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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/lopende-
projecten

• Meer dan 30 digitaliseringsprojecten

• Artificiële intelligentie

• Blockchain

• Data-integratie

• Spraakherkenning

• ……. 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-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 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

Departement Cultuur, Jeugd en Media: Quickscan Organisaties 
Yanick Bos 

idee





Departement CJM

€900.000.000/jaar 500



Quickscan als concept

Aanvragen Beslissen Financieren Rapporteren ToezichtBekendmaken

Beoordeling:
Inhoudelijke ambities,
zakelijke maturiteit

Externe 
beoordelaars

Beoordelings-
commissies

Administratie 



Quickscan als concept

Logica/algoritme Tool



Quickscan als concept



Quickscan als concept



PIO-ondersteuning

Idee

(profielschets)
Vooronderzoek

Longlist 
zakelijke 
factoren

Vervolg via PIO

Afbakenen 
scope

(Use cases)

Marktconsultatie 

& aanbesteding

Pilot via POC Next steps



Andere blik: economisch / rendement voor de samenleving

Cofinanciering als hefboom

Feedback omhelzen als input, niet als kritiek!

Focus houden!

Politiek
Naar het veld/je sector

Intern



Een wereld van verschil



Yanick.Bos@vlaanderen.be
0472.99.58.11



Aanbesteding opdracht 

CASE

Limburgnet: Optimo Huisvuilwagen 
Wim Govaerts 

idee





891 000 inwoners uit 43 gemeenten

70-tal ophaalploegen per dag
213 000 ton in 9 fracties

40 recyclageparken
270 000 ton in 29 fracties

41

LIMBURG.NET IN CIJFERS
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HUIS-AAN-HUIS

What’s more?

- Plastics

- Luiers

- Glas

- …



Niet kiezen voor uitbreiding van één 
van de van de bestaande systemen
maar evolueren naar een nieuw, 
toekomstgericht systeem

ONDERZOEK NIEUWE INZAMELSYSYTEMEN



Huidige systeem

Alternatief systeem

Scheidingsinstallatie

NIET  MEER DENKEN IN  MONO -INZAMELINGEN



HET  PRINCIPE



Van welke werkhypothese vertrekken we? 

Restafval 

Organisch afval 

pmd 

Gemengd 
plastic 

Textiel 

Lommel

HET IDEE LOMMEL VANDAAG



OPTIMO

HAALBAARHEID

DRAAGVLAK



HOE REAGEERDEN DE INWONERS IN LOMMEL?

3%
8%

89%

1%
4%

95%

Ik zou liever het oude systeem terug hebben
Het maakt mij niet uit
Ik wil liever het nieuwe systeem blijven gebruiken

TEVREDENHEID MEDEWERKING SORTEERGEDRAG

▪ Inwoners 
hebben zich 
snel 
aangepast

▪ Het systeem 
wordt correct 
toegepast

▪ Inwoners 
blijven 
minstens 
even goed 
sorteren

▪ Het volume 
huisvuil daalt



PILOOTPROJECT IN MEEUWEN-GRUITRODE EN TONGEREN

CONTAINER 
OP GEWICHT

82 kg/inwoner 
in 2017

OPTIMO

58 kg/inwoner 
in 2018

+ 5 kg extra grofvuil 
in recyclagepark

Dus

25% daling 
in restafvalcijfer…

Sorteren?



HAALBAARHEID 
FINANCIEEL

Evaluatie Lommel
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HAALBAARHEID 
TECHNISCH

Evaluatie Optimo



SCHEURENDE ZAKKEN? 
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2016 2017 2018 2019

BREUKEN PMD 7,97% BREUKEN ZACHT 1,85% BREUKEN GROEN 1,48% BREUKEN TEXTIEL 5,84%

Gemiddelde over 
alle zakken: 4,0%



Alternatief systeem

Scheidingsinstallatie



ONDERZOEK NIEUWE INZAMELWAGEN

Verschillende sessies met alle grote constructeurs op de Europese markt, en 
begeleid door Verhaert

Conclusie rapport:
“Er is optimalisatie en innovatie mogelijk, 

die interessant is voor gehele sector”

=> INNOVATIE-OPDRACHT IN DE MARKT gezet



GEFASEERDE AANPAK

“proof of principle”

Oplossing(en) ontwikkelen, 
simuleren, vergelijken met 

alternatieven,…

2 partijen: VDK en VDL

Oplossing(en) uitdenken Prototype & validatie

“proof of concept”

1. Prototype bouwen 

van gekozen oplossing

2. Valideren in dagelijkse 

praktijk van Limburg.net



ONTWERPEN VAN EEN AANGEPASTE WAGEN

▪ Voorstel 1

▪ Achterbelading

▪ Inzet op volume

▪ Automatische pers!

▪ Voorstel 2

▪ Zijbelading -> afneembare opbouw

VERBETERVOORSTELLEN:
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SET-UP: PRE-COMMERCIËLE AANKOOP

Vlaanderen Limburg.net Constructeurs
Max 250k Max 250k 150k elk
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SET-UP: PRE-COMMERCIËLE AANKOOP

Indien oplossing gevonden wordt:

1. Geen verplichtingen tot aankoop

2. Intellectuele eigendom voor constructeur, maar “gebruiksrecht” op ontwikkelde kennis

3. Constructeur moet de technologie op de markt brengen tegen eerlijke prijs, anders 

“call-back”



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/

