
 

IDEA Consult nv  Tel: (+32) 02 282 17 10 

Kunstlaan 1-2, bus 16 Fax: (+32) 02 282 17 15 
B –1210 Brussel www.ideaconsult.be 

 

 
 

 
 

managementsamenvatting 

 

 

 

 

 

In opdracht van:  

De Vlaamse overheid,  

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie  

 

Uitgevoerd door IDEA Consult in samenwerking 

met Ernst & Young 

 

  

 

 

 

 

 

 

Brussel, mei 2012

Evaluatie van de investering van 
de Vlaamse overheid in F.T.I vzw 

 



  Evaluatie F.T.I. 

 

   

 

 



  Evaluatie F.T.I 

 

  3 

MANAGEMENTSAMENVATTING 

Flanders Technology International vzw (F.T.I vzw) speelt een sleutelrol in de 

communicatie van Wetenschap, Technologie en Innovatie in Vlaanderen. In die 

hoedanigheid baat F.T.I vzw onder meer het doe-centrum Technopolis uit. De 

missie van F.T.I vzw is: ‘wetenschap en technologie dichter bij de mens brengen’. 

In de praktijk kunnen we in de werking van F.T.I-Technopolis drie rollen 

onderscheiden: 

 Het doe-centrum Technopolis met de hoofdtentoonstelling en de 

thematentoonstellingen, de doe-tuin en het Kinder-doe-centrum; 

 De outreach-activiteiten en de dienstverlening aan andere actoren in het veld 

van de wetenschapscommunicatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 

aanwezigheid op evenementen, workshops in de klas, de rondreizende 

wetenschapstruck MysteriX® en het ter beschikking stellen van educatief 

materiaal; 

 Bijkomende activiteiten in opdracht van de Vlaamse overheid, zoals de 

coördinatie van initiatieven zoals de Vlaamse Wetenschapsweek en de Dag 

van de Wetenschap, en meer recent de coördinatie van de opdracht tot het 

opstellen van een marketing- en communicatiestrategie voor wetenschaps-

communicatie in Vlaanderen, en het opzetten van het STEM-platform tegen 1 

september 20121 (op vraag van de minister van onderwijs), dat als opdracht 

expliciet is toegewezen aan Technopolis.  

 

De relatie tussen de F.T.I vzw en de Vlaamse overheid is geregeld in een 

beheersovereenkomst die periodiek hernieuwd wordt. De lopende 

beheersovereenkomst 2008-2012 bepaalt dat een evaluatie dient plaats te vinden 

alvorens een nieuwe beheersovereenkomst kan worden afgesloten.   

Deze samenvatting bevat de evaluatieconclusies en aanbevelingen in het kader 

van de evaluatie van de investering van de Vlaamse overheid in F.T.I vzw over de 

periode 2008-2012, met specifieke aandacht voor volgende topics: 

 De governance van F.T.I vzw en Technopolis NV, of anders gesteld de 

evaluatie in welke mate F.T.I vzw en Technopolis NV goed worden bestuurd; 

 De resultaten van de inhoudelijke werking, en dit zowel van de activiteiten 

van het wetenschaps-doe-centrum als van de outreach-activiteiten; 

 De rol en positionering van F.T.I-Technopolis in de wetenschapscommunicatie 

van de Vlaamse overheid; 

 De evaluatie van enkele specifieke activiteiten zoals de Dag van de 

Wetenschap, het marketingbeleid en de interactieve tentoonstellingen en 

exhibities; 

 De financiële positie en financieringsstructuur van F.T.I vzw en Technopolis 

NV, alsook van de onderlinge financiële stromen; 

 De mate waarin rekening is gehouden met de vorige evaluatie (uitgevoerd in 

2007, in het kader van de vorige beheersovereenkomst).  

  

                                           

1 Bron: STEM-actieplan 
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Evaluatieconclusies 

 

1. Governance 

F.T.I-Technopolis heeft in navolging van de vorige evaluatie in 2007 gewerkt aan 

zijn interne governance-structuur, met de aanpassingen van de Raden van 

Bestuur, de installatie van een auditcomité, de interne re-organisatie door het 

aantal afdelingen te verminderen, en de vernieuwing van het HR-beleid. Toch 

blijven er ook op dit punt nog verbeterpunten: 

 Gezien de tweeledige juridische structurering rond F.T.I vzw en Technopolis 

NV is er behoefte aan een duidelijke interne structurering (wie doet wat?) en 

de externe herkenbaarheid van de rollen van beide organisaties, zeker in het 

kader van het nieuwe wetenschapscommunicatiebeleid van de Vlaamse 

regering en eventuele taken die hierbinnen van F.T.I of Technopolis verwacht 

worden.  

 F.T.I heeft een ‘good governance charter’ opgesteld dat effectief fungeert als 

een leidraad om goed bestuur te bevorderen. Volgens het charter dient in de 

loop van 2012 de Raad van Bestuur zijn werking intern te evalueren. De 

governance-adviezen uit de vorige evaluatie (aanpassing samenstelling Raden 

van Bestuur, auditcomité en wetenschappelijk comité) zijn overwegend 

opgevolgd. De verschillende organen zijn actief, komen periodiek samen en 

met hoge aanwezigheid van de leden. De samenstelling van het 

wetenschappelijk comité blijft evenwel te éénzijdig. De doorstroming van het 

beleidskader inzake wetenschapscommunicatiebeleid naar de leden van de 

Raad van Bestuur van F.T.I en Technopolis is een aandachtspunt. 

 Uit de medewerkersenquête blijkt dat F.T.I op vlak van interne werking en 

HR-beleid nog voor belangrijke uitdagingen staat, zoals de verbetering van 

interne werkprocessen, het evaluatie-, waardering- en verloningsbeleid, en de 

versterking van het wederzijds vertrouwen binnen de organisatie. Met een 

gemiddelde van 19% per jaar in de periode 2008-2011 ligt het 

personeelsverloop bij F.T.I hoog. 

 Met de ‘uitbreiding fase 1’ van de Technopolis-campus  staat de organisatie 

voor een nieuwe grote uitdaging, en dit zowel in de bouw- als in de 

exploitatiefase. Het is dan ook aangewezen dat tijdig de impact van de 

uitbreiding op de organisatie, processen, personele capaciteit en 

werkingskosten voorbereid wordt. 

 

2. Prestaties 2008-2011 

F.T.I-Technopolis heeft de performantiecriteria in de beheersovereenkomst 2008-

2012 – met uitzondering van 1 - ruim gehaald. Dit wijst enerzijds op de 

performante werking van F.T.I-Technopolis, maar tegelijkertijd zijn deze 

performantiecriteria volgens ons te outputgericht, onvoldoende strategisch en de 

streefwaarden te weinig ambitieus. Dit hangt ook samen met de formulering van 

de strategische en operationele doelstellingen die onvoldoende SMART zijn:   

 Technopolis  heeft met gemiddeld 307.000 bezoekers per jaar een ruim 

bereik, ook gesteund op een ruime naambekendheid. Vooral de jaren 2008 en 

2009 waren topjaren inzake aantal bezoekers, mede omwille van de opening 

van het Kinder-doe-centrum en de tijdelijke tentoonstelling ‘Van Snot tot 

Prot’. Alhoewel het gemiddeld aantal bezoekers tijdens de periode van de 

lopende beheersovereenkomst het hoogst is sinds de opening van 2000, 

kunnen we niet naast de vaststelling dat  het aantal bezoekers sinds 2009 in 
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quasi alle bezoekersgroepen gedaald is. Uit een ruime publieksenquête is ook 

gebleken dat de perceptie van Technopolis in Vlaanderen in lijn is met de 

missie ‘wetenschap dichter bij de mensen brengen’; 

 Belangrijke doelgroep van het doe-centrum en van de outreach-activiteiten 

zijn jongeren tussen 4 en 20 jaar, waarbij het doe-centrum best de groep -12 

jarigen bereikt. Over de jaren heen zijn er evenwel verschillende andere 

bijgekomen, zoals senioren en groot publiek (mede op aangeven van de 

overheid). De algemene tevredenheid van de Technopolis-bezoekers ligt hoog, 

en blijft hoog. Wel is het zo dat de tevredenheid bij de groep van 12-18-

jarigen het laagst ligt. Dit geldt ook voor het effect van een Technopolis-

bezoek op de interesse voor WTI, dat bij deze groep het laagst is; 

 Mede als gevolg van de dalende toelage van de Vlaamse overheid aan F.T.I 

vzw in 2010 en 2011 lag het vernieuwingspercentage van de interactieve 

opstellingen  in de periode 2008-2011 op gemiddeld 12%, wat lager is dan de 

beoogde 15 à 20%2. Het deel van het F.T.I-budget besteed aan outreach-

activiteiten is eveneens sterk teruggelopen, van 9,4% van de totale uitgaven 

in 2008 naar 2,6% in 2011. In het budget 2012 is terug een stijging voorzien. 

 

 

3. Rol en positie van F.T.I in het veld van de wetenschapscommunicatie 

 

Bij de partners in het veld van de wetenschapscommunicatie is er een brede 

erkenning van de F.T.I-Technopolis-expertise op vlak van 

wetenschapscommunicatie. ‘Operationele samenwerking’ met F.T.I, waarbij 

partners voor hun eigen activiteiten gebruik wensen te maken van het reguliere 

F.T.I-aanbod (bv. demo’s, workshops, installaties) verloopt overwegend goed.  

Ook diverse andersoortige services (bv. het aanleveren van artikels en 

beeldmateriaal, uitnodigingen op F.T.I-activiteiten,…) worden als positief ervaren. 

Dit neemt niet weg dat er onvoldoende synergie is tussen F.T.I-Technopolis en 

andere WIN-actoren:   

 Inzake attitude en stijl van F.T.I  t.o.v. andere WIN-actoren wordt F.T.I door 

deze actoren gezien als één van de partners binnen het WIN-netwerk en 

wordt F.T.I door deze partners ervaren als dominante actor die sterk 

autonoom opereert.  

 De WIN-actoren erkennen de specifieke expertise en kwaliteiten van F.T.I  

op het vlak van o.a. management, netwerking en communicatie (met focus op 

het doe-centrum en het mobiliseren van het grote publiek), met dien 

verstande dat verschillende WIN-actoren tegelijk wijzen op het onvoldoende 

erkennen en inschakelen van de complementaire expertise van de meer 

inhoudelijke WIN-actoren.  

 F.T.I zelf wijst dan weer op het belang van een efficiënte inzet van de 

middelen binnen wetenschapscommunicatie, wat voldoende kritische massa 

vereist en een te versplinterd en onvoldoende gecoördineerd landschap 

vermijdt.   

F.T.I heeft de ambitie om als coördinator of Vlaams centrum voor 

Wetenschapscommunicatie, en ook als Vlaams betaplatform te gaan fungeren. 

Deze ruimere ambitie kan evenwel op weinig draagvlak rekenen bij andere 

actoren actief in wetenschapscommunicatie in Vlaanderen: 

 Er is een spanning in rollen en ambitie tussen het departement EWI, die in lijn 

met het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid dd 30 april 2009 

beleidsondersteunende en –uitvoerende taken inzake wetenschaps-

                                           

2 Aangezien de permanente tentoonstelling 10 jaar oud was, had Technopolis gepland om vanaf 2010 
een vernieuwing tussen 15 en 20% door te voeren door volledige zones in de 
hoofdtentoonstelling te vernieuwen. Dit is geen performantie-indicator in de lopende 
beheersovereenkomst.  
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communicatie opneemt, , en F.T.I vzw die reeds sinds zijn oprichting in 1988 

en gezien de relatie met de doelgroepen taken op vlak van operationele 

uitvoering en coördinatie hiervan opneemt. Dit wordt versterkt door de al dan 

niet tijdelijke opdrachten die F.T.I (uitbesteding marketing- en 

communicatieplan) en Technopolis (operationalisering van STEM-platform) 

recent hebben gekregen ikv de uitvoering van de nieuwe beleidsplannen.  

 Er is weerstand bij diverse partners in het WIN-netwerk tegen een grotere 

intermediaire rol voor F.T.I, mede omwille van o.a. eerdere negatieve 

ervaringen bij samenwerkingsinitiatieven met F.T.I., zoals bij de editie 2010 

van de Dag van de Wetenschap.   

 F.T.I is één van de actoren van het WIN-netwerk, dat door EWI wordt 

gecoördineerd en dat vooral het stimuleren van kennismaking, kennisdeling 

en samenwerking tussen de WIN-actoren als focus heeft (B2B3).  

De ‘onafhankelijke’ positionering van het WIN-netwerk wordt door meerdere 

actoren als pluspunt ervaren, maar het WIN-netwerk fungeert in de praktijk 

slechts beperkt als ‘actief netwerk’.  De synergie tussen de WIN-actoren wordt 

ook gehypothekeerd door het ontbreken van een sterke regisseur, die de 

uitvoering van het wetenschapscommunicatiebeleid zowel B2B als B2C actief 

aanstuurt. 

 In de periode 2009-2011 was het beleidskader inzake wetenschaps-

communicatie onduidelijk. Anderzijds zijn er in deze periode vanuit 

verschillende instanties initiatieven genomen om wetenschapscommunicatie 

en interesse voor WTI  in het bijzonder bij jongeren sterker te belichten (zie 

Vlaams Parlement, VLOR, VRWI, …). Begin 2012 werden aan de Vlaamse 

regering 2 plannen voorgelegd, het STEM-actieplan door Minister van 

Onderwijs Smet (het departement Onderwijs & Vorming in samenwerking met 

de departementen EWI en WSE) en het Beleidsplan Wetenschapscommunicate 

2012-2014 door Vlaams Minister van Innovatie Lieten (het departement EWI). 

Het bestaan van deze 2 beleidsplannen vraagt naar afstemming en synergie, 

en duidelijkheid in de verwachte rollen van de actoren in wetenschaps-

communicatie inclusief F.T.I. Het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) beoogt dan 

weer de ontwikkeling van meer industrieel talent in Vlaanderen. 

 

4. Marketing & Communicatie 

 

F.T.I-Technopolis werkt op basis van een gedegen marketing- en communicatie-

aanpak. Er wordt gewerkt met jaarlijkse marketing- en communicatieplannen die 

getuigen van een professionele en ervaren aanpak. Voor elke product-

marktcombinatie (PMC) wordt een afzonderlijke communicatie-aanpak 

uitgetekend en bereik van acties wordt systematisch gemeten en geëvalueerd. De 

aanpak is sterk merk- en instellinggedreven. De naambekendheid, de 

positionering en het imago van merk en instelling Technopolis zijn duidelijk heel 

belangrijke aandachtspunten in alle communicatie, en maakt dat de de 

naambekendheid van Technopolis hoog is. Anderzijds zijn er wel verbeterpunten 

vast te stellen in de marketing- & communicatie-aanpak: 

 De aanpak is sterk aanbodgedreven (push) en sterk middelen-gefocust. Het 

bereik en de output lijken belangrijker dan de uiteindelijke impact op de 

doelgroepen (outcome).  

 F.T.I-Technopolis wil (moet) alle doelgroepen bereiken, met een breed palet 

aan doelstellingen en met een brede wetenschapswaaier. Dit lijkt en is niet 

realistisch met het oog op effectiviteit en relevante impact, ook rekening 

houdende met de beschikbare middelen die de voorbije jaren duidelijk onder 

                                           

3 B2B staat voor ‘Business to Business’ (sectorwerking), B2C voor ‘Business to Consumer’ (directe 
publiekswerking) en B2B2C voor ‘Business to Business to Consumer’ (of indirecte publieks-
werking). 
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druk stonden. Bereik en aantallen worden dan immers al vlug de belangrijkste 

operationele targets. 

 Het totaalconcept van F.T.I-Technopolis (doe-centrum, outreach, dienst-

verlening) gaat alsnog grotendeels voorbij aan de steeds grotere impact van 

de online dimensie, waarlangs steeds meer mensen kennismaken, leren, 

beleven, communiceren, interageren,...  Dit geldt zowel voor het ‘aanbod’ als 

de ‘communicatie’ van Technopolis.  

 F.T.I-Technopolis hanteert een ketenbenadering, maar dit lijkt in de praktijk 

voornamelijk terug te brengen tot het ‘beschikbaar zijn’ van verschillende 

soorten aanbod voor verschillende soorten doelgroepen (inclusief leeftijden). 

De F.T.I-Technopolis-ketenbenadering is bovendien sterk Technopolis-

centrisch. In deze ketens is geen duidelijke plaats voor aanbod van andere 

intermediaire wetenschapscommunicatie-actoren, noch inhoudelijk noch 

communicatief.  

 Specifiek op het vlak van visibiliteit voor de Vlaamse overheid, worden 

consequent de door de Vlaamse overheid vereiste logo’s vermeld (zij het vaak 

secundair en niet altijd op een performante manier). Ook redactioneel wordt 

ad hoc vaak verwezen naar de ruimere Vlaamse overheidscontext waarbinnen 

F.T.I-Technopolis opereert. Het verdient ons inziens aanbeveling om hier nog 

een optimalisatieslag te maken waarbij de Vlaamse overheid als belangrijkste 

stakeholder uitdrukkelijker en performanter visueel en tekstueel gelinkt wordt 

aan het hoofdmerk ‘Technopolis’ zonder dat dit evenwel de positionering en 

visibiliteit van het hoofdmerk ‘Technopolis’ zelf mag schaden. De opmaak en 

uitrol van het nieuwe overkoepelende WTI-marketing en communicatieplan zal 

hiervoor de lakmoesproef zijn.  

In het ontwerp van Technopolis 2020-plan stuurt F.T.I-Technopolis zijn concept 

en benadering op een aantal vlakken fundamenteel bij en beoogt het vooral meer 

betrokkenheid, interactie, co-creatie en engagement bij de verschillende 

doelgroepen. Dit blijkt vooral uit het fundamenteel herdenken van zowel het 

beschikbare als nieuwe aanbod (telkens grotendeels doelgroep-gerelateerd) 

waarin nu ook de online dimensie een substantiële en geïntegreerde dimensie zou 

worden.  

 

5. Exhibities en interactieve tentoonstellingen 

 

Technopolis heeft de kwantitatieve doelstelling van 3 nieuwe interactieve 

tentoonstellingen op 5 jaar ruim behaald. Over de periode 2008-2012 zijn 

namelijk 5 nieuwe interactieve exhibities georganiseerd.  

Bij de ontwikkeling van de thematentoonstellingen wordt zowel op nationaal (met 

bedrijven en federaties) als op internationaal vlak samengewerkt. Om binnen een 

beperkter budget voldoende vernieuwing te blijven aanbieden, werd enkele jaren 

geleden gestart met de co-productie van thema-tentoonstellingen, waardoor  

internationale (Europese) science centers in een consortium een deel van de 

investering dragen en toch kunnen beschikken over een tentoonstelling op maat 

dat men mee onwikkeld heeft. Hierdoor kan niet alleen een groter aantal 

bezoekers worden bereikt maar elk science center kan zo de kosten beperken en 

inkomsten genereren door de internationale verhuur van deze exhibities. 

Op basis van bevragingen over de tevredenheid van de bezoekers over de 

interactieve tentoonstellingen blijkt dat de meerderheid van de bezoekers zeer 

tevreden is over deze opstellingen.  Met betrekking tot bereik en impact van deze 

interactieve tentoonstelllingen kunnen een aantal kanttekeningen geformuleerd 

worden:  
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 Met de voorbije interactieve tentoonstellingen 2008-2012 heeft Technopolis 

vooral een publiek tot maximum 14 jaar willen/kunnen aanspreken. De groep 

14-18 jarigen wordt daarbij minder bereikt.  

 Technopolis bevraagt de bezoekers wel naar tevredenheid maar heeft 

daartegenover geen zicht op het bereik van de exhibities per leeftijdscategorie 

noch over de impact van deze thematentoonstellingen op de interesse en het 

engagement van jongeren voor wetenschap en techniek.  

In het ontwerp van Technopolis 2020-plan stuurt Technopolis bij en toont ze de 

ambitie om maximaal in te spelen op de nieuwe trends bij de doelgroep jongeren, 

om zo ook 12-18 jarigen beter te bereiken (bv. via Inspirience). 

 

6. Dag van de Wetenschap 

Met een bereik van iets meer dan 10.000 bezoekers was de Dag van de 

Wetenschap 2010 allesbehalve een succes te noemen, mede t.g.v. de korte 

voorbereidingstijd en het ontbreken van een voldoende samenwerkingsbasis 

tussen de partners. Een diepere evaluatie levert volgende leereffecten op:  

 Een meer efficiënte en effectieve projectstructuur met een groter co-

ownership en meer samenwerkingsattitude dringt zich op. Bij de partners is er 

een uitdrukkelijke vraag naar grotere betrokkenheid en meer transparantie 

(ook financieel). De rol van F.T.I moet volgens diverse WIN-actoren meer 

gefocust zijn op communicatie/promotie van de Dag. Alle partners samen 

zorgen voor de inhoudelijke invulling. Dit lijkt nu voorzien in de conceptnota 

van de editie 2012. 

 Er is een omvangrijker, impactvoller en wervender product nodig: zowel qua 

totaalconcept en regionale spreiding als qua kwaliteit, attractiviteit en 

kritische massa bij de verschillende actoren ter plaatse. Krachten bundelen 

met andere Vlaamse initiatieven (zoals Flanders DC, het Vlaams Centrum voor 

Kwaliteitszorg) en meer medewerking van het bedrijfsleven en sectoren lijkt 

wenselijk, zowel productmatig als promotioneel. In welke mate kan het 

bedrijfsleven meer bij de Dag betrokken worden: als showcase van 

technologie in Vlaanderen? Synergie met Nieuw Industrieel Beleid? Feest van 

Vlaamse WTI? 

 Het motiveren van onderzoekers om zich in te zetten voor activiteiten als de 

‘Dag van de Wetenschap’ is een belangrijk aandachtspunt. Dit soort 

werkzaamheden is op formeel carrièrevlak immers geen wetenschappelijk 

referentiepunt voor de betrokken onderzoekers. 

 In het algemeen is de communicatie van de Dag van de Wetenschap 

onvoldoende strategisch ingebed in een overall wetenschapscommunicatie-

strategie en communicatiebeleid. De conceptnota voor de editie 2012 geeft in 

dit verband alvast aan dat het de bedoeling is om de ‘Dag van de Wetenschap’ 

“te kaderen in het nieuwe marketing- en communicatieplan WTI 2012-2014 

dat momenteel ontwikkeld wordt”. Zowel de partners als de Vlaamse overheid 

vragen meer visibiliteit en herkenbaarheid in de communicatie. 

 De bereikte doelgroep was tot dusver voornamelijk  gezinnen met kinderen -

12 jaar . De doelgroep 14-18 jarigen blijft voor een concept als de Dag van de 

Wetenschap een moeilijk te bereiken doelgroep. In 2010 was het aanbod 

overigens te klein en te weinig aantrekkelijk, ook voor deze specifieke 

doelgroep.   

 

7. Financieel beleid en transparantie 

In de evaluatie van 2007 werd reeds het punt gemaakt van een wenselijke 

transparantieverhoging in het financieel beleid van F.T.I vzw en Technopolis NV, 

en in de financiële stromen tussen beide organisaties. Het nieuwe geïnstalleerde 
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auditcomité heeft rond dit thema gewerkt in de periode 2008-2011, en 

belangrijke stappen vooruit gezet. F.T.I-Technopolis is er ook in geslaagd om 

vanaf 2010, wanneer de overheidssubsidie als gevolg van de algemene 

saneringsdruk daalde, de eigen inkomsten te verhogen zodat momenteel meer 

dan de helft van die inkomsten eigen inkomsten zijn. 

Toch zijn er nog belangrijke verbeterpunten in het financieel beleid en 

financiering van F.T.I-Technopolis, zoals:  

 In het budgetterings- en het rapporteringsproces is er nog ruimte voor 

transparantieverhoging. We geven enkele voorbeelden: 

o Bij het opstellen van projectbudgetten wordt geen rekening gehouden 

met mogelijke toekomstige inkomsten, bvb. uit verhuur of verkoop van 

tentoonstellingen. Ook personeelskosten (behalve voor Europese en 

Andere projecten) worden niet opgenomen in het projectbudget. 

Daardoor wordt bij de budgetopvolging slechts een deel van de kosten 

vergeleken.  

o Projecten worden geëvalueerd aan de hand van de 

kost/uur/deelnemer. Om de personeelskost in rekening te brengen 

wordt er gewerkt met een gemiddelde kost/uur onafhankelijk van het 

soort werk en met de geplande tijdsbesteding. 

o Toegangsgelden worden niet toegewezen aan het doe-centrum 

enerzijds en de tijdelijke tentoonstellingen anderzijds. De werkelijke 

inkomsten per tijdelijke tentoonstelling zijn dus niet gekend. 

o Kosten voor facilities zijn volledig toegewezen aan Technopolis NV en 

worden niet doorgerekend aan F.T.I vzw. 

o Voor het bepalen van het bedrag van de jaarlijkse verrekening tussen 

F.T.I vzw en Technopolis NV worden alle overheadkosten (niet – 

toewijsbare personeelskosten + werkingskosten)  verdeeld over 

Outreach en Technopolis-projecten op basis van de procentuele 

verdeling van de reeds toegewezen personeelskosten. Achterliggende 

redenering is ‘hoe meer personeel er nodig is, hoe meer ondersteuning 

er nodig is’. Deze redenering gaat niet voor alle ondersteunende taken 

op.   

o Bij verdeling van de toelage van de Vlaamse overheid wordt geen 

rekening gehouden met de grondslag of de reden van de subsidie. Bij 

de verdeling wordt berekend hoeveel toelage Outreach projecten nodig 

hebben om als resultaat na verdeling een break even resultaat te 

bekomen. De mate dat Outreach op een rendabele manier zijn 

activiteiten organiseert zal mee het te verrekenen bedrag bepalen en 

dus ook het bedrag van Technopolis NV.   

 Uit de financiële analyse blijkt dat de solvabiliteit bij F.T.I-Technopolis er 

jaarlijks op achteruit gaat door de daling van het eigen vermogen. Er mag dan 

op het vlak van cash flow een positief resultaat zijn, maar de afschrijvingen en 

voorzieningen voor risico’s en kosten, zorgen voor een jaarlijks terugkerend 

negatief resultaat.   

 Technopolis NV beschikt dan ook niet over reserves om een grondige 

renovatie van de infrastructuur te financieren. Er wordt wel een voorziening 

voor risico’s en kosten aangelegd, maar deze is beperkt en heeft niet tot doel 

om de ontwaarding van het gebouw te compenseren, maar is louter gericht op 

de instandhouding van het gebouw. Dit betekent dat financiering nodig zal zijn 

eens het gebouw moet vervangen worden. 

 De verhouding van een vaste sokkel en een variabel gedeelte in de bepaling 

van de jaarlijkse overheidstoelage aan F.T.I vzw speelt niet in de praktijk 

omdat de criteria gehaald worden, maar indien de performantiecriteria 

moeilijker te halen zouden zijn, dan lijkt het vast gedeelte te beperkt te zijn. 

Het is zo dat een groot deel van de kosten van F.T.I vzw en meer bepaald van 

Technopolis NV recurrent en vast zijn (uitbating doe-centrum) en dat het geen 
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goede zaak zou zijn als de toelagen hiervoor jaarlijks zouden variëren; het al 

of niet halen van performantiecriteria hangt ook af van externe factoren waar 

F.T.I vzw of Technopolis NV geen vat op hebben. De sokkel van 10% lijkt ons 

beperkt indien er meer ‘uitdagende’ performantiecriteria zouden komen. 

Aanbevelingen 

 

F.T.I-Technopolis staat voor een strategisch momentum, bepaald door onder 

andere de nieuwe beleidsplannen wetenschapscommunicatie (EWI en STEM), de 

behoefte aan verduidelijking van de F.T.I-rol in de wetenschapscommunicatie, de 

sterk evoluerende leefwereld van jongeren, de realisatie van de eerste fase van 

de Technopolis-uitbreiding als hefboom voor de conceptvernieuwing van 

Technopolis en de blijvende druk op de beschikbare overheidsmiddelen voor 

wetenschapscommunicatie.  

Binnen dit sterk evolutief kader worden hierna aanbevelingen gedaan met het 

oog op de optimalisering van de investering van de Vlaamse overheid in F.T.I 

vzw, en dit op basis van de evaluatieconclusies per thema, de SWOT-analyse en 

de evaluatie van het ontwerp van strategisch plan Technopolis 2020. 

  

1. De doorstroming van de nieuwe beleidsplannen van het 

wetenschapscommunicatiebeleid van de Vlaamse overheid in de opdracht en 

doelstellingen van F.T.I-Technopolis voor de periode 2013-2017. Zo is er 

duidelijkheid en overeenstemming gewenst i.v.m. het 3-pijler 

systeem (het doe-centrum Technopolis, de outreach-activiteiten en het 

Science Communication Center als kenniscentrum voor WTI-communicatie) 

zoals door F.T.I voorgesteld in zijn ontwerp van Toekomstplan 2020.    Het is 

dan ook zeer belangrijk om in het kader van de opmaak van de nieuwe 

beheersovereenkomst duidelijke afspraken te hebben over de bevestiging (of 

niet),  en desgevallend de betekenis en invulling van elk van deze drie pijlers, 

alsook over de rol en positie van F.T.I-Technopolis ten aanzien van andere 

Wcom-actoren.  

2. Het op punt stellen van het governance kader inzake wetenschaps-

communicatie binnen Vlaanderen, met het voorzien in een krachtig  

intermediair wetenschapscommunicatie-instrumentarium op het vlak 

van overleg, visievorming en kennisdeling (B2B4) enerzijds en 

publieksgerichte marketing-communicatie (B2B en B2B2C) anderzijds. Voor 

F.T.I  impliceert dit het veel sterker fungeren als netwerkorganisatie en dit 

zowel bij coördinatie-opdrachten als bij de eigen outreachactiviteiten. Het 

potentieel van het WIN-netwerk als sector- en samenwerkingsplatform kan 

beter benut worden, door het ontwikkelen van een structurele en proactieve 

samenwerkingsattitude tussen de partners van het WIN-netwerk.  

3. Het ontwikkelen van een virtuele WTI-beleving en een volwaardige 

communicatieve online dimensie, lijkt ons cruciaal om interactief en los 

van plaats of tijd met (in eerste instantie) jongeren over WTI te dialogeren, 

hen te interesseren en hen te engageren. Het is bovendien van belang dat dit 

in synergie en overleg gebeurt met alle andere structurele Wcom-actoren om 

overlaps te vermijden en een efficiënte besteding van de beschikbare 

middelen te verzekeren. Deze aanbeveling geldt zowel voor het 

                                           

4    B2B staat voor ‘Business to Business’ (sectorwerking), B2C voor ‘Business to Consumer’ (directe 
publiekswerking) en B2B2C voor ‘Business to Business to Consumer’ (of indirecte publieks-
werking). 
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overkoepelende Vlaamse beleid inzake wetenschapscommunicatie als voor de 

activiteiten van F.T.I-Technopolis. 

4. Duidelijke focus op directe doelgroepen. Het beleidsplan 

Wetenschapscommunicatie 2012-2014 impliceert een accentverschuiving van 

een beleid dat zich tot nu toe vooral op jongeren richtte en voornamelijk de 

verhoging van de instroom als doelstelling had, naar een beleid dat voortaan 

in bredere zin het verhogen van het maatschappelijk draagvlak voor 

wetenschap en technologie als doelstelling heeft.  In het ontwerp van 

strategisch plan Technopolis 2020 wordt als strategisch doel vooropgesteld 

om zoveel mogelijk doelgroepen in Vlaanderen te bereiken. Toch wensen we 

te onderstrepen dat de primaire directe doelgroep van F.T.I-Technopolis bij 

voorkeur de doelgroep jongeren tussen 4-20 jaar blijft, met in het bijzonder 

het opbouwen van een strategische klantenrelatie met de leeftijdsgroep 6-18 

jaar in de schooltijd (leerlingen + indirect ook leerkrachten, directies,…) en 

met 6-14 jarigen in hun vrije tijd.  Ouders (vooral), grootouders, familie, 

begeleiders en vrienden zien we dan meer als indirecte doelgroep, die partner 

is om de deelname van de directe doelgroep aan wetenschapscommunicatie-

activiteiten te stimuleren.    

5. Een meer resultaatgerichte aansturing van F.T.I door te bouwen aan 

een meer strategische relatie tussen de Vlaamse overheid (in het bijzonder 

departement EWI) en F.T.I-Technopolis. Dit impliceert een sterkere alignering 

tussen het Vlaams beleid inzake wetenschapscommunicatie en de strategie 

van F.T.I-Technopolis door het vertalen van de strategische doelstellingen in 

een coherente set van meer resultaatgerichte en SMART-geformuleerde 

performantie-indicatoren, en ook aan de rapportage van F.T.I vzw aan 

de Vlaamse overheid een meer strategische invulling te geven.  

6. Verdere versterking van de governance van F.T.I-Technopolis. De 

omzetting van de aanbevelingen van de 2007-evaluatie in de praktijk heeft 

reeds geleid tot een versterking van de governance, maar toch zijn er op dit 

vlak nog verdere optimalisaties mogelijk, zoals de informatiedoorstroming 

tussen de Vlaamse regering (via de voogdijminister Ingrid Lieten) en de door 

de Vlaamse regering voorgedragen bestuurders, de verbreding van het 

wetenschappelijk comité, de verdere professionalisering van het HR-beleid en 

de optimalisering van de interne planning en besluitvormingsprocessen. 

7. Groeiscenario binnen een onzeker budgettair kader. Het ontwerp van 

strategisch plan 2020 van F.T.I omvat in zijn huidige vorm geen financiële 

onderbouwing. Het is dan ook aangewezen om deze financiële onderbouwing 

voor te bereiden, inclusief de financiering van de uitbreiding van het doe-

centrum op de werkingskosten van F.T.I-Technopolis. Gezien de onzekerheid 

over het budgettair kader is het ook wenselijk om te werken met meer dan 

één scenario, zodat inzichtelijk kan gemaakt worden welke taken en 

opdrachten kunnen opgenomen binnen welk budgettair kader en er keuzes in 

prioriteiten tegen elkaar kunnen afgewogen worden. Ook het verkennen van 

verdere mogelijkheden om eigen inkomsten te genereren maakt hier best 

deel van uit.  

8. De verdere transparantieverhoging in het financieel beleid en de 

financiële stromen tussen F.T.I vzw en Technopolis NV. Deze 

transparantieverhoging geldt zowel voor de toewijzing van kosten en 

inkomsten, als van de overheidstoelage aan F.T.I vzw en Technopolis NV. In 

het kader van het financieringsmodel is een herdefiniëring van de hoogte en 

de verhouding tussen de vaste sokkel en het variabel gedeelte, afgestemd 

met het ambitieniveau van de performantiecriteria, aangewezen. In het kader 

van het financieel beleid en vragen over reserve-opbouw dient een politieke 

keuze gemaakt te worden over hoe de Technopolis-infrastructuur en zijn 

latere vervanging zal gefinancierd worden: (1) geleidelijk door te 
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compenseren voor de jaarlijkse ontwaarding of (2) middelen voorzien op het 

ogenblik dat een nieuwe investering nodig is. 

9. Marketing & Communicatie. F.T.I-Technopolis heeft een uitgewerkt 

marketing- en communicatiebeleid, gesteund op jaarplannen die getuigen van 

een professionele en ervaren aanpak. Een meer strategische aanpak van de 

marketing en communicatie van F.T.I-Technopolis is evenwel aangewezen, 

via een directe link met de beoogde beleidsdoelstellingen en de gewenste 

impact.  De realisatie in de praktijk van de nieuwe marketing- en 

communicatie-strategie en -aanpak in het nieuwe ontwerp van Technopolis 

2020-plan kan hiervoor een belangrijke hefboom zijn, zoals een resolute 

keuze om, naar analogie met de bijsturingen op conceptueel vlak, ook op 

marketing- en communicatievlak meer op betrokkenheid, interactie en 

engagement in te zetten. Dit vooral via online aanwezigheid en online 

marketing, m.i.v. sociale media allerhande. Deze dubbele online ambitie 

(product/concept en marketing/communicatie) is een belangrijke wending, en 

vergt expertisespecifieke versterking van het M&C-team binnen F.T.I-

Technopolis. 

10. Dag van de Wetenschap. De Dag van de Wetenschap is intrinsiek een 

waardevol initiatief binnen het Vlaamse wetenschapscommunicatiebeleid, 

maar tot dusver is dit potentieel nog onvoldoende vertaald in een succesvol 

en wervend project op het terrein. Dit hangt nauw samen met de te korte 

voorbereidingstijd en een stroeve voorbereiding van de Dag in 2010, mede 

ingegeven door onvoldoende eensgezindheid over het concept van de Dag. 

De opmaak van een duidelijk en transparant afsprakenkader tussen de 

partners van de Dag van de Wetenschap is hiervoor nodig,  de inkadering van 

de Dag van de Wetenschap als vlaggeschip in de nieuwe Marketing- & 

Communicatiestrategie inzake wetenschapscommunicatie van de Vlaamse 

overheid, en het blijven motiveren van onderzoekers om zich in te zetten 

voor activiteiten als de ‘Dag van de Wetenschap’. De communicatie wordt bij 

voorkeur verrijkt met nieuwe en hedendaagse communicatiekanalen zoals 

Facebook en Twitter. Ook regionale media worden best meer ingezet, maar 

dit veronderstelt uiteraard een voldoende omvangrijk en kwalitatief aanbod 

per regio.  

 


