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0.0.0.0. InleidingInleidingInleidingInleiding    
    
Het economische landschap in Vlaanderen verandert razendsnel. De revoluties op het vlak 
van productietechnieken, ICT, globalisering, ecologie en energie nopen ons tot een nieuw 
en aangepast industrieel beleid. Om in die omstandigheden onze concurrentiekracht hoog 
te houden, richtten de Vlaamse overheid en PMV een bijzonder investeringsfonds op: het 
Transformatie- en Innovatie-Acceleratie Fonds of kortweg TINA dat verwijst naar de 
broodnodige “Transformatie, Innovatie en Acceleratie” van het industriële weefsel in 
Vlaanderen. TINA is een marktgedreven rollend investeringsfonds in de schoot van PMV. 
Het beheert 200 miljoen euro aan risicokapitaal om innovaties met strategisch potentieel 
te versterken en versneld naar de markt te brengen.  
 

1.1.1.1. Aanleiding voor de Aanleiding voor de Aanleiding voor de Aanleiding voor de evaluatieevaluatieevaluatieevaluatie    
 
De aanleiding voor de evaluatie van het TINA-fonds is een combinatie van verschillende 
elementen. 
 
In eerste instantie spreken zowel de nota aan de Vlaamse Regering1 met betrekking tot 
het Transformatie- en Innovatie-Acceleratie Fonds (hierna TINA-fonds) als de betreffende 
samenwerkingsovereenkomst (art. 21) tussen de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV 
(hierna PMV) en het Vlaamse Gewest over een evaluatie van het TINA-fonds. 
 
Hierin wordt gesteld dat:  

“Het TINA-fonds zal een eerste maal omstandig geëvalueerd worden 2 jaar na de 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen PMV en het Vlaamse 
Gewest betreffende het TINA-fonds. 
De Raad van Bestuur van PMV zal samen met de bevoegde ministers voorafgaand 
aan de evaluatie de criteria ervan vastleggen. Volgende aspecten kunnen als criteria 
opgenomen worden: 
• De naleving van het investeringsbeleid;  
• De belangstelling vanwege ondernemingen, kennisinstellingen en andere 

partijen en de voldoende instroom van kwalitatieve aanvragen voor 
investeringen;  

• De mate waarin de investeringsvoorwaarden geschikt blijken en of al dan niet 
bijgesteld moeten worden;  

• De doorlooptijd, transparantie en gelijkheid van de dossierbehandeling.” 

                                                 
1 VR 2010 1712 DOC.1191 



 

2 

 

 
Daarnaast wordt er in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 en in de beleidsnota 2014-2019 
Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie ook verwezen naar een evaluatie van het TINA-
fonds:  

“We evalueren het TINA-fonds voor een bredere inzetbaarheid van het instrument 
in het kader van het gericht clusterbeleid.” 

In dit kader heeft het kabinet van de minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, 
met name de heer Philippe Muyters het Departement EWI in het najaar van 2014 de 
opdracht gegeven een evaluatie van het TINA-fonds op te zetten.  
 
Bovenstaande elementen vormen samen de aanleiding voor deze evaluatie.  
 
De evaluatie die in dit plan van aanpak wordt voorgesteld, is geen louter administratieve 
evaluatie maar heeft de ambitie om inhoudelijk dieper te gaan. De resultaten van deze 
evaluatie kunnen een basis vormen voor het vormgeven van het toekomstig beleid.  
De evaluatie zal plaatsvinden in 2015.  
 

2.2.2.2. BeleidscontextBeleidscontextBeleidscontextBeleidscontext    
 
Het TINA-fonds is een marktgedreven investeringsfonds, dat 200 miljoen euro aan 
risicokapitaal beheert om innovatie met strategisch potentieel te versterken en versneld 
naar de markt te brengen. Het TINA-fonds investeert daarom in structurele innovatie-
valorisatietrajecten, die fundamenteel bijdragen tot de vernieuwing en versterking van 
het Vlaamse economisch weefsel. De structurele innovatie-valorisatietrajecten worden 
gerealiseerd door een consortium, dat daarvoor een juridische structuur opzet. Deze 
juridische structuur heeft als enig doel het structureel innovatie-valorisatietraject te 
realiseren en wordt met risicokapitaal gefinancierd door het TINA-Fonds en de 
consortiumpartners. Elke partij in het consortium moet zich engageren om op een of 
andere manier een financieel risico te nemen. Dat kan op verschillende manieren 
bijvoorbeeld door de inbreng in natura van activa, door  de inbreng van (door derden 
gemakkelijk te valoriseren) intellectuele eigendom, e.d.  
 
Het TINA-fonds is een investeringsfonds. TINA verstrekt in geen geval overheidssteun of 
subsidies en verwacht een marktconform rendement, gebaseerd op het te lopen risico. 
TINA is dan ook een gelijkwaardige partner in elk consortium waar het aan deelneemt, zij 
het wel een minderheidsaandeelhouder. De financiële bijdrage van het TINA-fonds 
bedraagt in principe immers niet meer dan 50% van de totale financieringsbehoefte. De 
middelen die het TINA-fonds cumulatief kan toewijzen aan één bepaald project mogen 
niet meer bedragen dan 20% van de totale toegezegde investerings- en werkingsmiddelen 
van TINA. Het TINA-fonds investeert hetzij onder de vorm van aandelenkapitaal, hetzij met 
een achtergestelde lening, hetzij via een hybride tussenvorm (converteerbare 
achtergestelde lening of lening met warrants). De financiering gebeurt steeds op maat van 
het project er wordt over de financiering beslist door  een onafhankelijk 
investeringscomité2. 
 

                                                 
2 Het Investeringscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van PMV en externen, aangesteld door de 
raad van bestuur van PMV op basis van hun relevante expertise en ervaring. 
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De projecten waarin TINA in investeert, worden getoetst aan de volgende vier criteria: 
1. Gedragen zijn door een consortium van ondernemingen, aangevuld met 

investeerders, kennisinstellingen, onderzoek- en/of technologiepartners; 
2. Georiënteerd op economische vernieuwing met internationaal marktpotentieel; 
3. Met impact op (de ontwikkeling of vernieuwing van) een waardeketen. De 

innovatie is daarom voldoende breed (in impact) of heeft een duidelijk 
platformkarakter. Dit wordt aangegeven in een duidelijke transitiestrategie, 
waarin het economisch potentieel en valorisatie worden benadrukt; 

4. Door het consortium gevalideerde en ondersteunde economische objectieven in 
termen van focus, doelstellingen, planning, budgettering en financiering. De 
ondersteuning blijkt uit duidelijke en sluitende engagementen van de individuele 
consortiumleden en dus deelname in de risico's. 

 
Bij het investeren vanuit het TINA fonds wordt vertrokken van de speerpuntclusters, zoals 
die werden gedefinieerd door de Vlaamse overheid. Het gaat daarbij in het bijzonder om: 

• Energie en milieu (met onder meer slimme elektriciteitsnetwerken); 
• ICT voor sociaaleconomische innovatie; 
• Nieuwe materialen, nanotechnologie en de verwerkende industrie; 
• Medisch translationeel onderzoek en onderzoek naar voeding en gezondheid; 
• ICT en diensten voor de gezondheidszorg; 
• Logistiek, transport en supply chain management. 

De focus om met TINA binnen deze clusters te investeren, wordt beschouwd als een eerste 
belangrijke specificatie van bovenstaande criteria. 
 
Aangezien het om investeringen gaat, dus met het oog op een economisch rendement, 
dienen de voorgestelde projecten een expliciet, vraaggedreven karakter te hebben, met 
duidelijk zicht op de zogenaamde Go-to-Market (GtM). Het gaat hier met andere woorden 
over de mogelijkheid om een belangrijk globaal marktaandeel te verwerven. De 
aanwezigheid en identificatie van dergelijke GtM kan dan ook als een tweede specificatie 
van de criteria beschouwd worden. Zonder deze GtM kan er geen financiering zijn. Het 
GtM-criterium dient bijgevolg de economische effecten van het voorgesteld project helder 
en gericht in kaart te brengen en op te lijsten. 
 
Om het criterium van de GtM te kunnen realiseren, is het bovendien belangrijk dat er 
minstens een grote marktpartij (lead company) is die kan en wil optreden als trekker van 
het project. Dit houdt heel concreet in dat de betreffende onderneming: 

• Over de nodige, internationale commerciële slagkracht beschikt om de GtM 
daadwerkelijk te realiseren; 

• Het investeringsproject dat ter financiering wordt voorgesteld als essentieel 
onderdeel van de eigen ondernemingsstrategie ziet en er bijgevolg zelf ook de 
nodige middelen en inspanningen wil aan besteden. Dit betekent dat een becijferde 
rentabiliteitsinschatting voorhanden dient te zijn; 

• Over de nodige technologische slagkracht beschikt om de betreffende innovatie(s) 
zelf en/of in samenspel met consortiumpartners (die zowel ondernemingen als 
kennisinstellingen kunnen zijn) te implementeren; 

• Het investeringsproject de potentie heeft om als hefboom te kunnen fungeren door 
het genereren van technologische spill-overs (learning spill-overs). 
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Pas indien er een trekker aanwezig is die aan al bovenstaande punten voldoet, kan een 
investeringsproject dat past binnen de clusters én dat een duidelijke GtM vooropstelt, ook 
worden geselecteerd. Immers, zonder trekker zal de GtM maar moeilijk kunnen worden 
gerealiseerd. Bijgevolg is de aanwezigheid van (minstens) een trekker of lead company als 
derde specificatie te beschouwen. 
 
Het TINA-fonds kan slechts middelen ter beschikking stellen op basis van een goed 
uitgewerkt businessplan. Dat businessplan moet onder meer volgende elementen 
bevatten: 

• Overzicht van de doelstellingen die worden nagestreefd en de wijze waarop 

hiermee voldaan wordt aan de vier basiscriteria (zie hierboven); 

• Beschrijving en verantwoording van de reikwijdte (scope) van het initiatief; 

• Beschrijving van de wijze waarop de doelstellingen zullen worden nagestreefd; 

• Beschrijving van de bijdrage die elk van de partners in de investeringsproject  zal 

leveren om te doelstellingen te bereiken; 

• Tijdsplanning inclusief mijlpalen die zullen worden nagestreefd; 

• Budget; 

• Beschrijving van de wijze waarop de financiering zal gebeuren, met verduidelijking 

van de bijdrage die elk van de partners zal leveren; 

• Beschrijving van de wijze waarop met de resultaten zal worden omgegaan 

(verdeling onder de partners ,...); 

• Verduidelijking van de governance; 

• Aanwezigheid van een exit-strategie. Het TINA-fonds kan slechts investeren indien 

met de partners goede afspraken worden gemaakt over de wijze waarop het 

TINA-fonds na verloop van tijd uit het initiatief kan stappen. 

 
 

3.3.3.3. Doelstelling(en) van de evaluatie en beoogde Doelstelling(en) van de evaluatie en beoogde Doelstelling(en) van de evaluatie en beoogde Doelstelling(en) van de evaluatie en beoogde resultaresultaresultaresultatentententen        
 

De evaluatie heeft enerzijds tot doel na te gaan hoe het TINA-fonds tot nu toe heeft 
gefunctioneerd en werd beheerd, welke resultaten het TINA-fonds kan voorleggen t.o.v. de 
vooropgestelde doelstellingen en anderzijds te bekijken hoe het TINA-fonds als instrument 
optimaler (eventueel breder) kan ingezet worden in het kader van het gericht clusterbeleid. 
De voorgestelde evaluatie heeft betrekking op de periode vanaf de oprichting van het 
TINA-fonds tot en met eind 2014.  
 
De beoogde resultaten van de evaluatie zijn:  

• Analyse en evaluatie van de wijze van functioneren van het TINA-fonds (o.m. in 
termen van de realisatie van de doelstellingen);  

• Analyse en evaluatie van het beheer van het TINA-fonds; 

• Analyse en evaluatie van de resultaten die het TINA-fonds d.m.v. de tot nu toe 
toegekende middelen heeft bereikt (bv. in termen van investeringsprojecten, 
hefboomeffect, enz.); 

• Analyse en evaluatie van de bekendheid en het bereik van het TINA-fonds bij de 
doelgroepen;  
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• Financiële analyse en evaluatie van het TINA-fonds; 

• Analyse en evaluatie van de effecten en de impact die werden gegenereerd d.m.v. 
het TINA-fonds; 

• (Eventueel) Benchmark met vergelijkbare buitenlandse initiatieven; 

• SWOT-analyse; 

• Conclusies en aanbevelingen (zowel betreffende het functioneren en het beheer 
van het TINA-fonds als betreffende de inzetbaarheid ervan in het kader van het 
gericht clusterbeleid). 
 

Deze resultaten zullen worden gebundeld in een eindrapport met een aparte 
managementsamenvatting.  

 
4.4.4.4. Bepalen van de krijtlijneBepalen van de krijtlijneBepalen van de krijtlijneBepalen van de krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie (can/will (not) do) n/draagwijdte van de evaluatie (can/will (not) do) n/draagwijdte van de evaluatie (can/will (not) do) n/draagwijdte van de evaluatie (can/will (not) do)     

 
Voor de evaluatie zijn de volgende gegevens ter beschikking:  

• Statuten TINA-fonds; 

• Jaarlijkse activiteitenverslagen;  

• Nota’s en beslissingen Vlaamse Regering i.v.m. TINA-fonds: 
o Nota Vlaamse Regering Betreft Transformatie- en Innovatie-Acceleratie 

Fonds – TINA-fonds (VR 2010 1712 DOC.1191); 
o Advies Inspectie van Financiën.  

• Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en PMV i.v.m. TINA-fonds;  

• (Eventueel) samenwerkingsovereenkomst met EIB en/of EIF, of dossier van 
onderhandeling hierover; 

• Beleidsnota’s en beleidsbrieven beleidsdomein EWI; 

• Andere relevante documenten.  
 
 
Randvoorwaarden: 
 
Inhoudelijk: Hoewel er geen verplichtingen zijn opgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst wat betreft de evaluatie, geeft deze in art. 21 wel een aantal 
mogelijke criteria weer waar de evaluatie rekening mee kan houden, met name:  

• De naleving van het investeringsbeleid;  

• De belangstelling vanwege ondernemingen, kennisinstellingen en andere 

partijen en de voldoende instroom van kwalitatieve aanvragen voor 

investeringen;  

• De mate waarin de investeringsvoorwaarden geschikt blijken en of al dan niet 

bijgesteld moeten worden,  

• De doorlooptijd, transparantie en gelijkheid van de dossierbehandeling. 

Er is in dit plan van aanpak maximaal rekening gehouden met deze criteria. 
 
Juridisch: Er zijn geen (juridische) bepalingen omtrent de evaluatie vastgelegd.  
 
Timing: De evaluatie zal plaatsvinden in 2015.  
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5.5.5.5. Bepalen van de evaluatievragenBepalen van de evaluatievragenBepalen van de evaluatievragenBepalen van de evaluatievragen    
 

Onderstaande evaluatievragen komen aan bod (niet-limitatieve lijst). Sommige 
evaluatievragen overlappen elkaar bovendien gedeeltelijk of geven een specificering van 
een voorgaande evaluatievraag.  
 
BereikBereikBereikBereik    

• In welke mate is het TINA-fonds bekend bij de doelgroepen (ondernemingen, 
kennisinstellingen en andere partijen)? Hoe is deze bekendheid bereikt? 

• In welke mate worden de doelgroepen (ondernemingen, kennisinstellingen en 
andere partijen) bereikt? In welke mate is er belangstelling van deze doelgroepen? 

• Hoe beoordelen de doelgroepen de investeringsvoorwaarden en de administratieve 
procedure(s) (bv. in termen van doorlooptijd, transparantie en gelijke 
dossierbehandeling)? In welke mate zijn de doelgroepen van oordeel dat zowel de 
investeringsvoorwaarden als de procedure(s) bijgesteld moeten worden en in welke 
zin?  

• Welke redenen zijn er bij de doelgroep om voor zijn dossier/project (eventueel na 
voorstelling) toch geen aanvraag in te dienen?  

• Welke kwaliteitscriteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de aanvragen? 
Hoe verloopt deze beoordeling? 

• Welke (kwalitatieve) scores kunnen de aanvragen voorleggen? Wat zijn de 
voornaamste redenen van weigering van een dossier?  

• Wat is de verhouding goedgekeurde projecten/totale aanvragen (zowel in termen 
van aantallen als wat betreft budget (en eventuele andere elementen))? 

• Hoeveel dossiers hebben al ondersteuning ontvangen uit het TINA-fonds en voor 
welke bedragen? 

• Hoeveel van de voorziene middelen voor het TINA-fonds zijn al effectief 
geïnvesteerd? 

• In welke mate is er nood aan toegang tot het TINA-fonds bij andere doelgroepen 
en waarom (niet)? Hoe kan dit gerealiseerd worden (indien van toepassing)?  

 
ResultatenResultatenResultatenResultaten    

• In welke mate komt het TINA-fonds tegemoet aan de beleidsdoelstellingen zoals 
vooropgesteld bij de oprichting van het TINA-fonds?  

• In welke mate past het TINA-fonds momenteel al in het gericht clusterbeleid?  

• Welke resultaatsdomeinen zijn vastgelegd voor het TINA-fonds en hoe scoort het 
TINA-fonds hierop (cf. art. 4 van de samenwerkingsovereenkomst)? 

• Welke doelstellingen zijn binnen deze resultaatsdomeinen geformuleerd en hoe 
scoort het TINA-fonds hierop? (Cf. art. 4 van de samenwerkingsovereenkomst) 

• Hoe zijn de doelstellingen binnen deze resultaatsdomeinen (cf. art. 4 van de 
samenwerkingsovereenkomst) doorvertaald naar specifieke doelstellingen in elke 
investeringsproject en hoe scoren de investeringsprojecten hierop?  

• In welke mate hebben de investeringen al geleid tot een aanzienlijke bruto 
toegevoegde waarde in het Vlaams gewest? Welke concrete afspraken zijn er 
gemaakt over de omvang van de vereiste bruto toegevoegde waarde? 
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• Welk financieel rendement streeft men met het TINA-fonds na? Op welke termijn 
streeft men dit rendement na? Wat is het huidige rendement en zijn er indicaties 
die aangeven hoe dit vermoedelijk zal evolueren?  

• Is het huidig rendementsbeleid voldoende om het TINA-fonds effectief als een 
rollend fonds te kunnen laten functioneren?  

• In welke mate werkt het TINA-fonds samen met andere fondsen (privé of overheid)?  

• In welke mate heeft het TINA-fonds een faciliterende functie gehad zoals bedoeld 
in art. 9 van de samenwerkingsovereenkomst?  

• Wat zouden de gevolgen zijn indien er geen dergelijk fonds zou zijn opgericht?  

• Kan het TINA-fonds nog andere (dan in voorgaande vragen al behandelde) effecten 
of impact voorleggen? Zo ja, welke? 

• Kunnen er lessen getrokken worden uit de goedgekeurde én afgekeurde dossiers? 
Zo ja, welke? 
 

ProcesProcesProcesProces    en governance (of beheer)en governance (of beheer)en governance (of beheer)en governance (of beheer)    

• In welke mate helpen de verschillende investeringscriteria om te komen tot 
kwalitatieve projecten die de algemene doelstelling - met name ervoor zorgen dat 
structurele innovatie-valorisatietrajecten geformuleerd en gerealiseerd kunnen 
worden die fundamenteel bijdragen tot de vernieuwing en versterking van het 
Vlaamse economisch weefsel – kunnen mee helpen realiseren? 

• Dienen er bepaalde investeringscriteria en/of administratieve procedures 
aangepast te worden? Zo ja, in welke zin? 

• In welke mate is het beoordelingsproces transparant voor alle partijen? 

• Wat is de doorlooptijd van een dossier voor het TINA-fonds? In welke mate varieert 
dit? 

• In welke mate gebeurt dossierbehandeling op gelijke basis? Wordt deze gelijkheid 
ingebouwd in het proces, hoe wordt dit gedaan en zijn hier verbeterpunten 
mogelijk? 

• In welke mate is de rapportering zoals opgezet in de samenwerkingsovereenkomst 
voldoende? Wat zijn op dit vlak de sterke punten en de verbeterpunten? 

• In welke mate zijn er voor de aanvrager administratieve lasten verbonden aan het 
(goedkeurings)proces en hoe worden deze ervaren door de (potentiële) aanvragers 
(zwaar, redelijk, licht, enz.)? Dienen deze aangepast te worden? Zo ja, in welke zin?  

• Hoe verloopt het beheer van het TINA-fonds en welke evolutie kan daarin eventueel 
worden vastgesteld? Welke organisatorische impact heeft dit beheer bij PMV 
veroorzaakt? Hoe kan het beheer eventueel geoptimaliseerd worden? Hoe 
functioneert de opgezette organisatiestructuur en zijn er eventueel 
verbeterpunten?  

• Hoe (en met welke intensiteit) verloopt de opvolging door PMV van de projecten 
in de bedrijven?  Hoe kan deze opvolging eventueel geoptimaliseerd worden?  

• In welke mate werkt de wijze van toekenning van de beheersvergoeding voor het 
beheer van het TINA-fonds efficiëntie in de hand? In welke mate is deze vergoeding 
toereikend en/of billijk? In welke mate is het invoeren van een variabele 
component voor het beheer van het TINA-fonds aangewezen? 

 
Algemeen: de tAlgemeen: de tAlgemeen: de tAlgemeen: de toekomstoekomstoekomstoekomst    
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• Hoe kan het instrument van het TINA-fonds breder ingezet worden in het kader 
van het gericht clusterbeleid? Welke bijsturingen zijn er eventueel nodig/aan te 
raden om het TINA-fonds beter te laten inpassen in de verdere ontwikkeling van 
het clusterbeleid en waarom? 

• In welke mate is uitbreiding van de samenwerking met eventuele andere fondsen 
mogelijk en aangewezen? In welke mate biedt het nieuwe investeringsplan van de 
Commissie Juncker opportuniteiten? 

• In welke mate zijn er mogelijkheden (tot uitbreiding) of alternatieven voor het 
fonds die de Vlaamse begroting niet verzwaart? 

• Welke zijn de sterke/zwakke punten van het fonds rekening houdend met de 
beleidsdoelstellingen?  

• Welke zijn de opportuniteiten en bedreigingen van het fonds rekening houdend 
met de beleidsdoelstellingen? 

 
6.6.6.6. Bepalen van de onderdelen van de evaluatie en de methodologie Bepalen van de onderdelen van de evaluatie en de methodologie Bepalen van de onderdelen van de evaluatie en de methodologie Bepalen van de onderdelen van de evaluatie en de methodologie     

 
Deze evaluatie is een combinatie van een ex post en een ex ante evaluatie. Er wordt 
enerzijds gekeken naar het functioneren, het beheer en de resultaten van het TINA-fonds 
tot nu toe om hierop dan verder te bouwen en te kiezen welke aanpassingen wenselijk 
zijn voor de toekomst.  
 
De evaluatie zal zowel bestaan uit een kwalitatief als kwantitatief luik. Voor de uitvoering 
kunnen verschillende methoden worden gebruikt: 

• Zelfevaluatie;  

• Deskstudie (gebaseerd op alle beschikbare documenten); 

• Interviews met:  
o Vertegenwoordigers van projecten waarin het TINA-fonds geïnvesteerd heeft; 
o Vertegenwoordigers van projecten die steun gevraagd hebben aan het TINA-

fonds maar waarin het TINA-fonds niet geïnvesteerd heeft; 
o de Vlaamse overheid: dossierbehandelaars (kabinet, Departement EWI, PMV, …). 

• Eventueel Doelgroepenbevraging (wordt mogelijk reeds ingevuld door de 
interviews met vertegenwoordigers van goedgekeurde en afgekeurde projecten); 

• Eventueel (Internationale) benchmark. 
 
Stuurgroep 
De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep. In de stuurgroep zullen 
vertegenwoordigers van het Departement EWI (evaluatiecel en inhoudelijk bevoegde 
entiteit), en een vertegenwoordiger van de bevoegde minister zetelen. Het departement 
zit de stuurgroep voor en levert de secretaris3. De vertegenwoordiger van de minister 
neemt deel aan de vergaderingen van de stuurgroep in de hoedanigheid van waarnemer. 
Wanneer de stuurgroep dit nuttig acht kunnen ook experten uitgenodigd worden tot 
stuurgroepvergaderingen. 
De externe consultant (zie punt 8) wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de 
stuurgroepvergaderingen maar maakt geen deel uit van de stuurgroep. 

                                                 
3 De voorzitter en secretaris behoren niet tot de inhoudelijk bevoegde entiteit (die het voorwerp van de 

evaluatie opvolgt).  
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De eerste stuurgroepvergadering wordt een vertegenwoordiger van PMV uitgenodigd om 
deel te nemen aan de vergadering. In deze vergadering zal het concretere verloop van de 
evaluatie verder worden toegelicht. 
 
De stuurgroep staat in voor de opvolging van de uitvoering van de opdracht en de 
kwaliteitsbewaking.  
 
Timing Timing Timing Timing  
 
De timing hieronder opgenomen, werd vastgelegd op 26.02.2015: 

• December 2014 - januari 2015: Voorbereiden en uittekenen evaluatie: dit omvat het 
uitwerken van het ontwerp van plan van aanpak en het overmaken van het 
ontwerp plan van aanpak aan de bevoegde minister; 

• Februari 2015: Validering van het plan van aanpak door de minister; 

• Maart 2015: overleg met PMV m.b.t. dit plan van aanpak.  

• Begin maart 2015: Initiëren aanbestedingsprocedure;  

• Begin april 2015: Toekennen opdracht geïnitieerd door aanbestedingsprocedure;  

• Begin april 2015: Start uitvoering opdracht; 

• Eind april 2015: Oplevering zelfevaluatie door PMV; 

• Medio juni 2015: Oplevering ontwerp van (tussentijds) rapport; 

• Medio juni - begin september 2015: Verder uitwerken eindrapport o.b.v. 
opmerkingen van stuurgroep op het (tussentijds) rapport; 

• Begin september: Oplevering ontwerp van eindrapport; 

• Medio september 2015: Validering (ontwerp van) eindrapport door de stuurgroep; 

• Medio september 2015: Overmaken van het ontwerp van eindrapport aan PMV ter 
nazicht op materiële fouten; 

• Medio september 2015: Verbetering materiële fouten; 

• Eind september 2015: Definitieve oplevering eindrapport; 

• Eind september 2015: Overmaken eindrapport aan betrokken partijen. 
 

7.7.7.7. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 
(betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie) (betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie) (betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie) (betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie)  

    
Op 31.03.2015 heeft een overleg plaatsgevonden tussen het Departement EWI en PMV. 
 
Tijdens dit overleg werden de grote lijnen van dit plan van aanpak besproken. De 
afspraken gemaakt tijdens het overleg werden verwerkt in het plan van aanpak.  
Onderhavig plan van aanpak werd inmiddels goedgekeurd door de verantwoordelijke 
entiteiten binnen het Departement EWI en werd op 26.02.2015 gevalideerd door het 
kabinet van de bevoegde minister.  
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Volgende stakeholders worden in dit kader onderscheiden:  

• Bevoegde minister; 

• PMV: raad van bestuur, managementteam en Investeringscomité; 

• Indieners projectaanvragen voor investeringen uit het TINA-fonds en dit zowel voor 
gevalideerde als niet gevalideerde projecten; 

• Mogelijke (oorspronkelijke beoogde) investeerders in het TINA-fonds: vb. EIB, EIF, …. 
 
Bepaalde stakeholders worden mogelijk bevraagd gedurende de evaluatie.  
 

8.8.8.8. Uitvoering Uitvoering Uitvoering Uitvoering en procedureel verloop van de en procedureel verloop van de en procedureel verloop van de en procedureel verloop van de evaluatie evaluatie evaluatie evaluatie     
    
Voor de uitvoering van de evaluatie zal een beroep worden gedaan op een consultant. De 
consultant zal worden aangesteld via een aanbestedingsprocedure. Het is de bedoeling 
betreffende procedure in maart 2015 op te starten. De Afdeling Strategie en Coördinatie 
(ASC) van het departement staat in voor het geheel van (de afhandeling van) de 
aanbestedingsprocedure betreffende de opdracht van de consultant, dit steeds in overleg 
met de Afdeling Ondernemen en Innoveren van het Departement (EWI). Dit omvat zowel 
het voortraject, de eigenlijke aanbestedingsprocedure als de opvolging van de uitvoering 
van de opdracht. 
 

9.9.9.9. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie     
 
Het eindrapport betreffende de evaluatie wordt (door ASC) bezorgd aan de minister, de 
inhoudelijk bevoegde entiteiten en het voorwerp van de evaluatie. 
 
Voor meer informatie omtrent het gebruik en verspreiding van de resultaten wordt 
verwezen naar de communicatiestrategie zoals uitgewerkt door het Departement EWI 
(http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/wat-doen-we/beleidsevaluatie).  
 
 
 


