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1. Aanleiding voor de evaluatie  

 

De beheersovereenkomst tussen Flanders Technology International vzw (F.T.I vzw) en de 

Vlaamse overheid stelt in artikel 30 dat: 

 

“Uiterlijk op 31 mei 2012 wordt de uitvoering van deze Beheersovereenkomst geëvalueerd 

door een externe consultant met inbegrip van een bevraging bij de doelgroep. Voor de 

uitvoering van deze evaluatie zal de minister bevoegd voor wetenschapsbeleid in overleg met 

F.T.I en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie nadere modaliteiten bepalen.” 

 

De evaluatie van F.T.I vzw die in dit plan van aanpak wordt voorgesteld, is geen louter 

administratieve evaluatie maar heeft de ambitie om inhoudelijk dieper te gaan.  

 

De resultaten van deze evaluatie kunnen bovendien een basis vormen voor de 

beleidsvoorbereiding wat betreft het beleid op het vlak van wetenschapsbeleid zoals ook 

gesteld in bovenstaande artikel.   

 

De evaluatie zal worden opgestart van zodra alle vereiste formaliteiten vervuld zijn en vooral 

in de eerste helft van 2012 worden uitgevoerd. 

 

2. Beleidscontext  

 

Aanleiding voor het initiatief 

In 1982 vatte de toenmalige Vlaamse regering het idee op om een technologiebeurs Flanders 

Technology te organiseren. De organisatie hiervan gebeurde tot en met 1987 door de Vlaamse 

overheid zelf. Op 5 augustus 1988 besliste de Vlaamse regering om (Stichting) F.T.I vzw op 

te richten teneinde deze organisatie op zich te nemen.   

(Stichting) F.T.I vzw werd opgericht met nauwe banden met de Vlaamse regering: “het aantal 

leden van de vereniging aangeduid door de Vlaamse regering moet een meerderheid uitmaken 

in de algemene vergadering” en een jaarlijkse werkingssubsidie werd aan deze vereniging 

werd toegekend. Eén en ander maakt het onderwerp uit van de overeenkomst die werd 

afgesloten tussen de Vlaamse regering en (Stichting) F.T.I vzw op 5 augustus 1988, de 

zogenaamde basisovereenkomst.  

 

Om de band tussen de Vlaamse regering en (Stichting) F.T.I vzw te versterken, werd op 16 

juni 1994 een statutenwijziging doorgevoerd. Immers, door de statutenwijziging :  

• werden de minister-president en minister vice-president qualitate qua automatisch lid van 

de vereniging. 
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• werden de minister-president en minister vice-president qualitate qua beheerder van de 

vereniging. 

• werden de minister-president en minister vice-president qualitate qua automatisch 

voorzitter en vice-voorzitter van de vereniging. 

 

Evolutie in de beleidscontext (sinds de opstart van het initiatief) 

 

Popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie  

 

N.a.v. de staathervorming van 1993, werd het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid 

(nagenoeg volledig) overgeheveld naar de gemeenschappen en gewesten. Van meet af aan 

was er in het Vlaamse wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid veel aandacht voor de 

popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie.  

In 1994 resulteerde dit in de organisatie van de eerste Vlaamse Wetenschapsweek.  

Vanaf 1995 werd een specifiek beleid met betrekking tot de popularisering van wetenschap, 

techniek en technologische innovatie opgezet, dat (jaarlijks) werd geïmplementeerd in het 

actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie. Binnen het actieplan werden alle activiteiten 

beschreven die in het betreffende jaar zouden worden opgestart.  

Omdat de Vlaamse overheid niet over de mensen en de middelen beschikte om het actieplan 

(volledig) zelf te realiseren, werd een beroep gedaan op derden om de overheid bij te staan.  

Omwille van de expertise die (Stichting) F.T.I vzw had opgebouwd met de organisatie van de 

beurs “Flanders Technology International” en het feit dat hun doelstelling aanleunde bij deze 

van het beleid inzake de popularisering van wetenschap, techniek en technologische 

innovatie, werd ook (Stichting) F.T.I vzw aangesproken.  

 

Realisatie acties binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 

 

Zoals hoger aangehaald, werd (Stichting) F.T.I vzw al vanaf 1995 ingeschakeld bij de 

realisatie van een aantal acties gedefinieerd binnen het jaarlijkse actieplan 

Wetenschapsinformatie en Innovatie. 

Deze samenwerking werd geregeld via de raamovereenkomst inzake 

wetenschapscommunicatie d.d. 17.07.1995 die d.d. 23.12.1998 werd vervangen door de 

raamovereenkomst inzake Wetenschapsinformatie. In beide gevallen werd het deel van het 

actieplan dat jaarlijks door (Stichting) F.T.I vzw diende te worden gerealiseerd, 

gespecificeerd en verder gedetailleerd in een jaarlijks door beide partijen goed te keuren 

aanhangsel bij betreffende overeenkomst.  

 

Uitbating van het doe-centrum Technopolis 

 

Reeds in 1996 opperde (Stichting) F.T.I vzw de idee om een Vlaams doe-centrum wetenschap 

en technologie op te richten. (Stichting) F.T.I vzw diende een dossier in bij de Vlaamse 

regering, wat uiteindelijk in 2000 resulteerde in de opening van Technopolis. 

 

Aangezien een Vlaams doe-centrum voor wetenschap en technologie een belangrijke 

investering zou vereisen, werd door de Vlaamse regering geopteerd voor een bijkomende 

structuur naast (Stichting) F.T.I vzw. Zo werd beslist tot een dubbele structuur bestaande uit 

(Stichting) F.T.I vzw (met een duidelijke binding naar de Vlaamse regering cfr. supra) en een 
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investeringsmaatschappij Technopolis NV (met een duidelijke en 100% band naar de 

Vlaamse regering als aandeelhouder). 

Om deze structuur in de praktijk te brengen werd een overeenkomst afgesloten tussen de 

Vlaamse regering en (Stichting) F.T.I vzw omtrent de werking van Technopolis 

(overeenkomst d.d. 05.09.1997) en een overeenkomst tussen (Stichting) F.T.I vzw en 

Technopolis NV d.d. 15.12.1997 die de modaliteiten van samenwerking tussen beide regelt. 

 

Drie overeenkomsten en twee aanrekeningen 

 

De samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en (Stichting) F.T.I vzw die essentieel 

deel uitmaakt van het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie, resulteerde op dat 

ogenblik in drie overeenkomsten . 

De aanrekening (op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap) van de nodige middelen om 

de drie overeenkomsten te honoreren, gebeurde op twee verschillende basisallocaties. 

 

In het kader van zowel de ontwikkelingen rond Beter Bestuurlijk Beleid als wat betreft 

verhoogde transparantie, effectiviteit en efficiëntie, werd in 2002 dan de mogelijkheid 

geopperd om de rol van (Stichting) F.T.I vzw als structurele partner inzake de popularisering 

van wetenschap, techniek en technologische innovatie te verankeren binnen één 

overeenkomst. 

 

De inschakeling van (Stichting) F.T.I vzw als structurele partner in het actieplan 

Wetenschapsinformatie en Innovatie 

 

Het beleid inzake de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie en 

het hieraan verbonden instrument ter implementatie van het beleid ter zake, zijnde het 

actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie, werd uitvoerig geanalyseerd in het 

startonderzoek Wetenschapsinformatie. (Rapport beschikbaar op www.ewi-vlaanderen.be). 

Op basis van de in dit rapport geformuleerde aanbevelingen en rekening houdend met de 

ontwikkelingen in het kader van BBB, werd in het actieplan 2002 reeds werk gemaakt van de 

verbetering van de werking en uitvoering van het actieplan, een proces dat ook de volgende 

jaren werd verder gezet.  

Een element in dit proces was o.a. het consolideren van de samenwerking met het veld (van 

actoren) binnen het luik “structurele partnerships en/of projecten” van het actieplan.  

 

Rekening houdend enerzijds met deze ontwikkelingen en anderzijds met het feit dat 

(Stichting) F.T.I vzw een belangrijke structurele partner is, werd in de loop van 2002 dan ook 

bekeken of en op welke wijze de samenwerking kon worden verder gezet. 

 

Het doe-centrum Technopolis werd binnen het hoger vermelde startonderzoek reeds aan een 

benchmark onderworpen. Uit deze benchmark bleek alvast dat Technopolis degelijk werkt en 

een essentieel element vormt van het actieplan. Anderzijds kon de werking nog verbeterd 

worden. Tevens werden een aantal acties uit het actieplan geanalyseerd en dit eveneens via 

een benchmark. Elk van deze acties werd ontwikkeld binnen het luik van het actieplan 

waarvan de realisatie aan (Stichting) F.T.I vzw was toegewezen.  

Uit deze analyse bleek ook de degelijkheid en waarde van deze acties, hoewel er ook hier 

ruimte was voor verbetering.  
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Rekening houdend met deze analyse werd er dan ook voor gekozen de samenwerking met 

(Stichting) F.T.I vzw voort te zetten, zij het in een gewijzigde vorm, met name onder de vorm 

van één (beheers)overeenkomst en met één aanrekening voor de nodige middelen.  

Betreffende beheersovereenkomst bestrijkt de periode 01.01.2003 – 31.12.2007. 

 

Deze beheersovereenkomst werd geëvalueerd in de eerste helft van 2007 op basis van de 

realisatie van doelstellingen uit de beheersovereenkomst, en de baten die dit voor Vlaanderen 

heeft opgeleverd. 

De evaluatie bevatte onder meer een zelfevaluatie (ex-ante en ex-postluik), een benchmark 

met andere vergelijkbare centra en activiteiten, evaluatie en site visit door een panel van 

internationale experts, analyse van de beheersovereenkomst en het beleidsplan, 

methodologische analyse van performantie-indicatoren, financieel-juridische analyse, analyse 

van de werking, enz.  

 

Na afloop van deze evaluatie werd de huidige beheersovereenkomst 2008-2012 opgemaakt. 

Deze beheersovereenkomst bepaalt o.a. de afspraken tussen de Vlaamse overheid en F.T.I 

vzw over de uitvoering van een deel van het wetenschapscommunicatiebeleid van de Vlaamse 

overheid m.i.v. de performantie-indicatoren hieraan gekoppeld, de financiële betrekkingen 

tussen F.T.I vzw en de Vlaamse overheid, de wijze van rapportering en tot slot de 

evaluatiebepalingen waarnaar verwezen wordt in punt 1.  

 

Ontwikkelingen op het vlak van het beleid m.b.t. Wetenschapscommunicatie 

 

Het Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie, het instrument dat de Vlaamse overheid 

hanteert om het beleid ter zake te implementeren veranderde vanaf 2008 van naam naar 

Actieplan Wetenschapscommunicatie.  

 

In 2009 werd een studie opgezet die zowel een ex-post evaluatie omvatte van het beleid op 

het vlak van wetenschapscommunicatie sinds 2002 als een aantal beleidsscenario’s voor de 

toekomst ontwikkelde. Deze studie werd afgerond begin 2010. 

 

Medio 2009 trad verder ook een nieuwe Vlaamse Regering aan. In de beleidsnota Wetenschap 

en Innovatie 2009-2014 wordt binnen de strategische doelstelling “Focussen op economische 

clusters, thematische speerpunten en grote projecten” (SD3) de operationele doelstelling 

(OD4) “Een sterker maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en innovatie” onderscheiden. 

In dit luik komt het wetenschapscommunicatiebeleid aan bod. 

Hierin wordt aangekondigd dat de Vlaamse overheid een werkbaar en integrerend kader moet 

aanbrengen en dit zowel voor de eigen initiatieven op betreffend gebied als voor deze van 

andere actoren. Ook wordt gesteld dat succesvolle acties uit het actieplan zullen worden 

verder gezet en dat binnen het doelgroepenbeleid ook meer aandacht zal gaan naar 

allochtonen en ander kansengroepen. De stimulering van jongeren om een loopbaan in 

wetenschap en technologie aan te vatten, blijft ook een aandachtspunt. 

 

Recente beleidsontwikkelingen met impact op het 

wetenschapscommunicatiebeleid 

 

Op 7 juli 2011 keurde het Vlaamse parlement een resolutie goed betreffende “Het verhogen 

van de uitstroom van het aantal afstuderenden in exact-wetenschappelijke en technische 

richtingen”. Deze resolutie is gebaseerd op de adviezen van 24 maart 2011 uitgebracht door 

de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), nl. “Advies over een stimuleringsplan voor 



5 

 

wetenschappen en techniek in het onderwijs” en door de Vlaamse raad voor wetenschap en 

Innovatie (VRWI), nl. “Naar een integraal beleid voor wetenschappelijke en technische 

knelpuntrichtingen”. 

 

Als antwoord op deze resolutie wordt er een geïntegreerd actieplan over deze problematiek 

voorbereid door drie beleidsdomeinen: Onderwijs en Vorming, Economie, Wetenschap en 

Innovatie en Werk en Sociale Economie 

 

De beleidsbrief Innovatie, 2010-2011, van mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en 

Armoedebestrijding geeft aan dat er een communicatieplan zal uitgewerkt worden. Hiervoor 

zullen de verschillende doelgroepen en de verschillende boodschappen duidelijk 

geïnventariseerd worden en voor elke doelgroep het beste communicatiekanaal aangeduid 

worden. Bij het uitwerken van het communicatieplan zal ook onderzocht worden welke 

nieuwe instrumenten ingeschakeld kunnen worden zodat alle doelstellingen kunnen 

gerealiseerd worden en alle beoogde doelgroepen bereikt worden in één samenhangende 

boodschap, zowel qua woord als beeld.  

 

Ook in de beleidsbrief 2011-2012 is er aandacht voor dit communicatie plan. Dit plan wil 

zowel met een duidelijke boodschap het imago van wetenschap en innovatie in Vlaanderen 

verbeteren als de communicatie over de bestaande 

wetenschappelijke/wetenschapscommunicatieve initiatieven en instellingen overkoepelen en 

beter op elkaar afstemmen. Daarnaast wordt het duidelijk maken aan het grote publiek dat 

wetenschap, onderzoek en innovatie kort bij hun eigen leefwereld staat en noodzakelijke 

onderdelen zijn van de beoogde transformatie van de economie als belangrijke doelstelling in 

de beleidsbrief 2011-2012 naar voor geschoven. 

Een meerjarig marketing- en communicatieplan rond wetenschap, technologie en innovatie 

zal in 2012 ontwikkeld worden en zal enerzijds rekening houden met deze doelstellingen en 

anderzijds aansluiten bij de acties in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid (NIB).  

Op deze manier wil het nieuwe globale wetenschapscommunicatieplan een brede 

maatschappelijk rol vervullen die aanvullend is op de doelstellingen en acties van het meer 

gerichte actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en 

techniek dat i.s.m. andere beleidsdomeinen wordt voorbereid.  

 

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

 

De evaluatie heeft o.a. tot doel na te gaan in hoeverre F.T.I vzw de eigen doelstellingen én de 

doelstellingen die de Vlaamse overheid met deze ondersteuning nastreeft, heeft bereikt. Een 

aantal specifieke activiteiten van F.T.I vzw worden diepgaand geëvalueerd. Daarnaast wordt 

nagegaan in welke mate de conclusies een aanbevelingen van de vorige evaluatie van F.T.I 

vzw geïmplementeerd zijn en wat het effect hiervan geweest is.  

 

De beoogde resultaten van de evaluatie zijn:  

• SWOT-analyse van de werking van F.T.I vzw; 

• een analyse en beoordeling van de bekendheid en het bereik van F.T.I vzw 

• een analyse en beoordeling van de wijze waarop F.T.I vzw haar missie, doelstellingen 

en 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 (opbouw subsidie a.d.h.v. indicatoren, globaal 

financieringsmodel, aanwending subsidies, verantwoording subsidie, …) van zowel de 
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kaderovereenkomst (o.a. opbouw reserves) als de planning en verantwoording door 

F.T.I vzw (beleidsplan, jaarlijkse werkplannen, rapporten,…) en dit rekening houdend 

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

synergie met andere actoren). 

• financiële analyse en beoordeling; 

Het gaat hier om een diepgaande financiële analyse/audit waarin zowel de totale 

inkomstenzijde als de uitgaven nader bekeken worden.  

Daarnaast dient hier ook de wijze waarop de financiering van F.T.I vzw is opgebouwd 

en de relatie tussen F.T.I vzw en Technopolis N.V. geanalyseerd en geëvalueerd en dit 

voornamelijk wat betreft de pure financiële aspecten. De juridische en 

managementaspecten dienen slechts in beperkte mate geanalyseerd te worden.  

In deze financiële analyse dient bijzondere aandacht te gaan naar de transparantie van 

de financiering in het algemeen en specifiek o.b.v. de huidige rapportering aan de 

Vlaamse overheid. 

• analyse en beoordeling van de effecten en de impact van F.T.I vzw; 

• analyse en beoordeling van een specifiek aantal activiteiten;  

Dit onderdeel bevat een analyse van zowel alle financiële, inhoudelijk als 

organisatorische elementen van een aantal (4 à 5) door de opdrachtgever bepaalde 

activiteiten van F.T.I vzw die binnen het kader van de beheersovereenkomst vallen.  

• analyse en beoordeling van het in de kaderovereenkomst gehanteerde 

financieringsmodel (effecten van de PI’s, onderlinge effecten, enz.); 

• 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 2003-

2007 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 F.T.I vzw 

te worden geanalyseerd.  

• analyse en beoordeling van het ontwerp van strategisch plan van F.T.I vzw voor de 

periode 2013-2017. 

• conclusies en aanbevelingen betreffende een verbeterde werking en inschakeling in 

het ruime beleidskader en dit rekening houdend met de uitdagingen en bedreigingen 

waarmee F.T.I vzw in de toekomst zal worden geconfronteerd. Dit omvat 

aanbevelingen voor de opmaak van een nieuwe overeenkomst, missie en opdrachten, 

performantie-indicatoren, doelstellingen, wijze van ondersteuning door de Vlaamse 

overheid (cf. financieringsmodel)), …( Cf. ontwerp strategisch plan)).  

 

Deze resultaten zullen worden gebundeld in een eindrapport met een aparte 

managementsamenvatting.  

 

4. Bepalen van de krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie (can/will (not) do)  

 

Voor de evaluatie van F.T.I vzw zijn de volgende gegevens ter beschikking:  

• Nota’s en Beslissingen Vlaamse regering;  

• Beheersovereenkomst met F.T.I. vzw voor de periode 2008-2012;  

• Het beleidsplan 2008-2012 inclusief begroting; 

• Het visieplan voor de periode 2009-2013 waarnaar verwezen wordt in de 

beheersovereenkomst;  
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• Jaarlijkse werkplannen inclusief begroting; 

• Documenten i.v.m. advies IF; 

• Jaarlijkse werkingsverslagen inclusief financieel verslag; 

• Eindrapport (beschikbaar tegen 29 februari 2012) bestaande uit: 

o Samenvatting van de reeds ingediende werkingsverslagen inclusief een 

overzicht van het jaar 2011;  

o Globaal rapport over de zelfevaluatie;  

o Globaal financieel overzicht voor de periode 2008-2010;  

o Voorlopig financieel overzicht voor het jaar 2011; 

o Relevant informatie- en communicatiemateriaal. 

• Resultaten van de tevredenheidsenquêtes gehouden onder de deelnemers door F.T.I 

vzw (uitgevoerd in het kader van de beheersovereenkomst);; 

• De statuten van F.T.I vzw;  

• Beleidsnota’s en beleidsbrieven beleidsdomein EWI; 

• Evaluatierapport Evaluatie van Flanders Technology International vzw. 2008;  

• Rapport “Ontwikkelen van beleidsscenario’s gericht op de korte, middellange en lange 

termijn voor het beleid en de acties op het vlak van de popularisering van wetenschap, 

techniek en technologische innovatie en dit (onder meer) op basis van een grondige 

analyse van het verleden. 2010”;  

• Actieplannen en de beleidsnota’s (www.wetenschapmaaktknap.be en www.ewi-

vlaanderen.be); 

• Wetenschaps- & innovatiedecreet;  

• Advies VLOR “Advies over een stimuleringsplan voor wetenschappen en techniek in 

het onderwijs”; 

• Advies VRWI “Naar een integraal beleid voor wetenschappelijke en technische 

knelpuntrichtingen”; 

• Resoluties Vlaams Parlement;  

• Parlementaire vragen en bijhorende antwoorden;  

• Andere relevante beslissingen;  

• het rapport van het startonderzoek Wetenschapsinformatie dat een aandeel evaluatie 

Technopolis en activiteiten georganiseerd door F.T.I. vzw bevat 

(www.wetenschapmaaktknap.be en www.ewi-vlaanderen.be);  

• Digitaal: websites: www.ewi-vlaanderen.be, www.technopolis.be en 

wetenschapsinformatienetwerk.be. 

 

Aantal randvoorwaarden: 

 

Inhoudelijk: De opdracht omvat de evaluatie van de uitvoering van de beheersovereenkomst 

tussen F.T.I VZW en de Vlaamse overheid.  

 

Financieel: De middelen die vrijgemaakt worden voor een evaluatie staan zo veel mogelijk in 

verhouding tot de financiële impact van het voorwerp van de evaluatie. Voor deze evaluatie 

project betekent dit dat er een budget van maximaal 120.000 euro (inclusief BTW) ter 

beschikking is voor de evaluatie. Deze middelen zijn beschikbaar bij het departement EWI  

 

Juridisch: De beheersovereenkomst tussen F.T.I vzw en de Vlaamse overheid stelt in artikel 

30 dat de uitvoering van de beheersovereenkomst geëvalueerd dient te worden door een 

externe consultant. Deze evaluatie dient volgens dit artikel minstens ook een bevraging bij de 

doelgroep te bevatten. 
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Timing: De evaluatie zal plaatsvinden van eind 2011 tot eind mei 2012.  

 

5. Bepalen van de evaluatievragen  

 

Onderstaande evaluatievragen komen aan bod (niet-limitatieve lijst)
1
:  

 

Resultaten/werking 

• In welke mate slaagt F.T.I vzw in zijn eigen doelstellingen en in deze van de Vlaamse 

overheid? Heeft F.T.I vzw zijn doelstellingen zoals neergeschreven in de 

beheersovereenkomst gehaald en was dit op een aanvaardbare manier?  

• In welke mate zijn de acties/projecten die F.T.I vzw 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 heeft F.T.I vzw hierbij geïdentificeerd en op welke manier 

worden deze benaderd? 

• Welke zijn de effecten van (de activiteiten van) F.T.I vzw bij de verschillende 

doelgroepen op korte en lange termijn?  

• Welke zijn de sterke/zwakke punten van en bedreigingen opportuniteiten voor F.T.I 

vzw rekening houdend met de verschillende beleidsdoelstellingen? Welke 

aanpassingen zijn gewenst om F.T.I vzw te verbeteren (o.a. wat betreft de werking van 

F.T.I vzw, de impact van de activiteiten van F.T.I vzw, het bereik, enz.)? 

 

Specifieke aspecten (min. 4 waaronder “Dag van de wetenschap 2010” en 

“communicatie”) 

• Wat is het bereik van F.T.I vzw (in het algemeen en voor een specifiek aantal 

activiteiten)? 

• Wat is de bekendheid van F.T.I vzw (in het algemeen en voor een specifiek aantal 

activiteiten)? 

• Wat is de tevredenheid bij de verschillende doelgroepen over hun deelname aan het 

initiatief (in het algemeen en voor een specifiek aantal activiteiten)?  

• Welke communicatie wordt er aangewend voor een specifiek aantal activiteiten? 

• Hoe gebeurt de bepaling van het vooropgestelde budget voor een aantal specifieke 

activiteiten?  

• In welke mate gebeurt de besteding van middelen voor een specifiek aantal activiteiten 

efficiënt?  

 

Rapportering 

• In welke mate is de huidige rapportering adequaat om F.T.I vzw op te volgen? Zijn er 

aanpassingen aangewezen voor een nieuwe beheersovereenkomst en welke? 

• Welke zijn de elementen in de inhoudelijke en financiële verantwoording in de 

overeenkomst van F.T.I vzw t.a.v. Vlaamse overheid? Zijn deze voldoende 

transparant? Staan deze in verhouding tot de middelen?  

 

Financiële kant 

Het gaat hier om een diepgaande financiële analyse inclusief financiële audit. 

                                                 
1
 Opgelijste evaluatievragen zijn opgesplitst per thema, doch meerdere vragen zijn overlappend en kunnen onder 

verschillende thema’s geplaatst worden. 
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• Werden de middelen door F.T.I vzw op een correcte en efficiënte manier aangewend? 

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

Welke voor- en/of nadelen heeft de reserve-opbouw?  

• In welke mate heeft F.T.I vzw andere inkomsten? Welke inspanningen worden 

hiervoor geleverd?  

• Wat zijn de sterke en zwakke punten van het financieringsmodel in de overeenkomst? 

Hoe kan dit financieringsmodel verbeterd worden?  

• Welke verbeteringen/aanpassingen worden aanbevolen?  

• Is de financiële verantwoording voldoende transparant? 

• In welke mate staat de grootte van de financiering in verhouding met de 

doelstellingen? En in welke mate staat de grootte van de financiering in verhouding tot 

het totale budget van Wetenschapscommunicatie? 

• Op welke manier wordt het budget aan activiteiten toegewezen? In welke mate is deze 

toewijzing onderbouwd en transparant? 

• Is de verhouding tussen het vast en variabel gedeelte van de subsidie effectief?  

 

Samenwerking 

• In welke mate houdt F.T.I vzw 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? Specifieke aandacht dient hierbij te gaan naar de andere 

actoren binnen het actieplan wetenschapscommunicatie en/of het 

wetenschapscommunicatiebeleid. 

• In welke mate zijn partners tevreden over de samenwerking, synergie, afstemming? 

Wat is de mening van niet-partners die eveneens actor binnen het veld van 

wetenschapscommunicatie zijn?  

• In welke mate is er op internationaal vlak samenwerking?  

• In welke mate overlappen de activiteiten van F.T.I vzw met die van andere actoren?  

 

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 F.T.I vzw 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)? 

 

Performantie-indicatoren 

• Op welke performantie-criteria scoort F.T.I vzw goed en op welke minder? 

• In welke mate heeft het performantie-gedreven aspect van de financiële ondersteuning 

een invloed gehad op de algemene werking? 

• Op welke manier werd/wordt de performantie van F.T.I vzw gemonitord? Was deze 

adequaat?  

• In welke mate zijn de indicatoren die worden gehanteerd voldoende adequaat gebleken 

om de resultaten van F.T.I vzw te meten rekening houdend met de 

doelstellingen/opdrachten?  

• Zijn er voldoende kwalitatieve indicatoten en zo nee, welke kunnen opgenomen 

worden? Zijn de gekozen performantie-indicatoren relevant, dynamisch, up-to-date?  
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• Welke performantie-indicatoren ontbreken mogelijk en welke zijn overboden? Welke 

set performantie-indicatoren zouden in een volgende periode gekozen kunnen worden 

en waarom?  

• In welke mate geven de gebruikte indicatoren een goed beeld over de performantie? 

Zijn er andere en betere indicatoren te bedenken? 

 

Ontwerpbeleidsplan 

• In welke mate beantwoordt het ontwerpbeleidsplan van F.T.I vzw voor 2013-2017 aan 

de te verwachten beleidsevolutie en uitdagingen/opportuniteiten?  

• Vormen de strategische en operationele doelstellingen van het ontwerpbeleidsplan een 

onderbouwde vertaling van de beleidsdoelstellingen?  

• Is het overeenstemmende financieel plan van het ontwerpbeleidsplan van F.T.I vzw 

realistisch rekening houdend met de geformuleerde doelstellingen en rekening 

houdend met de te verwachten inkomsten? 

• Maakt het strategisch plan duidelijk hoe F.T.I vzw zich positioneert in het veld van 

actoren (i.h.b. de Vlaamse) en wordt voldoende duidelijk gemaakt hoe en met welke 

andere actoren zal worden samengewerkt en waarom? 

 

6. Bepalen van de onderdelen van de evaluatie en de methodologie  

 

Deze evaluatie is in eerste instantie een ex-post evaluatie. De resultaten van deze evaluatie 

vormen bovendien een basis voor de nieuwe beheersovereenkomst met F.T.I vzw.  

 

De evaluatie zal bestaan uit twee grote luiken: een kwalitatief en een kwantitatief. Voor de 

uitvoering van beide luiken zullen verschillende methoden worden gebruikt: 

• Deskstudie m.i.v. een financiële audit (gebaseerd op alle beschikbare documenten). 

• Bevragingen van de verschillende doelgroepen om de tevredenheid, het effect en de 

impact van F.T.I vzw te kunnen bepalen.  

• Consultatieronde van de stakeholders;  

• Interviews met vertegenwoordigers van F.T.I vzw;  

• Interviews met de andere actoren op het vlak van wetenschapscommunicatie;  

• Interviews met derden waarmee een samenwerking aangegaan werd;  

• Interviews met het beleid: dossierbehandelaars (kabinet + departement); 

 

Stuurgroep 

De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep. In de stuurgroep zullen 

vertegenwoordigers van het departement EWI (evaluatiecel en inhoudelijk bevoegde entiteit) 

en een vertegenwoordiger van de bevoegde minister zetelen. Het departement zit de 

stuurgroep voor en levert de secretaris
2
 en de vertegenwoordiger van de minister neemt deel 

aan de vergaderingen van de stuurgroep in de hoedanigheid van waarnemer.  

De externe consultant (zie punt 8) wordt uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep maar 

maakt er geen deel van uit. 

 

De stuurgroep staat in voor de opvolging van de uitvoering van de opdracht en de 

kwaliteitsbewaking.  

 

Timing  

                                                 
2
 De voorzitter en secretaris behoren niet tot de inhoudelijk bevoegde entiteit (die het voorwerp van de evaluatie 

opvolgt).  
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De timing hieronder opgenomen, werd vastgelegd op xxxx 2011 in overleg met het voorwerp 

van evaluatie.  

• September-oktober 2011: Voorbereiden en uittekenen evaluatie: dit omvat het 

uitwerken van het plan van aanpak door de operationele werkgroep;  

• Eind oktober 2011: overmaken van het ontwerp plan van aanpak aan de bevoegde 

minister;  

• Eind oktober 2011: Informeren van/overleg met het voorwerp van de evaluatie 

betreffende een aantal essentiële onderdelen van de evaluatie zoals timing, verwachte 

inbreng, uitvoering van de evaluatie, verloop van de evaluatie; 

• Eind oktober 2011: Initiëren aanbestedingsprocedure; 

• Midden december 2011: Toekennen opdracht geïnitieerd door 

aanbestedingsprocedure;  

• Begin januari 2011: Start uitvoering opdracht; 

• Begin mei 2012: Oplevering ontwerp van eindrapport; 

• Medio mei 2012: Verbetering materiële fouten (I.s.m. voorwerp van de evaluatie); 

• Eind mei 2012: Oplevering eindrapport; 

• Begin juni 2012: Overmaken rapport(en) aan betrokken partijen. 

 

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

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

 

Op xx.xx.2011 zal een overleg plaatsvinden tussen het departement EWI en F.T.I vzw.  

 

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.xx.2011.  

 

Volgende stakeholders worden in dit kader onderscheiden:  

• De doelgroep (en) – zie hieronder voor een beschrijving 

• Andere actoren in het veld van wetenschapspopularisering;  

• Het bedrijfsleven;  

• De media;  

• Eventuele sponsors. 

 

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.  

 

Doelgroepen van het initiatief: 

F.T.I vzw heeft een erg ruime doelgroep met name van 4 tot 104. 

In deze doelgroep zijn er verschillende doelgroepen te onderscheiden:  

• kleuters;  

• schoolgaande jeugd; 

• ouders; 

• grootouders; 

• leerkrachten; 

• grote publiek;  

• bedrijven. 
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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 2011  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 

(zoals advies IF), de eigenlijke aanbestedingsprocedure als de opvolging van de uitvoering 

van de opdracht. 

 

Evaluatie met voornamelijk gebruik van externe expertise 

 

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. 30. 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 (www.ewi-

vlaanderen.be/beleidsevaluatie).  


