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1. Inleiding 

1.1. Steunpunten beleidsrelevant onderzoek 
Om haar beleid in prioritaire domeinen wetenschappelijk te ondersteunen, erkent en financiert de 
Vlaamse Regering sinds 2001 steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek. Op basis van een lijst 
van prioritaire thema’s die de Vlaamse Regering telkens vastlegde, werden sinds 2001 drie 
generaties van steunpunten beleidsrelevant onderzoek erkend en gefinancierd.  

De erkenning binnen elke generatie verliep telkens op basis van een oproep waar consortia van 
onderzoeksgroepen en -instellingen konden op intekenen met het oog op mogelijke erkenning 
voor een periode van (in principe) telkens vijf jaar. Kenmerkend aan elk van deze drie generaties 
steunpunten beleidsrelevant onderzoek was de centrale ondersteuning en cofinanciering vanuit 
het beleidsdomein EWI.  

In 2015 liep de erkenningstermijn voor de derde generatie steunpunten af en werd het 
steunpuntenprogramma als dusdanig afgevoerd, maar bleef de regelgeving voor de oprichting en 
erkenning van steunpunten beleidsrelevant onderzoek bestaan (cf. deel 1.2). Het Steunpunt 
“Duurzaam materialenbeheer in een circulaire economie” 2017-2021 is een steunpunt dat in de 
aldus gewijzigde context werd erkend en gefinancierd.  

De evaluatie van het Steunpunt “Duurzaam materialenbeheer in een circulaire Economie”, 
verderop “Steunpunt CE” genoemd, is het voorwerp van de evaluatie die in onderhavig plan van 
aanpak is uitgewerkt.  

1.2. Regelgevend kader 
Het huidig regelgevend kader voor steunpunten beleidsrelevant onderzoek bestaat uit: 

1. Artikel 63/13 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en de 
financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, hierna W&I-decreet genoemd. 

2. Het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 15 september 2006 betreffende de 
steunpunten van beleidsrelevant onderzoek, hierna Steunpuntenbesluit genoemd. 

3. Conceptnota (van 3 juli 2015) aan de Vlaamse Regering betreffende beleidsrelevant 
onderzoek.  

De bepalingen uit hogervermeld regelgevend kader vormen een belangrijk deel van de 
beleidscontext waarin het Steunpunt CE functioneert. Dit steunpunt werd – in overeenstemming 
met de regelgeving – na een oproep binnen het thema “Circulaire Economie” in 2016 erkend en 
vervolgens werd met betreffend steunpunt een beheersovereenkomst afgesloten. Deze 
beheersovereenkomst heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 – 31 december 2021. De 
beheersovereenkomst werd in december 2016 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 23 
februari 2017 door alle partijen ondertekend.  
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Het regelgevend kader wordt hieronder geschetst: 

Decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en de financiering van het wetenschaps- 
en innovatiebeleid – bepalingen over de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek. 

Artikel 63/13 (08/09/2014- ...)  

§ 1. De opdracht van een steunpunt betreft het verzamelen, analyseren en ontsluiten van 
beleidsrelevante gegevens, het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek en het 
verlenen van wetenschappelijke dienstverlening. 

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt vijfjaarlijks een lijst van thema's die aansluiten bij de 
bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en waarbinnen de 
beleidsvoering een ondersteuning vereist die gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten. 

De Vlaamse Regering erkent per thema één steunpunt voor een termijn van vijf jaar. 

§ 3. Door een beheersovereenkomst te sluiten met de Vlaamse Regering ontstaat voor de 
initiërende instelling het recht op een subsidie voor de werking van het betrokken steunpunt. Voor 
die subsidie gelden de volgende bepalingen: 

1° de Vlaamse Regering beslist, bij het bepalen van de lijst van thema's, over de subsidie die 
elk steunpunt tijdens de erkenningstermijn jaarlijks zal ontvangen. Die kredieten worden 
jaarlijks door het Vlaams Parlement goedgekeurd; 

2° de subsidie bestaat jaarlijks uit een vaste werkingsenveloppe en cofinanciering. De vaste 
werkingsenveloppe wordt gefinancierd vanuit de begroting die vastgelegd is voor het 
beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. De vaste werkingsenveloppe bedraagt 
maximaal 60 procent van de subsidie. De cofinanciering wordt gefinancierd vanuit de 
begroting voor de beleidsdomeinen waarbij het thema aansluit; 

3° de subsidie, zowel de vaste werkingsenveloppe als de cofinanciering, wordt tijdens een 
erkenningstermijn jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex, zoals bepaald in de 
begrotingsinstructies met als referentiedatum 1 januari van het eerste werkingsjaar van de 
erkenningstermijn. De gezondheidsindex wordt berekend door tabaksproducten, 
alcoholhoudende dranken, benzine en diesel te schrappen uit de index van de 
consumptieprijzen; 

4° als de jaarlijkse kosten voor de werking van het steunpunt lager liggen dan de jaarlijkse 
subsidie, mag de resterende financiering door het steunpunt overgedragen worden naar het 
volgende werkingsjaar binnen de erkenningstermijn. 

§ 4. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels op het vlak van: 

1° de samenwerkingsmogelijkheden tussen de initiërende instelling en andere actoren; 

2° de bepaling en de vereffening van de subsidie; 

3° de overdracht van de resterende financiering naar een volgend werkingsjaar binnen de 
erkenningstermijn; 

4° de procedure voor de aanvraag van een erkenning en van een subsidie; 

5° de invulling van de beheersovereenkomsten tussen de Vlaamse Regering en het bestuur 
van de initiërende instelling; 

6° de wijze waarop de werking van de steunpunten op metaniveau wordt geëvalueerd. 
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Besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de steunpunten van 
beleidsrelevant onderzoek 

Artikel 9 (01/03/2014- ...) 

De Vlaamse Regering sluit omtrent elk steunpunt een beheersovereenkomst af met het bestuur of 
de besturen van de initiërende instelling of instellingen. 

De beheersovereenkomst is een contract over de bijzondere regels en voorwaarden waaronder 
het steunpunt zijn beleidsondersteunende opdracht moet uitvoeren. 

Deze beheersovereenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en omschrijft tenminste: 

1° de minimale vereisten inzake de beheersstructuur van het steunpunt en de 
aansturingsmogelijkheden van de Vlaamse Regering binnen deze beheersstructuur; 

2° de minimale resultaatsverbintenissen van het steunpunt; 

3° de minimale behoorlijkheidsvereisten op het vlak van het financieel management, evenals 
de mogelijkheden om een bepaalde financiële reserve aan te leggen; 

4° de rapporterings- en controlemechanismen, inzonderheid de wijze van evaluatie van het 
steunpunt in de tweede helft van het voorlaatste kalenderjaar van de periode van erkenning; 

5° de remediërende en sanctionerende maatregelen in geval van niet-naleving van de 
beheersovereenkomst; 

6° de gevallen waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst tijdens de looptijd ervan 
kan worden gewijzigd. 

Conceptnota aan de Vlaamse Regering betreffende beleidsrelevant onderzoek 

Op 3 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota in verband met beleidsrelevant 
onderzoek goed1. In grote lijnen betekende de nota een zekere rationalisatie van het 
Steunpuntenprogramma Beleidsrelevant Onderzoek, dat op dat ogenblik aan de 3de generatie van 
steunpunten toe was.  

De EWI-middelen die tot dan toe voor het steunpuntenprogramma ter beschikking werden gesteld, 
werden hierbij geschrapt2.  

Dit betekende echter niet het einde van beleidsrelevant onderzoek, aangezien de Vlaamse Regering 
wilde blijven investeren in beleid dat gestoeld is op wetenschappelijke inzichten. Het hoger 
geschetste regelgevend kader bleef dan ook bestaan, maar de beleidsdomeinen werden 
geresponsabiliseerd om zelf initiatieven ter zake op te zetten. Het afstappen van het “keurslijf” van 
het steunpuntenprogramma had verder ook tot doel om de eigen initiatieven beter af te stemmen 
op de eigen kennisnoden, aangezien de beleidsdomeinen nu de mogelijkheid kregen om zelf de 
werkwijze, de vorm en de inhoud te bepalen. Verder hield de responsabilisering ook in dat 
eventuele oproepen, inclusief selectie- en erkenningsprocedures voortaan door de bevoegde 
ministers en entiteiten zelf moeten worden georganiseerd3.  

 
1 VR 2015 0307 DOC.0588-1. 
2 Dit betreft de “vaste werkingsenveloppe” waarvan sprake in het W&I-decreet.  
3 De centrale coördinerende rol die het beleidsdomein EWI (via de coördinerende minister en het Departement EWI) tot 
en met het einde van de 3de generatie steunpunten vervulde, viel m.a.w. weg vanaf 2016.  



6 
 

1.3. Oproep 2016 voor een steunpunt beleidsrelevant onderzoek binnen het thema 
“Circulaire Economie” 

Volgend op de conceptnota hoger vermeld, hechtte de Vlaamse Regering op 8 juli 2016 op voorstel 
van de Vlaamse minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw en de Vlaamse minister van Werk, 
Economie, Innovatie en Sport haar goedkeuring aan de oproep tot erkenning en financiering van 
een Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor het thema “Duurzaam materialenbeheer in 
een Circulaire Economie” (2017-2021)4. Deze oproep kaderde in het gewijzigde concept voor 
beleidsrelevant onderzoek, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering in de conceptnota ter 
zake (cf. supra). 

Dit toen nog op te richten steunpunt werd in de oproep gekaderd binnen het algemene 
steunpuntenprogramma en verder werden in de oproep de belangrijkste spelregels met betrekking 
tot een steunpunt uiteengezet.  

Daarnaast ging de oproep specifiek in op het thema van de oproep, met name “duurzaam 
materialenbeheer in een circulaire economie” en werden een aantal basisprincipes voor het (op te 
richten) Steunpunt CE vastgelegd: 

1. Verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevante gegevens:  
2. Uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek en dit zowel op lange als korte 

termijn met aandacht voor prioriteiten zoals beschreven in de beleidsnota omgeving 2014-
2019: 

3. Verlenen van wetenschappelijke dienstverlening. 

Vervolgens kwamen in de oproep ook de onderzoekslijnen van het beoogde beleidsrelevant 
onderzoek aan bod: 

1. Monitor van een circulaire economie. 
2. Economische effecten. 
3. Systeemveranderingen. 

Het relevante deel van het oproepdocument is opgenomen als Bijlage 2 bij dit plan van aanpak.  

Volgend op de lancering van de oproep werd een kandidatuur ingediend door een consortium 
bestaande uit UGent, KU Leuven-SAM, KU Leuven-Cedon, KU Leuven-HIVA, UA en VITO. Deze 
kandidatuur werd gunstig beoordeeld door de panels van experts5 die voor de beoordeling werden 
ingezet. Het aldus ingediende voorstel van de kandidaat voor erkenning en financiering van een 
steunpunt beleidsrelevant onderzoek voor het thema “Duurzaam materialenbeheer in een 
Circulaire Economie 2017-2021” werd d.d. 23.12.2016 geselecteerd bij beslissing van de Vlaamse 
Regering6.  

1.4. Steunpunt Duurzaam materialenbeheer in een Circulaire Economie 2017-2021 – 
beheersovereenkomst en meerjarenplan 

De beheersovereenkomst betreffende het Steunpunt CE loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2021 en omschrijft onder meer de opdrachten en aansturingsstructuur van dit 

 
4 VR 2016 0807 DOC.0786 
5 Het betrof een internationaal samengesteld wetenschappelijk panel van experts en een beleidsrelevant panel van 
experts.  
6 In het advies van de Inspectie van Financiën ter zake wordt opgemerkt dat het kabinet en de administratie concrete 
afspraken m.b.t. beleidsrelevantie moeten formuleren alvorens de beheersovereenkomst wordt ondertekend.  
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steunpunt. Deze beheersovereenkomst is opgesteld conform het basissjabloon dat onder meer 
voor de derde generatie van steunpunten beleidsrelevant onderzoek werd gebruikt.  

De strategische en operationele doelstellingen van het Steunpunt CE worden weergegeven in het 
meerjarenplan dat werd aangehecht bij de beheersovereenkomst7.  

Het meerjarenplan van het Steunpunt CE onderscheidt 8 onderzoekslijnen en bouwt in principe 
verder op de resultaten die werden verworven in het kader van het Steunpunt Duurzaam 
materialenbeheer (SUMMA) 2012-2016.  

Per onderzoekslijn onderscheidt het meerjarenplan een aantal werkpakketten met hieraan 
verbonden output. De output bestaat hoofdzakelijk uit een hoeveelheid data en uit de uitwerking 
en opvolging van een aantal indicatoren en rapporten (zowel academische rapporten als 
beleidsrapporten).  

Jaarlijks wordt in principe een subsidie van € 510.000 toegekend aan het steunpunt, behoudens 
een besparing die is uitgevoerd in 2019.  

2. Aanleiding voor de evaluatie van het Steunpunt Duurzaam 
materialenbeheer in een Circulaire Economie  

In het W&I-decreet is niet expliciet sprake van een evaluatie van de steunpunten, maar er wordt 
wel impliciet aangegeven dat de elementen voor de evaluatie in de beheersovereenkomst kunnen 
worden opgenomen (cf. art. 63/13, §4 5° van het W&I-decreet en zie ook deel 1.2).  

De eigenlijke evaluatie van het Steunpunt Duurzaam materialenbeheer in een Circulaire Economie 
wordt vermeld in zowel het steunpuntenbesluit als de beheersovereenkomst 2017-2021 (hierna 
beheersovereenkomst genoemd). Conform het steunpuntenbesluit (artikel 9, 4° van het derde lid) 
en de beheersovereenkomst (paragraaf 3.4.5), gebeurt de evaluatie door verschillende panels en op 
drie dimensies, nl. een wetenschappelijke, beleidsrelevante en bestuurlijke dimensie. Enerzijds 
wordt er een internationaal samengesteld panel van experts ingezet dat het steunpunt zal 
beoordelen op de wetenschappelijke dimensie en anderzijds wordt door de bevoegde minister een 
panel van experts samengesteld dat zal instaan voor de beoordeling van de beleidsrelevante 
dimensie. De evaluatie van de bestuurlijke dimensie gebeurt door beide panels. In de 
beheersovereenkomst is per dimensie van de evaluatie een lijst van evaluatiecriteria opgenomen 
op basis waarvan de expertenpanels hun respectievelijke evaluatie moeten uitvoeren.  

Verder specificeert de beheersovereenkomst dat de specifieke modaliteiten op methodologisch 
vlak wat betreft de globale evaluatie, zullen worden bepaald door de Vlaamse Regering en dat er 
overleg zal gepleegd worden met het steunpunt alvorens deze methodologie definitief wordt 
vastgelegd. 

Het steunpuntenbesluit noch eerder vermelde beheersovereenkomst bevatten inhoudelijke 
bepalingen over de verwachte evaluatie. 

 
7 Het initiële meerjarenplan zoals ingediend bij de oproep, werd nog bijgesteld in het kader van de onderhandelingen 
over het afsluiten van de beheersovereenkomst. Deze aanpassingen zijn zowel inhoudelijk als procedureel. Dit laatste 
heeft o.m. betrekking op het feit dat het steunpunt later dan voorzien werd opgestart.  
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3. Beleidscontext 

3.1. Aanleiding voor het initiatief 
Het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek werd in 2001 opgestart om 
wetenschappelijke ondersteuning te bieden aan het beleid en dit om snel en proactief in te kunnen 
spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het Steunpuntenprogramma is een 
hervorming van het eerdere Programma Beleidsgericht Onderzoek8 (1997-1999) waarbij op 
projectmatige basis werd gewerkt. Bij de steunpunten wordt de nadruk gelegd op structurele 
financiering en dit binnen beleidsrelevante thema’s (die door de Vlaamse Regering worden 
vastgelegd – cf. infra). 

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 haar beleid. Daarnaast omvat de opdracht ook kennisoverdracht 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. 

Door dit initiatief kan een aantal hoogstaande Vlaamse onderzoeksgroepen ook een kritische 
kennismassa uitbouwen. In tegenstelling tot andere programma’s zijn de steunpunten niet op 
onderzoeksfinanciering gericht. De overheid verwacht als opdrachtgever een duidelijke, bruikbare 
return. Het Steunpuntenprogramma ligt aan de basis voor een wisselwerking waarbij het beleid 
onderzoek steunt en onderzoek tegelijk het beleid steunt. 

De basis van een steunpunt wordt gevormd door één of meerdere onderzoeksgroepen van één of 
meerdere Vlaamse hogescholen en/of universiteiten, maar samenwerkingen met andere 
instellingen worden ook toegelaten, zodat maximaal tegemoet gekomen kan worden aan de 
geïdentificeerde prioritaire (beleids)thema’s. 

3.2. Evolutie in de beleidscontext sinds de opstart van het initiatief 
De belangrijkste evolutie in de beleidscontext sinds het opstarten van het Programma 
Beleidsrelevant Onderzoek is het verlaten van de programmastructuur die tot en met eind 2015 
werd aangehouden en die heeft geresulteerd in drie generaties van steunpunten beleidsrelevant 

 
8 De Vlaamse Regering startte in 1997 het Programma Beleidsgericht Onderzoek (PBO) op om te voldoen aan de behoefte 
aan wetenschappelijke onderbouw van het beleid. Het programma had een dubbele doelstelling: wetenschappelijke 
onderbouwing van het beleid en een stimulans bieden voor het onderzoek in de sociale wetenschappen en de cultuur- 
en gedragswetenschappen. Het programma bood van '97 tot '99 onder de vorm van een jaarlijks gebundelde oproep een 
transparante, objectieve, coherente en kostefficiënte benadering van beleidsgericht onderzoek. Dit gebeurde over alle 
bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid heen. De laatste PBO-studie liep af eind 2006. 
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onderzoek. Deze omslag werd ingezet naar aanleiding van de goedkeuring d.d. 03.07.2015 door de 
Vlaamse Regering van de conceptnota betreffende beleidsrelevant onderzoek (zie ook deel 1.1). De 
derde generatie steunpunten beleidsrelevant onderzoek liep dan ook af op 31 december 2015 en 
verder werden beleidsdomeinen geresponsabiliseerd om zelf steunpunten op te zetten, mocht die 
nood zich aandienen. 

Sinds de goedkeuring van eerder vermelde conceptnota zijn een aantal steunpunten 
beleidsrelevant onderzoek opgezet en dit binnen diverse beleidsdomeinen. Het Steunpunt CE is er 
hier een van en situeert zich binnen de beleidsdomeinen Omgeving en Economie, Wetenschap en 
Innovatie (EWI). Het overzicht van de steunpunten beleidsrelevant onderzoek die momenteel lopen, 
is hier beschikbaar.  

3.3. Toekomstige beleidsontwikkelingen 
Er worden in de onmiddellijke toekomst geen substantiële beleidswijzigingen verwacht in het 
regelgevend kader betreffende de steunpunten beleidsrelevant onderzoek. Het Steunpunt CE zelf 
loopt af op 31 december 2021 en wordt op dat ogenblik dus beëindigd. Een nieuwe oproep tot de 
erkenning van een steunpunt beleidsrelevant onderzoek voor het thema “Circulaire economie” is 
dan mogelijk.  

4. Doelstellingen van de evaluatie en beoogde resultaten 

4.1. Doelstellingen van de evaluatie van het Steunpunt CE 
Strikt genomen is het de bedoeling om het Steunpunt CE in de periode januari – april 2021 te 
evalueren op basis van de drie eerder vermelde dimensies (wetenschappelijkheid, beleidsrelevantie 
en bestuur). De vooropgestelde evaluatie zal echter ruimer opgevat worden en ook moeten leiden 
tot beleidsadvies voor toekomstige beleidsondersteuning binnen de beleidsvelden Omgeving en 
Economie, Wetenschap en Innovatie9 (bv. door middel van beleidsrelevant onderzoek). Verder dient 
er rekening mee gehouden te worden dat er (in andere beleidsdomeinen ook) nog andere 
steunpunten werden ingericht, dat het Steunpunt CE in principe voortbouwt op realisaties binnen 
de derde generatie van het steunpuntenprogramma10 en dat er voor de Vlaamse overheid ook een 
traject werd ingezet met doelstellingen gericht op de horizon van 2050 (Visie 2050).  

De evaluatie van het Steunpunt CE heeft dan ook als doelstelling om na te gaan in welke mate en 
op welke wijze het steunpunt de vooropgestelde doelstellingen heeft gerealiseerd met bijzondere 
aandacht voor zowel de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van het onderzoek als de 
beleidsrelevantie van de gerealiseerde producten en het gerealiseerde onderzoek. Dit alles dient te 
worden bekeken binnen het beleidskader waarin het Steunpunt CE opereert en met een oog voor 
de toekomstige beleidsontwikkelingen binnen de beleidsvelden Omgeving en Economie, 
Wetenschap en Innovatie.  

De evaluatie is niet gericht op het voortzetten van het consortium voor dit thema, maar verwacht 
wel aanbevelingen voor het opzetten van (toekomstig) beleidsrelevant onderzoek binnen de 
beschouwde beleidsvelden Omgeving, en Economie, Wetenschap en Innovatie.  

 
9 In eerste instantie inhoudelijk. Methodologisch is ook mogelijk, maar heeft bredere repercussies dan enkel voor het 
thema in kwestie.  
10 In de praktijk is gebleken dat dit nauwelijks het geval is.  

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/beleidsonderzoek%20in%20de%20Vlaamse%20overheid_0.pdf?timestamp=1520004908
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Bij het voeren van beleidsevaluaties wordt ernaar gestreefd om de evaluatie zo goed mogelijk te 
laten aansluiten bij, en input te laten aanleveren voor de beleidsvoorbereiding. Dit vraagt een 
goede balans tussen het ex-post- en het ex-anteperspectief van de evaluatie. Het ex-
anteperspectief dient dus minstens even prominent aan bod te komen in het geheel van de 
evaluatie als het ex-postperspectief.  

4.2. Beoogde resultaten/Elementen van de evaluatie van het Steunpunt CE 
Uitgaande van de doelstellingen van de evaluatie 2021 van het Steunpunt CE, worden als resultaten 
ervan minstens verwacht: 

1) Een evaluatie van de werking en het functioneren van het steunpunt. Dit omvat onder 
meer een analyse en beoordeling van de mate waarin het steunpunt in de periode 2017-
2021 zijn missie en taken zoals vooropgesteld in de regelgeving en in de 
beheersovereenkomst 2017-2021 heeft vervuld en de mate waarin het steunpunt de 
vooropgestelde doelstellingen heeft bereikt of zal bereiken, en dit binnen het ruime 
beleidskader. Dit laatste slaat zowel op de lokale (Vlaamse) context als op de ruimere 
(internationale) context.  

Dit omvat zowel een wetenschappelijke als een financiële analyse (aanwending subsidies, 
verantwoording subsidies, enz.) en een beoordeling van zowel de beheersovereenkomst 
(o.a. opbouw reserves) als de planning en verantwoording door het steunpunt (afstemming 
op meerjarenplan, jaarlijkse rapportering en verantwoording) en dit rekening houdend met 
de beleidsdoelstellingen en –context en met het beleidsveld ((afstemming en synergie met) 
andere actoren). De aansturing en de governance (zowel intern als extern) van het 
steunpunt zijn ook aandachtspunten in de werking en het functioneren van het steunpunt.   

2) Evaluatie van de prestaties en de impact van het steunpunt. Dit omvat onder meer een 
analyse en beoordeling van de wetenschappelijke/onderzoeksresultaten en -impact die het 
steunpunt in de beschouwde periode heeft behaald, een analyse en beoordeling van de 
resultaten die conform zowel de beheersovereenkomst als de meerjarenplanning zijn 
vooropgesteld, maar ook van de prestaties van het steunpunt in termen van 
onderzoeksoutput en beleidsrelevante output, het aantrekken van externe financiering, 
gerealiseerde samenwerkingsverbanden, het (onderzoeks)management, enz. Daarnaast is 
het de bedoeling om voor dezelfde periode de gerealiseerde impact op het vlak van het 
onderzoek (bv. in termen van globale wetenschappelijke output in relatie tot de ingezette 
middelen) en beleidsrelevantie in kaart te brengen en te beoordelen. Eventuele andere 
resultaten en impact die het steunpunt heeft gerealiseerd, komen hierin ook aan bod.  

3) Evaluatie van de relatie tussen het steunpunt en de Vlaamse overheid. Dit omvat zowel 
een analyse en beoordeling van de eigenlijke relatie en interactie als van de mate waarin 
en de wijze waarop het steunpunt tegemoet komt aan de beleidsondersteuning ten 
aanzien van de Vlaamse overheid en van de beleidsvorming.  

4) Vooruitblik naar mogelijkheden voor beleidsonderzoek in de toekomst, evaluatie van de 
meer generieke aspecten van de steunpuntenwerking. 

5) Conclusies op basis van de uitgevoerde analyses en beoordelingen (cf. supra) over het 
steunpunt, m.a.w. specifieke conclusies in dit verband, evenals meer generieke conclusies, 
o.m. wat betreft instrumenten voor beleidsrelevant onderzoek met betrekking tot de 
beleidsvelden Omgeving en Economie, Wetenschap en Innovatie.  
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De evaluatie moet leiden tot een eindrapport dat op basis van de afgeleide conclusies (o.m.) 
aanbevelingen formuleert over de specifieke beleidsondersteuning voor de beleidsvelden 
Omgeving en Economie, Wetenschap en Innovatie (bv. door middel van beleidsrelevant onderzoek) 
en de wijze waarop dit in de toekomst vorm kan worden gegeven.  

5. Krijtlijnen en draagwijdte van de evaluatie 
De evaluatie van het Steunpunt CE wordt ruimer opgevat dan in de regelgeving (W&I-decreet, 
Steunpuntenbesluit, beheersovereenkomst) is bepaald (cf. deel 4.1.). De draagwijdte en krijtlijnen 
van de evaluatie worden verder verduidelijkt a.d.h.v. de evaluatieluiken die voor zowel de 
(specifieke) evaluatie van het Steunpunt CE als voor de generieke evaluatie t.a.v. de beleidsvelden 
Omgeving en Economie, Wetenschap en Innovatie worden onderscheiden (zie deel 6).  

De evaluatie van het Steunpunt CE dient uiterlijk tegen 30 april 2021 te zijn voltooid. De evaluatie 
zal onder meer gebruik maken van een zelfevaluatie opgesteld door het Steunpunt CE11, die enkel 
zal bestaan uit een ex-postluik (terugblik)12. Voor de uitwerking van de zelfevaluatie kan het 
Steunpunt CE zich baseren op de richtlijn opgesteld door OVAM en het Departement EWI die is 
opgenomen als Bijlage 1. 

Er werd met het Steunpunt CE afgesproken om de verwachte zelfevaluatie op te leveren conform 
de voorziene timing ter zake. Deze timing wordt weergegeven in deel 6.4.  

De evaluatie van het Steunpunt CE zal gecoördineerd worden door de OVAM die hierin wordt 
bijgestaan door (de evaluatiecel van) het Departement EWI. Aldus wordt een plan van aanpak voor 
deze evaluatie opgesteld en dit conform de evaluatiepraktijk die het Departement EWI hanteert. 

6. Evaluatieluiken  
Rekening houdend met de hogervermelde doelstellingen en beoogde resultaten van de evaluatie 
(cf. deel 4.1), dient de evaluatie minstens te bestaan uit de hiernavolgende evaluatieluiken. De 
gekozen evaluatieonderwerpen (per luik) zijn niet altijd even strikt van elkaar te scheiden. 
Overlappingen tussen de luiken zijn dan ook niet uitgesloten. 

Verder is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de evaluatie van het Steunpunt CE 
vanuit verschillende invalshoeken zal worden bekeken. Niet alleen de organisatie en zijn werking 
op zich zullen geëvalueerd worden, maar ook de rol, positie en de impact ervan alsook in de 
transitiewerking binnen Vlaanderen Circulair. De evaluatie wordt dan ook opgezet vanuit 
verschillende dimensies, met name: 

1. Wetenschappelijk, beleidsrelevant en bestuurlijk (cf. deel 2 en dit minstens op basis van de 
overeenstemmende criteria zoals opgenomen in de beheersovereenkomst).  

2. Ex post (wat betreft het steunpunt zelf) en ex ante (wat betreft de toekomst van 
beleidsrelevant onderzoek in de beleidsdomeinen Omgeving en Economie, Wetenschap en 
Innovatie). 

 
11 Opgesteld op basis van een richtlijn/vragenlijst aangereikt door het Departement EWI en toegespitst op een (beperkt) 
aantal hoofdthema’s/-vragen. 
12 Aangezien de erkenning van het Steunpunt CE eindigt op 31 december 2021 is het weinig zinvol om in de gevraagde 
zelfevaluatie ook een ex-anteluik op te nemen. Het is immers niet zeker of in de periode vanaf 2022 opnieuw een 
steunpunt zal worden erkend, laat staan dat het hetzelfde consortium zou zijn dat de opdracht als steunpunt zou 
toegewezen krijgen of zou meedingen voor de toewijzing ervan.  
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3. Intern (vanuit het oogpunt van het Steunpunt CE zelf) en extern (vanuit het oogpunt van 
overheid, de doelgroepen/klanten en de belanghebbenden).  

4. Op zich en vanuit het systeemperspectief. Dit laatste betekent onder meer rekening 
houdend met andere actoren/instrumenten betreffende beleidsrelevant onderzoek. 

5. Regionaal en internationaal. 

Behalve de eerste dimensies die expliciet worden weergegeven in afzonderlijke onderdelen van de 
evaluatie, lopen de genoemde dimensies doorheen alle onderscheiden evaluatieluiken en worden 
ze enkel geëxpliciteerd waar nuttig en relevant.  

Tevens dient doorheen de evaluatie rekening te worden gehouden met de criteria die in de 
beheersovereenkomst zijn opgenomen voor wat betreft de dimensies vermeld onder punt 1 hoger. 

6.1. Ex-postevaluatie van het Steunpunt CE binnen de beleidscontext 
De ex-postevaluatie van het Steunpunt CE heeft minstens betrekking op de periode vanaf 2017 tot 
en met een zo groot mogelijk deel van 2021.  

In eerste instantie is het de bedoeling om uitgaande van de elementen van de oproep tot een 
steunpunt, de uitwerking hiervan in de meerjarenplanning die tussen het Steunpunt CE en de 
Vlaamse overheid werd afgesproken en vastgelegd, de doelstellingen, opdrachten en taken die aan 
het Steunpunt CE voor de periode 2017 tot en met 2021 werden toegekend, na te gaan of het 
Steunpunt CE deze doelstellingen heeft gerealiseerd en de beoogde resultaten heeft behaald of zal 
behalen tegen het einde van 2021. De basis voor deze beoordeling wordt gevormd door de 
doelstellingen en opdrachten van het steunpunt zoals beschreven in de regelgeving (W&I-decreet, 
Steunpuntenbesluit, de beheersovereenkomst 2017-2021 en zijn bijlage 1 (i.e. de meerjarenplanning)) 
en door de (jaar)verslaggeving die het Steunpunt CE dienaangaande heeft opgesteld. Een belangrijk 
element hierbij is de meerjarenplanning die het Steunpunt CE heeft opgesteld en dat samen met 
de beheersovereenkomst werd goedgekeurd en dat de basis vormt voor de werking tijdens de 
betreffende periode. Deze meerjarenplanning maakt integraal deel uit van de 
beheersovereenkomst 2017-202113.  

In dit onderdeel komt de eigenlijke werking en het functioneren van het Steunpunt CE aan bod en 
dit zowel administratief/organisatorisch, wetenschappelijk als financieel. De specifieke aansturing 
van steunpunten zoals voorzien in de regelgeving is hierbij een aandachtspunt. 

De verwachte ex-postevaluatie van het Steunpunt CE wordt hierna verder uitgewerkt in een aantal 
expliciete luiken.  

6.1.1. Evaluatie van de werking en het functioneren van het steunpunt 
De evaluatie waarvan hier sprake, heeft minstens betrekking op de algemene en de 
wetenschappelijke werking van het steunpunt. Deze werking is gebaseerd op de strategische 
doelstellingen, taken en opdrachten van het steunpunt zoals geformuleerd in de regelgeving (W&I-
decreet en Steunpuntenbesluit, maar ook de beheersovereenkomst met bijlage) en uitgaande van 
de oproep voor de erkenning van een steunpunt, uitgewerkt in de meerjarenplanning. Deze 
meerjarenplanning maakt als bijlage 1 integraal deel uit van de beheersovereenkomst. De 
verwachte analyse en beoordeling dienen te gebeuren rekening houdend met het ruime 

 
13 In de beheersovereenkomst 2017-2021 wordt naar dit document verwezen als “bijlage 1: het meerjarenplan”.  
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beleidskader. Met betrekking tot dit laatste wordt zowel de lokale (Vlaamse en federale) context 
als de ruimere internationale context bedoeld (zowel Europees als ruimer). 

De verwachte analyse en beoordeling omvatten zowel een inhoudelijke analyse (uitvoering 
meerjarenplanning (cf. supra), geleverde prestaties (o.a. realisatie doelstellingen, wetenschappelijke 
en beleidsrelevante output, communicatie, enz.)) als een financiële analyse (aanwending subsidies, 
verantwoording subsidies, enz.), als een beoordeling van zowel de beheersovereenkomst 2017-2021 
(o.a. opbouw reserves, geïdentificeerd takenpakket) als de planning en verantwoording door het 
Steunpunt CE (jaarlijkse werkplannen, rapporten, enz.) en dit rekening houdend met de 
beleidsdoelstellingen en –context en met het beleidsveld ((afstemming en synergie met) andere 
actoren), als de mogelijkheden voor opvolging (zowel intern als door de overheid). Verder is de 
samenwerking met andere actoren in het beleidsveld ook een aandachtspunt en dit zowel in de 
Vlaamse als de (ruime) internationale context.  

De verwachte analyse en beoordeling dienen op een hoog aggregatieniveau te gebeuren. Zo is het 
bijvoorbeeld niet de bedoeling om een diepgaande financiële analyse (audit) te maken, maar eerder 
na te gaan welke de inkomsten en uitgaven van het Steunpunt CE waren in de periode 2017-2021, 
of, welke en hoeveel externe financiering of middelen konden worden aangetrokken, hoe de 
middelen (en in het bijzonder de subsidies) werden aangewend, of de subsidies volstaan om de 
missie en opdrachten die het Steunpunt CE heeft, op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren.  

In het kader van de evaluatie van de werking en het functioneren van het Steunpunt CE dient ook 
aandacht te worden besteed aan de beheersstructuur en de governance van het steunpunt en dit 
zowel intern als extern. 

Verder wordt ook verwacht dat de functie “beleidsrelevant onderzoek” die in Vlaanderen onder 
meer van overheidswege wordt vorm gegeven door middel van steunpunten, wordt vergeleken 
met andere instrumenten voor beleidsonderzoek van de overheid. 

Dit luik omvat minstens een analyse en beoordeling van: 

• De bestuurswerking, governance en organisatie van het Steunpunt CE (intern en extern – 
waar dit laatste o.m. slaat op de aansturing van het steunpunt en meer bepaald de 
samenwerking met en het overleg binnen de stuurgroep als het forum waarin overleg 
wordt gepleegd tussen het strategisch niveau en het onderzoeksniveau). 

• Het personeelsbeleid met betrekking tot de opdracht, met bijzondere aandacht voor de 
mate van capaciteitsopbouw binnen het steunpunt, voor het personeelsverloop (met 
impact op de werking van het steunpunt) en voor de inzet van doctoraatsstudenten voor 
het onderzoek. 

• Het financieel beleid, waaronder samenstelling en controle van de begroting, de besteding 
van de beschikbare middelen over de diverse activiteiten, de resultatenrekening en de 
toetsing van de begroting aan de resultaten. Dit omvat ook een financiële analyse en 
beoordeling (aanwending subsidies, verantwoording subsidie, mate van externe 
fondsenwerving, enz.) van zowel de beheersovereenkomst (o.a. opbouw reserves) als de 
planning en verantwoording door het steunpunt (jaarlijkse werkplannen, rapporten, enz.), 
evenals een analyse en beoordeling van de effectieve en efficiënte inzet van de middelen. 
Dit omvat ook een analyse en beoordeling van de wijze waarop de middelen van het 
steunpunt werden ingezet en aangewend in relatie tot de vooropgestelde doelstellingen 
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(meerjarenplan) en de mate waarin de middelen voldoende zijn om de vooropgestelde 
doelstellingen te bereiken (cf. supra benchmark).  

• Het communicatiebeleid, waaronder de wijze waarop het steunpunt intern en extern zowel 
proactief als reactief informatie heeft verstrekt aan diverse doelgroepen (i.h.b. 
beleidsmakers en belanghebbenden, maar ook het grote publiek) over het onderzoek/de 
onderzoeksopdracht, de kwaliteit, duidelijkheid en volledigheid van informatie (waaronder 
de publicaties en de website), de aandacht voor (eventuele) anderstalige communicatie 
(bijvoorbeeld ten behoeve van buitenlandse instanties), de aandacht voor het verstrekken 
van beleidsrelevante informatie maar ook de informatieverstrekking t.a.v. het grote 
publiek.  

• De wijze waarop het Steunpunt CE in de beschouwde periode zijn (decretaal) vastgelegde 
opdrachten heeft uitgevoerd (o.m. aanpak, management, multidisciplinariteit, 
kennisuitwisseling, enz.) en dit onder meer op het vlak van het onderzoek, maar niet 
beperkt tot dit aspect. De goedgekeurde meerjarenplanning (incl. de wijzigingen hieraan 
tijdens de beschouwde periode) is hierbij richtinggevend. Bijzondere aandacht dient hierbij 
te worden besteed aan de mate waarin het Steunpunt CE in de beschouwde periode 
rekening heeft gehouden met de opmerkingen van de panels die het voorstel van het 
steunpunt binnen de oproep hebben beoordeeld én de mate waarin duidelijkheid werd 
gecreëerd over de minimale desiderata vanwege het beleid (kabinetten, OVAM, 
Departement EWI, Vlaanderen Circulair) wat betreft beleidsrelevantie14 en de mate waarin 
het steunpunt hier rekening mee heeft gehouden/kunnen houden. 

• De mate waarin het meerjarenplan concreet werd vertaald in de jaarlijkse begrotingen en 
activiteiten (cf. jaarlijkse rapportering). Aandachtspunten hierbij zijn de wijzigingen (via 
gevalideerde aanpassingen aan de planning) in de onderwerpen voor onderzoek, o.m. 
inhoudelijk en bestuursmatig (wat telkens gevalideerd werd door de stuurgroep), het feit 
dat bepaalde data niet beschikbaar waren/zijn, enz.  

• De mate waarin en de wijze waarop het steunpunt zijn doelstellingen zoals neergeschreven 
in de beheersovereenkomst 2017-2021 (annex meerjarenplan) heeft gehaald of zal behalen 
tegen het einde van de beheersperiode. 

• De mate waarin de voorziene acties effectief werden gerealiseerd, de mate waarin deze 
acties een concrete en onderbouwde vertaling van de doelstellingen zijn en ze hebben 
bijgedragen tot de realisatie van deze laatsten. Dit omvat ook een analyse en beoordeling 
van de mate van conformiteit van de realisaties met de inhoud van het meerjarenplan en 
specifiek wat betreft het kortetermijnonderzoek.  

• De bijdragen die het Steunpunt CE heeft geleverd aan de beleidsondersteuning in de 
beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Omgeving (OVAM en Vlaanderen 
Circulair) en waar nuttig en relevant aan deze van andere beleidsdomeinen.  

• De mate en wijze van samenwerking van het steunpunt met onderzoekspartners, 
beleidsactoren en andere stakeholders. Tevens zal de rol van het Steunpunt CE bv. t.o.v. de 
Vlaamse overheid als dienstverlener en leverancier van statistische data en kwantitatieve 
parameters worden onderzocht.   

• Eventuele andere relevante elementen.  

 
14 Cf. opmerking IF bij advies over de erkenning van het steunpunt.  
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Dit onderdeel omvat m.a.w. minstens een analyse van het doelbereik, het personeelsbeleid, het 
onderzoeksbeleid, het financieel beleid en het communicatiebeleid en dient – waar relevant – ook 
een onderscheid te maken tussen de onderscheiden onderzoekslijnen (cf. meerjarenplan).  

Het is de bedoeling dat dit luik van de evaluatie verder wordt uitgewerkt (o.m. door de consultant) 
tot een set van relevante evaluatievragen die leiden tot een onderbouwde beoordeling van de 
werking en het functioneren van het Steunpunt CE (en dit minstens wat betreft de hierboven 
genoemde aspecten) en aanleiding geven tot het realiseren van (een deel van) de verwachte 
resultaten van de evaluatie. 

6.1.2. Evaluatie van de prestaties van het Steunpunt CE en van de gerealiseerde impact 
Dit luik van de evaluatie heeft in eerste instantie betrekking op de resultaten die het Steunpunt 
CE heeft gehaald en dit in relatie tot zowel de beheersovereenkomst als het meerjarenplan15, maar 
deze zijn op zich onvoldoende om bv. een kwalitatief beeld te krijgen van de werking, prestaties 
en resultaten van het steunpunt. Het is dan ook de bedoeling dat de prestaties van het steunpunt 
niet alleen beoordeeld worden in termen van de vooropgestelde prestaties maar ook op basis van 
meer en andere gegevens. 

Specifiek is het de bedoeling dat de prestaties en resultaten van het steunpunt worden 
geanalyseerd en beoordeeld, bijvoorbeeld op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, maar ook 
wat betreft beleidsrelevantie.  

Daarnaast is het de bedoeling dat ook de impact van het steunpunt wordt nagegaan en 
beoordeeld en dit zowel wetenschappelijk, maatschappelijk, als economisch en beleidsmatig en dit 
bekeken over de periode vanaf 2017.  

Specifiek wordt minstens een analyse en beoordeling verwacht van:  

• De wetenschappelijke kwaliteit van de analyses, op basis van het potentieel voor vertaling 
van de analyses naar publicaties in A1-tijdschriften.  

• De mate waarin het Steunpunt CE heeft gewerkt aan de ontwikkeling van innovatieve en 
interdisciplinaire analysemethodes voor de vooropgestelde onderzoeksvragen. 

• De mate waarin maatschappelijke stakeholders betrokken werden in het 
onderzoeksproces.  

• De structurele samenwerking die het Steunpunt CE heeft uitgebouwd met andere 
steunpunten, en andere onderzoeksgroepen binnen de Vlaamse academia, om meer 
synergie te creëren (incl. de wijze waarop deze samenwerking tot stand werd gebracht). 

• Internationale werking van het steunpunt. Dit heeft onder meer betrekking op de mate 
waarin het onderzoek ook internationaal is gericht, een internationaal karakter heeft, mate 
waarin internationaal wordt samengewerkt, internationale weerklank van het onderzoek, 
enz. 

• De meerwaarde die het Steunpunt CE heeft opgeleverd voor het beleid en de 
beleidsbepaling (minstens voor wat betreft de beleidsdomeinen EWI en Omgeving (OVAM 
en Vlaanderen Circulair), maar ook ruimer).  

 
15 In het meerjarenplan worden werkpakketten geïdentificeerd met overeenstemmende output en dit meestal in 
kwantitatieve termen.  
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• De mate waarin de resultaten van de meta-evaluatie van de derde generatie steunpunten 
en van het steunpuntenprogramma hebben bijgedragen tot de werking en realisaties van 
het Steunpunt CE.  

• Eventueel andere nuttige elementen. 

Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan enerzijds de wetenschappelijke kwaliteit van 
de resultaten en anderzijds de relevantie van de resultaten. M.b.t. de relevantie dient er zowel 
gekeken te worden naar de wetenschappelijke relevantie als naar de relevantie voor het beleid en 
voor verschillende overheden. Hierbij dienen zowel de gerealiseerde producten als het 
gerealiseerde onderzoek mee in beschouwing genomen te worden. Waar nuttig en relevant, dient 
ook een onderscheid gemaakt tussen de onderscheiden onderzoekslijnen.  

Verwacht wordt dat de consultant voor dit luik eveneens een aantal relevante evaluatievragen 
formuleert die leiden tot een onderbouwde beoordeling van prestaties, resultaten en impact van 
het Steunpunt CE (en dit minstens wat betreft de hierboven genoemde aspecten) en die aanleiding 
geven tot het realiseren van (een deel van) de verwachte resultaten van de evaluatie.  

6.1.3. Evaluatie van de relatie tussen het Steunpunt CE en de Vlaamse overheid 
Een belangrijk aspect van elk steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek is de relatie met de 
Vlaamse overheid en dit in het bijzonder wat betreft de aansturing ervan. Omwille van de 
beleidsrelevantie is er een specifieke opvolging en monitoring voorzien vanuit de beleidsdomeinen 
waar het steunpunt in kwestie zich situeert.  

Dit onderdeel van de evaluatie houdt dan ook een beleidsanalyse in van de wijze waarop het 
steunpunt tegemoet komt aan de beleidsondersteuning t.a.v. de Vlaamse overheid. Dit omvat 
onder meer een analyse en beoordeling van: 

• De wijze van aansturing door de stuurgroep en de interactie met de verschillende 
klankbordgroepen: hoe verloopt de algemene opvolging en de inhoudelijke opvolging, 
welke bijkomende bepalingen werden in samenspraak met de stuurgroep of na consultatie 
van de klankbordgroepen vastgelegd16? 

• De mate waarin het steunpunt zijn werkzaamheden al of niet heeft moeten bijsturen 
tijdens de beschouwde periode.  

• De wijze waarop nieuwe beleidsvragen worden gesteld en door het steunpunt opgenomen 
worden. 

• De informatie-uitwisseling tussen het steunpunt en de overheid, toegankelijkheid van 
informatie voor het steunpunt en voor de overheid, absorptie van de informatie door de 
overheid. 

Waar nuttig en relevant dient ook in dit luik een onderscheid gemaakt te worden tussen de 
geïdentificeerde onderzoekslijnen.  

Verwacht wordt dat de consultant ook voor dit luik een aantal relevante evaluatievragen 
formuleert die leiden tot een onderbouwde beoordeling van de relatie tussen het Steunpunt CE 
en de Vlaamse overheid (en dit minstens wat betreft de hierboven genoemde aspecten) en die 
aanleiding geven tot het realiseren van (een deel van) de verwachte resultaten van de evaluatie.  

 
16 Dit heeft onder meer betrekking op de wijzigingen die in de periode 2016-2019 en in onderling overleg aan het 
meerjarenplan werden aangebracht.  
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6.2. Generieke evaluatie en ex-ante-evaluatie 
Hier wordt een analyse en beoordeling verwacht van meer generieke aspecten van de 
steunpuntenwerking en dit onder meer gebaseerd op de evaluatie van het steunpuntenprogramma 
(van 2015) én op onderhavige evaluatie van het Steunpunt CE. De ex-ante evaluatie gaat na waar 
de noden zitten voor verder beleidsrelevant onderzoek binnen het thema circulaire economie. Ze 
gaat ook in op de manier hoe deze noden kunnen ingevuld worden. Daarbij wordt niet alleen 
gekeken naar de oprichting van een nieuw steunpunt (al dan niet met een gewijzigde opdracht of 
werkwijze), maar ook naar andere mogelijkheden om dergelijk beleidsrelevant onderzoek te 
financieren en inhoudelijk aan te sturen. Het is onder andere belangrijk om te kijken hoe dit alles 
past binnen de beleidsnota 2019-2024 voor economie, wetenschap en innovatie en de beleidsnota 
2019-2024 voor omgeving. O.a. is in deze beleidsnota’s opgenomen dat er onderzocht zal worden 
hoe de strategische onderzoekscentra meer kunnen samenwerken rond het thema circulaire 
economie. De ex-ante-evaluatie levert een overzicht op van verschillende scenario’s om aan de 
geïdentificeerde noden voor beleidsrelevant onderzoek tegemoet te komen. De voorgestelde 
scenario’s dienen zowel inhoudelijk als budgettair te worden onderbouwd. 

6.3. Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van bovenstaande, dienen een aantal specifieke conclusies te worden 
getrokken over de werking van het Steunpunt CE in de periode vanaf 2017 en over de impact ervan. 
Daarnaast worden ook conclusies verwacht over beleidsrelevant onderzoek binnen het 
beleidsthema “Circulaire Economie”. Die geven aan welke de inhoudelijke noden zijn voor de 
toekomst. Daarnaast dienen aanbevelingen te worden geformuleerd over de specifieke 
beleidsondersteuning voor de beleidsvelden Omgeving en Economie, Wetenschap en Innovatie (cf. 
deel 6.2) (bv. door middel van beleidsrelevant onderzoek) en de wijze waarop deze in de toekomst 
vorm kan worden gegeven (o.m. toekomstscenario’s). 

6.4. Ondersteunende bronnen en werkzaamheden voor (de uitvoering van) de evaluatie 
van het Steunpunt CE  

Ten behoeve van de (uitvoering van) de evaluatie van het Steunpunt CE, zijn er een aantal 
ondersteunende bronnen ter beschikking, maar worden ook ondersteunende werkzaamheden 
uitgevoerd ten behoeve van de evaluatie.  

Volgende bronnen en werkzaamheden staan ter beschikking of zullen ter beschikking staan voor 
de evaluatie van het Steunpunt CE: 

• Het opstellen van een ex-postzelfevaluatie17 door het Steunpunt CE, bestaande uit een 
terugblik op een hoog aggregatieniveau, aangevuld met een SWOT-analyse. Deze 
zelfevaluatie zal het Steunpunt CE opleveren tegen uiterlijk 15/01/2021. 

• Voor de uitvoering van deze evaluatie kan verder ook gebruik gemaakt worden van zowel 
de verslaggeving van het Steunpunt CE, het meerjarenplan 2017-2021, specifieke 
werkplannen/rapporten, enz. (cf. ook de beheersovereenkomst) als de zelfevaluatie die het 
Steunpunt CE zal opstellen (cf. supra). De verwachte zelfevaluatie bestaat enkel uit een ex-

 
17 Voor het opstellen van de ex-postzelfevaluatie hebben de OVAM en het Departement EWI een richtlijn overgemaakt 
aan het Steunpunt CE waarin de minimale verwachtingen t.a.v. de op te stellen zelfevaluatie zijn opgenomen. Deze 
richtlijn is opgenomen als bijlage 1 bij het plan van aanpak.  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-economie-wetenschapsbeleid-en-innovatie
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postluik18 (terugblik) en is gebaseerd op de vragenlijst die de OVAM en het Departement 
EWI ter zake hebben opgesteld (cf. Bijlage 1.). 

7. Onderdelen van de evaluatie en methodologie 
Voor de uitvoering van de evaluatie-opdracht zal onder meer een externe consultant worden 
ingeschakeld, die zal worden aangewezen via een aanbestedingsprocedure (zie ook deel 7.3). Het 
is de bedoeling dat de consultant onder meer wordt ingezet om voorbereidend werk uit te voeren 
ter ondersteuning van de inzet van twee evaluatiepanels.  

De inzet van de evaluatiepanels kan in situ gebeuren en kan tegelijkertijd maar hoofdzakelijk 
parallel plaatsvinden, maar dit ligt niet a priori vast. Aldus kan de beoordeling van het Steunpunt 
CE in principe op basis van de bestuurlijke criteria ook meteen door beide panels en gezamenlijk 
worden uitgevoerd. Gelet op de huidige coronaproblematiek kan het aangewezen zijn om de 
expertenpanels online te organiseren.  

De uitwerking van de evaluatie-opdracht zal in grote mate overgelaten worden aan de consultant, 
die bij de offertevraag zal worden uitgenodigd om de onderscheiden evaluatieluiken (zie deel 6) 
zowel te vertalen in een relevante set van evaluatie-/onderzoeksvragen als aan te geven welke 
methodologieën zullen worden ingezet om de opdracht uit te voeren. Een aantal methodologieën 
dienen echter in ieder geval te worden aangewend voor de uitvoering van deze evaluatie. Deze 
worden in de volgende punten opgelijst.  

7.1. Onderdelen evaluatie en methodologie 
De evaluatie van het Steunpunt CE bestaat uit een ex-postevaluatie, aangevuld met een vooruitblik 
ten aanzien van de functie “beleidsrelevant onderzoek” in de beleidsvelden Omgeving en Economie, 
Wetenschap en Innovatie (cf. deel 6.2) en volgende methodes dienen minstens te worden ingezet 
voor de uitvoering van deze evaluatie: 

• De inzet van (2) panels van experts: een internationaal panel voor de beoordeling van het 
steunpunt op de wetenschappelijke criteria en een panel van experts voor de beoordeling 
ervan op de beleidsrelevante criteria. Beide panels dienen gezamenlijk te oordelen over het 
steunpunt wat de bestuurlijke criteria betreft. 

• Deskstudie. 
• Bevraging van diverse betrokkenen (het steunpunt zelf, belanghebbenden (waaronder 

beleidsactoren), partners, enz.). 
• Vergelijkende analyse van het instrument ‘steunpunt’ met andere instrumenten voor 

beleidsrelevant onderzoek (bv. raamcontract, aparte onderzoeksopdrachten, etc.). 

7.2. Planning voor uitvoering van de evaluatie 
De planning voor de uitvoering van de evaluatie is als volgt: 

• 16 oktober 2020: interne validatie van het ontwerp van plan van aanpak. 
• 19 oktober 2020: toelichting over het ontwerp van plan van aanpak en de verwachte 

zelfevaluatie aan het Steunpunt CE. 

 
18 In principe bestaat een zelfevaluatie uit een ex-post- en ex-anteluik, maar in dit geval is een ex-anteluik niet relevant, 
aangezien een steunpunt telkens op basis van een oproep wordt erkend en dus een andere samenstelling kan hebben 
van oproep tot oproep.  
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• Eind oktober 2020: finale validatie plan van aanpak en opstart procedure aanbesteding 
evaluatie-opdracht. 

• December 2021: toewijzing evaluatie-opdracht. 
• Eind december 2020: overmaken van de zelfevaluatie door het Steunpunt CE. 
• Januari 2021: start evaluatie-opdracht en eerste stuurgroepvergadering. 
• Januari-februari 2021: uitvoeren van interviews. 
• Januari-februari 2021: uitvoering opdracht en voorbereiding expertenpanel(s). 
• Eerste helft van maart 2021: voorstelling tussentijdse resultaten door consultant aan 

stuurgroep en oplevering tussentijds rapport. 
• Midden maart 2021: oplevering finaal tussentijds rapport voor experten. 
• Midden maart 2021: oplevering nota administratie over toekomst steunpunt en de 

uitvoering van beleidsrelevant onderzoek 
• Eind maart/begin april 2021: beoordeling Steunpunt CE door expertenpanel(s) en 

consolidatie beoordelingen. 
• 15 april 2021: oplevering ontwerp van eindrapport door de consultant.  
• 30 april 2021: oplevering finaal eindrapport door de consultant. 

Deliverables: 

• Eind februari 2021: Tussentijds rapport (ten behoeve van de panels van experts). 
• Eind april 2021: Eindrapport. 

7.3. Externe consultant 
Voor de uitvoering van de evaluatieopdracht zal onder meer een beroep worden gedaan op een 
externe consultant. Deze wordt aangesteld via de aanbesteding van een overheidsopdracht voor 
de uitvoering van bovenvermelde evaluatie. De belangrijkste taak van de consultant zal erin 
bestaan om de werkzaamheden van de beide panels van experts voor te bereiden en te 
ondersteunen en te begeleiden. De consultant zal zijn taak uitvoeren zowel rekening houdend met 
de evaluatieluiken die in deel 6 zijn gedefinieerd als met de verwachte resultaten van de evaluatie 
en zal dit alles doen in samenwerking met de samen te stellen panels van experts (zie ook deel 
7.4).  

Van de consultant wordt in dit kader verwacht dat hij de evaluatieluiken die hierboven werden 
geïdentificeerd op basis van eigen expertise/inzichten vertaalt naar een samenhangende set van 
evaluatievragen die kunnen worden aangewend (door hemzelf of door de experts) om de 
verwachte evaluatieresultaten te bekomen.  

De consultant zal voor de uitvoering van de opdracht een werkplan moeten uitwerken dat 
duidelijk aangeeft hoe hij de opdracht percipieert en hoe hij zowel zijn eigen team als de panels 
van experts zal inzetten om de opdracht tot een goed einde te brengen.  

De voorbereiding van de beoordeling door de panels (bv. onder de vorm van evaluatievragen), 
evenals de eigenlijke beoordeling door de panels en de ondersteuning en begeleiding die t.a.v. van 
de panels kunnen worden verwacht, dienen in dit werkplan te worden verduidelijkt. Hierbij dienen 
de rollen en verantwoordelijkheden van zowel de consultant als de panels duidelijk te worden 
gedefinieerd. In ieder geval wordt van de consultant verwacht dat hij instaat voor het opstellen 
van een tussentijds rapport ten behoeve van de panels, maar ook voor de consolidatie van de 
eindrapportering en dit o.m. gebaseerd op de beoordeling door de panels.  
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7.4. Panels van experts 
Conform de regelgeving wordt de evaluatie van het Steunpunt CE minstens betrokken op een 
wetenschappelijke, beleidsrelevante en een bestuurlijke dimensie (cf. beheersovereenkomst – zie 
ook deel 2). Voor de beoordeling op elk van die dimensies wordt een beroep gedaan op een panel 
van experts.  

Enerzijds wordt er een (internationaal) samengesteld panel van experts ingezet dat het steunpunt 
zal beoordelen op de wetenschappelijke dimensie en anderzijds wordt een panel van experts 
samengesteld dat zal instaan voor de beoordeling van de beleidsrelevante dimensie. De evaluatie 
van de bestuurlijke dimensie gebeurt door beide panels. In de beheersovereenkomst (cf. artikel 
3.4.6.2) is voor elk van deze dimensies van de evaluatie een lijst van evaluatiecriteria opgenomen 
op basis waarvan de expertenpanels hun respectievelijke evaluatie moeten uitvoeren, nl.19:  

1) Wetenschappelijke criteria, in het bijzonder betreffende: 
a) De kwaliteit van de onderzoeksmethoden; 
b) Het innovatief karakter van de onderzoeksvragen; 
c) De relevantie van het onderzoek voor de opdracht van het steunpunt; 
d) het internationaal karakter van het onderzoek; 
e) De wetenschappelijke kwaliteit van de medewerkers van het steunpunt. 

2) Beleidsrelevante criteria, in het bijzonder betreffende: 
a) De bijdrage tot transversale maatschappelijke thema’s; 
b) De vertaling van wetenschappelijke resultaten naar het beleid toe; 
c) De internationale werking van het steunpunt; 
d) De systematiek en de consistentie van de beschikbaarheid van de onderzoeksgegevens 

voor de overheid; 
e) De conformiteit van het geleverde werk met de inhoud van het meerjarenplan en de 

omschrijving van de kortetermijnopdrachten. 

3) Bestuurlijke criteria, in het bijzonder betreffende: 
a) Het personeelsbeleid van het steunpunt vanuit wetenschappelijk oogpunt; 
b) De productiviteit van het steunpunt; 
c) De interne organisatie en de mate van functionele autonomie. 

Deze elementen/criteria werden ook impliciet vertaald in de onderscheiden evaluatieluiken (zie 
deel 6).  

De panels zullen bij hun werkzaamheden worden ondersteund en begeleid door de consultant die 
ter voorbereiding van de beoordeling door de panels de opdracht voor de panels verder 
concretiseert. De panels kunnen voor hun eigen rapportering terugvallen op ondersteuning door 
de consultant die zal instaan voor de consolidatie van alle bevindingen.  

Voor de samenstelling van de panels van (internationale) experts, zullen de inhoudelijk bevoegde 
entiteiten (nl. de OVAM en het Departement EWI) telkens een voorstel doen. Ook het Steunpunt CE 
wordt uitgenodigd om voorstellen ter zake te doen. Tot slot kan ook de consultant experten 
voorstellen. Op basis van die voorstellen zal de evaluatiestuurgroep stappen ondernemen om de 
samenstelling van de panels te laten valideren.  

 
19 Deze lijst van criteria werd hier en daar verder uitgewerkt en/of aangevuld, zodat de lijst hier vermeld uitgebreider is 
dan wat in de beheersovereenkomst is opgenomen.  
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De internationale experten voor de beoordeling van de wetenschappelijke dimensie zullen een 
tegemoetkoming ontvangen voor hun bijdrage aan het panel, die rechtstreeks door de 
aanbestedende overheid geregeld wordt, en dus niet door de consultant moet voorzien worden. 
Het panel van internationale experten zal bestaan uit 3 experten.  

7.5. Begeleiding van de evaluatie 
De evaluatie zal begeleid worden door een evaluatiestuurgroep waarin vertegenwoordigers van 
het Departement EWI, de OVAM en Vlaanderen Circulair zijn opgenomen. Verder wordt een 
vertegenwoordiger van elk van de twee betrokken ministers in de hoedanigheid van waarnemer 
opgenomen in de stuurgroep. 

De externe consultant wordt uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep maar maakt er geen 
deel van uit.  

De stuurgroep kijkt toe op het correcte verloop van het evaluatieproces en kan zo nodig bijsturen. 
De rapportering vindt plaats aan de leden van de stuurgroep die de kwaliteit van het geleverde 
werk bewaakt. Ten slotte ziet de stuurgroep erop toe dat de evaluatie resulteert in concrete 
aanbevelingen die inpasbaar zijn in het beleid. 

8. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de 
evaluatie en alle (betrokken) stakeholders (betreffende de uit 
te voeren evaluatie) 

Het ontwerp van plan van aanpak over de geplande evaluatie van het Steunpunt CE werd op 19 
oktober 2020 aan het Steunpunt CE toegelicht met als doel de grote lijnen van deze geplande 
evaluatie mee te geven en te bespreken.  

Bedoeling van het overleg is het toelichten van het ontwerp van plan van aanpak en verder 
feedback te vragen betreffende de voorgestelde planning en verwachte deliverables. Onderhavig 
plan van aanpak werd aangepast op basis van de gemaakte afspraken. Een overzicht van de 
afspraken gemaakt tijdens het overleg is opgenomen in punt 11 hierna. 

9. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie  
Voor de uitvoering van de evaluatie zal o.m. een beroep worden gedaan op een consultant (cf. 
supra). De consultant zal worden aangesteld via een aanbestedingsprocedure. Het is de bedoeling 
de betreffende procedure zo snel mogelijk op te starten. De OVAM 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.  

Beschikbare documenten: 

Volgende informatie zal ter beschikking worden gesteld aan de consultant, hetzij als bijlage bij het 
bestek, hetzij op de relevante website, hetzij elektronisch op te vragen bij de OVAM: 

Voor het opstellen van de offerte: 

• Beleidsbrieven en beleidsnota’s (zie https://www.vlaanderen.be/nl, luik “Vlaamse 
Regering” of op de website van het Vlaams Parlement).  

https://www.vlaanderen.be/nl
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• Beheersovereenkomst 2017-2021 tussen het Steunpunt CE en de Vlaamse Gemeenschap. 
• Relevante regelgeving (W&I-decreet, steunpuntenbesluit). 
• Andere documenten vermeld in dit plan van aanpak die publiek beschikbaar zijn (zie links 

naar betreffende documenten).  
• Informatie over het Steunpunt CE via https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl 

Bij de plaatsing van de opdracht (of later): 

• Meerjarenplan 2017-2021 van het Steunpunt CE. 
• Jaarlijkse verslaggeving van het Steunpunt CE. 
• Zelfevaluatie opgesteld door het Steunpunt CE. 

10. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 
Cf. de communicatiestrategie betreffende beleidsevaluaties van het Departement EWI (zie 
https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties). 

11. Afspraken gemaakt met de vertegenwoordigers van het 
Steunpunt CE na overleg  

Op 19 oktober 2021 vond een overleg plaats met vertegenwoordigers van het Steunpunt CE. Tijdens 
het overleg werden onderhavig (ontwerp van) plan van aanpak en de verwachte zelfevaluatie in 
grote lijnen toegelicht aan de vertegenwoordigers van het Steunpunt CE en verder werden een 
aantal praktische afspraken gemaakt. De gemaakte afspraken worden hierna weergegeven en 
verder werd het (ontwerp van) plan van aanpak aangepast conform deze afspraken. 

Op het overleg werd het volgende afgesproken: 

• Aanspreekpunten voor deze evaluatie bij het Departement EWI, de OVAM en het Steunpunt 
CE. 

• In verband met de verwachte (ex-post)zelfevaluatie: 
o De uitwerking van de zelfevaluatie dient op een hoog aggregatieniveau te gebeuren 

op basis van wat is aangegeven in Bijlage 1. Het is niet nodig om vraag per vraag een 
antwoord te verstrekken.  

o Er wordt geen sjabloon ter beschikking gesteld voor het opstellen van de zelfevaluatie.  
o In onderhavig plan van aanpak werd initieel als termijn voor het opleveren van de 

zelfevaluatie 15 januari 2021 voorgesteld. Er werd met de vertegenwoordigers van het 
steunpunt afgesproken om intern te bekijken of deze datum al dan niet haalbaar is en 
terugkoppelen. Op basis van deze terugkoppeling werd afgesproken dat het steunpunt 
de verwachte zelfevaluatie uiterlijk op 15/01/2021 zal opleveren en overmaken aan de 
SPOC bij de OVAM voor deze evaluatie. 

• Andere afspraken/opmerkingen/mededelingen: 
o Om een datum voor de eerste vergadering van de evaluatiestuurgroep vast te leggen, 

zal de OVAM een doodle rondsturen. 
o De vertegenwoordigers van het steunpunt kunnen tot en met begin december 

suggesties voor de panels van experts overmaken aan de contactpersonen bij de OVAM 
en het Departement EWI.  

https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties
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o Het steunpunt heeft een wrakingsrecht t.a.v. de (mogelijke) leden van het panel van 
internationale experts.  

o Het ontwerp van plan van aanpak zal in principe ook als mededeling aan de Vlaamse 
Regering worden overgemaakt zodat de voorgestelde methodologie voor de uitvoering 
van de opdracht aldus is gevalideerd (cf. regelgeving betreffende de steunpunten voor 
beleidsrelevant onderzoek).  
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Bijlage 1  
Ex-postzelfevaluatie op te stellen door het Steunpunt CE in het kader van de evaluatie 2021 

1. Inleiding 

De evaluatiepraktijk die het Departement EWI hanteert, voorziet standaard in het opstellen van 
een zelfevaluatie door “het voorwerp van de evaluatie”. De zelfevaluatie bestaat in principe zowel 
uit een terugblik (ex-postluik van de zelfevaluatie) als een vooruitblik (ex-anteluik van de 
zelfevaluatie). 

Aangezien de erkenning van steunpunten echter beperkt is tot de periode waar de afgesloten 
beheersovereenkomst betrekking op heeft en steunpunten met andere woorden per definitie 
eindig zijn, heeft het laten opstellen van een ex-anteluik door het Steunpunt CE geen zin.  

Aangezien de meeste (te evalueren) instellingen jaarlijks omstandig rapporteren, is het verder ook 
de bedoeling om de verwachte zelfevaluatie op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau te houden. 
Dit geldt in het bijzonder voor het Steunpunt CE.  

Om het opstellen van de ex-postzelfevaluatie door het Steunpunt CE te vergemakkelijken, hebben 
het Departement EWI en de OVAM een richtlijn opgesteld die het steunpunt kan hanteren om de 
verwachte zelfevaluatie op te stellen. Concreet wordt dus verwacht dat het steunpunt een 
coherente terugblik probeert op te stellen en de richtlijn hierbij als hulpmiddel hanteert (cf. infra).  

In grote lijnen wordt verwacht dat het Steunpunt CE - vertrekkende van zijn huidige situatie en 
specifieke rol - de besteding van de ontvangen ondersteuning kritisch bekijkt, de relatie met de 
overhe(i)d(en) en zijn stakeholders/klanten/doelgroepen beoordeelt en duidt en de resultaten die 
de financiering door de overheid heeft opgeleverd, meedeelt. In grote lijnen wordt van het 
steunpunt ook een SWOT-analyse verwacht en dit zowel vanuit de eigen specifieke situatie als 
meer generiek (bv. t.a.v. andere stakeholders).  

Bij het opstellen van de gevraagde zelfevaluatie, kan - waar mogelijk en nuttig - altijd verwezen 
worden naar al bestaande documenten of beschikbare gegevens (uit jaarverslagen, op de website, 
andere rapportering, enz.). Het is NIET de bedoeling dergelijke informatie te reproduceren.  

2. Context voor het opstellen van de ex-postzelfevaluatie 

De eigenlijke evaluatie 2021 van het Steunpunt CE die in het plan van aanpak ter zake wordt 
uiteengezet, heeft in hoofdzaak betrekking op de opdracht die aan het steunpunt werd toegekend, 
en wordt opgezet vanuit drie dimensies (met name wetenschappelijk, beleidsrelevant en 
bestuurlijk) en vanuit twee perspectieven, met name het steunpunt op zich (intern perspectief) en 
de instelling als actor in het beleidsdomein en dit gesitueerd binnen de beleidscontext(en) (extern 
perspectief).  

Belangrijk bij de evaluatie is verder ook de regelgeving die aan de steunpuntenwerking ten 
grondslag ligt.  

3. Richtlijn voor het opstellen van de ex-postzelfevaluatie 

Om de verwachte ex-postzelfevaluatie op te stellen, kan het Steunpunt CE uitgaan van 
onderstaande richtlijn die is onderverdeeld in een aantal thema’s. Deze thema’s worden (soms) 
aangevuld met een aantal vragen die illustratief zijn ten aanzien van het thema in kwestie. Het is 
niet de bedoeling dat de opgestelde zelfevaluatie deze vragen afzonderlijk beantwoordt, maar wel 
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om op basis van het beschreven thema en de (eventueel) onderliggende vragen in de finale 
documenten voldoende elementen aan te reiken om elk thema te onderbouwen en in te vullen. 

Waar nuttig en/of relevant kan er bij het opstellen van de zelfevaluatie ook onderscheid gemaakt 
worden tussen de verschillende entiteiten die deel uitmaken van het steunpunt dan wel tussen de 
onderzoekslijnen die in het meerjarenplan werden geïdentificeerd.  

3.1 Inhoud van de ex-postzelfevaluatie (periode 2017-202120) 

3.1.1 Werking en het functioneren van het steunpunt 

In dit onderdeel is het de bedoeling dat het steunpunt een eigen inschatting geeft van zijn werking 
en functioneren over de voorbije periode. Aspecten die in dit onderdeel aan bod komen hebben 
vooral betrekking op de organisatie van het steunpunt, de beleidsvoering (personeelsbeleid, 
financieel beleid, communicatiebeleid) door het steunpunt, realisatie van de doelstellingen en de 
opdrachten, bijdragen tot het EWI-beleid en het omgevingsbeleid, samenwerking met andere 
partijen, enz.  

Onderliggende subthema’s en vragen die bij de invulling van dit thema als inspiratie kunnen 
dienen, zijn onder meer: 

Samenstelling en interne werking van het steunpunt: 

1) Is de samenstelling van het consortium in lijn met de doelstellingen van het steunpunt? 
Zijn de voorziene taken ook effectief afgedekt?  

2) Is er voldoende multidisciplinariteit in de samenstelling van het steunpunt? 
3) Heeft de multidisciplinariteit in de samenstelling van het steunpunt een effect gehad op 

de werking en de resultaten van het steunpunt? Indien ja, welke effecten? Hoe kan men 
dit verklaren? Indien nee, waarom niet?  

4) Hoe verloopt de interne organisatie van het steunpunt en hoe is de onderlinge 
samenwerking/afstemming geregeld tussen de entiteiten die deel uitmaken van het 
steunpunt? 

5) Hoe is het steunpunt georganiseerd in termen van de onderscheiden onderzoekslijnen? 
Hoe verloopt de onderlinge samenwerking/afstemming tussen deze onderzoekslijnen en 
in welke mate is er sprake van kruisbestuiving tussen deze onderzoekslijnen? (Zie ook 
volgende vraag).  

6) Heeft kennisuitwisseling binnen het steunpunt geleid tot nieuwe inzichten/methodieken 
en vernieuwende onderzoeksresultaten? Gelieve te staven met enkele concrete 
voorbeelden. 

7) Wanneer werd tot onderaanneming overgegaan, en waarom? Heeft deze onderaanneming 
geleid tot het verwachte resultaat?  

8) Hoe evalueert u de interne communicatie en coördinatie binnen het steunpunt? 
9) Hoe evalueert u de externe communicatie en coördinatie van het steunpunt en dit ten 

aanzien van de onderscheiden doelgroepen (zoals beleidsmakers, belanghebbenden, grote 
publiek) en in termen van de ingezette communicatiemiddelen (website, publicaties, enz.)?  

Personeel(sbeleid) van het steunpunt: 

10) Is het steunpunt erin geslaagd om een evenwichtig personeelsbestand, op vlak van:  

 
20 Waar nuttig en relevant.  
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• diversiteit, met in het bijzonder, aandacht voor gender, 
• junior/senior onderzoekers,  
• doctors, onderzoekers/ondersteunend 

samen te brengen dat de competenties bundelt om de beoogde onderzoeksdoelstellingen 
effectief te bereiken? 

Geef hierbij een overzicht van de (evolutie van de) personeelsinzet vanaf 2017 en dit met 
inbegrip van de kwalificaties van het ingezette personeel.  

11) In welke mate biedt het steunpunt  
• werkzekerheid en/of  
• carrièreperspectieven  

voor de onderzoekers? 

12) Welk effect hebben deze werkzekerheid en carrièreperspectieven op het personeelsverloop 
van het steunpunt (in het bijzonder voor jonge onderzoekers)? 

13) In welke mate heeft een eventueel personeelsverloop de werking van het steunpunt 
beïnvloed? 

14) In welke mate heeft de steunpuntfinanciering een additioneel effect gehad op het afleveren 
van doctoraten binnen de deelnemende onderzoeksgroepen? 

15) In welke mate heeft de aanwezigheid van doctoraatsonderzoek/trajecten de kwaliteit en 
de resultaten van het steunpuntwerk (data, KT21 en LT-onderzoek, beleidsvragen en 
kennistransfer) beïnvloed? 

16) In welke mate is het steunpunt erin geslaagd om capaciteit op te bouwen binnen het kader 
van de opdracht en de hieraan gerelateerde onderzoeksdomeinen? Waarom (niet)?  

Financieel beleid van en verantwoording door het steunpunt 

17) Welke middelen werden ingezet voor de realisatie van de doelstellingen? Maak hierbij een 
onderscheid tussen de subsidies die vanuit de beleidsdomeinen Omgeving en EWI ter 
beschikking werd gesteld, andere Vlaamse subsidies en eventuele externe fondsenwerving.  

18) Hoe verliep de jaarlijkse verantwoording ten aanzien van de subsidie (aanvraag, 
afstemming op de begroting, financiële verantwoording achteraf)?  

19) Hoe werden de beschikbare middelen ingezet in relatie tot de vooropgestelde 
doelstellingen en vastgelegde opdrachten (cf. afgesproken meerjarenplanning)?  

20) In welke mate zijn de beschikbare middelen voldoende gebleken voor de realisatie van de 
vooropgestelde doelstellingen en vastgelegde opdrachten (cf. afgesproken 
meerjarenplanning)? Waarom (niet)?  

Doelbereiking van het steunpunt/Efficiëntie/Effectiviteit/Samenwerking 

Uitgaande van de beheersovereenkomst, de afgesproken meerjarenplanning en de vastgelegde 
opdrachten, stellen zich volgende vragen: 

21) Hoe werd de meerjarenplanning concreet vertaald in jaarlijkse begrotingen en activiteiten? 
Welke wijzigingen (inhoudelijk, planmatig, bestuursmatig, methodologisch) zijn hier in de 
periode 2017-2021 in doorgevoerd en waarom? In welke mate betreft het gevalideerde 
wijzigingen?  

 
21 KT-onderzoek als omschreven onder punt 2.3.2 Kortetermijnopdrachten van de beheersovereenkomst. 
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22) In welke mate zijn de voorziene acties een concrete en onderbouwde vertaling van de 
vooropgestelde doelstellingen?  

23) In welke mate zijn de vooropgestelde doelstellingen bereikt of zullen ze bereikt worden 
tegen het einde van de beheersovereenkomst? Waarom (niet)? Dit dient bekeken te 
worden zowel op het vlak van het steunpunt als geheel als op het vlak van elk van de 
deeltaken "van de opdracht van de steunpunten"22: 

• het verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevant onderzoek; 
• het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek (KT en LT); 
• het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening. 

24) In welke mate zullen/hebben de uitgevoerde en nog voorziene acties bijgedragen tot de 
realisatie van de vooropgestelde doelstellingen? Waarom (niet)?  

25) Staat de output van het steunpunt in verhouding tot de ingezette middelen, en dit zowel 
op het vlak van het steunpunt als geheel, als voor de deeltaken die de opdracht van een 
steunpunt vormen, nl.23: 

• het verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevant onderzoek; 
• het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek (KT en LT); 
• het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening. 

26) Zijn er deelterreinen die in termen van efficiëntie significant sterker/zwakker hebben 
gepresteerd? Zo ja, welke en waarom? 

27) In welke mate en hoe is er samengewerkt met onderzoekspartners, beleidsactoren en 
andere stakeholders? Ook de rol van het Steunpunt CE als dienstverlener en als leverancier 
van (bv. statistische) data t.a.v. Vlaamse overheid dient hierin aan bod te komen.  

28) In welke mate werden externe stakeholders betrokken bij het onderzoeksproces? Waarom 
(niet)? 

29) In welke mate hebben derde partijen het steunpunt gecontacteerd en op de aanwezige 
expertise beroep gedaan? In welke mate heeft dit geresulteerd in het ontsluiten van 
bijkomende financiering? 

30) Hoe evalueert u de uitwisseling van kennis en expertise tussen het steunpunt en derden? 
Heeft deze wisselwerking de werking en resultaten van het steunpunt beïnvloed? 

31) In welke mate heeft het steunpunt een hefboomrol gespeeld in samenwerking met: 
• andere steunpunten,  
• met andere Belgische onderzoeksgroepen/instellingen,  
• met andere internationale onderzoeksinstellingen/-netwerken? 

32) Was er van de opdrachtgever uit de mogelijkheid of stimulans om dergelijke rol te spelen? 
33) Hebben derden toegang tot de datasets van het steunpunt en hoe evalueert u deze 

toegang? Hoe werd omgegaan met principes van Open Data/Open Access? 
34) Welke elementen in de regelgeving werken bevorderend dan wel belemmerend voor het 

steunpunt en dit in het bijzonder wat betreft de aansturing, de jaarlijkse verantwoording, 
de uit te voeren werkzaamheden?  

35) Hoe verloopt de jaarlijkse verantwoording door het steunpunt en welke eisen worden in 
dit verband gesteld? Zijn er mogelijkheden tot vereenvoudiging/optimalisatie? 

 
22 In overeenstemming met de bepalingen van de beheersovereenkomst waarvoor de basis in rubriek 2.3.1 van de 
beheersovereenkomst is gelegd. 
23 In overeenstemming met de bepalingen van de beheersovereenkomst waarvoor de basis in rubriek 2.3.1 van de 
beheersovereenkomst is gelegd. 
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3.1.2 Prestaties, resultaten en impact van het Steunpunt CE 

Binnen dit thema is het de bedoeling om dieper in te gaan op resultaten die het steunpunt heeft 
behaald en de impact die werd gerealiseerd in de beschouwde periode.  

Onderliggende vragen die bij de invulling van dit thema als inspiratie kunnen dienen, zijn onder 
meer: 

1) Hoe evalueert u de kwaliteit van de onderzoeksoutput, en dit in termen van bijvoorbeeld: 
• bijdrage tot het wetenschappelijk onderzoek in de betrokken 

wetenschapsdisciplines (bv. in termen van de potentiële bijdrage tot A1-
publicaties); 

• kwaliteit en innovatief karakter van de ingezette onderzoeksmethoden; 
• innovatief karakter van de onderzoeksthema’s; 
• de ontwikkeling van innovatieve en interdisciplinaire onderzoeks-

/analysemethodes; 
• internationale karakter en uitstraling van het onderzoek;  
• Internationale samenwerking. 

2) In welke mate heeft het steunpunt het evenwicht tussen de doelstellingen inzake 
fundamenteel onderzoek en inzake het beantwoorden van beleidsvragen kunnen 
bewaren? Hoe lag het evenwicht tussen wetenschappelijke publicaties en 
beleidsaanbevelingen24? 

3) Hoe evalueert u de wendbaarheid van het steunpunt om in te spelen op behoeften van 
administratie en kabinet, en meer concreet de omgang met en invulling van punt 2.3.2 van 
de beheersovereenkomst betreffende kortetermijnopdrachten25?  

4) Zijn er deelterreinen die in termen van effectiviteit significant sterker/zwakker hebben 
gepresteerd? Zo ja, welke en waarom? 

5) Wat zijn volgens het steunpunt de belangrijkste resultaten (bv. in termen van 
wetenschappelijke doorbraken, beleidsmatige, economische en maatschappelijke impact) 
die werden bereikt in de afgelopen periode en waarom? 

6) Welke zijn volgens het steunpunt de sterkste/zwakste prestaties (bv. met betrekking tot 
de opdracht maar ook ruimer en meer algemeen) die werden neergezet en waarom? 

7) Welke effecten26 hebben de activiteiten van het steunpunt in de afgelopen periode gehad 
en dit zowel wetenschappelijk, economisch27 als maatschappelijk? Is er een hefboomeffect 
merkbaar (bv. wat betreft deelname aan Vlaamse en Europese programma’s)? Is er meer 
samenwerking op het terrein (in brede zin) merkbaar? Is er zwaartepuntvorming rond 
bepaalde thema’s merkbaar?  

8) In welke mate heeft de Vlaamse overheid als primaire klant/opdrachtgever gebruik 
gemaakt van de steunpuntresultaten in de beleidsvoorbereiding? Werd het steunpunt 
ingezet bij de voorbereiding van de beleidscyclus zoals het regeerakkoord, (de bijdrage van 
de administratie aan de) beleidsnota, beleidsbrief, enz.? Geef enkele concrete voorbeelden. 

 
24 Deze balans maakt het steunpunt niet alleen, maar resulteert uit de dynamiek tussen de stakeholders, in eerste 
instantie de dynamiek tussen de overheid en de onderzoekers. 
25 Deze flexibiliteit is niet enkel de verantwoordelijkheid van het steunpunt maar vloeit voort uit de dynamiek tussen 
de stakeholders. 
26 Dit zowel in termen van bedoelde/verwachte als onbedoelde/onverwachte effecten 
27 Indien van toepassing.  
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9) In welke mate heeft het steunpunt bijgedragen tot de academische versterking van de 
betrokken onderzoeksgroepen op Europees en internationaal vlak? Geef enkele concrete 
voorbeelden. 

10) In welke mate hebben de onderzoeksresultaten van het steunpunt bijgedragen tot actuele 
en toekomstgerichte wetenschappelijke debatten in het vakgebied. Geef enkele concrete 
voorbeelden. 

11) In welke mate zijn de onderzoeksresultaten van het steunpunt ontsloten en gevaloriseerd 
voor onderwijsdoeleinden (vb. cursussen, onderzoek door studenten, enz.)? Geef enkele 
concrete voorbeelden. 

12) In welke mate zijn de onderzoeksresultaten van het steunpunt ontsloten en gevaloriseerd 
voor het brede publiek? Geef enkele concrete voorbeelden. Hoe werd omgegaan met 
principes van Open Data/Open Access? 

13) In welke mate zijn de onderzoeksresultaten van het steunpunt doorgestroomd in het 
maatschappelijk debat?  

14) In welke mate kwam het steunpunt in de media aan bod? Hoe werd dit door het steunpunt 
ervaren? 

15) Beschikken  de functioneel bevoegde beleidsdomeinen over afdoende capaciteit om de 
resultaten van het steunpunt te absorberen? Welke verbeterpunten ziet u op dit punt? 

16) Beschikken andere (dan de functioneel bevoegde) beleidsdomeinen over afdoende 
capaciteit om de relevante resultaten van het steunpunt te absorberen? Welke 
verbeterpunten ziet u op dit vlak? 

17) Hoe wordt de toegang voor de Vlaamse overheid tot de datasets van het steunpunt 
geregeld? Welke maatregelen kwamen het steunpunt en de overheid al overeen om de 
toegankelijkheid van de informatie na het aflopen van het steunpunt te garanderen 
(conform punt 5.2.3 van de beheersovereenkomst)? 

18) Wat is volgens u de meerwaarde van het Steunpunt CE voor het beleid en de 
beleidsbepaling (en dit minstens voor de OVAM en het beleidsdomein EWI maar ook ruimer) 
en waarom?  

3.1.3 Relatie tussen het Steunpunt CE en de Vlaamse overheid 

Dit luik heeft vooral betrekking op de aansturing van het steunpunt door de Vlaamse overheid en 
de beleidsondersteuning die het steunpunt kan en/of heeft kunnen leveren tijdens de afgelopen 
periode.  

Hierbij kunnen volgende vragen inspirerend werken: 

1) Hoe evalueert u het proces van totstandkoming van het steunpunt28 (themabepaling, 
selectieprocedure, onderhandelingsprocedure)? Bijzonder aandacht dient hierbij besteed 
te worden aan: 
• De wijze waarop het steunpunt rekening heeft gehouden met de opmerkingen die het 

beoordelingspanel op het initiële onderzoeksvoorstel heeft geformuleerd. 

 
28 Doorheen de verschillende procedures dient "steunpunt" hier in eerste instantie gezien te worden als het thema 
waarvoor een oproep wordt gelanceerd, vervolgens als de vorming van het consortium van onderzoekers die een 
kandidatuur als steunpunt indienen en tot slot na de selectie, de onderhandeling waaruit - in een wisselwerking tussen 
de overheid en de onderzoekers - een meerjarenplan wordt opgesteld. 
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• De mate waarin zowel de bevoegde administraties als het kabinet hun desiderata met 
betrekking tot het verwachte onderzoek hebben verduidelijkt bij de start van het 
steunpunt. 

• De wijzigingen die aan de initiële meerjarenplanning werden aangebracht en wat de 
gevolgen hiervan waren voor de werking van het steunpunt.  

2) Hoe evalueert u de samenwerking tussen steunpunt en de betrokken beleidsdomeinen? 
3) Hoe evalueert u de samenwerking tussen steunpunt en de andere stakeholders die in de 

stuurgroep of de klankbordgroepen zijn betrokken? 
4) In welke mate en hoe heeft de stuurgroep zijn rol inzake inhoudelijke aansturing van het 

steunpunt vervuld29? Hoe ervaart u de algemene en de inhoudelijke opvolging door de 
stuurgroep en dit in het bijzonder wat betreft de bijkomende bepalingen die in onderling 
overleg werden vastgelegd? Hoe ervaart u de inhoudelijke opvolging door de verschillende 
klankbordgroepen? 

5) In welke mate heeft het steunpunt zijn werkzaamheden al of niet moeten bijsturen in de 
beschouwde periode en waarom?  

6) In welke mate heeft de promotor-coördinator zijn rol van vertegenwoordiger en uniek 
aanspreekpunt van het steunpunt vervuld30? 

7) In welke mate heeft de stuurgroep gewaakt over de doorstroming en afstemming tussen 
steunpunt en beleid31?  

8) In welke mate bieden de bepalingen van de beheersovereenkomst inzake 
samenwerkingsovereenkomst een basis om een goede samenwerking tussen de 
deelnemende instellingen te waarborgen32? 

3.1.4 SWOT 

In dit onderdeel wordt verwacht dat het Steunpunt CE voor zichzelf een SWOT(-analyse) opstelt.  

Bij het opstellen van de verwachte SWOT(-analyse) kunnen volgende vragen als richtinggevend 
worden beschouwd.  

1) Wat zijn volgens het steunpunt de sterke/zwakke punten van zowel het steunpunt, zijn 
werking en zijn activiteiten en waarom?  

2) Welke aandachtspunten zijn er en welke verbeterpunten stelt het steunpunt voor t.a.v. de 
huidige regelgeving (i.h.b. W&I-decreet, Steunpuntenbesluit, beheersovereenkomst, enz.) in 
relatie tot zijn werking en waarom? Wat is het oordeel van het steunpunt over de 
praktische modaliteiten van de regelgeving (bv. in termen van planning, bijsturing, 
administratieve opvolging, rapportering, praktische toepassing ervan, enz.)?   

3) Welke conclusies trekt het steunpunt met betrekking tot de voorbije periode voor wat 
betreft de werking van het steunpunt zelf en de ontplooide activiteiten?  

4) Welke opportuniteiten/uitdagingen stellen er zich volgens het steunpunt wat betreft (de 
uitwerking/ontwikkeling van) zijn onderzoeksdomeinen en dit zowel op wetenschappelijk 
als op beleidsrelevant vlak en waarom? 

 
29 In overeenstemming met de bepalingen van de beheersovereenkomst waarvoor de basis in rubriek 3.3 van de 
beheersovereenkomst is gelegd. 
30 In overeenstemming met de bepalingen van de beheersovereenkomst waarvoor de basis in rubriek 3.1 van de 
beheersovereenkomst is gelegd. 
31 In overeenstemming met de bepalingen van de beheersovereenkomst waarvoor de basis in rubriek 3.3 van de 
beheersovereenkomst is gelegd. 
32 In overeenstemming met de bepalingen van de beheersovereenkomst waarvoor de basis in rubriek 2.2 van de 
beheersovereenkomst is gelegd. 
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5) Andere suggesties/opmerkingen betreffende de voorbije periode?  

Documentatie minimaal toe te voegen als bijlagen33: 

• (Jaar)verslagen ingediend ter verantwoording.  
• Lopende, afgelopen en te verwachten samenwerkingsovereenkomsten. 
• Resultaten van bevragingen, enquêtes, analyses, evaluaties, impactmetingen, enz.  

 

  

 
33 En dit voor zover niet al bezorgd aan de bevoegde overheid en indien niet, bij voorkeur in digitale vorm. 
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Bijlage 2  
Oproepdocument voor een steunpunt beleidsrelevant onderzoek binnen het thema “Circulaire 
Economie” in het kader van de oproep van 2016 ter zake 

… 

2. Omschrijving van het Steunpuntenprogramma 

2.1. Beleidsrelevant perspectief 
Beleidsrelevant onderzoek is wetenschappelijk onderzoek dat de beleidscyclus voedt en 
ondersteunend kan zijn zowel naar visievorming, uitvoering, monitoring en evaluatie van het 
beleid (definitie). Het is dus niet louter beperkt tot de louter beleidsvoorbereidende fase in strikte 
zin. 

De relevantie van beleidsrelevant onderzoek voor het beleid is sterk tijdsgebonden. Hoewel de 
erkenningsduur van de steunpunten meer structuur biedt op een langere termijn dan projectmatig 
onderzoek blijft deze beperkt, zoals bepaald in het decreet. Dit om te kunnen inspelen op 
wisselende legislaturen en/of nieuwe beleidsprioriteiten en om het geheel van onderzoeksgroepen 
die beleidsrelevant onderzoek via een steunpunt realiseren toe te laten zich zo goed mogelijk te 
organiseren om zo efficiënt mogelijk een antwoord te geven op de beleidsvragen. 

Naast langetermijnonderzoek moet een steunpunt het beleid ook kunnen ondersteunen over feiten 
in de actualiteit, via kortetermijnopdrachten of ad hoc opdrachten. Hoewel de relevantie hiervan 
meestal zeer direct duidelijk blijkt, is het geenszins de bedoeling dat de taak van een steunpunt 
gereduceerd wordt tot enkel een aaneenschakeling van antwoord geven op directe ad hoc vragen 
van de overheid. 

Het is de bedoeling om binnen het beleidsrelevant onderzoek door de steunpunten een 
evenwichtige balans tussen en een integratie van onderzoek op langere en korte termijn te 
verwezenlijken. Voorgesteld wordt een verhouding 60% lange termijn en 40% korte termijn. 

2.2. Wetenschappelijk perspectief 
Zoals in de hierboven vermelde definitie omschreven is beleidsrelevant onderzoek 
wetenschappelijk onderzoek. Dit komt erop neer dat het onderzoek in overeenstemming moet zijn 
met de eisen of regels van de wetenschap of anders gezegd dat het onderzoek gebaseerd moet 
zijn op het systematisch geordend geheel van het weten en van de regels, wetmatigheden, 
theorieën, hypotheses en systemen waarmee verdere kennis verkregen wordt. Vandaar dat de 
selectieprocedure en de evaluatieprocedure een luik wetenschappelijke beoordeling – op basis van 
peerreview door experts omvat. 

Het perspectief dat beleidsrelevant onderzoek wetenschappelijk is, heeft ook zijn weerslag op hoe 
de steunpunten georganiseerd zijn en wie zich kandidaat kan stellen. Het zwaartepunt ligt bij de 
instellingen voor hoger onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschap die verder kunnen 
samenwerken met openbare onderzoeksinstellingen en dergelijke instellingen buiten de Vlaamse 
Gemeenschap.  

Voor deze kennisinstellingen is het meewerken aan de steunpunten een uitdaging om hun 
wetenschappelijke expertise te valoriseren in beleidsrelevant onderzoek als onderdeel van hun 
wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening. Het opbouwen van wetenschappelijke 
capaciteit blijft in een steunpunt verankerd – ook al is het geen centrale doelstelling. Het realiseren 
van beleidsrelevant onderzoek moet ook voor de academische opdrachtnemer meerwaarde 
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hebben. Elementen hierbij zijn de mogelijkheid tot publieke en internationale valorisatie van de 
kennis binnen het steunpunt, het gebruik van de gerealiseerde kennis voor onderwijs of 
onderzoekstrajecten buiten het steunpunt, het feit dat de intellectuele eigendomsrechten op de 
kennis aan de onderzoekers toebehoren, … Deze academische valorisatie heeft ook (indirect) een 
meerwaarde voor de opdrachtgever. De juistheid van de resultaten worden zo nogmaals 
gecontroleerd, informatie wordt verder vergeleken met andere – internationale – bronnen zodat 
nieuwe inzichten kunnen ontstaan, er wordt gewerkt aan een kennisopbouw naar de toekomst 
toe, … De opdrachtgever moet er hierbij wel over waken goede afspraken vast te leggen om ten 
volle van deze meerwaarde te kunnen genieten, bv. via de stuurgroepen en de beleidsraden.  

Beleidsrelevant onderzoek binnen de steunpunten moet een evenwicht vinden tussen het niet 
verzanden tot enerzijds een puur economische kennistransactie zoals consultancyopdrachten die 
eigenlijk bij de private sector behoren of anderzijds loutere onderzoeksfinanciering zonder enige 
relevantie voor de Vlaamse overheid. 

2.3. Doelstellingen van het Steunpuntenprogramma 
2.3.1. Doelstellingen voor de Vlaamse overheid 

De steunpunten dienen de beleidsvoorbereiding te ondersteunen door middel van het uitvoeren 
van onderzoekswerk dat gericht is op voor het beleid relevante problemen met aandacht voor de 
prioriteiten vastgelegd in de beleidsnota Omgeving en de beleidsnota Werk, Economie, 
Wetenschap en Innovatie 2014-2019. Het steunpunt geeft mee invulling aan de doelstelling rond 
het bevorderen en ondersteunen van het thema rond de circulaire economie en zorgt mee voor 
de wetenschappelijke onderbouwing van verdere ontwikkeling van het materialenbeleid en de 
daarbij te nemen beleidskeuzes.  

Met de oprichting van het Steunpunt ‘Duurzaam Materialenbeleid in een circulaire economie’ 
wensen de functioneel bevoegde ministers de volgende objectieven te bereiken: 

• streven naar een structurele onderzoeksfinanciering, gericht op prioritair aangewezen 
cases en thema’s binnen het beleid rond duurzaam materialenbeheer, 

• creëren van stabiliteit inzake wetenschappelijk onderzoek binnen een duidelijk vastgelegd 
contractueel kader, 

• streven naar een wetenschappelijke onderbouwing van het beleid door het structureel 
inpassen van wetenschappelijk onderzoek in de beleids- en beheerscyclus, 

• samenbrengen van een kritische massa, 
• bevorderen van de multidisciplinariteit van het beleidsrelevant onderzoek, 
• toegankelijk maken van de beschikbare wetenschappelijke knowhow en overdragen van 

deze kennis naar de Vlaamse overheid. 

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de doelstellingen en opdrachten voor het Steunpunt 
verwijzen we naar de inhoudelijke themabepaling (deel 6). 

2.3.2. Opdrachten en taken van een steunpunt 

Van een steunpunt wordt verwacht dat het taken en opdrachten uitvoert op verschillende niveaus 
en takken van de wetenschapsbeoefening. Met name de volgende onderdelen zullen in het 
programma van een steunpunt moeten worden opgenomen: 
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• Verzamelen, analyseren en ontsluiten van gegevens (ook longitudinaal): dit kan onder meer 
betrekking hebben op: het ontwikkelen van indicatoren, het leveren van benchmarks, het 
uitvoeren van surveys,… 

• Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/ of wetenschappelijke adviesverlening in 
functie van concrete beleidsvragen (korte termijn), 

• Uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek dat op langere termijn relevant 
is voor het Vlaams beleid. Dit kan onder meer betrekking hebben op het ontwikkelen van 
nieuwe onderzoeksmethodes en indicatoren, evenals op het analyseren van 
ontwikkelingen en uitdagingen waarmee het Vlaams beleid potentieel geconfronteerd kan 
worden op middellange termijn. 

• Verlenen van wetenschappelijke dienstverlening: dit kan onder meer betrekking hebben 
op: taken van kennisoverdracht, vorming, methodologisch advies inzake dataverzameling 
en –analyse, ad hoc aanleveren van informatie, opzetten en beheren van een 
documentatiecentrum, … 

Gelet op het beperkt budget wegen deze elementen mogelijk niet allemaal even zwaar door in het 
programma van een Steunpunt ‘Duurzaam Materialenbeheer in een circulaire economie’. 
Bovendien zal het takenpakket van een steunpunt flexibel ingevuld worden, rekening houdend 
met de ontwikkelingen en noodwendigheden in bepaalde deeldomeinen. Zo kan een steunpunt 
bijvoorbeeld gevraagd worden om aflopende onderzoeksprojecten over te nemen of de nodige 
aansluiting met deze projecten te voorzien. Indien dit het geval is, voorziet de Vlaamse overheid 
een transparante overdracht van de onderzoeksgegevens (databestanden, e.d.). 

Om de bovenstaande taken te kunnen vervullen, dient een steunpunt de nodige expertise en 
innovatieve kennis op te bouwen, onder andere door zich te integreren in internationale 
netwerken.  

De Vlaamse overheid vraagt het steunpunt ook om bij het onderzoek aandacht te hebben voor 
transversale maatschappelijke thema’s zoals onderwijs, ruimtelijke ordening, …  

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de doelstellingen en opdrachten voor het Steunpunt 
verwijzen we naar de inhoudelijke themabepaling (deel 6). 

Hierbij wordt er expliciet gevraagd om voor minstens 50 % in te tekenen met personen die het 
minimale niveau van postdoctoraten of vergelijkbare expertise bereikt hebben, dit om snel en 
doorgedreven in te spelen op onderzoeksvragen, en te kunnen beschikken over een ruime expertise 
en ervaring.  

2.3.3. Interactie tussen het steunpunt en de Vlaamse overheid 

Het is van uitermate belang dat er door het steunpunt in zijn relaties met andere actoren één 
duidelijk aanspreekpunt bepaald wordt dat het steunpunt vertegenwoordigt naar de Vlaamse 
overheid in de rol van opdrachtgever. Het steunpunt duidt daarom een promotor-coördinator aan. 
De benoeming van deze promotor-coördinator, die een medewerker is van één van de 
deelnemende instellingen, wordt in de beheersovereenkomst bevestigd. 

Deze promotor-coördinator heeft de competenties en de bevoegdheden om het steunpunt 
daadwerkelijk te sturen. De promotor-coördinator is aanspreekbaar, voldoende gemandateerd en 
verantwoordelijk tegenover de Vlaamse overheid als opdrachtgever. De persoon die de functie van 
promotor-coördinator opneemt, engageert zich ervoor dit te doen voor de volledige 
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erkenningstermijn van het steunpunt. Indien nodig moeten de instellingen de contouren in 
verband met het mandaat van de promotor-coördinator juridisch vastleggen. 

Het steunpunt zal moeten streven naar een goede en complementaire samenwerking met de 
beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, in het bijzonder met de beleidsdomeinen Omgeving en 
EWI. Het steunpunt moet hierbij de beleidsdomeinen ondersteunen, maar mag niet in hun plaats 
treden. Het steunpunt kan hierbij ook binnen de beleidscyclus bijdragen leveren, bv. via onderzoek 
kunnen alternatieve beleidsopties worden aangegeven. 

Wat betreft dataverzameling en data-analyse zal er op een intensieve manier moeten worden 
samengewerkt met de betrokken diensten van de Vlaamse overheid. Voor deze taken (en zeker 
wat betreft survey-onderzoek) zal er ook afstemming moeten plaatsvinden met de Studiedienst 
van de Vlaamse Regering. De organisatie van surveys dient te beantwoorden aan de 
kwaliteitsstandaarden die door de studiedienst van de Vlaamse Regering worden aangegeven. 

De resultaten en verzamelde gegevens moeten ter beschikking worden gesteld van de functioneel 
aansturende ministers en hun administraties, in dit geval de Vlaams ministers van Omgeving, 
Natuur en Landbouw en van Economie, Wetenschap en InnovatieWat intellectuele 
eigendomsrechten betreft, is het basisprincipe dat de kennis eigendom blijft van de 
opdrachtnemer, de Vlaamse overheid als opdrachtgever krijgt een niet exclusief, kosteloos 
gebruiksrecht op de kennis en de data waarop deze gebaseerd is. Deze bepalingen worden verder 
gespecificeerd in de beheersovereenkomst, de samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemers 
en specifieke afspraken en akkoorden tussen de opdrachtgever (de twee departementen) en de 
opdrachtnemer. De gevalideerde resultaten worden ter beschikking gesteld van de Studiedienst 
van de Vlaamse Regering. 

Om ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten nuttig kunnen worden gebruikt binnen het 
beleidsvoorbereidend werk, moet er een sterke interactie worden georganiseerd tussen de 
onderzoekers en beleidsmedewerkers. Deze interactie moet ertoe leiden dat onderzoekers en 
beleidsmedewerkers optreden als elkaars klankbord en gezamenlijk de richting uitzetten van 
verder onderzoek. Daartoe moet frequent overleg worden georganiseerd en de flexibiliteit worden 
ingebouwd accenten in het onderzoek te verleggen op basis van voortschrijdend inzicht.  

2.3.4. Interactie tussen de steunpunten en belanghebbenden 

Het is van uitermate belang dat er door het steunpunt in zijn relaties met andere actoren één 
duidelijk aanspreekpunt bepaald wordt dat het steunpunt vertegenwoordigt naar derden toe. 

Van een steunpunt wordt verwacht dat het zich integreert in een netwerk van actoren met als 
doel de gegevensverzameling en –ontsluiting te bevorderen en flexibel te kunnen uitvoeren. 
Belangrijk hierbij is dat er voldoende gecommuniceerd wordt met en naar de beoogde 
doelgroep(en) toe. Daarnaast kunnen echter ook actoren zoals koepelorganisaties, federaties, 
lokale bestuurlijke niveaus, enz. deel uitmaken van dit netwerk. 

Een steunpunt verbreedt ook het publiek begrip van de wetenschap door middel van 
bekendmaking van de onderzoeksresultaten en de onderzoeksactiviteiten, bv. via de website van 
het steunpunt. Zo draagt een steunpunt bij aan het publieke debat over het beleid. 
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2.4. Samenstelling van een steunpunt 
2.4.1. Instellingen voor hoger onderwijs als basis 

Het steunpunt is een entiteit in de schoot van één of meerdere universiteiten en/of hogescholen 
in de Vlaamse Gemeenschap. Indien er meerdere instellingen zijn, sluiten zij omtrent de organisatie 
van het steunpunt een samenwerkingsovereenkomst[1] af. De samenwerkingsovereenkomst regelt 
inzonderheid de financiële verantwoordelijkheden en de vertegenwoordigingsbevoegdheden 
aangaande de organisatie en de werking van het steunpunt. Het steunpunt is een entiteit buiten 
de Vlaamse overheid met functionele autonomie, met een eigen (financiële) verantwoordelijkheid 
maar zonder een eigen rechtspersoonlijkheid. 

Het steunpunt vormt ook een aparte entiteit binnen één of meerdere universiteiten of 
hogescholen, maar dient tegelijk de nodige afstemming met deze instellingen te verzekeren. Door 
middel van de inbedding van het steunpunt in het academisch milieu wenst de Vlaamse Regering 
immers de wetenschappelijkheid van het beleidsrelevant onderzoek te benadrukken, daarbij 
gebruik makend van de expertise en de kennis die reeds aanwezig zijn binnen de Vlaamse 
hogescholen en universiteiten. 

Indien er meerdere instellingen voor hoger onderwijs aan het steunpunt deelnemen, duiden zij 
onderling een coördinerende instelling aan, hierna de initiator genoemd. De aanduiding van deze 
initiator wordt in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen. De taken van de initiator 
omvatten onder meer: het ondertekenen van de beheersovereenkomst, het ontvangen van de 
volledige financiering van het steunpunt en het op basis van de afspraken in de 
samenwerkingsovereenkomst verdelen van de middelen aan de deelnemende instellingen. De 
samenwerkingsovereenkomst dient samen met het aanvraagformulier ingediend te worden. 

2.4.2. Mogelijkheid tot structureel samenwerken 

In het kader van het steunpunt kunnen de universiteiten of hogescholen ook samenwerken met 
“partners” zoals één of meer instellingen voor hoger onderwijs buiten de Vlaamse Gemeenschap 
of met één of meer openbare onderzoeksinstellingen binnen of buiten de Vlaamse Gemeenschap. 
Deze structurele samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Wanneer 
er al een samenwerkingsovereenkomst opgesteld wordt omdat er meerder deelnemende 
instellingen zijn voor hoger onderwijs wordt de samenwerking met partners ook hierin 
geïntegreerd, zo niet, wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de instelling voor 
hoger onderwijs en de partner(s). 

Het hoofdonderscheid tussen een instelling en een partner is dat de onder mogelijke partners 
genoemde entiteiten niet zelfstandig voor een steunpunt kunnen kandideren, dat een partner niet 
kan worden aangeduid als initiator. De promotor-coördinator kan echter een medewerker zijn van 
elke deelnemende instelling. Op financieel vlak wordt er geen overhead verrekend op de kosten 
van een partner. 

2.4.3. Onderaanneming 

Mits kennisgeving kan een steunpunt zich voor het uitvoeren van specifieke ondersteunende of 
uitvoerende opdrachten laten bijstaan door een derde. Een steunpunt kan evenwel geen volledige 
onderzoeksopdracht uitbesteden. De uitbestede opdracht moet een onderdeel vormen van 
onderzoek van het steunpunt, de onderzoeksopzet, de analyse en het trekken van de conclusies 
dienen te gebeuren door een aan het steunpunt deelnemende instelling. Voor het uitbesteden van 
het onderzoek is een steunpunt onderhevig aan de overheidsopdrachtenregelgeving. 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl&rs=nl%2DNL&wopisrc=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdewi%2Fvergader%2FEvaluatieCel%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb9d2708983fc46e98304af9222a3f400&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=77E6819F-00A5-B000-87D3-D6C917AFF800&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d29b79a1-2cfb-4ef5-bf63-f2ac76c52d33&usid=d29b79a1-2cfb-4ef5-bf63-f2ac76c52d33&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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2.5. Beheer van een steunpunt 
Alhoewel een steunpunt per definitie in één of meerdere hogescho(o)l(en) of universiteit(en) 
geïntegreerd is, dient het beschouwd te worden als een aparte entiteit. Samenwerking tussen het 
steunpunt en het functioneel aansturend beleidsdomein hierbij dient kosten-efficiënt en effectief 
georganiseerd te worden, uiteraard rekening houdend met de rol, en statuten van beide partijen. 
Van het steunpunt wordt verwacht dat het een eigen bedrijfsplan opmaakt waarin wordt 
aangegeven hoe het steunpunt georganiseerd zal worden op onder meer de volgende domeinen: 

• Algemeen management 
Dit heeft onder meer betrekking op: algemene organisatieprincipes, 
eindverantwoordelijkheid, coördinatie tussen de verschillende instellingen en eventuele 
partners, gehanteerde managementinstrumenten, opvolgings- en 
rapporteringsmechanismen, … Hierbij dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de 
rol van de promotor-coördinator. De rol en taken van de promotor-coördinator dient 
duidelijk te worden omschreven en afgebakend.  

• HRM-beleid 
Dit heeft onder meer betrekking op: de aansturing van personeel, personeelsplanning 
(garanties omtrent inzet van personeel, eventuele vervangingen, flexibiliteit), statuut van 
het ingezet personeel, … 

• Financieel beheer 
o Het steunpunt wordt verplicht een afzonderlijke boekhouding te voeren. In het geval 

van een consortium dienen voor de verschillende deelnemende entiteiten afzonderlijke 
boekhoudingen te worden gevoerd. 

o Het steunpunt kan een reserve opbouwen ten bedrage van een percentage van de 
jaarlijkse betoelaging. De reserve moet worden aangewend voor de goede werking en 
de activiteiten van het steunpunt. 

Dit heeft onder meer betrekking op: financieel plan, financiële bijdrage van de diverse 
partners, wijze waarop aparte boekhouding gevoerd wordt, financiële opvolging, … 

• Logistiek beheer 
Dit heeft onder meer betrekking op: manier waarop herkenbaarheid gerealiseerd zal 
worden, verdeling van de middelen over de diverse entiteiten, gebruik van 
gemeenschappelijke middelen,… 
o o.a. het steunpunt dient gehuisvest te worden in een omgeving die geschikt is voor 

deze activiteiten en dient een duidelijke herkenbaarheid te hebben voor de gebruiker. 

2.6. Middelen van een steunpunt 
2.6.1. Financiering door de Vlaamse overheid 

De Vlaamse Regering zal voor de financiering van het steunpunt jaarlijks een bedrag ter 
beschikking stellen. Dit bestaat uit een betoelaging vanuit de begroting van de functioneel 
aansturende ministers. Bij de beschrijving van de onderzoeksagenda van het steunpunt (zie deel 
6) wordt een indicatief bedrag vermeld. Het definitieve bedrag wordt vastgesteld op het ogenblik 
van het afsluiten van een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het steunpunt. 
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2.6.2. Aanwending van de financiering 

De financiering van het steunpunt moet aangewend worden voor personeelskosten, 
werkingskosten, uitrustingskosten, onderaannemingskosten, centrale beheerskosten en algemene 
exploitatiekosten, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht van het steunpunt. De 
subsidie is een maximaal beschikbaar bedrag. Het steunpunt moet door middel van 
verantwoordingsstukken kunnen aantonen dat deze kosten effectief werden gemaakt. 

2.6.3. Centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten 

De universiteiten en hogescholen binnen de Vlaamse Gemeenschap van het consortium dat erkend 
werd als steunpunt, mogen conform met de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 14 juli 1993, centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten (“overhead”) verrekenen 
voor een maximum van 10% op de gemaakte kosten. Er wordt geen overhead verrekend op de 
kosten die door de partners gemaakt worden. 

2.6.4. Inbreng van eigen logistieke middelen 

De inschrijver dient aan te geven welke middelen hij in de ruime zin zal inzetten voor de 
ondersteuning van de werking van het steunpunt, alsmede de duur van deze inzet. De inschrijver 
dient het steunpunt te huisvesten in een omgeving die geschikt is voor deze activiteiten en die 
toelaat een duidelijke herkenbaarheid voor de gebruiker te hebben. Zij moeten tevens aangeven 
hoe zij dit zullen verwezenlijken. 

Verdere voorstellen omtrent de inbreng van eigen logistieke middelen kunnen betrekking hebben 
op: hard- en software, communicatienetwerken, enz. 

2.6.5. Inbreng van eigen financiële middelen – in kind inbreng 

De inschrijver dient aan te geven welke financiële of in kind middelen hij in de ruime zin zal 
inzetten voor de ondersteuning van de werking  van het steunpunt, alsmede de duur van deze 
inzet. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van personele inzet die niet op het steunpunt zal worden 
aangerekend. 

3. Algemene en administratieve bepalingen 

3.1. Definitie van een steunpunt en een thema 
Een Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek, in deze tekst steunpunt genoemd, is een entiteit 
in de schoot van één of meerdere universiteiten of hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap die, 
daartoe erkend, wetenschappelijke ondersteuning biedt aan de Vlaamse overheid met betrekking 
tot specifieke thema’s. Het steunpunt is een entiteit buiten de Vlaamse overheid met functionele 
autonomie, met een eigen (financiële) verantwoordelijkheid maar zonder een eigen 
rechtspersoonlijkheid. 

Het steunpunt wordt erkend voor het beleidsthema Duurzaam Materialenbeheer zoals afgebakend 
door de Vlaamse Regering op 8 juli 2016. Er wordt één steunpunt erkend voor dit thema dat binnen 
de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en wegens hun 
bestuurlijke of beleidsmatige relevantie een bijzondere en op wetenschappelijke inzichten 
gebaseerde ondersteuning vraagt. 

3.2. Regelgeving 
De volgende regelgeving is van toepassing op het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant 
Onderzoek: 
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• het Decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het 
wetenschaps- en innovatiebeleid; 

• het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de Steunpunten 
voor Beleidsrelevant Onderzoek (hierna ook Steunpuntenbesluit genoemd); 

• de beheersovereenkomst afgesloten in het kader van het betreffende steunpunt op basis 
van de modelbeheersovereenkomst zoals deze werd goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering op 1 juli 2011; 

• de conceptnota “Beleidsrelevant onderzoek zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering 
op 3 juli 2015. 

De reglementering op overheidsopdrachten is niet van toepassing op deze oproep. De selectie van 
het steunpunt valt wel onder het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

3.3. Selectie en erkenningsprocedure 
3.3.1. Indiening en ontvankelijkheid 

In opdracht van de inhoudelijk coördinerende minister organiseert de Openbare Vlaamse 
afvalstoffenmaatschappij OVAM een algemene infosessie op 23 augustus om 14u voor potentiële 
kandidaten. 

In opdracht van de inhoudelijk coördinerende minister registreert de OVAM alle ingediende 
kandidaatstellingen en controleert of de kandidaatstellingen voldoen aan de in het besluit 
vermelde ontvankelijkheidscriteria. De inhoudelijk coördinerende minister beslist op basis van het 
advies van OVAM over de ontvankelijkheid van de kandidaatstellingen. 

De ontvankelijkheidscriteria werden als volgt omschreven in het Steunpuntenbesluit: 

• de vervaltermijn waarbinnen de erkenningsaanvraag moet worden ingediend; 
• het voldoen aan de bepalingen in de oproep over de manier van indienen; 
• de indiening van de erkenningsaanvraag door het bevoegde bestuursorgaan; 
• de omschrijving van de nodige administratieve gegevens betreffende het steunpunt; 
• de omschrijving van de informatie die ten minste nodig is om een toetsing aan de 

selectiecriteria toe te laten; 
• de omschrijving van de informatie die ten minste nodig is om de grootte van de benodigde 

vaste werkingsenveloppe te objectiveren en in te schatten; 
• de toevoeging van een samenwerkingsovereenkomst indien meerdere instellingen deel 

uitmaken van het steunpunt. 

Aanvragen die op een of meerdere van de hierboven genoemde criteria niet in orde zijn, worden 
formeel onontvankelijk verklaard en uitgesloten van de verdere selectieprocedure. De indieners 
waarvan de aanvraag niet ontvankelijk werd verklaard, worden hiervan geïnformeerd in een 
aangetekend schrijven. 

3.3.2. Beoordeling van de kandidatuur en selectiecriteria 

De inhoudelijk coördinerende minister bezorgt de ontvankelijke erkenningsaanvragen aan een 
internationaal samengesteld panel van experts en aan een panel, aangewezen door de functioneel 
aansturende  ministers. Het internationaal samengestelde panel van experts toetst de 
erkenningsvragen aan de selectiecriteria van wetenschappelijke en bestuurlijke aard. Het door de 
functioneel aansturende ministers aangewezen panel toetst de erkenningsvragen aan de 
selectiecriteria van beleidsrelevante, wetenschappelijke en bestuurlijke aard. 
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Omschrijving van de selectiecriteria:  

• Wetenschappelijke selectiecriteria 
o de wijze waarop de beleidsproblemen worden vertaald in onderzoeksvragen; 
o de wijze waarop alle aspecten van de opdracht evenwichtig worden ingevuld; 
o de coherentie in de uitvoering van het werkprogramma; 
o de “state of the art” van de gebruikte methoden/originaliteit van de ontwikkelde 

methoden en oplossingen; 
o de bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied (op Vlaams en internationaal 

niveau); 
o het in het verleden verricht wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor het 

beleid. 
• Beleidsrelevante selectiecriteria 

o de wijze waarop de vertaling van wetenschappelijke resultaten naar het beleid toe 
wordt gerealiseerd (kennisoverdracht); 

o de mate waarop het werk wordt gekaderd in de context van internationale 
ontwikkelingen; 

o de systematiek en consistentie in de wijze waarop de onderliggende 
onderzoeksdata raadpleegbaar worden gemaakt voor de overheid; 

o het in het verleden gepresteerd beleidsrelevant werk; 
o de wijze waarop het integreren van de transversale maatschappelijke thema’s 

wordt gepland. 
o Wijze van input en verwerking van beleidsnoden uit de respectievelijke 

transversale beleidsdomeinen. 
o Operationele beschikbaarheid van de onderzoeksresultaten voor het beleid. 

• Bestuurlijke (management) criteria 
o vanuit beleidsrelevant oogpunt, het personeelsbeleid en de institutionele 

organisatie van het steunpunt, in het bijzonder de aanwezigheid van 
onderzoekscapaciteit op postdoctoraal en hoger niveau, en de mogelijkheid om 
deze capaciteit op korte termijn te mobiliseren, ook in het kader van veranderende 
onderzoeksvragen; 

o de voorgestelde taakverdeling tussen de entiteiten die er deel van uitmaken en de 
voorgestelde managementaanpak, de coördinatie en samenhang tussen de 
deelnemende onderzoeksgroepen en het geïntegreerd samenwerken tussen de 
verschillende disciplines; 

o de valorisatiestrategie voor de onderzoeksresultaten van het steunpunt; 
o in geval er structureel wordt samengewerkt met partners, is de wijze waarop deze 

samenwerking wordt opgezet, aangestuurd en geïntegreerd in de werking van het 
steunpunt, een belangrijk punt van evaluatie. 

De toetsing aan de selectiecriteria gebeurt aan de hand van de schaal “onvoldoende, voldoende, 
goed, zeer goed”. 

3.3.3. Beslissing tot erkenning door de Vlaamse Regering 

De inhoudelijk coördinerende minister bundel en coördineert de adviezen van de beide panels van 
experts. De functioneel aansturend ministers brengen een gemotiveerd voorstel uit bij de Vlaamse 
Regering omtrent de erkenning van het steunpunt en de betoelaging ervan.  
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De Vlaamse Regering neemt op grond van het gemotiveerd voorstel een eindbeslissing over de 
erkenning als steunpunt. Een afwijking van het advies dient terdege gemotiveerd te worden. 

3.3.4. Afsluiten van de beheersovereenkomst 

In overleg met het erkende steunpunt wordt een beheersovereenkomst met in het bijzonder, de 
bijhorende meerjarenplanning opgesteld. De beslissing tot erkenning betekent immers niet dat het 
onderzoeksvoorstel automatisch als meerjarenplan wordt goedgekeurd. 

Eenmaal beide partijen, de indieners van het geselecteerde voorstel voor het steunpunt en de 
functioneel aansturende ministers, tot een akkoord gekomen zijn omtrent onder meer de 
financiering, het meerjarenprogramma, de wijze van samenwerking, de verspreiding van de 
resultaten en de kennisoverdracht en de manier waarop er geëvalueerd zal worden, wordt er een 
beheersovereenkomst afgesloten die ingaat op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2021. Deze 
beheersovereenkomst wordt ondertekend door de door de deelnemende instellingen aangeduide 
initiator en de functioneel aansturende ministers. 
[1] Zoals bedoeld in artikel 95, §1, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs 
in Vlaanderen 

 

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl&rs=nl%2DNL&wopisrc=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdewi%2Fvergader%2FEvaluatieCel%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fb9d2708983fc46e98304af9222a3f400&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=77E6819F-00A5-B000-87D3-D6C917AFF800&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d29b79a1-2cfb-4ef5-bf63-f2ac76c52d33&usid=d29b79a1-2cfb-4ef5-bf63-f2ac76c52d33&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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