
INTRO

1. Waarom  dit webinar? 

2. Wat mag u verwachten?  

Veerle Lories 



Intro – PIO in theorie

Innovatieve overheidsopdrachten: 
Wat, waarom en hoe? 

Veerle Lories - PIO



Wat zijn innovatieve overheidsopdrachten?

Aankopen door publieke sector die zich richten op:

ONTWIKKELEN
en van INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

VALIDEREN

Dit zijn: 
nieuwe en betere producten, diensten en systemen, ….
nieuwe financieringsvormen, nieuwe businessmodellen ……, 
nieuwe organisatorische modellen…..



Waarom innovatieve overheidsopdrachten ?

Verbeteren performantie van overheid

Versterken competitiviteit van ondernemingen

Bijdrage voor aanpak maatschappelijke uitdagingen

Koopkracht van de overheid strategisch inzetten voor innovatie



Hoe? PIO-Programma 

Voor wie? Vlaamse overheid en ruime publieke sector in Vlaanderen

Wat? Open voor alle sectoren en beleidsdomeinen  

Aanpak? Jaarlijkse open oproep met twee indiendata

Middelen? +/- 4 mio euro per jaar



Scope innovatieve overheidsopdrachten

PIO-projecten zijn altijd uitdagend, houden risico in en
leiden tot nieuwe inzichten, nieuwe kennis en 
relevante nieuwe toepassingen

Aankoop van diensten voor:

• Ontwikkelen en testen van prototypes van oplossingen in 
een testomgeving

• Ontwerpen en valideren van nieuwe combinaties van 
oplossingen in reële omgeving

• Kleinschalige ‘proof of concepts’

• Uitvoeren en evalueren van proef- en demoprojecten



PIO-portfolio

• +/- 90 projecten

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten

• Heel wat digitaliseringsprojecten
• Artificiële intelligentie, blockchain, data-integratie
• …

• Maar ook energie, circulaire economie, sociale innovatie, …

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten


Aanbod aan publieke sector

Voor geselecteerde PIO-projecten : 

Begeleiding: door PIO-team en externe consultant (indien nodig)

(Co)financiering PIO Indicatieve bedragen 

o Voortraject ca. 30 000 euro (100% PIO)

o Haalbaarheidsstudies 5.000 euro – 30.000 euro (50/50 partnerschap)

o Ontwikkelprojecten 15 000 euro - 1 000 000 euro  (50/50 partnerschap)

o Proefprojecten 15 000 euro - 1 000 000 euro  (50/50 partnerschap)



Scope innovatieve overheidsopdrachten 

Wat komt niet in aanmerking voor cofinanciering?

Aankoop van kant-en-klare oplossingen die commercieel beschikbaar zijn

Grote investerings- en infrastructuurprojecten

Interne werkingskosten

Beleidsstudies

Altijd maximale bekendmaking en mededinging!



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!! 



Evaluatie aanvraag
6 weken

Voorbereiding
6 of meer maanden

Aankoopproces
6 of meer maanden

Uitvoering

Diverse sprints? Fases? 

6 maanden tot …? 

2022

17 mrt

12 mei

dec. juni

Hoe verloopt PIO-traject?
2023

dec.

idee

Evaluatie

Aanvraag
+ pitch

Behoefte-
analyse

(gebrui-
kers!)

Markt-
analyse

(consulta-
tie!)

Rapport/advies
door eindgebruikers, 

stakeholders en 
marktspelers gevali-
deerde Use Cases en 
oplossingen, risico, 

prijs, tijd, enz.  

Aanpak/
Strategie 

(PoC, 
piloot, …)

Haalbaarheidsstudie, 
technisch/juridisch 

advies, enz.  

Bestek
(type 

onderhandelings-
procedure, 
selectie- en  

gunningscriteria, 
…)

Proce-
dure 

Concept
Proto-
type

Test

Piloot

Oplossing
(opgebouwde 

kennis)

Diffusie 
(communi-
catie, etc.)

2024

8-10 juni

eind juni



PIO stand van zaken



PIO Resultaten - Operationele oplossingen

Koelende sportkledij – Sport Vlaanderen

Notuleringspakketten lokale besturen – Agentschap Binnenlands Bestuur

Optimo huisvuilwagen – Limburgnet

Book a place - Muntpunt

Zeker Gezond – Instituut Gezond Leven

Buy IT public – V-ict-or

Matchmaking duaal leren – Syntra Vlaanderen

App laagtaalvaardige medewerkers – Stad Antwerpen

Digitale Mechelenbon – Stad Mechelen



PIO Resultaten – Proof of Concepts, prototypes, studies,… 

Ocapi, smart city operating system – Digipolis/Victor

Altruis, alternative use imaging systems – Digipolis

Brandproefprogramma voor regelgevend kader zorggebouwen – VIPA

Quickscan voor organisaties – departement Cultuur, Jeugd en Media

……



PIO-oproep 2022 

Indiendata: donderdag 12 mei en donderdag 13 oktober 2022

Alle info en aanvraagsjabloon terug te vinden op:
https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/open-oproep

Dinsdag 22 maart  10.00u : 
Online infosessie ‘Hoe dien je een PIO-aanvraag in?
Alle ‘tips and tricks’ voor een succesvolle aanvraag

https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/open-oproep


Vragen? 


