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Achtergrond 

� Vlaanderen draagt substantieel bij tot het financieren van de Europese onderzoeksprogramma’s in het 
algemeen en het 7de kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling in het bijzonder.

� Vlaanderen streeft ernaar om deze middelen maximaal te benutten en dit door het voorzien van 
ondersteuning voor potentieel geïnteresseerden of deelnemers, met als doelstellingen: 

� De deelname faciliteren

� De slaagkansen bij het indienen van een projectvoorstel verhogen

� Om deze ondersteunende taak te kunnen vervolledigen, werd in 2002 een actieplan 6de kaderprogramma 
goedgekeurd door de Vlaamse regering, wat resulteerde in de oprichting van het VCP (Vlaamse 
Contactpunt Kaderprogramma): 

� Binnen het VCP heeft het departement EWI 3 belangrijke verantwoordelijkheden: 

� Vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid in de programmacomités van de Europese programma’s

� Instaan voor de informatiedoorstroming en begeleiding van Vlaamse actoren bij hun deelname aan 
Europese programma’s

� Nationaal coördinator van het Belgische NCP-netwerk. 
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Achtergrond 

� De NCP’s (National Contact Points) zijn de personen bij het IWT die instaan voor de vertegenwoordiging 
van de Vlaamse overheid in de programmacomités van de Europese programma’s en die zorgen voor de 
informatiedoorstroming en begeleiding van Vlaamse actoren bij hun deelname aan Europese programma’s.

� De NCP’s beschikken over een aantal tools om hun taak te vervullen, met name: 

� Een website (www.europrogs.be)

� E-alerts (deze zijn enkel ter beschikking van de geregistreerde gebruikers)

� Het VCP staat via haar NCP-functie ook in voor specifieke dienstverlening t.a.v. potentieel 
geïnteresseerden. Deze dienstverlening heeft betrekking op de ondersteuning van de Vlaamse deelname 
aan Europese programma’s en bestaat uit: 

� Organisatie van Vormingssessies & Infosessies

� Adviesverlening & begeleiding op vraag van de individuele deelnemers  m.i.v. 
partnersearch bij projecten

� Proactieve benadering van KMO’s via EIS-experten
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Onderzoeksdoelstelling

� De NCP’s bij het IWT maken deel uit van het Belgische netwerk van NCP’s. (Alle Europese landen die 
kunnen deelnemen aan de programma’s beschikken over een netwerk van NCP’s en hebben uiteraard ook 
vertegenwoordigers in de programmacomités). Omwille van de structuur van het federale België, zijn er ook 
NCP’s aangesteld bij de andere Belgische overheden. 

� Het doel van deze studie is een evaluatie van de NCP-werking. N.a.v. de lancering van het 7de

Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling van de EU, keurde de Vlaamse Regering in mei 2007 
een (nieuw) actieplan ter ondersteuning van de Vlaamse deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s 
goed. Deze nota voorziet in een evaluatie van de NCP-werking. Deze evaluatie bestaat hoofdzakelijk uit de 
volgende onderdelen:

� Deskstudie

� Een benchmark met NCP-organisaties uit andere landen/regio’s

� Onderzoek naar de klantentevredenheid & Onderzoek bij potentiële klanten naar 
bekendheid van de NCP-functie.  

� Ipsos Belgium werd gevraagd om voor dit laatste punt in te staan.
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Onderzoeksdoelstelling

Het volgende rapport bevat de resultaten van het onderzoek bij de “klanten” (geregistreerde gebruikers) 
en de potentiële klanten.

� De specifieke doelstellingen voor de groep van geregistreerde gebruikers zijn voornamelijk: 

� Peilen naar de kwaliteit van deze NCP-dienstverlening vanuit hun standpunt en de gerelateerde 
klantentevredenheid

� De redenen achterhalen waarom ze zich geregistreerd hebben op de europrogs-website

� De specifieke doelstellingen voor deze groep van niet-geregistreerde gebruikers zijn voornamelijk: 

� De mate waarin zij bekend zijn met het VCP-platform

� De redenen achterhalen waarom ze zich niet geregistreerd hebben op de europrogs-website

� Achterhalen van de redenen van een eventuele interesse in dit platform of niet

� Er gaat een bijzondere aandacht naar de KMO’s en het netwerk van EIS-experten dat hiervoor werd 
opgericht. 
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Methodologie

UNIVERSUM EN STEEKPROEF

� Het onderzoeksuniversum is tweeledig en bestaat uit: 

� Geregistreerde gebruikers van de Europrogs-website

� Niet-geregistreerde gebruikers van de Europrogs-website, waardoor ze potentiële gebruikers zijn. 
Met een onderscheid tussen: 

� De onderzoekers

� KMO’s

� Het aantal respondenten dat zo in aanmerking kwam om aan de enquête deel te nemen bestaat uit 913 
geregistreerde klanten en ongeveer 14 000 onderzoekers en 300 KMO’s (referentiecijfers departement 
EWI)

� De mensen van het IWT werden niet uitgenodigd om deel te nemen aan de bevraging. Enkel externe 
personen aan IWT-Vlaanderen werden bevraagd. 
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Methodologie

UNIVERSUM EN STEEKPROEF

Na het opkuisen en controleren van de data, komen we tot de volgende steekproefgroottes: 

� Het totaal aantal ondervraagde geregistreerde gebruikers bedraagt n = 148
���� De maximale foutenmarge** bij deze steekproefgrootte bedraagt 8.1%

� Het totaal aantal ondervraagde niet-geregistreerde gebruikers (ONDERZOEKERS) bedraagt n=336
���� De maximale foutenmarge** bij deze steekproefgrootte bedraagt 5.3%

� Het totaal aantal ondervraagde niet-geregistreerde gebruikers (KMO’s) bedraagt n=21
���� De maximale foutenmarge** bij deze steekproefgrootte bedraagt 21.4%

De onderzoekers en KMO’s zullen voor de analyse tezamen worden genomen, omwille van de te kleine 
basis voor de groep van de niet-geregistreerde KMO’s
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Methodologie

VRAGENLIJST

� De vragenlijst werd opgesteld door het departement Economie, Wetenschap en Innovatie en door Ipsos 
aangepast om een vlotte online afname van de enquête mogelijk te maken

� De gemiddelde duur van de vragenlijst bedroeg ongeveer 11 minuten voor de geregistreerde gebruikers
en ongeveer 5 minuten bij de niet-geregistreerde gebruikers (onderzoekers & KMO’s)

� De vragenlijst voor de geregistreerde gebruikers omvatte onder meer volgende topics:

� Profiel van de respondent

� Gebruik en evaluatie van Europrogs Website en E-alerts

� Gebruik en evaluatie van de Vormingssessies & infosessies

� Gebruik en evaluatie van de Adviesverlening en begeleiding

� Inhoudelijke aspecten

� Vormelijke aspecten

� Partnersearch

� Evaluatie van de Vormingssessies & Infosessies, Adviesverlening en begeleiding vanuit het standpunt van 
de KMO’s die via een EIS-expert met het VCP in contact zijn gekomen.  
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Methodologie

VRAGENLIJST

� De vragenlijst voor de niet-geregistreerde gebruikers omvatte onder meer volgende topics:

� Mate van bekendheid met het VCP-platform

� Redenen van niet-registratie

� Mate van een eventuele interesse in dit platform 
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Methodologie

GEGEVENSVERZAMELING 

� De gegevens werden verzameld aan de hand van een online enquête 

� Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie stond in voor het aanleveren van de emailadressen 
van de geregistreerde gebruikers en stond autonoom in voor het benaderen van de niet-geregistreerde 
gebruikers (zowel de onderzoekers als de KMO’s).

� Ipsos was verantwoordelijk voor de levering van drie unieke URL-adressen (voor elke doelgroep één) die 
werden opgenomen in de communicatie naar de respondenten. 

� Via dit URL-adres had de respondent toegang tot de Ipsos server waarop de enquête kon worden 
teruggevonden en ingevuld. Voor de geregistreerde gebruikers was elk URL-adres uniek en kon bijgevolg 
slechts 1 keer ingevuld worden. 

� De geregistreerde gebruikers kregen naast de uitnodigingsemail van IPSOS ook een aankondigingsemail
vanuit het IWT. 

� Controles werden uitgevoerd op individueel respondentenniveau met de bedoeling om respondenten die 
meerdere keren aan de enquête hebben deelgenomen (enkel voor de niet-gebruikers) of de enquête slechts 
gedeeltelijk hebben ingevuld te verwijderen.

� De data die in het volgend rapport voorkomen, zijn niet gewogen!



7

Evaluatie VCP-dienstverlening
12

Methodologie

GEGEVENSVERZAMELING 

� De geregistreerde gebruikers kregen op 27 mei 2008 een email van IPSOS waarin zij werden uitgenodigd 
om deel te nemen aan de online bevraging (incl. het uniek URL-adres waarop zij de enquête konden vinden 
en invullen) en op 6 juni kregen zij nog een herinneringsemail van IPSOS toegestuurd. Het IWT heeft ook 
een email verstuurd naar deze mensen waarin zij de doelstelling en belang van het onderzoek nogmaals 
benadrukte. 

� De niet-geregistreerde gebruikers onderzoekers kregen op 30 mei 2008 een email van hun universiteit of 
universitaire associatie waarin zij werden uitgenodigd om deel te nemen aan de online bevraging (incl. 
generiek URL-adres waarop zij de enquête konden vinden en invullen).

� De niet-geregistreerde gebruikers KMO’s kregen op 3 juni 2008 een email van het IWT (incl. generiek 
URL-adres waarop zij de enquête konden vonden en invullen) en op 9 juni kreeg deze doelgroep nog een 
herinneringsemail. 
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Variabelen – Geregistreerde gebruikers

Naast dit onderzoeksrapport waarin de belangrijkste resultaten worden samengevat ontvangt het 

departement Economie, Wetenschap  en Innovatie ook standaardtabellen  waarin voor de geregistreerde 
gebruikers volgende variabelen kunnen onderscheiden worden: 
Totaal Totaal aantal respondenten 

Geslacht
Man Alle mannelijke respondenten 
Vrouw Alle vrouwelijke respondenten 

Type instelling

KMO Alle respondenten die behoren tot een KMO (S2)
Grote Ondernemening Alle respondenten die behoren tot een grote onderneming (S2)
Onderzoeksinstelling Alle respondenten die behoren tot een onderzoeksinstelling (S2)
Universiteit Alle respondenten die behoren tot een universiteit (S2)
Hogeschool Alle respondenten die behoren tot een Hogeschool (S2)
Federatie/Cluster Alle respondenten die behoren tot een Federatie/Cluster
Overheid Alle respondenten die behoren tot een overheidsinstelling (S2)
Overige

Programmadomein
KP7 Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het programadomein 'KP7' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)
ERA-NET Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het programadomein 'ERA-NET' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)
Eureka Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het programadomein 'Eureka' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)
CIP Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het programadomein 'CIP' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)
Euratom Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het programadomein 'Euratom' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)
Overige programmadomeinen Alle respondenten die de meeste interesse hebben in overige programmadomeinen binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)
Geen enkel Alle respondenten die geen interesse hebben in één van deze programadomeinen binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)

Technologiedomein
Gezondheid Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Gezondheid' binnen de Europese onderzoeksprogramma's  (S4a)
Voeding-Landbouw Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Voeding-Landbouw' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a) 
ICT Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'ICT' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Materialen-productie Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Materialen-productie' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Energie Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Energie' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Milieu Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Milieu' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Transport Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Transport' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Sociaal-Economisch Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Sociaal-Economisch' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a) 
Veiligheid Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Veiligheid' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Ruimte Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Ruimte' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
PiCToR Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'PiCToR' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
KMO-Maatregelen Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'KMO-Maatregelen' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Mobiliteit van onderzoekers Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Mobiliteit v Onderzoekers' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Ideas en ERC Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Ideas en ERC' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Internationale samenwerking Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Int samenwerking' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Overige technologiedomeinen
Geen enkel

Alle respondenten die behoren tot een andere instelling (S2)

Alle respondenten die de meeste interesse hebben in overige technologiedomeinen (S4a)
Alle respondenten die geen interesse hebben in één van deze technologiedomeinen binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
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Variabelen – Geregistreerde gebruikers

Naast dit onderzoeksrapport waarin de belangrijkste resultaten worden samengevat ontvangt het 

departement Economie, Wetenschap  en Innovatie ook standaardtabellen  waarin voor de geregistreerde 
gebruikers volgende variabelen kunnen onderscheiden worden: 
Website 
Tevreden Alle respondenten die zeer tevreden of eerder tevreden zijn over de Europrogs-website (Q1)
Ontevreden Alle respondenten die eerder ontevreden of zeer ontevreden zijn over de Europrogs-website (Q1)

E-alerts
Tevreden Alle respondenten die zeer tevreden of eerder tevreden zijn over de E-alerts (Q13)
Ontevreden Alle respondenten die eerder ontevreden of zeer ontevreden zijn over de E-alerts (Q13)

V&I sessies
Tevreden Alle respondenten die zeer tevreden of eerder tevreden zijn over de Vormings- en infosessies die het VCP (mee) organiseert (Q22)
Ontevreden Alle respondenten die eerder ontevreden of zeer ontevreden zijn over de Vormings- en infosessies die het VCP (mee) organiseert (Q22)

Tevredenheid A&B: inhoudelijk
Tevreden Alle respondenten die zeer tevreden of eerder tevreden zijn over de adviesverlening & begeleiding (inhoudelijk) (Q30)
Ontevreden Alle respondenten die eerder ontevreden of zeer ontevreden zijn over de adviesverlening & begeleiding (inhoudelijk) (Q30)

Soort inhoudelijke dienstverlening
Voorbereiding projectvoorstel Alle respondenten die gebruik gemaakt hebben van dienst 'voorbereiding projectvoorstel' van het VCP (Q31)
Stand van zaken na indiening Alle respondenten die gebruik gemaakt hebben van dienst 'stand van zaken na indiening' van het VCP (Q31)
Opvolding na goedkeuring Alle respondenten die gebruik gemaakt hebben van dienst 'opvolging na goedkeuring' van het VCP (Q31)

Tevredenheid A&B: vormelijk 
Tevreden Alle respondenten die zeer tevreden of eerder tevreden zijn over de adviesverlening & begeleiding (vormelijk) (Q51)
Ontevreden Alle respondenten die eerder ontevreden of zeer ontevreden zijn over de adviesverlening & begeleiding (vormelijk) (Q51)

Soort vormelijke dienstverlening
Telefonisch Alle respondenten die beroep hebben gedaan op telefonische dienstverlening (Q52)
Email Alle respondenten die beroep hebben gedaan op email dienstverlening (Q52)
Face-to-face Alle respondenten die beroep hebben gedaan op face-to-face dienstverlening (Q52)
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Variabelen – Niet geregistreerde gebruikers

Naast dit onderzoeksrapport waarin de belangrijkste resultaten worden samengevat ontvangt het 

departement Economie, Wetenschap  en Innovatie ook standaardtabellen  waarin voor de niet-
geregistreerde gebruikers volgende variabelen kunnen onderscheiden worden: 

Totaal Totaal aantal respondenten (onderzoekers & KMO's) 

Geslacht
Man Alle mannelijke respondenten 
Vrouw Alle vrouwelijke respondenten 

Type instelling

KMO Alle respondenten die behoren tot een KMO (S2)
Grote Ondernemening Alle respondenten die behoren tot een grote onderneming (S2)
Onderzoeksinstelling Alle respondenten die behoren tot een onderzoeksinstelling (S2)
Universiteit Alle respondenten die behoren tot een universiteit (S2)
Hogeschool Alle respondenten die behoren tot een Hogeschool (S2)
Federatie/Cluster Alle respondenten die behoren tot een Federatie/Cluster
Overheid Alle respondenten die behoren tot een overheidsinstelling (S2)
Overige

Programmadomein
KP7 Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het programadomein 'KP7' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)
ERA-NET Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het programadomein 'ERA-NET' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)
Eureka Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het programadomein 'Eureka' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)
CIP Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het programadomein 'CIP' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)
Euratom Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het programadomein 'Euratom' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)
Overige programmadomeinen Alle respondenten die de meeste interesse hebben in overige programmadomeinen binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)
Geen enkel Alle respondenten die geen interesse hebben in één van de volgende programadomeinen binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S3a)

Technologiedomein
Gezondheid Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Gezondheid' binnen de Europese onderzoeksprogramma's  (S4a)
Voeding-Landbouw Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Voeding-Landbouw' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a) 
ICT Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'ICT' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Materialen-productie Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Materialen-productie' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Energie Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Energie' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Milieu Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Milieu' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Transport Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Transport' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Sociaal-Economisch Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Sociaal-Economisch' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a) 
Veiligheid Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Veiligheid' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Ruimte Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Ruimte' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
PiCToR Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'PiCToR' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
KMO-Maatregelen Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'KMO-Maatregelen' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Mobiliteit van onderzoekers Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Mobiliteit v Onderzoekers' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Ideas en ERC Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Ideas en ERC' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Internationale samenwerking Alle respondenten die de meeste interesse hebben in het technologiedomein 'Int samenwerking' binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
Overige technologiedomeinen
Geen enkel

Op hoogte van VCP
Ja Alle respondenten die reeds gehoord hebben van het Vlaamse Contactpunt Kaderprogramma
Neen Alle respondenten die nog niet gehoord hebben van het Vlaamse Contactpunt Kaderprogramma

Alle respondenten die behoren tot een andere instelling (S2)

Alle respondenten die de meeste interesse hebben in overige technologiedomeinen (S4a)
Alle respondenten die geen interesse hebben in één van deze technologiedomeinen binnen de Europese onderzoeksprogramma's (S4a)
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Steekproefstructuur – Geregistreerde gebruikers

32%
21%
12%
12%
7%
7%
3%
5%

27%
73%

100
%

47
31
18
18
11
10
5
8

40
108

148
N

Geregistreerde 
gebruikers

31%
15%
16%
9%
10%
9%
3%
7%

319
155
158
94
104
90
24
71

• Universiteit
• Onderzoeksinstelling
• KMO
• Grote onderneming
• Overheid
• Hogeschool
• Federatie/cluster
• Overige

TYPE INSTELLING

%N

Verdeling van de geregistreerden bij VCP 
(referentie = Departement EWI)

-
-

1015

• Vrouw
• Man
GESLACHT
TOTAAL

-
-

100%
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Steekproefstructuur – Geregistreerde gebruikers

%N

Geregistreerde 
gebruikers

129
12
3
2
1
1

148

• KP7
• Eureka
• CIP
• Euratom
• ERA-net
• Overige

MEESTE INTERESSE IN PROGRAMMADOMEIN: 

TOTAAL

87%
8%
2%
1%

-
-

100
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Steekproefstructuur – Geregistreerde gebruikers

%N

20%
14%
10%
7%
7%
7%
7%
5%
5%
5%
4%
4%
2%
1%

-

100

30
21
15
11
10
10
10
8
8
7
6
6
3
2
1

148

Geregistreerde 
gebruikers

• ICT
• Gezondheid
• Milieu
• Energie
• Ideas en ERC
• Voeding-Landbouw
• Materialen
• Transport
• KMO-Maatregelen
• Sociaal-Economisch
• Mobiliteit
• Internationale samenwerking
• Ruimte
• Veiligheid
• PiCtoR

MEESTE INTERESSE TECHNOLOGIEDOMEINEN:
TOTAAL
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Steekproefstructuur – Niet-geregistreerde gebruikers

85%
6%
5%
3%
1%

-
-

303
22
16
10
4
1
1

• Universiteit
• Hogeschool
• KMO
• Onderzoeksinstelling
• Grote onderneming
• Overheid
• Overige

TYPE INSTELLING

%N
Niet-geregistreerde gebruikers

128
229

357

• Vrouw
• Man
GESLACHT
TOTAAL

36%
64%

100
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Steekproefstructuur – Niet-geregistreerde gebruikers

%N

Niet-geregistreerde 
gebruikers

162
41
37
15
7
38
57

357

• KP7
• ERA-NET
• Eureka
• CIP
• Euratom
• Overige
• Geen enkele

MEESTE INTERESSE PROGRAMMADOMEIN:
TOTAAL

45%
11%
10%
4%
2%
11%
17%

100
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Steekproefstructuur – Niet-geregistreerde gebruikers

%N

20%
12%
8%
8%
7%
7%
7%
6%
5%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
6%
5%

100

70
43
30
28
25
24
24
20
19
13
6
5
4
3
3

23
17

357

Niet-geregistreerde gebruikers

• Gezondheid
• ICT
• Voeding-Landbouw
• Ideas en ERC
• Internationale samenwerking
• Milieu
• Sociaal-Economisch
• Mobiliteit
• Materialen
• Energie
• Transport
•Ruimte
• KMO-maatregelen
• PiCToR
• Veiligheid
• Overige technologiedomeinen
• Geen enkele

MEESTE INTERESSE TECHNOLOGIEDOMEINEN:
TOTAAL
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De resultaten van het onderzoek worden op de volgende wijze gepresenteerd :

� de resultaten van de diverse vragen worden per doelgroep gegroepeerd op basis van 

eenzelfde thematiek;

� de resultaten van de evaluatie van de dienstverlening van het VCP (geregistreerde 

gebruikers) zijn weergegeven in absolute waardes. De overige resultaten zijn %, berekend 

op de totale basis of een specifieke doelgroep. 

� waar binnen de resultaten een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende 

doelgroepen, wijzen de scores aanduid in het groen op een significant (vanaf 0.95 

significantieniveau) hogere score, de scores in het rood op een significant (vanaf op 0.95 

significantieniveau) lagere score

Presentatie van de resultaten

II.  ONDERZOEKSRESULTATEN

23

GEREGISTREERDE GEBRUIKERS
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10

31
16

23 19

68

60

71
42 48

10

5 13

19 16

3

3

6 3

9
1

10 14

0

20

40

60

80

100

Geen mening

Zeer ontevreden

Eerder ontevreden

Eerder tevreden

Zeer tevreden

In welke mate bent u in het algemeen tevreden over de… (Vr1/Vr12/Vr22/Vr30/Vr51)

Algemene tevredenheid over VCP-tools & dienstverlening

De gebruikers zijn in het algemeen tevreden over de verschillende tools en dienstverleningen die het 
VCP ter beschikking stelt. We stellen een grootste tevredenheid vast over de e-alert functie van 
Europrogs. Over de adviesverlening en de begeleiding zijn ze relatief iets minder tevreden.  

*kleine basis

Europrogs
Website

E-alerts Vormings-& 
infosessies

Adviesverlening & 
begeleiding: inhoudelijk 

Adviesverlening & 
begeleiding: vormelijk 

(N=148) (N=132) (N=38*) (N=31*) (N=31*)

In%

II.a Europrogs Website

25
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72

44

38

7
3

0

20

40

60

80

Ik wil op de hoogte blijven van
de laatste ontwikkelingen

Ik heb dit nodig voor mijn
functie

Ik overweeg een
projectvoorstel in te dienen

Louter interesse Andere

Vr2. “Kan u aangeven waarom u zich geregistreerd heeft op de website Europrogs van het VCP?

Redenen van registratie

BASIS: Geregistreerde gebruikers (N=148)

De interesse om zich op de website te registreren vloeit voornamelijk voort uit het feit dat de gebruiker 
op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen. 

Grote onderneming: 89%
Ander type instellingen: 37%

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk 

KMO: 61%
Ander type instellingen: 35%

Website Geregistreerde gebruikers

In%

Evaluatie VCP-dienstverlening
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8

19

29 27

14

3

0

20

40

60

80

Enkele keren per
week

Één keer per week Één keer om de 14
dagen

Één keer per maand Minder vaak Nooit

Alle geregistreerde gebruikers

Vr3. “Hoe vaak raadpleegt u de Europrogs-website?

Frequentie van bezoek aan website

BASIS: Geregistreerde gebruikers (N=148)

83% van de gebruikers bezoekt de website toch minstens één keer per maand. Slechts 3% beweert 
de website nooit te bezoeken.  

Website Geregistreerde gebruikers

In%
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Vr4. “Gaat u hierbij onmiddellijk naar het afgeschermde gedeelte waar u als geregistreerde gebruiker toegang toe hebt?”

Afgeschermd gedeelte website 

43%

57%

NEEN JA

Een kleine meerderheid gaat onmiddellijk door naar de programmaspecifieke informatie. 

BASIS: Bezoekers van website (in Vr. 3) (N=143)

Website Geregistreerde gebruikers

Evaluatie VCP-dienstverlening
29

Afgeschermd gedeelte website 

BASIS: Bezoekers van website (in Vr. 3) (N=143)

Volgens de helft van zij die de website raadplegen, biedt het afgeschermd gedeelte een meerwaarde 
t.o.v. de algemene website. Zij die in het algemeen tevreden zijn over de website in zijn geheel, zijn 
significant meer overtuigd van de meerwaarde die het log-in gedeelte biedt. 

2%

48%

22%

3%

25% Weet het niet

Zeer weinig
meerwaarde

Weinig meerwaarde

Veel meerwaarde

Zeer veel
meerwaarde

Vr5. “In welke mate heeft het afgeschermde gedeelte volgens u een meerwaarde t.o.v. het vrij toegankelijke gedeelte? 

50%Algemeen tevreden over website:57%
Algemeen ontevreden over website: 26%

Website Geregistreerde gebruikers
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1

14 15

30 32

8

0

20

40

60

80

Enkele keren per
week

Één keer per week Één keer om de 14
dagen

Één keer per maand Minder vaak Nooit

Bezoekers website

Frequentie van bezoek aan website

De algemene informatie op de website wordt minder vaak bezocht dan de website zelf. (cfr. Vraag 3)

Vr6. “Hoe vaak raadpleegt u de algemene informatie op de Europrogs-website? BASIS: Bezoekers van de website (N=143)

Website Geregistreerde gebruikers

In%

Evaluatie VCP-dienstverlening
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Vr. 7a
Duidelijk

5

14

5
10

3
8

11

64

15

67

0

20

40

60

80

100

Zeer
duidelijk

Eerder
duidelijk

Eerder
onduidelijk

Zeer
onduidelijk

Weet het niet Zeer relevant Eerder
relevant

Eerder niet
relevant

Helemaal
niet relevant

Weet het niet

Vr7. “In welke mate vindt u deze algemene informatie op de Europrogs-website: 

Algemene informatie op website
De algemene informatie op de Europrogs-website is overwegend duidelijk en relevant voor de persoon 
die deze algemene informatie raadpleegt. Voor de gebruikers die op een onderzoeksinstelling 
tewerkgesteld zijn, blijkt de informatie significant meer relevant te zijn dan voor de medewerkers aan 
andere instellingen.  

Vr. 7b
Relevant voor uw functie en taken 

BASIS: Zij die de algemene info raadplegen (Vr6) (N = 133)

72%
74% Onderzoeksinstelling: 96%

Andere instellingen: 67%

Website Geregistreerde gebruikers

In%
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Vr. 8a
Duidelijk

9 10
5 8

1
8

19

66

6

68

0

20

40

60

80

100

Zeer
duidelijk

Eerder
duidelijk

Eerder
onduidelijk

Zeer
onduidelijk

Weet het niet Zeer relevant Eerder
relevant

Eerder niet
relevant

Helemaal
niet relevant

Weet het niet

Vr8. “In welke mate vindt u de programmaspecifieke informatie die u op de Europrogs-website terugvindt: 

Programmaspecifieke informatie op website (1)

De programmaspecifieke informatie op de Europrogs website is relevanter voor de functie en taken dan 
de algemene info die op de website is terug te vinden. De universiteitsmedewerkers vinden de informatie 
wel significant minder duidelijk dan de werknemers aan de andere instellingen.   

Vr. 8b
Relevant voor uw functie en taken 

BASIS: Bezoekers website (Vr3) (N = 143)

77%
85%

<> 72% algemene informatie
<> 74% algemene informatie

15% Universiteit: 26%
Andere instellingen: 9%

Website Geregistreerde gebruikers

In%
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6% 44% 25% 6% 19%

Zeer veel meerwaarde Veel meerwaarde Weinig meerwaarde Zeer weinig meerwaarde Weet het niet

Vr8c. “In welke mate vindt u de programmaspecifieke informatie die u op de Europrogs-website terugvindt een meerwaarde 
hebben t.o.v. andere informatiekanalen zoals bv. CORDIS?”

Programmaspecifieke informatie op website (2)

De helft van de bezoekers van de website zijn overtuigd van de meerwaarde die de programma-
specifieke informatie op de website biedt t.o.v. andere informatiekanalen. Het bieden van deze 
meerwaarde blijkt een motivator te zijn van de algemene tevredenheid over de website in het algemeen 
(cfr. Vraag 5: meerwaarde afgeschermd t.o.v. vrij toegankelijk gedeelte)

BASIS: Bezoekers website (Vr3) (N = 143)

Algemeen tevreden over website: 62%
Algemeen ontevreden over website: 5%50%

Vr9: “Waarin bestaat volgens u die meerwaarde van Europrogs" (N=72)

− Officiële EU-websites bevatten heel wat informatie, maar het is moeilijk te vinden 
als je niet precies weet wat je moet zoeken 67%

− Europrogs biedt de meest recente informatie 47%
− Europrogs biedt een goede “vertaling” van het officiële aanbod 44%

− Europrogs biedt de mogelijkheid zeer gericht informatie te zoeken en te vinden 28%
− Europrogs biedt via de website allerlei nuttige tips 28%

− Europrogs biedt de mogelijkheid om over vertrouwelijke informatie te beschikken 21%

Website Geregistreerde gebruikers

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk 
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24

17

14

13

13

1

8

6

9

7

6

18

25

0 10 20 30

Totaal 

Ontbrekende elementen website

Één derde haalt geen ontbrekende elementen aan, maar ze missen blijkbaar wel de mogelijkheid om via 
dit informatie-/communicatiemiddel andere geregistreerde gebruikers te kunnen contacteren. 

Vr10. “Wat ontbreekt er volgens u op de Europrogs-website?” BASIS: Bezoekers website (Vr3) (N = 143)

De mogelijkheid om via de site in contact te komen met andere 
geregistreerde gebruikers

Een vermelding wanneer een bericht of mededeling op de site 
werd geplaatst

Een mogelijkheid om vanuit een specifiek onderdeel naar de 
helpdesk te mailen

Een discussieforum

Een sitemap

Een vermelding van de laatste update

Een volwaardig Engels luik

Een archief

De mogelijkheid om zelf berichten te posten

Gegevens over het gebruik van de website 

Niets 

Andere 

Weet het niet 

Universitaire instelling: 11%
Andere instelling: 30%

Website Geregistreerde gebruikers

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk 

In%
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47

22

17

13

11

6

1

13

8

5

5

30

0 10 20 30 40 50

Totaal 

Sterke punten website

Het feit dat het aanbod aan informatie zeer gevarieerd is, wordt als het sterkste punt van de website 
beschouwd. De informatie lijkt veelzijdig, maar niet overdadig te zijn!

Vr11a+b. “Wat zijn volgens u de sterke punten van de Europrogs-website?” BASIS: Bezoekers website (Vr3) (N = 143)

Er wordt informatie gegeven over meer dan alleen de nieuwe 
calls

Geen overdaad aan informatie

De website wordt erg up to date gehouden

Overzichtelijkheid
Enkel de”extra” informatie die je elders niet kunt vinden, is 

aanwezig op de website

Ik kan via de website een partnersearch lanceren

De mogelijkheid om een helpdesk te contacteren bij vragen

Lay-out website

De mogelijkheid een interessante gebeurtenis automatisch in 
mijn agenda te plaatsen

Niets 

Andere 

Weet het niet 

Website Geregistreerde gebruikers

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk 

In%
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24

14

13

13

10

1

12

5

8

7

7

21

25

0 10 20 30 40 50

Totaal 

Verbeterpunten website

Bijna 40% van de bezoekers van de website geeft geen verbeterpunten aan. De overzichtelijkheid blijkt 
een punt waaraan kan gewerkt worden. Ook moet er meer duidelijkheid zijn rondom het recent zijn van de 
berichten en de update van de website. 

Vr11c+d. “Wat zijn volgens u de verbeterpunten van de Europrogs-website?” BASIS: Bezoekers website (Vr3) (N = 143)

Overzichtelijkheid

Te veel informatie

Te veel doorverwijzingen naar andere sites

Het Engelstalige gedeelte

De lay-out

Er zou een vermelding moeten zijn wanneer er een bericht 
werd gepost

Geen duidelijkheid over (datum) meest recente update website

Achter sommige links zit geen bijkomende informatie of het 
duurt lang voor deze informatie binnenkomt

De website is momenteel niet interactief opgevat

Niets 

Andere 

Weet het niet 

Sommige luiken bevatten momenteel een overvloed aan 
berichten. Beter zou zijn een archief aan te leggen. 

Website Geregistreerde gebruikers

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk 

In%

II.b E-alerts

37
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Vr12. “Maakt u gebruik van de e-alert functie van Europrogs?”

Gebruik E-alert functie 

89%

11%

JA

NEEN

De nieuwsflash van Europrogs kent duidelijk geen gebrek aan daadwerkelijke gebruikers. Zij zijn in het 
algemeen ook tevreden over deze dienstverlening. 

E-alerts Geregistreerde gebruikers

BASIS: Geregistreerde gebruikers (N=148)

V13. “In welke mate bent u in het algemeen tevreden over de e-alert functie?” (N=132)

31% 60% 5% 3% 2%

Zeer tevreden Eerder tevreden Eerder ontevreden Zeer ontevreden Geen mening

91%

V20. “Waarom niet?” (N=16*)

Ik kijk voldoende vaak op de website N=4

Ik vond de informatie niet specifiek genoeg N=3

Andere N=2

Weet het niet N=7

*Kleine basis
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Vr. 14a
Duidelijk

26

11

3 2 2 1

23
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duidelijk
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duidelijk
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Zeer
onduidelijk

Weet het niet Zeer relevant Eerder
relevant

Eerder niet
relevant

Helemaal
niet relevant

Weet het niet

Vr14. “In welke mate vindt u de informatie in deze e-alerts: 

E-alerts evaluatie (1)

De informatie in de e-alerts wordt duidelijker en relevanter beschouwd dan de algemene informatie die 
er op de Europrogswebsite wordt teruggevonden. 

Vr. 14b
Relevant voor uw functie en taken 

BASIS: gebruikers e-alerts (Vr12) (N = 132)

84%
89%

Geregistreerde gebruikersE-alerts

<> 77% programmaspecifieke informatie website

<> 72% algemene informatie website
<> 85% programmaspecifieke informatie website

<> 74% algemene informatie website

In%
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15% 55% 14% 3% 12%

Zeer veel meerwaarde Veel meerwaarde Weinig meerwaarde Zeer weinig meerwaarde Weet het niet

Vr14c. “In welke mate vindt u de informatie in de e-alerts een meerwaarde hebben t.o.v. de website?”

Bijna drie kwart van de gebruikers van de e-alerts zijn overtuigd van de meerwaarde die deze specifieke 
tool biedt tov de Europrogs-website zelf. De e-alerts bieden voornamelijk het voordeel dat de website niet 
regelmatig moet bezocht worden om de nieuwe informatie te vernemen. 

70%

Vr15: “Waarin bestaat volgens u die meerwaarde " (N=93)

− Dankzij de e-alerts, hoef ik niet regelmatig zelf de website te bezoeken 86%
− Enkel de informatie uit mijn interessegebieden wordt mij aangeboden 26%
− De e-alerts attenderen ook op andere interessante gebeurtenissen of feiten 25%
− Weet het niet 1%

Geregistreerde gebruikers

E-alerts evaluatie (2)

BASIS: gebruikers e-alerts (Vr12) (N = 132)

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk 

E-alerts

Evaluatie VCP-dienstverlening
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Sterkste punt vs verbeterpunt E-alerts

Vr16a. “Wat is volgens u het sterkste punt van de e-alerts? 

Het feit dat de informatie in de E-alerts recent is, wordt aangehaald als het sterkste punt van deze tool. 
Hierdoor vormen de e-alerts een perfecte match met de website, die verbeterd kan worden op ‘het recent 
zijn van de berichten’ (cfr. Vr 11c+d).  

Geregistreerde gebruikersE-alerts

BASIS: gebruikers e-alerts (Vr12) (N = 132)

V16b. “Wat is volgens u het belangrijkste verbeterpunt
van de e-alerts?”

7

18

26

41

8

0 10 20 30 40 50

Weet het niet

Overzichtelijkheid

Enkel de informatie
die mij interesseert,

bereikt mij

Niet te lang

De meest recente
informatie wordt

aangeboden

43

9

12

14

17

5

0 10 20 30 40 50

Weet het niet

Andere

De mogelijkheid om onmiddellijk op een bericht te
reageren, ontbreekt momenteel

Lijst is momenteel soms te lang

Overzichtelijkheid 

De informatie per item is momenteel erg summier

In%In%
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Vr17. “Hoe vaak ontvangt u gemiddeld de e-alerts in uw mailbox?”

Frequentie e-alerts

De geregistreerde gebruikers die daarenboven ook de e-alerts gebruiken, hebben voornamelijk het 
idee dat deze email minstens 1 keer om de twee weken toekomt in hun mailbox. De frequentie wordt 
overwegend als ‘voldoende’ ervaren. 

Geregistreerde gebruikersE-alerts

BASIS: gebruikers e-alerts (Vr12) (N = 132)

5

89

4
2
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20

40
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80

100 Weet het niet

Te vaak 

Voldoende

Te weinig

Vr18. “Wat vindt u van de frequentie waarmee u de 
e-alerts ontvangt?”

In%

In%

II.c Dienstverlening VCP

43
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26%
21%

62%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vormings-en infosessies Adviesverlening en begeleiding Geen van deze

Vr21. “Van welke van deze aspecten van de dienstverlening hebt u zelf al gebruik gemaakt?”

Dienstverlening VCP 

Meer dan de helft van de geregistreerde gebruikers heeft nog nooit een beroep gedaan op deze 
diensten die het VCP aanbiedt. De algemene tevredenheid over de V&I-sessies van zij die er al 
gebruik van gemaakt hebben, is hoger dan deze over de adviesverlening en de begeleiding. 

Geregistreerde gebruikers

BASIS: Geregistreerde gebruikers (N=148)

Universiteit: 36%
Niet-Universiteit: 21%

Tevreden over V&I sessies (Vr. 22): 
N=33

Tevreden over inhoudelijke aspecten 
adviesverlening & begeleiding (Vr.30): N=20

Tevreden over vormelijke aspecten 
adviesverlening & begeleiding (Vr.51): N=21

(N=38*) (N=31*)

*Kleine basis

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk 

II.c Dienstverlening VCP
1.Vormingssessies & Informatiesessies

45

Alle resultaten worden in absolute waarde Alle resultaten worden in absolute waarde 
weergegeven door de kleine basis!!weergegeven door de kleine basis!!
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Vr23a. “Welke van volgende V&I-sessies die (mee) werden georganiseerd door het VCP hebt u gevolgd?”
Vr23b. “Welke van volgende V&I-sessies georganiseerd door derden, maar waar het VCP een presentatie of toelichting 
heeft gegeven, hebt u gevolgd?”

Deelname aan V&I-sessies

Er werd meer deelgenomen aan de sessies, georganiseerd door het VCP. De participatie aan Het 
Belgian KP7 launch event van 30/01/07 is het grootst. 

Geregistreerde gebruikers

BASIS: deelnemers V&I-sessies (N=38*)

V&I-sessies

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk 

*Kleine basis

Sessies & seminaries georganiseerd door het VCP

2

1

14
1

20
11
7
7
6
5

4

3

2

Colloquium 'Hoe uw innovatie met Europese steun realiseren' 
(23/05/2006)

Overige
Weet het niet

Belgian information Day on EU-FP7 Security R&D programme 
(14/04/2008)
Workshop ivm 'IMI: procedures en IPR policy' (25/04/2008)

Workshop naar aanleiding van de studie 'Vlaanderen betreffende het 
Europsees veiligheidsonderzoek' (21/11/2005)

Infosessie 'JMO's en KP7' (25/06/2007)

Infosessie SP People en Marie Curie acties (16/01/2007)
Infosessie SP Ideas en ERC (16/01/2007)

PICTOR launch event (22/02/2007)
Infosessie 'KMO's en KP7' (25/06/2007)

Aantal deelnemers
N=

Belgian KP7 launch event (30/01/2007)
Infosessie ERC Advanced Investigator Grants (03/12/2007)

Sessies & seminaries georganiseerd door derden

Weet het niet 6

Ugent-KP7 thematische infosessie food, agriculture & biotechnology 
(09/02/2007)
ITG-KP7 Health infosessie (29/08/2007)

KULeuven-Thematische infosessie Health and IMI (08/05/2008)

1

1

1

ITG-Infosessie Marie Curie individual grants, ITN, IRSES, COFUND & 
Ideas StG (22/05/2008)

1

Vito Lunch talk, presentatie 'Het Zevende Kaderprogramma en andere 
vormen van steun aan Europsese O&O' (16/11/2006)

2

Overige 10

KULeuven infosessie ITN (28/04/2008) 3
KULEuven-Marie Curie individual grants (26/05/2008) 3

Uhasselt-KP7 thematische infosessie SSH (27/02/2007) 3
CLUSTER seminar From idea to proposal (07-08/02/2008) 3

Agoria-Infosessie 'Wegwijs in Europese onderzoeksprogramma's voor 
ICT (31/01/2008) 4

KULeuven -KP7 thematische infosessie ICT (15/02/2007) 3

KULeuven infosessie People & Ideas (15/12/2006) 4
Ugent-KP7 thematische infosessie Health (09/02/2007) 4

N=
6

KULeuven-KP7 thematische infosessie NMP (15/02/2007) 5

Aantal deelnemers

U-Hasselt-KP7 Thematische infosessie Transport (27/02/2007)
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23

2

34

3 2 11

35

13

0

20

40

(Zeer) veel (Zeer) weinig Weet het niet (Zeer)
duidelijk

(Zeer)
onduidelijk

Weet het niet (Zeer)
relevant

Eerder niet
relevant

Weet het niet

Verduidelijkend

De sessies blijken duidelijk en relevant te zijn voor de deelnemers, hoewel ze in mindere mate 
verduidelijken wat de deelnemers van het VCP mogen verwachten. 

Relevant voor uw functie en taken 

Geregistreerde gebruikers

Evaluatie V&I-sessies

Vr24. “In welke mate verduidelijkten deze sessies welke dienstverlening u van het VCP mag verwachten? “
Vr25a. “In welke mate vond u de inhoud van deze sessies duidelijk?”
Vr25b. “In welke mate vond u de inhoud van deze sessies relevant voor uw functie en taken?”

BASIS: deelnemers V&I-sessies (N=38*)

Duidelijk 

*Kleine basis

V&I-sessies

N=

N= N=
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Evaluatie V&I-sessies

36

285

1 1

5

(Helemaal) niet akkoord (Helemaal) akkoord Weet het niet

De deelnemers zijn tevreden over het interactief karakter van de georganiseerde sessies. Er werd minder 
ingegaan op de wijzigingen in 7KP. 

Vr26. “In welke mate gaat u akkoord met volgende uitspraken? : 
BASIS: deelnemers V&I-sessies (N=38*)

*Kleine basis

V&I-sessies

Er was de mogelijkheid tot het stellen van 
bijkomende vragen 

Er werd ingegaan op de wijzigingen die zich 
hebben voorgedaan in 7KP t.o.v. 6KP

N=

N=
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Inhoud V&I-sessies

17
12

9
7

2
2

23
22

20
13
13

916
15

13
9
8

6

22
22

19
20

14
10

(zeer)weinig (zeer)veel

De elementen betreffende 7KP kwamen in het algemeen meer aan bod in deze sessies dan de 
onderwerpen betreffende de Europese onderzoeksprogramma’s. 

Vr27&Vr28. “Geef aan in welke mate de volgende elementen betreffende… aan bod kwamen?”

BASIS: deelnemers V&I-sessies (N=38*)

*Kleine basis

V&I-sessies

De individuele programma’s

De specifieke problematiek van KMO’s

ERC
De resultaten van vorige programma’s
Andere programma’s dan 7KP
ERA-netten
Het vervolgtraject (na 2013)

De deelnemingsvoorwaarden

De inhoudelijke herschikking van de programma’s
De beschikbare budgetten

Wijzigingen in typologie van samenwerkingsverbanden
Juridische en financiële aspecten 
bij indienen projectvoorstel

Europese onderzoeksprogramma’s

7KP

(WHN:11)

(WHN:12)

(WHN: 12)

(WHN: 14)

(WHN: 14)

(WHN: 9)

(WHN: 9)

(WHN: 13)

(WHN: 9)

(WHN: 8)

(WHN: 12)

(WHN: 10)

N=
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Suggesties/opmerkingen

Van de 38 deelnemers aan deze sessies, hebben er 29 geen opmerkingen of 
suggesties
Sommige onder hen geven advies zoals

� meer informatie over het aanbod aan infosessies bieden (N=3), meer praktische 
voorbeelden (N=2), een uitgebreidere helpdesk (N=2), meer uitgaan van het standpunt van 
de onderzoeker (N=1), meer centraliseren (N=1), minder administratief gerichte informatie 
geven (N=1) en meer aandacht voor de KMO’s (N=1). 

BASIS: deelnemers V&I-sessies (N=38*)

*Kleine basis

V&I-sessies

II.c Dienstverlening VCP
2. Adviesverlening & begeleiding

a) Inhoudelijke aspecten

51

Alle resultaten worden in absolute waarde Alle resultaten worden in absolute waarde 
weergegeven door de kleine basis!!weergegeven door de kleine basis!!
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17

13

7 7

Voorbereiding projectvoorstel Stand van zaken projectvoorstel Opvolging na goedkeuring
projectvoorstel

Geen van deze

Vr31. “Van welke van de volgende inhoudelijke aspecten van de VCP-dienstverlening heeft u al gebruik gemaakt?”

Gebruik van de A&B van het VCP 

Er wordt het meeste gebruik gemaakt van de adviesverlening en begeleiding in de beginfase van een 
project, namelijk bij de voorbereiding van het voorstel. 

Geregistreerde gebruikers

*Kleine basis

A&B: inhoudelijk

BASIS: Gebruik A&B (N=31*)

N=

Evaluatie VCP-dienstverlening
53

In FASE 1 : A&B bij de voorbereiding van het projectvoorstel (N=17*)

� Onder hen die in deze fase een beroep hebben gedaan op het VCP, is de tevredenheid (heel/eerder tevreden) 
het hoogste over de financiële aspecten en de adviesverlening over de belangrijke inhoudelijke elementen. Velen 
hebben geen mening/niet van toepassing bij de opgesomde diensten die het VCP biedt, waaruit we kunnen 
afleiden dat deze ongekend zijn onder dit publiek. 

� Voor 6 respondenten was het resultaat van de deelname aan de oproep ‘above treshold’, maar slechts 1 vond 
dat het advies en de begeleiding van het VCP heeft geholpen bij het halen van de drempel. 

� De dienstverlening van het VCP was (heel) doorslaggevend voor :
� Het voldoen aan de elementen die belangrijk waren in de oproep: voor 6 mensen
� De kwaliteit van het voorstel: voor 4 mensen 
� De samenstelling van het consortium: voor 3 mensen 

Toegevoegde waarde VCP (1) 

Door het klein aantal respondenten dat reeds gebruik gemaakt heeft van de verschillende diensten, 
worden de belangrijkste conclusies samengevat uit vragen 32-40.

Geregistreerde gebruikers

*Kleine basis

A&B: inhoudelijk

A&B: inhoudelijk
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In FASE 2 : A&B bij de stand van zaken van het projectvoorstel (N=13*)

� Gemiddeld hebben zij een 3-tal keer een beroep gedaan op deze dienst.

�In deze tweede fase, heeft men voornamelijk nood aan alle soorten informatie, behalve het specifieke advies 
omtrent de samenstelling van een consortium wordt heel weinig vermeld.  

�9 personen waren (zeer) tevreden over de informatie die het VCP verschaft heeft in deze fase van de 
voorstelindiening.

In FASE 3 : A&B bij opvolging na goedkeuring (N=7*)

� Dit advies bestaat uit financieel-juridische aspecten, het opvragen van de resultaten van het voorstel of de
voorbereiding van het contact.

Toegevoegde waarde VCP (2) 

Door het klein aantal respondenten dat reeds gebruik gemaakt heeft van de verschillende diensten, 
worden de belangrijkste conclusies samengevat uit vragen 32-40.

Geregistreerde gebruikers

*Kleine basis

A&B: inhoudelijk

A&B: inhoudelijk
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Toegevoegde waarde VCP (2)

9

22

0
5

10
15
20
25

NEEN JA

Drie kwart heeft reeds projectvoorstellen ingediend zonder het VCP te raadplegen. De belangrijkste 
reden hiervoor is dat de hulp die zij bijvoorbeeld op hun instelling krijgen, volstaat. 

BASIS: Gebruik A&B (N=31*)

*Kleine basis

Vr42. “Heeft u al projectvoorstellen ingediend zonder gebruik te maken van de dienstverlening die het VCP aanbiedt?”

Waarom wel? (N=22*)
-Hulp elders volstaat N=15
-Geen hulp nodig bij indienen voorstel N=9
-Kende dienstverlening VCP niet N=3
-Andere N=3

Waarom niet? (N=9*)
-Niet eerder een voorstel ingediend en wens maximaal gebruik te maken van deze dienstverlening N=3
-VCP is goed op de hoogte en kan gericht helpen bij voorstel N=3
-Bij een vorige gelegenheid zeer tevreden en wens opnieuw te gebruiken N=2
-Andere N=3

Resultaat oproep? (N=22*)
-Below treshold N=1
-Below treshold but not considered N=3
-Above treshold and approved N=11
-Weet het niet N=7

A&B: inhoudelijk

N=



29

Evaluatie VCP-dienstverlening
56

Toegevoegde waarde VCP (3)

2

29

0

10

20

30

40

JA NEEN

2 respondenten hebben ooit het advies gekregen om het projectvoorstel niet in te dienen. 

BASIS: Gebruik A&B (N=31*)

*Kleine basis

Vr46. “Heeft het VCP u bij contactname en op basis van uw initiële projectvoorstel al ooit afgeraden effectief een 
projectvoorstel in te dienen?”

Reden? (N=2*): Het voorstel paste niet binnen de call
waarvan sprake was en VCP raadde aan om te wachten op 
een volgende. 

A&B: inhoudelijk

N=

II.c Dienstverlening VCP
2. Adviesverlening & begeleiding

b) Vormelijke aspecten

57

Alle resultaten worden in absolute waarde Alle resultaten worden in absolute waarde 
weergegeven door de kleine basis!!weergegeven door de kleine basis!!



30

Evaluatie VCP-dienstverlening
58

21

17

11

3

Telefonische helpdesk E-mail helpdesk Face-to-face adviesverlening Geen van deze/andere

Vr52. “Welke vorm van adviesverlening of begeleiding hebt u sinds medio 2005 gebruikt?”

Gebruik van de A&B van het VCP 

De telefonische helpdesk is de meest gebruikte vorm van dienstverlening. De telefonische en email 
helpdesk lijkt net iets meer toegankelijk dan de face to face. 

Geregistreerde gebruikers

*Kleine basis

BASIS: Gebruik A&B (N=31*)

A&B: Vormelijk

Gemiddeld 
gebruik 
gemaakt: 

9 keer 10 keer 3 keer

N=
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Snelheid

18

12

101

3

2

(Zeer) traag (Zeer) snel

Vr54/59/64. “Hoe snel bent u gemiddeld bij de juiste contactpersoon van het VCP terecht gekomen? 

De elektronische weg lijkt de meest snelle om een antwoord te verkrijgen, maar via de telefoon komt 
men blijkbaar net iets sneller bij de juiste contactpersoon terecht. 

Telefonisch (N=21)

E-mail (N=17)

Face to face (N=11)

Vr55/60/65. “Hoe lang duurde het gemiddeld tot uw vraag beantwoord was?”

6 2

2

5

6

3

5

1

0
Onmiddellijk Enkele uren Een dag Enkele dagen Een week

Telefonisch (N=21)

E-mail (N=17)

Face to face (N=11) Gemiddeld: 1 dag

A&B: Vormelijk

N=

N=
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Tevredenheid

Vr56/61/66. “Hoe tevreden was u over het verstrekte advies?”

A&B: Vormelijk

15

13

92

3

5

(Zeer)ontevreden (Zeer)tevreden

Telefonisch (N=21)

E-mail (N=17)

Face to face (N=11)

N=
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Suggesties/opmerkingen: Adviesverlening & Begeleiding

*Kleine basis

V&I-sessies

Inhoudelijke 
aspecten

-Contact tussen EUcel en onderzoeker (EUcel als intermediar)

-Sneller antwoorden 

-Weinig tot geen respons van EIS-expert

-Tevreden over hulp Sirris

-Wens tot overzicht van winnende en verliezende calls van anderen

-Vervelend paswoord bij inloggen

-Adviesverlening verschilt van persoon tot persoon

-Gedetailleerder advies geven

Enkele spontane antwoorden

Vormelijke 
aspecten

-Telefonische helpdesk beter op eigen instelling organiseren. VCP enkel voor 
problemen die EUcel niet kan oplossen

-Advies over welke thema’s binnen de verschillende subsidieregelingen vallen 

-Duidelijker zijn

-Sneller opvolgen 

-Te beperkt
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II.c Dienstverlening VCP
2. Adviesverlening & begeleiding

c) PartnerSearch

62

Evaluatie VCP-dienstverlening
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Vr68. “Hoe vaak hebt u het VCP al ingeschakeld om u te helpen bij partnersearch?”

Gebruik Partnersearch

Slechts 3 personen uit deze steekproef hebben ooit een beroep gedaan op het VCP voor 
partnersearch. 

Geregistreerde gebruikers

*Kleine basis

BASIS: Gebruik A&B (N=31*)

PartnerSearch

-Deze 3 personen waren in het algemeen tevreden over deze dienstverlening en het VCP heeft ook voor alledrie (zeer)goed 
voldaan aan de verwachtingen die ze hadden betreffende hun verzoek.

-Ze hebben het VCP slechts voor 1 projectvoorstel ingeschakeld voor partnersearch

-1 van deze 3 beschikte reeds over een partner voor het contact met VCP, terwijl de andere 2 personen nog geen partner 
hadden en het VCP raadpleegden omdat het onderwerp van de call weinig verwant was met onderzoeksinteresse (dus 
moeilijk om reeds partners te hebben) EN omdat die persoon nog nooit eerder had samengewerkt met partners buiten België. 

-1 persoon had een duidelijk idee over het aantal partners en maakte dit ook duidelijk 

-2 personen hadden een duidelijk idee over het type partner dat ze zochten, en maakten dit op hun beurt ook duidelijk 

-Geen van de drie daarentegen had een idee over het aantal landen waar ze partners zochten.

N=
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Conclusies/Aanbevelingen

Geregistreerde gebruikers:

Voornaamste reden van registratie: op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen

Kwaliteit dienstverlening & tevredenheid

Website
� Een motivator van de tevredenheid over de website is de meerwaarde die het afgeschermd gedeelte

(met de programmaspecifieke informatie) van de website biedt  t.o.v. de algemene info die hierop te 
vinden is. In dit log-in gedeelte zouden de gebruikers dus zeker de laatste ontwikkelingen moeten kunnen 
terugvinden

� De bezoekers missen wel de mogelijkheid om via de website in contact te komen met andere 
geregistreerde gebruikers

� De website kan eventueel verbeterd worden door aan de overzichtelijkheid te sleutelen. 

E-alerts
� Deze VCP-tool kent de grootste tevredenheid onder de tools en dienstverleningen die het VCP ter 

beschikking stelt

� Deze nieuwsflashs vormen een perfecte aanvulling van de website in het algemeen. Deze maken het de 
gebruiker gemakkelijk vermits hij/zij niet via de website naar informatie op zoek moet gaan.

� Daarenboven wordt de meest recente informatie via deze tool aangeboden volgens de personen die de e-
alert gebruiken. 

Geregistreerde gebruikers
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Conclusies/Aanbevelingen

Geregistreerde gebruikers:

Vormings- en Informatiesessies
� In de V&I-sessies zou er net iets meer aandacht kunnen besteed worden aan wat de 

deelnemers van het VCP kunnen verwachten. 

Adviesverlening en begeleiding
� Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van deze dienstverlening van het VCP in een 

beginfase van een projectvoorstel, namelijk bij de voorbereiding van het projectvoorstel. 
Velen zijn onbekend met de specifieke adviesverlening waarop ze een beroep kunnen 
doen. 

� De adviesverlening en begeleiding via elektronische weg lijkt de meest snelle om een 
antwoord te verkrijgen, maar via de telefoon komt men blijkbaar net iets sneller bij de juiste 
contactpersoon terecht. 

Geregistreerde gebruikers



34

III.  ONDERZOEKSRESULTATEN

66

NIET-GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

Evaluatie VCP-dienstverlening
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17%

83%

JA

NEEN

Vr1. “Had u al gehoord van het Vlaamse Contactpunt Kaderprogramma?”

Bekendheid Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

BASIS: N=357

De meerderheid van de niet-geregistreerde gebruikers had, voor deze bevraging, nog nooit van het VCP 
gehoord. Het VCP kent duidelijk een grotere bekendheid bij zij die de meeste interesse hebben in het 
programmadomein KP7 binnen de Europese onderzoeksprogramma’s. 

KP7: 31%
Andere programmadomeinen: 5%

Niet-Geregistreerde gebruikers
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Vr2. “Kan u de redenen aangeven waarom u zich niet hebt geregistreerd op Europrogs, het internetplatform van het 
VCP?”

Redenen van niet-registratie

BASIS: niet-gebruikers die het VCP kennen in Vr.1 (N=60*)

1 op 2 personen, die het VCP-platform kennen, hebben zich niet geregistreerd op Europrogs omdat zij een 
beroep doen op de contactpersoon binnen hun instelling. In een tweede instantie doen ze een beroep op de 
informatie die via de officiële EU-kanalen wordt verstrekt. 

57

52

27

13
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12

2

2
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12

3

3
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Contacteer contactpersoon Europese programma's op instelling voor informatie

Contacteer contactpersoon Europese programma's op instelling voor
ondersteuning en dit werkt goed

Maak enkel gebruik van info via officiële EU-kanalen

Nooit overwogen  project in te dienen in kader van Europees
onderzoeksprogramma

Iemand anders binnen onderzoeksgroep is verantwoordelijk voor coördineren
van opmaak van projectvoorstellen in het kader van Europese programma's

Contacteer contactpersoon Europese programma's op instelling voor
partnersearch

Enkel nood aan de meer specifieke dienstverlening die het VCP aanbiedt

Contacteer EIS-expert voor mijn sector voor informatie

Contacteer EIS-expert voor mijn sector voor ondersteuning en dit werkt goed

Interesseert mij gewoon niet

Contacteer EIS-expert voor mijn sector voor partnersearch

Andere

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk

Universiteit: 68%
Niet-Universiteit: 15%

Universiteit: 62%
Niet-Universiteit: 15%

Niet-Geregistreerde gebruikers
* Kleine basis

5 van de 7 respondenten die reeds gebruik 
hebben gemaakt van de dienstverlening van 
het VCP zijn hier (zeer) tevreden over. 

In %

Evaluatie VCP-dienstverlening
69

Vr3. “Staat u zelf in voor partnersearch?”

PartnerSearch

Drie kwart van de personen die de contactpersoon van hun instelling of de EIS-expert voor hun sector 
NIET contacteren voor partnersearch, staan hier zelf voor in. 

75%

25%

JA

NEEN

BASIS: Zij die niemand contacteren voor hun 
partnersearch in Vr.2 (N=53*)

*Kleine basis

Niet-Geregistreerde gebruikers
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Vr4. “Nu u afweet van het bestaan van het VCP en de doelstellingen ervan, zou u zich dan registreren op Europrogs?”

Bereidheid tot registratie

Nu zij van het bestaan van het VCP afweten, is 65% bereid zich te registreren. De grootste interesse gaat uit 
naar de ‘E-alerts’. Het motief van de personen die geen intentie hebben om zich te registreren is het feit dat 
ze er geen behoefte aan hebben. 

BASIS: niet-gebruikers die het VCP niet kennen in Vr.1 (N=297)

35% 65%

Neen JA

“Vr. 6: Waarom niet ?" (N=105)

− Heb er geen behoefte aan 31%
− Ik zie er het nut niet van in 26%
− Ben niet van plan deel te nemen 

aan Europese programma’s 26%
− Andere 30%

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk 

“Vr. 5: Gelieve aan te geven van welke dienstverlening van het 
VCP u in de toekomst gebruik zou willen/kunnen maken ?"
(N=192)

− E-alerts 76%
− Adviesverlening & begeleiding 67%
− Vormings-/infosessies 66%
− Partnersearch 50%

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk 

Eureka: 83%
Andere programmadomeinen: 63%

Niet-Geregistreerde gebruikers
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Vr7. “Welke suggesties/bedenkingen hebt u m.b.t. het VCP? 

Suggesties/bedenkingen (1)

De niet-geregistreerde gebruikers geven voornamelijk advies: het VCP zou aan haar naambekendheid 
moeten werken en meer informatie bieden. 11% van de respondenten meldt geen behoefte te hebben aan 
deze specifieke dienstverlening.  

BASIS: niet-gebruikers (N=357)

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk 

Niet-Geregistreerde gebruikers

-Meer naambekendheid creëren: 6%

-Meer (duidelijke) informatie: 6%

Basis N=357 100%
Advies 75 21%

Geen behoefte 39 11%

Algemeen positieve 
commentaar 29 8%

Algemeen negatieve 
commentaar 27 8%

Niet van toepassing 26 7%

Geen ervaring met VCP 12 3%

Weet het niet/geen 
antwoord 60 17%
Geen suggesties 116 32%

-Instelling zorgt hiervoor: 4%

-Te tijdrovend: 4%
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N %
Basis 357 100
Advies 75 21%

Meer naamsbekendheid creëren 23 6%

Meer (duidelijke) informatie 20 6%

Doelstellingen VCP bekend maken 10 3%
Europees niveau ipv Vlaams niveau 6 2%
Andere 6 2%
VCP dient interesse van de onderzoekers te vragen/ 4 1%
Professionele (deskundige) ondersteuning bieden, NIET 
enkel versturen van algemeenheden 4 1%Advies naar kwaliteit proposals/meer informatie over 
slaagkansen 3 -
Advies over procesbegeleiding 3 -
Meer openheid over projectevaluatie bij EU 3 -
Zorgen voor gecentraliseerde informatie 3 -
Proactiviteit (actief partners/projecten zoeken) 3 -
Betere communicatie 2 -

Geen behoefte 39 11%
Geen behoefte hieraan/ niet nuttig 16 4%
De instelling (verantwoordelijke personen binnen 
instelling) voorziet van voldoende inlichtingen en info 
bijgevolg biedt VCP geen meerwaarde 14 4%
Info via andere, lokale instellingen 9 3%
Info komt via netwerking en niet via 3de instantie 6 2%

Vr7. “Welke suggesties/bedenkingen hebt u m.b.t. het VCP? 

Suggesties/bedenkingen(2)

BASIS: niet-gebruikers (N=357)

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk 

Niet-Geregistreerde gebruikers
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Vr7. “Welke suggesties/bedenkingen hebt u m.b.t. het VCP? 

Suggesties/bedenkingen(3)

Het aantal positieve reacties is vergelijkbaar met het aantal negatieve reacties. 
De negatievere gevoelens komen voort uit het feit dat het een té tijdrovende procedure is. 

BASIS: niet-gebruikers (N=357)

Totaal % > 100%, meerdere antwoorden mogelijk 

Niet-Geregistreerde gebruikers

N %
Basis 357 100
Algemeen positieve commentaar 29 8%

VCP llijkt een goed initiatief 9 3%
Goede informatiebron 8 2%
Efficiënt/nuttig 6 2%
Zal website VCP bekijken 3 -
Zal meer gebruik maken van het VCP 2 -
Emails zijn interessant 2 -

Algemeen negatieve commentaar 27 8%
Te tijdrovend 13 4%
Eenvoudigheid (te ingewikkelde procedure, te veel 
tussenstappen) 6 2%
Andere 4 1%
Niet gebruiksvriendelijk 3 -
Geen postitieve ervaring, geen bruikbaar project in 
verleden behaald 2 -
Website in Engels 1 -
Website is onoverzichtelijk 1 -

Weinig vertrouwen in derden voor informatieverwerving 1 -
Te grote afstand met uitvoerders van project/lokale 
ondersteuning bieden 1 -

N %
Basis 357 100
Niet van toepassing 26 7%

Deelname VCP niet van toepassing voor mij/niet binnen 
vakgebied 16 4%
Onderwerpen binnen Europees kaderprogramma liggen 
te ver van persoonlijk onderzoeksdomein (te niche 
domeinen, te hot topic domeinen) 10 3%

Geen ervaring met VCP 12 3%

Weet het niet/geen antwoord 60 17%
Geen suggesties 116 32%
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Conclusies/Aanbevelingen

NIET-Geregistreerde gebruikers:

Het VCP is slechts bij 17% van deze doelgroep bekend. Bijgevolg is de hoofdreden van niet-
registratie de onbekendheid met het VCP-platform. Deze dienstverlening van de Vlaamse 
overheid dient bijgevolg gepromoot te worden bij de niet-geregistreerden van de website. 

Zij die het VCP kenden, en zich niet geregistreerd hebben, halen als belangrijkste reden van niet-
registratie aan dat terecht kunnen voor informatie en adviesverlening op hun eigen instelling en 
hier tevreden over zijn. 
Het VCP zou samen met de individuele instellingen tot een definiëring van de taken moeten 
komen, om dubbele adviesverlening te vermijden. Op deze manier zal het VCP ook minder als 
‘overbodig’ kunnen beschouwd worden.

Bij de meerderheid van zij die het VCP niet kenden, is er een interesse in dit platform (wensen 
zich te registreren) en voornamelijk in de e-alerts. 

Niet-Geregistreerde gebruikers
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