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Evaluatie IOF/Interface – plan van aanpak 

 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

Afdeling Strategie en Coördinatie 

Afdeling Onderzoek 

 

Inleiding 

 

De Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) en interfaceactiviteiten kaderen binnen het geheel 

van inspanningen van de Vlaamse Regering om de wisselwerking tussen de instellingen voor 

hoger onderwijs en economische actoren te versterken. 

 

Waar de interfaceactiviteiten zich richten op de bescherming van de intellectuele eigendom, 

begeleiding bij de oprichting van spin-offs, partnersearch, etc. zijn de Industriële 

Onderzoeksfondsen opgezet als interne bestemmingsfondsen, met zowel een mandaten- als 

projectenluik. Zij moeten de universiteit/associatie toelaten een portefeuille aan 

toepassingsgerichte kennis op te bouwen. 

 

De IOF werden door de Vlaamse Regering in 2004 geïnitieerd. Nadat zij een aantal jaren op 

ad-hoc basis zijn gefinancierd, werden zij in 2007-2008 door het departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie (EWI) geanalyseerd. 

 

De interfaceactiviteiten van de universiteiten worden sinds oktober 1998 gesubsidieerd. Waar 

dit voor sommige universiteiten min of meer het startpunt betekende voor de uitbouw van 

interfacediensten, entte deze subsidie zich bij andere universiteiten op reeds lang bestaande 

structuren. Nadat de subsidie in 2002 een reglementaire basis kreeg, met een beleidscyclus 

van 5 jaar, werden de interfaceactiviteiten in 2007-2008 en parallel met de IOF geëvalueerd 

door Deloitte Consulting. 

 

Omwille van de verwantschap tussen beide instrumenten, is in 2009 de keuze gemaakt om ze 

in één reglementair besluit te bundelen. Ze kregen een beleidscyclus van 5 jaar. De 

vooropgestelde evaluatie sluit nu de eerste cyclus af en dient als input voor de nieuwe 5-

jarencyclus. 

 

De middelen die in 2012 voor de IOF ter beschikking stonden, bedragen 19,084 miljoen euro. 

De middelen worden verdeeld over de universiteiten, resp. universitaire associaties
1
 à rato van 

de prestaties van deze instellingen op 6 parameters, met name:  

• het procentuele aandeel van de universiteit in het totaal aantal doctoraatsdiploma’s; 

• het procentuele aandeel van de universiteit in het totale aantal publicaties en het totale 

aantal citaties; 

• het procentuele aandeel van de universiteit in de industriële contractinkomsten; 

• het procentuele aandeel van de universiteit in het geheel van de contractinkomsten uit 

het laatste afgesloten Europees Kaderprogramma waarvoor definitieve cijfers ter 

beschikking zijn voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische 

ontwikkeling en demonstratie; 

                                                 
1
 Cf. art. 69 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en 

innovatiebeleid  
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018085.html 
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• het procentuele aandeel van de universiteit in het totale aantal toegekende USPTO-

octrooien, aangevraagde en toegekende EPO-octrooien en aangevraagde octrooien 

conform het PCT; 

• het procentuele aandeel van de universiteit in de oprichting van spin-off  

bedrijven. 

Het besluit geeft verder de precieze modaliteiten mee voor zowel de te hanteren definities
2
 als 

wat betreft de berekening van deze parameters, waarbij ook rekening dient te worden 

gehouden met de bepalingen van het BOF-besluit.  

 

Verder geeft het besluit ook de precieze aanwending van de ter beschikking gestelde middelen 

weer. Ten minste 30% ervan dient bijvoorbeeld te worden besteed aan onderzoeksmandaten 

van onbepaalde duur. 

 

Voor de interfacediensten werd in 2012 2,931 miljoen euro ter beschikking gesteld van de 

universitaire associaties
3
, verdeeld volgens vaste percentages: 41,77% voor de Universitaire 

Associatie KU Leuven, 30,45% voor de Associatie Universiteit Gent, 12,84% voor de 

Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen, 11,53% voor de Universitaire Associatie 

Brussel en ten slotte 3,41% voor de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg. 

 

Het besluit vernoemt per doelstelling hoger vermeld een reeks van mogelijke activiteiten en 

stelt verder dat deze activiteiten zich dienen te beperken tot interne activiteiten. 

 

De interfacediensten zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de bekostigde 

mandaten en voor de werking van de IOF. 

 

Om de vijf jaar stellen de associaties een strategisch plan op voor de IOF en de 

interfacediensten. Dit gebeurde voor het eerst in 2009-2010.  

 

Plan van aanpak van de evaluatie van de interfaceactiviteiten en IOF 

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning 

van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten in de Vlaamse 

Gemeenschap
4
 stelt in artikel 21: 

 
“§ 1. Vijfjaarlijks vindt een evaluatie plaats van de activiteiten waarvoor de subsidies vermeld in 

Hoofdstuk V van dit besluit worden ingezet. 

 

§ 2. De Vlaamse Regering evalueert vijfjaarlijks globaal de IOF en interfaceactiviteiten met het oog op 

eventuele bijsturing. Hierbij worden ten minste volgende zaken onderzocht: 

1° de toepassing van dit besluit; 

2° de realisatie van de strategische plannen, vermeld in artikel 8; 

3°  de wetenschappelijke output en de resultaten op het vlak van economische valorisatie.  

                                                 
2
 In 2009 was het de bedoeling om de IOF op associatieniveau te brengen (beheer, sleutel,…), vandaar dat de 

term associatie doorgaans gebruikt wordt in zowel het decreet als het besluit. In het besluit zelf wordt bepaald 

dat de sleutel/parameters vanaf 1 jan 2014 op associatieniveau wordt/worden geteld (art 23).  

Ook wordt in het besluit toegelicht wanneer de term associatie moet gelezen worden als universiteit  (art 22). 

Een overgangsperiode is voorzien tot 31 augustus 2013 (cf. W&I-decreet art 69). 
3
 In tegenstelling tot de IOF waar nog uitzonderingen mogelijk zijn (cf. vorige voetnoot), worden de 

interfacediensten en de subsidiëring ervan op associatieniveau geregeld.  
4
 http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018147.html 
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Tijdens die evaluatie worden de nodige elementen verzameld om de ondersteuning van de 

interfaceactiviteiten en de IOF van de associaties eventueel bij te sturen. 

 

Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de overheid, voor wat betreft de interfaceactiviteiten, 

een co-financierder is. 

 

De Vlaamse minister, bevoegd voor innovatie, kan nadere regels vastleggen voor die evaluatie.” 

 

2. Beleidscontext  

 

Aanleiding voor het initiatief 

 

a) Internationaal 

 

De geboorte van het kennistransferdomein wordt vaak vereenzelvigd met de Bayh-

Dole Act (1980). De context van de totstandkoming van dit stuk regelgeving is dan 

ook een perfect uitgangspunt. 

 

Stefan Coolsaet vermeldt hieromtrent: “De samenwerking tussen universiteiten en de 

industrie is geen hedendaags fenomeen. Tussen het midden van de 18
de

 eeuw en de 

Tweede Wereldoorlog werden het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek 

immers afgestemd op het oplossen van technische problemen in de landbouw en de 

industrie. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog stond de federale overheid 

slechts in voor één vierde van het budget voor wetenschappelijk onderzoek. Door het 

succes van de ontwikkeling van nieuwe technologieën bestemd voor de oorlogsvoering 

(zoals atoomenergie en radar), ontstond na de Tweede Wereldoorlog een ‘sociaal 

contract’, waarbij het belang van het wetenschappelijk onderzoek voor de nationale 

belangen werd benadrukt’. Het gevolg was dat 60% van het wetenschappelijk 

onderzoek door de federale overheid werd gefinancierd. De klemtoon lag niet langer 

op het oplossen van industriële problemen maar op het uitvoeren van basisonderzoek. 

Hierin kwam een kentering einde jaren ’70. De oorzaken waren het ontstaan van 

industrieën met diepe wortels in het wetenschappelijk onderzoek (micro-elektronica 

software, biotechnologie), een verminderde competitiviteit van de Amerikaanse 

bedrijven tegenover het buitenland, en de verhoogde kosten van wetenschappelijk 

onderzoek. Eén van de manieren om de samenwerking tussen universiteiten en de 

industrie weer aan te moedigen was via de wetgeving inzake IER.[Intellectuele 

Eigendomsrechten] Waar het integreren van onderzoek in de doelstellingen van een 

universiteit een eerste academische revolutie was – traditioneel bestond de 

doelstelling van een universiteit uit het verstrekken van onderwijs, vormt de recente 

integratie van de bevordering van de economische ontwikkeling in de doelstellingen 

een tweede academische revolutie.”
5
 

 

 

 

 

b) Nationaal  

 

                                                 
5
 Coolsaet, Stefan, Samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven inzake onderzoek(sresultaten): 

intellectuele eigendomsrechten, conflicten en interfaces. Studiereeks Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. Nr. 

10, p. 185-186 
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b.1. Het (prille) begin 

 

De kerntaken van de universiteiten waren van oudsher het verrichten van 

wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs. De 

‘dienstverlening aan de gemeenschap’ is van recentere datum:  

 

De wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs wijzigde artikel 21 van de wet van 

28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat. De 

wet luidde voortaan:
6
  

 

§ 1. Tot het onderwijzend personeel behoren de gewone hoogleraren, de buitengewone hoogleraren, de 

hoogleraren, de geassocieerde hoogleraren, de docenten en de geassocieerde docenten. 

[…] 

§ 3. Een voltijdse opdracht omvat onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Zij kan eveneens activiteiten 

van dienstverlening aan de gemeenschap omvatten. De onderwijsactiviteit kan cursussen, praktische 

werkzaamheden, oefeningen, de leiding van werkzaamheden bij het einde van de studie, alsook de 

deelname aan de examens, aan de examencommissie en aan de beraadslagingen omvatten. 

[…] 

§ 8. De rector publiceert ten minste om de vijf jaar, een verslag van de onderwijs-, onderzoeks- en 

dienstverlenende activiteiten van elk lid van het onderwijzend personeel. 

 

Een voltijdse opdracht kon dus eveneens activiteiten van dienstverlening omvatten. De 

wettekst zweeg over de opdrachten van de andere personeelsleden van de 

universiteiten én over de doelmatige inzet van de universitaire geldmiddelen. 

 

b.2. Uitbouw van het Vlaams beleid 

 

Enkele jaren na deze wet droeg de derde staatshervorming (1988-1989) de 

bevoegdheid voor het onderwijs bijna volledig over aan de gemeenschappen. 

 

Nu de Vlaamse Gemeenschap voor het eerst zelfstandig haar eigen universitair beleid 

kon bepalen, zagen de Regering en het Parlement het als een belangrijke opdracht zo 

vlug mogelijk de richting te bepalen waarin zij de top van het onderwijssysteem wou 

laten evolueren. 

 

In lijn hiermee diende het decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse 

Gemeenschap van 12 juni 1991 een betere omschrijving te geven van de universitaire 

opdrachten.
7
 Artikel 4 van het decreet vertaalde dit naar: 

 
“Universiteiten zijn terzelfdertijd werkzaam op het gebied van het academisch onderwijs, het 

wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijk dienstverlening ten voordele van de samenleving. 

 

In de mate dat zulks aangewezen is voor hun zending, kunnen zij hieromtrent overeenkomsten afsluiten 

met openbare of privaatrechtelijke instellingen of personen.” 

 

Het daaropvolgende decennium is een reglementaire uitbouw van de 

‘organisatorische’ aspecten van valorisatie waarneembaar. De derde functie (met name 

de maatschappelijke dienstverlening) werd voor de hogescholen ingeschreven in het 

decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994.
8
 

                                                 
6
 http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12850 

7
 http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1990-1991/g502-7.pdf 

8
 http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1000465.html 
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Het decreet van 23 februari 1994 betreffende wetenschappelijke dienstverlening door 

de universiteiten en betreffende de relaties van de universiteiten met andere 

rechtspersonen zag het licht.
9
 Het decreet van 22 februari 1995 breidde dit uit tot de 

hogescholen.
10

 

 

De memorie van toelichting bij het decreet van 22 februari 1995 geeft een kijk in een 

aantal overwegingen die speelden: “De universiteiten en hogescholen zijn geen ivoren torens 

meer die onverschillig staan tegenover de omgeving en zich niets aantrekken van wat al dan niet 

gebeurt met hun wetenschappelijke vindingen en kennis. Het toegepast onderzoek stijgt in volume en het 

wordt niet meer aanvaard dat nieuwe vindingen of technologieën die uitgewerkt werden in labo’s van 

universiteiten of hogescholen zonder return voor de instellingen en hun medewerkers worden 

overgenomen en gevaloriseerd door bedrijven. 

De evolutie in het wetenschappelijk onderzoek heeft meegebracht dat research steeds 

kapitaalsintensiever wordt, vooral in de toegepaste wetenschappen. De overheid kan deze evolutie 

financieel niet meer alleen dragen. Het is dus nodig en gewenst dat universiteiten en hogescholen 

bijkomende middelen trachten te verwerven door het valoriseren van hun know-how en van hun soms 

zeer kostbare apparatuur. Gestructureerde contacten van de universiteiten en de hogescholen met het 

economische leven onder de vorm van overeenkomsten of deelname in bedrijven, hebben 

ontegensprekelijk ook voordelen op het vlak van het onderwijs omdat naast theoretische vorming ook 

praktijkgerichte vorming onder verschillende vormen kan aangeboden worden wat studenten beter 

wapent voor hun intrede in het latere beroepsleven. […] 

Deze verschillende vormen van samenwerking met de industrie of maatschappij zijn dikwijls spontaan 

gegroeid zodat de relaties met de universiteiten en hogescholen soms diffuus zijn en problemen stellen 

op het vlak van de kostenstructuur en de return naar de instellingen zelf toe, zowel wat betreft de 

vergoeding van de kosten die de instelling maakt, als deelname van de instellingen in de winsten of 

intellectuele rechten. Aangezien de financiering van de universiteiten en hogescholen in overgrote mate 

van de overheid komt en de return die een instelling verwerft dus ook onrechtstreeks een return naar de 

gemeenschap toe is, dient de overheid de contouren te bepalen waarbinnen deze relaties zich moeten 

afspelen.”
11

 

 

Het decreet betreffende het onderwijs IX van 14 juli 1998 regelde tot slot de 

vermogensrechten op vindingen aan universiteiten, d.m.v. art. 169ter.
12

 Het artikel 

kent de vermogensrechten op vindingen die gedaan worden door personeelsleden van 

de universiteiten toe aan de instellingen. De onderzoeker kreeg het recht op een (bij 

intern reglement vastgesteld of overeengekomen) billijk aandeel in de opbrengsten die 

de universiteit uit de exploitatie van zijn vinding verwerft. 
 

 

Evolutie in de beleidscontext (sinds opstart/goedkeuring initiatief) 

 

a) De opstart/goedkeuring van het initiatief 

 

Vanuit deze achtergrond startte in het jaar 1998 de interfacesubsidie. In afwachting 

van het latere decreet betreffende het voeren van een beleid ter aanmoediging van de 

technologische innovatie (18/05/1999),
 13

 werd in het najaar een ad-hoc subsidiebesluit 

                                                 
9
 http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1993-1994/g447-1.pdf 

10
 http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1003756.html 

11
 Memorie van toelichting bij ontwerp van decreet betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke 

dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en betreffende de relaties van de universiteiten en de 

hogescholen met andere rechtspersonen. Stuk 615 (1994-1995) Nr. 1, 

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1994-1995/g615-1.pdf 
12

 http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1997-1998/g1057-1.pdf 
13

 http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1006757.html 
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goedgekeurd. Er werd IWT een coördinerende rol toegediend. In 2002 kreeg de 

subsidie een reglementaire basis.
14

 

 

Kort na de start van de interfacesubsidie werd de oprichting van instrumenten ter 

versterking van het basisonderzoek aan de universiteiten vooropgesteld, “om de 

ontwikkeling van bestaande economische sectoren te verzekeren en er nieuwe te doen 

ontstaan.”
15

 De beleidsbrief “Wetenschappen en Technologische Innovatie. 

Beleidsprioriteiten 2003-2004” vulde dit concreet in met de Industriële 

Onderzoeksfondsen: 

“Zoals het BOF en het FWO Vlaanderen voor het grensverleggend wetenschappelijk 

onderzoek elkaar aanvullen, zal deze financiering complementair zijn met het op 

Vlaams niveau beheerd financieringskanaal voor basisonderzoek (zie 3.2.1). Via semi-

vaste mandaten voor onderzoekers zal er een meer permanente, ondersteunende 

omkadering voor de samenwerking met de industrie komen. De nood aan deze 

omkadering is door de universiteiten vaak aangeklaagd en wordt beschouwd als een 

hinderpaal bij de verdere uitbouw van het industrieel gericht onderzoek aan de 

universiteiten. De evolutie van de per universiteit toegekende middelen zullen 

gekoppeld worden aan de resultaten behaald in samenwerking met de industrie”.
16

 

 

Het hogeronderwijslandschap was n.a.v. de Bologna verklaring (1999) ondertussen 

uitgebreid door de oprichting van (vijf) universitaire associaties
17

 in 2003. Deze 

nieuwe rechtspersonen hadden tot doel enerzijds de invoering van de BaMa-structuur 

zo optimaal mogelijk te realiseren en te organiseren en anderzijds de aanzet te vormen 

tot een hervorming van het hoger onderwijs die in essentie de academisering van het 

hoger niet universitair onderwijs betreft. Dit academiseringsproces is momenteel volop 

aan de gang. 

 

In 2004 kende de Vlaamse Regering middelen toe aan de Industriële 

Onderzoeksfondsen die werden ingesteld in de schoot van elke Vlaamse universiteit, 

behalve de Katholieke Universiteit Brussel (die geen partner is van een associatie). Het 

besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 regelde deze financiering voor de 

jaren 2004-2005.
18

 

 

De beleidsnota Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse 

Handel 2004-2009 vult de beleidsbrief uit 2003-2004 (hoger vermeld) aan: 

“Bovendien vormt het IOF een instrument dat aan de universiteiten de mogelijkheid 

biedt om in de schoot van de associaties met de hogescholen een geïntegreerd beleid 

te voeren om het kennispotentieel dat in deze instellingen aanwezig is, verder uit te 

bouwen en te valoriseren. Aangezien in het kader van de academisering het onderzoek 

                                                 
14

 http://www.codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1009808&param=inhoud 
15

 Beleidsnota Wetenschaps- en Technologiebeleid 1999-2004, p. 23 

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1999-2000/g151-1.pdf 
16

 Beleidsbrief Wetenschappen en Technologische Innovatie, Beleidsprioriteiten 2003-2004, p. 16 

http://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/documents/Beleidsbrief%202003-2004.pdf 
17

 De universitaire associaties bundelen één universiteit en een aantal hogescholen in een samenwerkings-

verband. De bundeling is niet geografisch ingebed maar eerder een organisatie rond een gemeenschappelijke 

visie.  
18

 Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de toekenning van een dotatie in 2004 en 2005 

aan het Industrieel Onderzoeksfonds bij de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap. 
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dat in de hogescholen wordt verricht, moet aansluiten bij het verstrekte onderwijs, 

heeft het immers vooral een toepassingsgericht karakter.”
19

 

 

Het ad-hoc besluit aangaande de IOF werd in 2006 hernieuwd en deels herzien, met 

als doel de toegang van de hogescholen tot de IOF-middelen te verbeteren en een 

geïntegreerd beleid inzake basisonderzoek binnen elke associatie te bevorderen. Op 8 

december 2006 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het besluit 

betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen in 2006 en 2007, 

nadien verlengd voor 2008.
20

 

 

b) De evaluatie van de Interfacediensten en IOF 

 

In 2007-2008 werden de Industriële Onderzoeksfondsen van de 

universiteiten/associaties geanalyseerd door het departement EWI.  

 

De hoofdvragen van deze analyse waren: 

• hoe zijn de IOF aan de universiteiten of associaties geïmplementeerd en 

georganiseerd; 

• worden de middelen die aan de IOF zijn besteed, gebruikt in overeenstemming 

met de doelstellingen van het IOF, dus gericht op de opbouw van valoriseerbare 

kennis? 

 

Het eerste aspect omvatte een onderzoek naar de structuren en interne reglementen die 

waren opgezet om de IOF vorm te geven, het tweede aspect hield een onderzoek in 

naar de toegekende projecten en mandaten. Qua methodologie bestond de analyse uit 

twee componenten: een schriftelijke enquête en daarnaast een bezoek ter plaatse.  

 

De analyse van de IOF leidde tot een tiental beleidsaanbevelingen, waarvan een aantal 

in de nieuwe regelgeving betreffende de IOF werden opgenomen (zie ook punt c 

hierna). 

 

De evaluatie van de Interfacediensten door Deloitte Consulting in 2007-2008 omvatte, 

behalve algemene beleidsaanbevelingen, ook specifieke aanbevelingen per 

interfacedienst. Deze laatste waren vooral bedoeld om de lokale diensten te verbeteren 

en/of te optimaliseren. 

 

De evaluatie stelde enerzijds dat het effect van het interfacebeleid op het ogenblik van 

de evaluatie zich vooral had vertaald in de toename van het aantal dossiers 

contractonderzoek en coöperatief onderzoek dat wordt ondersteund, maar anderzijds 

ook dat het interfacebeleid nog geen echt manifest accelererende impact had gehad 

(wanneer gekeken wordt naar octrooiaanvragen en spin-off creatie). Verder stelde de 

evaluatie dat het interfacebeleid in de toekomst meer aandacht zou moeten hebben 

voor valorisatie die zich hoger in de waardeketen bevindt. Met betrekking tot de eerste 

opdracht van de interfacediensten, met name het bevorderen van de samenwerking 

tussen universiteiten en bedrijven, stelde het rapport dat er nog een weg af te leggen is. 

De rol van interfacediensten als initiatiefnemer, ondersteuner en katalysator van 

proactieve, innovatieve ontsluiting van academische kennis ten voordele van de 

                                                 
19

 Beleidsnota Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel 2004-2009, p. 46 

http://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/documents/Beleidsnota%202004-2009.pdf 
20

 http://www.codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1015602&param=inhoud&ref=search 
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economie moet daarom nog verder worden uitgebouwd en verbreed. Interfacediensten 

dienen volgens het rapport ook een meer proactieve rol te spelen in het 

onderzoeksproces. Het moet hierbij de ambitie zijn om het valorisatiepotentieel in een 

nog vroeg stadium van elk onderzoekstraject te overwegen en te ondersteunen als 

mogelijke uitkomst. Om dit mogelijk te maken wordt een meer bedrijfsmatige aanpak 

aangeraden waarbij een mix van hoogwaardige competenties noodzakelijk is. Als 

belangrijke aanbeveling voor het beleid stelt het rapport voor om de financiering te 

richten op een aantal indicatoren die ook oog hebben voor de onderlinge 

samenwerking. 

 

c) De eerste analyse/evaluatie voorbij 

 

Naar aanleiding van de evaluaties, wijdde de beleidsbrief 2008-2009 vrij veel aandacht 

aan de beide instrumenten. De beleidsbrief stipte omtrent de IOF aan dat het 

toepassingsgebied uitgebreid zou worden met het toegepast onderzoek, het IOF- en 

interfacebesluit zouden worden samengevoegd, een strategisch plan ingevoerd, en de 

gewichten van de parameters die rechtstreeks de industriële valorisatie-inspanningen 

van de universiteiten meten zouden aan gewicht winnen in de verdeelsleutel. Omtrent 

de interfaceactiviteiten merkt de beleidsbrief op dat belangrijke elementen in het 

evaluatierapport het behoud van een basisfinanciering voor de interfacewerking zijn – 

zij het met aanpassing van de te vervullen indicatoren en modaliteiten – en een 

stimulering van de onderlinge samenwerking en van de samenwerking met andere 

innovatieactoren.
21

 

 

De beleidsnota 2009-2014 stelde de verdere concrete uitrol van de doorgevoerde 

aanpassingen voor de komende jaren centraal.
22

 Het spreekt dan ook voor zich dat de 

IOF en interfaceactiviteiten in de daarop volgende jaren slechts beperkt aan bod 

kwamen in de beleidsbrieven. 

 

Een overzicht uit de respectievelijke beleidsbrieven levert op:  

a. 2010-2011:“Er zijn, in het kader van het IOF en de interfacesubsidie, strategische 

plannen opgemaakt voor de verdere opbouw van het strategisch basisonderzoek, 

de samenwerking met het bedrijfsleven en de valorisatie van het wetenschappelijk 

onderzoek. Het is de eerste keer dat dergelijke plannen, die betrekking hebben op 

de gehele associatie, zijn opgemaakt. De opvolging van deze plannen en de 

verdere optimalisatie staat in de komende jaren centraal. 

Het proces van associatievorming zal het IOF sterk beïnvloeden. Enerzijds worden 

de inspanningen van de hogescholen voortaan in rekening gebracht voor de 

verdeling van de middelen. Hierdoor zal de evolutie van de resultaatsgerichte 

parameters proactief dienen te worden bewaakt. Daarnaast is het ook aannemelijk 

dat het academiseringsproces effect zal hebben op het aantal aanvragen voor 

mandaten en projecten bij het IOF. Beide evoluties dienen proactief ondervangen 

te worden.”
23

 

                                                 
21

 Beleidsbrief Economie, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel 2008-2009, p. 38-39 

http://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/documents/Beleidsbrief%202008-2009.pdf 
22

 Beleidsnota 2009-2014. Wetenschappelijk Onderzoek en innovatie, p. 28 

http://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/documents/Beleidsnota%20Wetenschap%20&%20Innovatie% 

202009-2014.pdf 
23

 Beleidsbrief Innovatie 2010-2011, p. 21 

http://www.vlaanderen.be/sites/default/files/documents/beleidsbrief_innovatie.pdf 
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b. 2011-2012:“In het kader van het IOF en de interfacesubsidie werden strategische 

 plannen opgemaakt voor de verdere opbouw van het strategisch basisonderzoek, 

de samenwerking met het bedrijfsleven en de valorisatie van het wetenschappelijk 

onderzoek. De uitvoering hiervan zal verder opgevolgd worden en er zal ook 

nagegaan worden hoe de strategische capaciteit en beleidsvoering van de 

kennisinstelling – o.a. in dit opzicht – blijvend versterkt kan worden (zie ook SD 4 

en SD 5).”
24

 

 

 

Te verwachten evoluties in de beleidscontext 

 

De integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten krijgt op 

het terrein vorm. De gemaakte keuzes inzake de PWO-middelen, waar de output-

financiering sterk achteruitgeschoven werd en de middelen vanaf het begrotingsjaar 

2012 onder het beleidsdomein Onderwijs ressorteren (i.p.v. EWI), hebben invloed op 

de toekomstige evolutie van de IOF, meer bepaald inzake de samenstelling van de 

IOF-raad en de uitbreiding van de parameters tot de hele associatie. Ook zal de 

toekomstige taakstelling van de associatie invloed hebben op de oriëntatie van de 

interfacesubsidie. 

 

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

 

De doelstelling van de evaluatie in de meest enge zin is aangegeven in (artikel 21 van) 

het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning 

van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in 

de Vlaamse Gemeenschap en luidt dat de Vlaamse Regering vijfjaarlijks globaal de 

IOF en interfaceactiviteiten evalueert met het oog op eventuele bijsturing. Daarbij 

worden ten minste onderzocht: 1° de toepassing van het besluit; 2° de realisatie van de 

strategische plannen; 3° de wetenschappelijke output en de resultaten op het vlak van 

economische valorisatie. 

 

De Vlaamse minister, bevoegd voor innovatie, kan nadere regels vastleggen voor de 

evaluatie. 

 

De evaluatie zal ruimer worden opgevat dan wat is vermeld in het besluit en ook 

rekening houden met bv. de beleidscontext en met de voorgaande evaluatie/analyse. 

 

De (minimale) resultaten die in het kader van deze evaluatie worden verwacht, worden 

hierna verder toegelicht, en in deel 5 ook meer precies omschreven a.d.h.v. een aantal 

evaluatieluiken/-vragen: 

• Analyse en beoordeling van de toepassing en kwaliteit van de regelgeving; 

• Analyse en beoordeling van (de realisatie van) de strategische plannen, de 

wijze waarop en de mate waarin deze strategie en de realisatie ervan (telkens 

per instelling) invulling geeft aan (een belangrijk onderdeel van) de derde 

missie van de instelling, naast onderzoek en onderwijs en in wisselwerking 

ermee; 

• Analyse en beoordeling van de interne werking van de interfacediensten; 

                                                 
24

 Beleidsbrief 2011-2012 Wetenschap en Innovatie. Beleidsprioriteiten 2011-2012, p. 18 

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1331-1.pdf 
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• Analyse en beoordeling van de resultaten en impact op het vlak van (vooral 

economische) valorisatie van de interfacediensten; 

• Bestedingsanalyse van de IOF; 

• Analyse en beoordeling van de wetenschappelijke output en de resultaten op 

het vlak van (vooral economische) valorisatie van de IOF; 

• Analyse en beoordeling van de rol en positie van zowel IOF als 

Interfacediensten in het ruime beleidskader; 

• Benchmark van de verschillende universiteiten/associaties op het vlak van 

(economische) valorisatie; 

• Analyse en beoordeling van de samenwerking tussen de interfacediensten; 

• Analyse en beoordeling van de plaats van de hogescholen in de IOF- en de 

interfacewerking; 

• Analyse en beoordeling van de IOF- en interfacesleutel; 

• SWOT-analyse van de interfacediensten en IOF; 

• Analyse en beoordeling van de ontwerpen van strategisch plan 2014-2018; 

• Conclusies en aanbevelingen voor zowel de Vlaamse overheid als voor de 

instellingen. 

 

4. Krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie 

 

De evaluatie dient wat ruimer te worden bekeken dan wat werd aangegeven in het 

besluit van de Vlaamse Regering. De krijtlijnen worden verder verduidelijkt a.d.h.v. 

de evaluatieluiken/-vragen (zie punt 5). 

 

De evaluatie dient in de 1
ste

 helft van 2013 te zijn voltooid, met uitzondering van de 

analyse en beoordeling van de ontwerpen van strategisch plan 2014-2018, die uiterlijk 

op 15 oktober 2013 wordt verwacht. 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 de instellingen en van 

hun ontwerp van strategisch plan voor de periode 2014-2018.  

 

5. Evaluatieluiken/-vragen 

 

In het kader van deze evaluatie dienen volgende evaluatieluiken te worden 

uitgevoerd/volgende evaluatievragen te worden beantwoord.  

 

5.1 De toepassing van het besluit 

 

Er is wat de toepassing van het besluit betreft al enig werk verricht waarop kan worden 

teruggevallen: 

1. Overeenkomstig artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 

2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de 

interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap beoordeelt de 

Vlaamse minister, bevoegd voor innovatie, de jaarlijkse rapportering van de 

associaties/universiteiten op volledigheid, conformiteit met het besluit en met het 

strategisch plan. 

2. Op 8 november 2011 bracht het Rekenhof aan het Vlaams Parlement verslag uit 

over het Rekeningenboek over 2010. Onder hoofdstuk 7.3 “Overheidsfinanciering 
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van onderzoek aan de Vlaamse universiteiten” focust het Rekenhof op 3 specifieke 

bronnen: het BOF, IOF en de interfacesubsidie.
25

 

3. Er werd voor de nieuwe parameter 3 finaal beslist een centrale audit uit te voeren, 

nadat de invoering op interpretatieverschillen stootte. Voor wat de parameters 2, 4 

& 5 betreft, worden de gegevens aangeleverd door het Expertisecentrum 

Onderzoek- en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap 

(ECOOM), dat de afgelopen jaren een beperkt aantal issues inzake telling heeft 

opgeworpen. 

 

Voortbouwend op dit werk wordt voor de evaluatie een analyse en beoordeling 

verwacht van de toepassing en kwaliteit van de regelgeving. Ook (de doorvertaling 

van) de hoger vermelde regelgeving (cf. b.2. Uitbouw van het Vlaams beleid in deel 2 

hierboven) dient daarbij in acht genomen te worden. 

 

Rekening houdend met het hoger vermelde doel en beoogde resultaat van de evaluatie 

worden volgende evaluatievragen naar voor geschoven: 

• Welke verbeterpunten (alle vlakken) stellen zich in de regelgeving zelf en in de 

uitvoering ervan? Hoe worden deze verbeterpunten bij voorkeur gerealiseerd? 

• Rekening houdend met enerzijds de analyse van het Rekenhof en anderzijds de 

problemen die zijn gerezen bij de invoering van parameters, welke 

aandachtspunten zijn er voor wat betreft toekomstige regelgeving? 

• Zijn er suggesties van de instellingen zelf voor wat betreft de huidige en 

toekomstige regelgeving? Zo ja, zijn deze realistisch en realiseerbaar? 

• Kunnen er op basis van een (internationale) vergelijking eventueel nog andere 

verbeterpunten worden gerealiseerd? Zo ja, welke en hoe krijgt dit bij voorkeur 

vorm? 

• Welke onderbouwing kan worden gegeven van deze voorstellen, uitgaande van 

de huidige beleidscontext en rekening houdend met de te verwachten evoluties 

in de beleidscontext? 

• Eventuele andere vragen. 

 

 

5.2 De realisatie van de strategische plannen 

 

In 2009-2010 hebben de universiteiten/associaties een strategisch plan opgesteld 

inzake: 
1° de strategische visie van de associatie op de opbouw van toepassingsgerichte kennis, de 

samenwerking met het bedrijfsleven en de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek; 

2° de strategische en operationele doelstellingen die de associatie met de IOF wil bereiken; 

3° de strategische en operationele doelstellingen die de associatie met de interfacedienst wil 

bereiken; 

4° de wijze waarop de IOF passen in het ruimere kader van strategisch basisonderzoek en 

toegepast wetenschappelijk onderzoek, met economische finaliteit, van de associatie; 

5° de wijze waarop de associatie tot een optimale interfacewerking wil komen binnen de 

associatie zelf en op associatieniveau; 

6° de wijze waarop de associatie tot een optimale samenwerking wil komen tussen de 

associaties onderling en in het kader van het Vlaams innovatienetwerk; 

7° de wijze waarop de werking van de interfacedienst aansluit bij de werking van de IOF. 

 

                                                 
25

 Verslag van het Rekenhof. Rekeningenboek over 2010. Stuk 36 (2011-2012) – Nr. 1, Ingediend op 8 

november 2011 (2011-2012), http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g36-1.pdf 
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De universiteiten/associaties hebben hier jaarlijks over gerapporteerd. In het kader van 

deze evaluatie wordt dan ook een analyse en beoordeling van (de realisatie van) de 

strategische plannen verwacht. 

 

Tevens wordt een analyse en beoordeling verwacht van de wijze waarop en de mate 

waarin deze strategie en de realisatie ervan (een belangrijk onderdeel van) de derde 

missie van de instelling invult, naast onderzoek en onderwijs en in wisselwerking 

hiermee. Deze analyse en beoordeling wordt zowel globaal als per instelling verwacht. 

 

Rekening houdend met het hoger vermelde doel en beoogde resultaat van de evaluatie, 

evenals de elementen eerder genoemd, worden aldus volgende evaluatievragen naar 

voor geschoven: 

• Welke strategische verschillen zijn er tussen de instellingen, zowel op het 

niveau van de derde missie als in de doorvertaling ervan? Hierbij dient ook 

rekening te worden gehouden met de andere missies van de instelling en de 

wisselwerking ermee. 

• Welke (objectieve) factoren liggen aan de basis van deze strategische 

verschillen? Hoe verklaren de instellingen deze verschillen zelf? 

• Welke verbeterpunten stellen zich eventueel bij de (realisatie van de) 

strategische plannen? 

• In welke mate beantwoorden de strategische plannen aan de verwachtingen? 

• In welke mate werden ze gerealiseerd? 

• Werd er (aan de Vlaamse overheid) adequaat gerapporteerd over de realisaties? 

Welke knelpunten en/of verbeterpunten zijn er op het vlak van rapportering 

en/of verantwoording (bv. wat betreft de kosten die kunnen/mogen 

aangerekend worden)? 

• Welke elementen lagen/liggen ten grondslag aan eventuele koerswijzigingen?  

• In welke mate zullen (of kan verwacht worden dat) de strategische plannen 

gerealiseerd zijn tegen het einde van 2014? Waarom (niet)? 

• Eventuele andere vragen. 

 

 

5.3 De wetenschappelijke output en de resultaten op het vlak van economische 

valorisatie 

 

Voor wat de IOF betreft, worden zowel een bestedingssanalyse, een evaluatie van de 

wetenschappelijke output als een evaluatie van de resultaten op het vlak van (vooral 

economische) valorisatie verwacht. Voor wat de interfacediensten betreft, wordt zowel 

een evaluatie van de interne werking (cf. infra) als een evaluatie van de resultaten en 

impact inzake (vooral economische) valorisatie verwacht. Tevens dient een 

vergelijking te worden gemaakt met de evaluatie van 2007 en dit enerzijds om na te 

gaan in welke mate de instellingen rekening hebben gehouden met de aanbevelingen 

uit die evaluatie en anderzijds hoe ze zijn geëvolueerd sinds die evaluatie (cf. infra). 

 

Wat de bestedingsanalyse betreft, dienen minstens de aspecten aan bod te komen die 

in 2007-2008 geanalyseerd zijn. Dit betreft het type goedgekeurde mandaten en 

projecten, de betreffende wetenschapsgebieden, de specifieke kenmerken van de 

mandaathouders en de verhouding aangevraagde/goedgekeurde projecten.  
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Wat de analyse en beoordeling van de resultaten en impact betreft is er al enig werk 

verricht, waarop verder gebouwd kan worden: 

1. Voortbouwend op de evaluatie van 2007 uitgevoerd door Deloitte Consulting, is 

ook voor de recente jaren bij de spin-off-tellingen van de universiteiten telkens het 

BTW-nummer opgevraagd. Op basis daarvan is in de Verrijkte Kruispuntbank 

voor Ondernemingen nagegaan wat de tewerkstelling bij de respectievelijke spin-

offbedrijven bedraagt, en dit op basis van de gegevens uit de sociale balans. 

2. De patentdata (EPO, USPTO, WO), verkregen van ECOOM in het kader van 

parameter 5 van de IOF, worden momenteel door het departement EWI 

geanalyseerd. De jaarevoluties worden daarbij uit de ruwe data geëxtraheerd. 

3. In 2008 werd door ECOOM, aansluitend bij het werk van Deloitte Consulting, 

voor alle spin-off bedrijven van de Vlaamse universiteiten die opgenomen werden 

in de IOF tellingen voor de periode 2001-2006, een analyse gemaakt van de 

financiële gegevens (kapitaal, omzet en resultaat) en informatie betreffende de 

tewerkstelling (personeel).
26

  

4. Eveneens in 2008 werd een bevraging georganiseerd van de activiteitsgraad van de 

octrooiportfolio’s opgebouwd door de Vlaamse universiteiten.
27

  

Deze analyse is ondertussen aangevuld t/m eind 2011
28

. 

5. In 2012 publiceerde TTO Flanders, het samenwerkingsverband van de 

interfacediensten, het rapport “Het Industrieel Onderzoeksfonds. Een balans 2006-

2010. Hefboom naar technologietransfer en samenwerking met de industrie.”, 

waarin vooral de vergelijking van de output van IOF-gefinancierde ZAP-ers 

(promotoren of co-promotoren) t.o.v. het overige ZAP-personeel in deze relevant 

is.
29

 

 

Er wordt ook een internationale benchmark verwacht inzake de economische 

valorisatie van de verschillende associaties/universiteiten. 

 

Rekening houdend met het hoger vermelde doel en beoogde resultaat van de evaluatie, 

evenals de elementen eerder genoemd, worden aldus volgende evaluatievragen naar 

voor geschoven: 

• Welke resultaten/impact inzake (vooral economische) valorisatie kunnen de 

interfacediensten/IOF voorleggen? In welke mate sluiten deze aan bij de 

verschillende strategische keuzes en domeinen? In welke mate situeert de 

impact zich lokaal, regionaal, Europees, mondiaal? Hoe verhouden de 

resultaten/impact zich ten opzichte van vergelijkbare instellingen? Hoe 

evolueren de resultaten/impact en wat zijn de vooruitzichten? In welke mate 

worden activiteiten naar de regio aangetrokken? 

• Welke middelen worden via IOF verdeeld over de instellingen? Hoe gebeurt de 

verdeling en vormen de gebruikte indicatoren een adequate vertaling van de 

doelstellingen? Waarom (niet)?Welke IOF-bestedingsverschillen zijn er tussen 

de instellingen? Wat ligt ten grondslag aan deze verschillen? Welke types van 

                                                 
26

 Van Looy, Bart, Du Plessis, Mariette (Steunpunt O&O-indicatoren), Financiële en Personeel gegevens: Spin-

off bedrijven van Vlaamse Universiteiten die opgenomen zijn in de IOF telling voor de periode 2001-2006, mei 

2008, 7 p. 
27

 Steunpunt O&O-indicatoren, Bevraging Valorisatie Octrooiportfolio’s Vlaamse Universiteiten, 31 september 

2008, 8 p. 
28

 Rapport van maart 2012 – aanvulling t/m eind 2012 is mogelijk. 
29

 TTO Flanders, Het Industrieel Onderzoeksfonds. Een balans 2006-2010. Hefboom naar technologietransfer en 

samenwerking met de industrie. 50 p. 
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mandaten en projecten worden toegekend? Welke kenmerken hebben de 

toegekende projecten en mandaten? Welk geslacht, leeftijd, werkervaring, 

statuut hebben de mandaathouders? Wat is – per oproep - de verhouding tussen 

het aantal aangevraagde en het aantal toegekende projecten, tussen het 

aangevraagde en toegekende budget, ….?  

• Eventuele andere vragen.  

 

 

5.4 (Interne) Werking, (onderlinge) samenwerking, rol van de hogescholen, de 

IOF- en interfacesleutel & de rol en positie (in een bredere context) 
 

De analyse en beoordeling van de interne werking van de interfacediensten dient 

minstens de kernprocessen, het HR-, ICT-, klantenbeleid en –bereik te omvatten. 

Hierbij dient ook nagegaan te worden in welke mate de interfacediensten zijn 

geëvolueerd sinds de evaluatie van 2007 en in welke mate ze al dan niet rekening 

gehouden hebben met de aanbevelingen uit de evaluatie en dit in het bijzonder voor 

wat betreft de aspecten vermeld in dit onderdeel (werking, (onderlinge) samenwerking 

en de rol van de hogescholen).  

 

Dit laatste houdt o.m. in dat een aparte analyse en beoordeling wordt verwacht van de 

samenwerking tussen de interfacediensten onderling maar ook met andere partners, 

van de plaats van de hogescholen in de IOF en de interfacewerking en van de IOF- en 

interfacesleutel. 

 

De rol en positie van zowel de IOF als interfacediensten in het ruimere beleidskader 

dient geanalyseerd en beoordeeld te worden. 

 

Rekening houdend met het hoger vermelde doel en beoogde resultaat van de evaluatie, 

evenals de elementen eerder genoemd, worden aldus volgende evaluatievragen naar 

voor geschoven: 

• In welke mate is de maturiteit van de interfacediensten gestegen t.o.v. 2007? In 

welke mate uit zich dat in het HR-, ICT-, klantenbeleid en -bereik? Zijn deze 

zaken voldoende afgestemd op de specifieke opdracht van de diensten? In 

welke mate zijn de kernprocessen efficiënt en effectief georganiseerd? Welke 

verbeterpunten zijn er te detecteren? Wat kan gezegd worden over de (evolutie 

van de) bedrijfsvoering, de governance, enz? Er dient voldoende aandacht te 

zijn voor de diversiteit van de diensten, zowel qua opdrachten als wat betreft 

anciënniteit. 

• In welke mate heeft de samenwerking tussen interfacediensten (en evt. IOF) 

vorm gekregen? Hoe evolueert zij? Hoe wordt deze samenwerking ervaren? 

Welke samenwerkingsdomeinen en –patronen bieden verdere 

toekomstmogelijkheden? 

• In welke mate vullen de interfacediensten en IOF hun associatiewerking in? 

Hoe evolueert deze werking in het kader van het academiseringsproces? Welke 

toekomstperspectieven en -mogelijkheden bieden zich aan? 

• In welke mate is er rekening gehouden met de resultaten van de evaluatie van 

2007? Hoe heeft zich dit bv. vertaald in de strategische planning en in de 

onderlinge samenwerking?  

• Hoe positioneren de interfacediensten en de IOF zich in zowel het 

onderzoeks(financierings)veld als in een ruimere context (bv. t.a.v. o.m. private 
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initiatieven die zich richten op valorisatie, begeleiding van ondernemingen (bv. 

spin-off’s) e.d.). Zijn er lacunes en/of overlappingen? Correspondeert de 

omvang van de subsidies met de doelstellingen? 

• Welke verbeterpunten stellen zich inzake de IOF- en interfacesleutel? Zijn de 

definities van de parameters voldoende consistent? Welke verbeterpunten 

stellen zich inzake de inzameling en validatie van de parameters? Kunnen 

andere sets van indicatoren overwogen worden en waarom? Zijn de drempels 

die in de huidige set worden gehanteerd al dan niet redelijk, realistisch, in lijn 

met de praktijk elders? Enz.). 

• Eventuele andere vragen. 

 

 

5.5 SWOT en toekomst 

 

Afsluitend wordt een SWOT-analyse van de verschillende interfacediensten en IOF 

verwacht, een analyse en beoordeling van de ontwerpen van strategisch plan 2014-

2018 en conclusies en aanbevelingen voor zowel de Vlaamse overheid als de 

instellingen.  

 

 

5.6 Analyse van de zelfevaluatie en i.h.b. de toekomstplannen 

 

Het is in het kader van een evaluatie belangrijk en ook aan te raden om – voor zover 

mogelijk – het voorwerp van de evaluatie de kans te geven om op een actieve manier 

bij te dragen tot (de uitvoering en het welslagen van) de evaluatie. Naast de voor de 

hand liggende medewerking die van het voorwerp van de evaluatie wordt verwacht
30

, 

biedt een evaluatieoefening het voorwerp ervan de mogelijkheid om (kritisch) te 

reflecteren over de voorbijgaande periode en op basis daarvan vooruit te blikken naar 

de toekomst. In die zin wordt standaard voorzien in het opstellen van een zelfevaluatie, 

die bestaat uit een ex-post gedeelte (terugblik) en een ex-ante gedeelte/vooruitblik, dit 

laatste – conform de evaluatiepraktijk van het departement – in principe onder de vorm 

van een ontwerp van strategisch plan voor de komende periode (in dit geval 2014-

2018). 

 

In dit geval echter voorziet het besluit alvast dat de universitaire associaties een 

strategisch plan opstellen voor de komende periode (2014-2018) en is ook aangegeven 

welke elementen dit strategisch plan minstens moet bevatten. 

 

Om de universitaire associaties de kans te geven om bij het opstellen van hun (ontwerp 

van) strategisch plan optimaal gebruik te maken van de evaluatieresultaten die 

betrekking hebben op de periode tot en met 2012, wordt in dit geval en met betrekking 

tot de zelfevaluatie een andere aanpak gekozen dan gebruikelijk (zie ook verder).  

 

De gevraagde zelfevaluatie wordt in dit geval en in eerste instantie nl. beperkt tot het 

uitgewerkt beantwoorden van 16 hoofdvragen die betrekking hebben op de afgelopen 

periode (2008 t/m 2011 en waar mogelijk 2012) maar ook op de komende periode 

(vanaf 2014). Deze aanpak wordt gekozen omwille van 2 redenen:  

                                                 
30

 Bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van interne documenten en stukken  
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• enerzijds hebben de universitaire associaties reeds omstandig gerapporteerd 

over zowel de voorbije periode als de nabije toekomst (cf. bestaande 

strategische plannen). Het is dan ook niet de bedoeling deze rapportering in de 

zelfevaluatie op te nemen, maar de zelfevaluatie tot de essentie te beperken. 

Aldus werd uitgegaan van 16 hoofdvragen waar per universitaire associatie een 

antwoord op dient te worden geformuleerd.  

• anderzijds legt het besluit het opstellen van een strategisch plan (per associatie) 

in het vooruitzicht. Deze zal o.m. gebaseerd worden op de resultaten van de 

evaluatie waarvan sprake in onderhavig plan van aanpak.  

 

(Ex-post luik van de) Zelfevaluatie 

 

In (het ex-post gedeelte van) de zelfevaluatie is het de bedoeling dat de universitaire 

associaties de regelgeving vanuit hun specifieke situatie bekijken, de relatie met hun 

eigen onderzoeksbeleid toelichten en duiden, de resultaten die de financiering heeft 

opgeleverd meedelen en ten slotte de aanbevelingen die ze voor de toekomst hebben, 

meegeven. In grote lijnen wordt een SWOT-analyse verwacht en dit zowel vanuit de 

eigen specifieke situatie als meer generiek (bv. t.a.v. het programma en andere 

stakeholders).  

 

In deze zelfevaluatie dient minstens een antwoord te worden gegeven op de volgende 

vragen: Wat zijn de sterke en de zwakke punten van zowel de interfacediensten als de 

IOF op het gebied van wetenschappelijk onderzoek (alle aspecten) en wat betreft de 

wetenschappelijke impact en de economische  valorisatie, en dit zowel op Vlaams als 

op internationaal niveau (gezien vanuit de huidige situatie en gericht op de afgelopen 

periode 2008-2012)?  

 

Er is afgesproken dat de universitaire associaties de zelfevaluatie zo snel mogelijk en 

in geen geval later dan eind april 2013 aan het departement EWI zullen overmaken, 

met dien verstande dat elke associatie zal proberen om betreffende documenten eerder 

te bezorgen, rekening houdend met de (aan de associaties) interne processen van 

validatie. (Cf. de details van de afspraak in deel 10).  

 

Details betreffende het opstellen van de zelfevaluatie zijn opgenomen als bijlage bij dit 

plan van aanpak. In dit document zijn 16 hoofdvragen (cf. supra) opgenomen die de 

universitaire associaties dienen te beantwoorden. Deze vragen hebben zowel 

betrekking op de afgelopen periode als omvatten ze een eerste vooruitblik op de 

komende periode. In die zin is de zelfevaluatie ook gedeeltelijk een ex-ante evaluatie, 

zonder dat echter al een ontwerp van strategisch plan wordt verwacht (zie verder). 

 

Ontwerp van strategisch plan 2014-2018 

 

Het besluit vermeldt dat de universitaire associaties uiterlijk op 1 september 2013 een 

ontwerp van strategisch plan bij het departement EWI zullen indienen.  

 

Voor het opstellen van dit deel van de zelfevaluatie, zullen de instellingen gebruik 

kunnen maken van de resultaten van de tot dan toe uitgevoerde evaluatie.  

 

Een eerste analyse en beoordeling van de aldus opgestelde ontwerpen van strategische 

plannen 2014-2018 dient ook te gebeuren in het kader van deze evaluatie en dient te 
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worden uitgevoerd door de consultant (zie ook deel 6). Het departement EWI verzorgt 

de verdere analyse en beoordeling van de strategische plannen. 

 

 

6. Onderdelen van de evaluatie en methodologie 

Het interface en IOF-besluit specificeert dat de evaluatie ten minste betrekking moet 

hebben op de toepassing van het besluit, de mate van realisatie van de strategische 

plannen en de wetenschappelijk output en de resultaten op het vlak van economische 

valorisatie. 

 

Onderdelen 

De evaluatie van de Interfacediensten en IOF zal bestaan uit: 

• Een zelfevaluatie opgesteld door de universitaire associaties en dit op basis van 

een aangereikte vragenlijst.  

• Onderzoek ex-post 

o Deskstudie van alle beschikbare documenten (incl. zelfevaluatie 

opgesteld door de universitaire associaties); 

o Discussie met en bevraging van stakeholders; 

o Plaatsbezoek en discussie met relevante vertegenwoordigers van de 

universitaire associaties (i.e. van de universiteiten en hogescholen) en 

de betrokken diensten; 

o SWOT-analyse; 

o Benchmark met vergelijkbare initiatieven/instellingen; 

o Eventueel peer review; 

o Reflectie t.a.v. eerdere evaluaties (2007). 

• Onderzoek ex-ante: Analyse en beoordeling ontwerp strategische plannen van 

de universitaire associaties m.b.t. IOF en Interfacediensten en dit in functie van 

de (evoluerende) beleidscontext 

• Formuleren van conclusies en aanbevelingen in een globaal rapport en een 

rapport per universiteit/associatie. 

 

Methodologie 

Voor de evaluatie zal een beroep worden gedaan op een externe consultant. Behalve 

de zelfevaluatie dient de consultant alle hoger vermelde onderdelen
31

 van de evaluatie 

op zich te nemen. 

 

Stuurgroep: 

De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep. De stuurgroep staat in voor de 

opvolging van de uitvoering van de opdracht en de kwaliteitsbewaking. De 

rapportering vindt plaats aan de leden van de stuurgroep die de kwaliteit van het 

geleverde werk bewaakt. Ten slotte ziet de stuurgroep erop toe dat de evaluatie door 

de externe consultant resulteert in concrete aanbevelingen die inpasbaar zijn in de 

nieuwe regelgeving. 

 

In de stuurgroep zullen vertegenwoordigers van het departement EWI (evaluatiecel en 

inhoudelijk bevoegde entiteit) en een vertegenwoordiger van de bevoegde minister 
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 Het wordt aan het oordeel van de consultant overgelaten of de inschakeling van een panel van experts al dan 

niet een nuttige bijdrage kan leveren tot de evaluatie.  
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zetelen. Het departement zit de stuurgroep voor
32

 en de vertegenwoordiger van de 

minister neemt deel aan de vergaderingen van de stuurgroep in de hoedanigheid van 

waarnemer.  

 

De stuurgroep kan worden uitgebreid met experts indien dit nodig zou blijken. 

De stuurgroep ziet toe op het correcte verloop van het evaluatieproces en kan zo nodig 

bijsturen. De rapportering vindt plaats aan de leden van de stuurgroep die de kwaliteit 

van het geleverde werk bewaakt. Ten slotte ziet de stuurgroep erop toe dat de evaluatie 

door de externe consultant resulteert in concrete aanbevelingen die inpasbaar zijn in de 

nieuwe regelgeving. 

 

De consultant die voor de evaluatie wordt aangesteld, neemt als waarnemer deel aan 

de vergaderingen van de stuurgroep en wordt uitgenodigd toelichting te geven aan de 

stuurgroep. 

 

Timing: 

• Zelfevaluatie door de universitaire associaties: af te ronden uiterlijk tegen 

tegen eind april 2013 (cf. ook deel 10); 

• Opstellen ontwerp van strategisch plan 2014-2018 (door de universitaire 

associaties): af te ronden tegen 1 september 2013. 

• Aanbesteding opdracht aan consultant: af te ronden tegen 28 februari 2013;  

• Tussentijdse rapportering: uiterlijk begin juni 2013; 

• Analyse ex-ante luik zelf-evaluatie: medio oktober 2013; 

• Eventuele peer-review: XX
33

; 

• Eindrapportering: 15 november 2013. 

 

Deliverables: 

• Tussentijds(e) rapport(en); 

• Eindrapport(en). 

 

 

7. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 

(betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie) 

 

Op 18 februari 2013 heeft een overleg plaatsgevonden met de universitaire associaties 

waarbij de evaluatie in grote lijnen werd toegelicht. Het ontwerp plan van aanpak 

werd voorafgaand aan dit overleg ter informatie ter beschikking gesteld aan de 

universitaire associaties. 

 

Bedoeling van het overleg was om aan de universitaire associaties een overzicht te 

geven van de grote lijnen van de evaluatie en van de zelfevaluatie, hun medewerking 

te vragen, afspraken te maken betreffende de verwachtingen t.a.v. de instelling en de 

concrete timing van de evaluatie. Goede afspraken betreffende de timing zijn vooral 

belangrijk t.a.v. de eventuele site-visit door een internationaal panel van experts. 

Inderdaad, enerzijds moet dit toelaten dat de universitaire associaties zich goed 

kunnen voorbereiden op het bezoek en anderzijds moet het panel er op kunnen 
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 De voorzitter behoort niet tot de inhoudelijk bevoegde entiteit (die het voorwerp van de evaluatie opvolgt).  
33

 Te bepalen door de consultant.  
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rekenen dat de sleutelfiguren binnen de organisaties tijdens het bezoek aanwezig zijn 

(en bevraagd kunnen worden). 

 

De afspraken die n.a.v. het overleg werden gemaakt, zijn opgenomen in punt 10 (zie 

verder). 

 

Onderhavig plan van aanpak is inmiddels goedgekeurd door de verantwoordelijke 

entiteiten binnen EWI en ook gevalideerd door het kabinet.  

 

8. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie  

 

Een externe consultant zal worden ingeschakeld voor de evaluatie (zie ook deel 6).  

De consultant zal worden aangesteld via een openbare procedure. Het is de bedoeling 

betreffende procedure zo snel mogelijk op te starten. ASC staat in voor het geheel van 

(de afhandeling van) de aanbestedingsprocedure van de opdracht van de consultant. 

Dit omvat zowel het voortraject, de eigenlijke aanbestedingsprocedure als de 

opvolging van de uitvoering van de opdracht. 

 

Verder zal nagegaan worden of voor het eerste luik van de evaluatie (met name de 

juridische aspecten betreffende (de kwaliteit ) het besluit een specifieke juridische 

beoordeling kan worden uitgevoerd.  

 

Beschikbare documenten: 

1) Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de 

ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten in 

de Vlaamse Gemeenschap: 

http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018147.html 

2) Het decreet van 18 mei 1999 betreffende het voeren van een beleid ter 

aanmoediging van de technologische innovatie, artikel 7: 

http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1006757.html 

3) Het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het 

wetenschaps- en innovatiebeleid, artikels 57-59 en 69: 

http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018085.html 

4) Beleidsnota 2009-2014. Wetenschappelijk Onderzoek en innovatie, p. 28 

http://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/documents/ 

Beleidsnota%20Wetenschap%20&%20Innovatie%202009-2014.pdf 

5) Beleidsbrief Innovatie 2010-2011, p. 21 

http://www.vlaanderen.be/sites/default/files/documents/beleidsbrief_innovatie.pdf 

6) Beleidsbrief 2011-2012 Wetenschap en Innovatie. Beleidsprioriteiten 2011-2012, 

p. 18 

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1331-1.pdf 

7) Verslag van het Rekenhof. Rekeningenboek over 2010. Stuk 36 (2011-2012) – Nr. 

1, Ingediend op 8 november 2011 (2011-2012), 

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g36-1.pdf 

8) Strategische plannen 2009-2013 van de universitaire associaties betreffende de 

IOF en de interfaceactiviteiten 

9) Jaarlijkse rapportering van de universitaire associaties in het kader van de IOF en 

de interfaceactiviteiten 
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10) Bakema, Peter, Eeckhaut, Stijn, Lories, Veerle, Analyse van de implementatie van 

de Industriële Onderzoeksfondsen aan de Vlaamse universiteiten, februari 2008, 23 

p. 

11) Deloitte Consulting, Globale en individuele eindrapporten van de evaluatie van de 

universitaire interfacediensten, mei 2008 

12) Van Looy, Bart, Du Plessis, Mariette (Steunpunt O&O-indicatoren), Financiële en 

Personeel gegevens: Spin-off bedrijven van Vlaamse Universiteiten die 

opgenomen zijn in de IOF telling voor de periode 2001-2006, mei 2008, 7 p. 

13) Steunpunt O&O-indicatoren, Bevraging Valorisatie Octrooiportfolio’s Vlaamse 

Universiteiten, 31 september 2008, 8 p. inmiddels aangevuld t/m maart 2012 

14) TTO Flanders, Het Industrieel Onderzoeksfonds. Een balans 2006-2010. Hefboom 

naar technologietransfer en samenwerking met de industrie. 50 p. 

15) Zelfevaluatierapporten op te stellen door universitaire associaties 

16) Ontwerpen van strategische plannen 2014-2018 van de universitaire associaties 

betreffende IOF en de interfaceactiviteiten 

 

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 entiteit en het voorwerp van de evaluatie. 

 

Verder wordt verwezen naar de communicatiestrategie zoals uitgewerkt door het 

departement (www.ewi.vlaanderen.be/beleidsevaluatie). 

 

10. Afspraken met de universitaire associaties n.a.v. het overleg van 18.02.2013 

 

Volgende vertegenwoordigers van de universitaire associaties/universiteiten waren 

aanwezig op het overleg van 18.02.2013: 

 

AKU Leuven/KU Leuven 

• Isabelle François 

• Paul Van Dun 

AUHA/UAntwerpen 

• Anne Adams 

• Christian Daman 

 

AUgent/UGent 

• Ingrid Merchiers 

 

AUHL/UHasselt 

• Elke Piessens 

 

UAB/VUB 

• Sonja Haesen 

• Hugo Loosvelt 
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Gemaakte afspraken/opmerkingen/suggesties 

• Men vraagt zich af hoe breed de scope van de evaluatie zal zijn? Is het de 

bedoeling zich te beperken tot de subsidies die de overheid in dit kader 

specifiek aan bv. de interfaceactiviteiten toekent, dan wel breder te gaan?  

⇒ EWI stelt dat de evaluatie breder zal gaan dan de specifieke subsidies, 

omdat het ook de bedoeling is om de effecten en de impact van beide 

instrumenten na te gaan en dat is zeer moeilijk zo niet onmogelijk toe te 

wijzen aan en welbepaalde financieringsbron. 

⇒ I.h.b. voor wat de interfaceactiviteiten betreft, stelt het besluit dat deze 

zullen worden geëvalueerd, rekening houdend met het feit dat de overheid 

een co-financier is. Hoewel dit laatste verwijst naar de rechtstreekse 

financiering van de overheid, kan gesteld worden dat de eigen middelen die 

de instellingen aan de interfaceactiviteiten afkomstig zijn, ook in grote 

mate (het resultaat van hefbomen van) overheidssubsidies betreffen en dus 

onrechtstreeks gefinancierd werden door de overheid. De evaluatie heeft 

m.a.w. betrekking op de totaliteit van de interfaceactiviteiten. 

 

• N.a.v. de verwijzing in het plan van aanpak naar de mate waarmee rekening 

werd gehouden met de conclusies en aanbevelingen van de vorige evaluatie, 

wordt opgemerkt dat niet alle aanbevelingen werden overgenomen en vraagt 

men zich af in welke mate men hierop al of niet zal worden afgerekend.  

⇒ EWI geeft aan dat deze oefening vooral tot doel heeft te leren uit de vorige 

evaluatie en richt zich zowel naar de overheid als naar de instellingen. Er 

kunnen immers gegronde redenen zijn waarom bepaalde aanbevelingen niet 

werden gevolgd en daar kunnen ook lessen uit worden getrokken. De 

oefening is dus geenszins bedoeld als afrekening.  

 

• Met betrekking tot de inschakeling van een consultant heeft de vergadering 

volgende opmerkingen/suggesties: 

o De consultant dient voldoende affiniteit te hebben met enerzijds TTO 

(als instrument) en interface (wat meer als een proces kan worden 

gezien) en anderzijds ook met TTO in een universitaire/academische 

omgeving of setting. 

o Het is ook belangrijk dat de consultant bij de start van het 

evaluatieproces een goed beeld heeft van de taak van een TTO en hoe 

de verschillende instellingen dit hebben ingevuld, zodat er weinig tijd 

verloren gaat met het zich eigen maken van deze achtergrond.  

⇒ EWI zal zowel in het bestek dat aan de basis zal liggen van de aanbesteding 

van de evaluatieopdracht de criteria verfijnen zodat rekening kan worden 

gehouden met de hoger geschetste (en verwachte) affiniteit. Tijdens de 

onderhandelingsfase zal aan betreffend aspect ook de nodige aandacht 

worden besteed.  

⇒ Verder stelt EWI voor dat de associaties op de eerste 

stuurgroepvergadering – waarvoor ze ook worden uitgenodigd en dit om 

kennis te nemen van de aanpak die de consultant voorstelt – een toelichting 

geven over de manier waarop zij de interfaceactiviteiten invullen. Aldus 

kunnen ze de consultant al meteen duidelijk maken welke de essentiële 

elementen zijn in de interfaceactiviteiten en tegelijk de verschillen tussen 

de instellingen ook duidelijk maken.  
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• In het kader van de (eind)rapportering, maar ook wat het (evaluatie)proces zelf 

betreft, komt de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens en/of bepaalde 

strategische keuzes naar voor en wordt de vraag gesteld naar de wijze waarop 

daarmee zal worden omgesprongen.  

⇒ EWI wijst enerzijds op de wetgeving betreffende de openbaarheid van 

bestuur en het feit dat deze vrij ver reikt. Anderzijds is het uiteraard niet de 

bedoeling vertrouwelijke informatie vrij te geven. In dat verband zijn er 

twee “beveiligingen” ingebouwd:  

o Er wordt zowel met de consultant als met een eventueel panel van 

experts een vertrouwelijkheidsovereenkomst afgesloten die 

betrekking heeft op alle informatie die in het kader van deze 

evaluatie ter beschikking wordt gesteld. 

o Bij de oplevering van de eindrapporten is er een moment voorzien 

waarop aan de instellingen wordt gevraagd om de rapporten zowel 

na te kijken met het oog op de verbetering van materiële fouten als 

om aan te duiden welke tekstgedeelten mogelijk vertrouwelijk zijn.  

 

• In het plan van aanpak wordt een benchmark voorzien (zowel internationaal als 

onderling. De associaties merken op dat vergelijkingen niet zomaar gemaakt 

kunnen worden en dit o.m. door de wezenlijke verschillen die er zijn tussen de 

interfacediensten. 

⇒ EWI wijst erop dat de vergelijking eerder betrekking zal hebben op de 

resultaten dan op de werking zelf.  

  

• Er wordt gevraagd om tijdig te laten weten indien bepaalde cijfergegevens 

moeten worden geleverd en hierbij er ook zorg voor te dragen dat het over 

dezelfde zaken gaat, zodat de gegevens ook vergelijkbaar zijn.  

I.h.b. wordt verwezen naar de gegevens over de mandaathouders IOF die in de 

analyse anno 2008 aan bod kwamen. M.b.t. de parameters waar in voorliggend 

plan van aanpak sprake van is, wijzen de instellingen erop dat hierover 

momenteel niet wordt gerapporteerd in de jaarrapporten. Deze gegevens zijn 

wel beschikbaar, maar niet altijd gemakkelijk opvraagbaar.  

⇒ EWI stelt dat het in het kader van deze evaluatie de bedoeling is dat de 

consultant deze gegevens opvraagt aangezien hij een analyse ter zake dient 

te maken.  

 

• Met betrekking tot de verwachte zelfevaluatie stellen de instellingen dat de 

voorgestelde deadline (eind maart 2013) te dichtbij ligt, omdat het antwoord 

dat de instellingen ter zake zullen opstellen, ook nog een intern validatieproces 

dient te ondergaan.  

⇒ EWI wijst erop dat de deadline voor het tussentijds rapport van de 

consultant (i.e. begin juni 2013) niet kan opgeschoven worden, omdat het 

de bedoeling is dit deel van het rapport aan te wenden bij de voorbereiding 

van de aanpassing van het besluit en dit laatste proces voor het einde van de 

huidige legislatuur af te ronden.  

 

Eind april voor het indienen van de zelfevaluatie (m.a.w. samen met de 

rapportering voor 2012, wat een voorstel is van de instellingen) is dan weer 

te laat gezien hoger vermelde deadline van begin juni.  
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Een mogelijke oplossing is de verwachte zelfevaluatie in 2 delen te 

bezorgen, bv. eerst en zo snel mogelijk het antwoord op de eerste 10 vragen 

en in een latere fase de laatste zes, waarbij voor deze laatste dan rekening 

kan worden gehouden met de interne validatieprocessen binnen de 

instellingen.  

 

⇒ Uiteindelijk wordt het volgende afgesproken: de zelfevaluatie zal door elk 

van de associaties in twee fasen beantwoord worden, waarbij in de eerste 

fase de vragen zullen worden beantwoord waarbij geen validatie door de 

instelling is vereist en in een tweede fase de vragen waarvoor dat wel het 

geval is. Elk van de associaties zal tegen uiterlijk 22 februari 2013 een 

concreet voorstel (i.e. welke vragen en tegen welke termijn) ter zake aan 

EWI overmaken. 

  

• In verband met de lijst van beschikbare rapporten/documenten die in deel 5.3 

worden vermeld, vragen de instellingen of ze daar ook over zouden kunnen 

beschikken.  

o De eerste twee documenten waarvan sprake zijn interne 

werkdocumenten van EWI. Het eerste is aangevuld t/m 2010 en het 

tweede wordt momenteel verder aangevuld. Het eerste kan ter 

beschikking worden gesteld, het tweede nog niet.  

o Rapport 3 & 4 zijn ter beschikking en kunnen bezorgd worden.  

o Er wordt ook afgesproken dat EWI het analyse-, respectievelijk 

evaluatierapport opgesteld door het departement EWI, resp. Deloitte in 

het kader van de analyse/evaluatie 2007-2008 zullen overmaken aan de 

instellingen. 

 

• N.a.v. analyses waar in vorig punt werd verwezen, wordt opgemerkt dat tijdens 

de evaluatie een criterium (tewerkstelling) zal worden gehanteerd dat niet is 

opgenomen in het besluit.  

⇒ Tewerkstelling is inderdaad een criterium dat niet is opgenomen in het 

besluit, maar de evaluatie gaat dan ook breder dan is aangegeven in het 

besluit. Voor de overheid is het interessant om te weten welke resultaten 

beide instrumenten hebben opgeleverd en de gecreëerde tewerkstelling is 

daar een aspect van.  

 

•  Er wordt afgesproken dat de associaties vrije data opgeven in de tweede en 

derde week van maart, zodat zo snel mogelijk een datum voor de eerste 

stuurgroepvergadering kan worden vastgelegd.  
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Bijlage 1 – Zelfevaluatie 

 

 


