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1 INLEIDING BIJ DE EVALUATIE 

Dit rapport bevat de resultaten van de meta-evaluatie van de Steunpunten voor 

Beleidsrelevant Onderzoek. Het is als volgt opgebouwd: 

 we starten met een korte schets van de historiek van het programma, 

aangevuld met de belangrijkste krachtlijnen van het steunpuntenprogramma 

voor de periode 2007-2011; 

 vervolgens rapporteren we de geaggregeerde evaluatiescores  van de 

beleidsactoren voor de individuele steunpunten. Daartoe hebben we de scores 

van alle steunpunten op de evaluatiecriteria samengebracht, en aldus krijgen 

we zicht op de sterke en zwakke punten van het programma vanuit een 

bottom-up aanpak; 

 in een volgend deel maken we een vergelijking van de meta-

evaluatieresultaten van de beleidsactoren en de steunpunten zelf, en dit zowel 

mbt de visie op beleidsrelevant onderzoek, de structurering en positionering 

van de steunpunten en belangrijke operationele issues (looptijd, financiering, 

samenstelling consortium, valorisatie resultaten, …). Deze vergelijkende 

analyse heeft als basis gediend voor de workshop met beleidsactoren dd. 7 

februari 2011, waarvan we ook de resultaten rapporteren; 

 ook de meta-uitspraken van de wetenschappelijke experten over het 

steunpuntenprogramma zijn gerapporteerd; 

 we vervolgen de meta-evaluatie met externe inzichten, bestaande uit de 

standpunten ter zake van de adviesraden SERV en VRWI, en van enkele 

experten mbt beleidsrelevant onderzoek; 

 om de horizon te verruimen geven we een overzicht van 

onderzoeksprogramma‟s in binnen- en buitenland waar het 

steunpuntenprogramma lering zou kunnen uit trekken, zowel vermeld door 

beleidsactoren, wetenschappelijke experten als de steunpunten zelf; 

 we sluiten af met een oplijsting van de evaluatieconclusies van het 

steunpuntenprogramma voor beleidsrelevant onderzoek; 

 tot slot zijn in annex de resultaten opgenomen rond twee specifieke topics, 

met name „Alternatieven voor beleidsrelevant onderzoek per beleidsdomein 

buiten de steunpunten‟ en „relevante onderzoeksprogramma‟s in binnen- en 

buitenland.   

 

Uit bovenvermeld overzicht blijkt dat deze programma-evaluatie steunt op een 

combinatie van meerdere evaluatie-aanpakken  (bottom-up/meta, schriftelijke 

bevraging/interviews/workshop) en de inzichten van verscheidene groepen van 

betrokken actoren (steunpunten, beleidsactoren, wetenschappelijke experten, 

experten in beleidsonderzoek, stakeholders). 

IDEA Consult vervulde in het kader van deze evaluatie een begeleidende rol, in de 

zin dat IDEA instond voor „binnen de voorziene tijdsplanning objectieve en 

representatieve gegevens verzamelen en rapporteren over de performantie van 

de individuele standpunten en het steunpuntenprogramma, zodat de 

begeleidende stuurgroep een besluit kan nemen over de toekomst van deze 

steunpunten en het programma als geheel‟. 
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2 KRACHTLIJNEN VAN HET 

STEUNPUNTENPROGRAMMA 

2.1 Historiek 

Het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek werd in 2001 door 

de Vlaamse overheid opgestart om wetenschappelijke ondersteuning te bieden 

aan het beleid. Het steunpuntenprogramma is een hervorming van het eerdere 

Programma Beleidsgericht Onderzoek (1997-1999) waarbij op projectmatige 

basis werd gewerkt. Bij de steunpunten wordt de nadruk gelegd op structurele 

financiering en dit binnen beleidsrelevante thema‟s.  

De eerste generatie steunpunten liep af eind 2006. Na evaluatie werd beslist om 

het steunpuntenprogramma verder te zetten onder de vorm van een tweede 

generatie, na het lanceren van een nieuwe oproep. De erkenningstermijn van 

deze tweede generatie van het steunpuntenprogramma loopt van 1 januari 2007 

tot en met 31 december 2011. 

De grondslag voor de evaluatie van het steunpuntenprogramma is opgenomen in 

het betreffende decreet, besluit en beheersovereenkomsten. De evaluatie van het 

Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek omvat zowel een 

evaluatie van de steunpunten als van het programma als geheel. 

De context van voorliggende evaluatie wordt ook beschreven in de Beleidsnota 

2009-2014, Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie: “Gebaseerd op de nieuwe 

krachtlijnen van het Regeerakkoord zal de creatie/reductie van steunpunten, 

evenals uitbreidingen en heroriëntaties van de missies een noodzaak zijn. (…) De 

werking van de huidige generatie steunpunten zal worden geëvalueerd en tevens 

dienen de thema‟s voor een volgende generatie bepaald.” 

2.2 Krachtlijnen van het programma 

Onderstaande tabel vat op een gestructureerde wijze de krachtlijnen van het 

steunpuntenprogramma samen, zoals in voege tijdens de lopende periode 2007-

2011. 

We besteden daarbij aandacht aan het aantal steunpunten, het takenpakket, het 

organisatiekader, de procedure inzake erkenning en werking, en tot slot de 

financiering. 
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Tabel 1: Karakteristieken van de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek 

Topic Omschrijving 

Aantal 
 13 steunpunten: Bestuurlijke Organisatie, Buitenlands beleid, 

Toerisme en recreatie, Cultuur, jeugd en sport, Duurzame 
ontwikkeling, Fiscaliteit en begroting, Gelijkekansenbeleid, Milieu en 
Gezondheid, Mobiliteit en Openbare werken, Ondernemen en 
Internationaal Ondernemen, Ruimte en wonen, Studie en 
Schoolloopbanen, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Werk en Sociale 
Economie 

 2 steunpunten hebben elk 2 sporen, met name: 

- het Steunpunt „Buitenlands beleid, Toerisme en recreatie‟ heeft het 

spoor „Buitenlands beleid‟ en het spoor „Toerisme en recreatie‟ 

- het Steunpunt „Mobiliteit en Openbare werken‟ heeft het spoor 
„Goederenstromen‟ en „Verkeersveiligheid‟ 

 Het Steunpunt O&O-indicatoren maakt geen deel meer uit van het 

Steunpuntenprogramma, maar is omgevormd tot een 
Expertisecentrum 

 Elk steunpunt besteedt aandacht aan transversale maatschappelijke 
thema‟s in zijn onderzoek, met name de gender- en de 
diversiteitsdimensie, Brussel, duurzaamheid en OMC.   

Doel De taak van de steunpunten bestaat zowel uit probleemgericht 
kortetermijnonderzoek als uit fundamenteel langlopend basisonderzoek 
rond thema‟s die de Vlaamse overheid beschouwt als prioritair en relevant 

voor het beleid. Daarnaast omvat de opdracht ook kennisoverdract en 
wetenschappelijke dienstverlening, naast het opbouwen van 
dataverzamelingen, analyse en ontsluiting van gegevens. 

Met de erkenning en de financiering van de steunpunten voor 
beleidsrelevant onderzoek streeft de Vlaamse regering naar: 

 een structurele onderzoeksfinanciering rond prioritaire beleidsthema‟s 

 stabiliteit in het onderzoek, binnen een duidelijk vastgelegd 
contractueel kader; 

 een wetenschappelijke beleidsonderbouwing door het structureel 
inpassen van het onderzoek in de beleids- en beheerscyclus 

 bevordering van het multidisciplinaire facet binnen het beleidsrelevant 
onderzoek 

 toegankelijkheid van de beschikbare kennis en de overdracht van deze 
kennis aan de Vlaamse overheid  

Naast het langetermijnonderzoek kan de functioneel bevoegde minister het 

steunpunt ook belasten met kortetermijnopdrachten, evenwel tot een 
maximum van 30% van de beschikbare werktijd.  

Organisatiekader Kern van een steunpunt wordt gevormd door één of meerdere 

onderzoeksgroepen van één of meerdere Vlaamse hogescholen en/of 
universiteiten. Deze kunnen samenwerken met hogescholen en 
universiteiten uit de Franse Gemeenschap en het buitenland, met het VITO 
en buitenlandse openbare onderzoeksinstellingen.  

Elk steunpunt heeft een promotor-coördinator die voor het steunpunt 
fungeert als liaison officer naar de Vlaamse regering. Er is ook een 
dagelijks bestuur, dat minstens bestaat uit de betrokken promotoren van 
het steunpunt 

Het steunpuntenprogramma wordt gecoördineerd door EWI: het 
departement treedt op als secretaris voor de stuurgroepen en als 
eerstelijnsloket voor vragen over de algemene werking van de 
steunpunten. 

Coördinerende minister is in de huidige regering Mevr. Ingrid Lieten, vice 
minister-president en Vlaamse minister van Innovatie, 
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. 

Per steunpunt is er ook een functioneel bevoegde minister en departement. 
De minister wordt voor de inhoudelijke aansturing van het steunpunt 
bijgestaan door een stuurgroep. 

Het steunpuntenforum, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
steunpunten, de kabinetten en de departementen en de agentschappen, 
alsook externe deskundigen komen op initiatief van EWI jaarlijks samen 
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Topic Omschrijving 

om ervaringen, knelpunten en opportuniteiten uit te wisselen. 

Procedure inzake 
erkenning en werking  

 Via een oproep worden kandidaturen ingeroepen bij Vlaamse 
hogescholen/universiteiten, of van samenwerkingsverbanden tussen 
onderzoeksgroepen uit deze universiteiten/hogescholen. De thema‟s 
van de oproep worden vastgesteld door de Vlaamse regering. De 
criteria voor de selectie van de steunpunten staan ook transparant 
vermeld in het oproepdocument (wetenschappelijke, beleidsrelevante 
en managementcriteria). 

 de opgemaakte kandidaturen bestaande uit factuele gegevens als 
samenstelling en taakverdeling tussen partners, CV‟s en referenties, 
budget, maar ook uit een meerjarenplan en een bedrijfsplan,  worden 
geëvalueerd door een internationaal panel van experten, en op basis 
van hun advies beslist de Vlaamse regering tot toewijzing van de 
steunpunten.  

 Met de geselecteerde groepen wordt een beheersovereenkomst 
opgemaakt, die rechten en plichten van de Vlaamse overheid enerzijds 
en van het steunpunt anderzijds regelt.  

 zoals in het decreet, het besluit en de beheersovereenkomst bepaald 

wordt naar het einde van de erkenningsperiode een evaluatie gemaakt 
van de steunpunt-performantie.   

Financiering Voor de financiering van de steunpunten werd oorspronkelijk voor deze 

looptijd een centrale financiering voorzien van 8.5 mln EUR vanuit de 
Vlaamse overheid, jaarlijks geïndexeerd. Na de besparingsmaatregelen 
bedraagt de centrale financiering voor 2009, 8,02 mln EUR en voor 2010, 
7,857 mln EUR. Dit globale bedrag wordt verdeeld tussen de steunpunten. 

Per steunpunt is er cofinanciering vanuit het inhoudelijk betrokken 
beleidsdomein mogelijk. Oorspronkelijk was er jaarlijks een cofinanciering 
voorzien voor het geheel van de steunpunten van jaarlijks 4,57 mln EUR.  

Het steunpunt kan ook eigen inkomsten werven of eigen middelen inzetten. 
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3 EVALUATIE BELEIDSACTOREN VANUIT HET 

PERSPECTIEF VAN DE INDIVIDUELE STEUNPUNTEN 

Op basis van de beleidsrelevante evaluatie door de beleidsactoren (kabinetten en 

administratie) per steunpunt hebben we een overzicht gemaakt van de sterke en 

zwakke punten op niveau van het steunpuntenprogramma. Daartoe hebben we 

de scores per evaluatiecriterium en per steunpunt geaggregeerd tot op 

programmaniveau. De evaluatiecriteria hebben betrekking op de werking van het 

steunpunt, de efficiëntie en de effectiviteit, de resultaten van het steunpunt en tot 

slot de relatie van het steunpunt met derden.  De resultaten zijn samengevat in 

onderstaande tabel, die is opgebouwd aan de hand van 2 assen: 

 verticaal: de scores per evaluatiecriterirum voor alle steunpunten samen; 

 horizontaal: de standaarddeviatie tussen de scores, die aangeeft of er al dan 

niet een grote spreiding is tussen de scores van de verschillende steunpunten 

De items met een lage score zijn dus de verbeterpunten, waarbij deze met een 

lage standaarddeviatie (in het rood) generieke verbeterpunten zijn voor alle 

steunpunten. Anderzijds zijn de items met een hoge score en een lage 

standaarddeviatie (in het groen) items waarop meeste steunpunten goed 

performeren. Wanneer de standaarddeviatie toeneemt, liggen de scores van de 

steunpunten op deze evaluatietopics verder uit elkaar, of met andere woorden 

zijn er steunpunten die goed scoren en steunpunten die slechter scoren (items in 

het geel). De score is de gemiddelde score op een schaal van 0 = zeer slecht tot 

5 = uitstekend. De lage scores staan gerangschikt van laag naar hoog, de hoge 

scores van hoog naar laag. 

Uit deze analyse komen volgens de beleidsactoren volgende punten naar voor 

met het grootste verbeteringspotentieel: 

 samenwerking tussen steunpunten 

 doorstroming van resultaten in debat en media 

 aansturing van de steunpunten door de stuurgroepen 

 effectiviteit van de steunpunten inzake transversale thema‟s 

 bijdrage tot versterking van de beleidsvoorbereidende capaciteit 
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SD

Score

Laag Midden Hoog

Laag

 samenwerking met andere 

steunpunten (2,50)

 doorstroming resultaten in 

debat en media (2,66) 

 aansturing door stuurgroep 

(2,89)

• effectiviteit steunpunt inzake 

transversale thema‟s (2,73)

• Bijdrage tot versterking 

beleidsvoorbereidende capaciteit 

(2,87)

• toegang datasets door overheid 

(2,60) en door derden (2,70)

Hoog  samenstelling steunpunt (3,72)

 effectiviteit steunpunt inzake 

onderzoek (3,59)

 beroep van derden op 

steunpunt (3,50)

 effectiviteit steunpunt inzake 

kennisoverdracht en 

wetenschappelijke 

dienstverlening (3,38)

eff iciëntie steunpunt inzake 

onderzoek (3,32) 

effectiviteit steunpunt inzake 

dataverzameling en analyse  

(3,24) 

 coördinerende rol EWI (3,10)

 samenwerking steunpunt –

overheid (3,49)

 eff iciëntie globaal (3,27)

 eff icientie dataverzameling en 

–analyse (3,24)

 doorstroming resultaten in 

beleid (3,13)

 interne werking (3,09)

 effectiviteit opbouw  

wetenschappelijke capaciteit 

(3,04)

 eff iciëntie kennisoverdracht en 

wetenschappelijke 

dienstverlening (3,02)

 multidisciplinariteit en 

kennisuitwisseling (3,00)

 wendbaarheid om 

beleidsvragen te beantwoorden

(3,06)
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4 EVALUATIE BELEIDSACTOREN EN STEUNPUNTEN 

VANUIT HET PERSPECTIEF VAN HET PROGRAMMA  

In dit deel brengen we de antwoorden op de meta-evaluatievragen van de 

beleidsactoren  (opdrachtgever) en de steunpunten (opdrachtnemer) samen. 

Deze meta-evaluatievragen hebben betrekking op de visie op beleidsrelevant 

onderzoek, de positionering/structurering van de steunpunten, en tot slot meer 

operationele issues zoals samenstelling van en samenwerking tussen de 

steunpunten, looptijd, financiering en valorisatie van de resultaten.  

De vergelijkende analyse heeft ook als basis gediend voor een workshop met de 

beleidsactoren (kabinetten+administratie) over de toekomst van het 

steunpuntenprogramma. De uitkomst van deze workshop vindt u ook in dit deel 

gerapporteerd, onder de hoofding „resultaat discussie beleidsactoren‟.   Deze 

resultaten bevatten dus niet de standpunten van de steunpunten zelf, aangezien 

deze als voorwerp van de evaluatie niet betrokken waren in de workshop. 

4.1 Visie op beleidsrelevant onderzoek 

4.1.1 Krachtlijnen uit bevraging van beleidsactoren en steunpunten 

 

topic beleidsactoren steunpunten

Beleidsrelevant 

onderzoek (BRO) 

versus

beleidsvoorbereid

end onderzoek 

(BVO)

 BRO ondersteunt stakeholders van beleid in 

visievorming, uitvoering, monitoring en 

evaluatie van beleid 

• het levert nieuwe inzichten, of plaatst 

bestaande inzichten in breder perspectief

• onderzoek richten op thema‟s die 

maatschappelijk of politiek leven, maar 

ook voldoende ruimte behouden voor 

eerder prospectieve thema‟s met 

potentieel grote maatschappelijke 

/politieke impact

• omvat zowel fundamenteel (LT) BRO als 

toegepast (KT) BRO, maar beide dienen 

wel beleidsrelevant te zijn, ofwel direct 

(actuele beleidsbehoeften) ofwel indirect 

 beleidsvoorbereidend onderzoek (BVO) is 

onderdeel van BRO, met:

• sturende mogelijkheden overheid groter

• academische vrijheid inzake 

doelstellingen, opzet en uitvoering 

kleiner (concrete beleidsvragen)

• taak steunpunten?

• Sommigen beschouwen beleidsevaluatief 

onderzoek niet als taak van steunpunten

 academische vrijheid inzake interpretatie 

van de resultaten

 BRO is onderzoek dat de beleidscyclus voedt 

met feiten, cijfers, inzichten, maar is meer 

algemeen van aard , minder direct toepasbaar en 

langere termijn dan  BVO. BRO is:

• systematische analyse op basis 

wetenschappelijke methodieken

• in onafhankelijke academische omgeving

• met oog op ontwikkeling kaders voor 

toekomstig beleid en identif iceren van 

opportuniteiten en bedreigingen

• identif iceren van maatschappelijke kosten 

/baten beleidsalternatieven 

 BVO kan tot steunpuntenopdracht behoren mits 

absolute vrijwaring van onafhankelijkheid

 steunpunten blijven doorgaans worstelen met 

balans tussen BRO en BVO

Type onderzoek 

en projecten

 betere afstemming van onderzoeksthema‟s 

op beleidscyclus, met mogelijkheid tot 

tussentijdse  evaluatie en heroriëntering

 grotere betrokkenheid administratie bij 

selectie onderzoeksthema‟s 

 teveel fundamenteel, te weinig toegepast 

en ad hoc onderzoek. Meer ruimte voor 

projecten met looptijd van 1 à 2 jaar

 data-verzameling en –analyse is te 

behouden, maar in juiste verhouding

 verhoging beleidsrelevantie van output is 

gewenst. Elk rapport zou moeten afsluiten 

met concrete beleidsaanbevelingen

 combinatie wetenschappelijk en BRO

• Generiek BRO ingebed in fundamenteel 

onderzoek, maar gekaderd rond 

beleidsthema‟s 

• Gericht BRO dat antwoord geeft op 

beleidsvragen

• Scherper onderscheid ts LT/fundamenteel en 

KT/toegepast

 evenwicht tussen strategisch en instrumenteel 

onderzoek (dataverzameling en 

instrumentontwikkeling , bijv. max 50 %)

 behoud onderscheid tussen A- en B-projecten

(70/30)

 voldoende focus in onderzoeksthema‟s
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4.1.2 Resultaat discussie beleidsactoren  

Beleidsrelevant onderzoek (BRO) is onderzoek dat onder meer volgend 

kenmerken heeft: 

 BRO voedt de beleidscyclus, en kan dus zowel ondersteunend zijn naar 

visievorming, uitvoering, monitoring en evaluatie van beleid 

 BRO is wetenschappelijk onderbouwd, maar dit is geen synoniem van opbouw 

van wetenschappelijke capaciteit via doctorale trajecten. Nadeel van deze 

doctorale trajecten is dat zij pas na enkele jaren output opleveren. In die zin 

strekt het ook tot aanbeveling om postdocs in het steunpuntenteam te 

integreren waarvan de kennis sneller inzetbaar is. 

 beleidsrelevantie is ook tijdsgebonden, dwz dat uitkomst van onderzoek 

relevant is voor beleid binnen welbepaalde termijn (vb. 5 tot 8 jaar) 

 BRO is niet te herleiden tot 1 dimensie, in de zin van bvb. consultancy als 

direct toepasbare antwoorden formuleren op ad hoc beleidsvragen. BRO moet 

ook grensverleggend zijn en nieuwe inzichten aanreiken. 

 

Om de beleidsrelevantie van de output van de steunpunten te verhogen kunnen 

volgende leereffecten uit de lopende periode aangehaald worden: 

 duidelijke explicitering in de call wat de verwachtingen van de overheid zijn; 

 administratie en kabinet moeten meer investeren in de opmaak van het 

meerjarenprogramma om zo meer sturing te geven (zonder deze te bepalen). 

Het best is dat de opmaak  in dialoog verloopt tussen de overheid (vraag) en 

het consortium (aanbod). 

 flexibiliteit inbouwen in het meerjarenprogramma („rollend 

meerjarenprogramma‟) zodat er op welbepaalde tijdstippen tijdens de 

looptijd een mogelijkheid tot aanpassing is van de onderzoeksthema‟s (ifv 

voortschrijdende inzichten) 

 het verhogen van de absorptiecapaciteit bij de overheid, door het sterk 

betrekken van de strategische beleidsvoorbereidende cellen en een ruime 

verspreiding van de onderzoeksoutput binnen de administratie 

 het systematisch inbouwen van een valorisatietraject in de 

steunpuntonderzoeken, waarbij de onderzoekers uitgenodigd worden om bvb. 

systematisch een beleidsrelevante samenvatting te maken, presentaties te 

geven, experten mee laten denken in beleidsvoorbereidende discussies, … 

“Valorisatie is meer dan opleveren van rapporten”;  

 dienen steunpunten binnen de universitaire taken niet eerder gevat te 

worden onder „maatschappelijke dienstverlening‟ ipv „onderzoek‟ ? 

 

De steunpunten hebben momenteel drie taken, met name onderzoek (KT en LT), 

dataverzameling en analyse en kennisoverdracht en wetenschappelijke 

dienstverlening. De balans tussen deze drie taken is voorwerp van 
heroverweging: 

 qua onderzoek is er zowel behoefte aan LT als aan KT-onderzoek. Met het 

oog op de versterking van de  beleidsrelevantie dient strategisch onderzoek 

een zwaarder gewicht te hebben dan instrumenteel onderzoek 

(dataverzameling en instrumentontwikkeling)    

 dataverzameling en analyse is niet de hoofdopdracht van de steunpunten, en 

dient functioneel te zijn ikv beleidsrelevant onderzoek (geen doel op zich, wel 
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middel). In bepaalde steunpunten lag de focus te sterk op deze 

dataverzameling en analyse; 

 kennisoverdracht en wetenschappelijke dienstverlening zou meer gewicht 

kunnen krijgen, vertaald in een groter budget dat hieraan wordt ge-alloceerd. 

4.2 Positionering van de steunpunten 

4.2.1 Krachtlijnen uit bevraging beleidsactoren en steunpunten 

topic beleidsactoren steunpunten

Positie  sterkere organisatorische en/of 

procesmatige integratie of afstemming is 

noodzakelijk om kennisoverdracht naar 

beleidsdomein te verhogen en 

beleidsrelevantie van het onderzoek aan te 

scherpen

 meesten houden aan huidige positinering

van steunpunten vs beleid mits verhoging 

beleidsrelevantie. Sommigen bepleiten 

versterkte relatie tussen steunpunt en 

beleidsraad

 sterke waardering huidig programma

 pleidooi voor huidige positionering, nl. 

academische omgeving biedt beste garanties 

voor inhoudelijke en methodologische 

kwaliteit van onafhankelijk onderzoek, 

afgestemd op beleidsissues en behoeften

 doorontwikkeling tot expertisecentra (cfr. 

ECOOM)

Thematische 

structurering

 geen éénduidig antwoord: aansluiting bij 

beleidsthema‟s, met meer aandacht voor 

beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking 

versus  1-op-1 relatie met beleidsdomeinen 

 structurering rond thematische 

beleidsprioriteiten > 1-op-1 relatie

 thema‟s in lijn met LT-beleidsprioriteiten

Vlaamse regering

 Beperkt aantal bevoegde ministers per 

steunpunt

Interactie  nood aan duidelijker rolverdeling Steunpunt 

(onderzoek+beleidsaanbevelingen) –

administratie (beleidsaanbevelingen vertalen 

naar beleidsvoorbereiding)– politiek (bepalen 

beleidsthema‟s en opvolging)

 dialoog behouden /versterken tussen beleid 

en steunpunten (in stuurgroepen, 

klankbordgroepen, …) . Juiste samenstelling 

en voldoende aanwezigheid van leden in 

stuurgroep en klanbordgroepen

 versterken werkrelatie strategische cellen-

steunpunten. Medewerkers strategische cellen 

zouden deel moten uitmaken van 

klankbordgroepen 

 intensieve interactie op basis van duidelijk 

gedefinieerde verwachtingen maar geen 

verlengstuk van administratie /kabinet

 behoefte aan explicitering  (generiek) 

interactieproces ts beleid en steunpunt

Aansturing  meerjarenprogramma te weinig f lexibel

 samenstelling en rol /bevoegdheden van 

stuurgroep onduidelijk

 weinig mogelijkheden om tussentijds te 

sturen

 explicitering verwachtingen overheid in call

 verduidelijking van rol en opzet 

stuurgroep, bijv. gericht op onderscheiden 

onderzoekslijnen 

 verspreide aansturing tussen kabinetten en 

administraties  te vermijden
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4.2.2 Resultaat discussie beleidsactoren  

Er is een ruime consensus om de steunpunten in de academische omgeving te 

behouden, zoals ook in de vorige 2 generaties van steunpunten. Vragen die hier 
wel bij gesteld worden, zijn: 

 is het moment niet gekomen om over te gaan tot een consolidatie van de 

opgebouwde expertise. Het model van de SOC‟s of IPTS op EU-niveau zou als 

voorbeeld kunnen dienen, maar dan vertaald naar de humane 

wetenschappen; 

 er voor zorgen dat de opgebouwde expertise in goed functionerende 

steunpunten behouden blijft. 

 de “interface” moet beter worden georganiseerd, zowel langs de kant van de 

steunpunten (vertaalslag maken) als langs de kant van de administatie 

(absorptievermogen). 

 

Inzake structurering van de steunpunten zijn er twee mogelijke invalshoeken, 

zijnde de steunpunten relateren aan thematische beleidsprioriteiten of te streven 

naar een 1-op-1 relatie tussen beleidsdomein en steunpunt.  Beide modellen zijn 

mogelijk, maar de ermee verbonden uitdagingen zijn verschillend zoals 

aangegeven in onderstaande tabel: 

 Thematisch Beleidsdomein 

Wat? Koppeling van steunpunten aan 
thematische beleidsprioriteiten (vb. 
VIA)/ grote maatschappelijke 
uitdagingen) 

1-op-1 relatie tussen steunpunt en 
beleidsdomein 

Sterkten + bevordert samenwerking en 
kruisbestuiving tussen verschillende 
disciplines + meer innovatief en 
prospectief van opzet 

+ kan probleem opvangen van 
verscheidenheid binnen 
beleidsdomeinen 

+ eenvoudiger in aansturing van 
steunpunten 

+ valorisatie van onderzoeksresultaat 
voor beleidsdomein is gemakkelijker 
te organiseren 

Zwakten - vergt sterk gecoördineerde 
voorbereiding van nieuwe call over 
beleidsdomeinen heen 

- complexer model wat mogelijks 
aansturing van steunpunten 
bemoeilijkt  

- specifiek model gewenst mbt 

valorisatie van onderzoeksresultaat 
voor de  Vlaamse overheid als 
geheel en voor de onderscheiden 
beleidsdomeinen  

- gevaar van verkokerd onderzoek 

- gevaar van steunpunten als 
verlengstuk van administratie 

 

Tussen deze 2 zuivere vormen zijn ook hybride structuren mogelijk, waarbij een 

deel van het onderzoek van elk steunpunt gewijd wordt aan transversale 

strategische thema‟s en een ander deel aan domeinspecifieke onderzoeksvragen. 

Concreet gesteld zou kunnen voorzien worden dat elk steunpunt minstens 1 

onderzoekslijn dient te relateren aan een transversaal strategisch thema uit een 

beperkte lijst van thematische beleidsprioriteiten opgenomen in de call. Dit is 

momenteel al voorzien in de beheersovereenkomsten maar er wordt (te) weinig 
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op aangestuurd en mogelijks zijn ze te algemeen geformuleerd. Deze grote 

transversale thema‟s zouden de grote maatschappelijke uitdagingen kunnen 

betreffen, zoals geformuleerd in het kader van ViA of de EU2020-strategie. 

 

Inzake structurering en focus van de steunpunten dient ook rekening gehouden 
te worden met: 

 het bestaan binnen verschillende beleidsdomeinen van 

beleidsplanningsprocessen met LT-horizon, zoals het RSV, 

milieubeleidsplanning, mobiliteitsbeleidsplanning. Het zou nuttig zijn om te 

verkennen of een deel van het transversaal onderzoek in de steunpunten zou 

kunnen gewijd worden aan de thema‟s die gerelateerd zijn aan de 

gezamenlijke assumpties van deze beleidsplanningsprocessen; 

 het al dan niet bestaan van (meer kortetermijn gerichte) complementaire 

onderzoeksprogramma‟s, zoals VIONA in het arbeidsmarktbeleid. Dergelijke 

complementaire onderzoeksprogramma‟s kunnen ook een impact hebben op 

de verhouding aan A (LT)- en B(KT)-projecten binnen het 

steunpuntenprogramma. 

 

Inzake interactie tussen overheid en steunpunten via de stuurgroepen en 

klankbordgroepen wordt de meerwaarde van beide erkend, maar er is behoefte 
aan explicitering: 

 de stuurgroepen zouden kunnen fungeren als het strategisch overlegplatform 

tussen de overheid-opdrachtgever en de steunpunten-opdrachtnemer. In de 

stuurgroep wordt het meerjarenprogramma opgevolgd en waar nodig 

bijgestuurd, jaarrapporten en jaarverslagen besproken. Vanwege de 

opdrachtgever maken het kabinet en de administratie deel uit van deze 

stuurgroep, en vanwege de opdrachtnemer de leidinggevende coördinatoren; 

 de klankbordgroepen (waarmee nu slechts enkele steunpunten werken) 

zouden meer kunnen fungeren als inhoudelijke overlegplatformen waar 

onderzoeksresultaten worden voorgesteld en besproken. Deze 

klankbordgroepen kunnen vrij gestructureerd worden, maar dit zou bvb 

kunnen gebeuren per onderzoekslijn. In deze klankbordgroepen kunnen 

naast de onderzoekers en beleidsactoren ook ruimere stakeholders betrokken 

worden. De klankbordgroepen kunnen ook mee zorgen voor de vertaling naar 

het beleid. 

Voor transversale thema‟s kan een structuur sui generis uitgetekend worden. 
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4.3 Operationele issues 

4.3.1 Krachtlijnen uit bevraging beleidsactoren en steunpunten 

topic beleidsactoren steunpunten

Samenstelling  interuniversitair consortium-opzet

behouden

 multidisciplinariteit behouden, en sterker 

tot uiting laten komen in onderzoeken

 ook niet-universitaire instellingen als 

volwaardige partner ?

 idem

 idem

 beperkt aantal partners of bundeling van

brede expertise binnen Vlaanderen  (1 

consortium)?

Samenwerking  meer afstemming over de steunpunten 

heen, of ook tussen verschillende (al dan 

niet) feitelijke sporen van eenzelfde 

steunpunt

 meer strategisch cross-sectoraal

/transdisciplinair onderzoek (panel data, 

brede beleidsthema‟s)

 meer inhoud geven aan 

Steunpuntenforum

Looptijd  5 jaar behouden (biedt ruimte voor 

longitudinaal onderzoek,  opbouw capaciteit 

en grootschalige datasets, en bevordert 

legislatuuroverschrijdend denken en 

werken)

 afstemming met looptijd legislatuur (of 

f lexibiliteit na legislatuurwissel)

 minimum 5 jaar ikv expertise-opbouw

en valorisatie

 eventueel langer: langere periode voor 

dataverzameling en afstemming op  VIA 

en EU2020 (met tussentijdse evaluatie)

Doorstroming  en 

valorisatie resultaten

 behoefte aan uitgewerkte communicatie-

en valorisatiestrategie, gezien doorstroming

onderzoeksresultaten naar beleid te 

beperkt:

• beleidsaanbevelingen door 

onderzoekers per rapport

• Inbouwen van actieve 

wisselwerking tussen onderzoeker en 

beleid (vb. 6-maandelijkse 

rondetafels, studiedagen, deelname 

workshops en VIA-werkgroepen,…)

• vertalen van onderzoeksresultaten 

in opleidingen vorming

• bijdrages tot toegankelijke 

publicaties

 absorptiecapaciteit administratie verhogen

 onderzoeksresultaten poolen op centrale 

EWI-website met zoekrobot

 verbetering kennistransfer naar en 

interactie met overheid

 promotie belang BRO door overheid 

(minder universitaire waardering)

 deelname klankbordgroepen meer 

erkenning geven

Ontsluiting datasets  wordt als problematisch ervaren

 gebrek aan generieke regeling



Opvolging en 

monitoring

• centrale aansturing en secretariaatsfunctie 

EWI te behouden

 inhoudelijke rol voor stuurgroep/ 

f inanciële opvolging door EWI

 werken met jaarplannen, jaarrapporten  

behouden

 

4.3.2 Resultaat discussie beleidsactoren  

De looptijd van de steunpunten is gesteld op 5 jaar. Er is bij de beleidsactoren 

consensus om deze looptijd te behouden. Volgende aandachtspunten zijn voorts 
besproken: 

 de looptijd van de steunpunten koppelen aan de looptijd van de legislatuur 

kan leiden tot een vacuüm in de overgang tussen twee regeringen. Er zou 

met andere woorden altijd best voorzien worden in een overlap; 

 een langere looptijd bepleiten met het argument dat de belangrijkste 

beleidsagenda‟s zoals ViA en EU2020 een tijdshorizon hebben tot 2020, gaat 

niet op. Er kan perfect onderzoek worden uitgevoerd met horizon 2020 

zonder dat het steunpuntenprogramma loopt tot 2020. 
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 uitgaande van een looptijd van 5 jaar zou de volgende generatie steunpunten 

de periode 2012-2016 beslaan, met verkiezingen en dus een nieuwe regering 

in 2014, die in functie is vanaf mid 2014 tot mid 2019. Indien zou gewerkt 

worden met een tussentijdse bespreking/evaluatie en eventuele bijsturing 

van het onderzoeksprogramma (om ownership te creëren), dient deze in 

bovenvermelde tijdslijn ingekaderd te worden.  

 De vraag stelt zich of de samenstelling van het consortium eventueel kan 

wijzigen nav de bijsturing van de onderzoeksagenda.   

   

Doorstroming van de onderzoeksresultaten van de steunpunten in debat en 

media blijkt uit de evaluatie van de beleidsactoren een verbeterpunt te zijn. Vergt 

dit een ruimere en sterkere betrokkenheid van de ruimere stakeholders bij de 
steunpunten? Richtinggevende argumenten ter zake zijn: 

 betrokkenheid van ruimere actoren mag niet ten koste gaan van de finaliteit 

van de steunpunten 

 stakeholders kunnen inhoudelijk betrokken worden bij de klankbordgroepen 

van de steunpunten. Voorts zijn ze ook reeds betrokken via de SAR‟s 

 in Steunpunt WSE hebben sociale partners een meerwaarde betekend, wat 

ook gerelateerd kan zijn aan de inhoudelijke focus. 

 

Samenwerking tussen steunpunten onderling komt ook uit de evaluatie van de 

beleidsactoren als een verbeterpunt. Er is ruime consensus dat deze 

samenwerking dient ge-organiseerd te worden, ingebed te worden in het 

activiteitenprogramma. Mogelijkheden zijn: 

 het inbouwen van en sturen op samenwerking tussen steunpunten in de 

meerjarenprogramma‟s (vb. transversale thema‟s van strategisch belang)  

 een meer inhoudelijke en actieve invulling geven aan het steunpuntenforum   

 

In de lopende generatie van steunpunten zijn aanzienlijke middelen geïnvesteerd 

in dataverzameling. Los van het gewicht dat aan dataverzameling wordt gegeven, 
zijn volgende aandachtspunten vermeldenswaard: 

 Het moet gaan om pioneering en complexe data-collectie waarvan de 

verzameling vervolgens kan worden overgedragen naar een stabiele structuur 

 het voorzien van een generieke regeling inzake overdracht van datasets; 

 duidelijke afspraken tussen overheid en steunpunten mbt de 

eigendomsrechten van de data in de beheersovereenkomsten; 

 

Inzake de financiering van de steunpunten is er een ingebouwde spanning te 

merken tussen: 

 de financiering van doctoraal LT-onderzoek conform de academische logica, 

en de  

 cofinanciering door de departementen die vooral geïnteresseerd zijn in de 

beleidsrelevantie van het onderzoek. 
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5 META-EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE EXPERTEN 

Gevraagd naar hun visie op beleidsrelevant onderzoek hebben verschillende 

wetenschappelijke experten verwezen naar onderzoeksinstituten in hun domein, 

waar het steunpuntmodel lering zou kunnen uit trekken. Voor deze input 

verwijzen we naar annex 1 van dit meta-evaluatierapport. Enkele experten 

hebben aanvullende suggesties gedaan, en hebben bijkomende visie-elementen 

ontwikkeld hoe zij beleidsrelevant onderzoek zien, en hoe dit vanuit hun ervaring 

met resultaat kan georganiseerd worden1.  We rapporteren hieronder de meest 

interessante input. 

Een wetenschappelijk expert heeft de essentie van beleidsrelevant onderzoek als 

volgt verwoord: „Policy-relevant research is a category of research that takes its 

inspiration from a policy issue, but not necessarily from a political body 

commissioning the research whereas policy-preparation research does. Policy-

relevant research can achieve a higher relevance if it is embedded in a research 

institute that has a stable basis of fundamental research by researchers who are 

engaged in international scientific networks. If researchers must adapt every 5 

years to a new list of research themes which are then en vogue, the research 

gets short-winded and lacks depth of analysis because it cannot benefit from 

insights developed by the international research community. One real benefit that 

policy-relevant research can generate is offering policy-makers/stakeholders a 

fresh perspective on a familiar policy issue and thereby enabling them to rethink 

established policy practices. This requires researchers to be intimately familiar 

with the issues and debates in a particular policy field while at the same time 

being able to distantiate themselves and bring in their knowledge of proven policy 

practices in other countries and of well-established principles. For policy-relevant 

research the ideal conditions involve active participation in an academic 

community on the one hand and a community of practice on the other hand, the 

latter bringing together both professionals involved in the policy field and 

researchers. Exchange of information and views in such communities of 

knowledge can be fruitful only if the researchers have a basis for long-term 

involvement.‟  

Een andere wetenschappelijke expert adviseert om de organisatiestructuur van de 

steunpunten in Vlaanderen te herdenken naar het voorbeeld van goede praktijken 

in andere landen. Hij vermeldt daarbij volgende krachtlijnen:  

 Independent of the university: the institute should be independent of the 

university and thus exclusively focus on policy relevant work (evaluating 

policy making, describing societal trends, giving up to date information on 

policy relevant issues, reviewing literature, etc.).That would make the aims 

and mission of the institute much more clear and focussed (audience: 

government, policy makers, public, media, but not scientists). It would also 

make the institute more visible and prominent in the media.  

 High qualified staff: the institute should not be a PhD graduate school, but 

an institute that has high qualified researchers, holding a PhD, who are well 

trained in science, who know the scientific literature very well, who can 

update their knowledge, and who can (with their strong scientific background) 

write scientifically very-well informed policy reports.  

 Focus: the institute could become more efficient if it concentrates more 

strongly on a specific set of themes and research lines (not too many, as the 

Centre now does), and when it focuses more on one perspective. I would 

recommend an institute with a strong social science team, so then excluding 

                                           

1 letterlijke citaten van experten hebben we in het Engels laten staan. 
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law, medical science, philosophy. I don‟t think that such a huge variety of 

people from different disciplines can work together in a productive way. It 

would be nice, but it is not reality.   

 Independent of the government: the institute should also be independent 

of the government, i.e., receives a fixed budget of the government, but is also 

free to chose its topics and reports to a certain degree. One option is to write 

standard reports for the government (e.g., an annual report on the integration 

of ethnic minorities), and to write additional ad-hoc reports as well (and some 

of these are not directed by the government).  

 Large scale research: rather than doing both qualitative and quantitative 

research, the institute should focus only (or almost exclusively) on large scale 

quantitative work. Qualitative research is interesting for generating (new) 

hypotheses which need to be tested more rigorously, but small scale research 

is not directly relevant for policy. Large scale research provides essential 

information for policy making.   

 Located at one location: higher visibility, lower transaction costs, stronger 

group cohesion. Formation of smaller groups (see next point).  

 Organized in different subgroups: each group has its own expertise, 

people are member of only one group. Working in such small groups of 5-10 

people works very well, as there is sufficient focus and mass. When doing 

intersectional work, members from the different teams can bring in their own 

expertise. 

 

Andere experten (en ook stakeholders) vermelden wegen om de beleidsrelevantie 

van de steunpunten te verhogen. Daarbij wordt melding gemaakt van volgende 

verbeterpunten: 

 het uitwerken van een verbeterd voortraject/planningstraject bij het 

uitschrijven en vooral de toekenning (via de onderhandelingsprocedure,) van 

de opdracht aan een consortium & bij het opmaken van een 

meerjarenplanning; 

 de wijze van aansturing en valorisatie bepaalt in belangrijke mate de 

beleidsrelevantie van de werking: voldoende openheid en maatschappelijke 

betrokkenheid – liefst in stuurgroep zelf en in begeleidingsgroepen van 

onderzoeksprojecten- is daarrtoe essentieel. De algemene coördinatie & grote 

krachtlijnen kan behouden blijven via de stuurgroep, maar het concreet 

uitwerken & opvolgen van subthema‟s via eerder technische subgroepen; 

 het structureel voorzien van tussentijdse toelichting door de onderzoekers bij 

voorlopige onderzoeksresultaten aan zowel beleid (i.c. kabinet) als 

administratie (i.c. agentschap) wat bijsturing/wederzijdse afstemming 

mogelijk maakt; 

 meer samenwerking en afstemming binnen en tussen de steunpunten, 

evenals tussen de steunpunten en andere onderzoeksinstituten; 

 het uitbouwen van de communicatie (o.a. publicatie op website van 

beheersovereenkomst & MJP, maar ook mogelijkheid tot inschrijven op een 

periodieke verzendlijst en het ontsluiten van de onderzoeksresultaten (niet 

enkel klassieke rapporten, maar aandacht voor andere, meer toegankelijke 

formaten); 

 het ontsluiten van de basisgegevens uit de talloze datasets/databanken voor 

de betrokken agentschappen. 
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6 EXTERNE ACTOREN 

Naast de betrokken actoren (beleid en steunpunten zelf) en de wetenschappelijke 

experten, hebben we bij de meta-evaluatie ook externe actoren betrokken. 

Daarbij kunnen we twee subgroepen onderscheiden, met name: 

 de SERV en de VRWI die elk een advies hebben opgesteld mbt het 

steunpuntenprogramma voor beleidsrelevant onderzoek; 

 experten in beleidsonderzoek, die geïnterviewd zijn2. 

6.1 Adviesraden SERV en VRWI 

Onderstaande tabellen geven de krachtlijnen weer van zowel het SERV en het 

VRWI-advies. Daarbij besteden we aandacht aan: 

 de algemene aanpak van beleidsrelevant onderzoek; 

 de vereisten aan beleidsrelevant onderzoek; 

 de wijze van themabepaling voor beleidsrelevant onderzoek; 

 de aansturing van de steunpunten; 

 de samenstelling van de steunpunten; 

 de financiering van de steunpunten; 

 de valorisatie van het onderzoek. 

                                           

2 Het betreft Lieve Van Daele, Internationale Coördinatie Federaal wetenschapsbeleid, en Prof. Dr. 
Peter Van Hoesel, bijzonder hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam en auteur 
van het boek „Beleidsonderzoek in Nederland‟.    
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topics SERV VRWI 

 Algemene aanpak  pleit voor globaal onderzoeksprogramma per beleidsdomein voor 
periode van 5 jaar in lijn met beleidsagenda, met inbegrip van 
domeinoverschrijdend onderzoek 

 vraag aan EWI om overzichtelijke databank van alle 
beleidsrelevante onderzoeken lopende en afgeronde onderzoeken 
te operationaliseren 

 Strategische adviesraden betrekken bij bepalen van 
onderzoeksthema‟s, met band naar Pact 2020  

 meerdere uitvoeringskanalen, waarbij deel wordt ingevuld door 
steunpunten en deel door andere expertise-centra (zie bvb 
complementariteit tussen Steunpunt WSE en VIONA-programma)   

 behoud van concept van steunpunten voor beleidsrelevant 
onderzoek als onderdeel van globaal onderzoeksprogramma 

 VRWI waardeert concept van steunpunten, gezien continuïteit van 
financiering,  opbouw van kritische massa en mogelijkheid van LT-
onderzoek (longitudinaal) 

 betrekken van SAR‟s en andere instanties, zoals maatschappelijk 
middenveld en sociale partners bij thema-bepaling 

 maximale synergie tussen steunpunten en andere 
onderzoeksprogramma‟s, zoals bij onderwijs  

 afstemming met beleidsrelevant onderzoek door andere 
bevoegdheidsniveaus (federaal, Europees) 

Beleidsrelevantie  beleidsrelevantie van onderzoek moet steeds en duidelijk 
herkenbaar zijn 

 rechtstreekse beleidsrelevantie van steunpunten komt voor 
bepaalde steunpunten onvoldoende tot uiting, mede ingegeven 
door te sterke research driven-agenda (vanuit doctoraaltrajecten) 

 onvoldoende maatschappelijke valorisatie en doorstroming ook in 
steunpunten met duidelijk herkenbaar beleidsrelevant onderzoek   
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topics SERV VRWI 

Thema-bepaling  betrokkenheid van sociale partners bij bepaling van 
onderzoeksthema‟s en bij begeleiding/opvolging van onderzoek 

 blijvend ruimte voorzien binnen steunpunten voor ad hoc korte 
termijn onderzoek, maar wel compatibel met de binnen de 
steunpunten opgebouwde expertise 

 afweging op basis van 5 invalshoeken: 

o verzameling van datareeksen en opbouw van databases is 
belangrijke opdracht van steunpunten; 

o 13 homogene beleidsdomeinen 

o krachtlijnen van strategische LT-beleidsagenda, VIA, EU2020, 
Pact 2020 

o meenemen van horizontale thema‟s die raakvlakken hebben met 
verschillende beleidsdomeinen 

o resultaat van evaluatie van steunpunten 

 vanuit een bottom-up benadering het onderzoeksveld een (grotere) 
stem geven bij de invulling van de thema‟s met concrete 
onderzoeksvragen 

 aandacht voor horizontale domeinoverschrijdende onderzoekslijnen in 

lijn met grote maatschappelijke uitdagingen zaols vergrijzing, 
mobiliteit, milieu  

 via een modelbeheersovereenkomst bij alle steunpunten voldoende 
ruimte inbouwen voor ad hoc beleidsrelevant onderzoek ifv relevante, 
actuele thema‟s 

 beroep doen op meerderheid van niet-Vlaamse experten bij evaluatie 
van nieuwe voorstellen, en dit op basis van adekwate en objectieve 
criteria 

Aansturing  sterkere positie van en aansturing van steunpunten door de 
stuurgroepen 

 blijvende vertegenwoordiging in stuurgroep van SERV-partners 

 

Consortia  evaluatie of consortia-formule wel degelijk heeft bijgedragen tot 
grotere beleidsrelevantie 

 indien deze behouden blijft, ook openstellen voor expertise-fora 
buiten academische centra 

 uitbesteding van onderzoek door steunpunt aan derden uitsluiten 
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topics SERV VRWI 

Financiering  Geen oneigenlijk gebruik van financiering van steunpunten, bvb 
door doctorale trajecten die partieel passen binnen 
steunpuntthema‟s 

 

Valorisatie  brede communicatie van onderzoeksagenda 

 vlotte en brede verspreiding van onderzoeksresultaten, te bepalen 

door stuurgroep 

 toegankelijkheid van databases voor middenveld, binnen 
vastgelegde voorwaarden en met respect voor privacy-vereisten 

 periodieke bundeling en verspreiding van 
managementsamenvattingen van onderzoeken  

 toegankelijkheid van alle publicaties in eigen moedertaal 

 interne academische waarderingsregels en valorisatieprocedures 
mogen niet primeren op beleidsrelevantie van 
steunpuntonderzoek 

 nood aan overzicht van alle beleidsrelevant onderzoek 

 lering trekken uit VRWI-project „Valorisatie van onderzoek uit Humane 

en Sociale Wetenschappen‟ 

 ook aandacht besteden aan wetenschappelijke valorisatie van 
beleidsrelevant steunpuntenonderzoek, via inbedding in 
basisonderzoek 

 opgebouwde datareeksen door een steunpunt dienen toegankelijk te 
zijn voor nieuwe onderzoeksgroepen 
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6.2 Externe experten 

Op basis van de interviews met de externe experten in beleidsonderzoek vindt u 

hierna de belangrijkste aanbevelingen voor de optimalisering van het 

steunpuntenprogramma. 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen „research-driven‟ en „policy-

driven‟ onderzoek, waarbij: 

 research-driven:  

o bestaat doorgaans uit drie luiken, met name dataverzameling, modellen om 

data te ontsluiten en strategisch onderzoek (scenario‟s, prospectief, 

verklarend,…) 

o sterke bottom-up insteek vanuit onderzoekers zelf  

o internationale aanpak is aangewezen  

o research-driven onderzoek in opdracht van de overheid dient een 

vertaalslag naar het beleid te maken.  

 policy-driven: 

o eerder antwoorden op concrete beleidsvragen, die gerelateerd zijn aan het 

beleidsontwikkelingsproces 

o korte lijnen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer  

o thema‟s worden top-down bepaald met regierol voor opdrachtgever 

o kan nationaal ge-organiseerd worden maar wel bij voorkeur met 

internationale samenwerking omwille van hefboomeffect (vb. ERAnet, joint 

programming,…) 

Het steunpuntenprogramma kan getypeerd worden als een policy-driven 

onderzoeksprogramma van opzet, maar dat door de structurering (in 

academische omgeving en sterk LT-gericht) kenmerken heeft van research-driven 

onderzoek in de praktijk.  

Rendement van onderzoek wordt in belangrijke mate bepaald door een 

performante onderzoeksprogrammering en programmamanagement. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht in de fasen en activiteiten van deze 

onderzoeksprogrammering. 
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Fasen Activiteiten 

1. Samenstellen van 

het programma 

 inventarisatie van beleidsinformatiebehoeften c.q. lacunes in de kennis 

 raadplegen van bestaande kennis, gericht op voorkomen van onnodig 
nieuw onderzoek 

 prioriteitstelling en planning, mede in verband met actuele en 
toekomstige beleidsvraagstukken  

2. Aansturing van 
projecten 

 aansturing en supervisie van de onderzoeksprojecten, waarbij onder 
meer sterk gelet wordt op de programmadoelen 

 organiseren van beleidsmonitoren, ten behoeve van een snelle 
informatievoorziening 

 meta-onderzoek, methodologisch en inhoudelijk, om de resultaten van 
verschillende projecten met elkaar in verband te brengen 

3. Kennisverspreiding  kennisopslag- en distributie, om de kennis te kunnen hergebruiken 

 terugkoppeling van de uitkomsten naar beleidsactoren, om de 
kenniscirkel rond te maken 

bron: P. Van Hoesel, Programmering en programmamanagement van beleidsonderzoek, 
december 2010 (interne paper) 

 

Inzake positionering en aansturing van de steunpunten hebben we op basis van 

de expertinterviews volgende principes genoteerd:  

 de steunpunten lijken best thuis te horen in een academische omgeving, 

omwille van toegang tot kennis, methodieken, netwerken, … . 

 inzake aansturing wordt er best een onderscheid gemaakt tussen een 

stuurgroep die de onderzoeksagenda op niveau van het steunpunt opvolgt en 

een inhoudelijk comité dat de onderzoeksprojecten of –lijnen opvolgt. Deze 

laatste mag regelmatig samenkomen (vb. minstens elk kwartaal). Bij Belspo 

wordt aanvullend soms nog gewerkt met een methodologisch comité, waar 

buitenlandse collega-wetenschappers inzetelen en die de kwaliteit van de 

wetenschappelijke methodes bewaken.  

 omwille van de continuïteit is het te verkiezen dat de 

departementen/administraties fungeren als opdrachtgever. Politieke actoren 

kunnen hun inbreng doen via de geëigende kanalen zoals de beleidsraad. 

 met het oog op het maken van goede afspraken bij het begin van de 

onderzoeksperiode is het uitermate belangrijk om de beoogde resultaten van 

het onderzoek met bijhorende tijdsplanning scherp te definiëren in het 

contract.  

Inzake de opmaak van de call en de bepaling van mogelijke onderzoeksthema‟s 

werkt Belspo bijvoorbeeld met een vaste procedure, die bestaat uit volgende 

stappen: 

 via de Delphi-methode worden experten, stakeholders, administraties en 

kabinetten bevraagd 

 thema‟s worden geclusterd en voorgelegd aan een groep van 4 tot 6 

buitenlandse experten met brede visie en multidisciplinair samengesteld, aan 

wie uitkomst van de bevraging wordt voorgelegd en getoetst 

 resultaat is een aantal (vb. 6) (multidisciplinaire) thema‟s, die in een oproep 

worden opgenomen 

 bij de evaluatie van de onderzoeksvoorstellen worden best buitenlandse 

experten betrokken 
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Wanneer men vertrekt van een thematische call maar men wenst ook dat er 

multidisciplinair gewerkt wordt, dan dient dit duidelijk in de call vermeld te 

worden, vb. 1 à 2 onderzoekslijnen dienen gericht te zijn op multidisciplinair 

onderzoek rond grote maatschappelijke uitdagingen (eventueel samen met 

andere centra). 

 

Box 1: Leren van de Nederlandse buren 

Nederland heeft een uitgebreide traditie in beleidsrelevant onderzoek, met als gevolg dat de markt 
van beleidsonderzoek in Nederland sterk ontwikkeld en divers is (universiteiten, private 
onderzoeksbureaus, overheidsinstanties zoals het Centraal Planbureau en het Sociaal-cultureel 
Planbureau.  

Hieronder bespreken we twee verschillende organisatorische modellen die momenteel in Nederland in 
voege zijn.  ZonMW is een voorbeeld van een open onderzoeksmodel, terwijl het Programma-
onderzoek MKB en Ondernemerschap eerder een gesloten karakter heeft. 

 

ZonMW (zorg en medische wetenschappen) 

ZonMW (www.zonmw.nl) stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het is in feite een 
onderzoeksmakelaar, die zelf geen onderzoek doet maar wel onderzoek mbt zorg en medische 
wetenschappen uitzet bij onderzoeksinstanties. Het onderzoek kan mono- maar (vooral) ook 
multidisciplinair zijn. Het onderzoek kan zowel technisch, economisch, sociaal van inslag zijn. ZonMW 
ontvangt 200 mln EUR per jaar in hoofdzaak van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Ongeveer 5% van het volledige onderzoeksbudget wordt gereserveerd voor de makelaars- en 

programmeringsfunctie van ZonMW zelf. 

ZonMW zet onderzoek uit dat de hele kennisketen overspant, gaande van zuiver wetenschappelijk 
onderzoek (LT-trajecten met budget van 40 mln EUR per jaar) tot praktijkgericht implementatie-
onderzoek. Recent is ZonMW aan een evaluatie onderworpen (nog niet publiek), en deze zou zeer 
positief zijn.  

 

Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap van EIM 

Nederland heeft een traditie met programma-onderzoek. Voorbeelden zijn programma‟s rond thema‟s 
als MKB en Ondernemerschap (EIM),  onderwijs en arbeidsmarkt (ROA) en arbeidsomstandigheden 
(TNO-arbeid). 

Het programma-onderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) wordt door EIM 
reeds sedert 1995 uitgevoerd. EIM ontvangt daarvoor 2.4 mln EUR/jaar van het Ministerie van 
Economische Zaken. Dit budget wordt aangevuld met co-financiering (voornamelijk KT-projecten, 
zowel van Ministerie als van private actoren zoals banken, 300 à 400 KEUR/jaar)  en co-productie 
(samenwerking met universiteiten, die onderzoekers ter beschikking stellen gezien ruime datasets bij 
EIM (in natura met tegenwaarde van 600 à 800 KEUR/jaar)).  

Het programmaonderzoek beoogt het leveren van vernieuwende inzichten in het functioneren van het 
MKB en ondernemerschap in Nederland. Het programma doet dit door relevante, actuele, consistente 
en betrouwbare data, informatie en kennis op te bouwen (kennisontwikkeling) en ter beschikking te 
stellen aan de doelgroepen van het programma (kennisoverdracht). De kerngebruikers van het 
programma zijn het beleid, branche- en belangenorganisaties, adviseurs van het MKB en 
kennisinstellingen.  De basisactiviteiten van het programma (met name longitudinale datasets, een 
eigen website en periodieke publicaties) beslaan meer dan de helft van het programmabudget. Het 
programma wordt elke vier à vijf jaar extern geëvalueerd, waarna besloten wordt over 
programmaverlenging. Doorgaans wordt bij een positieve evaluatie het programma zonder 
onderbreking voortgezet, gezien anders de kosten omwille van discontinuïteit oplopen.  

Het programma wordt aangestuurd door: 

 een programmacommissie, die bestaat uit 3 externe leden (hoogleraar, bankier, SER-
vertegenwoordiger), die finale goedkeuring geven aan de onderzoeksprogramma en instaan voor 
opvolging en besteding van de middelen; 

 een advizerende programmaraad, bestaande uit een 20-tal leden vanuit overheidsadministraties, 

sociale partners, branche-organisaties en zich meer richten op inhoudelijke opvolging en het 
identificeren van onderzoeksvragen samen met de onderzoekers.  

 

 

http://www.zonmw.nl/
http://www.ondernemerschap.nl/
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Met het oog op de valorisatie van het onderzoek is het goed om volgende 

principes in ogenschouw te nemen : 

 de overheid dient – conform het principe van de openbaarheid van bestuur - 

garantie te geven dat de onderzoeksresultaten kunnen gepubliceerd worden. 

Deze publicatie is vrij door de onderzoekers te bepalen inzake taal en medium, 

éénmaal het onderzoek is goedgekeurd in het begeleidingscomité. Er zijn 2 

mogelijke objectieve redenen waarom publicatie kan worden ingehouden, nl; 

confidentialiteit van gegevens en dubieuze wetenschappelijke kwaliteit; 

 het is goed om per project een expliciet valorisatiebudget te voorzien, 

bijvoorbeeld voor de opmaak van een policy brief, een samenvatting voor de 

website en voor de deelname aan workshops bij de opdrachtgever. 

 

Inzake het voorzien in voldoende capaciteit bij de overheid om de 

onderzoeksresultaten ook effectief te kunnen absorberen, zijn volgende 

aandachtspunten mee te nemen: 

 de absorptiecapaciteit bij de administratie zal stijgen in lijn met de 

betrokkenheid bij de opmaak van de call, het vereisen van cofinanciering 

vanuit de administraties en ook de opname van de juiste personen in de 

begeleidingscomité‟s. Het begeleidingscomité kan best voorgezeten worden 

door een ambtenaar; 

 voor sommige projecten kan het ook aangewezen zijn en/of voorzien worden 

dat de onderzoeker(s) bijvoorbeeld 1 dag/week op het departement werken;  

 de programma-administrateur kan een sturende rol spelen, zoals bij de 

samenstelling van de comités met de juiste mensen, een limiet op het aantal 

leden en de nauwgezette opvolging van de aanwezigheden met mogelijkheid 

tot vervanging. 

 

Box 2: Enkele leereffecten uit Nederland mbt onderzoeksbenutting 

Er is een sterk aanvoelen in Nederland dat de benutting van het onderzoek („kennis voor geld‟) sterk 

gestegen is: er is een omslag gemaakt van „nice to know‟ naar „need to know‟. Factoren die hiertoe 
hebben bijgedragen zijn onder meer: 

 professionele voorbereiding bij de overheid met kennis van zaken. In die zin is er recent een 
negatieve ervaring in Nederland. Er was vroeger een Directie Onderzoek bij het Ministerie van 
Sociale Zaken, die functioneerde als organisator van het onderzoek (had expertise, kende het 
onderzoeksveld en bewaakte de beleidsrelevantie). Deze onderzoeksdirectie is opgeheven en de 
taken zijn overgenomen door de Beleidsdirectie, met als resultaat dat er minder geïnvesteerd 
wordt (geen dedicated personen meer) in een performante organisatie van de onderzoeksketen 
en dat de resultaten dalen; 

 ook aan de onderzoekszijde is een professionele organisatie cruciaal, die zich vertaald in een 
zakelijke benadering van het programma en het sturen op onderzoeksresultaat. Binnen de 
onderzoeksgroep moet het programma de centrale plaats krijgen die het verdient, en niet als iets 
bijkomend beschouwd worden; 

 het van bij de aanhef van het programma inbouwen van een sterk valorisatietraject, en hiervoor 
ook de nodige middelen vastleggen. Klassiek wordt voorzien in een verhouding van 99% 
productie en 1% consumptie van het onderzoek. Om het rendement van het onderzoek te 
verhogen is een verhouding van minstens 90-10 vereist; 

 Nederland heeft een zeer uitgebreide set aan beleidsmonitoren (jeugd, administratieve lasten, 
politie, vrije tijd,…), die ingezet worden om effectiviteit en efficiëntie van beleid op te volgen en 
breed toegankelijk zijn. Deze monitoren zijn ook een veel gebruikte bron voor het bepalen van 
onderzoeksthema‟s.  
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Inzake dataverzameling als onderdeel van de taakstelling wordt bij Belspo onderscheid 

gemaakt tussen „onderzoeksprogramma‟s‟ en  een afzonderlijk „database-programma‟: 

 in onderzoeksprogramma‟s zit er nog weinig dataverzameling, tenzij 

onderzoekers expliciet kunnen aantonen dat de gegevens niet ergens anders 

beschikbaar zijn (ook Europees); 

 de databases worden opgezet binnen de overheid, en worden –al dan niet 

tegen betaling- opengesteld voor wetenschappelijk onderzoek. 

Met andere woorden, het begrenzen van dataverzameling in onderzoeksprogramma‟s, het 
vereisen van een expliciete argumentatie dat de gegevens nergens anders beschikbaar zijn 
en van cruciaal belang zijn en van in de beginne een samenwerking opzetten met de 
departementen zijn belangrijke uitgangspunten. 
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7 CONCLUSIES META-EVALUATIE 

In dit afsluitend deel rapporteren we de meta-evaluatieconclusies op niveau van 

het steunpuntenprogramma op basis van een combinatie van de evaluatie-

inzichten van verschillende groepen actoren (beleidsactoren, steunpunten, 

wetenschappelijke experten, externe experten, stakeholders).  

We hebben deze metaconclusies ge-ordend rond volgende topics: 

 de essentie van beleidsrelevant onderzoek; 

 de positionering van de steunpunten; 

 de thema-bepaling van de steunpunten; 

 dataverzameling; 

 de looptijd van het programma; 

 de samenstelling van de onderzoekscombinatie; 

 de valorisatie van de onderzoeksresultaten; 

 de financiering; 

 de coördinatie en monitoring. 

 

We hebben deze meta-conclusies zo opgebouwd dat we zowel de mainstream-

resultaten rapporteren (diegene die door meer dan 1 actor worden geponeerd) als 

bijkomende accenten (meestal geponeerd door 1 actor, maar toch belangrijk om 

als conclusie te rapporteren). 
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Topics Mainstream Bijkomende accenten 

Beleidsrelevant 

onderzoek 

 Behoud van concept van steunpunten binnen 

globale programmering van policy-driven 
onderzoek per beleidsdomein, en dit in 
afstemming en synergie met andere 
onderzoeksprogramma‟s 

 aanscherping van beleidsrelevant karakter 
van steunpuntenonderzoek 

o strategisch onderzoek is belangrijker dan 
instrumenteel onderzoek (methodologie 
en data) 

o grotere flexibiliteit in 
meerjarenprogrammering, zodat 
programma aanpasbaar is aan nieuwe 
beleidsthema‟s 

o voldoende ruimte inbouwen voor 
kortetermijn-onderzoek 

o meer gewicht geven aan 
kennisoverdracht en wetenschappelijke 
dienstverlening 

 stroomlijning van incentive structuur 
overheid-onderzoekers: 

o sterk draagvlak creëren bij administratie: 
juiste mensen in stuurgroepen en 
klankbordgroepen + waardering van deze 
rol door de overheid 

o waardering van beleidsrelevant 
onderzoek in academische wereld 
versterken   

 investeren in voorbereiding 

van 
onderzoeksprogrammering 
(samenstellen van 
programma-aansturen van 
programma en projecten en 
kennisverspreiding) en in 
programmamanagement 
(governance en performantie)  

 ontkoppeling van LT-
onderzoek en KT-onderzoek: 

o LT-onderzoek is op maat 
van steunpunten 

o ruimere (open) 
marktconsultatie voor KT-
onderzoek  

Positionering  steunpunten kunnen best opereren vanuit 
academische omgeving 

 meer interactie gewenst tussen beleid en 
onderzoekers 

o versterkte rol stuurgroep per steunpunt 

o inhoudelijke klankbordgroepen 
frekwenter samenbrengen/ participatie 
van medewerkers van strategische 
beleidsvoorbereidende cellen in de 
klankbordgroepen  

 meer uniformiteit in aansturing over 

steunpunten (rol kabinetten/administraties) 
heen  

 internationale netwerking van steunpunten 
creëert hefboom 

 consolidatie van opgebouwde 
expertise binnen 
steunpuntenprogramma 

 onderzoekers periodiek op 
administratie laten werken 

 externe leden opnemen in 
stuurgroep 
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Topics Mainstream Bijkomende accenten 

Thema-bepaling  goede voorbereiding van nieuw programma 

is belangrijk voor later resultaat: 

o thema‟s in call bepalen op basis van open 
consultatie met betrokkenheid van 
SAR‟s/stakeholders en buitenlandse 
(visionaire) experten 

o uitwerking van meerjarenprogramma in 
dialoog met onderzoekers 

o duidelijke formulering van deliverables 
van steunpunt in contract met 
tijdsplanning 

 keuze maken tussen thematische 
structurering van steunpunten  en een 1-op-
1 relatie van de steunpunten met de 
beleidsdomeinen 

 inbedding van horizontale thema‟s gelinkt 
aan grote maatschappelijke uitdagingen en 
lange termijn beleidsdoelstellingen in het 
programma, ook met het oog op bevordering 
van meer intensieve samenwerking tussen 
steunpunten  

 thematische of 

beleidsdomeingerichte 
structurering stelt 
verschillende organisatorische 
vereisten 

Dataverzameling  generieke regeling voor dataverzameling en 
beschikbaarheid ervan is gewenst 

 afbakening van aandeel van dataverzameling 
in meerjarenprogramma, en duidelijke 
argumentatie van belang van nieuw 
verzamelde data in functie van onderzoek 

 duidelijke afspraken tussen overheid en 
steunpunten mbt eigendomsrechten van de 
data in de beheersovereenkomsten 

 vertaling van data in input 
voor beleidsmonitoring 

Looptijd  5 jaar met mogelijkheid van tussentijdse 

evaluatie en bijsturing van programma 

 start- en einddatum niet noodzakelijk 
afstemmen op legislatuur, maar wel rekening 
houden met legislatuurwissel in opbouw van 
programma 

 verlenging van looptijd van 

steunpunten tot 2020 in lijn 
met thematische uitdagingen 
2020 en met oog op 
beperking van 
transactiekosten 

 verlenging van steunpunt in 
geval van positieve evaluatie 

Samenstelling  kern van steunpunt wordt gevormd door 
Vlaamse universiteiten en hogescholen 

 ruimer openstellen voor andere expertise-
fora 

 performantie van steunpunt wordt positief 
beïnvloed door aanwezigheid van ervaren 
onderzoeksteam (aansluiting bij bestaand 
instituut of kenniscel, aanwezigheid van 
ervaren (post-doc) onderzoekers,…) 

 geen onderaanneming door 
het steunpunt 

 samenwerking met 
buitenlandse kenniscentra 
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Topics Mainstream Bijkomende accenten 

Valorisatie  brede communicatie van de 

onderzoeksagenda 

 periodieke bundeling en verspreiding van 
samenvattingen van onderzoeken  

 voorzien van een expliciet valorisatietraject 
en budget per project, dat kan aangewend 
worden voor bijvoorbeeld de opmaak van 
een policy-brief (beleidsvertaling van het 
onderzoek), een samenvatting voor de 
website en deelname aan beleidsworkshops  

 

Financiering  behoud van cofinanciering vanuit 
beleidsdomeinen, met oog op creatie van 
ownership voor het onderzoek dat gebeurt 
binnen het steunpunt 

 vrije publicatie van onderzoek door 
steunpunt, mits goedkeuring door stuurgroep 
en met respect voor privacy-regels  

 geen oneigenlijk gebruik van 
financiële middelen door 
financiering van doctorale 
trajecten die slechts partieel 
passen binnen steunpunt 

 verkennen van mogelijkheid 
van multiplier-functie op 
ingezet steunpuntbudget door 
ontsluiting van andere 
financieringsbronnen (publiek 
en privaat) 

Coördinatie en 
monitoring 

 behoud van coördinatierol voor EWI 

 verdieping van inhoudelijke coördinatie van 
steunpunten en van werking van 
Steunpuntenforum 

 behoud van werken met 
meerjarenprogrammering, jaarplannen en 
jaarrapporten 

 inbouwen van tussentijdse evaluatie van 
meerjarenprogramma met mogelijkheid tot 
bijsturing ifv beleidsagenda 
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ANNEX 1: ALTERNATIEVEN VOOR BELEIDSRELEVANT 

ONDERZOEK PER BELEIDSDOMEIN BUITEN 
STEUNPUNTEN 

 

In de bevraging van de beleidsactoren (kabinetten en administraties) werd ook 

gevraagd of men beroep doet op alternatieven voor beleidsrelevant onderzoek 

buiten de steunpunten. In wat volgt vindt u het antwoord van de beleidsactoren, 

geordend per steunpunt waarvan ze opdrachtgever zijn.   
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Evaluaties mbt 
steunpunt 

Vraag 15: Maakt u gebruik van alternatieven naast het steunpunt om beleidsrelevant onderzoek uit te voeren, bv. 
wanneer het steunpunt niet het juiste instrument is of het geen afdoende antwoord kan bieden? Zo ja, welke 
alternatieven waren dit en waarom maakte u er gebruik van? 

Bestuurlijke 
organisatie 

 Bestuurszaken besteedt andere onderzoeksopdrachten uit, ihb deze die een nog sterkere praktijkgerichte invalshoek hebben, een heel flexibele 
aansturing vereisen en waarvan de resultaten op korte termijn beschikbaar moeten zijn. 

Fiscaliteit & 
begroting  

 neen op basis van antwoord van Departement Financiën en Begroting 

Buitenlands beleid  nee (exclusiviteitsverhouding beleidsdomein – steunpunt wordt als pluspunt ervaren door beleid. Indien steunpunt niet de nodige expertise 
had, werkte men met onderaanneming, maar wel gecoördineerd door het steunpunt) 

Milieu & gezondheid  ja, voor bepaalde onderzoeksopdrachten waarvoor het consortium niet het meest geschikte was of die niet passen binnen het vooraf bepaalde 
budget en meerjarenplan, werden extra onderzoeksopdrachten uitgeschreven in kader van TWOL – onderzoeksprogramma volgens 
reglementering op overheidsopdrachten.  

Toerisme en 
recreatie 

 Toerisme Vlaanderen doet voor sommige beleidsrelevante onderzoeken beroep op het commerciële veld, omdat ofwel de vereiste kennis zeer 
specifiek is (bv. inventarisatie zonering jeugdverblijven) ofwel omdat het onderzoek gepaard ging met veldwerk waarvoor het steunpunt niet is 
uitgerust. Wat betreft het Departement wordt in principe geen gebruik gemaakt van alternatieven. Binnen het beleidsdomein bestond een soort 
exclusiviteitsverhouding voor de academische ondersteuning van de beantwoording van beleidsvragen. Ook indien het ging om vragen 
waarvoor het steunpunt niet onmiddellijk de nodige expertise kon mobiliseren, werd toch via het steunpunt gewerkt – maar dan via 

onderaanneming/ uitbesteding. (Vandaar het belang om voor die mogelijkheid op jaarbasis specifieke enveloppes te budgetteren binnen de 
begroting van het steunpunt). Het steunpunt was op die manier behulpzaam om de noodzakelijke expertise (mee) te identificeren, en de 
uitvoering van het onderzoek door derden (administratief) op te volgen en te begeleiden (rapportering/financiële afwikkeling/boekhouding….). 
Toen bleek dat het steunpunt niet de nodige expertise in huis had voor de ontwikkeling van toeristische satellietrekeningen voor Vlaanderen, is 
beslist om die onderzoeksopdracht over te hevelen naar de Studiedienst van de Vlaamse Regering.   

CJS  Departement werkt via overheidsopdrachten op werkingsmiddelen. Dit wordt gebruikt voor specifieke vragen rond actuele beleidsthema‟s en 
voor evaluatie van afgelopen beleidsinitiatieven of beheersovereenkomsten. Kabinet Sport gebruikt in beperkte mate alternatieven naast 
steunpunt. Meestel worden echter dezelfde partners gecontacteerd, die ook in steunpunt actief zijn. De raadplegingen gebeuren vaak in de 
rand van de werking van verschillende platforms, waarin verschillende werkgroepen werden opgericht. Hiervoor werd vaak een 
expertbevraging georganiseerd, of werden experts gevraagd om deel uit te maken van het werkgroeppanel. 

Duurzame 
ontwikkeling 

 Er worden nog opdrachten uitbesteed aan consultantbedrijven en universiteiten met werkingsmiddelen: dit zijn dan toegepaste onderwerpen 
ikv duurzame overheidsopdrachten,  transitiemanagement, duurzaam bouwen en educatie voor duurzame ontwikkeling. Zo wordt de 
begeleiding van de opstart van nieuwe transitieprocessen alsook van een lerend netwerk uitbesteed aan andere instellingen en professoren die 
meer praktijkervaring hebben en meer ervaring met actieonderzoek. Dit geldt ook voor educatie voor duurzame ontwikkeling, en duurzaam 
bouwen.  In het steunpunt is er weinig expertise aanwezig mbt actieonderzoek en dit is wel belangrijk in de beleidscontext. 
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Ondernemen en IO  Alternatieven naast het steunpunt zijn overheidsopdrachten en zelfstudie. Overheidsopdrachten werden gebruikt als instrument wanneer het 
ging over specifieke materie die niet tot de scope behoorde van het stoio, ofwel dat de omvang van de vraag te groot was om te gieten in een 
korte termijn project, zoals de overheidsopdracht over de Staten Generaal Industrie. Ook werd er soms gekozen voor eigen studie wegens de 
te krappe deadline. 

MOW-
goederenstromen 

 Gezien vanuit de administratie geen rechtstreekse vragen kunnen gesteld worden aan het steunpunt, worden inderdaad beleidsvoorbereidende 
studies in de markt gezet. 

MOW-
verkeersveiligheid 

 Er wordt ook beleidsrelevant onderzoek uitgevoerd buiten het kader van het steunpunt. De voornaamste reden hiervoor zou zijn dat 
bijkomende onderzoeken moeilijk binnen het kader van het relatief star en gedetailleerd meerjarenplan van het steunpunt kunnen ingeschoven 
worden. Enkel zogenaamde kleine onderzoeksopdrachten kunnen binnen de kortetermijnopdrachten uitgevoerd worden. Niet alle 
onderzoeksopdrachten of beleidsvragen kunnen echter binnen deze korte termijn door het steunpunt ingevuld worden. Daarom worden 
bepaalde langdurigere of complexere onderzoeksopdrachten toegewezen via de wetgeving van de overheidsopdrachten en uitgevoerd buiten 
het kader van het steunpunt. 

Ruimte en Wonen  Er wordt binnen het departement RWO gebruik gemaakt van contractonderzoek, onder andere omdat het steunpunt niet alles inhoudelijk dekt 
of dat het budget het gewenste onderzoek niet toelaat, dat het onderzoek moeilijk in te schuiven is in het lange termijn onderzoek van de 
werkpakketten, dat er weinig flexibiliteit is in het onderzoeksprogramma zoals omschreven in het meerjarenprogramma van het SRW waardoor 
moeilijk op actuele vragen kan ingespeeld worden. Binnen het beleidsveld ruimtelijk ordening is dit meer aan de orde dan binnen het 
beleidsveld wonen. 

Studie en school  De middelen voor het uitvoeren van ad hoc opdrachten zijn binnen het steunpunt zeer beperkt. De stuurgroep en de functioneel bevoegde 
minister heeft er steeds voor geopteerd om accute vragen naar beleidsrelevant onderzoek niet in te schuiven in de reguliere onderzoekslijnen 
van het steunpunt. Dit, om ervoor te zorgen dat de meerjarenplanning maximaal kan uitgevoerd worden. Als alternatief werden oproepen 
gelanceerd naar alle wetenschappelijk onderzoeksinstellingen (cf. regelgeving uitbesteding opdrachten). 
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WSE  Het Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering, kortweg VIONA, is een onderzoeksnetwerk dat in 1994, op initiatief 
van de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners, werd uitgebouwd ter bevordering van het strategische arbeidsmarktonderzoek in 
Vlaanderen. De Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek staat in voor de inhoudelijke sturing van het VIONA-programma (beperkte 
aparte onderzoeksmiddelen) en lanceert doorheen het jaar meerdere projectoproepen voor studieopdrachten of onderzoeks- en 
ontwikkelingsopdrachten met het oog op wetenschappelijke ondersteuning van het werkgelegenheidsbeleid (sinds het bestaan van de 
steunpunten zijn die middelen fel gedaald). Die opdrachten zijn complementair aan de opdrachten die het Steunpunt WSE opneemt. Vanaf 
2007 worden de VIONA-middelen besteed aan concrete vraagstukken met betrekking tot het actuele werkgelegenheidsbeleid. Ook 
arbeidsmarktvraagstukken met beleidsrelevantie op langere termijn kunnen worden opgenomen (voor zover het Steunpunt WSE deze niet kan 
opnemen binnen het kader van haar beheersovereenkomst). De projectoproepen in het kader van het VIONA-
arbeidsmarktonderzoeksprogramma worden beheerd door het departement Werk en Sociale Economie. De minister bevoegd voor Werk, de 
heer Philippe Muyters, keurt - rekening houdend met het advies van de Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek - de VIONA-oproepen 
en -projecten goed. 

 Naast de VIONA-middelen kunnen zeer sporadisch nog andere middelen gezocht en ingezet worden om dringende onderzoeks- of 
studieopdrachten uit te voeren (vb.  draaiboek herstructureringen, inzake SE,...). 

Gelijke kansen  Het gelijkekansenbeleid evolueert en behelst sinds deze legislatuur meer thema‟s dan degenen die door het SGKB worden gecoverd. Zo werd in 
2010 een onderzoek elders uitbesteed over de representatie van personen met een handicap in het nieuws (het thema „handicap‟ valt niet 
onder het huidige SGKB). Dit werd uitbesteed aan een onderzoeker die al eerder gelijkaardig onderzoek had verricht op de bron: het 
Elektronisch Nieuwsarchief. Een ander voorbeeld in dit kader is het onderzoek naar het VN-verdrag voor Personen met een Handicap.  

 Tegelijkertijd is er binnen het gelijkekansenbeleid nood aan uitbesteding van korte beleidsvoorbereidende opdrachten die best door 

wetenschappers die gespecialiseerd zijn in die materie kan gebeuren. Zo werd in 2010 een opdracht uitbesteed aan prof. Dr. Luc Sels. Voor de 
voorbereiding Vlaams Actieplan „Bestrijding van de loopbaankloof mannen-vrouwen‟ zal hij enerzijds adviesvragen formuleren voor de VLOR en 
de SERV en anderzijds een artikel bezorgen dat inzichten geeft in de wijze waarop loopbaanbeslissingen genomen worden. 

Welzijn, 
volksgezondheid en 
gezin 

 Het Departement en de agentschappen beschikken nog over een beperkt onderzoekskrediet voor ad hoc WO opdrachten of stafmedewerkers 
die specifiek betrokken zijn op beleidsrelevant WO. Soms wordt gewerkt via een raamcontract met een bepaalde universitaire vakgroep of een 
onderzoeksbureau (bv. Kind & Gezin). Eventueel kan de entiteit ook nog zelf een beperkt onderzoek opzetten (bv. Kenniscentrum - 
Departement; KEFOR – OPZC Rekem). 
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ANNEX 2: RELEVANTE ONDERZOEKSPROGRAMMA’S 

IN BINNEN- EN BUITENLAND 

 

In elk van de evaluaties (zelfevaluatie, beleidsrelevante en wetenschappelijke 

evaluatie) werd gevraagd naar relevante onderzoeksprogramma‟s in binnen- en 

buitenland waar het steunpuntenprogramma mogelijks lering zou kunnen uit 

trekken. Volgende tabellen geven het resultaat geordend per steunpunt.  
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Evaluaties mbt 
steunpunt 

Zelfevaluatie Beleidsrelevante 
evaluatie 

Wetenschappelijke evaluatie 

Bestuurlijke 
organisatie 

 Steunpuntenprogramma wordt als uniek 
omschreven 

  onderzoeksprogramma‟ s in Nederland, zoals Centre for Social 
Innovation (NCSI) 

 

Fiscaliteit & 
begroting  

 Beleidsvoorbereidende praktijk in Nederland met 
instituten zoals het Centraal Planbureau en het 
Sociaal-Cultureel Planbureau 

  the Mirrlees review by IFS 

 Netspar-program on pensions and ageing (NL) 

 Centraal Planbureau (NL) 

 The Brookings Institute (VSA) 

Buitenlands 
beleid 

 Clingendael-instituut (maakt deel uit van 
steunpunt-consortium) 

 Advisory Council on International affairs 
(Nederland, ihb inzake KT beleidsrelevante 
rapporten) 

 NCCR trade regulation (Zwitserland, www.nccr-
trade.org) 

 Clingendael-instituut 
(maakt deel uit van 
steunpunt-
consortium) 

 

 Policy Research Initiative (Government of Canada, Social Sciences 
and Humanities Research Council, www.sshrc-crsh.gc.ca) 

 Vlaams Vredesinstituut (Onafhankelijk instituut voor 
vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement) 

 Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –beheer (UA) 

Milieu & 
gezondheid 

 geen  Het TWOL-
programma van LNE 
(Toegepast 
wetenschappelijk 
onderzoek 
Leefmilieu) 

 Nederland: Planbureau voor de Leefomgeving  

 Nederland: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu 

 Duitsland: Umweltbundesamt  

 VK: Health and Safety Executive 

Toerisme en 
recreatie 

 Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen 
(www. nbtc.nl) 

 NRIT (www.nritonderzoek.nl en 
www.nritmedia.nl) 

 NBTC (onderzoek en 
vertaling naar 
vermarkting) 

 Scottish Tourism programme voor lessen op het gebied van de 
coördinatie van programma onderdelen voorts voor het ontwikkelen 
en uitdragen van een coherente en attractieve “verhaallijn” om het 
onderzoek “te verkopen”op zowel nationale en internationale schaal.  

 Programme “Innovation and cooperation in the field of tourism 
innotour”. Zie www.inno-tour.ch 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/
http://www.nritonderzoek.nl/
http://www.nritmedia.nl/
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Evaluaties mbt 
steunpunt 

Zelfevaluatie Beleidsrelevante 
evaluatie 

Wetenschappelijke evaluatie 

CJS  in Nederland wordt speciale financiering voorzien 
binnen NWO (cfr FWO in Vlaanderen) voor 
sportgerelateerd onderzoek 

 Nederland: WJH. Mulier Instituut 
(www.mulierinsituut.nl) en TNO Nederland 
(www.tno.nl) 

 Vlaanderen: SBO-programma van IWT 

 In Vlaanderen 
nagaan wat het 
verband is tussen 
wetenschappelijk 
steunpunt en GBO 
programma. 

 Binnen Sport is er 
het ISB vzw die op 
het vlak van het 
gemeentelijk 
sportbeleid een sterk 
kenniscentrum 
hebben uitgebouwd. 
Jaarlijkse ISB 
congres is een must. 

 Sociaal Cultureel Planbureau in Nederland 

 Wat betreft Jeugd parallelle initiatieven in Nederland, Finland, 
Duitsland en Luxemburg.  

 Wat betreft Sport vindt in Nederland een heroriëntatie plaats op deze 
financiering waarbij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCW) en de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zijn betrokken.  

Duurzame 
ontwikkeling 

 / 

 

 /  Het vroegere ProSus Programme in Noorwegen was een erg goed 
voorbeeld van een onderzoeksprogramma ter ondersteuning van het 
beleid inzake duurzame ontwikkeling en had een vergelijkbare focus 
met die van het Vlaamse Steunpunt voor Duurzame Ontwikkeling.  

 Het Stockholm Environment Institute in Zweden (met zijn 
onafhankelijke afdelingen in het buitenland), hoewel met minder 
nadruk op de sociale wetenschappen  

 UNEP Grid-Arendal in Noorwegen  

 Het Nederlandse NWO heeft enkele specifieke programma‟s voor 
beleidsrelevant onderzoek. 

http://www.mulierinsituut.nl/
http://www.tno.nl/
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Evaluaties mbt 
steunpunt 

Zelfevaluatie Beleidsrelevante 
evaluatie 

Wetenschappelijke evaluatie 

Ondernemen en 
IO 

 De Technology Strategy Board in de UK. This is a 
layer between academic research and policy 
where research results are analyzed and 
translated into policy relevant work.   

 Het EU Bureau of Economy Policy Advisors 
(BEPA): top academici die voor enkele jaren 
betaald worden om academisch onderzoek te 
vertalen naar de top van de EU beleidsmakers.  

 De US Council of Economic Advisors. 

 Bij het tot stand 
komen van het 
steunpunt was het 
Nederlandse EIM en 
de samenwerking 
met het Nederlandse 
Ministerie van 
Economische Zaken 
het voorbeeld. 

 De relatie tussen het EIM en het Nederlandse Ministerie van 
Economische Zaken  

 Aan de Universiteit van Twente voert het Institute for Innovation and 
Governance Studies beleidsrelevant onderzoek uit dat vergelijkbaar 
is met dat van het Steunpunt OIO.  

MOW-goederen  In Nederland het onafhankelijk Kennisinstituut 

voor Mobiliteitsbeleid (KiM, 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/kennisinsti
tuut-voor-mobiliteitsbeleid) dat opgezet is door 
het Ministerie voor mobiliteit en infrastructuur.  

 In Zwitserland wordt een gemengd systeem 
gehanteerd waarbij een deel van het 
beleidsrelevant onderzoek gevoerd wordt binnen 
de administratie. Hierdoor gaat het vaak meer 
over beleidsvoorbereidend onderzoek. Een ander 
deel beleidsrelevant onderzoek wordt weggelegd 
bij onafhankelijke instituten of centra. Een laatste 
deel beleidsrelevant onderzoek wordt gevoerd 
door onderzoekscellen van de universiteiten.  

 geen  Onderzoeksprogramma‟s in Spanje, Israël en het VK. In Spanje zou 

het systeem niet dezelfde maturiteit vertonen als in Vlaanderen. 

 In de VK, VS, Australië, Brazilië en Canada zou heel wat 
geïnvesteerd zijn om de relatie tussen beleid en onderzoek beter te 
duiden. Bovendien hebben ook een aantal ontwikkelingsinstanties als 
de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank deze 
problematiek in de diepte behandeld. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/kennisinstituut-voor-mobiliteitsbeleid
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/kennisinstituut-voor-mobiliteitsbeleid
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Evaluaties mbt 
steunpunt 

Zelfevaluatie Beleidsrelevante 
evaluatie 

Wetenschappelijke evaluatie 

MOW-
verkeersveiligheid 

 In de VS is er sprake van een NCHRP (National 
Highway Research Program, 
www.trb.org/NCHRP/Public/NCHRP.aspx), dat 
door de mobiliteitsdepartementen van de 
respectievelijke staten gesubsidieerd wordt. Elk 
jaar wordt door de AASCHTO (American 
Association of State Highway and Transportation 
Officials) een rondvraag gedaan bij verschillende 
instanties naar te onderzoeken problematieken. 
Na een grondige evaluatie wordt een 
onderzoeksprogramma vastgesteld. Op basis van 
dit programma worden publieke en private 
onderzoekscentra verzocht om 
onderzoeksvoorstellen te doen. 

 De Stichting 
Wetenschappelijk 
Onderzoek 
Verkeersveiligheid 
(SWOV, 
www.swov.nl) in 
Nederland die aan 
fundamenteel en 
anticiperend 
onderzoek doet, 
waarbij de 
toepassingsmogelijkh
eden van de 
onderzoeksresultaten 
in de praktijk 
centraal staan.  

 Er wordt op het gebied van veiligheid en duurzaamheid veel werk 
verricht door het SWOV in Nederland, dat ook aan beleidsrelevant 
onderzoek doet. De voornaamste lessen die uit de werking van het 
SWOV kunnen getrokken worden, zijn  

o het belang van continuïteit in onderzoek, zowel voor de opbouw 
van wetenschappelijke capaciteit als voor erkenning 

o het belang van een zekere afstand ten aanzien van de 
beleidsdynamiek om deze continuïteit te kunnen waarmaken. 
onderzoeksprioriteiten kunnen best niet om de paar jaar 
omgegooid worden 

o dat het mogelijk is om meer fundamenteel en meer 
beleidsrelevant onderzoek te combineren zonder dat 
onafhankelijkheid en continuïteit noodzakelijkerwijze op het spel 
gezet worden. Het SWOV slaagt hierin door het betrekken van 
externe adviesgroepen die zowel op kwaliteit als op 
beleidsrelevantie waken. 

 In Noorwegen is er het TOI (Institute of Transport Economics, 

www.toi.no) dat ook sterk de nadruk legt op beleidsrelevant 
onderzoek.  

 Verder zijn ook Europese onderzoeksprogramma’s interessant 
met bijvoorbeeld het project DaCoTa waaraan het Steunpunt MOW 
VV deelneemt. 

http://www.trb.org/NCHRP/Public/NCHRP.aspx
http://www.swov.nl/
http://www.toi.no/
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Evaluaties mbt 
steunpunt 

Zelfevaluatie Beleidsrelevante 
evaluatie 

Wetenschappelijke evaluatie 

Ruimte en Wonen  In België kunnen lessen getrokken worden uit 
het strategisch basisonderzoeksprogramma van 
het IWT (Agentschap voor Innovatie door 
Wetenschap en Technologie, www.iwt.be). Om 
goedgekeurd te worden, dient een 
onderzoeksvoorstel zowel fundamentele als 
praktische aspecten afdekken. Het 
wetenschappelijk karakter van het voorstel wordt 
afgetoetst door een internationale peer review.  

 In de VS is er het Lincoln Institute of Land Policy, 
(www.lincolninst.edu) dat een leidinggevende rol 
inneemt in thema‟s aangaande grondbeleid en 
stedelijke ontwikkeling. Het voorziet in 
hoogkwalitatief onderzoek en opleiding en beoogt 
het debat en de besluitneming op een hoger 
niveau te tillen. Het instituut is onafhankelijk en is 
ook actief buiten de VS. 

 In Nederland kan men leren uit de werking van 
het OTB onderzoeksinstituut van de Technische 
Universiteit Delft (www.otb2.tudelft.nl) en in het 
bijzonder van de cel huisvesting. Deze heeft tot 
doel om academisch onderzoek en beleidsgericht 
onderzoek op het gebied van wonen met elkaar te 
combineren.  

 Het beleidsgericht 
onderzoek op 
federaal niveau waar 
meer ruimte voorzien 
wordt voor 
gebruikersgroepen. 
De formule van het 
Nederlandse 
Planbureau voor de 
Leefomgeving 
(www.pbl.nl) waar 
een 
tweerichtingsinterfac
e tussen 
beleidsformulering en 
wetenschappelijk 
onderzoek sterker 

ingebed is. 

 Geen van de gekende beleidsrelevante onderzoekscentra zijn zo hard 
verbonden aan de regering als deze in Vlaanderen. Ook lijkt het dat 
in Vlaanderen eerder de voorkeur gegeven wordt aan samenwerking 
eerder dan aan concurrentie tussen de verschillende 
onderzoekscentra. 

 Op het gebied van wonen wordt er goed werk geleverd door het joint 
centre for Housing Studies in Harvard (www.jchs.harvard.edu), het 
Centre for Housing Policy Research in York ( 
www.york.ac.uk/inst/chp) , het Centre for Urban Studies in Glasgow 
(www.gla.ac.uk/departments/urbanstudies), het Centre for Urban 
and Community studies in Toronto (www.urbancentre.utoronto.ca) 
en het Centre for Comparative Housing Research in Leicester 
(www.dmu.ac.uk/faculties/business_and_law/business/housing/index
.jsp)  Op het gebied van ruimtelijke planning moet nog de Bartlet 
School at UCL genoemd worden 
(www.bartlett.ucl.ac.uk/planning/index.php). Het werk dat in deze 
centra verricht wordt, is bestemd voor diverse klanten en heeft 

steeds een internationale impact. Ze betrachten ook steeds een 
verband te leggen tussen de eigen focus en andere aspecten van 
beleid en sociale wetenschappen. 

 Het OTB in Nederland. 

 De Duitse aanpak voor beleidsrelevant onderzoek, zowel op 
nationaal als regionaal niveau, is interessant als referentie. Het 
onderzoek wordt er gevoerd door gevestigde instituten die expliciet 
de opgave hebben om aan beleidsrelevant onderzoek te doen en de 
kennis van wetenschappelijke organisaties aan te vullen, over te 
dragen en in praktijk te brengen. 

 

http://www.iwt.be/
http://www.lincolninst.edu/
http://www.otb2.tudelft.nl/
http://www.pbl.nl/
http://www.jchs.harvard.edu/
http://www.york.ac.uk/inst/chp
http://www.gla.ac.uk/departments/urbanstudies
http://www.urbancentre.utoronto.ca/
http://www.dmu.ac.uk/faculties/business_and_law/business/housing/index.jsp
http://www.dmu.ac.uk/faculties/business_and_law/business/housing/index.jsp
http://www.bartlett.ucl.ac.uk/planning/index.php
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Evaluaties mbt 
steunpunt 

Zelfevaluatie Beleidsrelevante 
evaluatie 

Wetenschappelijke evaluatie 

Studie en school  Noord-Europese landen: Centres for policy-
relevant research often have a permanent status 
– sometimes funded with a fixed basic block 
grant, supplemented on a project basis. 

 VS, UK, Nederland: To resolve some major 
problems in education, a more evidence-based 
policy -at all levels, including the school and class 
level- is necessary. This requires research on 
„what works in education‟. Many countries (e.g. 
the USA, the UK, the Netherlands) have research 
programmes which focus on this question.  

 /  Nederland:  the cohort studies on the one hand and an 
arrangement for what could be called “policy preparation research”, 
but the Flemish arrangement with centres and multi year programs 
works better. The cohort studies in the Netherlands have a similar 
kind of basic design but lack the space and challenge to reach a 
similar level of productivity. So the learning of lessons with respect 
to the Netherlands should rather be the other way around.  

 Nederland: COOL cohort studies and the programme of the Top 
Institute Evidence Based Education Research in the Netherlands. 

WSE  /  /  Nederland, VS en UK: Policy relevant research programmes can be 
found within the Netherlands (TIER, ROA) , the United States 
(Columbia (H. Levin) and Stanford University (R. Hanushek), London 
School of Economics (Steve Machin) 

 Duitsland, Zweden: Lessons can be drawn from the institutes like 
RWI Essen, IFAU Uppsala, IZA Bonn, and DIW Berlin; maybe also 
the labour policy centres in Copenhagen and the ZEW in Mannheim). 
These are formally independent of universities but in terms of output 
they are more academic / scientific that the Centre in Leuven + they 
are active in terms of links to PhD programs, conferences, EU 
networks, etc. 

Gelijke kansen  Federaal onderzoeksprogramma Samenleving en 
Toekomst, België 

 

 /  FP6 van de EU: data on social dynamics in the EU 

 Netherlands Institute for Social Research (www.scp.nl) 

http://www.scp.nl/
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Evaluaties mbt 
steunpunt 

Zelfevaluatie Beleidsrelevante 
evaluatie 

Wetenschappelijke evaluatie 

Welzijn  NIVEL (www.nivel.nl) 

 

 EC Raamwerk 
Onderzoek, vb. 
Family Research 
Platform 

 

 ZonMw (rond gezondheid), Nederland (www.zonmw.nl) 

 Centrum Gezond Leven, RIVM, Nederland (www.rivm.nl/) 

 NIVEL (www.nivel.nl) 

 Tranzo, Telos en IVA (Universiteit van Tilburg) 

 Dutch Network for narrative Research (Universiteit voor 
Humanistiek) 

 NICIS institute (www.nicis.nl) 

 

 


