
 Naam evaluatie VCP/NCP-werking 

 Volledige naam Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) 

 Aanleiding evaluatie Het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) werd opgericht in 2002 met de bedoeling de Vlaamse deelname  
 aan Europese onderzoeksprogramma’s in het algemeen en de Kaderprogramma’s in het bijzonder maximaal te  
 ondersteunen. Binnen het Vlaamse Contactpunt is voorzien in een NCP-functie, waarbij NCP staat voor National  
 Contact Point.  
 De NCP-functie dient o.m. in te staan voor de gerichte verspreiding van informatie naar het veld van potentiële  
 kandidaten voor deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s en fungeert verder als een eerste aanspreekpunt  
 voor betreffende groep wanneer deze laatsten een dergelijke deelname effectief overwegen. 
  
 Het Vlaams ContactPunt Kaderprogramma (VCP) bestaat sinds de oprichting uit een samenwerkingverband tussen  
 het departement EWI en het IWT-Vlaanderen. In 2002 bleek uit de analyses van de Vlaamse deelname aan de  
 Europese Kaderprogramma’s dat die deelname globaal genomen relatief is gedaald. Daarom werd een actieplan  
 6de Kaderprogramma geïnitieerd ter bevordering van deze deelname. 
  
 De belangrijkste doelstelling  van het actieplan 6de Kaderprogramma hoger vermeld was de deelname van Vlaamse  
 onderzoekers aan het Kaderprogramma te faciliteren, daardoor de deelname te bevorderen en eerder geschetste  
 relatieve afname te stoppen en mogelijk om te keren. De stabilisering en de mogelijke verhoging van de financiële  
 return wordt daarbij beschouwd als een afgeleid resultaat. Tevens wordt er op gedrukt dat de financiële return ook  
 niet de enige drijfveer is om de deelname aan de Kaderprogramma’s te stimuleren. De toegang tot vooraanstaande  
 netwerken van kennisontwikkeling en innovatie die men door deelname aan het Kaderprogramma kan verwerven, is  
 minstens even belangrijk.  
  
 Als instrument ter bevordering van de Vlaamse deelname aan het (6de) Kaderprogramma wordt in de nota het VCP  
 naar voor geschoven. Zoals hoger aangegeven is het VCP een samenwerkingverband tussen het departement EWI  
 en het IWT-Vlaanderen.  
 De rol van het VCP is dat van coördinatieplatform tussen beide partijen en moet instaan voor de uitvoering van alle  
 actiepunten opgenomen in de nota. Tevens wordt in het VCP de NCP-werking ondergebracht. 
 EWI en IWT vervulden deze rol gezamenlijk. Afspraak was hierbij dat de programmavertegenwoordigers (PC’s)  
 meteen ook de rol van NCP op zich zouden nemen. 
 In essentie was de taakverdeling binnen de overkoepelende organisatiestructuur van het VCP als volgt: 
 o EWI stond in voor de coördinatie van de beleidsvoorbereiding en van de vertegenwoordiging in de  
 programmacomités en de Belgische overlegstructuren; 
 o IWT stond in voor de coördinatie van de NCP-werking. 
  
 De belangrijkste objectieven en taken van het VCP waren en zijn :  



 * De proactieve opvolging van de beleidsontwikkelingen in de Europese Onderzoeksruimte, om deze waar relevant  
 als hefboom te gebruiken voor de ontwikkeling en/of bijsturing van Vlaamse, resp. federale beleidsmaatregelen.  
 
 Hieronder valt tevens het monitoren van de Vlaamse deelname aan het Kaderprogramma als een directe bron van  
 beleidsinformatie. 
 * De vertolking van het Vlaamse standpunt binnen de Belgische en Europese overlegorganen, om maximaal de  
 Vlaamse belangen te waarborgen en bij te dragen tot de ontwikkeling van een efficiënt beleid binnen de EU. 
 * De stimulering van de Vlaamse deelname aan het Kaderprogramma door gerichte, proactieve  
 informatieverstrekking, opleiding en begeleiding, waarbij maximaal wordt gestreefd naar synergie met overige  
 actoren. Vlaamse deelname aan het Kaderprogramma is belangrijk omdat: 
 - Het om internationale competitie gaat en aldus de kwaliteit van het Vlaamse onderzoek verder verhoogt. 
 - Het een niet onbelangrijke budgettaire return voor Vlaanderen vertegenwoordigt. 
  
 De activiteiten in het kader van de laatste doelstelling krijgen (nog steeds) invulling via de National Contact Point  
 werking (NCP-werking) 

 Beleidscontext algemeen In de beleidsnota 2004-2009  is een korte passage over de multilaterale samenwerking opgenomen, waarin ook  
 verwezen wordt naar het Europese 7de Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling. Deze passage luidt als  
 volgt: 
  
 "In het multilaterale beleid heeft de Vlaamse overheid zich tot op heden geconcentreerd op het stimuleren van de  
 Vlaamse deelname aan internationale onderzoeksprogramma’s. Ook in het kader van technologische transfers zal  
 naar samenwerking worden gezocht. 
  
 De Regering zal op deze ingeslagen weg verder gaan zodat Vlaanderen als middelgrote regio maximaal kan  
 inspelen op de mogelijkheden die worden geboden door de snel ontwikkelende Europese Onderzoeksruimte en  
 andere multilaterale initiatieven die zich aandienen.  
  
 Vlaanderen zal in overleg met de andere Belgische partners bij de voorbereiding van het Zevende Europese  
 Kaderprogramma een beleid voeren dat er op gericht is de eigen beleidsprioriteiten tot zijn recht te laten komen. In  
 het bijzonder vormt de oprichting van de European Research Council (ERC) hierbij een belangrijk aandachtspunt. De  
 Regering zal de verschillende initiatieven gericht op een versterking van de Vlaamse deelname aan het  
 Kaderprogramma verder uitbouwen en waar nodig bijsturen om de performantie en de transparantie te verhogen." 
  



 Een belangrijk initiatief waar in deze passage impliciet naar wordt verwezen, is het platform dat door de Vlaamse  
 overheid werd opgericht om de Vlaamse deelname aan het Kaderprogramma te stimuleren, met name het Vlaamse  
 Contactpunt Kaderprogramma (of VCP) dat al in 2002 werd opgericht n.a.v. het 6de Kaderprogramma van de EU.  
  
 In de volgende beleidsbrieven (2005, 2006-2007 en 2008) wordt in meer of mindere mate specifieke aandacht  
 besteed aan het 7de Kaderprogramma binnen het luik van de multilaterale samenwerking.  
 De belangrijkste elementen uit deze nota’s in deze context betreffen het optimaliseren van het Vlaams Contactpunt  
 kaderprogramma (VCP) om de Vlaamse deelname aan het Kaderprogramma maximaal te ondersteunen. 

 Beleidscontext evolutie In 2005 werd de taakverdeling tussen beide organisaties gereorganiseerd. De NCP-werking wordt niet alleen  
 gecoördineerd door het IWT, maar de NCP’s voor alle thema’s bevinden zich nu bij het IWT. De  
 programmavertegenwoordiging daarentegen wordt gecoördineerd en uitgevoerd door EWI. Dit laatste betekent dat  
 alle programmavertegenwoordigers deel uitmaken van EWI.  
  
 Kort na de goedkeuring van het 7de KP door de Europese instanties,  werd het actieplan goedgekeurd (op 4 mei 2007) 
 door de Vlaamse Regering en dit omdat niet alleen een efficiënte en zo representatieve standpuntbepaling 
 noodzakelijk is, maar ook een praktische ondersteuning van Vlaamse kandidaat-deelnemers. 
 In het actieplan wordt in essentie een onderscheid gemaakt tussen de beleidsvoorbereidende component en de  
 beleidsuitvoerende component van het VCP. 
 De beleidsvoorbereidende component heeft tot doel tot een pro-actief Vlaamse beleid m.b.t. de Europese  
 onderzoeksprogramma's te komen en is ondergebracht bij het departement EWI.  
  
 De beleidsuitvoerende component binnen het VCP is de verantwoordelijkheid van het IWT en heeft betrekking op de  
 ondersteuning van de Vlaamse deelname aan Europese onderzoeksprogramma's, m.a.w. het vervullen van de NCP- 
 functie. 

 Te verwachten evoluties Er worden in de nabije toekomst geen grote evoluties verwacht wat de beleidscontext betreft. 



 Beoogde doelstellingen De evaluatie richt zich enerzijds op het opsporen van voorbeelden van evaluatiemethoden om de performantie van  
 NCP's te meten en dit met het doel een Vlaamse methodologie op te stellen. Anderzijds heeft de evaluatie betrekking 
 op de werking van de NCP-functie en welke meerwaarde deze oplevert naar ondersteuning van de Vlaamse  
 deelname aan de Europese onderzoeksprogramma's. 
 De evaluatie zal gebeuren tegen de achtergrond van de hoger geschetste beleidscontext. 
 Resultaten :  
 - Analyse van de wijze waarop de NCP-functie tot op heden werd ingevuld o.m. rekening houden met de wijzigingen in 
  de "guidelines" van de Europses Commissie; 
 - Vergelijkende analyse van de structuur en inbedding van de NCP-functie in verschillende landen en/of regio's. 
 - Analyse van de evolutie van de deelname aan 6KP en eventueel 5KP, analyse van de bekendheid en de  
 aangeboden dienstverlening van de NCP-functie; 
 - Analyse van de gegevens die worden bijgehouden in de boordtabel; inschatting van de werklast van de NCP-functie, 
  met bijzondere aandacht voor de rol van de NCP-coördinator. 
 - Aanbevelingen betreffende de toekomstige evaluaties van de NCP-werking; 
 - Conclusies en aanbevelingen over een verbeterde werking van de NCP-functie. 

 Belangrijkste evaluatievragen - Hoe is de deelname aan de Kaderprogramma's (5KP en 6KP) geëvolueerd? 
 - In welke programma's is Vlaanderen sterk aanwezig en in welke minder? Zijn er hiervoor eventueel verklaringen te  
 vinden? 
 - Welke evolutie in de gegevens van de boordtabel die de NCP-functie dient bij te houden, kan worden vastgesteld? In 
  welke mate zijn de gegevens gedetaileerd? 
 - Wat is het profiel van de "klanten" van de NCP-functie? Welke potentiële klanten zijn er geïdentificeerd, maar nog  
 niet geregistreerd? Waarom niet? 
 - Welke dienstverlening biedt de NCP zelf en voor welek wordt een beroep gedaan op derden? 
 - Welke dienstverlening is voorzien naar de klanten toe en welke is de tevredenheid van de klanten voor elk van de  
 onderdelen van de dienstverlening? Op welke programma's concentreert deze dienstverlening zich hoofdzakelijk?. 
 - Wat zijn de sterke/zwakke punten in de dienstverlening van de NCP-functie en dit per onderdeel van de  
 aangeboden dienstverlening? 
 - Wat zijn de kenmerken van de Vlaamse NCP-functie in de vergelijking met de benchmark landen en dit zowel op  
 structureel, budgettair als op beleidsmatig vlak? 

 Onderdelen evaluatie - Deskstudie op basis van de beschikbare documenten en rapporten 
 - Bevraging van klanten van de NCP-functie en van potentiële gebruikers 
 - Diepte-interviews NCP's 
 - Benchmark met andere landen/regio's 



 Methodologie De evaluatie werd uitgevoerd door de evaluatiecel van het departement binnen EWI. 
 Voor de organisatie van de klantenbevraging werd een beroep gedaan op een extern bureau.  
 Een initieel overleg met de NCP-coördinator heeft voorafgaand aan de opstart van de evaluatie plaatsgevonden.  
  
 Voor de benchmark-oefening werden volgende landen gekozen: Nederland, Duitsland, Denemarken en Ierland. Deze 
 keuze werd o.m. ingegeven door de mate van samenwerking tussen betreffend land of regio en/of de gelijkennissen  
 tussen beide landen of regio’s met betrekking tot bepaalde aspecten. 

 Overlegmomenten - Op 18 maart 2008 vond een overleg plaats met de NCP-coördinator bij het IWT. Bedoeling was een toelichting te  
 verstrekken bij de evaluatie en tevens een eerste reeks van vragen te stellen en gegevens op te vragen. 
 - De diepte-interviews met de NCP's vonden plaats op 25 en 26 september 2008. 

 Wijze van uitvoering - De deskstudie werd uitgevoerd in de periode maart-juni 2008. 
 - De bevraging van de klanten en potentiële klanten van de NCP-functie vond plaats in de periode mei-juni 2008. 
 - De benchmark-oefening werd opgestart in maart en kon pas worden afgerond midden mei 2008. 
 - De diepte-interviews met de NCP's vonden plaats op 25 en 26 september 2008. 

Externe expertise ingeschakeld? Ja 

 Resultaten evaluatie Eindrapport, bevraging doelgroepen en paper betreffende benchmark NCP-functie. 
 


