
Infosessie - 28 april 2017

VEERLE LORIES



Agenda

09.30 Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
Veerle Lories, Projectleider PIO

10.00

Enkele voorbeelden uit de praktijk:
• Ruimte maken voor innovatie

Bart Zoete, Het Facilitair Bedrijf

• Duurzaam bouwen via Life Cycle Cost rekenmodel 
Thomas Feys, VIPA

• Automatisch ondertitelen
Marieke Lycke, VRT

• Veiligheidsuitrusting voor brandweerlui
Steven Cleeren, VLAIO

11.00 Toelichting bij aanvraagsjabloon
Elke Speltincx, PIO

11.30 Meet & Greet met PIO-team



Overheidsopdrachten 
strategisch inzetten 
voor innovatie



Overzicht

Context

Wat zijn innovatieve overheidsopdrachten ? 
Waarom kiezen voor innovatieve overheidsopdrachten ? 

Het PIO-programma
Enkele principes
De doelstellingen 

De oproep voor projectvoorstellen



De context

OPDRACHT PROJECT VLAAMSE REGERING: juli 2016 - eind 2019

Geïntegreerd in het Vlaams Plan voor Overheidsopdrachten

Integriteit en professionaliteit
E-procurement
Kmo deelname
Duurzaam en INNOVATIEF inkopen
Inzetten voor strategische projecten

Voortbouwend op ervaring van IWT en departement EWI



Wat zijn innovatieve overheidsopdrachten?

OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR INNOVATIE = PPI
Aankopen door de overheid van innovatieve producten en diensten 
die (bijna) beschikbaar zijn op de markt, maar nog niet wijd verspreid

PRECOMMERCIEEL AANKOPEN VAN INNOVATIE = PCP
Aankopen door de overheid van onderzoek en ontwikkelings-
diensten waarbij overheid en ondernemingen zowel risico’s (de kosten) als 
resultaten (intellectueel eigendom) delen

BEGRIPPENKADER VAN DE EUROPESE COMMISSIE
PPI: public procurement of innovation
PCP: precommercial procurement



Het proces van PCP en PPI
OPLOSSING 
UITDENKEN



Juridische context 
Precommerciële projecten (PCP)

Basisprincipes respecteren : 
Organiseren van mededinging
Openheid, transparantie, onafhankelijkheid 

Voorwaarden voor precommercieel aankopen :
Delen van kosten en risico’s = cofinanciering door uitvoerders
Delen van resultaten =  intellectuele eigendom delen

Verankering van het begrip en de voorwaarden in de nieuwe Wet op 
de Overheidsopdrachten

Ook in Vlaamse regelgeving, delegatiebesluiten en dergelijke, ….



Juridische context 
Overheidsopdrachten voor Innovatie (PPI)

Wet op de overheidsopdrachten

Bij voorkeur interactieve procedures



Waarom innovatieve overheidsopdrachten?

VOORDELEN VOOR DE OVERHEID
Betere en goedkopere oplossingen door competitie 
Sterke betrokkenheid bij de ontwikkeling van oplossingen 
Versterking kennis van nieuwe evoluties door meer contacten 
met sector
Antwoorden op maatschappelijke uitdagingen 

VOORDELEN VOOR DE ONDERNEMINGEN
Nieuwe markten, inzicht in publieke noden
Meer middelen voor innovatie, meer samenwerking, 
eerste hulp bij commercialisering
Meer mogelijkheden voor kmo’s en starters



Aankopen van O&O

Aankopen van 
innovatieve oplossingen



Het PIO - programma

Duur: tot eind 2019
Scope: Vlaamse overheid en ruimere publieke sector
Thema’s : open voor alle sectoren en beleidsthema’s 
Middelen: 5 mio euro/jaar op Hermes-fonds vanaf 2017
PIO-team: 4 VTE  - departement EWI

ENKELE PRINCIPES
Aankopende overheidsorganisatie neemt initiatief en stuurt 

Eindgebruikers staan centraal !
Samenwerken over organisatiegrenzen heen
Eenvoud en snelheid 
Transparantie en betrouwbaarheid



Thematische ankerpunten – Vlaamse Regering 

transitiedomeinen                                            hefboom technologie

circulaire economie

slim wonen en leven

industrie 4.0

dynamische loopbaan

zorg en welzijn 4.0

vlotte en veilige mobiliteit

energie

ICT

bio-based

smart cities

smart region



De doelen

Uitbouwen kennisplatform

3% van aankoopbudget besteden aan innovatieve oplossingen 

Samenstellen projectportfolio precommerciële projecten

Stimuleren van deelname aan Europese PCP en PPI projecten
Zie ook website www.innovatieveoverheidsopdrachten

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten/


Het aanbod aan de publieke sector

Handleidingen, aangepaste modeldocumenten, …

Opleiding, workshops, uitwisseling goede praktijken, …

Advies en begeleiding

Cofinanciering (50/50 partnerschap)
Voorbereiding van innovatieve projecten
Aankoop O&O-diensten, met inbegrip van testfase
Validatiefases voorafgaand aan aankoop innovatieve 
oplossingen



Segmentering overheidsopdrachten 
en het PIO - aanbod

VALIDATIE



Oproep voor projectvoorstellen

PILOOTPROJECTEN 
ingediend voor midden april -> spontane initiatieven -> testen van 
proces en afspraken, …..

Oproep voor voorstellen
Lancering 18 april
Afsluitdatum 15 juni
Herhaling in het najaar

Scope
Aankoop van O&O-diensten: PCP (TRL 5-7)
Innovatieve oplossingen nieuw op de markt:
PPI+validatie (TRL 8/9)





Alle opmerkingen en 
ideeën welkom

VEERLE.LORIES@EWI.VLAANDEREN.BE
T. 02 553 42 87

M. 0477 402 946
Meer info op :   www.innovatieveoverheidsopdrachten.be

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
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