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09.00 Welkom en Inleiding: 
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)
Christophe Veys (EWI- PIO)

09.15 De Klimaat en Energie Neutrale Pluimveestal bij ILVO
Gerlinde De Vogeleer (ILVO)

09.30 Open Marktconsultatie
Jo Degraef (Addestino)

12.00 Vervolg stappen

Agenda



Wat zijn innovatieve overheidsopdrachten?
= Aankoop van innovatieve oplossingen door de publiek sector via 

overheidsopdrachten (goederen/diensten of werken)
• Oplossingen niet aanwezig op de markt (O&O);
• Oplossingen gedeeltelijk aanwezig op de markt;
• Oplossingen die nieuw zijn voor de overheid. 

• Doelstellingen: 
Innovatieve noden en behoeften van de overheid in kaart 
brengen;
Verbeteren van de performantie/dienstverlening van de 
overheid;
Versterken van de competitiviteit van ondernemingen;
Aanpakken grote maatschappelijke en socio-economische 
uitdagingen.

• Klimaat- en energieneutrale Pluimveestal door een combinatie 
van verschillende technieken (koeling, ventilatie,…). Project 
geselecteerd door PIO in 02/2020. Doel: najaar 2020 lancering 
overheidsopdracht! 



Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

Innovatie stimuleren

Subsidies and R&D-
ondersteuning

the policy mix

Aanbodsgedreven
instrumenten  

Vraaggedreven
instrumenten 

Fiscale stimuli, wetgevende initiatieven, 
standarden (CE-normen)
Overheidsopdrachten 



Ontwikkelen, testen en 
valideren

van innovatieve 
oplossing

PIO project 

• Scherpstellen van de 
vraag

• Use-cases 
(scenario’s/eisen)

• State-of-the-art
• Prioriteren van de 

noden

• Plaatsingsprocedure in 
functie van 
innovatiegraad

• Voorbereiding van 
Opdrachtdocumenten

• Gunningscriteria 
• Risicoanalyse   

Aankoop-
strategie 

Behoefte
analyse 

Markt-
consultatie

• Vraag- en aanbodszijde
• Impact op de bestekken 

(co-creatie)
• Haalbaarheid van 

innovatieve oplossingen
• Risico’s in kaart brengen

• Inzicht in noden overheid
• Matchmaking

• Resultaat: eindverslag 
publiek toegankelijk

Van idee tot innovatieve oplossing  -
verloop PIO Project  



PIO-portfolio

• 6 oproepen - 90 projecten

http://www.innovatieveoverheids
opdrachten.be/lopende-projecten

• Rapportering en aankondiging 
rond Klimaat- en energieneutrale
Puimveestal
https://www.innovatieveoverheid
sopdrachten.be/projecten/klimaat
neutrale-stal-voor-pluimvee-
onderzoek

• Contact 
christophe.veys@vlaanderen.be

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-projecten
https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/klimaatneutrale-stal-voor-pluimvee-onderzoek
mailto:hristophe.veys@vlaanderen.be


Alle opmerkingen en 
ideeën welkom

Christophe Veys
Senior Procurement Adviser

christophe.veys@vlaanderen.be

Meer info op :   www.innovatieveoverheidsopdrachten.be

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/

