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1.
Situering van de 
oproep

De uitdaging: meer innovatie 
voor en door de overheid
Het aankopen van innovatie biedt de overheid nieuwe mogelijkhe-
den om haar werking te moderniseren en om antwoorden te bieden 
op de vele problemen en maatschappelijke uitdagingen waarmee ze  
geconfronteerd wordt. 

Eind oktober 2016 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het 
plan van aanpak voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 
(PIO). De ambitie van dit programma is om de publieke sector in Vlaan-
deren te overtuigen om via het instrument van overheidsopdrachten en 
het aankopen van onderzoek en ontwikkeling maatschappelijk relevante 
innovaties te realiseren. 

Word je geconfronteerd met een probleem in de dienstverlening van je 
organisatie of binnen de werking van de sector waarin je actief bent? 
Ben je op zoek naar betaalbare en duurzame oplossingen voor de grote 
uitdagingen waar we maatschappelijk voor staan? Denk dan na over de 
opportuniteiten die innovatieve oplossingen kunnen bieden. 

PIO reikt je de hand om samen het traject te doorlopen, na te gaan welke 
nieuwe oplossingen haalbaar zijn, en deze te laten ontwikkelen en aan 
te kopen.
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Het aanbod: advies, begeleiding en 
cofinanciering
PIO biedt advies, begeleiding en cofinanciering aan de overheidsdien-
sten die innovatie willen aankopen. Deze PIO-projectoproep richt zich 
specifiek op aankooptrajecten waarbij de oplossingen niet kant en klaar 
beschikbaar zijn op de markt, zoals: 
-  overheidsopdrachten voor innovatie waarbij nog een validatiefase 

nodig is (PPI+);
-  precommerciële aankooptrajecten waarbij de ontwikkeling van een 

innovatieve oplossing centraal staat (PCP). 

De cofinanciering verloopt steeds op basis van een 50/50 verdeling van 
de kosten over de aanvragende overheidsorganisatie enerzijds en PIO 
anderzijds.

Cofinanciering kan ingezet worden voor het aankopen van O&O- 
diensten, het opzetten van validatiefases, het aantrekken van  
externe expertise voor marktconsultaties en voorbereiding van op-
drachtdocumenten, het organiseren van marktconsultaties, … Het is niet  
mogelijk om de PIO-middelen in te zetten voor de financiering van de 
aankoop van de werken, producten of diensten zelf.  

In totaal is er voor PIO 5 miljoen euro beschikbaar in 2017 op het Her-
mesfonds. Er is geen afbakening gemaakt in de toewijzing van budgetten 
naar bepaalde thema’s of sectoren.
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2.
Modaliteiten 

Doelgroep
Elke organisatie uit de publieke sector in Vlaanderen die ressorteert 
onder de wet op de overheidsopdrachten kan een aanvraag indienen. 
Er zijn geen thematische beperkingen. Ook consortia van organisaties 
kunnen samen een aanvraag indienen. 

Indienen van aanvragen
Als eerste stap levert de overheidsorganisatie (of een consortium van 
verschillende partners) informatie over het geplande initiatief. Hier-
voor werd een aanvraagsjabloon ontworpen (bijlage 1).

De uiterste datum voor indiening van projectvoorstellen is 15 juni 
2017. Projectvoorstellen dienen elektronisch ingediend te worden, bij 
voorkeur onder de vorm van een pdf-document. Het document mag 
max. 10 MB groot zijn, het wordt gericht naar PIO@ewi.vlaanderen.be. 
Er wordt een bevestiging van ontvangst gestuurd.

Beoordelen van aanvragen
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen beoordeelt de aanvragen 
en geeft advies aan de PIO-projectleider. De beoordeling gebeurt  
 volgens volgende criteria:
1. passen de doelstellingen van de aanvraag in het kader van PIO?
2. wat is de relevantie en potentiële impact van het project? 
3. is de kwaliteit van de voorgestelde aanpak voldoende? 

Bijlage 2 geeft de uitwerking van de criteria in deelvragen die als 
leidraad bij de beoordeling van de ontvankelijkheid gebruikt kunnen 
worden. 

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan bij de aanvragers  
bijkomende informatie of verduidelijkingen vragen.

WE  

VERWACHTEN VAN 

DE AANVRAGENDE 

ORGANISATIES DAT 

ZE DE BEHOEFTE 

NAUWGEZET 

BESCHRIJVEN EN 

DE RELEVANTIE 

ERVAN 

AANTONEN.
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Beslissing over de aanvraag
De PIO-projectleider beslist op basis van het advies van het Agentschap 
Innoveren & Ondernemen over de ontvankelijkheid van het project. De 
ontvankelijkheid binnen PIO geeft een engagement tot partnerschap en 
een principieel engagement tot cofinanciering van het project. Over de 
cofinanciering van de uitvoering van de projecten wordt pas in een vol-
gende fase beslist, met name op basis van de inhoud van de opdracht-
documenten.

Indien het project voldoende scoort op de hierboven vermelde  
criteria kan de aanvragende overheidsorganisatie rekenen op  
begeleiding bij het doorlopen van het volledige aankooptraject. Deze 
begeleiding bestaat uit de inzet van de menskracht en expertise 
van het PIO-team aangevuld met extra expertise, al dan niet extern  
ingehuurd, volgens de noden van het specifieke project. 
De cofinanciering van overheidsopdrachten voor innovatie die vanuit PIO 
wordt aangeboden,  heeft specifiek betrekking op de activiteiten nood-
zakelijk om een praktijkomgeving of infrastructuur ter beschikking te 
stellen voor de validatiefase (PPI+).

De cofinanciering van precommerciële innovatieprojecten (PCP) wordt 
verstrekt voor de aankoop van O&O-diensten. De middelen gaan recht-
streeks van PIO naar de uitvoerders van de O&O-opdracht. PIO treedt, 
net als de aanvragende organisatie, op als contractant in de overeen-
komst met de uitvoerders. De aanvragende organisatie en PIO delen de 
financieringskosten 50/50 van de aankoop van de onderzoeks- en ont-
wikkelingsdiensten. In de precommerciële aanpak nemen de leveranciers 
ook steeds zelf een deel van de kosten op zich. 

Indien de aanvraag als onontvankelijk wordt beoordeeld, kan de 
aanvrager toelichting vragen over de beoordeling. Een aangepas-
te aanvraag kan bij een volgende oproep voor voorstellen worden  
ingediend.



7

Timing
De uiterste indiendatum voor projectvoorstellen is 15 juni 2017. De 
doorlooptijd voor de beoordeling van de aanvragen wordt zo kort 
mogelijk gehouden. Het aantal te behandelen aanvragen kan mogelijk 
een vertragende factor zijn, ten laatste tegen 1 september 2017 zullen 
de aanvragers het resultaat van hun aanvraag kennen.  

In principe is een tweede oproep voor projectvoorstellen voorzien in 
het najaar van 2017.

Juridisch kader
Voor de verankering van het concept van precommercieel aankopen 
in de Vlaamse regelgeving en voor het toekennen van cofi nanciering 
aan precommerciële projecten door het beslissingscomité van het 
Hermesfonds zullen in de loop van 2017 besluiten van de Vlaamse 
Regering worden opgemaakt. In afwachting van deze besluiten 
worden de beslissingen over de (co)fi nanciering van precommerciële 
trajecten door de Vlaamse Regering genomen.
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3.
Hoe begin je eraan? 

Defi niëring van de behoefte
Wanneer je als overheidsdienst of consortium van overheidsdien-
sten een bepaalde uitdaging hebt en deze uitdaging of behoefte 
wil invullen door de aankoop van een innovatieve oplossing dien je 
eerst en vooral werk te maken van een correcte, voldoende precieze 
beschrijving van de behoefte. Het is belangrijk dat je daarbij de 
gewenste functionaliteit van de oplossing goed beschrijft, maar de tech-
nische specifi caties voldoende ruim formuleert, zodat de markt uiteenlo-
pende oplossingen naar voren kan schuiven.

Deze uitdaging of behoefte kan zijn oorsprong vinden in:
- het oplossen van een probleem in de werking of dienstverlening;
- het invullen van nieuwe operationele noden omwille van bijvoor-

beeld nieuwe regelgeving;
- het tegemoet komen aan korte of lange termijn strategische 

beleidsdoelstellingen.

Er zijn diverse manieren om een uitdaging of behoefte te 
identifi ceren. Je kan gebruik maken van interne informele 
besprekingen, strategische workshops van het management of van 
focusgroepen, externe workshops of bevragingen van eindgebrui-
kers en bootcamp-achtige initiatieven. Een innovatieagenda of road-
map waarin de organisatie, of het consortium van organisaties, zijn 
midden- en lange termijn noden aan innovatie beschrijft, is wellicht de 
beste basis om innovatieve overheidsopdrachten te initiëren.

Het is uiterst belangrijk om de eindgebruikers en overige stakeholders te 
betrekken bij de behoeftebepaling. De mate waarin je aan hun verwach-
tingen kan voldoen zal sterk bepalend zijn voor de kans op slagen van 
het innovatieproject.
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In de mate van het mogelijke doe je een preliminaire marktver-
kenning en verzamel je de beschikbare informatie over lopend 
onderzoek, recent ontwikkelde oplossingen, actoren op de 
markt, evoluties inzake normen en standaarden enzovoort. Deze 
informatie-inwinning kan via diverse kanalen gebeuren, via litera-
tuuronderzoek, internet, vakbeurzen, databanken (zoals onder meer 
inzake intellectuele eigendomsrechten) en dergelijke. 

Keuze van de aanpak
Op basis van de informatie verzameld bij de behoeftedefi niëring 
maak je een eerste inschatting van het innovatief karakter van 
de oplossing die je wil laten ontwikkelen of aankopen. We maken 
onderscheid tussen:
- innovatieve oplossingen die beschikbaar zijn op de markt maar die 

nog niet wijd verspreid zijn (PPI); 
- innovatieve oplossingen die nog validatie vereisen in de gebruiks-

omgeving of die beperkt aangepast moeten worden aan de 
gebruiksomgeving (PPI+);

- innovatieve oplossingen die nog onderzoek en ontwikkeling 
vereisen (PCP). 

Voor de aankoop van innovatieve oplossingen die nog niet wijd 
verspreid zijn maar wel kant en klaar beschikbaar zijn op de markt, kan 
PIO je enkel advies aanbieden bij de opmaak van het bestek en der-
gelijke. Dergelijke aankoopprojecten komen niet in aanmerking binnen 
deze PIO-projectoproep. Deze oproep richt zich specifi ek tot PPI+ test en 
PCP-projecten. 
De defi nitieve keuze tussen een precommercieel PCP-project dan wel een 
PPI-project, met of zonder validatiefase, gebeurt nadat de initiële markt-
informatie en de beschrijving van de behoefte zijn bevestigd. 
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Het aanvragen van begeleiding en 
cofi nanciering
Voor het aanvragen van begeleiding en cofi nanciering is een sjabloon 
beschikbaar (bijlage 1). 
- In het antwoord op de eerste vraag geef je een korte 

omschrijving van het projectvoorstel. Zorg ervoor dat deze 
beschrijving de essentie van het project duidelijk weergeeft 
zodat deze omschrijving ook gebruikt kan worden voor latere 
communicatiedoeleinden zoals bijvoorbeeld de website 
(maximum 100 woorden). 

- Het antwoord op de tweede vraag vormt de kern van je 
aanvraag. Maak aan de hand van de verschillende deelvragen 
duidelijk wat de ‘businesscase’ is van het project. Wat is de kloof 
tussen de huidige situatie en de visie die men voor de toekomst 
heeft? Welke functionaliteiten wenst men te bereiken en welke 
innovatiesprong maakt men hiermee? En vooral ook, wat is 
de winst of meerwaarde die men op verschillende vlakken kan 
bereiken? Deze meerwaarde moet geobjectiveerd, maar in deze fase 
nog niet gekwantifi ceerd worden.

- Vraag drie peilt naar de informatie waarover je beschikt. Deze 
informatie is vooral belangrijk om het correcte startpunt van 
de begeleiding en het partnerschap in te schatten. Is er bijvoor-
beeld nog een grondige marktconsultatie vereist of heeft de 
aanvragende organisatie hier reeds voldoende inzicht in.

- De vierde vraag gaat na wat het engagement is van de 
aanvragende organisatie, zowel op vlak van fi nanciering als inzet 
van menskracht en expertise. 



4.
Wat na de aanvaarding 
van het project?

Organisatie van een open 
marktconsultatie (optioneel)
Afhankelijk van de complexiteit van de geïdentifi ceerde behoefte en 
afhankelijk van de beschikbare kennis van de markt bij de aanko-
pende dienst, kan in deze fase besloten worden om over te gaan 
tot een marktconsultatie waarbij de aanbodzijde (ondernemingen en 
kennisinstellingen) en de vraagzijde (aankopende diensten) 
interageren en informatie uitwisselen. Het format waarin dit gebeurt, 
kan sterk variëren (van enquêtes tot uitgebreide workshops). 

Een multidisciplinair projectteam begeleidt de aankopende dienst 
bij de organisatie van de open markt consultatie. Het PIO-team 
werkt hier actief aan mee en kan hiervoor ook middelen vanuit het 
Hermesfonds inzetten (in principe max. 25.000 euro per traject). 
Het is belangrijk om in het projectteam de vereiste expertise te 
hebben. Kennis van de sector, kennis van de technologie, kennis van 
innovatietrajecten en overheidsopdrachten dient aanwezig te zijn. 
Expertise kan extern worden aangetrokken. 

DE CONCLUSIES VAN DE 
OPEN MARKT CONSULTATIE 
BEPALEN DE DEFINITIEVE 
KEUZE TUSSEN PCP- OF 
PPI-AANPAK.
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Opdrachtdocument maken
De aankopende dienst staat, in samenwerking met het PIO-team, in voor 
de opmaak van het opdrachtdocument of bestek. 

Voor PPI+ projecten worden de aanpak en de criteria voor de validatie-
fase beschreven.  

Voor PCP-projecten wordt aangegeven in het opdrachtdocument dat 
voldaan wordt aan de voorwaarden van de PCP-aanpak. 

Het opdrachtdocument beschrijft verder:
- de concrete opdracht en de gewenste functionaliteiten van de te 

ontwikkelen/aan te kopen oplossing. Er wordt gezorgd voor een 
gepast evenwicht tussen de functionele specificaties en technische 
specificaties (voldoende houvast, maar ook voldoende flexibiliteit 
voor de ontwikkelaars);

- de selectie- en toewijzingscriteria;
- de voorziene regelingen voor de toewijzing van intellectuele eigen-

dom; 
- …

Het PIO-team stelt modeldocumenten ter beschikking en werkt mee aan 
de opmaak van de documenten.
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Goedkeuring van de cofi nanciering
Bij PCP-projecten legt de aankopende dienst het opdrachtdocu-
ment voor goedkeuring voor aan het Agentschap Innoveren & Onder-
nemen, dat de technische aspecten (O&O-gehalte, kwaliteit aanpak, 
raming kost en timing) van het opdrachtdocument van 
precommerciële projecten beoordeelt. Het opdrachtdocument wordt 
vervolgens voor goedkeuring van de cofi nanciering van de uitvoering 
ervan voorgelegd aan het beslissingscomité van het Hermesfonds.

Voor de, in principe, beperkte cofi nanciering van de kost van de 
validatiefase (PPI+) neemt de PIO-projectleider de princiepsbeslissing 
op basis van het advies van het projectteam dat het aankooptraject 
begeleidt. Men beoordeelt hierbij in het bijzonder de technische 
aspecten (kwaliteit aanpak, raming kost en timing) van het opzetten van 
de validatiefase bij PPI.
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5.
Verloop van het 
aankooptraject 

Precommerciële innovatieprojecten
(PCP)
De opdracht wordt bekendgemaakt via e-procurement, TED en 
overige kanalen. Er wordt een multidisciplinair evaluatiepanel 
samengesteld. 

Voor precommerciële trajecten maken vertegenwoordigers van de aanko-
pende dienst, het PIO-team en VLAIO deel uit van het evaluatiepanel. Het 
panel kan aangevuld worden met externe experten indien de (technische) 
complexiteit van het project dit vergt.

Het panel beoordeelt de ingediende voorstellen, maakt een voor-
stel voor toewijzing dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan het 
beslissingscomité van het Hermesfonds en aan de instanties binnen de aan-
kopende organisatie die de beslisbevoegdheid hebben over dergelijke aan-
kopen.

Met de uitvoerders van de eerste fase van het PCP-project worden overeen-
komsten afgesloten.  

Het evaluatiepanel volgt de verschillende fasen in de uitvoering van het 
PCP-project op en oordeelt telkens over de uitvoering ervan. Het evaluatie-
panel beslist welke uitvoerders toegelaten worden tot de volgende stappen 
van de uitvoering van het PCP-project (prototype-ontwikkeling; ontwikkeling 
testseries). Er worden telkens aangepaste overeenkomsten afgesloten.

Overheidsopdrachten voor innovatie 
met validatiefase (PPI+)
Het opdrachtdocument wordt bekendgemaakt via diverse kanalen, al naar-
gelang de omvang van de opdracht. Ook hier wordt een evaluatiepanel sa-
mengesteld dat beschikt over de nodige expertise voor de toewijzing van de 
validatiefase, de beoordeling van de uitvoering van de validatiefase en de 
daaruit volgende toewijzing van de opdracht. 
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6.
Meer info

Website
Wil je graag meer informatie over PIO? Wil je inspirerende voorbeelden? 
Ga dan naar www.innovatieveoverheidsopdrachten.be. 

Naarmate er vragen worden gesteld en antwoorden gegeven over deze 
oproep voor voorstellen zullen we op de website een FAQ voorzien. 

Infosessies 
Na de lancering van de oproep organiseert het PIO-team  
infosessies. Er is een eerste infosessie op 28 april 2017 in Brussel.  
Tijdens de infosessies wordt informatie gegeven over de  
kenmerken van deze oproep, de evaluatieprocedure en -criteria, als-
ook nuttige tips voor de indiening van een aanvraag. Aansluitend op de  
infosessies wordt de mogelijkheid geboden om een korte ontmoeting en  
bespreking met een PIO-medewerker te hebben.

Je kan je inschrijven voor deze en toekomstige infosessies en bijhorende 
‘meet & greet’ via www.innovatieveoverheidsopdrachten.be.

Voorbesprekingen
Je kan ook een grondiger voorbespreking aanvragen. Tijdens een  
persoonlijk onderhoud wordt advies gegeven over o.a. het opstellen van 
een aanvraag, de evaluatiecriteria, mogelijke samenwerkingen en zo voort. 
Een voorbespreking kan je aanvragen via PIO@ewi.vlaanderen.be.

Niet alle begrippen die we in deze 
toelichting bij de oproep hanteren 
zijn door iedereen goed gekend. Via   
www.innovatieveoverheidsopdrachten.be  
is een heldere beschrijving beschikbaar. 

CONTACT:
Heb je vragen, dan kan je ook terecht op PIO@ewi.vlaanderen.be

7.
Begrippen- 
kader


