PIO – ABB – Slimme Regelgeving
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Wat is het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)?
MISSIE

Overheidsorganisaties aanzetten om hun aankoopbudget als strategisch
instrument in te zetten voor innovatie.

WAAROM

Het gebeurt tot nu toe nog veel te weinig.

RESULTAAT

Overheidsopdrachten met drievoudige impact:
• Verbetering van de werking en dienstverlening van de openbare sector.
• Versterking van het concurrentievermogen van ondernemingen.
• Meer mogelijkheden om grote maatschappelijke en socio-economische
uitdagingen aan te pakken.

FOCUS

Het ontwikkelen en valideren van innovatieve oplossingen (nieuwe
producten, diensten, systemen) aansluitend op reële noden en uitdagingen
bij de overheid en haar klanten.

HOE

Elk jaar oproepen voor projecten (50% cofinanciering).

Waarom meedoen?
Voor de overheidsorganisatie:
•

Begeleiding en advies doorheen het hele proces van innovatieve overheidsopdrachten.

•

Cofinanciering (50/50).

Voor ondernemingen:
•

Door marktconsultaties vroegtijdige betrokkenheid bij het aanbestedingstraject: kansen
om meer inzicht te krijgen in de behoeften van de overheid, en om mogelijke
ontwikkelingstrajecten mee te definiëren.

•

Toegankelijke en bedrijfsvriendelijke aanbestedingsprocedures met interactie.

•

Meer middelen voor innovatie, meer mogelijkheden voor het ontwikkelen, testen,
valideren, lanceren van nieuwe oplossingen op de markt, ...

Van idee tot innovatieve oplossing – Verloop van een PIO-project

Idee
Aankoopstrategie

Marktconsultatie

Behoefteanalyse
PIO-project

•
•
•
•

Scherpstellen van de
vraag
Use-cases
(scenario’s/eisen)
State-of-the-art
Prioriteren van de
noden

•
•
•
•
•
•
•

Vraag- en aanbodzijde
Impact op de bestekken
(co-creatie)
Haalbaarheid van
innovatieve oplossingen
Risico’s in kaart brengen
Inzicht in noden overheid
Matchmaking
Resultaat: eindverslag
publiek toegankelijk

•
•
•
•

Plaatsingsprocedure in
functie van
innovatiegraad
Voorbereiding van
Opdrachtdocumenten
Gunningscriteria
Risicoanalyse

Ontwikkelen, testen en
valideren
van innovatieve
oplossing

± 90 projecten in de portfolio
PIO project portfolio:
• http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten
• http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/en/projects
• Zoek en filterfunctie (beleidsdomein, thema, status)
• Projectpagina: status project, rapporten marktconsultatie,
opdrachtdocumenten, …
Pagina voor bedrijven
• http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/node/6446

Op de hoogte blijven: schrijf u in voor onze nieuwsbrief:
• http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/nieuwsbriefinnovatieve-overheidsopdrachten
Contact PIO-team: pio@vlaanderen.be
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Context
Context

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is verantwoordelijk voor de lokale regelgeving en besluiten.
De lokale regelgeving en besluiten bevatten een schat aan informatie,
echter deze is momenteel heel moeilijk te exploiteren.

© Addestino 2021
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300 besturen — een schat aan informatie

District Berchem
Evenement Berchem
t
Koerst — wegomleiding
Stad Gent
Aanstelling schepen
t
Sofie Bracke
Stad Leuven
t
wijziging parkeertarieven

Relevant voor overheden burgers & ondernemingen
We bouwen een
ecosysteem met
standaarden
& linked open data!

Die informatie zit nu in
ondoorzoekbare
archieven. Hoe
veranderen we dat?

Hoe kunnen lokale besturen
gelinkt publiceren?
Andere
overheden &
diensten

Validaties
pakketten
300 lokale
besturen

Publicatie
besluiten &
documenten
via Gelinkte
Open Data

Gelinkt
Notuleren

Digitaal
Loket

Ondersteuning geven
helpdesk, training,
ontwikkeling, etc.

Private
hergebruikers

Context en objectieven
Context

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is verantwoordelijk voor de lokale regelgeving en besluiten.
De lokale regelgeving en besluiten bevatten een schat aan informatie,
echter deze is momenteel heel moeilijk te exploiteren.

Objectieven project

Inzichten te verkrijgen uit ongestructureerde lokale besluiten en regelgeving
alsook het structureren van de ongestructureerde data op basis van nieuwe technologie zoals AI & ML.
Hierbij worden volgende topics in rekening gebracht:

Objectieven workshop
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•

Welke data is voorhanden?

•

Wat zijn de wensen van de gebruikers?

•

Wat zijn de technische mogelijkheden?

Inschatten van de huidige en toekomstige technische haalbaarheid van de reeds geïdentificeerde use cases.
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Het PIO-voortraject “Slimme Regelgeving” bestaat uit 6 stappen

I.
Scope

II.
Databronnen

III.
Use cases

IV.
State-of-the-art

V.
Marktaanbod

ABB

ABB &
Lokale besturen

ABB &
Lokale besturen

Addestino

Industrie (experts)

Missionbrief
Slimme Regelgeving

Identificeren
databronnen &
karakteristieken

Use cases
gedefinieerd &
gescoord op waarde
voor gebruiker

State-of-the-art
analyse m.b.t.
relevante domeinen

Use cases scoren op
huidige generatie
technologie, alsook
evolutie in de tijd

Wat is het doel?
Welke elementen
zijn in scope?

Welke databronnen &
wat is hun inhoud?

Wat zijn de
belangrijkste
gebruikersnoden?

Welke oplossingen
& spelers bestaan
in de markt?

Wat is de haalbaarheid
& wat zijn de risico’s,
nu en in toekomst?
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VI.
Rapport

Openbare
Aanbesteding

Huidig proces lokale regelgeving en incorporatie van nieuwe, geavanceerde technologieën

300 Lokale Besturen

eigen SW tools

Besluit

LBLOD gelinkt besluit

Inzichten, verrijken
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ABB (centraal)

publiceren

1.
2.

melden
scrapen
Gepubliceerd Besluit
Gecoördineerde versie

+80K
Ongestructureerde
besluiten

?
Gestructureerde,
gelinkte besluiten

Inzichten

train

Technologie

Overzicht referentiearchitectuur
Output

Input

Besluit
Technologie

Verrijkt besluit

Tekst

Output

Input

Ongestructureerde
besluiten
Technologie
Gestructureerde,
verrijkte besluiten
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Inzichten

Overzicht referentiearchitectuur
Output

Input

Besluit
Technologie

Verrijkt besluit

Tekst

Output

Input

Ongestructureerde
besluiten
Technologie
Gestructureerde,
verrijkte besluiten
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Inzichten

Referentiearchitectuur op besluitsniveau
Input

Output
Named
Entity
Recognition

A

E.g.:
- Locatie
- Personen
- Wetgeving
- Publ. Datum

Audio

Computer vision
Speech-to-text

Besluit

B

Named
Entity
Linking

C

Relation
Extraction
E.g.:
- Waar en op wie

E.g.:
- Maps
- Personen -> Wiki
- Wet -> Vl. Codex

Link externe bron
o.b.v. inhoud tekst
Verrijkt besluit

Mandaten DB

Image/video

Tekst

Kernwoord extractie
Wiki

Samenvatten

B
A
Voorzitter

Classification

Topic modelling

A

A
Loc

Loc

C
A
Besluit
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Overzicht referentiearchitectuur
Output

Input

Besluit
Technologie

Verrijkt besluit

Tekst

Output

Input

Ongestructureerde
besluiten
Technologie
Gestructureerde,
verrijkte besluiten
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Inzichten

Referentiearchitectuur op overkoepelend niveau
Input

Output

Gegroepeerde,
Geclassificeerde
besluiten, e.g.:
• Locatie
• Tijdstip
• Doelgroep
Graaf analyse
Data Model

Ongestructureerde
besluiten

Missing info/
outlier detectie
Ontbrekend

Clustering
Classification
Topic modellling

Samenvatting
op maat

Samenvatten
Gecoördineerde
versie

Gestructureerde,
verrijkte besluiten
NLU & QA
Antwoord
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Historiek

Begrippenlijst
• Bepaling: juridische voorschriften bv. een wetsartikel, artikel van een contract,...
• Besluit: de authentieke schriftelijke neerslag van een beslissing van een bestuursorgaan. Deze beslissing houdt een rechtshandeling in
waarbij sprake is van een beoogd rechtsgevolg.
• Gecoördineerde versie: tot één geheel samengevoegde versie van afzonderlijke, maar inhoudelijk samenhangende regelgeving, zonder dat
wezenlijke inhoudelijke veranderingen plaatsvinden (bv. coördinatie van alle uitvoeringsbesluiten op het Bodemsaneringsdecreet in één
reglement: Vlarebo).
• Geconsolideerde versie: samengevoegde en geïntegreerde versie van de wijzigingen die in de loop der jaren via afzonderlijke bepalingen
zijn aangebracht, zodat opnieuw één, authentieke, wettekst voorhanden is (bv. ‘gecoördineerd’ decreet op de ruimtelijke ordening).
• Regelgeving: besluiten, gecoördineerde en geconsolideerde versies
• LBLOD: Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data
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Bepalen van de noden van de gebruikers aan de hand van use cases
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•

Lijst van use cases gedefinieerd samen met het ABB, Stad Gent, Lier, Aalter, District 09 en de Vlaamse overheid, alsook geprioriteerd op
gebruikerswaarde.

•

Use cases werden opgesteld in onderstaande format:
Als <gebruiker>, kan ik <iets doen> zodat <waarde bereikt wordt>

•

Gebruikers:
• Regelgever: algemeen persoon/instantie die de regelgeving bepaalt
• Rechtsonderhorige: elke rechtsonderhorige in Vlaanderen/België, e.g., de Vlaamse burger of een onderneming
• ABB: de medewerkers van het ABB
• Lokaal bestuur: de medewerkers van elk lokaal bestuur
• Applicatiebouwer: elke mogelijke applicatiebouwer

•

Use cases werden geclusterd in 4 categorieën:
• Verrijking: use cases waarbij de regelgeving verrijkt wordt met verbanden (o.a. in de vorm van URI's) en inzichten
• Kwaliteit: use cases met als doel de kwaliteit van de data & regelgeving te verbeteren
• Zoeken: use cases gerelateerd aan geavanceerde zoek functionaliteit
• Niet-functionele requirements (NFR): deze use cases vervullen geen functionele nood vanuit een gebruikerstandpunt, maar zijn
(technische) requirements die nodig zijn om de operationele noden van het ABB te vervullen

24
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Innovatiepotentieel wordt ingeschat op basis waarde voor gebruiker & technologisch risico

L

H

Dit vereist jullie input m.b.t. de haalbaarheid van de use cases en de ingeschatte risico’s,
zowel vandaag als in de toekomst

© Addestino 2021
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Planning poker: inschatten van de technische haalbaarheid en risico’s,
zowel vandaag als in de toekomst
• Ondersteund door inschattingen en consensus van domein experten
• Inschatten van de technische haalbaarheid van use cases, zowel vandaag als in de toekomst zal gebeuren in 2 stappen:
1. Inschatten van de huidige generatie (1 - 5)
2. Inschatten van het aantal jaar tot generatie 5 wordt bereikt (1, 2, 3, 4, 5 of 10)

De generaties

Wat is haalbaar

5

End-to-end autonome software om inzichten uit regelgeving te halen
(geen mens).

4

Volledig autonome complexe deeltaken om inzichten uit regelgeving te
halen (mens naast).

3

Volledig autonome eenvoudige deeltaken om inzichten uit regelgeving
te halen (mens naast).

2

Manueel proces met software ondersteuning om inzichten uit
regelgeving te halen (mens boven).

1
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Volledig manueel proces om inzichten uit regelgeving te halen.
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Online Planning Poker: planITpoker
• https://www.planitpoker.com/board/#/room/4320f4597f4840938ca906c947c24066

• Gelieve te registreren met: « instelling/bedrijfsnaam, voornaam »
• Indien je als een “observer” deelneemt, gelieve de volgende gebruikersnaam te nemen: « observer, voornaam »
○ Voorkeur om toch niet in te loggen op planITpoker als observer, maar te volgen via screen sharing in teams
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