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Plan van aanpak van de evaluatie van BAN Vlaanderen 

 

1. Aanleiding voor de evaluatie  

 

De aanleiding voor deze evaluatie ligt in het aflopen van de subsidiabele periode voor BAN 

Vlaanderen. Het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) tot toekenning van steun aan de 

vzw BAN Vlaanderen geeft een subsidiabele periode aan van 1 januari 2007 tot 31 december 

2010. 

De beleidsnota 2009-2014 “Economie. De Open ondernemer” van Kris Peeters, Minister-

President van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, 

Landbouw en Plattelandsontwikkeling kondigt de evaluatie van BAN Vlaanderen aan.  
 

De evaluatie van BAN Vlaanderen die in voorliggend ontwerp van plan van aanpak wordt 

voorgesteld, is geen louter administratieve evaluatie maar heeft de ambitie om inhoudelijk 

dieper te gaan en de volledige subsidieperiode (2007-2010) in beschouwing te nemen (ook 

wat betreft de financiële aspecten).  

 

De resultaten van deze evaluatie kunnen een basis vormen voor de beslissing over het al dan 

niet verder zetten van de financiële ondersteuning van dit initiatief door de Vlaamse minister 

van Economie én inzichten geven in de manier waarop dit bij voorkeur dient te gebeuren.  

 

De evaluatie zal plaatsvinden in 2010 (juni 2010-september 2010). 

 

De evaluatie van BAN Vlaanderen zal (in principe) worden uitgevoerd door STOIO als een 

korte termijnopdracht. 

 

2. Beleidscontext  

 

Binnen het stimuleren van competitief ondernemen is het beschikbaar zijn van voldoende 

financiële middelen een cruciaal element. Dit geldt zowel voor starters als voor groeiers.  

 

Omwille van marktfalen op dit vlak ontstond de vzw BAN Vlaanderen in 2003. Het ging hier 

om een fusie van de vier bestaande Vlaamse netwerken. BAN Vlaanderen werd vanaf zijn 

oprichting ondersteund vanuit de Vlaamse overheid. Na een eerste periode werd er in 

opdracht van de Vlaamse overheid in 2006 een onderzoeksproject uitgevoerd waarin de 

efficiëntie van overheidssubsidies voor BANs bestudeerd werd.
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 Uit dit onderzoek kwam naar 
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 Eindrapport onderzoeksproject: Een evaluatie van de efficiëntie van overheidssubsidies aan business angel 

netwerken. Sophie Manigart - Universiteit Gent, Vlerick Leuven Gent Management School, Veroniek 

Collewaert en Lotte Goossens - Universiteit Gent. 17 augustus 2006. 



voor dat zowel business angels als ondernemers een faling in de informele risicokapitaalmarkt 

percipiëren en dat de BANs deze faling helpen reduceren. Daarnaast werd er vastgesteld dat 

BAN-gesteunde ondernemingen een beperkte bijdrage hebben tot economische ontwikkeling 

en noch beter, noch slechter presteren in vergelijking met business angel-gesteunde 

ondernemingen die hun financiering niet via een BAN verkregen. De studie concludeert dat 

overheidsinterventie in de informele risicokapitaalmarkt en verdere subsidiëren van BANs 

aangewezen is, omdat zonder het bestaan van de BANs de meeste van deze business angel-

gesteunde ondernemingen immers niet zouden bestaan. 

Bijgevolg werd de ondersteuning van de vzw BAN Vlaanderen door de Vlaamse overheid 

voor een nieuwe periode van 2007 t.e.m. 2010 vastgelegd in het BVR tot toekenning van de 

steun aan de vzw BAN Vlaanderen van 15 december 2006. 

Hierin werden de kerntaken van BAN Vlaanderen omschreven als  

1. Bewustmaken van ondernemers en kandidaat-business angels voor business-

angelfinanciering; 

2. Het informeren en voorbereiden van de ondernemers; 

3. Het informeren en voorbereiden van business angels; 

4. Het in contact brengen van ondernemers met business angels (de matching); 

5. Het samenbrengen van business angels met het oog op vorming van syndicaten. 

 

Ook in de nieuwe beleidsnota 2009-2014 van Economie
2
 wordt de ondersteuning van BAN 

Vlaanderen aangehaald met name  

“Een overheidsbeleid gericht op groeibedrijven speelt zowel in op de externe factoren 

zoals kapitaal als op de interne factoren zoals management en organisatie. Vanuit die 

optiek wordt vanuit de overheid BAN Vlaanderen ondersteund.” 

 

Daarnaast werd in deze beleidsnota ook al aangegeven dat er een nieuwe meerjarenoverkomst 

zal worden afgesloten. De resultaten van de evaluatie zullen voornamelijk gebruikt worden 

om deze nieuwe subsidiabele periode vorm te geven.  

 

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

 

De algemene doelstelling van deze evaluatie is beleidsleren. O.b.v. de evaluatie van de 

resultaten van de huidige subsidiabele periode van BAN Vlaanderen is het de bedoeling op 

een gefundeerde manier de nodige krijtlijnen voor de nieuwe subsidiabele periode uit te 

tekenen.  

 

De beoogde resultaten van de evaluatie zijn:  

• SWOT-analyse van BAN Vlaanderen (en haar structuren) en dit rekening houdend 

met zowel de Vlaamse als de internationale context (EU, globaal, …). 

• Analyse van de wijze waarop BAN Vlaanderen haar kerntaken heeft vervuld in zowel 

de context van het Besluit van de Vlaamse Regering als in functie van het ruime 

beleidskader. Dit omvat zowel een inhoudelijke analyse als een financiële analyse 

(aanwending subsidies, verantwoording subsidie, …). 
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• Analyse van de effecten en de impact van BAN Vlaanderen. Dit omvat o.a. een 

analyse van de klantentevredenheid. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de 

bekendheid en de impact van BAN Vlaanderen bij hun specifieke doelgroepen.  

• 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 BAN Vlaanderen in de toekomst zal 

worden geconfronteerd. Dit omvat aanbevelingen voor de opmaak van een nieuwe 

Besluit van de Vlaamse Regering, kerntaken en performantie-indicatoren,  …. 

 

Deze resultaten zullen worden gebundeld in een eindrapport. 

 

4. Bepalen van de krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie (can/will 

(not) do)  

 

De uitvoering van de evaluatie zal in principe worden toevertrouwd aan STOIO. Op basis van 

dit plan van aanpak en het voorstel van STOIO m.b.t. de evaluatie zal een geconsolideerd plan 

van aanpak worden opgemaakt.  

 

Voor de evaluatie van BAN Vlaanderen zijn de volgende gegevens minimum ter beschikking:  

• BVR; 

• Jaarverslagen van de verschillende werkingsjaren met o.a.: 

o Een overzicht van de activiteiten;  

o Realisaties indicatoren; 

o Financiële gegevens;  

• Controleverslag van Inspectie Economie in 2009
3
.  

 

 

Aantal randvoorwaarden: 

•••• Inhoudelijk: De te evalueren periode loopt van 1 januari 2007 tot eind 2010. Gezien de 

timing loopt de periode eerder van 1 januari 2007 tot half 2010. 

•••• Financieel: De beschikbare middelen voor de evaluatie van BAN Vlaanderen binnen 

STOIO zijn beperkt tot ongeveer 25.000 euro voor dit project. 

• Juridisch: Er zijn over de evaluatie van BAN Vlaanderen geen specifieke bepalingen 

opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering.  

• Timing: De timing voor de evaluatie is vrij krap. De evaluatie dient volledig afgerond 

te zijn op 15 september 2010.  

 

 

 

 

5. Bepalen van de evaluatievragen  

 

Volgende evaluatievragen komen aan bod: 
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 In het BVR is bepaald dat de uitbetaling van de derde schijf o.a. gekoppeld is een inspectieverslag van de 
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Evaluatievragen: 

- Welke resultaten heeft BAN Vlaanderen op het vlak van zijn 5 kerntaken gehaald en 

was dit op een aanvaardbare manier? 

- Hoe is het dienstenaanbod geëvolueerd en dient dit aangepast in de volgende periode? 

- Welke systemen van kwaliteitsbewaking werden er gebruikt en hoe presteerden deze?  

- Sluiten de kerntaken en doelstellingen nog aan bij de huidige beleidsdoelstellingen? 

Dienen deze voor de volgende periode te worden gewijzigd? 

- Werden de middelen door BAN Vlaanderen in de periode 2007-2010 op een correcte 

manier aangewend?Welke bijdrage levert de Vlaamse overheid in BAN Vlaanderen, 

hoe evolueert deze bijdrage, …. 

- Wat zijn de sterke/zwakke punten van BAN Vlaanderen? 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 BAN Vlaanderen rekening met andere actoren/acties/projecten in 

het veld (zowel in Vlaanderen als daarbuiten)? Wordt er gestreefd naar samenwerking, 

synergie, afstemming, … en op welke manier gebeurt dit?  

Specifiek dient hier ook onderzocht of via de afstemming en integratie van 

verscheidene al dan niet gesteunde initiatieven voor een (aspirant-) ondernemer een 

traject kan gecreëerd worden van idee tot effectieve onderneming.  

- Op welke manier kan de performantie van BAN Vlaanderen in de toekomst worden 

gemonitord -eventueel eveneens kwalitatief i.p.v. enkel kwantitatief? Specifieke 

aandacht dient hierbij te gaan naar huidige indicatoren (verbonden aan het variabele 

deel van de subsidie) en de prestaties van BAN Vlaanderen op dit vlak. 

- Welke effecten heeft de huidige manier van subsidiëring (vast versus variabel deel) en 

hoe kan de wijze van subsidiering verbeterd worden in functie van de doelstellingen?  

 

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

 

Deze evaluatie is een ex-post evaluatie. De resultaten van deze evaluatie zullen o.m. gebruikt 

worden voor toekomstige beleidsbeslissingen betreffende dit project.  

 

De gebruikte methodologie wordt in overleg met de uitvoerder bepaald. Dit is afhankelijk van 

de beschikbare tijd en budget.  

 

Mogelijkheden:  

• Deskstudie (gebaseerd op alle beschikbare documenten). 

• Bevragingen van de doelgroepen om de tevredenheid, het effect en de impact van het 

initiatief te kunnen bepalen.  

• Interviews met BAN Vlaanderen (Raad van Bestuur) 

• Interviews met de dossierbehandelaars 

• Benchmark of best practises.  

 

De evaluatie zal worden opgevolgd door een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit volgende 

leden: 

• Els Vermander als verantwoordelijke voor dit evaluatiedossier (eveneens unieke 

contactpersoon voor dit dossier)  

• Sophie Callewaert als inhoudelijk verantwoordelijke binnen EWI 

• Sabine Borrey, verantwoordelijke evaluatiecel EWI 



• Pierre Verdoodt, afdelingshoofd 

• Hans Kinoo als dossierbehandelaar van het AO. 

 

7. Timing  

 

De timing is bepaald in overleg met de uitvoerder op 7 juni 2010. 

De timing is voor de overheid een cruciaal punt. Het definitieve eindrapport dient opgeleverd 

te zijn op 15 september. Omwille van externe redenen is het niet mogelijk deze uiteindelijke 

deadline uit te stellen. Dit is duidelijk afgesproken met de uitvoerders van de opdracht op 7 

juni 2010.  

 

• April 2010: Voorbereiden en uittekenen evaluatie. Dit omvat : 

o Het uitwerken van het plan van aanpak door S&C en de inhoudelijk bevoegde 

entiteit;  

o Overleg met AO i.v.m. plan van aanpak; 

• Juni 2010: Overleg met Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen 

(STOIO) als uitvoerder; 

o Overleg met voorwerp van evaluatie betreffende een aantal essentiële 

onderdelen van de evaluatie zoals timing, verwachte inbreng, uitvoering van de 

evaluatie, verloop van de evaluatie (omwille van pragmatische redenen gebeurt 

dit door de uitvoerders van de evaluatie); 

o Finaliseren plan van aanpak. 

• Half juni 2010: Start evaluatie; 

• Augustus 2010: Oplevering ontwerpeindrapport  

o naar werkgroep; 

o naar voorwerp van evaluatie ter verbetering van (eventuele) materiële fouten; 

• 15 september 2010: Oplevering definitief eindrapport; 

• Tweede helft september 2010: Overmaken rapport(en) aan betrokken partijen; 

• Eind december 2010: Verspreiding samenvatting en voornaamste conclusies evaluatie 

(na BVR omtrent de subsidiering nieuwe periode).  

 

8. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie 

en alle (betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren 

evaluatie)  

 

Het overleg met het voorwerp van de evaluatie heeft op heden nog niet plaatsgevonden maar 

staat gepland op 21 juni 2010 tussen de uitvoerders van de evaluatie en de heer Reginald 

Vossen, algemeen directeur van BAN Vlaanderen.  

 

Volgende stakeholders worden in dit kader onderscheiden:  

• Raad van Bestuur BAN Vlaanderen; 

• (Potentiële) Business angels; 

• (Aspirant-) Ondernemers op zoek naar kapitaal dat niet kan verstrekt worden via de 

“normale” marktkanalen;  

• Sponsors BAN Vlaanderen. 

Er vindt geen gerichte informatieronde plaats t.a.v. deze stakeholders, tenzij eventueel via een 

bevraging en/of interviews.  



 

 

Doelgroepen van het initiatief: 

De doelgroep is tweevoudig. Het gaat hier enerzijds over (potentiële) business angels en 

anderzijds om (aspirant-) ondernemers op zoek naar kapitaal dat niet kan verstrekt worden via 

de “normale” marktkanalen. 

 

9. (Procedureel) Verloop van de evaluatie 

 

Evaluatie met voornamelijk gebruik van externe expertise 

Dit plan van aanpak inclusief timing en te verwachten deliverables wordt ter informatie 

bezorgd aan de minister en aan het voorwerp van de evaluatie.  

 

Een ontwerp van eindrapport betreffende de evaluatie wordt opgeleverd t.a.v. werkgroep die 

de mogelijkheid krijgt (krijgen) opmerkingen, suggesties, aanvullingen, bijkomende vragen 

(binnen het afgesproken kader), … te formuleren.  

 

Ook het voorwerp van de evaluatie krijgt de mogelijkheid het ontwerpeindrapport na te kijken 

en dit met het oog op het verbeteren van materiële fouten. 

 

Het eindrapport wordt (door S&C) in hard-copy bezorgd aan de minister, de inhoudelijk 

bevoegde entiteit en het voorwerp van de evaluatie.  

 

10. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie  

 

Overmaken aan de minister, aan het voorwerp van de evaluatie met name BAN Vlaanderen en 

aan het Agentschap Ondernemen. Deze laatste kan dan rekening houden met de resultaten en 

zeer specifiek met de aanbevelingen van deze evaluatie bij het opstellen en de administratieve 

afhandeling van een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering.  

De verspreiding van de resultaten zal gebaseerd zijn op de communicatiestrategie van het 

Departement EWI betreffende evaluaties. (zie http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/wat-doen-

we/beleidsevaluatie)  

 


