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PIO  
HELPT DE 

DREMPELS OM 
INNOVATIE 

AAN TE KOPEN 
WEG TE 
WERKEN.

Als organisatie uit de publieke sector word je gecon-
fronteerd met heel wat uitdagingen. Je wil oplossin-
gen vinden voor kleine of grote problemen, je wil 
inzetten op duurzame en kwaliteitsvolle diensten en 
je wil vorm geven aan de toekomst van Vlaanderen.    

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 
(PIO) reikt je de hand en helpt je via advies, begelei-
ding en cofinanciering om innovatieve producten en 
diensten te ontwikkelen, te testen en aan te kopen.  
In deze brochure vind je praktische inspiratie om van 
start te gaan. 

Samen sneller en slimmer innoveren.  
Daar gaan we voor.  

1.
Samen sneller en 
slimmer innoveren
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Innovatie werkt
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) wil de enorme 
koopkracht van de Vlaamse overheid en de publieke sector meer stra-
tegisch inzetten voor innovatie. PIO draagt bij tot:

• een performante overheid;
• competitieve ondernemingen;
• oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

De koopkracht van de overheid vertegenwoordigt een belangrijk 
economisch potentieel. Vlaanderen besteedt jaarlijks ruim 30 miljard 
euro aan overheidsaankopen. Met een deel van deze middelen wil PIO 
innovatieve producten en diensten verder helpen ontwikkelen  
en aankopen.

DE VOORDELEN VAN INNOVATIEVE 
OVERHEIDSOPDRACHTEN

Voor de overheid:
• Betere en goedkopere  

oplossingen 
• Sterke betrokkenheid bij  

de ontwikkeling van  
oplossingen

• Versterking kennis van  
nieuwe evoluties 

• Antwoorden op maatschap-
pelijke uitdagingen

Voor ondernemingen:
• Nieuwe markten, inzicht  

in publieke noden
• Meer middelen voor  

innovatie, meer  samen- 
werking

• Eerste hulp bij 
 commercialisering

• Meer mogelijkheden voor 
kmo’s en starters

2.
De koopkracht 
van de overheid 
als katalysator van 
innovatie
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PIO WIL ELKE BELEIDSMAKER, 
( OVERHEIDS)MANAGER EN 

AANKOPER BIJ DE OVERHEID 
OF IN DE PUBLIEKE SECTOR 

STIMULEREN OM EEN DEEL VAN  
HET AANKOOPBUDGET

STRATEGISCH IN TE
ZETTEN VOOR

INNOVATIE.
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Innovatieve overheidsopdrachten zijn overheidsaan-
kopen gericht op de ontwikkeling of de inzet van 
innovatieve oplossingen. Dit kunnen nieuwe of sterk 
verbeterde producten of diensten zijn, maar ook 
nieuwe manieren van werken en organiseren.

Het proces van de ontwikkeling van een innovatieve 
oplossing kent verschillende fases. Instappen kan in 
elke fase.

De aankoop van een innovatieve oplossing (PPI) na 
een precommercieel project (PCP) gebeurt via een 
aparte aankoopprocedure.

DE 5 FASES BINNEN PIO

1  OPLOSSING UITDENKEN
Uitdenken van de oplossing en 
analyse van de haalbaarheid 
ervan op papier. 

2  PROTOTYPE ONTWIKKELEN
Ontwikkelen van een prototype 
van het nieuwe product, het 
nieuwe systeem of proces. 

3  TESTEN
Het nieuwe product, het nieuwe 
systeem of proces testen in 
een testomgeving, inclusief het 
ontwikkelen van een beperkt 
volume voor testdoeleinden.

4  VALIDEREN 
Nagaan hoe effectief diverse 
nieuwe producten of systemen 
werken in de praktijkomgeving.

5  AANKOPEN
Aankopen van een op de markt 
beschikbare, innovatieve oplossing 
waarvan het marktaandeel lager 
is dan 20%.

3.
Wat zijn 
innovatieve 
overheids-
opdrachten?

PC
P
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I



9

PIO

Overheidsopdrachten voor innovatie (PPI)

Aankoop van innovatieve oplossing 

Wet op de overheidsopdrachten 
van toepassing 

Aankoop van onderzoeks- en  
ontwikkelingsdiensten

Buiten de wet op de overheidsopdrachten

Precommerciële aankopen (PCP)

1

2

5

3

4

OPLOSSING 
UITDENKEN

PROTOTYPE
ONTWIKKELEN

AANKOPEN

TESTEN

VALIDEREN
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Het Programma Innovatieve Overheids-
opdrachten (PIO) is gericht op alle overheids-
organisaties in Vlaanderen en organisaties uit de 
publieke sector die vallen onder de wet op de 
overheidsopdrachten. PIO biedt heel wat hulp 
bij het aankopen van innovatieve overheids-
opdrachten. Die hulp kan variëren van het geven 
van informatie tot het verlenen van advies, 
het begeleiden tijdens het hele traject en het 
 verstrekken van cofinanciering. 

4.
PIO heeft 
heel wat 
te bieden

SAMENWERKEN?
Online vind je een praktische gids die je vooruit 
helpt en waarmee je meteen enkele vaak voor-
komende valkuilen kan omzeilen. Lees deze gids 
op: www.innovatieveoverheidsopdrachten.be

PIO DOET  
PERIODIEK EEN 
OPROEP VOOR 

COFINANCIERING 
EN BEGELEIDING.

Actuele informatie  
vind je op de website  

www.innovatieveoverheidsopdrachten.be
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1. Informatie

3. Begeleiding

2. Advies

4. Cofinanciering

We geven zoveel mogelijk informatie over dit 
programma zodat iedereen makkelijk op de kar 
kan springen. Informatie vind je onder meer op  
www.innovatieveoverheidsopdrachten.be, 
tijdens workshops, een persoonlijk verkennend 
gesprek met een PIO-medewerker, … 

Informatie over het verloop van het traject kan 
je terugvinden in de gids die eveneens op de 
website raadpleegbaar is.

Wij begeleiden je doorheen het hele traject 
van de innovatieve overheidsopdracht en 
delen onze knowhow om jouw project te 
doen slagen.

Interesse om een innovatieve oplossing aan 
te kopen? Onze PIO-medewerkers helpen 
je verder met raad en daad. Je vindt de 
contactgegevens verder in deze brochure. 

Bij een cofinanciering gaan we een 
50/50-partnership aan voor de kosten 
gedragen door de overheid. 
Deze komen voort uit: 
• de voorbereiding van innovatieve 

projecten,
• de aankoop van O&O-diensten 

(de uitvoerder deelt ook in 
de financiering),

• de test- en validatiefases voorafgaand 
aan de aankoop van innovatieve 
oplossingen.
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5.
Spring op de kar

Wij hopen dat je gebeten bent om zelf een voortrekker te zijn op 
weg naar een innovatieve Vlaamse overheid en publieke sector. 
Wij helpen je graag verder. Dat kan op verschillende manieren.

Kom naar een infosessie
Op onze infosessies bespreken we in detail PIO met onder meer 
praktijkvoorbeelden, tips en tricks die je op weg zetten naar een 
succesvolle aanvraag en geven we ook meer informatie over hoe 
je innovatieve voorstellen kan indienen. 

Vraag een persoonlijk gesprek
Voor een goed gesprek is er altijd tijd. Onze PIO-teamleden  
geven je advies over onder meer:
• het opstellen van een aanvraag;
• de evaluatiecriteria;
• mogelijke samenwerkingen;
• …

WIJ STAAN VOOR JE KLAAR:
pio@ewi.vlaanderen.be 
02 553 42 87
www.innovatieveoverheidsopdrachten.be
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