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wat?

waarom?

hoe? 

enkele voorbeelden uit de praktijk

Innovatieve overheidsopdrachten?



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.innovatieveoverheidsopdrachten.
be/lopende-projecten

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

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

Via
• Open interactieve workshops 
• Pitches - na oproep voor interesse
• Eventueel ook via bilaterale gesprekken

Maar altijd: Transparantie via rapportering van conclusies op website



Marktconsultatie

Doel : inschatten haalbaarheid en innovativiteit van project

• Controleren van de state-of-the-art assumpties

• Identificeren van het (technologische) innovatiepotentieel

• Controleren van de beschikbaarheid van de technologie

• Samenbrengen van marktspelers zodat ze consortia kunnen volgen

• Tijdig engageren van de verschillende stakeholders



Voorbeeld van resultaat marktconsultatie



Aanpak innovatieve opdracht

Keuze van aanpak   bepaald door omvang en complexiteit van project

 Risico’s inperken door fasering van het project

 Uittesten van verschillende concepten

Mogelijkheden 

 Beperkte test of Proof of Concept (als tussenstap naar ruimere opdracht)

 Ontwikkelen en uittesten van prototype, beta-versie, ….  

 Pilootprojecten (valideren van beschikbare maar nieuwe oplossing)

• Wedstrijden (initiatiefnemer is niet de uiteindelijke aankoper)



Aankoopprocedures

Klassieke, maar interactieve procedures:

 Mededingingsprocedure met onderhandeling

 Concurrentiegerichte dialoog 

Nieuwe procedures voor innovatie:

 innovatiepartnerschappen (incl. aankoop commerciële hoeveelheden 
eindproduct) 

 precommerciële procedure aankoop O&O  (incl. test van prototypes)

 gefaseerde aanpak binnen één procedure 
 uittesten van meerdere parallelle concepten 



Uitvoering – IP regelingen

Aanbestedende overheid:
Behoudt ten minste gebruiksrecht op alle resultaten

Leveranciers:
Behouden intellectuele eigendom op alle resultaten 

Dienen tegen marktprijs niet exclusieve gebruiksrechten aan derden beschikbaar 
te stellen 

Dragen deel van ontwikkelingskost

IP regelingen aan te passen per project binnen deze context!
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Communicatie naar bedrijven en kennisinstellingen

WAT? 

Marktconsultaties

Infosessies

Nieuwe opdrachten

Ook de ‘verwachte’ marktconsultaties en opdrachten
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Communicatie naar bedrijven en kennisinstellingen

HOE?

PIO website: overzichtspagina op home: 
http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/

PIO nieuwsbrief – EWI nieuwsbrief: actuele info

Directe mailing: naar geselecteerde bedrijven (cfr. state of the art) 

VLAIO: website, nieuwsbrieven, netwerken, clusterorganisaties (ad hoc)

AGORIA: gerichte verspreiding naar leden

Kennisinstellingen: ad hoc volgens opportuniteiten en noden

http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/


Enkele voorbeelden uit de praktijk

Proof of Concept

Departement Cultuur, Media en Jeugd

Quickscan: ‘geautomatiseerde’ zakelijke beoordeling van subsidieaanvragen in 
cultuursector

Aanpak: eerste stap: 3 parallelle proof of concepts (3 x 10.000 euro)

http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/quickscan-organisaties

http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/quickscan-organisaties


Enkele voorbeelden uit de praktijk

Pilootproject

Agentschap Zorg en Gezondheid // Instituut Gezond Leven

App Gezonde Voeding: via directe communicatie Vlamingen aanzetten tot gezonder 
leven

Aanpak: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure (onder EU-drempel)

http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/app-voor-gezonde-voeding

http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/app-voor-gezonde-voeding


Enkele voorbeelden uit de praktijk

Pilootproject

Limburgnet

Optimo huisvuilwagen: gelijktijdig ophalen van verschillende afvalfracties 

Aanpak: precommerciële aankoop van O&O: ontwikkeling en testen van prototype 
door twee parallelle consortia

http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/ontwikkeling-van-een-optimo-
huisvuilwagen

http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/ontwikkeling-van-een-optimo-huisvuilwagen


PIO-portfolio

3 oproepen - 50 projecten

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

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


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



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



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
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Interactieve werksessie

Hoe zien jullie de rol van clusterorganisaties ? 

In de verschillende fasen van innovatieve trajecten?
voorbereidende fase; aanbestedingsprocedure; uitvoering van de opdracht

Richting PIO, overheden, bedrijven? 

Andere mogelijkheden en opportuniteiten
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Interactieve werksessie

3 groepjes

15.30u – 16.30u

Conclusies plenair toelichten



Vragen? 



Alle opmerkingen correcties en ideeën welkom
veerle.lories@vlaanderen.be

TEL. 02 553 42 87 - GSM 0477 402 946


