
AGENDA 

Discussiedag 'Beleidsrelevant economisch onderzoek' 

31 MAART 2022 

 

9u45  Online meeting open 

10u  Introductie 

10u10  Sessie 1: Ondernemerschap (30’ presentatie, 30’ vragen) 

In deze sessie komt de jaarlijkse bevraging rond ondernemerscultuur en -activiteiten in 
Vlaanderen aan bod. Er zal een overzicht gegeven worden van het soort indicatoren dat 
verzameld wordt en er zal ook dieper ingegaan worden op het wetenschappelijk onderzoek 
dat op basis van de verzamelde data gebeurde. Enerzijds zal de studie besproken worden 
waarin de overstap van intrapreneurship naar zelfstandig ondernemerschap in kaart wordt 
gebracht. Anderzijds zal besproken worden of zelfstandig ondernemerschap een interessante 
beroepskeuze kan zijn voor individuen die op de reguliere arbeidsmarkt minder aan hun 
trekken komen; in het bijzonder voor personen met ADHD-symptomen.  

Naast individuen, bevraagt STORE/Ecoom ook ondernemingen in Vlaanderen. De belangrijkste 
inzichten uit de panelbevraging van startende ondernemingen die in 2017-2020 werd 
uitgevoerd zullen aan bod komen. Zo zal dieper ingegaan worden op het belang van financiële 
kennis voor het ophalen van financiering, en de rol van de ‘crowd’ voor technologiebedrijven 
die nieuwe marktapplicaties proberen te identificeren. Sinds 2021 werd de focus verlegd naar 
duurzaam ondernemen door Vlaamse kmo’s. We overlopen de stappen die hier reeds 
genomen werden en de geplande dataverzameling voor 2022-2023. 

11u10  Sessie 2: Digitale Economie (25’ presentatie, 25’ vragen) 

De AI/CS-barometer brengt specifieke aspecten van Artificial Intelligence (AI) en Cybersecurity 
(CS) bij Vlaamse bedrijven in kaart, in het bijzonder het bewustzijn, de attitude, de adoptie, het 
gebruik van en de expertise in AI en CS. Deze sessie bespreekt (i) de ontwikkeling van de AI/CS-
barometer die gebaseerd is op een grootschalige representatieve enquête bij Vlaamse 
bedrijven, (ii) de aanwending van de AI/CS-barometer als een beleidsinstrument ter zake om 
een actuele monitoring te verschaffen van de maturiteit, drempels en noden inzake AI en CS 
ter flankering van het Vlaams AI-CS-beleidsplan, en wordt afgerond met (iii) een voorstelling 
van de resultaten van de eerste nulmeting inzake AI en CS die plaats vond in de zomer van 
2021. De AI/CS-barometer is het resultaat van een samenwerking tussen drie partners die elk 
een unieke thematische en/of methodologische expertise inbrengen, m.n. het Steunpunt 
Economie en Ondernemen (STORE/Ecoom), Imec en het Kenniscentrum Data & Maatschappij 
(KDM). 

12u  Einde voormiddag 

13u Sessie 3: Speerpuntclusters (20’ presentatie, 20’ vragen) 



Speerpuntclusters maken sinds 2017 deel uit van het Vlaamse clusterbeleid. In deze module 
wordt dieper ingegaan op de werkzaamheden die STORE/Ecoom verricht rond de monitoring 
en analyse van de zes Speerpuntclusters: Catalisti (chemie en kunststoffen), VIL (logistiek), SIM 
(materialen), Flux50 (energie en bouw), Flanders’ Food (voeding) en de Blauwe Cluster (blauwe 
economie). Sinds 2017 voert STORE een jaarlijkse monitoring uit waarbij de leden van de 
clusters in kaart worden gebracht en kernindicatoren worden berekend m.b.t. het aantal 
leden, de tewerkstelling, toegevoegde waarde en arbeidsproductiviteit van de clusters. 
Vervolgens gaat deze module ook dieper in op de vernieuwingen die gepland staan, zoals de 
nieuwe Flanders health.Tech cluster en het berekenen van bijkomende kernindicatoren (zowel 
economische als innovatie indicatoren). Tot slot worden de resultaten besproken van de 
analyse die werd uitgevoerd naar de impact van COVID 19 op de tewerkstelling in de 
speerpuntclusters. 

13u40 Sessie 4: Productienetwerken en Strategische sectoren (35’ presentatie, 35’ vragen) 

Recente schokken zoals Brexit, COVID-19 en momenteel ook de oorlogssituatie in Oekraïne 
zorgen ervoor dat de globalisering van de afgelopen decennia in vraag gesteld wordt. Naast de 
economische efficiëntie van de globale waardeketens neemt ook het belang van 
bevoorradingszekerheid en strategische onafhankelijkheid toe, en dit zowel voor producten 
(bv. mondmaskers) als voor leveranciers (bv. Russisch gas). Deze pijler vat de huidige 
academische literatuur rond globale productienetwerken samen in enkele ‘stylized facts’. De 
recente beschikbaarheid van de regionale wereld input-output tabellen (RIOD) laat toe om de 
huidige (inter)nationale inzichten empirisch te onderzoeken voor het Vlaams Gewest. De 
opdrachten binnen deze pijler sluiten nauw aan bij het ministerieel besluit rond het belang van 
strategische sectoren in het Vlaamse productienetwerk dat door minister Crevits werd 
toegekend aan STORE/Ecoom. 

14u50 Slotwoord (prof. Jozef Konings, 10’) 

15u  Einde beleidsdag 

 


