
Infosessie PIO-Oproep 2019
Leuven

26 april 2019

Veerle Lories en Corien Struijk



Agenda

1. Welkom en intro 
• Wat, waarom en hoe innovatieve overheidsopdrachten? 
• Huidige portefeuille

2. PIO-aanvraag: Van idee tot projectvoorstel
• Sjabloon/toelichting
• Tips & tricks

3. Cases: Hoe verloopt PIO-traject?
• Voortraject
• Aanbesteding van opdracht

4. Netwerkmoment met PIO-team
• Vragen 



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

11

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 
(deadline 13 december)? 

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

Agentschap Wegen en Verkeer: Turing (aansturing 
snelwegverlichting)
Ben Geerts

idee



Turing
Voorspellend aansturen van de wegverlichting op de Vlaamse autosnelwegen

Ben Geerts AWV

Isabelle Piette AWV

Karim Bellafkih AWV

An Schrijvers EWI



Lichtvisie - 2011

“De verlichting op autosnelwegen wordt 
gedoofd als het kan en de snelwegen worden 
verlicht als het moet”

Onder impuls van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, opgemaakt door Erik De Bisschop



Lichtvisie - regels

Permanent verlicht

Dynamisch verlicht

Geen verlichting



Mooi toch?

Verkeersintensiteiten zijn opgenomen in vast schakelregime
Basis 2010

Weersomstandigheden
Mail KMI
2x daags
Per provincie

Handmatige acties VTC



Een idee…



Aanvraag: Indienen document (14/06/2018)

XP: drie personen, drie dagen
Onderdelen:

Behoefte definiëring
Preliminaire marktverkenning + 1dag
Innovatief karakter
Meerwaarde
Engagement



Aanvraag: Bevestiging (4/09/2018)

Positief advies
Potentiële problemen
Concreet:

Sterk engagement (3FTE 10%)
Uitvoering van marktstudie (4 + raming)
Impact maatschappij en organisatie
Innovatieve mogelijkheden binnen het project
Behoeften scherpstellen
Businesscase energiebesparing uitwerken
Risico’s zijn niet inhoudelijk



Voortraject: Opstart (24/09/2018)

Kennismaking en een open gesprek
Raamcontract EWI
Samen uitschrijven voortraject
Gunning
Startvergadering met Verhaert op 09/11/2018

Open gesprek
Stakeholders



Voortraject: werkwijze

Overleg
Meerdere partijen
Andere behoeften
Andere ideeën



Voortraject: Betrokkenheid stakeholders

Intern:
Bevragen
Workshop ter terugkoppeling
Presentatie van de bevindingen

Extern:
Bevraging
Marktcongres
Resultaten bezorgen



Voortraject: Marktcongres

Inhoud:
Voorstelling AWV
Voorstelling behoeften
Bedrijfspitches
One-on-one sessies

Vermoeiend 
Meerwaarde duidelijk aanwezig:

Netwerk
Dynamisch naar oplossingen zoeken
Bezorgdheden van de markt



Voortraject resultaat

Gestructureerd document
Opdeling van behoeften in verschillende blokken
Per behoefte:

Definiëring van de behoefte
Implementatievoorstel
Beschikbare datasets
Vereisten en risico’s
Innovatiepotentieel



Voortraject resultaat



Wat nu?



Afterthoughts



“Als we nu eens iets zot doen?”



Aanbesteding opdracht 

CASE

Muntpunt: Reserveringssysteem voor studieplekken 
Katrien Braeckman

idee



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



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

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

• Nood aan meer ‘beheersbaarheid’ en ‘controle op de vloer’
• Het ‘handdoekleggedrag’ (pauzes van meer dan een uur) inperken

Gebruikersonderzoek 



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



https://staging.bookaplace.be/




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 opdrachtgevers 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
Rekening houden met onderhoudscontracten

Lessons learned?





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/

