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SAMENVATTING 



Samenvatting 
 
Het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) werd door de Vlaamse Regering opgericht 
in 20021 met de bedoeling de Vlaamse deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s in het 
algemeen en aan de (Europese) Kaderprogramma’s (voor Onderzoek en Ontwikkeling) 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 waanneer deze laatsten 
een dergelijke deelname effectief overwegen. 
 
In de nota Vlaamse Regering van 4 mei 2007 betreffende het actieplan ter ondersteuning van 
de deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s2, waarin de NCP-functie wordt gevat, is 
een eerste evaluatie voorzien van het NCP in 2008. Voorafgaand aan deze evaluatie dient een 
benchmark te worden uitgevoerd op basis waarvan een methodologie voor de evaluatie van de 
NCP-functie zal worden opgezet. Deze benchmark heeft niet kunnen plaatsvinden, maar 
maakt wel deel uit van voorliggende evaluatieoefening die werd uitgevoerd door de afdeling 
Strategie en Coördinatie van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie.  
 
De aangekondigde evaluatie heeft betrekking op de NCP-functie zelf en omvat dus geen 
evaluatie van het VCP als geheel. Dit wordt bevestigd door de brief die het departement van 
de bevoegde minister (bijlage 2) heeft ontvangen en waarin de tweede paragraaf betreffende 
de evaluatie uit de nota Vlaamse Regering wordt aangehaald. 
 
Anderzijds is het niet altijd mogelijk de NCP-werking los te zien van het VCP aangezien het 
er een belangrijk onderdeel van uitmaakt en de NCP-werking ook mee bepaald wordt door 
andere aspecten van het VCP. Voor de buitenwereld anderzijds is het onderscheid tussen het 
VCP en de NCP-functie ook niet altijd even afgelijnd, waardoor het ook niet altijd even 
gemakkelijk was de gestelde vragen zuiver te houden. Het valt dan ook niet te vermijden dat 
er n.a.v. de evaluatie van de NCP-werking er ook conclusies worden getrokken en 
aanbevelingen worden gedaan t.a.v. het gehele VCP.  
 
De evaluatie richt zich – zoals de nota Vlaamse Regering hoger vermeld ook aangeeft – op 
enerzijds 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 bestaat in essentie uit volgende onderdelen: 

• Een deskstudie 
• Een bevraging van de doelgroepen betreffende de tevredenheid over de 

dienstverlening die het VCP aanbiedt 
• Een benchmark met een aantal andere landen (Duitsland, Denemarken, Ierland en 

Nederland) 
• Diepte interviews met de NCP-medewerkers 

                                                 
1 Beslissing VR van 6 december 2002 - VR/2002/06.12/DOC.1173 
2 Beslissing Vlaamse Regering van 4 mei 2007 - VR/2007/04.05/DOC.0406 



 
 
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen betreffende de NCP-functie en op basis van 
bovenstaande analyse zijn: 
 

• Het VCP dient een duidelijke missie uit te werken gebaseerd op de doelstellingen 
geformuleerd in het actieplan zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Hierbij 
dient de relatie tussen het beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende luik helder te 
worden gemaakt en dient een strategie3 te worden ontwikkeld aangaande het 
stimuleren van de Vlaamse deelname aan de Europese onderzoeksprogramma’s en dit 
ingebed in het globale wetenschaps- en technologiebeleid (zoals bijvoorbeeld de 
prioritaire clusters die de VRWB naar voor schuift). Het beleid dient uit te maken of 
en welke objectieven (en targets) aan deze strategie worden gekoppeld, evenals welke 
acties. Samenwerking met andere EU-actoren (VLEVA, EU-cellen universiteiten, …) 
en onderlinge taakverdeling en afstemming zijn hierbij essentieel teneinde een 
maximale impact te genereren. Het VCP zou een centrale coördinerende rol in dit 
samenwerkingsverband of –platform kunnen spelen. Belangrijk hierbij is echter dat 
het (overkoepelend) overleg tussen de Programmacomitévertegenwoordigers en de 
NCP’s opnieuw op regelmatige basis plaatsvindt en dat er ook meer bilateraal overleg 
plaatsvindt tussen de beide coördinatoren.  

 
• De missie en strategische doelstellingen van het VCP dienen ook bekend te worden 

gemaakt aan het brede onderzoeksveld. Dit kan o.m. via de website van het VCP 
gebeuren, en bij voorkeur op een prominente manier. Door het ontbreken (of het niet 
voldoende expliciet maken er van)4 bestaan er momenteel verschillende interpretaties 
over de taakinvulling van het VCP in het algemeen en de NCP-functie in het 
bijzonder. Het beleid zal ter zake een duidelijke keuze moeten maken.  

 
• Het VCP is naar een asymmetrische structuur geëvolueerd: enerzijds werd een 

specifieke benadering t.a.v. de stimulering van de deelname van bedrijven en KMO’s 
met potentieel om deel te nemen aan Europese onderzoeksprogramma’s opgezet (via 
de EIS-projecten en EIS-experten). Deze specifieke benadering wordt intensief 
opgevolgd onder de vorm van regelmatig overleg en opvolging. Anderzijds bestaan er 
vergelijkbare structuren binnen de universiteiten (EU-cellen), maar ontbreekt het aan 
structureel en regelmatig overleg met deze cellen. Bovendien wordt er in deze EU-
cellen een dienstverlening aangeboden die voor een groot deel dezelfde is als bij het 
VCP.  
Het zou aangewezen zijn de EU-cellen op te nemen binnen het VCP en een 
vergelijkbare vorm van structureel overleg op te zetten. Afspraken moeten ook worden 
gemaakt wat betreft de taakverdeling (topdown eerder bij het VCP en bottom-up 
eerder bij de EU-cellen). Anderzijds moet de individuele onderzoeker of 
onderzoeksgroep ook elders dan bij zijn instelling dienstverlening kunnen vinden. Hier 
kan het VCP een eerste aanspreekpunt zijn en via wederzijdse doorverwijzing kan elk 
van beide partijen zijn rol goed vervullen.  
 

                                                 
3 Is het (specifiek t.a.v. de academische wereld) een strategie gericht op het verhogen van de kwaliteit van het 
onderzoek door Europese deelname of is de (hoge) deelname aan het EU-onderzoek de prioriteit?  
4 In de beleidsdocumenten  



• Het VCP en de dienstverlening die ze aanbiedt, is niet erg bekend bij de doelgroepen. 
Ook op de website van het VCP wordt de dienstverlening slechts in beperkte mate 
toegelicht.  
Het zou aangewezen zijn om na het structureren van de samenwerking onder alle EU-
actoren en het maken van afspraken over de taakverdeling, de rol en dienstverlening 
van het VCP te verduidelijken naar de brede doelgroep en tevens de doelstellingen van 
het beleid op het vlak van Europese onderzoeksprogramma’s uit te dragen. O.m. op de 
website dient naast missie en doelstellingen (zie hoger) ook de beschikbare en 
aangeboden dienstverlening meer prominent gepromoot en bekend gemaakt worden.  

 
• Het bereik van het VCP in het algemeen en de NCP-functie in het bijzonder is (nog) 

niet erg groot. Wellicht speelt het niet voldoende bekend zijn van het VCP en de 
aangeboden dienstverlening van o.m. de NCP-functie hierin een rol. Opportuniteiten 
dienen te worden aangegrepen om op een meer proactieve manier de beschikbare en 
aangeboden dienstverlening bekend te maken en het bereik aldus te verhogen.  

 
• De website van het VCP kan beter gestructureerd worden. De website maakt 

bijvoorbeeld geen onderscheid tussen intermediaire gebruikers (zoals andere EU-
actoren die duidelijk andere behoeften hebben op het vlak van informatie en advies) en 
de gebruikers zelf. Wellicht is het mogelijk door een specifieke aanpak de behoeften 
van beide groepen via de website te dekken. Een dergelijke aanpak is echter niet nodig 
indien alle EU-actoren binnen een gestructureerd platform gecoördineerd zouden 
samenwerken en er een specifieke informatie-uitwisseling zou worden opgezet die de 
behoeften van deze intermediairen dekt.  

 
De e-alerts van de NCP-functie worden als waardevolle tools beschouwd en vormen 
een goede aanvulling op de website zelf. De andere vormen van dienstverlening van 
de NCP-functie worden minder gebruikt omdat ze wellicht ook minder gekend zijn. 
De mate van tevredenheid over deze vormen van dienstverlening is wel goed.  

 
• De dienstverlening van de NCP-functie zou beter kunnen opgevolgd worden door het 

gebruik van meer kwalitatieve indicatoren, in plaats van kwantitatieve indicatoren. 
Een aantal indicatoren die in bijvoorbeeld Ierland worden gebruikt, kunnen wellicht 
als voorbeeld dienen. De meer systematische en vooral snellere opvolging van de 
Vlaamse deelname aan het Kaderprogramma is hierbij evenwel noodzakelijk. Vanuit 
EWI zal hiertoe een inspanning moeten worden gedaan. 
De kwantitatieve indicatoren die nu worden gebruikt en die nu zijn opgenomen in het 
actieplan dienen eenduidig te worden gedefinieerd, zodat er geen discussie kan zijn 
over de interpretatie er van.  

 
• Wanneer de service-level5 van de NCP-functie wordt bekeken, dan valt op dat deze op 

één na de laagste is van de landen uit de benchmarkoefening. Dit betekent dat op basis 
van die indicator Vlaanderen slechts weinig NCP’s ter beschikking stelt aan het 
onderzoeksveld. Aangezien de NCP’s zelf aangeven en aanvoelen dat ze het 
onderzoeksveld nog beter zouden kunnen ondersteunen dan momenteel mogelijk is, 
gezien de beperkte middelen, valt het te overwegen de NCP-functie uit te breiden 
zodat een hogere service-level kan worden aangeboden.  

 

                                                 
5 De “service-level” is gedefinieerd als het aantal NCP’s per 1.000 onderzoekers.   



• Ierland kan als voorbeeld dienen voor de wijze waarop een systeem voor stimulering 
van de deelname aan de Europese onderzoeksprogramma’s kan worden opgezet, met 
een sterke rol voor de nationale coördinator en met aandacht voor beide delen er van 
(zowel programmavertegenwoordiging als NCP-werking). Een duidelijke strategie, 
met objectieven en targets werden in Ierland naar voor geschoven en dit op basis van 
een grondige evaluatie van het eerder systeem. 

 


