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Plan van aanpak van de evaluatie van het Actieplan Ondernemerschap 

 

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

Het Actieplan Ondernemerschap heeft sinds zijn ontstaan in 2008 een specifiek 

hoofdstuk betreffende de monitoring en evaluatie van de uitvoering van het plan en de 

voorgestelde acties. Hierin wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 

jaarlijkse opvolging en rapportering en de evaluatie(s).  

Betreffende de evaluatie wordt er een onderscheid gemaakt russen evaluatie(s) van 

individuele acties en een globale evaluatie van het actieplan. Dit plan van aanpak heeft 

betrekking op deze laatste evaluatie, met name de globale evaluatie.  

Ook in de volgende edities van het actieplan werd dit steeds zo vermeld.  

Met betrekking tot deze globale evaluatie vermelden de verschillende edities van het 

Actieplan: 

“Tot slot is ook de evaluatie van het gehele actieplan van belang om na te gaan 

wat de effecten op ondernemerschap zijn van de in het actieplan geformuleerde 

doelstellingen en opgenomen acties. Bij deze evaluatie zal er tevens specifiek 

aandacht zijn voor gelijke kansen. 

De doelstellingen van dit actieplan richten zich duidelijk op de lange termijn, de 

evaluatie moet dan ook over een zekere periode lopen. Men mag niet te snel, 

bijvoorbeeld al na een jaar, conclusies trekken. Om echte veranderingen te 

kunnen constateren, dienen resultaten over langere periodes bekeken te worden, 

rekening houdend met kleine tussentijdse bijsturingen. De globale evaluatie van 

het actieplan zal dan ook voorzien worden voor 2013 – 2014. 

De nulmeting die in het kader van het Pact 2020 is uitgevoerd, zal als basis 

dienen voor deze globale evaluatie.” 

 

2. Beleidscontext  

 

Aanleiding van het initiatief 

Het Actieplan Ondernemerschap werd in het leven geroepen in 2008. Vanaf dat 

moment werd er jaarlijks een nieuw Actieplan Ondernemerschap gepubliceerd, dat 

steeds verder bouwde op de voorgaande editie. 

De ontstaansreden van het Actieplan Ondernemerschap in 2008 werd in de 

beleidsbrief Economie  van 2007 omschreven als volgt: “het verkrijgen van een 

overzicht van alle maatregelen ter ondersteuning van ondernemerschap teneinde 

enerzijds een versnippering van het beleid te voorkomen door maximale afstemming 
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tussen de verschillende beleidsmaatregelen en anderzijds lacunes in het werkveld aan 

te pakken.” 

 

Evolutie van het Actieplan 

De doelstellingen van het Actieplan Ondernemerschap zijn door de jaren heen 

nauwelijks gewijzigd. De verwoording en structurering van de doelstellingen zijn door 

de jaren heen wel aangepast, maar de inhoudelijke doelstellingen zijn in 2013 (update 

2012 is momenteel nog van toepassing) nog erg gelijklopend met deze van 2008. 

Hieronder vindt u de doelstellingen van het actieplan in 2008 en van de meest recente 

versie. 

 

2008 2012 update 

Het creëren van een positief 

ondernemersklimaat 
Uitdaging 1: een sterke ondernemerschapscultuur 

Een meer ondernemende 

samenleving 

• Promoten van een ondernemende attitude in 

het onderwijs 

• Bedrijven en instellingen voor hoger 

onderwijs aanmoedigen de talenten voor 

ondernemen te stimuleren 

Het aansporen van meer mensen 

om ondernemer te worden 

Uitdaging 2: een toename van het aantal starters 

• Bevorderen van de wenselijkheid een 

onderneming te starten 

• Bevorderen van de haalbaarheid een 

onderneming te starten 

• Stimuleren van ondernemerspotentieel bij 

bepaalde groepen in de samenleving 

Ondernemers uitrusten voor 

groei en concurrentiekracht 

Uitdaging 3: sterkere startende ondernemers 

• Stimuleren van het voeren van een 

professionele bedrijfsvoering 

• Stimuleren van internationale focus 

Een geconsolideerd datamodel 

voor ondernemerschap 
  

 

Te verwachten evoluties in de beleidscontext 

Ook naar de toekomt toe blijft het stimuleren van ondernemerschap een belangrijk 

beleidsthema. De toekomstige rol van het Actieplan hierin en de specifieke invulling 

ervan kan mogelijk steunen op de resultaten van deze globale evaluatie.  

 

3. Doelstelling(en) van de evaluatie en beoogde resultaten 

 

De evaluatie van het Actieplan Ondernemerschap heeft in eerste instantie als doel na te 

gaan of en in welke mate het Actieplan tegemoet is gekomen aan de 

(beleids)doelstellingen in ruime zin. Dit omvat zowel de doelstellingen opgenomen in 

het Actieplan zelf die betrekking hebben op de uitvoering van alle activiteiten 

opgenomen in het Actieplan als de ontstaansreden van het Actieplan (cf; supra).  
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Daarnaast dient de evaluatie ook een antwoord te bieden op een aantal meer specifieke 

thema’s die rechtstreeks betrekking hebben op het beleid inzake het stimuleren van 

ondernemerschap en bijgevolg ook rechtstreeks verbonden zijn met en invloed hebben 

op (de invulling van) het Actieplan Ondernemerschap. 

Uit bovenstaande volgt dat deze evaluatie bestaat uit een aantal verschillende luiken. 

 

4. Krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie 

 

De opsplitsing van de evaluatie in verschillende luiken is enigszins arbitrair en is 

vooral bedoeld om de evaluatie zowel te structureren als rekening te houden met het 

doel ervan. De verschillende luiken die hierna nader worden omschreven, zijn dan ook 

deels complementair en deels overlappend. De verschillende luiken bouwen ook voor 

een deel verder op elkaar. De evaluatieopdracht met zijn verschillende luiken moet 

bijgevolg steeds als één geheel worden bekeken. Onderstaande luiken zijn geordend in 

volgorde van toenemende belang. Het eerste luik “Kadering van het Actieplan” heeft 

een relatief klein belang voor deze opdracht terwijl het laatste luik “Conclusies en 

aanbevelingen voor de toekomst” van essentieel belang is voor de opdracht.  

 

a) Kadering van het Actieplan 

Het Actieplan Ondernemerschap is uiteraard tot stand gekomen binnen een algemeen 

beleid inzake ondernemerschap. Men kan nagaan welke rol het Actieplan momenteel 

speelt binnen het algemeen beleid betreffende ondernemerschap en welke rol het 

eventueel in de toekomst kan/zou moeten spelen.  

Naast het Actieplan Ondernemerschap zijn er immers nog tal van andere Actieplannen 

binnen de Vlaamse overheid en daarbuiten die in min of meerdere mate een link met 

het thema ondernemerschap hebben. In deze evaluatie wordt er gevraagd om een 

analyse van de kadering van het Actieplan Ondernemerschap te maken en dit zowel 

binnen het beleid (2008 t/m heden) als t.o.v. andere (actie)plannen met betrekking tot 

ondernemerschap (in ruime zin). Ook de werkwijze in en de totstandkoming van deze 

andere (actie)plannen kan een onderzoeksthema zijn van deze evaluatie. Mogelijk kan 

deze analyse helpen om de scope van het toekomstige Actieplan Ondernemerschap te 

bepalen.  

Er wordt hier in de eerste plaats gedacht aan volgende plannen: 

• Europees actieplan: Actieplan ondernemerschap 2020 „De ondernemingsgeest in 

Europa nieuw leven inblazen”; 

• Actieplan Ondernemend Onderwijs; 

• Actieplan Gazellesprong; 

• Masterplan Overname en Opvolging; 

• Andere (Vlaamse, federale) plannen die eventueel complementair of overlappend 

zijn of die verbonden zijn met ondernemerschap. 

 

b) Analyse van het veld 

Naast de doelstellingen opgenomen in het Actieplan, is er ook de ontstaansreden van 

het Actieplan Ondernemerschap zelf. Deze werd in de beleidsbrief Economie 2007 

omschreven als “het verkrijgen van een overzicht van alle maatregelen ter 

ondersteuning van ondernemerschap teneinde enerzijds een versnippering van het 

beleid te voorkomen door maximale afstemming tussen de verschillende 

beleidsmaatregelen en anderzijds lacunes in het werkveld aan te pakken.” 
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Om na te gaan of het Actieplan voldoende tegemoet is gekomen aan deze doelstelling 

bestaat een ondersteunend luik van de evaluatie uit het in kaart brengen van “het 

veld”. Hiermee wordt bedoeld het overzicht van de verschillende organisaties die 

actief zijn in het huidige werkveld van het Actieplan Ondernemerschap. Dit wordt 

omschreven als “Het actieplan richt zich uitdrukkelijk op de eerste fasen in de 

levensloop van de onderneming, de prestart en de startfase. Het actieplan richt zich 

uitdrukkelijk op deze beleidsinstrumenten die inwerken op cultuur, attitudes en 

competenties. Het plan omvat dus enkel maatregelen die zorgen voor sensibiliseren, 

informatieverschaffing, advies en begeleiding.”  Een deel van deze organisaties (en 

hun activiteiten) zijn reeds in kaart gebracht in het Actieplan Ondernemerschap zelf, 

met name diegenen die voor de uitvoering van hun acties een financiële ondersteuning 

genieten vanuit het beleidsveld Economie. Bij het in kaart brengen van het veld is het 

van belang aandacht te hebben voor bestaande verbindingen zoals eventuele 

samenwerkingsverbanden of bepaalde inhoudelijke overlappingen/complementariteit 

tussen verschillende organisaties. Ook een indeling op basis van specifieke 

doelgroepen is in deze oefening aangewezen en dit ook in verband met het volgende 

luik. 

 

c) Doelbereiking 

Het Actieplan Ondernemerschap heeft zoals ook in de inleiding hierboven vermeldt 

een aantal doelstellingen. Deze evaluatie dient eveneens na te gaan in welke mate het 

Actieplan resultaten heeft behaald met betrekking tot deze verschillende 

doelstellingen. Gelet op de aard van de doelstellingen is het belangrijk hier ook 

rekening te houden met de algemene economische context. 

 

d) Specifieke thema’s 

Binnen deze evaluatie wordt er specifiek aandacht gevraagd voor twee thema’s die 

nauw verbonden zijn met het Actieplan Ondernemerschap, met name:  

1) De noodzaak van een specifiek doelgroepenbeleid binnen het beleid inzake het 

stimuleren van ondernemerschap en de invulling van dit doelgroepenbeleid. 

2) De keuze van het instrumentarium. Het gaat hier in de eerste plaats over het 

gebruik van oproepsystemen (bv. oproepen tot het indienen van projecten) binnen 

het beleid inzake het stimuleren van ondernemerschap en mogelijke alternatieven. 

 

1. Doelgroepenbeleid 

In het verleden is er in het beleid inzake het stimuleren van ondernemerschap en dit 

d.m.v. verschillende activiteiten, aandacht geweest voor specifieke doelgroepen. De 

vraag stelt zich of de werkwijze van het opzetten van een apart beleid voor 

verschillende specifieke doelgroepen effectief en efficiënt geweest is en paste in de 

beleidslogica dan wel het Actieplan. Belangrijke elementen hierin zijn de keuze van de 

specifieke  doelgroepen en de noodzaak van een apart doelgroepenbeleid versus het 

aanpassen van het bestaande/reguliere beleid aan de noden van de verschillende 

doelgroepen (en dus ook de specifieke doelgroepen). M.a.w. moet het beleid – 

afhankelijk van de gedetecteerde nood – opteren voor een verfijning/verdieping van 

het bestaande aanbod dan wel nieuwe acties opzetten. 

 

2. Instrumentarium 

Een tweede specifiek thema is de keuze van het instrumentarium van het beleid 

opgenomen in het Actieplan. Hier dient prioritair gekeken te worden naar het gegeven 

dat er beleidsmatig m.b.t. het stimuleren van ondernemerschap, vaak gebruik gemaakt 
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wordt van een oproepsysteem. Zo zijn er de Oproep Brugprojecten, de Oproep 

Ondernemerschap met verschillende thema’s afhankelijk van de editie, de Oproep 

Peterschapsprojecten, enz. In het kader van deze evaluatie wordt er gevraagd na te 

gaan in welke mate het instrument van oproepsysteem in het huidige beleid 

aangewezen is en op welke vlakken en welke alternatieven er mogelijk en aangewezen 

zijn. Dit onderzoek naar het systeem van oproepen sluit ook aan bij het vraagstuk van 

verankering van het beleid (bv. door het structureel ondersteunen van bepaalde 

activiteiten en/of organisaties). 

 

e) Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst 

Bovengenoemde punten a) t.e.m. d) dienen uiteindelijk bij te dragen tot een voorstel 

hoe het Actieplan Ondernemerschap in de toekomst verder kan evolueren of dient 

aangepast te worden. Elementen zoals de scope van het actieplan (op het vlak van 

levensfase van een onderneming, eventuele samenwerking met andere 

beleidsdomeinen, vorm van de activiteiten binnen het actieplan, instrumentarium dat 

wordt gehanteerd,…), het op te nemen monitoringsysteem binnen dit actieplan, de rol 

binnen het beleid, het soort activiteiten van het Actieplan, en de wijze van 

samenstelling van het instrumentarium binnen het Actieplan kunnen hier zeker in aan 

bod komen.  

 

Tot slot dient deze evaluatieopdracht te eindigen met een aantal conclusies en 

aanbevelingen. Deze conclusies en aanbevelingen dienen zich op verschillende 

vlakken te situeren. Deze handelen immers over de verschillende onderzochte 

elementen in deze evaluatie. Ook kunnen deze aanbevelingen gericht zijn naar 

verschillende partijen met name zowel de overheid (administratieve en/of politieke) 

als het veld zelf. 

 

5. Evaluatievragen 

 

Zoals reeds duidelijk werd aangegeven, bestaat de evaluatie uit een aantal 

verschillende luiken. Deze luiken worden hieronder verder uitgewerkt. Per luik 

worden er ook een aantal evaluatievragen meegegeven die via deze evaluatie 

beantwoord dienen te worden. Deze lijst van evaluatievragen is niet limitatief en kan 

eventueel aangevuld worden door de opdrachtnemer en opdrachtgever. 

 

a) Kadering van het Actieplan 

• Hoe verhoudt het Actieplan Ondernemerschap zich binnen/t.o.v. het algemeen 

beleid inzake ondernemerschap? Welke rol speelt het Actieplan momenteel in dit 

algemeen beleid? In welke mate komt het Actieplan tegemoet of is het tegemoet 

gekomen aan de noden van het beleid? 

• Sluiten de (oorspronkelijke) doelstellingen van het Actieplan nog aan bij de 

huidige beleidsdoelstellingen (op verschillende niveaus)? 

• Hoe verhoudt het Actieplan Ondernemerschap zich t.o.v. andere actieplannen? Is 

er reeds een afstemming met bepaalde andere plannen? Welke afstemming is ter 

zake gewenst? 

 

b) Analyse van het veld 

• Zijn de doelstellingen betreffende het ontstaan van het actieplan ingevuld en nog 

relevant voor de toekomst? Waarom (niet)?  
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• In welke mate zijn er lacunes en/of overlappingen en/of complementariteit in het 

veld?  

• Wordt er gestreefd naar samenwerking, synergie, afstemming, … in het veld (en 

dit zowel door het beleid als door de uitvoerders van de activiteiten) en op welke 

manier gebeurt dit?  

• Is er sprake van een “verzadiging” in termen van aanbod? Op welke vlakken? 

Waarom (niet)?  

• In welke mate is het aanbod van zowel het actieplan als het gehele Vlaamse 

aanbod voldoende afgestemd op de vraagzijde (behoeften van de doelgroepen van 

het actieplan)? Welke aanpassingen moeten eventueel gebeuren om vraag- en 

aanbod beter op elkaar af te stemmen en dit rekening houdend met de 

doelstellingen en doelgroepen van het actieplan.  

 

c) Doelbereiking 

• Welke resultaten heeft het actieplan Ondernemerschap bereikt met betrekking tot 

de vooropgestelde doelstellingen?  

• Zijn de vooropgestelde doelstellingen van het actieplan SMART geformuleerd?   

• Staan de financiële middelen van het actieplan in zijn totaliteit in verhouding tot 

de doelstellingen?  

• In welke mate is het huidige rapporteringssysteem dat de overheid oplegt aan de 

organisaties die die subsidiering ontvangen adequaat? Waarom (niet)? Welke 

(eventuele andere) set van performantie-indicatoren (zie punt III.4.a) zou een 

goede vertaling van de doelstellingen en/of reflectie van de werking en impact 

vormen?  

• Wordt er bij de invulling van het Actieplan rekening gehouden met activiteiten in 

het veld die niet verbonden zijn met de Vlaamse overheid?  

• In welke mate zijn de resultaten in termen van de indicatoren verbonden aan de 

doelstellingen effectief het resultaat van de acties opgenomen in het Actieplan 

Ondernemerschap? M.a.w. in welke mate dragen de acties bij tot het realiseren 

van de doelstellingen (en dus het bereiken van de resultaten)? Welke externe 

factoren (en in welke mate) spelen er eveneens een rol in het bereiken van de 

doelstellingen?  

 

d) Specifieke thema’s 

1. Doelgroepenbeleid 

• In weke mate zijn het Actieplan Ondernemerschap of de specifieke acties 

hierbinnen expliciet (en exclusief) gericht naar specifieke doelgroepen?  

• In welke mate is een specifiek doelgroepenbeleid nuttig en/of noodzakelijk? Zo ja, 

naar welke specifieke doelgroepen?  

• Welke doelgroepen dienen extra aandacht te krijgen (en waarom) en welke 

doelgroepen kunnen mee opgenomen worden in het meer generieke beleid?  

• Hoe dient dit generieke beleid eventueel aangepast te worden aan (de noden van) 

bepaalde doelgroepen?  

 

2. Instrumentarium 

• Welke instrumentarium wordt er ingezet binnen het Actieplan? In welke mate is 

het systeem van oproepen dominant in het instrumentarium?  

• In welke mate is het systeem van oproepen beleidsmatig aangewezen en op welke 

vlakken (bv. t.a.v. welke thema’s, welke doelgroepen, enz.)? 
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• In welke mate is er binnen het beleid nood aan verankering vs vernieuwing ? In 

welke mate komt het systeem van oproepen hieraan tegemoet? Zijn er ook andere 

systemen die hieraan tegemoet kunnen komen?  

• Wat is de huidige (en aanbevolen) verhouding van bestaande projecten t.o.v. 

nieuwe pilootprojecten?  

• Hoe kan er voor een aangewezen verhouding verankering én vernieuwing van het 

beleid gezorgd worden en onder welke voorwaarden? 

 

6. Onderdelen van de evaluatie en methodologie 

 

De evaluatie van het Actieplan Ondernemerschap zal bestaan uit zowel een ex post 

luik als een ex ante onderdeel. Beide onderdelen zullen uiteindelijk leiden tot het 

formuleren van conclusies en aanbevelingen in her eindrapport.  

 

De concrete methodologie dient nog bepaald te worden in overleg tussen de uitvoerder 

van de evaluatie en de aanbestedende overheid.  

 

De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van 

het departement EWI en het agentschap Ondernemen
1
 zijn opgenomen. Verder wordt 

een vertegenwoordiger van de minister als waarnemer opgenomen in de stuurgroep. 

Het Steunpunt wordt uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep maar maakt er geen 

deel van uit. 

 

Timing: 

• Uitschrijven opdracht: december 2013 

• Start opdracht: begin februari 2014 

• Eindrapportering: eind juni 2014. 

 

7. Informeren van en communiceren met alle (betrokken) stakeholders (betreffende 

de uit te voeren evaluatie) 

 

Er vindt geen aparte gerichte informatieronde plaats t.a.v. deze stakeholders, wel is er 

een (beperkte) consultatieronde van de stakeholders gepland. 

 

8. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie. 

 

In eerste instantie werd gedacht aan het Steunpunt Ondernemen en Regionale 

Economie –hierna STORE genoemd- voor de uitvoering van deze evaluatie. Na 

concrete navraag werd er echter geconcludeerd dat STORE omwille van een gebrek 

aan capaciteit niet in aanmerking komt voor de uitvoering van deze evaluatie. 

Vervolgens werd ervoor gekozen de evaluatie uit te besteden via een 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  

 

9. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 

 

Het eindrapport betreffende de evaluatie wordt (door ASC) in hard-copy bezorgd aan 

de minister, de inhoudelijk bevoegde entiteiten en het voorwerp van de evaluatie. 

                                                           
1
 Inhoudelijk bevoegde ambtenaar van het departement en een vertegenwoordiger van ASC. Van het agentschap 

wordt een inhoudelijk bevoegde ambtenaar uitgenodigd.  
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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). 


