pilootproject

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 gekozen offerte

Voortraject
Met of zonder externe consultancy

• Aanvraag

• Evaluatie 
(VLAIO)  

PIO-call



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



EU Benchmark - PIO als voorbeeld

Positieve punten PIO aanpak 
• Begrippenkader
• Plan van aanpak
• Kwantitatieve doelstelling voor de besteding van 

aankoopbudgetten
• Stimulans via cofinanciering

Verbeterpunten PIO
• Integratie innovatie-aankoop in andere domeinen (ook ICT)
• Handleidingen en tools verder uitwerken
• Meer communicatie over internationale initiatieven
• Evaluatie van acties

Positief federale aanpak: 
• Generieke regeling intellectuele eigendomsrechten



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/calls-eu-funding-opportunities-pre-commercial-
procurement-and-public-procurement-innovative

https://www.ncpflanders.be/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/calls-eu-funding-opportunities-pre-commercial-procurement-and-public-procurement-innovative


Toekomst beleid

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



2. 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?  

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

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?

• Risico’s? 
• … 

idee



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  
• Bouw sterk team (incl. juristen)
• 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 14 juni 2019, 24:00 bij 
pio@ewi.vlaanderen.be

- Bevestiging van ontvangst 

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

idee

mailto:pio@ewi.vlaanderen.be


Criteria voor de beoordeling door VLAIO

Uitsluitingscriteria:

• Aanvrager: publieke sector in Vlaanderen
• 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 december 2019 
Tegen volgende oproep? 

idee



oplossing

PIO-oproep
Infosessie -deadline

2 maanden

PIO-aanvraag
Aanvraag en valuatie 

3 maanden

Voortraject
Behoefte + marktconsultatie

Rapport

4 tot 6 maanden

Bestek/aanbesteding
Bestek – aanbesteding – gunning - sluiting 

4 tot 6 maanden

Uitvoering
Diverse sprints? Fases? Piloot? 

5 maanden tot …? 

2021

april 14 juni sept. maart sept.

3. Cases: Hoe verloopt PIO-traject?

2020

febr. juni

idee



Voortraject

CASE

Vlaamse Milieumaatschappij: Meetnetten 

idee



Sediment quality

and quantity

assesment in 

Flanders
ir. Ward De Cooman



PIO

Voorstel VMM:
Meetnetten OW, AW, WB
Onderhoud 1ste categorie
Milieu-incidenten oppervlaktewater

Voorstel projecten van VMM:
Elektronisch monsternemingsformulier (eMOFO)
Unmanned Survey Platform (USP)
Berekening van Milieuschade in oppervlaktewater

10/01/2019 Market consultation UPS 30



PIO
Voorstellen VMM ontvankelijk
Verder uitwerken van eMOFO en USP

eMOFO
Addestino als externe begeleider
1ste ronde voorstellen van UseCases

Als een… kan ik… zodat…

2de ronde scoren van UseCases
Pokersessie (planning poker)
Score 0 (totaal niet innovatief en niet waardevol voor de 
eindgebruiker)
Score >20 (uitermate innovatief voor de eindgebruiker en een 
significante verbetering tegenover vandaag

Deze UseCases worden door VMM verder gebruikt voor 
ontwikkeling ikv verdere uitbouw Meetnettensoftware

10/01/2019 Market consultation UPS 31



PIO

USP
Addestino als externe begeleider
1ste ronde voorstellen van UseCases

Als een… kan ik… zodat…

2de ronde scoren van UseCases
Pokersessie (planning poker)
Score 0 (totaal niet innovatief en niet waardevol voor de 
eindgebruiker)
Score >20 (uitermate innovatief voor de eindgebruiker en een 
significante verbetering tegenover vandaag

3de ronde Marktconsultatie
Pokersessie met de markt

Proof of Concept (POC) of uitwerken van een belangrijke 
UseCase voor VMM met USP en MPS

10/01/2019 Market consultation UPS 32



Voorbeeld USP

10/01/2019 Market consultation UPS 33



Introduction

Definitions

Monitoring

Network on sediment Quality
Sampling techniques
Physico-chemical research
Ecotoxicological research
Biological research
TRIAD monitoring concept

Network on sediment Quantity 
Bathymetrical measuring of the sediment quantity (Unmanned Survey Platform)
Measuring in the course

10/01/2019 Market consultation UPS 34



Definitions

10/01/2019 Market consultation UPS 35



Sampling techniques

Van Veen grap sampler (2 liter/6 liter)

Zigzag sampling in 50 meter zones or 
stratified ad random sampling

20-70 subsamples

Mixed sample : ~40 à 50 liter

10/01/2019 Market consultation UPS 36
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Physico-chemical parameters
Chemical parameters

Heavy metals
Arsenic (As), Copper (Cu), Lead (Pb), Nickel (Ni), Zinc
(Zn), Cadmium (Cd), Mercury (Hg), Chromium (Cr), 
Selenium (Se), Tin (Sn)

Organic pollutants
Mineral oils, Chlorine pesticides, Polychlorinated
biphenyls (PCBs (7)), Polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs (16)), Volatile Pollutants (benzene, toluene, 
ethylbenzene and xylenes (BTEX)), Polybrominated 
diphenyl ethers (PBDEs), Organotin

10/01/2019 Market consultation UPS 41



Physical parameters
Dry matter content (DM)
Total organic carbon (TOC)
Granulometry (<2µm, <50µm, <63µm, >63µm)

10/01/2019 Market consultation UPS 42

Physico-chemical parameters



Ecotoxicological
Parameters

SP Hyalella azteca
LP Raphidocelus subcapitata
LP Thamnocephalus platyurus

SP Heterocypris congruens
SP Phytotox

SP Microtox

10/01/2019 Market consultation UPS 43

Heterocypris subcapitata

Hyalella azteca

Thamnocephalus platyurs

Raphidocelus subcapitata

Phytotox test



Biological Parameters

Benthic macro-invertebrates
BSI

10/01/2019 Market consultation UPS 44

Ephemeroptera

BivalviaOdonata Oligochaeta

Chironomidae



Triad Approach

10/01/2019 Market consultation UPS 4545

Sediment quality triad
Ecological approach to sediment quality

Physico-chemistry

Ecotoxicology

Biology

Chemical composition of the 
sediment and identification of 

contaminants

Acute sediment 
toxicity tests using 

aquatic test 
organisms

Field effects on the 
benthic macro-

invertebratecommunity

Grain size, organic matter, mineral oils, 
heavy metals, Organohalides EOX,
Chlorine pesticides OCP’s, PAH’s, PCB’s.

Fixed-fase test:
• Hyalella azteca

Pore water test: 
• Raphidocelis

subcapitata

• Thamnocephalus
platyurus

Biotic Sediment Index (BSI): presence of 
indicator species and taxonomic diversity

Ephemeroptera

Bivalvia Odonata Oligochaeta
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Fysico-chemische beoordeling

8%

26%

41%

25%

niet afwijkend licht afwijkend afwijkend sterk afwijkend

Ecotoxicologische beoordeling

4%

37%

28%

31%

gn. acute impact licht acute impact acute impact ernstig acute impact

Biologische beoordeling

39%

21%

17%

23%

goede biologische kwaliteit matige biologische kwaliteit

slechte biologische kwaliteit zeer slechte biologische kwaliteit

Triadekwaliteitsbeoordeling

1%
20%

35%

44%

niet verontreinigd licht verontreinigd verontreinigd sterk verontreinigd
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Sediment quality triad

Physico-Chemistry

Ecotoxicology

Biology



Surveying techniques

Topography
(from Greek (topos, "place") and (-graphia, 
"writing")

GPS (Global Positioning System)
Total Station

Bathymetry
(from Greek (bathus), "deep", and (metron) 
"measure“)

10/01/2019 Market consultation UPS 49



Topography – Field survey

GPS + Rover rod + Tablet + modem

10/01/2019 Market consultation UPS 50

Satellites (GPS, Glonass,…)
FLEPOS (Flemish Positioning Service)

XYZ: accuracy to <1cm
Lambert 72
Second General Leveling

TAW (Tweede Algemene Waterpassing)



Topography - GPS

10/01/2019 Market consultation UPS 51

Riverbanks – waterlevel – topsediment – bed rock - construction



Topography - Report

10/01/2019 Market consultation UPS 52



Topography - Report
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Quantity

Bathymetry (transducer, echotrac, serial hub, RTK-GPS, Antenne, Odom-laptop, Qincy-
laptop, generator, GSM-modem (Flepos),…

10/01/2019 Market consultation UPS 54

Position RTK-GPS + FLEPOS;
Transducer (2 frequenties) (33kHz-

vaste bodem) – (210kHz- Topslib);



Quantity

10/01/2019 Market consultation UPS 55

Navigation screen



Quantity
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Innovation
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Multiparameter probes
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Aanbesteding opdracht 

CASE

V-ICT-OR: Buy IT Public (digitaal aankoopplatform)

idee



Buyit public
DIGITAAL SAMEN AANKOOPPLATFORM
V-ICT-OR – DIETER DE KERPEL



OPZET (VLAIO – PIO PROJECT)
BUYITPUBLIC

Met het project ‘BuyIT Public’ beoogt V-ICT-OR de ontwikkeling van een digitaal platform dat lokale 
besturen moet toelaten om, conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en 
transparantie), IT-aankopen op een snelle manier te lanceren en af te ronden. 
Het platform moet fungeren als een digitale ontmoetingsplaats tussen vraag (de lokale besturen) en aanbod 
(de markt).
Bedoeling is dat lokale besturen op het platform een transparante vergelijking tussen verschillende 
producten en leveranciers kunnen maken op basis van (technische) zoekcriteria. 
Na het maken van hun keuze kunnen het contract en de betaling op het platform worden afgerond. 
Voor de implementatie van dit ‘backend proces’ wordt binnen het project o.a. gekeken naar het ‘smart 
contracting’ principe op basis van Blockchain technologie.



OPZET (VLAIO – PIO PROJECT)
BUYITPUBLIC

De oplossing die V-ICT-OR voor ogen heeft, is continu beschikbare Software as a Service (SaaS) met als 
aanvraagmodule een intelligente automatische zoekfunctie die wordt gevoed met een aantal generieke 
technische specificaties, en met een flexibel beheerde productencatalogus, dus geen statische of limitatieve 
productenlijst.
Dat laatste impliceert dat geïnteresseerde leveranciers hun producten aan de BuyIT Public catalogus 
moeten kunnen toevoegen of een interface naar hun eigen catalogus moeten kunnen voorzien.
De opzet (en potentiële meerwaarde) van BuyIT Public is om het momenteel sterk gefragmenteerde IT-
aankooplandschap binnen de lokale besturen te defragmenteren, wat voor de lokale besturen belangrijke 
schaalvoordelen en efficiëntiewinsten in hun (IT-)aankoopproces kan genereren.



OPZET (VLAIO – PIO PROJECT)
BUYITPUBLIC

Ook kan een dergelijk platform substantieel bijdragen tot de (verdere) digitalisering van de werking en de 
dienstverlening van de lokale besturen, zodat ze hun maatschappelijke rol (nog) beter kunnen invullen.
Anderzijds, naar de markt toe, kan het beoogde platform ook bijdragen tot het transparanter maken van 
het publieke aankoopproces en dus tot de versterking van de mededinging. 
Belangrijke voorwaarde daarbij is de toegankelijkheid van het systeem, ook voor de kleine(re) spelers op de 
markt.



PROBLEEMSTELLING ALGEMEEN

Decentralisatie van aankopen
Formalisme van aankoopprocedure

Impact op doorlooptijd
Geen of weinig benchmarkmogelijkheden in langlopende contracten
Verlies van schaal

Impact op prijzen
Impact op efficiëntie

BUYITPUBLIC



PROBLEEMSTELLING BESTAANDE CONSTRUCTIES
BUYITPUBLIC

Enorm (juridisch) formalistisch
Impact doorlooptijd
De facto weinig gericht op economische efficiëntie

Instroom kleinere spelers
Prijsvergelijking?



PROBLEEMSTELLING BESTAANDE CONSTRUCTIES
BUYITPUBLIC

Onvoldoende gedigitaliseerd
Gebrekkige dataverzameling

Flow
Prijzen
Goederen

Suboptimaal gebruiksgemak
Rigiditeit van het aanbod



VOORGESTELDE OPLOSSING
BUYITPUBLIC

Professionele aankoopondersteuning met optimale digitale ondersteuning
Opdrachtencentrale met private uitbating
Exploitant is een expert in de markt of engageert experten uit de markt

Zorgt voor instroom van leveranciers door:
Begeleiding
Drempelverlagende methodes

Is neutraal
SaaS: e-store met digitale administratieve afhandeling 



RISICO’S
BUYITPUBLIC

Juridische leefbaarheid van de oplossing
De nieuwe manier van werken moet getoetst worden aan de wetgeving, in het bijzonder WOO 

Maatregel:
Bestek is opgesteld door voormalig aankoper en docent overheidsopdracht
Revisie gebeurt door advocaat / professor WOO
Is gebaseerd op methode van reeds in gebruik zijnde methoden, de facto aanvaarding van IF, MR, … 
van deze methodologie



RISICO’S
BUYITPUBLIC

Onvoldoende klanten / volume
Effect op geïnteresseerde leveranciers
Financiering tool
Voor opstart: Effect op interesse van inschrijvers

Maatregel:
Opnemen engagement V-ICT-OR rond communicatie en marketingstrategie naar leden.



MAG DIT?
BUYITPUBLIC

Juridische leefbaarheid van de oplossing
De nieuwe manier van werken moest getoetst worden aan de wetgeving, in het bijzonder de WOO

Maatregel
Revisie gebeurde door advocaat / professor WOO
Is gebaseerd op een methode van reeds in gebruik zijnde praktijk, de facto aanvaarding van IF, MR, … 
van deze methodologie



TE ONTHOUDEN
BUYITPUBLIC

Neutrale oplossing
Zowel naar producten als leveranciers

Mededinging stimulerend
Kleinere leveranciers betrekken

Flexibel
Naar procedure
Gamma aan producten

Schaalbaarheid



WAAR STAAN WE?
BUYITPUBLIC

• Kandidaturen zomerperiode 2018
• Finaal bestek
• 4 offertes ontvangen oktober 2018

Analyse
Onderhandelingen

• BAFO december 2018
• Beslissing februari 2019
• Beslissing commissie maart 2019 



WAAR STAAN WE?
BUYITPUBLIC

Ontwikkeling 
Atypische ontwikkeltraject – met investeringskost die rekening houdt met de terugverdienkost voor 
de aannemer
Daarbij werd uitgegaan van een looptijd van de opdracht van 60 maanden, waarvan (maximaal) 12 
maanden voor de technologische ontwikkeling, validatie en implementatie van het digitale 
aankoopplatform (de SaaS)
Betrokkenheid “werkgroep BuyITPublic”



CONTACT

V-ICT-OR vzw

Mosten 13
Industriezone E17-3
9160 Lokeren 

09 395 20 28
www.v-ict-or.be



Vragen? 



Uitnodiging tot 
Netwerkmoment met PIO-team 



Alle opmerkingen en 
ideeën welkom

VEERLE.LORIES@EWI.VLAANDEREN.BE

T. 02 553 42 87

M. 0477 402 946

Meer info op :   www.innovatieveoverheidsopdrachten.be

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/

