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1. Nido en Gov Buys Innovation
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Nido

Innovatielab van de federale overheid

NIDO betekent “nest”

en staat voor

“Nurturing Ideas, Developing Opportunities”.
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Innovatie bij de overheid
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Open mindset

Challenges

Methodes en tools

Oplossingen van 
ambtenaren

Oplossingen van 
ondernemingen

Skills

Innovatie



Platform Gov Buys Innovation

• Online marktplaats

• Ontmoetingsplaats voor
uitdagingen en oplossingen

• Prototype/minimum viable 
product online sinds april 2019

• Platform in testfase
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Concept van ‘New way to procure innovation’
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• Zoeken van een oplossing via online marktplaats

• Geen specificatie oplossing, wel richting geven

• Vastgelegd budget

• Publicatie challenge door federale 

overheidsinstellingen

• Meer marktverkenning en marktconsultaties



‘New way to procure innovation’
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Bij voorkeur eerst testen en evalueren van

één of meerdere innovatieve oplossingen

(verschillende ontwikkelingsstadia)

alvorens een innovatieve oplossing te kopen.



Ondernemingsvriendelijkere
procedure

• Meer transparantie

• Betere feedback

• Administratieve vereenvoudiging

• Betere toegang voor kmo’s

• …
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Ondersteuning aan competitieve 
ondernemingen

• Inzicht in publieke noden en nieuwe 

markten

• Nieuwe samenwerkingen

• Innoveren met minder risico’s

• Input bij ontwikkeling en 

commercialisering van innovaties

Voordelen aanpak voor innovatieve bedrijven



Project 

• Prototype van platform Gov Buys innovation en de nieuwe aanpak
“New way to Procure Innovation” uittesten via min. 5 challenges 

• Feedback van overheidsinstellingen en bedrijven

• Charter Gov Buys Innovation
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112 challenge geselecteerd



2. De challenge
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NIDO CHALLENGE: 

De noodcentrale 112 bellen kan levens redden… of kosten. Elke 

seconde telt. Help ons ervoor te zorgen dat de noodoproepen 

eerst behandeld worden.



AGENDA

• Noodnummers

• Werking noodcentrales 112

• Challenge

• (Lopende) projecten

• Oplossing



NOODNUMMERS

• Ambulance en brandweer 112

• Dringende politiehulp in België 101

• Nummer voor niet-dringende brandweerhulp 1722

(Enkel actief tijdens een storm/onweer)

• Dokter van wacht 1733

(Weekend en feestdagen)

………………

• Anitigifcentrum 070 245 245

• Childfocus 116 000

• Kinder en jongerentelefoon 102

• Tele-onthaal 106

• Zelfmoordlijn 1813

• ………….



ALGEMENE WERKING NOODCENTRALES

DOORSCHAKELING

112

101
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WERKING NOODCENTRALES 112  (NC112)

HUIDIGE WERKING

• 10 NC112, waarvan 9 in beheer IBZ.

• NC112 met momenteel met drie verschillende software-

pakketten (CityGIS CMS, CAD Intergraph 8 / 9).

• NC112 werken allen met een aparte, alleenstaande databank. 

• Nagestreefde kwaliteitsnorm in elke NC112: 95% van de  112 

-oproepen wordt beantwoord in 5 sec. max. (excl. pieken). Dit 

is enkel haalbaar bij volzette personeelskaders.

TOEKOMSTIG MODEL (START UITROL 2020)

• Alle provinciale sites blijven behouden. 

Oproepafhandeling voor overgrote deel provinciaal.

• 1 software- pakket voor alle NC 112

• Alle provinciale sites worden  geïnterconnecteerd, ze 

zullen samenwerken in twee clusters per regio. 



CHALLENGE: Help ons ervoor te zorgen dat de 
noodoproepen eerst behandeld worden.

• De noodcentrales 112  behandelen ongeveer 2 660 000 oproepen per jaar

• First in first out (excl. enkele callgroups)

• Reguliere werking (incl. 1733) : 



CHALLENGE: Help ons ervoor te zorgen dat de 
noodoproepen eerst behandeld worden.

• Categorieën oneigenlijke oproepen

• Stoorlijnen

• Broekzakoproepen

• Kwaadwillige oproepen 

• Niet-dringende hulpvragen

• 1722 – NC 112 worden geconfronteerd met zeer groot aantal ‘niet-dringende’ 

oproepen

• Beschikbare gegevens:

• Fiches

• DB (timestamps, aard incident, gealarmeerde diensten/middelen,…)

• geluidsfragmenten



• De Directie 112 zal in het voorjaar van 2020 een IVR (keuzemenu) lanceren. 

• De Directie 112 heeft sensibiliserings- en informatiecampagnes gelanceerd voor het 

goede gebruik van het nummer 112. Bv. de campagne “Geen gezever”.

• De Directie 112 heeft meegewerkt aan de lancering van de APP 112.BE;

• De brandweer heeft in bepaalde hulpverleningszones e-loketten voor de melding van niet 

dringende brandweerinterventies (wespen, wateroverlast,…) opgericht. 

• De Directie 112 werkt aan een nationaal e-loket. 

• In geval van een storm activeert de Directie 112 het nummer 1722 voor de niet-dringende 

oproepen

In &out the pipeline



OPLOSSING

Wat verwachten we van de oplossing?

Een proof of concept, prototype, MVP of volledig functioneel product van een innoverende 

technische oplossing die toelaat alle oproepen af te handelen en die de oproepen met een 

melding van levensgevaar prioriteren.

Deze oplossing moet:

•De informatie waaruit de (nood)oproep bestaat, gebruiken en verwerken.

•De behandeling van de noodoproepen door de operatoren van de noodcentrale 112 

vergemakkelijken en versnellen;

•Bijdragen tot de behandeling van alle inkomende oproepen, ongeacht het geval;

•Het eventueel mogelijk maken om de niet-dringende oproepen te identificeren en naar de 

betrokken diensten door te sturen



OPLOSSING

Wat verwachten we niet van de oplossing?

•De Directie 112 wenst geen reeks verschillende noodnummers te creëren

•De Directie 112 zal het nummer 112 niet betalend maken.

•De Directie 112 wenst geen nieuwe sensibiliseringscampagne of andere 

communicatiecampagnes.

•…..



3. Oproep naar een innovatieve 
oplossing
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Opdracht = testen van een innovatieve oplossing 
• Demonstreren en testen
• Evalueren

• Type oplossing: technische oplossing

• Ontwikkelingsstadium oplossing:
• Proof of concept
• Prototype (of demomodel)
• Minimum Viable product
• Volledig functioneel product 
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Opdracht
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Aanpak selectie innovatieve oplossing om te testen 

1

Deelnemers dienen een eerste offerte in via de voorziene pitchtemplate en het formulier 
(bijlage 2 – bestek). Deelnemers pitchen hun innovatieve oplossing. De offerte wordt 
beoordeeld a.d.h.v. gunningscriteria. Minimale scores is van toepassing. 

2de ronde: beoordeling 1ste offerte

3

Deelnemers dienen een innovatief voorstel in via de voorziene template(Platform Gov
Buys Innovation). Het voorstel wordt beoordeeld a.d.h.v. specifieke uitsluitingscriteria en 
beoordelingscriteria. Minimale scores en limiet op max. aantal deelnemers s van 
toepassing. 

1ste ronde: beoordeling voorstel

2

Deelnemers dienen een definitieve offerte in via de voorziene pitchtemplate en het 
formulier(bijlage 2 – bestek). . De offerte wordt beoordeeld a.d.h.v. gunningscriteria.  De 
opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige offerte. 

3de ronde: beoordeling definitieve offerte

Go/
No Go

Opdracht-
nemer

Go/
No Go



Planning 

-+ mrt-mei 2020

Uitvoering opdracht
en oplevering

1 2S E3



De challenge, de oproep en de 
documenten
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Link naar challenge en oproep

https://govbuysinnovation.belgium.be/2019/06/bellen-naar-de-112-kan-levens-redden-maar-ook-levens-kosten-help-ons-ervoor-te-zorgen-dat-alleen-mensen-in-nood-dit-noodnummer-gebruiken/


4. Q&A
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