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Inleiding 

 

Het project “Facilitator Mechanism for the Establishment of an International Industrial 

Biotechnology Network (Phase 1)” (hierna kortweg het project) heeft tot doel het pad te 

effenen naar de oprichting van een “International Industrial Biotechnology Network” dat de 

toegang faciliteert tot technologieën die meerwaarde toevoegen aan biodiversiteit.  

 

Het project wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en ontvangt financiering van het 

departement Economie, Wetenschap en Innovatie. 

 

De organisatie van het project is als volgt geregeld: 

Er is een samenwerkingsovereenkomst d.d. 09.07.2009 tussen UNIDO en de Vlaamse 

overheid afgesloten voor de financiële ondersteuning van een trust fund onder het beheer van 

UNIDO. UNIDO is een agentschap van de VN met als missie de duurzame industriële 

ontwikkeling stimuleren in ontwikkelings- en groeilanden om de armoede te bestrijden en de 

algemene levenscondities te verbeteren.  

Het Instituut voor PlantenBiotechnologie voor Ontwikkelingslanden (IPBO) werd aangesteld 

als projectmanager van het trust fund. De samenwerkingsovereenkomst loopt af op 31 

december 2014.  

 

1. Aanleiding voor de evaluatie  

 

De eerder vermelde overeenkomst tussen UNIDO en de Vlaamse overheid, Departement EWI 

stelt in Annex A Part G: 

 

“A Mid-Term evaluation is to be undertaken after the completion of the first 24 months of 

project operation. The outcome of this evaluation determines the continuation and the amount 

of contribution by the Flemish Government. It implies that when evaluated positive the 

Flemish contribution may raise.” 

 

Onderhavig plan van aanpak heeft betrekking op de tussentijdse evaluatie van het project. De 

evaluatie die wordt voorgesteld, is geen louter administratieve evaluatie maar heeft de ambitie 

om inhoudelijk dieper te gaan.  

 

De resultaten van deze tussentijds evaluatie kunnen een basis vormen voor zowel de 

verderzetting als eventueel de omvang van de financiering van de Vlaamse overheid.  

 



 

 

De evaluatie zal zo snel mogelijk worden opgestart en hoofdzakelijk in september en oktober 

2011worden uitgevoerd. 

 

2. Beleidscontext  

 

Beleidscontext 

Het project Facilitator Mechanism for the Establishment of an International Industrial 

Biotechnology Network (Phase 1) kadert in de bijdrage van Vlaanderen tot het beantwoorden 

van de onderzoeksvragen rond wereldproblematiek. Hiervoor werkt Vlaanderen mee in 

verschillende  internationale programma’s.  

De samenwerking met UNIDO in dit project omtrent industriële biotechnologie moet in dit 

kader gezien worden. Een ander voorbeeld van dergelijke samenwerking is de samenwerking 

met UNESCO omtrent Ocean data- en informatieverwerking.
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De overeenkomst bepaalt dat de financiële ondersteuning t.b.v. het project geschat wordt op 

een bedrag van 250.000 euro per jaar en dit voor een periode van 5 jaar (2010-2014). 

Daarnaast dient opgemerkt dat de overeenkomst vermeldt dat de bijdrage van de Vlaamse 

overheid afhankelijk is van de jaarlijkse beslissing van het Vlaams Parlement omtrent het 

budget van de Vlaamse Gemeenschap.  

 

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

 

De evaluatie heeft o.a. tot doel na te gaan in hoeverre het initiatief de eigen doelstellingen én 

de doelstellingen die de Vlaamse overheid met de ondersteuning van dit project nastreeft, tot 

nu toe heeft bereikt en wat de vooruitzichten zijn wat betreft de nog te bereiken 

doelstellingen. 

 

De beoogde resultaten van de evaluatie zijn:  

• SWOT-analyse van het project tot nu toe; 

• een financiële analyse en beoordeling; 

• een analyse en beoordeling van het tot nu toe gedane werk; 

• een inschatting van het nog uit te voeren werk inclusief inschatting of dit nog 

realistisch/haalbaar is (binnen de resterende tijd) en welke randvoorwaarden hieraan 

eventueel gekoppeld zijn; 

• conclusies en aanbevelingen (zowel betreffende de toekomstige werking als 

betreffende de ondersteuning door de Vlaamse overheid). 

 

Deze resultaten zullen worden gebundeld in een eindrapport.  

 

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

 

Voor de evaluatie van het project zijn de volgende gegevens ten minste ter beschikking:  

• Beleidsnota’s en -brieven beleidsdomein; 

• Overeenkomst tussen UNIDO en Vlaamse overheid, Departement EWI ; 

• Jaarrapport/Voortgangsrapport betreffende het project met o.a. 

o Huidige resultaten wat betreft de operationele doelstellingen; 

o Overzicht van uitgaven en inkomsten. 

• Administratieve stukken i.v.m. toekenning van de middelen;  
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o Documenten i.v.m. advies Inspectie van Financiën; 

o Documenten i.v.m. begrotingsakkoord; 

o Nota aan de Vlaamse Regering betreffende bovenstaande overeenkomst. 

• Digitaal: de website www.unido.com en http://indbiotech.net/  

 

Aantal randvoorwaarden: 

 

Inhoudelijk:  

De opdracht omvat enkel de evaluatie van de implementatie van het project “Facilitator 

Mechanism for the establishment of an Internationale Industrial Biotechnology Network 

(Phase 1)”, m.a.w. het onderwerp van de overeenkomst.  

 

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. De middelen zijn 

beschikbaar bij het departement EWI.  

 

Juridisch: De overeenkomst tussen UNIDO en de Vlaamse overheid stelt in Part G dat er een 

tussentijdse evaluatie dient te gebeuren 24 maanden nadat het project opgestart is.  

 

Timing: De evaluatie zal plaatsvinden van juli tot eind oktober 2011.  

 

5. Bepalen van de evaluatievragen  

 

Onderstaande evaluatievragen komen aan bod.  

 

• In welke mate slaagt het project tot nu toe in zijn eigen vooropgestelde doelstellingen? 

Draagt het bij aan de millennium doelstellingen? Draagt het initiatief bij aan het 

realiseren van een bio-economie globaal/regionaal? 

• Wat zouden de gevolgen zijn indien er geen dergelijk initiatief zou zijn of indien het 

project halverwege zou worden stopgezet? 

• Wat zouden de gevolgen zijn indien de Vlaamse overheid de ondersteuning van dit 

project stopzet? 

• Wat zijn de tot nu toe behaalde resultaten? Komen deze resultaten overeen met de 

vooropgestelde doelstellingen, weliswaar rekening houdend met de timing?  

• Heeft het project zelf voldoende opportuniteiten gecreëerd? Waarom (niet)? Vallen er 

binnenkort nog te verwachten?  

• Welke resultaten lijken er nog realistisch/haalbaar tegen het eind van het project? Wat 

zit er in de pijplijn? Welke randvoorwaarden zijn hiervoor eventueel noodzakelijk?  

• Wat valt er van het project de resterende termijn nog te verwachten?  

• Zijn er m.b.t. het project bijsturingen noodzakelijk? Waarom (niet)? Welke? 

• Zal het project tegen het einde van de termijn de vooropgestelde doelstellingen 

bereiken? 

• Is de opgezette organisatie van het project efficiënt voor de werking? In welke zin 

kunnen er verbeteringen aangebracht worden aan de organisatie? Wordt het project 

goed gemanaged? Is de opgezette managementstructuur optimaal voor de werking? 

Wat zijn er eventuele knelpunten en mogelijke  verbeteringen?  

• Zijn de voorziene middelen voldoende gebleken voor de uitvoering van het project 

zoals gepland? Waar zijn de beschikbare middelen aan besteed? Verliep dit volgens de 



 

 

oorspronkelijke planning of zijn er wijzigingen opgetreden omtrent de besteding van 

de middelen in de loop van het project? 

• Is er een hefboomeffect gecreëerd door de middelen van de Vlaamse overheid? Is de 

omvang van de financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid voldoende om de 

vooropgestelde doelstellingen te bereiken?  

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

project t.a.v. Vlaamse overheid? Zijn deze voldoende voor een goede opvolging?  

• Wat zijn de sterke en zwakke elementen van het project? Zijn er daarnaast ook 

opportuniteiten en bedreigingen voor het project? (SWOT)  

• Welke visibiliteit heeft het project? Naar welke doelgroepen?  

 

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

 

Deze evaluatie is een tussentijdse evaluatie. De resultaten van deze evaluatie kunnen een basis 

vormen voor de verderzetting en eventueel de grootte van de financiering van de Vlaamse 

overheid.  

 

De evaluatie zal voornamelijk kwalitatief en minder kwantitatief zijn. Voor de uitvoering 

zullen verschillende methoden worden gebruikt: 

• Deskstudie (gebaseerd op alle beschikbare documenten). 

• Interviews met de uitvoerders van het project (UNIDO, IPBO);  

• Interviews met de dossierbehandelaar binnen EWI en het kabinet van de bevoegde 

minister.  

 

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  
 

De timing hieronder opgenomen, werd vastgelegd op 18.08.2011 in overleg met het voorwerp 

van evaluatie.  

• Juni-juli 2011: Voorbereiden en uittekenen evaluatie;  

• Juli-augustus 2011: Initiëren aanbestedingsprocedure; 

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

minister;  

• Augustus 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; 
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• Augustus 2011: Toekennen opdracht geïnitieerd door aanbestedingsprocedure;  

• 1 September 2011: Start uitvoering opdracht; 

• 15 oktober 2011: Oplevering ontwerp van eindrapport; 

• 2
de

 helft oktober 2011: Verbetering materiële fouten (i.s.m. voorwerp van de 

evaluatie); 

• Eind oktober 2011: Oplevering eindrapport; 

• Eind oktober 2011: Overmaken eindrapport 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 18.08.2011 zal een overleg plaatsvinden tussen het voorwerp van evaluatie en de 

dossierbehandelaar van de evaluatie.  

 

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 wordt overgemaakt aan de minister ter validering.  

 

Volgende stakeholders worden in dit kader onderscheiden:  

• Biotech industrie Vlaanderen; 

• Biotech academische groepen Vlaanderen; 

• UNIDO vertegenwoordigers; 

• IPBO vertegenwoordigers. 

 

Er vindt geen aparte gerichte informatieronde plaats t.a.v. deze stakeholders.  

 

Doelgroepen van het initiatief: 

Het initiatief kent verschillende doelgroepen.  

 

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 de eerste helft van juli 2011 op te starten. 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 

 

Er zal een aanbestedingsprocedure opgestart worden voor de uitvoering van deze evaluatie. 

Gezien de verwachte omvang, zal gekozen worden voor de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 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 tussentijds 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).  

 


