
 Naam evaluatie Flanders DC vzw 

 Volledige naam Evaluatie Flanders District of Creativity vzw 

 Aanleiding evaluatie In het kader van de verplichtingen betreffende de Lissabonstrategie en naar aanleiding van de  
 Ondernemersconferentie, opteerde de Vlaamse Regering voor een offensieve groeistrategie. Om dit te realiseren  
 moet het groeipotentieel van de Vlaamse economie worden gevrijwaard en versterkt. Een van de maatregelen was  
 de oprichting van een competentiepool Ondernemerschap. Waar initieel aandacht werd besteed aan het leveren van  
 een ondersteundende rol in het ontwikkelen van ondernemerspotentieel bij jongeren, is bij de uiteindelijke beslissing  
 een ruimere focus naar voorgeschoven, nl. "Creatief, innovatief en internationaal ondernemen". Uitgangspunt hierbij is 
 dat creativiteit wordt omgezet in innovatie en dat laatste op zijn beurt in economische welvaart. 
 Internationaal ondernemen en de bundeling van creatieve en innovatieve economische krachten worden verder tot  
 ontwikkeling gebracht door het opzetten van een lange termijn traject. Essentieel hierbij is een coördinerende  
 structuur waarin de overheid, kennisinstellingen en ondernemingen samenwerken rond het stimuleren van creatief en  
 innovatief ondernemen binnen een internationale context.  
 Deze structuur is Flanders, District of Creativity (Flanders DC) geworden en kreeg als missie: 
 "Het creëren van een gestructureerd netwerk waarbinnen de Vlaamse overheid, kennisinstellingen en  
 ondernemingen hun krachten bundelen om via creativiteit, innovativiteit, ondernemerschap en internationaal  
 ondernemen de regionale concurrentiekracht te versterken". 

 Beleidscontext algemeen Binnen het economisch beleid van de Vlaamse Regering wordt veel aandacht besteed aan ondernemerschap. Eén  
 van de actoren in dit beleidsveld is Flanders District of Creativity vzw (Flanders DC vzw). 

 Beleidscontext evolutie In de beleidsnota Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel 2004-2009 wordt de  
 noodzaak tot een geïntegreerde aanpak binnen de vermelde beleidsdomeinen naar voor geschoven. In de  
 beleidsbrief 2006 wordt herhaald dat een fragmentarische aanpak dient te worden vermeden en dat de diverse  
 aspecten die essentieel zijn voor een duurzame en competitieve economie idealiter als één geheel worden  
 beschouwd.  
 De aspecten die worden genoemd zijn : de uitbouw van Vlaanderen als kennis- en investeringsregio en de  
 stimulering van competitief en internationaal ondernemen, technologie, wetenschap, innovatie, design en creativiteit.  
 In dit kader werd o.m. de fusie van Flanders DC met andere instellingen overwogen. Deze fusie kwam er uiteindelijk  
 niet.  
 In de beleidsbrief 2006-2007 wordt verwezen naar de campagne "Jij bent Flanders’ Future" die door Flanders DC  
 werd georganiseerd. Kernboodschap van deze campagne was aan te geven dat innovatie een zaak is voor iedereen  



 en niet alleen een hoogtechnologisch verhaal enkel bestemd voor een selecte groep. 
 
 De opdracht van Flanders DC wordt daar verder o.m. omschreven als het prikkelen van creativiteit en innovatie in  
 Vlaanderen en het bevorderen van de internationalisering van de economie, waarvoor de eerder vermelde  
 campagne.  
 Verder wordt ook veel verwacht van het World Creativity Forum dat Flanders DC zal organiseren. 

 Te verwachten evoluties Belangrijk is te vermelden dat (voor het eerst) een actieplan ondernemerschap 2008 werd opgezet. Bedoeling is  
 vorm te geven aan een geïntegreerde aanpak, waar een initiatief als FDC hierin een rol kan spelen. Afstemmen en  
 synergie met andere actoren is hierbij een belangrijk element. 

 Beoogde doelstellingen De evaluatie heeft als doel na te gaan in welke mate Flanders DC zijn missie en opdrachten heeft gerealiseerd en  
 welke baten dit voor Vlaanderen heeft opgeleverd. Dit dient te worden bekeken binnen de beleidscontext. 
  
 Als resultaten worden verwacht: analyse van de manier waarop Flanders DC missie, doelstellingen, opdrachten heeft  
 vervuld (inhoudelijke en financiële analyse), analyse impact van Flanders DC, sterkte/zwakte analyse van Flanders  
 DC, anlyse voorgestelde lijst van performantie-indicatoren, analyse ontwerp van beleidsplan (2009-2013), conclusies  
 en aanbevelingen betreffende een verbeterde werking en inschakeling van Flanders DC in het ruime beleidskader. 

 Belangrijkste evaluatievragen - Zijn de doelstellingen (op een aanvaardbare manier) gehaald? 
 - Zijn de doelstellingen adequaat vertaald in het activiteitenplan voor de voorbije periode? 
 - Zijn de acties/projecten/studies een concrete en onderbouwde vertaling van de doelstellingen, en in welke mate  
 hebben ze bijgedragen tot de realisatie ervan? 
 - Op welk van de onderdelen van het beleidsdomein is FDC vooral actief geweest? 
 - Is het beleidsdomein geëvolueerd door de acties/projecten/studies? 
 - Zijn de acties/projecten/studies doorgedrongen tot het veld en de doelgroepen, en zijn de studies vertaald in  
 bruikbaar materiaal? 
 - Sluiten de missie en doelstellingen nog aan bij de huidige beleidsdoelstellingen? 
 - Werden de middelen door FDC op een concrete manier aangewend? 
 - Wat zijn de sterke/zwakke punten van Flanders DC? Zijn er uitdagingen en bedreigingen in de toekomst? 
 - Houdt Flanders DC rekening met andere actoren/acties/projecten in het veld? Wordt er gestreefd naar  
 samenwerking, synergie, afstemming? Gebeurt dit pro-actief of afwachtend? 
 - Op welke manier kan de performantie (in de toekomst) worden gemonitord? 
 - Beantwoordt het onderwerpbeleidsplan van Flanders DC aan de te verwachten beleidsevolutie en  



 uitdagingen/opportuniteiten? Vormen de strategische en operationele doelstellingen een onderbouwde vertaling van  
 de beleidsdoelstellingen? Is het overeenstemmende financieel plan realistisch? 

 Onderdelen evaluatie - Zelfevaluatie 
 - Onderzoek ex-post (dekstudie, discussie met en bevraging van stakeholders, plaatsbezoek en discussie met  
 vertegenwoordigers van Flanders DC, SWOT-analyse, benchmark) 
 -Onderzoek ex-ante: analyse ontwerpbeleidsplan Flnaders DC 2009-2014 
 -Formuleren conclusies en aanbevelingen in rapport. 

 Methodologie Voor de evaluatie werd een beroep gedaan op een externe consultant. De consultant diende te beoordelen of een  
 evaluatie door een panel van (internationale) experts opportuun is en zijn opdracht hierop af te stemmen. 
 De aangestelde consultant heeft er inderdaad voor gekozen om een panel van internationale experts in te schakelen.  
  
  
 De evaluatie werd begeleid worden door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers zijn opgenomen van:  
 het departement, het agentschap Ondernemen, de minister en de Inspectie van Financiën.  
 De externe concultant wordt uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep maar maakt er geen deel van uit. 

 Overlegmomenten D.d. 11.04.2008 werd het plan van aanpak toegelicht aan de directeur van Flanders DC en op basis van de  
 afspraken gemaakt tijdens dit overleg gefinaliseerd. 
 Flanders DC werd verder uitgenodigd voor de eerste stuurgroepvergadering d.d. 26.09.2008 betreffende de  
 evaluatie, heeft daar een toelichting gekregen van de consultant betreffende zijn aanpak en heeft de eigen  
 zelfevaluatie kunnen toelichten. 

 Wijze van uitvoering - Voor de opmaak van de zelfevaluatie door Flanders DC werd een vragenlijst opgesteld door de evaluatiecel van het 
  departement. Een onderdeel daarvan is een vooruitblik naar de toekomst en dit onder de vorm van een (ontwerp  
 van) beleidsplan voor de periode 2009-2014.  
 - Aan Flanders DC werd gevraagd om de zelfevaluatie aan EWI te bezorgen tegen eind mei.  
 - Het ontwerpbeleidsplan 2009-2014 werd verwacht tegen begin september.  
 - Op basis van het plan van aanpak is een bestek opgemaakt (nr. EWI-2008-09) dat de opdracht t.a.v. de consultant  
 beschrijft. 
 - In de opdrachtbeschrijving werd het aan het oordeel van de opdrachtnemer overgelaten om al dan niet een panel  
 van internationale experten in te schakelen.  



 - Flanders DC heeft de zelfevalautie op 27 juni 2008  bezorgd en het ontwerpbeleidsplan op 22 september 2008. 
 - Flanders DC heeft het ontwerp van eindrapport ontvangen met het oog op de verbetering van materiële fouten. 

Externe expertise ingeschakeld? Ja 

Resultaten evaluatie - Nederlandstalig evaluatierapport  
 - Engelstalig evaluatierapport 
 - Bevraging betreffende de impact van Flanders DC (bevraging uitgevoerd bij contacten van Flanders DC, het  
 Agentschap Economie en het IWT) 


