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Inleiding 
Flanders DC vzw wordt gevat door een aantal beleidsdocumenten en heeft verder een 
opdracht toegekend gekregen die nader wordt omschreven in de beheersovereenkomst tussen 
de Vlaamse overheid en Flanders DC vzw.  
De beheersovereenkomst loopt af medio 2009 en bepaalt dat er een evaluatie dient plaats te 
vinden in de 2de helft van 2008 en dit ter voorbereiding van de opmaak van een nieuwe 
beheersovereenkomst.  
 
Plan van aanpak van de evaluatie van FDC 
 

1. Aanleiding voor de evaluatie 
 
De beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en Flanders DC vzw d.d. 
09.07.2004 geeft in artikel 5.4 aan dat:  
“Tijdens het vijfde jaar werking wordt in opdracht van de minister een grondige 
evaluatie doorgevoerd van de prestaties van Flanders DC. De evaluatie gebeurt in 
overleg met Flanders DC en onder meer door de inbreng van externe onafhankelijke 
experts en 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. 
Het resultaat van deze evaluatie zal bepalend zijn voor de condities van een nieuwe 
beheersovereenkomst tussen Flanders DC en de Vlaamse overheid. 
 
Met het oog op deze institutionele evaluatie zal Flanders DC een zelfevaluatie 
doorvoeren. De resultaten van deze zelfevaluatie zullen worden uiteengezet in een 
samenvattende nota die, samen met de jaarverslagen en de lijst met prestatie- en 
effectindicatoren, integraal deel zal uitmaken van de evaluatie en ter beschikking 
gesteld zal worden van een externe evaluatie. 
De institutionele evaluatie wordt door de Vlaamse overheid georganiseerd in de 
tweede helft van 2008. Het resultaat van de institutionele evaluatie zal bekend 
gemaakt worden voor het einde van 2008. De hernieuwing van de 
beheersovereenkomst zal worden afgerond voor midden 2009.” 

 
2. Beleidscontext  

 
Aanleiding van het initiatief 
In het kader van de verplichtingen betreffende de Lissabonstrategie en naar aanleiding 
van de Ondernemersconferentie, opteerde de Vlaamse regering in 2004 binnen haar 
economisch beleid voor een offensieve groeistrategie. Deze keuze was ingegeven door 
de bekommernis de toekomstige groei en welvaart en welzijn en het draagvlak van het 
sociale zekerheidsstelsel te vrijwaren. Om dit te realiseren, was de Vlaamse Regering 
van oordeel dat het groeipotentieel van de Vlaamse economie moet worden 
gevrijwaard en versterkt, rekening houdend met de sociale en ecologische impact van 
die groei op onze samenleving.  
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Eén van de maatregelen waartoe werd besloten, was de oprichting van een 
competentiepool Ondernemerschap. Waar initieel vooral aandacht werd besteed aan 
het leveren van een ondersteunde rol in het ontwikkelen van ondernemerspotentieel bij 
jongeren, is bij de uiteindelijke beslissing een ruimere focus naar voor geschoven, nl. 
“Creatief, innovatief en internationaal ondernemen”.  
Uitgangspunt hierbij is dat creativiteit wordt omgezet in innovatie en dat laatste op 
zijn beurt in economische welvaart.  
Hierbij wordt specifiek de nadruk gelegd op de economische creativiteit in een 
internationale ondernemersomgeving. 
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” (FDC) 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”.1   
Een en ander werd verder geconcretiseerd via de goedkeuring door de Vlaamse 
Regering van de Statuten van FDC en de samenstelling van de bestuursorganen en de 
beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap/Vlaamse Gewest en FDC2.  
 
Evolutie in de beleidscontext (sinds opstart/goedkeuring initiatief) 
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 vernoemd zijn: de uitbouw van Vlaanderen als kennis- en investeringsregio en 
de stimulering van competitief en internationaal ondernemen, technologie, 
wetenschap, innovatie, design en creativiteit. De intentie om Flanders DC, Flanders 
Technology vzw en Design Vlaanderen te fuseren werd in dit kader dan ook gezien als 
een vertaling van de aangekondigde geïntegreerde beleidsvisie. De mogelijke fusie 
werd onderzocht door een taskforce en de te verwachten nieuwe structuur zou als 
missie krijgen: “Het stimuleren van en vormen van netwerken tussen bedrijven en 
economische actoren, alsook het sensibiliseren van alle lagen van de bevolking, in het 
bijzonder de jeugd inzake technologie en wetenschap, innovatie, creativiteit en design, 
ondernemerschap en internationaal ondernemen”. Onder de noemer “Flanders Future” 
zou de opdracht er in bestaan: “om alle lagen van de bevolking, in het bijzonder de 
jongeren, voor wetenschap, techniek, technologie, ondernemerschap en innovatie te 
sensibiliseren, om een gestructureerd Vlaams en internationaal netwerk te creëren 
waarbinnen de Vlaamse overheid, kennisinstellingen, ondernemingen en ander 
intermediaire partners hun krachten bundelen en om informatie en knowhow in een 
kennis- en ontwikkelingscentrum te bundelen en te ontwikkelen”. 
De aangekondigde fusie kwam er uiteindelijk niet.  
 

                                                 
1 Meer details in de beslissing van de Vlaamse regering ter zake (VR/2004/07.05/DOC.0647) 
2 Zie beslissing VR d.d. 28.05.2004. 
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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 verder o.m. omschreven als het prikkelen van 
creativiteit en innovatie in Vlaanderen en het bevorderen van de internationalisering 
van de economie, waarvoor de campagne “Jij bent Flanders’ Future” opgezet. Verder 
wordt ook bijzonder veel verwacht van het World Creativity Forum dat FDC zal 
organiseren en waar binnen- en buitenlandse beleidsmakers, bedrijfsleiders, academici, 
… elkaar kunnen ontmoeten en netwerken. Het uitwisselen van best practices en 
“young potentials” worden als aandachtspunten voor 2007 naar voor geschoven. 
 
In de beleidsbrief 2008 wordt Flanders DC niet expliciet vermeld.  
 
Bovenstaande geeft een beperkt beeld van wat enerzijds de (beleids)intenties waren 
met Flanders DC en wat anderzijds is gerealiseerd en in welke context dit gebeurde. 
 
Te verwachten evoluties in de beleidscontext 
Op dit ogenblik is er weinig zicht op de evolutie in de beleidscontext. Belangrijk is 
wel te vermelden dat (voor het eerst) een actieplan ondernemerschap voor 2008 wordt 
voorbereid. Bedoeling is vorm te geven aan een geïntegreerde aanpak van de gehele 
beleidscyclus op het vlak van ondernemerschap. Het spreekt vanzelf dat een initiatief 
als FDC hierin een rol kan spelen. Afstemming en synergie met ander actoren is 
hierbij een belangrijk element. 
Daarnaast heeft de minister ook de wens uitgedrukt te komen tot een meer 
geïntegreerde aanpak van zowel het stimuleren van ondernemerszin en 
ondernemerschap als de popularisering van wetenschap, techniek en technologische 
innovatie. Betreffende dit laatste worden sinds 1995 de beleidsdoelstellingen 
geïmplementeerd in een (jaarlijks) actieplan. 
In principe is het de bedoeling een gezamenlijk actieplan rond ondernemerschap, 
wetenschap en innovatie uit te werken, waarin beide eerder vermelde actieplannen 
verwerkt zijn.  
In het licht van deze ontwikkelingen, zal dan ook bijzondere aandacht moeten gaan 
naar enerzijds een degelijke coördinatie van het veld van actoren en initiatieven en 
anderzijds naar een optimale afstemming en synergie tussen de verschillende actoren 
en hun activiteiten.  
 
Andere aandachtspunten zijn de ontwikkelingen in het kader van Vlaanderen in actie 
en de viering van “25 jaar Flanders Technology International”.  
 

 
3. Doelstelling(en) van de evaluatie en het beoogde resultaat 

 
De doelstelling van de evaluatie in de meest enge zin is aangegeven in de 
beheerovereenkomst zelf en is als volgt geformuleerd: “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”.  
De missie en opdrachten van Flanders DC moeten echter bekeken worden in functie 
van de eerder geschetste beleidscontext. Aldus zal niet alleen sensu stricto worden 
nagegaan of FDC de beheersovereenkomst naar behoren heeft ingevuld, maar ook in 
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op welke wijze zij heeft gefunctioneerd in het ruime beleidskader en in welke mate 
werd ingespeeld op kansen/bedreigingen.  
 
Als resultaten van de evaluatie worden verwacht: 

• Analyse van de wijze waarop FDC haar missie, doelstellingen, opdrachten 
heeft vervuld in zowel de context van de beheersovereenkomst zelf als in 
functie van het ruime beleidskader.  
Dit omvat zowel een inhoudelijke analyse als een financiële analyse 
(aanwending subsidies, verantwoording subsidie, …) van zowel de 
beheersovereenkomst (o.a. opbouw reserves) als de planning en 
verantwoording door FDC (jaarlijkse werkplannen, rapporten,…).  

• Analyse van de missie van FDC rekening houdend met de 
beleidsdoelstellingen en –context en met het beleidsveld ((afstemming en 
synergie met) andere actoren)).  

• Analyse van de impact van FDC (benchmark met andere soortgelijke 
organisaties/initiatieven/acties) en analyse van de resultaten die FDC heeft 
bereikt. Dit omvat o.a. een analyse van de klantentevredenheid en een 
bevraging van de doelgroepen van FDC over de bekendheid en impact van 
FDC.  

• Sterkte/zwakte-analyse van Flanders DC (en haar structuren) en dit rekening 
houdend met zowel de Vlaamse als de internationale context (EU, globaal, …). 

• Analyse van de voorgestelde lijst van performantie-indicatoren. 
• Analyse van het ontwerp van “beleidsplan” van FDC voor de periode 2009-

2013.  
• Conclusies en aanbevelingen betreffende een verbeterde werking en 

inschakeling in het ruime beleidskader (zowel in Vlaanderen als daarbuiten) en 
dit rekening houdend met de uitdagingen en bedreigingen waarmee FDC in de 
toekomst zal worden geconfronteerd. Dit omvat aanbevelingen voor de 
opmaak van een nieuwe beheersovereenkomst, missie en opdrachten, 
performantie-indicatoren, doelstellingen, …( cfr. ontwerpbeleidsplan)). 

 
 

4. Krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie 
 
De evaluatie dient ruimeer te worden bekeken dan wat werd aangegeven in de 
beheersovereenkomst. De krijtlijnen worden verder verduidelijkt a.d.h.v. de 
evaluatievragen.  
 
De evaluatie dient tegen de 2de helft van 2008 te zijn voltooid. Voor de evaluatie zal 
een beroep gedaan worden op een consultant die wordt aangeduid via een openbare 
procedure.  
De evaluatie zal ook gebruik maken van een zelfevaluatie van FDC en van hun 
ontwerp van beleidsplan voor 2009-2013.  
Verder zal rekening moeten worden gehouden met de organisatie van het World 
Creativity Forum 2008 dat plaatsvindt in november e.k. Dit heeft implicaties voor de 
planning van de evaluatie.  
 

 
5. Evaluatievragen 

Volgende evaluatievragen worden naar voor geschoven: 
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• Heeft Flanders DC zijn doelstellingen zoals neergeschreven in de 
beheersovereenkomst gehaald en was dit op een aanvaardbare manier?  

• In welke mate zijn deze doelstellingen adequaat vertaald in het “beleidsplan”3 van 
FDC voor de periode t/m 2009? 

• In welke mate zijn de acties/projecten/studies die FDC heeft gerealiseerd in de 
beschouwde periode een concrete en onderbouwde vertaling van de doelstellingen 
(in de beheersovereenkomst) en in welke mate hebben ze bijgedragen tot de 
realisatie van de beleidsdoelstellingen? Welke belangrijke doelgroepen heeft FDC 
hierbij geïdentificeerd en op welke manier worden deze benaderd? 

• Op welk van de onderdelen van het beleidsdomein (Economie en ondernemen, 
wetenschap en technologie, innovatie, creativiteit) is FDC in de afgelopen periode 
vooral actief geweest? In welke mate is er eventueel overlap met andere 
activiteiten/projecten van andere actoren? 

• In welke mate is het beleidsdomein geëvolueerd door de acties/projecten/studies 
die FDC heeft gerealiseerd? 

• In welke mate zijn de acties/projecten/studies die FDC heeft gerealiseerd 
doorgedrongen tot het veld én de doelgroepen en in welke mate zijn de studies 
vertaald in bruikbaar materiaal voor het veld en de doelgroepen 

• Sluiten de missie en doelstellingen van Flanders DC nog aan bij de huidige 
beleidsdoelstellingen? (Ook rekening houdend met de domeinen waarop FDC 
actief is geweest (zie hoger)).  

• Werden de middelen door Flanders DC in de periode 2004-2009 op een correcte 
manier aangewend? 

• Wat zijn de sterke/zwakke punten van Flanders DC? Welke uitdagingen en 
bedreigingen dienen zich aan in de nabije toekomst, rekening houdend met het 
ruime beleidskader (zowel in Vlaanderen als daarbuiten)? 

• In welke mate houdt FDC rekening met andere actoren/acties/projecten in het veld 
(zowel in Vlaanderen als daarbuiten)? Wordt er gestreefd naar samenwerking, 
synergie, afstemming, … en gebeurt dit pro-actief of eerder afwachtend? 
Specifieke aandacht dient hierbij te gaan naar de samenwerking tussen FDC en het 
kenniscentrum (Vlerick).  

• Op welke manier kan de performantie van FDC in de toekomst worden 
gemonitord?  

• In welke mate beantwoordt het ontwerpbeleidsplan van FDC voor 2009-2013 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 
rekening houdend met de geformuleerde doelstellingen en rekening houdend met 
de te verwachten inkomsten? 

 
Verwacht wordt dat de hoger geformuleerde vragen resulteren in de onder punt 2 
vermelde resultaten van de evaluatie.  
 

6. Onderdelen van de evaluatie en methodologie 
Onderdelen 

                                                 
3 Een eigenlijk beleidsplan werd niet uitgewerkt bij de ondertekening van de beheersovereenkomst. Als basis 
voor het beleid van FDC - en verder omschreven als “beleidsplan” – worden beschouwd de nota’s Vlaamse 
regering waarvan hoger sprake en de (jaarlijkse) operationele uitwerking er van door FDC onder de vorm van de 
jaarlijkse werkplannen. 
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De evaluatie van FDC zal bestaan uit: 
• Een zelfevaluatie (cfr. beheersovereenkomst) door FDC en dit op basis van een 

aangereikte vragenlijst.  Deze vragenlijst moet o.a. resulteren in een globaal 
syntheseverslag (inhoudelijk en financieel) op basis van enerzijds voorziene 
activiteiten (planning) en gerealiseerde activiteiten (uitvoering), waarbij ook de 
redenen voor eventuele wijzigingen t.o.v. planning worden beargumenteerd en 
m.i.v. (indien beschikbaar) van alle kwantitatieve en kwalitatieve gegevens al 
dan niet uit bevragingen, evaluaties, … 

• Onderzoek ex-post 
o Deskstudie van alle beschikbare documenten (incl. zelfevaluatie door 

FDC) 
o Discussie met en bevraging van stakeholders 
o Bevraging doelgroepen, (potentiële) klanten  
o Plaatsbezoek en discussie met vertegenwoordigers FDC 
o SWOT-analyse 
o Benchmark vergelijkbare initiatieven 

• Onderzoek ex-ante: Analyse ontwerpbeleidsplan FDC in functie van 
(evoluerende) beleidscontext 

•  Formuleren conclusies en aanbevelingen in rapport. 
 

Methodologie 
Voor de evaluatie zal een beroep worden gedaan op een externe consultant. Behalve 
de zelfevaluatie dient de consultant alle hoger vermelde onderdelen van de evaluatie 
op zich te nemen. De consultant dient te beoordelen of een evaluatie door een panel 
van (internationale) experts opportuun is en zijn opdracht hierop afstemmen.  
De bevraging van de doelgroepen en potentiële klanten dienen als ondersteunend voor 
de evaluatie te worden beschouwd en moeten inzichten opleveren voor een verbeterde 
werking en positionering van FDC in het ruime beleidskader.  
 
De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van 
het departement en het agentschap4 zijn opgenomen. Verder worden een 
vertegenwoordiger van de minister en een vertegenwoordiger van de Inspectie van 
Financiën als waarnemers opgenomen in de stuurgroep. 
De externe consultant wordt uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep maar maakt 
er geen deel van uit.   
 
Timing: 

• Zelfevaluatie FDC:  
o tegen eind mei voor het gedeelte dat betrekking heeft op de afgelopen 

periode (ex-post), evenwel met uitzondering van de historische 
gegevens betreffende de (afgesproken) performantie-indicatoren.  

o begin september voor het deel dat betrekking heeft op de toekomst (o.a. 
ontwerpbeleidsplan voor de periode 2009-2013) en voor de 
(historische) gegevens betreffende de (afgesproken) performantie-
indicatoren. 

• Aanbesteding opdracht: af te ronden tegen eind mei. 

                                                 
4 Inhoudelijk bevoegde ambtenaar van het departement, vertegenwoordiger S&PB. Van het agentschap wordt 
zowel een inhoudelijk bevoegde ambtenaar (indien mogelijk en beschikbaar) als een ambtenaar belast met de 
financiële opvolging uitgenodigd.  
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• Klantenbevraging: juni 
• Tussentijdse rapportering: medio september 
• Eindrapportering: medio oktober 

 
 
Deliverables: 

• Ontwerp van bevraging doelgroepen en potentiële klanten (go/no go) 
• Tussentijds rapport 
• Eindrapport  

 
 

7. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 
(betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie) 
Er heeft op 11/4/2008 een overleg plaatsgevonden met FDC waarbij het plan van 
aanpak werd toegelicht en waarbij feedback werd gevraagd betreffende de 
voorgestelde timing en verwachte deliverables. Onderhavig plan van aanpak is 
aangepast op basis van de gemaakte afspraken in dit verband.  
 

8. Uitvoering 
Een externe consultant zal worden ingeschakeld voor de evaluatie.  

 
 


