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Managementsamenvatting 

De context van deze evaluatie 

De Vlaamse overheid investeert in de opbouw en exploitatie van gegevens en data ter ondersteuning van 
het wetenschaps- en innovatiebeleid. Een belangrijk onderdeel van deze kennisopbouw betreft het 
bijhouden en aanwenden van O&O-indicatoren en bibliometrische gegevens, evenals het leveren van 
specifieke expertise bij de analyse van deze gegevens en het opstellen van bibliometrische analyses. Dit 
vertaalt zich hoofdzakelijk in de ondersteuning (vanaf 2009) van het Expertisecentrum Onderzoek en 
Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM). Het Expertisecentrum wordt geacht een performant systeem van 
Onderzoeks-, Ontwikkelings- en Innovatie-indicatoren te ontwikkelen en te onderhouden dat de 
Vlaamse overheid moet voorzien van geactualiseerde en relevante statistische data met betrekking tot  
de O&O- en innovatieperformantie van de Vlaamse regio. Om deze missie te ondersteunen ontwikkelt 
het expertisecentrum ook een portefeuille van onderzoeksactiviteiten. Daarnaast heeft ECOOM ook als 
taak in te staan voor het (technisch) beheer van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de 
Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) dat in 2008 werd geïnitieerd. 

ECOOM ging in 20091 van start (na de erkenning ervan door de Vlaamse Regering), maar de opdrachten 
en taken van ECOOM waren voor 2009 (vanaf 2007) ondergebracht in het Steunpunt O&O-Indicatoren 
(SOOI), één van de tweede generatie steunpunten dat binnen het overeenstemmende programma werd 
betoelaagd. Het Steunpunt O&O-Indicatoren hield echter van rechstwege op te bestaan na de erkenning 
van ECOOM, dat het takenpakket van SOOI overnam maar niet langer als steunpunt opereerde.     

Het lopende convenant 2009-2013 tussen de Vlaamse overheid en de vijf universitaire associaties en 
betreffende ECOOM, bepaalt dat in de tweede helft van 2012 een evaluatie van ECOOM dient plaats te 
vinden.  

Ondertussen werden de tweede generatie steunpunten evenals het steunpuntenprogramma in 2011 
geëvalueerd. Bij deze evaluatie werd aangegeven dat de evaluatie van SOOI (voor de periode 2007-2008) 
meegenomen zou worden bij de evalautie van ECOOM, als opvolger van betreffend steunpunt.  

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid heeft na een 
openbare procedure Technopolis de opdracht gegeven om een evaluatie uit te voeren van ECOOM en het 
VABB-SHW2. Omwille van enerzijds de verbinding tussen ECOOM en het VABB-SHW (in de vorm van 
de technische ondersteuning die ECOOM-Antwerpen t.a.v. het VABB-SHW levert) en anderzijds de 
periode waarin de respectievelijke evaluaties dienen plaats te vinden, heeft het departement EWI ervoor 
gekozen beide evaluaties in één overheidsopdracht samen te brengen. In het bestek betreffende de 
evaluatie van ECOOM/VABB-SHW is een specifiek onderscheid gemaakt tussen beide evaluaties, die elk 
op zichzelf staan, en er zijn in het bestek dan ook een aantal evaluatievragen opgenomen die specifiek 
voor ECOOM gelden. Die evaluatievragen hebben onder meer betrekking op de doelbereiking (door 
ECOOM), maar ook op de wetenschappelijke excellentie van ECOOM, de mate waarin ECOOM de 
overheid ondersteunt en de mate van beleidsrelevantie, de aansturing en (interne) organisatie van 
ECOOM en het onderzoeks- en personeelsbeleid. 

De voorliggende evaluatie gaat in op deze evaluatievragen en heeft betrekking op de periode vanaf 2007 
(en dus ook op SOOI). 

Dit rapport omvat de evaluatie van (de investering van de  Vlaamse overheid in) ECOOM, alsmede de 
resultaten van de twee jaren van het Steunpunt O&O-Indicatoren (SOOI).  

Voor het opstellen van het eindrapport van de evaluatie is gebruik gemaakt van deskresearch, interviews 
en een internationale vergelijking. Op basis van de hierboven genoemde methoden is een 

 
 

1
 Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) vindt zijn oorsprong in het Onderwijsdecreet XVIII van 
4 juli 2008 waarin de Vlaamse Regering gemachtigd werd tot de erkenning van het door de verenigde universitaire associaties 
opgerichte expertisecentrum.  

2 Overheidsopdracht “Specifieke opdrachten in het kader van de evaluatie van (de investering van de Vlaamse overheid in) 
ECOOM en (in) VABB-SHW” – bestek met nummer EWI-2012-10.  



 

 

syntheserapport opgesteld ten behoeve van een beoordeling van ECOOM door een panel van 
internationale experts. In november 2012 bracht dit panel van internationale experts een plaatsbezoek 
waarbij zij diverse betrokkenen en belanghebbenden hebben kunnen spreken. Op basis van dit bezoek 
hebben de experts een rapport opgesteld. De resultaten daarvan zijn verwerkt in het voorliggende 
eindrapport. 

 

De opdracht van ECOOM 

In het convenant 2009-2013 tussen de Vlaamse overheid en de vijf universitaire associaties en 
betreffende ECOOM, wordt de opdracht van ECOOM als volgt omschreven:  

1. De opmaak, de actualisering en de voortgangsbewaking van een Onderzoek en 
Ontwikkelingsmonitor, die noodzakelijke en nuttige en kwantitatieve parameters omvat in het kader 
van de decretale en tijdelijke financieringskanalen van het wetenschaps- en innovatiebeleid en van 
specifieke onderzoeksgerelateerde werkingstoelagen aan hogeronderwijsinstellingen; 

2. De coördinatie van de opmaak van een tweejaarlijks Onderzoek en Ontwikkelingsindicatorenboek 
met een overzicht van de Vlaamse onderzoeks- en innovatiecapaciteit in een Europese en 
internationale context; 

3. Het uitvoeren van bijzondere opdrachten op verzoek van de Vlaamse Regering.  

Hiervoor zal ECOOM een performant systeem van O&O- en innovatie-indicatoren ontwikkelen en 
onderhouden dat de Vlaamse overheid moet voorzien van geactualiseerde en relevante statistische data 
van de Vlaamse regio en de voor Vlaanderen relevante benchmarkregio’s. Tevens ontwikkelt het 
Expertisecentrum een portefeuille van relevante wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten ter 
ondersteuning van deze missie. Daartoe: 

• Voert ECOOM een reeks gerichte langetermijn opdrachten en takenpakketten uit, om het Vlaamse 
O&O- en innovatieprofiel in kaart te brengen; 

• Dient het erover te waken dat de Vlaamse overheid over een geschikte databeheersstructuur kan 
beschikken betreffende bibliometrische gegevens, technometrische data en innovatiegegevens; 

• Bouwt het een gekwalificeerde staf uit; 

• Bouwt het de nodige IT-infastructuur uit; en 

• Verzorgt het “ad hoc” opdrachten en projecten op vraag van de Vlaamse overheid. 

 

De formele organisatie van ECOOM is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf 
Vlaamse universitaire associaties en hun universiteiten: KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit 
Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt bij aanvang van ECOOM in 2009. ECOOM 
is dus een virtueel centrum met meerdere locaties.  
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Behalen van de doelstellingen 

ECOOM heeft zijn missie zoals beschreven in het convenant zeer goed volbracht. In een periode van vier 
jaar is het al bestaande O&O-monitoringssysteem uitgebreid met een aantal belangrijke activiteiten. De 
onderzoeksexpertise op het O&O-terrein is verder uitgebreid en alle deelnemende universiteiten hebben 
kennis opgebouwd op dit terrein. De internationale positie van aan ECOOM verbonden onderzoekers is 
verder versterkt en meer onderzoekers hebben zich op het internationale platform weten zichtbaar te 
maken.  

Wat betreft de organisatie van ECOOM kunnen we de volgende conclusies trekken: 

• De structuur en organisatie zoals die door het convenant en de samenwerkingsovereenkomst zijn 
vastgesteld, werken goed en hebben tot een efficiënt virtueel expertisecentrum geleid waar ieder een 
duidelijke rol heeft. Een uitdaging voor de toekomst is meerwaarde te halen uit het koppelen van 
datasets en onderzoeksactiviteiten in de nu vooral los van elkaar opererende partners. 

• Door de vele formele en informele interacties tussen ECOOM en de verschillende partijen in het 
Vlaamse beleidslandschap, is men bij ECOOM goed op de hoogte van de beleidsontwikkelingen en 
de noden van het Vlaamse beleid. 

• ECOOM heeft een voorzichtig financieel beleid gevoerd en voorzien dat er in de latere jaren van de 
investeringen van de Vlaamse overheid, ruimte moest worden ingebouwd voor kostenstijgingen. 

• De Vlaamse investering in ECOOM dekt slechts een deel van de activiteiten en diensten die door 
ECOOM worden uitgevoerd. Een belangrijk deel van de output en het internationaal zichtbare 
onderzoek wordt geleverd door onderzoekers en promotoren die niet rechtstreeks door het 
ECOOM–budget  worden gefinancierd. Hierdoor heeft de Vlaamse overheid baat van de 
hefboomwerking van de directe ECOOM-investering.   

• De universiteiten hebben op hun beurt baat bij de toegang tot de O&O-data en IT-infrastructuur die 
door ECOOM zijn ontstaan. 

• Wat betreft de Human Resources is het nog niet voldoende gelukt om van ECOOM een breed 
onderzoeksnetwerk te maken waar jonge onderzoekers hun doctoraat af kunnen ronden of een 
zelfstandige onderzoekslijn kunnen ontwikkelen. 

• Ondanks de directe betrokkenheid van alle universiteiten bij het verzamelen en valideren van alle 
data die voor de BOF3- en IOF4-sleutels worden gebruikt, blijft uiterste transparantie over het tot 
stand komen van de berekeningen en wegingen en wie daarbij betrokken is geweest, van groot 
belang zodat alle partijen overtuigd blijven dat het een ‘fair’ systeem is.  

 

Het aantal activiteiten dat het netwerk heeft verricht, is indrukwekkend en betreft een combinatie van 
terugkerende activiteiten (zoals het Vlaams Indicatorenboek, de berekeningen voor de BOF- en IOF-
sleutels, de ondersteuning van het VABB-SHW en het ontwikkelen van databases op het gebied van 
onderzoekscarrières), onderzoek over en ontwikkeling van indicatoren en ad hoc opdrachten voor het 
Vlaams beleid. Wat opvalt is dat gedurende de periode 2007-2011:  

• Het aandeel van inspanningen gericht op indicatorenontwikkeling (inclusief onderzoek op dat 
terrein) afneemt doordat meer tijd moet worden besteed aan de terugkerende activiteiten en ad hoc 
opdrachten.  

• Vooral bij KU Leuven en bij UGent er over de periode 2007-2011 jaarlijks een toenemend aantal 
werkpakketten uitgevoerd zijn waarvan velen slechts eenmaal voorkomen. In 2011 zijn bijvoorbeeld 
bijna 40 werkpakketten uitgevoerd, waarvan ruim een kwart kleiner zijn dan 3 mensmaanden. Het 
nog meer groeien van het aantal kleine incidentele werkpakketten zou een versnippering van 
activiteiten in de hand kunnen werken.    

 

 
 

3 Bijzondere Onderzoeksfondsen. 
4 Industriële Onderzoeksfondsen. 



 

 

Effecten op het Vlaams beleid en wetenschappelijke prestaties  

De effecten op het Vlaams beleid zijn positief te noemen: 

• Er is bij de beleidsmakers grote tevredenheid over de activiteiten en dienstverlening van ECOOM. 
De output van ECOOM is voor beleidsmakers zeer belangrijk om te weten hoe Vlaanderen ervoor 
staat wat betreft wetenschap, innovatie en ontwikkeling.  Het Vlaams Indicatorenboek – voor een 
belangrijk deel tot stand gekomen dankzij ECOOM - is de belangrijkste referentiebron hiervoor.  

• Een directe impact van de ECOOM-activiteiten is het ondersteunen van de sturing op basis van 
output voor de allocatie van de onderzoeksbudgetten en dit door middel van de BOF- en IOF-
sleutels. Indirect heeft het effect op de onderzoeksmanagementactiviteiten van de Vlaamse 
universiteiten, doordat de data en kennis die hiervoor zijn gegenereerd ook worden gebruikt voor het 
sturen van de interne organisatie.  

• Een verdere exploitatie van de huidige datasets en vooral het onderzoek dat hieraan ten grondslag 
ligt ten behoeve van beleidsontwikkeling, vergt dat men aan de ‘vraagzijde’ meer expliciet nadenkt 
over de informatiebehoefte op de middellange termijn (en niet alleen ad hoc en op korte termijn) en 
hoe O&O-indicatoren aan deze beleidsontwikkelingen kunnen bijdragen. 

• De ECOOM-partners moeten de mogelijke beleidsconclusies van bestaand onderzoekswerk, dan wel 
de beleidsrelevantie van toekomstig onderzoekswerk, op een voor beleidsmakers toegankelijke 
manier communiceren.  Bijvoorbeeld via de ‘beleids-A4tjes’ die men maakt als er een nieuw artikel 
verschijnt. 

• Zowel de beleidsmakers als het ECOOM-consortium zijn erbij gebaat dat ECOOM voldoende ruimte 
heeft om nieuwe onderwerpen aan te pakken alsmede vervolgonderzoek doet op de huidige 
onderzoeksthema’s. Te veel ad hoc opdrachten kunnen deze vrije ruimte onder druk zetten. ECOOM 
heeft zich tot nu toe zeer ‘dienstverlenend’ opgesteld maar zou in de toekomst ook duidelijker 
moeten aangeven wanneer additionele opdrachten niet meer in het werkschema passen, en dit ook 
om de belasting van de huidige medewerkers te verminderen. 

• Een betere afstemming met en integratie tussen O&O-indicatoren en indicatoren op het terrein van 
economische en ruimtelijke aspecten van innovatie en (high-tech) ondernemerschap zou een 
verrijking zijn voor het Vlaamse beleid.  

• Een ‘insourcing’ van de activiteiten van ECOOM bij de Vlaamse overheid zou een enorme inspanning 
in competentie-opbouw vergen en de continuïteit van de O&O-monitoring in gevaar brengen. Het is 
onwaarschijnlijk dat men de specialistische kennis die men hier voor nodig heeft in huis kan halen 
en bovendien verliest men dan de interactie en hefboomwerking met het academische discours dat 
in de huidige constellatie op deze onderzoeksterreinen plaatsvindt. 

 

Wat betreft de wetenschappelijke prestaties en de vergelijking met soortgelijke organisaties kan het 
volgende geconcludeerd worden: 

• De wetenschappelijke prestatie van ECOOM kan als wereldklasse worden beschouwd, in het 
bijzonder op het terrein van bibliometrie en technometrie. Het jaarlijks aantal wetenschappelijke 
artikelen dat door ECOOM-onderzoekers de afgelopen jaren is gepubliceerd, vertoont een stabiel 
patroon. De publicaties die verschijnen, in meer dan de helft van de gevallen internationale co-
publicaties, worden over het algemeen vaker geciteerd dan het wereldgemiddelde. De totale 
impactfactor van de tijdschriften waarin ECOOM-onderzoekers publiceren, laat een continue groei 
zien en ligt gemiddeld ruim boven het wereldgemiddelde. KU Leuven is verantwoordelijk voor 
nagenoeg alle wetenschappelijke ECOOM-publicaties. Het expertenpanel merkt echter op dat op de 
terreinen waar de andere ECOOM-partners publiceren, de zichtbaarheid en impact van hun 
onderzoek steeds groter worden. 
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• Wat betreft de Europese instituten  (OST, NIFU en CWTS5) waarmee ECOOM in deze evaluatie 
vergeleken werd, levert uitsluitend ECOOM statistieken aan die systematisch gebruikt worden bij de 
verdeling van financiële middelen voor onderzoek en innovatie middels de berekening van de BOF- 
en IOF-sleutels. Het speelt hierdoor een belangrijke rol in nationale beleidsprocessen op het gebied 
van wetenschap en technologie. Waar de inkomsten bij de overige instituten deels afkomstig zijn van 
contractonderzoek, wordt ECOOM alleen gefinancierd door de Vlaamse overheid, die daarmee ook 
de enige klant van ECOOM is. Het pallet van indicatoren dat door ECOOM ontwikkeld wordt, is 
breder dan dat van de andere instituten, met name op het gebied van human resources. 

Het concept Meerjarenplan 2014-2018 omschrijft de plannen van ECOOM voor de toekomst. Het plan 
staat in het teken van continuïteit van de huidige diensten en doet een aantal voorstellen voor 
additionele werkpaketten. De missie van ECOOM blijft gericht op dienstverlening aan de Vlaamse 
overheid zoals omschreven in het oorspronkelijke convenant en met de basistaken die het nu ook 
verricht. De huidige terugkerende en lopende activiteiten worden voortgezet. Het voorgestelde budget 
gaat ook van de vooronderstelling uit dat dezelfde financiële middelen beschikbaar zullen zijn, maar stelt 
wel voor dat er een jaarlijkse indexering bovenop komt. De evaluatie laat zien dat met de huidige 
middelen de terugkerende basistaken ook in de toekomst kunnen worden uitgevoerd, mits er niet te veel 
ad hoc taken zonder extra financiering bijkomen. Een toekomstig budget op basis van het huidige 
investeringsniveau is dus geenzins te ambitieus, maar laat ook weinig ruimte voor vernieuwing.  

 

Aanbevelingen 

Op grond van de evaluatie geven wij de volgende aanbevelingen: 

Aanbevelingen aan de Vlaamse overheid 

1. Om continuïteit te waarborgen van de hoge kwaliteit van huidige O&O-monitoring zou ECOOM de 
terugkerende en ondersteunende activiteiten moeten kunnen voortzetten in de periode 2014-2018 
waarbij het huidige budget als uitgangspunt genomen wordt, rekening houdend met stijgende 
kosten voor salarissen en mogelijkerwijze ook voor datalicenties (i.e. dat het budget jaarlijks 
minstens wordt geïndexeerd voor salariskosten). 

2. De druk van de toenemende ad hoc activiteiten mag niet zodanig hoog worden dat de basistaken van 
ECOOM niet meer goed uitgevoerd kunnen worden en er geen ruimte meer is voor vernieuwend 
onderzoek, zowel door de huidige senior onderzoekers als door nieuw talent. Het beheerscomité van 
ECOOM zou zijn rol goed moeten blijven spelen om ECOOM ervoor te behoeden te veel ad hoc taken 
op zich te nemen. Wij beamen de aanbeveling van het expertenpanel dat voor grotere ad hoc 
opdrachten ook additionele middelen moeten worden gevonden. Niet alleen financiering is echter 
van belang, maar ook de beschikbaarheid van onderzoekers met de juiste expertise om deze 
opdrachten te vervullen.  

3. Het komende jaar 2013 waarin de voorbereiding voor het volgende convenant met ECOOM kan 
plaatsvinden, zou gebruikt moeten worden om vanuit de vraagkant (de verschillende stakeholders 
uit de Vlaamse beleidswereld rondom innovatie en wetenschap) een zorgvuldige inhoudelijke 
discussie te voeren om te bepalen welke onderdelen van de O&O-monitoring prioriteit hebben en 
welke nieuwe onderwerpen (ook die door ECOOM zijn voorgesteld) van strategisch belang zijn 
gezien de recente beleidsontwikkelingen (bijvoorbeeld het Nieuw Industrieel Beleid, de opkomst van 
thema’s in het Europees O&O-beleid die voor Vlaanderen relevant zijn, etcetera). Vooral de directe 
opdrachtgevers, (het kabinet van de) Vlaamse Minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media 
en Armoedebestrijding en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie zouden de strategische 
prioriteiten moeten aangeven. Dit kan vervolgens leiden tot een dialoog met de ECOOM-promotoren 
en -onderzoekers waarbij vanuit de aanbodkant het belang van nieuwe thema’s kan worden 
beargumenteerd. Daarbij kunnen ook steunpunten zoals STORE (Steunpunt Ondernemen en 
Regionale Economie) betrokken worden om overlap te voorkomen en synergie te creëren. 

 

 
 

5Observatoire des Sciences et des Techniques (OST) in Frankrijk, het Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and 
Education (NIFU) in Noorwegen en het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) in Nederland 



 

 

Aanbevelingen aan ECOOM 

4. Iedere deelnemende universiteit zou zich moeten inspannen om een goede manier te vinden om jong 
talent aan het ECOOM-onderzoek te verbinden, bijvoorbeeld via de oplossing die het expertenpanel 
voorstelt, waarbij doctoraatsstudenten eerst een jaar leren omgaan met de routinematige basistaken 
die te maken hebben met het werken met datasets en indicatorenontwikkeling, om vervolgens 
ingebed te worden in een relevante onderzoeksgroep in de universiteit. Iedere partner zou het 
opbouwen  van onderzoekscompetentie op de ECOOM-thema’s moeten zien als een kans om zich 
beter te positioneren op het O&O-terrein, ook ten behoeve van het eigen onderzoeksmanagement. 
De expertise en onderzoeksinspanningen zijn nu nog erg scheef verdeeld binnen het consortium.  

5. In een gerichte strategische inspanning zou ECOOM vóór de aanvang van de nieuwe 
convenantsperiode moeten identificeren waar toegevoegde waarde (niet alleen inhoudelijk maar ook 
op basis van een kosten/baten-analyse) ligt in het samenbrengen van thema’s en datasets die nu nog 
afzonderlijk worden opgepakt. Het expertenpanel pleit voor betere samenwerking tussen de 
ECOOM-groepen. Aangezien de expertise en de onderzoekscapaciteit van de ECOOM-partners nogal 
divers is, moet dit wel realistisch blijven en toegevoegde waarde hebben, ook voor de beleidsmakers. 
Samenwerking zou geen doel op zich moeten worden, maar daar waar betere ‘strategische 
intelligentie’ kan worden verkregen door data en analyses met elkaar te koppelen, zou samenwerking 
binnen ECOOM moeten worden nagestreefd. 
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