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Agenda

13.30  Programme for Innovation Procurement
Ann Schrijvers, Departement Economie, Wetenschap & Innovatie

13.40  Introductie Dataplatform voor Duaal Leren
Marie-Sophie, Syntra Vlaanderen

13.50 Open marktconsultatie
Dominique Buyse, Addestino

17.00 Netwerken & receptie



Programme for Innovation Procurement

• Public procurement as a tool to stimulate innovation
• Improve the performance of the public sector

• Improve economic competitiveness

• Yearly budget: 5 mio euro 

• To finance procurement of R&D (50% of cost of procurer)

• To test and validate innovative solutions for the public sector 

• Scope: public sector in Flanders



Why ?

Public sector advantages:

• Better and cheaper solutions through competition

• Strong involvement in the development of innovative solutions

• Strenghten knowledge on latest evolutions in the market

• Tackle societal challenges

Private sector advantages:

• New markets, insight in public needs

• More money available for innovation, more collaboration

• First aid in commercialising new products and services

• More possibilities for SME’s and start-ups



PIP-portfolio

1st and 2nd call - 30 projects
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/l
opende-projecten

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
en/current-projects

3rd call - +/- 20 projects
PIP-Newsletter (in Dutch!)

Bottom PIO-homepage 
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-projecten
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/en/current-projects
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
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Conclusions of market consultation determine approach of the procurement:
▪ Is R&D needed: yes/no? 
▪ Is validation/testing of available solutions needed? 
▪ Which procurement procedure to use?  
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Conclusion: innovative solutions available or close to the market 
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WIE ZIJN WIJ

Vlaams verzelfstandigd agentschap

Deel van Departement WSE (Werk en Sociale Economie)

Twee belangrijke diensten:

Ondernemerschapsvorming

Regisseur Duaal Leren

SYNTRA Vlaanderen ≠ de SYNTRA VZW’s



Wat is duaal leren?

Duaal leren = onderwijs met sterk werkplekcomponent (t.e.m. 60% wordt 
aangeleerd op de werkplek)

sinds 2016 als proefproject

vanaf 2019 uitrol over heel Vlaanderen, ook in voltijdse secundaire scholen

Langzame uitbouw van duale trajecten (nu 50 opleidingen, volgende jaar 87)



Wat is de rol van het agentschap?

Regisseur duaal leren

Zorgen voor voldoende en kwalitatieve werkplekken

Regisseur der regisseurs (lokale regie vs centrale regie)

Afstemming met onderwijs



Hoe willen we dit aanpakken?
In co-creatie met alle stakeholders

o.a. aanpak uitbouw registratiesysteem erkenningen werkplekduaal.be (ook in 
kader van Vlaanderen Radicaal Digitaal)

Innovatieve dienstverlening

o.a. innovatiestrategie, wedstrijd ideaalduaal

Digitale strategie

Inzetten op experimenten, MVP’s en projecten 

o.a. overzicht van werkplekken via kaart

Ecosystemen



Voorbeeld van recente MVP



In deze filosofie past natuurlijk het PIO-project.

Aanspreekpunten voor het PIO-project binnen SVL:

Steven De Pauw; teamverantwoordelijke Data, Monitoring en Digitalisering  
(DMD)

steven.depauw@syntravlaanderen.be
Marie-Sophie Callens, beleidsmedewerker DMD

mariesophie.callens@syntravlaanderen.be
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Next steps



11/09/2018 │18

Voortraject Ontwikkelingstraject

• In kaart brengen noden gebruikers

• Analyseren beschikbare technologieën

• Identificeren technologische risico’s

• Opstellen plan van aanpak innovatieve 
aankoop van ontwikkeling

• Schrijven openbare aanbesteding

• Ontwikkelen en aankopen van:

• prototype of proof of concept

• onderzoek

Het PIO project bestaat uit 2 fases,
de huidige fase is het voortraject
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‘Scoping’ sessie met Syntra Vlaanderen

Opstellen van use cases samen met verschillende gebruikersgroepen

Marktanalyse

Inschatten van technologisch risico met industriepartners en kennissinstellingen

Finaal verslag van het voortraject

Het voortraject bestaat uit 5 stappen
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Waarde 

Risico 

0 10013

13

100

0

Prioriteit Lange termijn

Details Onbelangrijk

Innovatie

Innovatiepotentieel van 
gebruikersperspectief

Innovatiepotentieel van 
technologisch perspectief

De essentie is het inschatten van de waarde
voor de gebruiker en het technologisch risico
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… resulterend in 3 objectieven, 
opgeleverd in een finaal rapport

Het eindverslag dat alle inzichten van het innovatieplatform beschrijft waaronder: 

• de afstemming tussen gebruikersbehoeften en het innovatieve aanbod

• een goede inschatting van het innovatiepotentieel

• de haalbaarheid en de vereiste investeringen van de oplossing

Rapportering

Objectieven

Een nauwkeurig antwoord formuleren op:

• Wat behelst het project ‘’Platform voor Duaal Leren”?

• Waar ligt het innovatiepotentieel van dit project?

• Waar liggen de noden voor een prototype en een (pre)commerciële aanbesteding?
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Verrijken data door analyse en intelligentie

Verzamelen van meetdata & informatie

Duaal Leren data Partner data Publieke data

Syntra
Vlaanderen

Ontsluiten data & inzichten door API’s

Voeren van onderzoek
Opvolgen van beleidsdoelstellingen
Ontwikkelen van gebruikersapplicaties

Ecosysteem
partners

Syntra Vlaanderen wil intelligente data en 
inzichten ontsluiten
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Data inkoppelen uit eigen databases

• Koppelen met de SVL data warehouse

Data scraping van externe sites

• Bedrijfsgegeven uit externe sites 
(bv. Vacature.be, jobat.be, gouden gids…)

• Scholengegevens uit schoolsites
• Evenementenkalender opstellen

(bv. schoolsites, sites partners, facebook…)
• Overzicht mentoropleidingen (bv. de 

Syntra’s, priveaanbiedingen…)

Data inkoppelen uit externe systemen en
databases
• Basisinformatie bedrijven (bv. KBO, RSZ,…)
• Lijst van bedrijven per regio
• Inkoppelen met VDAB
• Inkoppelen ongestructureerde bronnen

(bv. emails, feedback, verslagen…)

Datacollectie en generatie via een CRM system

• Info en communicatie per bedrijf
bijhouden

• Info en communicatie per school 
bijhouden

Verzamelen en genereren van meetdata en 
informatie



Verrijken data door analyse en intelligentie

Analyse van vraag en aanbod op basis van 
gestructureerde data
• Data over huidige onevenwichten
• Data over toekomstige onevenwichten
• Benchmarks verhouding vraag, aanbod, 

aanwezige bedrijven, knelpuntberoep
• Dashboard met strategische KPI’s

Analyse van doorstroom en succesfactoren op 
basis van gestructureerde data
• Analyse doorstroom
• Analyse succesfactoren
• Inzicht in aanbod van werkplek en werk

per regio, opleiding voor leerlingen

Verzamelen en weergeven van 
ondersteunende data ifv match making
• Kandidaatstelling scholen en bedrijven
• Openbaar maken vraag en aanbod
• Indicatoren van type bedrijf voor scholen

Analyse van vraag en aanbod op basis van 
ongestructureerde data & info
• Info over de arbeidsmarkt, vraag, 

aanbod…
• Verband tussen DL evoluties en externe

factoren (bv. #nieuwe bedrijven regio)
• Mobiliteitsproblematiek
• Rapporten genereren
• Semantische zoekopdrachten
• Auto FAQ
Analyse doorstroom en succesfactoren op 
basis van ongestructureerde data & info
• Analyseren redenen voor uitval
• Analyseren benodigde competenties
• Detecteren bedrijven met lage kwaliteit

opleidingen

Koppelingen met de VDAB

• Koppelen databases SVL en VDAB
• Doorschakelen van leerlingen tussen

programma’s
• Opvolging tewerkstellingskans
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• ‘best practice’ voor het inschatten van o.a. waarde, complexiteit en vereiste 
inspanning

• steunend 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, redelijke slaagkans met voldoende tijd en 

middelen.

100 Onmogelijk, vereist het doorbreken van fysische natuurwetten.

? Geen idee, geen ervaring met dit onderwerp.

Planning poker
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Next steps…



11/09/2018 │39

Syntra Vlaanderen

steven.depauw@syntravlaanderen.be

mariesophie.callens@syntravlaanderen.be

PIO

an.schrijvers@ewi.vlaanderen.be

Addestino

dominique.buyse@addestino.be

arno.schalck@addestino.be


