
 Naam evaluatie F.T.I vzw 

 Volledige naam Evaluatie Flanders Technology International vzw 

 Aanleiding evaluatie F.T.I. vzw  werd in 1988 opgericht met als doel de technologiebeurs ‘Flanders Technology International’ te organiseren, 
 een organisatie die voordien door de Vlaamse overheid zelf gebeurde. De vereniging ontving voor de uitvoering van  
 die taak een jaarlijkse werkingssubsidie.  
  
 De aandacht die de Vlaamse overheid vanaf 1993 schonk aan de popularisering van wetenschap, techniek en  
 technologische innovatie, resultaarde vanaf 1995 in een jaarlijks ‘actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie’. Om  
 het actieplan (volledig) zelf te realiseren, werd een beroep gedaan op derden om de overheid bij te staan.  
 Omwille van de expertise die F.T.I. vzw had opgebouwd met de organisatie van de beurs "Flanders Technology  
 International" en het feit dat hun doelstelling aanleunde bij deze van het beleid inzake de popularisering van  
 wetenschap, techniek en technologische innovatie, werd ook F.T.I. vzw aangesproken. Vanf dat ogenblik werd F.T.I  
 vzw ingeschakeld als een partner in het actieplan. Hiertoe werd een specifieke overeenkomst met F.T.I vzw  
 afgesloten waarin het deel van het actieplan dat F.T.I diende uit te voeren, nader werd gespecificeerd. 

 Beleidscontext algemeen De popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie (WTTI) wordt al sinds 1993 als een  
 belangrijk onderdeel van het globale wetenchaps- en innovatiebeleid beschouwd. 
 Belangrijkste doelstellingen zijn het informeren over en het sensibiliseren van het grote publiek voor het belang van  
 WTTI en het aanmoedigen van jongeren om een wetenschappelijke en/of technologische opleiding te volgen.  
   
 Om het beleid op het vlak van de popularisering van WTTI te implementeren wordt sinds 1995 een jaarlijks actieplan  
 opgesteld dat de beleidsdoelstellingen verder verfijnt en ook de acties definieert die in het betreffende jaar zullen  
 worden opgestart. Het actieplan wordt uitgevoerd onder het motto "Wetenschap maakt knap". Voor de realisatie van  
 die acties wordt een beroep gedaan op heel wat partners. Flanders Technology International vzw - die ook het  
 Vlaamse doe-centrum Technopolis uitbaat - is een partner in het actieplan. 



 Beleidscontext evolutie Al in 1996 opperde F.T.I. vzw de idee om een Vlaams doe-centrum voor wetenschap en technologie op te richten.  
 F.T.I. vzw diende een dossier in bij de Vlaamse Regering, wat uiteindelijk in 2000 resulteerde in de opening van  
 Technopolis, het Vlaams doe-centrum voor wetenschap en technologie. 

 Te verwachten evoluties In 2001 werd een eerste keer een evaluatie doorgevoerd met betrekking tot (het effect en de impact van) het  
 gevoerde beleid en de acties. Dit is het zogeheten "Startonderzoek Wetenschapsinformatie", beschikbaar op  
 www.wetenschapmaaktknap.be.  
  
 N.a.v. het einde van een regeerperiode en de bijdrage die de Vlaamse administratie dan opstelt t.a.v. het nieuwe  
 regeerakkoord, zal in 2009 een studie worden uitgevoerd die tot doel heeft beleidsscenario's m.b.t. de popularisering 
 van WTTI op te stellen en dit o.m. gebaseerd op een evaluatie van het verleden. 

 Beoogde doelstellingen De bedoeling van de evaluatie is niet alleen te beoordelen of F.T.I. vzw haar opdrachten en taken zoals beschreven in  
 de beheersovereenkomst naar behoren heeft vervuld, maar ook zicht te krijgen op de ruimere werking en financiering, 
 de sterktes en zwaktes en de opportuniteiten en bedreigingen voor F.T.I. vzw. 
  
 Als resultaat van de evaluatie worden aanbevelingen verwacht betreffende :  
 - De efficiënte en effectieve inschakeling van F.T.I. vzw  in het actieplan; 
 - De taakstelling van F.T.I. vzw t.o.v. het Vlaams overheidsbeleid met berekking tot wetenschapsinformatie; 
 - De doelstellingen en performantie-idicatoren voor het nieuwe beleidsplan 2008-2012; 
 - De afstemming van de eigen werking van F.T.I. op die van andere publieke en private actoren in Vlaanderen en in  
 het buitenland; 
 - De remediëring van eventuele zwakke punten en het aanpakken van eventuele bedreigingen voor F.T.I; 
 - De samenwerking van F.T.I met derde partijen, zowel publiek als privaat, in Vlaanderen en in het buitenland; 
 - Het verzekeren van maximale transparantie in de aanwending van de middelen. 



 Belangrijkste evaluatievragen In dit verband werd een specifieke overeenkomst afgesloten voor de uitbating van Technopolis (door F.T.I). De 
  evaluatie omvat enerzijds: 
 
 - De evaluatie van F.T.I. vzw. Dit omvat naast het nagaan van de mate waarin de F.T.I. vzw de in de  
 beheersovereenkomst vooropgestelde doelstellingen en performantie-indicatoren heeft gehaald in de betrokken  
 inzake de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie te verankeren binnen één periode, 
 ook een kritische analyse van de beheersovereenkomst en de performantie-indicatoren zelf; 
  
 - Een grondige analyse van (de transparantie) van de aanwending van de middelen door F.T.I vzw, met inbegrip van  
 de financieel(-juridische) structuur van F.T.I. vzw en Technopolis nv en de relatie tussen beide; 
  
 - Evaluatie van de rol en impact van F.T.I. vzw in het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie zelf en in het  
 ruimere kader (m.i.v. de internationale activiteiten van F.T.I. vzw);  
  
 - Het identificeren van de zwakke en sterke punten van F.T.I. vzw en het formuleren van uitdagingen en bedreigingen  
 waarmee F.T.I vzw in de toekomst kan worden geconfronteerd (op basis van een SWOT-analyse) en dit zowel  
 intrinsiek, als in relatie tot de Vlaamse overheid, het veld van actoren en de doelgroepen; 
  
 - Benchmarking van de activiteiten van F.T.I vzw met andere actoren in het veld en in het buitenland; 
  
  
 - De analyse van de samenwerking van F.T.I met derde partijen, zowel publiek als privaat, in Vlaanderen en in het  
 buitenland; 
  
  
 en anderzijds het formuleren van aanbevelingen (in een eindrapport) voor een verbeterde werking en inschakeling in  
 het ruime beleidskader (zowel in Vlaanderen als daarbuiten) en dit rekening houdend met enerzijds de uitdagingen  
 en eventuele bedreigingen waarmee F.T.I. vzw in de toekomst zal worden geconfronteerd en anderzijds het resultaat  
 van de evaluatie van F.T.I. vzw door een panel van internationale experts. 

 Onderdelen evaluatie De evaluatie van F.T.I bestaat uit:  
 - een deskstudie 
 - een zelfevaluatie opgemaakt door F.T.I op basis van een vragenlijst aangereikt door het departement 
 - diepte-interviews met belanghebbenden (o.m. Vlaamse overheid, andere actoren, enz.) 
 - benchmark organisatie/acties met vergelijkbare organisaties/acties  
 - evaluatie door een panel van internationale experts (a.d.h.v. een site-visit) 



 - een analyse van het ontwerpbeleidsplan 2008-2012. 
 
 Methodologie Deze evaluatie heeft betrekking op de wijze waarop FTI vzw de beheersovereenkomst heeft ingevuld en op de  
 werking in het ruimere (Vlaamse en internationale) (beleids)kader rekening houdend met het veld van actoren op het  
 vlak van popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie. De evaluatie omvat een zelfevaluatie,  
 een ruime analyse van de eerder vermelde aspecten, en een evaluatie van FTI door een panel van externe  
 (internationale) experts. Voor de evaluatie werd een consultant ingeschakeld. De consultant heeft de beschikbare  
 informatie onderzocht, (kwalitatieve interviews gehad met de doelgroep(en), een groep kernactoren en met een  
 groep belanghebbenden. Het tussentijdse rapport van de consultant diende ook als input voor het panel van  
 internationale experts. De experts hebben hun evaluatie uitgevoerd op basis van dit rapport, andere relevante  
 documenten, een site-visit aan FTI (en Technopolis), gesprekken met betrokkenen en vergaderingen met  
 vertegenwoordigers uit het veld van actoren op het vlak van de popularisering van wetenschap, techniek en  
 technologische innovatie. Het rapport van de experten heeft dan samen met de bevindingen van de consultant  
 geresulteerd in een globaal eindrapport. 
  
 De analyse van het ontwerpbeleidsplan zoals opgemaakt door F.T.I werd uitgevoerd door de evaluatiecel van het  
 departement in samenwerking met de bevoegde inhoudelijke entiteit (afdeling Onderzoek). Het betreffende  
 ontwerpbeleidsplan werd ook door het panel van experten beoordeeld en hun bevindingen mee opgenomen in het  
 eindrapport. 

 Overlegmomenten Geen voorafgaandelijke overlegmomenten. F.T.I werd wel op de hoogte gesteld van de aanpak van de evaluatie door 
 de consultant (en dit tijdens de eerste vergadering van de stuurgroep). 

 Wijze van uitvoering - De evaluatie door de consultant vond plaats in de periode eind september 2007 - eind januari 2008.  
 - De site-visit door het panel van internationale experts vond plaats op 12 en 13 december 2007. 
 - De analyse van het ontwerpbeleidsplan werd door het departement afgerond eind oktober 2007.  
 - Het eindrapport (Engelstalige versie) door de consultant werd in februari 2008 aan F.T.I bezorgd en ook toegelicht. 
  

Externe expertise ingeschakeld? Ja 

Resultaten evaluatie - Eindrapport (Nederlandstalige en Engelstalige versie) en manangementsamenvatting. 
 


