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INFORMATIESESSIE  



Agenda

1. Nido en Gov Buys Innovation

2. De challenge

3. De oproep naar innovatieve oplossing
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1. Nido en Gov Buys Innovation
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Onze missie is om een innovatiecultuur
in de publieke sector te creeëren en

een veilig nest te bieden voor
experimentatie en incubatie van 

mensgerichte en digitaalgedreven ideeën. 

“ “

Innovatielab
voor de overheid

Missie

4



Innovatie bij de overheid

Open mindset

Challenges

Methodes en tools

Oplossingen van 
ambtenaren

Oplossingen van 
ondernemingen

Skills

Innovatie
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Concept pilootproject Gov Buys Innovation
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• Publicatie challenge door federale 

overheidsinstellingen. 

• Zoeken van een oplossing via online marktplaats

• Geen specificatie oplossing, wel behoeften 

duidelijk aangeven

• Vastgelegd budget

• Meer marktverkenning en marktconsultaties



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 Gov Buys 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 noden bij de overheid en 

nieuwe markt

• 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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PersoPoint geselecteerd



2. De challenge
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De Challenge

PersoPoint hanteert een Best-of-Breed strategie waarbij haar processen steeds
door de meest geschikte software ondersteund worden.

Dit heeft er evenwel toe geleid dat eindgebruikers worden geconfronteerd met
verschillende user interfaces en dat het vaak niet meer duidelijk is in welke tool een
bepaalde aanvraag exact dient te gebeuren.

Help ons met het bouwen van een
gebruiksvriendelijke front-end voor onze
eindgebruikers.
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Een overzicht van de applicaties 

Naam applicatie Populaties Functionaliteiten

PeopleSoft Self Service (SCOPE)
Eindgebruikers

Leidinggevenden

Aanvragen afwezigheden

Consulteren verlofsaldo’s

Wijzigen adres en contactgegevens

Wijzigen bankrekeningnummer

Link naar het personeelsdossier

Leidinggevenden:

Goedkeuren afkeuren afwezigheden

Consulteren verlofkalender team

Consulteren ziekte

Bezoek arbeidsgeneesheer aanvragen

SAGO Eindgebruikers

Service Now applicatie voor het beheren van:

Klantenvragen

Aanvragen afwezigheden (waar attest noodzakelijk is: thematisch, ouderschap etc.)

Wijzigingen familiale toestand

RingRing: Ziekte inbeltool Eindgebruikers

Applicatie waar eindgebruikers kunnen inbellen om hun ziekte door te geven. Deze applicatie verwerkt de

inbelgegevens en plaatst een CSV file met de ingebelde afwezigheden op de SFTP Server om ze in SCOPE te

importeren.

Filenet: Digitaal Personeelsdossier Eindgebruikers
Document management applicatie (FILENET) gehost door de FOD financiën waarin de relevante documenten voor het

personeelsbeheer opgeslagen en geraadpleegd kunnen worden. Dit raadplegen gebeurt via schermen in SCOPE

SAP BI

Lokale HR contact cellen

Leidinggevenden

(toekomstig)

Applicatie voor rapportering.

SAP Concur Eindgebruikers Tool voor het aanvragen/goedkeuren van diverse vergoedingen (bijv. Fietsvergoeding).



ASIS-situatie

Meerdere beschikbare applicaties/tools voor de
eindgebruiker met een verschillende ‘look and
feel’

De verschillende applicaties/tools kunnen voor
eenzelfde doeleinde gebruikt worden

• Voorbeeld: aanvraag van afwezigheid

Challenge

➔ Slechts één gebruiksvriendelijke methode
voor de eindgebruiker
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De Challenge

1 methodeSAGO

Scope

Concur/

PersoExpen
se

RingRing

BI



Voorbeeld: aanvraag via SAGO
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SAGO
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Voorbeeld: aanvraag van afwezigheid

SCOPE
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Voorbeeld: aanvraag van vergoedingen

Concur
PersoExpense

(Concur)
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Het gewenste resultaat

PersoPoint wenst een HR dienstverlening waarbij het gebruiksgemak aanzienlijk 
verbetert, en dus:   

Een duidelijk proces en user 
interface design
• Eenvoudige en snelle navigatie
• Intuïtief 

Aangepast aan de eindgebruiker
• Alleen die taken die relevant 

zijn voor hem/haar tonen
• In de taal van de medewerker



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 

• Budget: 20 000 euro (incl. btw)
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Opdracht



Offerte

Pitch (op voorhand indienen)

Dialoog

Evaluatie en feedback 

Pitch

Voorstel indienen

Evaluatie en feedback

Voorstel

Offerte indienen

Onderhandelingen

Definitieve offerte (BAFO) indienen

Evaluatie, gunning en feedback 

Aanpak: proces



Planning

1 2D F3
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• De challenge, de oproep en de 
documenten
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Link naar challenge en oproep

https://govbuysinnovation.belgium.be/2020/05/persopoint/


4. V&A
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Els Reiners

Projectmanager Innovation

Nido - FOD BOSA

gbi@bosa.fgov.be (voorkeur)

+32 2 740 80 84
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Contact

mailto:gbi@bosa.fgov.be

