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 – plan van aanpak 

 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 
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Inleiding 

Flanders DC vzw wordt gevat door een aantal beleidsdocumenten en heeft verder een 

opdracht toegekend gekregen die nader wordt omschreven in de beheersovereenkomst tussen 

de Vlaamse overheid en Flanders DC vzw.  

De beheersovereenkomst loopt af medio 2014 en bepaalt dat er een evaluatie dient plaats te 

vinden in de 2
de

 helft van 2013 en dit ter voorbereiding van de opmaak van een nieuwe 

beheersovereenkomst.  

 

Plan van aanpak van de evaluatie van Flanders DC 

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

De beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en Flanders DC vzw d.d. 

16.06.2009 heeft een specifiek onderdeel met name Afdeling 4, artikel 17, die ingaat 

op de evaluatie. 

Hierin wordt zowel verwezen naar de jaarlijkse als naar de institutionele evaluatie, 

maar ook naar de evaluaties die betrekking hebben op andere verbintenissen van 

Flanders DC (bv. deze in het convenant met AO). In deze context wordt er specifiek 

gekeken naar de bepalingen betreffende de institutionele evaluatie. De jaarlijkse 

evaluaties zijn in deze context voornamelijk interessant als input voor de institutionele 

evaluatie, net als de (door Flanders DC op te stellen) zelfevaluatie.  

 

Art. 17 

 “Tweede institutionele evaluatie na vijf jaar. Tijdens het tiende werkingsjaar, op het 

einde van onderhavige beheersovereenkomst, wordt in opdracht van de minister een 

grondige evaluatie doorgevoerd van de prestatie van Flanders DC. De evaluatie 

gebeurt in overleg met Flanders DC en ondermeer door inbreng van externe 

onafhankelijke experts en heeft als doel na te gaan in welke mate Flanders DC zijn 

missie en opdrachten heeft gerealiseerd en welke baten dit voor Vlaanderen heeft 

opgeleverd.  

• Met het oog op deze institutionele evaluatie zal Flanders DC een 

zelfevaluatie doorvoeren. De resultaten van deze zelfevaluatie zullen 

worden uiteengezet in een samenvattende nota die, samen met de 

jaarverslagen en prestatie-indicatoren integraal deel zal uitmaken van de 

evaluatie en ter beschikking gesteld zal worden van een externe evaluatie.  

• De institutionele evaluatie wordt door de Vlaamse overheid georganiseerd 

in de tweede helft van 2013. Het resultaat van de institutionele evaluatie 

zal worden bekendgemaakt voor het eind van 2013. De hernieuwing van de 

beheersovereenkomst zal worden afgerond voor midden 2014. 

 

Met betrekking tot de financiering van het bijbrengen van meer 

ondernemingscreativiteit in de creatieve sector wordt de jaarlijkse evaluatie 

vastgelegd in de convenant met AO. 
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Met betrekking tot de financiering van het activeren van pré-starters wordt de 

jaarlijkse evaluatie vastgelegd in de convenant met AO.  

 

Met betrekking tot de financiering van enige andere activiteiten middels een 

convenant met AO, IWT of FIT wordt de jaarlijkse eveneens vastgelegd in de 

desbetreffende convenant.” 

 

Daarnaast wordt er ook in het convenant met AO verwezen naar de institutionele 

evaluatie. Zo worden de eerste drie paragrafen van art. 17 uit de beheersovereenkomst 

herhaalt en wordt er bijkomend een nieuw artikel toegevoegd met name  

Art. 13: 

“Een tevredenheidsenquête bij de eindgebruikers maakt deel uit van deze 

institutionele evaluatie. Hierbij moet een score van minimaal 8 op 10 worden 

behaald.” 

 

 

2. Beleidscontext  

 

Aanleiding van het initiatief 

In het kader van de verplichtingen betreffende de Lissabonstrategie en naar aanleiding 

van de Ondernemersconferentie, opteerde de Vlaamse regering in 2004 binnen haar 

economisch beleid voor een offensieve groeistrategie. Deze keuze was ingegeven door 

de bekommernis de toekomstige groei en welvaart en welzijn en het draagvlak van het 

sociale zekerheidsstelsel te vrijwaren. Om dit te realiseren, was de Vlaamse Regering 

van oordeel dat het groeipotentieel van de Vlaamse economie moet worden 

gevrijwaard en versterkt, rekening houdend met de sociale en ecologische impact van 

die groei op onze samenleving.  

Eén van de maatregelen waartoe werd besloten, was de oprichting van een 

competentiepool Ondernemerschap. Waar initieel vooral aandacht werd besteed aan 

het leveren van een ondersteunde rol in het ontwikkelen van ondernemerspotentieel bij 

jongeren, is bij de uiteindelijke beslissing een ruimere focus naar voor geschoven, nl. 

“Creatief, innovatief en internationaal ondernemen”.  

Uitgangspunt hierbij is dat creativiteit wordt omgezet in innovatie en dat laatste op 

zijn beurt in economische welvaart. Hierbij wordt specifiek de nadruk gelegd op de 

economische creativiteit in een internationale ondernemersomgeving. 

 

Internationaal ondernemen en de bundeling van creatieve en innovatieve economische 

krachten worden verder tot ontwikkeling gebracht door het opzetten van een lange 

termijn traject. Essentieel hierbij is een coördinerende structuur waarin de overheid, 

kennisinstellingen en ondernemingen samenwerken rond het stimuleren van creatief en 

innovatief ondernemen binnen een internationale context. Deze structuur is “Flanders, 

District of Creativity” (Flanders DC) geworden en kreeg als missie: 

“Het creëren van een gestructureerd netwerk waarbinnen de Vlaamse overheid, 

kennisinstellingen en ondernemingen hun krachten bundelen om via creativiteit, 

innovativiteit, ondernemerschap en internationaal ondernemen de regionale 

concurrentiekracht te versterken”.
1
   

                                                           
1
 Meer details in de beslissing van de Vlaamse regering ter zake (VR/2004/07.05/DOC.0647) 
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Een en ander werd verder geconcretiseerd via de goedkeuring door de Vlaamse 

Regering van de statuten van Flanders DC, de samenstelling van haar bestuursorganen 

en de (eerste) beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap/Vlaamse 

Gewest en Flanders DC
2
.  

De opdracht van Flanders DC wordt o.m. omschreven als het prikkelen van creativiteit 

en innovatie in Vlaanderen en het bevorderen van de internationalisering van de 

economie. Verder wordt ook het organiseren van het World Creativity Forum als 

opdracht aan Flanders DC gegeven. Hier kunnen binnen- en buitenlandse 

beleidsmakers, bedrijfsleiders, academici, … elkaar ontmoeten en netwerken. 

 

Evolutie in de beleidscontext (sinds opstart/goedkeuring initiatief) 

In de beleidsnota Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse 

Handel 2004-2009 wordt de noodzaak tot een geïntegreerde aanpak binnen de 

vermelde beleidsdomeinen naar voor geschoven.  

In de beleidsbrief 2006 wordt herhaald dat een fragmentarische aanpak dient te 

worden vermeden en dat de diverse aspecten die essentieel zijn voor een duurzame en 

competitieve economie idealiter als één geheel worden beschouwd. De aspecten die 

worden vernoemd zijn: de uitbouw van Vlaanderen als kennis- en investeringsregio en 

de stimulering van competitief en internationaal ondernemen, technologie, 

wetenschap, innovatie, design en creativiteit. De intentie om Flanders DC, Flanders 

Technology vzw en Design Vlaanderen te fuseren werd in dit kader dan ook gezien als 

een vertaling van de aangekondigde geïntegreerde beleidsvisie. De mogelijke fusie 

werd onderzocht door een taskforce en de te verwachten nieuwe structuur zou als 

missie krijgen: “Het stimuleren van en vormen van netwerken tussen bedrijven en 

economische actoren, alsook het sensibiliseren van alle lagen van de bevolking, in het 

bijzonder de jeugd inzake technologie en wetenschap, innovatie, creativiteit en design, 

ondernemerschap en internationaal ondernemen”. Onder de noemer “Flanders Future” 

zou de opdracht er in bestaan: “om alle lagen van de bevolking, in het bijzonder de 

jongeren, voor wetenschap, techniek, technologie, ondernemerschap en innovatie te 

sensibiliseren, om een gestructureerd Vlaams en internationaal netwerk te creëren 

waarbinnen de Vlaamse overheid, kennisinstellingen, ondernemingen en andere 

intermediaire partners hun krachten bundelen en om informatie en knowhow in een 

kennis- en ontwikkelingscentrum te bundelen en te ontwikkelen”. 

De aangekondigde fusie kwam er uiteindelijk niet, maar in 2007 werd wel de 

campagne “Jij bent Flanders’ Future” georganiseerd. Kernboodschap van deze 

campagne was aan te geven dat innovatie een zaak is voor iedereen en niet alleen een 

hoogtechnologisch verhaal enkel bestemd voor een selecte groep.  

 

In 2008 gebeurde reeds een institutionele evaluatie van de eerste beheersovereenkomst 

tussen de Vlaamse overheid en Flanders DC. Het betrof een uitgebreide evaluatie 

waarbij de verschillende facetten van zowel de interne werking van Flanders DC als de 

positie van Flanders DC binnen het beleidsveld grondig doorgelicht werden.  

Deze evaluatie onderzocht volgende elementen: 

• de correctheid van aanwending van middelen door Flanders DC; 

• de effectiviteit van Flanders DC; 

• de efficiëntie van Flanders DC; 

• de positionering binnen het innovatielandschap; 

• relevantie van Flanders DC; 

                                                           
2
 Zie beslissing VR d.d. 28.05.2004. 
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• SWOT-analyse; 

• toekomstige monitoring van de performantie. 

 

Naast een deskstudie, een uitgebreide reeks interviews, een grootschalige online 

bevraging (gericht naar 70.000 potentiële Vlaamse klanten) en een internationale 

benchmark, werd ook een beroep gedaan op een internationaal panel van experten. 

Ook deze hebben door middel van een voorbereidende studie en bijkomende 

gesprekken met Flanders DC een mening gegeven over het functioneren van Flanders 

DC.  

 

De belangrijkste conclusies uit de evaluatie van 2008 worden hier even meegegeven: 

 

• Flanders DC heeft de doelstellingen van de eerste beheersovereenkomst 

behaald:  

o Er is een netwerk opgezet waarin initiatieven en ideeën m.b.t. creatief 

en internationaal ondernemerschap ontwikkeld worden en dit zowel 

lokaal als internationaal: 

o Er werden grote en kleinere activiteiten opgezet om creativiteit en 

innovatie te ondersteunen;  

o De doelgroepen werden in ruimte mate bereikt door de activiteiten 

zoals De Bedenkers, het Creativity World Forum, de Flanders DC 

Fellows en GPS voor ondernemingen;  

o Het kenniscentrum van Flanders DC heeft een groot aantal studies 

opgeleverd en heeft de kennis m.b.t. de link tussen creativiteit, 

innovatie en de economie verhoogd. De impact hiervan zou echter 

groter kunnen zijn indien er meer focus was; 

o Flanders DC is één van de meest gekende organisaties die creativiteit 

en ondernemerschap in Vlaanderen stimuleren, doch de partners die de 

tools van Flanders DC gebruiken zijn nog bekender en kunnen nog 

meer de boodschap van Flanders DC mee verspreiden; 

o Ook op het beleid heeft Flanders DC een impact gehad door de 

beïnvloeding van het politieke debat in de zin dat de innovatiediscussie 

verruimd werd van het puur technologische naar innovatie over alle 

domeinen heen. Deze impact zou echter nog groter moeten worden 

door een betere focus op beleidsmakers; 

o Uit de doelgroepenbevraging blijkt dat de respondenten die 

deelgenomen hebben aan activiteiten van Flanders DC een positievere 

attitude hebben t.o.v. creativiteit en ondernemerschap. 

• Daarnaast geeft de evaluatie ook aan dat Flanders DC goed en professioneel 

beheerd wordt. Wel wordt aangegeven dat het aangewezen is de middelen 

intern zo te verdelen dat er proportioneel meer middelen beschikbaar zijn voor 

sensibilisering en activering en dit voornamelijk t.o.v. het Kenniscentrum.  

• Tot slot werd geconcludeerd dat de in de beheersovereenkomst afgesproken 

indicatoren bijna allemaal gehaald werden met uitzondering van één indicator 

en dit ten gevolge van  een interne beslissing i.v.m. de organisatie van het 

Kenniscentrum.  

 

Naast conclusies, formuleerde de evaluatie eveneens een aantal aanbevelingen. Deze 

aanbevelingen richten zich zowel tot de Vlaamse overheid als tot Flanders DC zelf.  

 



 5

Als gevolg van een positieve evaluatie werd beslist om de subsidiëring van Flanders 

DC verder te zetten en werd een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2009-

2014 afgesloten. 

 

Bij het opstellen van deze nieuwe beheersovereenkomst werd naast de evaluatie van 

Flanders DC ook gebruik gemaakt van de resultaten van enkele analyses van het 

innovatielandschap in het algemeen en van enkele specifieke andere rapporten. 

 

Inderdaad, zo stelde het rapport van de Commissie Soete ter doorlichting van het 

innovatie instrumentarium in Vlaanderen (2007-2008) als één van de aanbevelingen 

dat de veelheid aan instrumenten omgebogen moeten worden tot een eco-

innovatiesysteem met een grotere complementariteit en eenvoud. Deze aanbeveling 

vormt de basis voor de bepalingen van de beheersovereenkomst van Flanders DC 

waarbij gestreefd wordt naar zo groot mogelijke voordelen voor de Vlaamse overheid 

door integratie van organisaties en opdrachten. 

 

In uitvoering van deze aanbeveling werd, in opdracht van het Agentschap 

Ondernemen (AO) in 2008 door KPMG een evaluatie gemaakt van de 

integratiemogelijkheden van Bizidee en Flanders Fashion Institute (FFI) in Flanders 

DC. Hieruit bleek dat een integratie van Bizidee en, met enigszins een aanpassing van 

de scope, van ook het FFI binnen Flanders DC een oplossing kon zijn voor het gebrek 

aan kritische massa van deze beide organisaties. Daarnaast laggen de opdrachten van 

deze organisaties in lijn met de vernieuwde missie van Flanders DC. 

 

Zo ontstond onder impuls en begeleiding van Flanders DC het Overleg Creatieve 

Industrieën (OCI). Dit overleg bestaat uit 26 organisaties uit de Vlaamse creatieve 

industrieën. Op de ViA-rondetafel van 27 mei 2011 werd de visienota “Creatieve 

industrieën in Vlaanderen” voorgesteld. Deze nota werd uitgewerkt door het Overleg 

Creatieve Industrieën en bevat, verspreid over 6 prioritaire thema’s, meer dan 50 

aanbevelingen om de plaats van de Vlaamse culturele en creatieve sectoren in onze 

economie en samenleving te garanderen, hen de ruimte geven om te groeien en hun 

innovatiekracht te exploreren. 

Samen met de visienota werden op de rondetafel ook de resultaten van een 

bedrijfseconomische impactstudie van de creatieve industrieën
3
 kenbaar gemaakt. Uit 

deze studie van het Flanders DC-kenniscentrum blijkt dat de culturele en creatieve 

sectoren meer dan 121.800 mensen in Vlaanderen tewerkstellen, een totale omzet van 

€ 23,9 miljard hebben en 3% van het BBP van Vlaanderen vertegenwoordigen. Niet 

alleen in Vlaanderen maar ook op Europees vlak wordt het maatschappelijk en 

economisch belang van de culturele en creatieve sectoren steeds meer benadrukt. 

Volgens een recente mededeling van de Europese Commissie
4
 stellen ze 6,7 miljoen 

mensen tewerk (3% van de totale tewerkstelling) en vertegenwoordigen ze 3,3% van 

het Europese BBP. Tussen 2008 en 2011 is gebleken dat de werkgelegenheid in de 

culturele en creatieve sectoren beter dan gemiddeld overeind bleef in de Europese 

economie. 

 

De Europese mededeling stelt verder dat de culturele en creatieve sectoren ook 

positieve spillover-effecten hebben op andere sectoren. Culturele en creatieve 

                                                           
3
 Creatieve Industrieën in Vlaanderen: Mapping en bedrijfseconomische analyse (2011) 

4
 Europese Commissie, Steun aan culturele en creatieve sectoren ten behoeve van groei en banen in de EU - 

(COM) 2012 537 final, Brussel, 26.09.12. 
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“content” dient vaak als voedingsbodem voor ICT-toepassingen en stimuleert de vraag 

naar geavanceerde consumentenelektronica en telecommunicatieapparatuur. Maar ze 

zijn bijvoorbeeld ook een belangrijke driver van toerisme. Daarnaast zijn ze een 

katalysator van innovatie in andere industrietakken, die zich steeds vaker beroepen op 

niet-technologische innovaties om concurrentieel te blijven. Zo worden elementen als 

“branding”, beleving, vormgeving en personalisering steeds belangrijker. 

 

De culturele en creatieve sectoren scheppen met culturele en creatieve producten en 

diensten die door hun esthetische, emotionele of culturele component aansluiten bij de 

culturele identiteit, de emotie en de belevenis die de consument zoekt. Zij leveren een 

onmisbare en publiek gewaardeerde bijdrage aan de ontwikkeling van een 

ruimdenkende, sociale en geëngageerde samenleving.  

Om dit potentieel aan te spreken en de professionalisering en de groei van de Vlaamse 

culturele creatieve sectoren te bevorderen, is een geïntegreerde aanpak nodig en 

moeten verschillende beleidsdomeinen betrokken worden. 

 

Flanders DC is een belangrijke partner voor het beleid in deze 

beleidsdomeinoverschrijdende aanpak. Zo neemt Flanders DC deel aan het 

expertisenetwerk creatieve en culturele sectoren (CCS).  

Dit netwerk werkt aan een geïntegreerd beleid voor de CCS en draagt bij tot een betere 

beleidsdomeinoverschrijdende ondersteuning en meer professionalisering van de 

sector. Door te streven naar een geïntegreerd beleid wordt een groter draagvlak 

gecreëerd voor de CCS en kunnen ze betrokken worden in het innovatieproces. 

Culturele en creatieve sectoren zijn immers een katalysator voor innovatie en kunnen 

ook bijdragen aan het Nieuw Industrieel Beleid (NIB), vooral aan de innovatiepijler 

‘transformatie door innovatie’ (slimme specialisatie). 

Naast de nieuwe beheersovereenkomst 2009-2014 tussen Flanders DC en de Vlaamse 

regering, heeft ook het Agentschap Ondernemen een convenant (2009-2014) met 

Flanders DC afgesloten en dit meer bepaald betreffende de integratie en taken van 

Flanders Fashion Institute vzw en de organisatie van de ondernemingsplanwedstrijd. 

 

Te verwachten evoluties in de beleidscontext 

Flanders DC zal ook in de toekomst een belangrijke partner blijven voor de 

beleidsmakers. De geformuleerde strategische doelstellingen in het regeerakkoord 

streven er immers naar de impact van de CCS tegen 2020 verder te verhogen. 

 

3. Doelstelling(en) van de evaluatie en beoogde resultaten 

 

De doelstelling van de evaluatie in de meest enge zin is aangegeven in de 

beheerovereenkomst zelf en is als volgt geformuleerd: “De evaluatie heeft als doel na 

te gaan in welke mate Flanders DC zijn missie en opdrachten heeft gerealiseerd en 

welke baten dit voor Vlaanderen heeft opgeleverd”.  
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De missie en opdrachten van Flanders DC moeten echter bekeken worden in functie 

van de eerder geschetste beleidscontext. Aldus wordt nagegaan of Flanders DC de 

beheersovereenkomst naar behoren heeft ingevuld, maar ook in op welke wijze zij 

heeft gefunctioneerd in het ruime beleidskader. Daarnaast wordt nagegaan in welke 

mate de conclusies een aanbevelingen van de vorige evaluatie van Flanders DC 

geïmplementeerd zijn en wat het effect hiervan geweest is. 

 

Als resultaten van de evaluatie worden verwacht: 

• Analyse van de missie van Flanders DC rekening houdend met de 

beleidsdoelstellingen en –context en met het beleidsveld ((afstemming en 

synergie met) andere actoren)).  

• Analyse van de wijze waarop Flanders DC haar missie, doelstellingen, 

opdrachten heeft vervuld in zowel de context van de beheersovereenkomst zelf 

als in functie van het ruime beleidskader.  

Dit omvat zowel een inhoudelijke analyse als een financiële analyse 

(aanwending subsidies, verantwoording subsidie, …) van zowel de 

beheersovereenkomst (o.a. opbouw reserves) als de planning en 

verantwoording door Flanders DC (jaarlijkse werkplannen, rapporten,…). Er 

wordt speciale aandacht besteed aan activiteiten binnen Flanders DC die nieuw 

zijn t.o.v. de vorige beheersovereenkomst zoals FFI en 

Ondernemingsplanwedstrijd.  

• Analyse van de impact van Flanders DC en analyse van de resultaten die 

Flanders DC heeft bereikt.  

• Analyse en beoordeling van de implementatie van de aanbevelingen en 

aanpassingen naar aanleiding van de vorige evaluatie. Zoals reeds aangegeven 

heeft er bij het beëindigen van de beheersovereenkomst 2004-2009 en het 

opstellen van de huidige beheersovereenkomst een evaluatie plaatsgevonden. 

Er dient geanalyseerd te worden welke conclusies van deze evaluatie tot 

vandaag nog van toepassing zijn en welke aanbevelingen er al dan niet 

geïmplementeerd zijn in de huidige beheersovereenkomst en waarom (niet). 

Tevens dient het doorwerken van de conclusies en aanbevelingen in de 

werking van Flanders DC te worden geanalyseerd. 

• Klantentevredenheidanalyse en een bevraging van de doelgroepen van 

Flanders DC.  

• SWOT-analyse van Flanders DC (en haar structuren) en dit rekening houdend 

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

• Analyse van enerzijds de huidige lijst van performantie-indicatoren en 

anderzijds de nieuwe voorgestelde lijst van performantie-indicatoren die 

voorgesteld wordt in het ex-ante luik van de zelfevaluatie van Flanders DC. 

• Analyse van het ontwerp van “beleidsplan” van Flanders DC voor de periode 

2014-2019.  

• Conclusies en aanbevelingen betreffende de huidige en toekomstige werking 

van Flanders DC in het ruime beleidskader (zowel in Vlaanderen als 

daarbuiten) en dit rekening houdend met de uitdagingen en bedreigingen 

waarmee Flanders DC in de toekomst zal worden geconfronteerd. Dit omvat 

aanbevelingen voor de opmaak van een nieuwe beheersovereenkomst, missie 

en opdrachten, performantie-indicatoren, doelstellingen, … (cf. 

ontwerpbeleidsplan). 
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4. Krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie 

 

De evaluatie dient conform de vraag in de beheersovereenkomst na te gaan in welke 

mate Flanders DC zijn missie en opdrachten heeft gerealiseerd en welke baten dit voor 

Vlaanderen heeft opgeleverd.  

De jaarlijkse evaluaties zijn in deze context voornamelijk interessant als input voor de 

institutionele evaluatie, net als de (door Flanders DC) op te stellen (en beperkte) 

zelfevaluatie.  

Art. 17
5
: 

“Tweede institutionele evaluatie na vijf jaar. Tijdens het tiende werkingsjaar, 

op het einde van onderhavige beheersovereenkomst, wordt in opdracht van de 

minister een grondige evaluatie doorgevoerd van de prestatie van Flanders 

DC. De evaluatie gebeurt in overleg met Flanders DC en ondermeer door 

inbreng van externe onafhankelijke experts en heeft als doel na te gaan in 

welke mate Flanders DC zijn missie en opdrachten heeft gerealiseerd en 
welke baten dit voor Vlaanderen heeft opgeleverd.”  

 

Daarnaast dient de evaluatie conform het convenant met het Agentschap Ondernemen 

een tevredenheidsenquête bij de eindgebruikers te bevatten.  

Art. 13
6
: 

“Een tevredenheidsenquête bij de eindgebruikers maakt deel uit van deze 

institutionele evaluatie. Hierbij moet een score van minimaal 8 op 10 worden 

behaald.”  

 

De krijtlijnen van de evaluatie waarvan hier sprake, worden verder verduidelijkt 

a.d.h.v. de evaluatievragen.  

 

De evaluatie dient tegen eind 2013 te zijn voltooid. Voor de evaluatie zal een beroep 

gedaan worden op een consultant die wordt aangeduid via een openbare procedure.  

De evaluatie zal ook gebruik maken van een (beperkte) zelfevaluatie opgesteld door 

Flanders DC en van hun ontwerp van beleidsplan voor 2014-2018.  

 

5. Evaluatievragen 

Volgende evaluatievragen worden naar voor geschoven (niet-limitatieve lijst): 

 

Resultaten/werking: 

• Heeft Flanders DC zijn doelstellingen zoals neergeschreven in de 

beheersovereenkomst gehaald en was dit op een aanvaardbare manier?  

• In welke mate zijn de acties/projecten/studies die Flanders DC heeft gerealiseerd in 

de beschouwde periode een concrete en onderbouwde vertaling van de 

doelstellingen (in de beheersovereenkomst) en in welke mate hebben ze 

bijgedragen tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen?  

• Welke belangrijke doelgroepen/gebruikers heeft Flanders DC hierbij 

geïdentificeerd en op welke manier worden deze benaderd? 

• In welke mate zijn de doelgroepen/gebruikers tevreden en dit zowel over Flanders 

DC zelf als over de aangeboden diensten/producten? 

                                                           
5
 Beheersovereenkomst 2009-2014 betreffende de ondersteuning van de activiteiten van Flanders District of 

Creativity vzw 
6
 Convenant 2009-2014 tussen Agentschap Ondernemen en Flanders District of Creativity vzw 
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• In welke mate zijn de acties/projecten/studies die Flanders DC heeft gerealiseerd 

doorgedrongen tot het veld én de doelgroepen/gebruikers en in welke mate zijn de 

studies vertaald in bruikbaar materiaal voor het veld en de 

doelgroepen/gebruikers? 

• Sluiten de missie en doelstellingen van Flanders DC nog aan bij de huidige 

beleidsdoelstellingen?  

• In welke mate heeft Flanders DC zijn performantie-indicatoren jaar na jaar 

behaald?  

• In welke mate reflecteren deze performantie-indicatoren de werking en impact van 

Flanders DC en in welke mate vormen ze een adequate vertaling van de 

doelstellingen? Waarom (niet)? Welke eventuele andere set van performantie-

indicatoren zou een betere vertaling van de doelstellingen en/of reflectie van de 

werking en impact vormen?  

• In welke mate houdt Flanders DC rekening met andere actoren/acties/projecten in 

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

samenwerking, synergie, afstemming, … en gebeurt dit pro-actief of eerder 

afwachtend?  

• In welke mate hebben de wijzigingen in de activiteiten van Flanders DC sinds de 

vorige beheersovereenkomstperiode bijgedragen tot de (beleids-)doelstellingen? 

Waarom (niet)?  

 

Financiële kant: 

• Werden de middelen door Flanders DC op een correcte manier aangewend? 

• Zijn de bijkomende middelen voor de bijkomende activiteiten (FFI en 

Ondernemingsplanwedstrijd ) voldoende gebleken? Waarom (niet)?  

• In welke mate zijn er (financiële) efficiëntiewinsten geweest door de toevoeging 

van FFI en Ondernemingsplanwedstrijd aan de werking van Flanders DC?  

• In welke mate wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot reserve-opbouw? 

 

Vorige evaluatie: 

• In welke mate zijn de aanbevelingen van de vorige evaluatie al dan niet 

geïmplementeerd in de lopende overeenkomst of in het beleidsplan? 

• In welke mate zijn er maatregelen genomen (zowel door de overheid (via de 

beheersovereenkomst) als door Flanders DC zelf) om aan de conclusies van vorige 

evaluatie tegemoet te komen? Waarom (niet)? 

• In welke mate zijn de conclusies en aanbevelingen van vorige evaluatie vandaag 

nog geldig? Waarom (niet)? 

 

Toekomst: 

• Wat zijn de sterke/zwakke punten van Flanders DC? Welke uitdagingen en 

bedreigingen dienen zich aan in de nabije toekomst, rekening houdend met het 

ruime beleidskader (zowel in Vlaanderen als daarbuiten)? 

• Op welke manier kan de performantie van Flanders DC in de toekomst worden 

gemonitord? Welke concrete performantie-indicatoren (min. 7 concrete suggesties) 

kunnen er gebruikt worden in een eventuele nieuwe beheersovereenkomst? 

• In welke mate beantwoordt het ontwerpbeleidsplan van Flanders DC voor 2014-

2019 aan de te verwachten beleidsevolutie en uitdagingen/opportuniteiten? 

Vormen de strategische en operationele doelstellingen een onderbouwde vertaling 

van de beleidsdoelstellingen? Is het overeenstemmende financieel plan realistisch 



 10

rekening houdend met de geformuleerde doelstellingen en rekening houdend met 

de te verwachten inkomsten? 

• Maakt het ontwerpbeleidsplan van Flanders DC duidelijk hoe Flanders DC zich 

inschakelt in de beleidsdoelstellingen betreffende Economie, Wetenschap en 

Innovatie? 

• Maakt het ontwerpbeleidsplan van Flanders DC duidelijk hoe Flanders DC zich 

positioneert in het beleidskader (Vlaams en internationaal)? Zijn de voorstellen in 

het ontwerpbeleidsplan plannen vernieuwend en zijn zij van belang voor het beleid 

en de daar geïdentificeerde belangrijke thema’s (cf. Via, Innovatiecentrum 

Vlaanderen, NIB, enz.)? 

• Is de voorziene uitvoering van het ontwerpbeleidsplan realistisch? 

• Komt het ontwerpbeleidsplan tegemoet aan de gedetecteerde zwaktes, maakt het 

voldoende gebruik van de gedetecteerde sterktes? 

• Biedt het ontwerpbeleidsplan een antwoord op de gedetecteerde bedreigingen en 

maakt het optimaal gebruik van de gedetecteerde kansen? 

 

 

Verwacht wordt dat de hoger geformuleerde vragen resulteren in de onder punt 2 

vermelde resultaten van de evaluatie.  

 

6. Onderdelen van de evaluatie en methodologie 

Onderdelen 

De evaluatie van Flanders DC zal bestaan uit: 

• Een (beperkte) zelfevaluatie (cf. beheersovereenkomst) door Flanders DC en 

dit op basis van een door het departement EWI aangereikte vragenlijst. 

• Onderzoek ex-post 

o Deskstudie van alle beschikbare documenten (incl. zelfevaluatie door 

Flanders DC); 

o Discussie met en bevraging van stakeholders; 

o Bevraging van de doelgroepen, (potentiële) klanten, gebruikers; 

o Gesprek met vertegenwoordigers Flanders DC; 

o SWOT-analyse. 

• Onderzoek ex-ante: Analyse ontwerpbeleidsplan Flanders DC in functie van 

(evoluerende) beleidscontext. 

• Formuleren van conclusies en aanbevelingen in rapport. 

 

Methodologie 

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

de zelfevaluatie dient de consultant alle hoger vermelde onderdelen van de evaluatie 

op zich te nemen.  

De bevraging van de doelgroepen/gebruikers en potentiële klanten dient als 

ondersteunend voor de evaluatie te worden beschouwd.  

 

De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van 

het departement EWI en het agentschap Ondernemen
7
 zijn opgenomen. Verder wordt 

een vertegenwoordiger van de minister als waarnemer opgenomen in de stuurgroep. 

                                                           
7
 Inhoudelijk bevoegde ambtenaar van het departement en een vertegenwoordiger van ASC. Van het agentschap 

wordt een inhoudelijk bevoegde ambtenaar (indien mogelijk en beschikbaar) uitgenodigd.  
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De externe consultant wordt uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep maar maakt 

er geen deel van uit.   

 

Timing: 

• Zelfevaluatie Flanders DC:  

o tegen eind september voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 

afgelopen periode (ex-post). 

o midden oktober voor het deel dat betrekking heeft op de toekomst (o.a. 

ontwerpbeleidsplan voor de periode 2014-2019). 

• Aanbesteding opdracht: af te ronden tegen eind september 2013. 

• Klantenbevraging: oktober-november 2013. 

• Tussentijdse rapportering: december 2013. 

• Eindrapportering: eind januari 2014. 

 

 

Deliverables: 

• Ontwerp van bevraging doelgroepen/gebruikers en potentiële klanten (go/no 

go) 

• Tussentijds rapport. 

• Eindrapport.  

 

 

Verwachte kostprijs: 67.000 euro exclusief BTW voor de opdracht uit te voeren door 

de consultant.  

 

 

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

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

 

Op 27.06.2013 zal een overleg plaatsvinden tussen het departement EWI en Flanders 

DC. In dit overleg zullen de grote lijnen van dit plan van aanpak besproken worden. 

Onderhavig plan van aanpak is inmiddels goedgekeurd door de verantwoordelijke 

entiteiten binnen EWI en is gevalideerd door de betrokken minister op xx.06.2013. 

 

Er vindt geen aparte gerichte informatieronde plaats t.a.v. deze stakeholders, wel is er 

reeds een bevraging van de doelgroepen en een consultatieronde van de stakeholders 

gepland. 

 

8. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie. 

 

Voor de evaluatie zal een beroep worden gedaan op een consultant. De consultant zal 

worden aangesteld via een aanbestedingsprocedure. Het is de bedoeling betreffende 

procedure eind september 2013 af te ronden. De afdeling Strategie en Coördinatie 

(ASC) van het departement staat in voor het geheel van (de afhandeling van) de 

aanbestedingsprocedure van de opdracht van de consultant. Dit omvat zowel het 

voortraject, de eigenlijke aanbestedingsprocedure als de opvolging van de uitvoering 

van de opdracht. 

 

Evaluatie met voornamelijk gebruik van externe expertise 
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Er zal een aanbestedingsprocedure opgestart worden om een consultant aan te stellen 

om deze evaluatie uit te voeren. Dit is zo bepaald in de beheersovereenkomst art. 17. 

Aldus zal voor de opdracht een bestek worden opgemaakt op basis van dit plan van 

aanpak. 

 

9. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 

 

Het eindrapport betreffende de evaluatie wordt (door ASC) in hard-copy bezorgd aan 

de minister, de inhoudelijk bevoegde entiteiten en het voorwerp van de evaluatie. 

Voor meer informatie omtrent het gebruik en verspreiding van de resultaten wordt 

verwezen naar de communicatiestrategie zoals uitgewerkt door het departement EWI 

(http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/wat-doen-we/beleidsevaluatie). 


