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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 co-financiering vanuit het beleidsdomein EWI.  

In 2015 liep de erkenningstermijn voor de 3de 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 Economie en Ondernemen 2016-2020 is een steunpunt dat in de aldus 

gewijzigde context werd erkend en gefinancierd.  

De evaluatie van het Steunpunt Economie en Ondernemen 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 Economie en Ondernemen functioneert. Dit 

steunpunt werd – in overeenstemming met de regelgeving – na een oproep binnen het 

thema “Economie en Ondernemen” in 2016 erkend en vervolgens werd met betreffend 

steunpunt een beheersovereenkomst afgesloten. Deze beheersovereenkomst heeft 

betrekking op de periode 1 januari 2016 - 31 december 2020, hoewel de 

beheersovereenkomst pas in april 2016 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering en 

op 20 juni 2016 door alle partijen was ondertekend.  

Het regelgevend kader wordt hieronder geschetst: 
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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. 
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§ 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. 

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de 

steunpunten van beleidsrelevant onderzoek 

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

 

Artikel 10. (01/03/2014(01/03/2014(01/03/2014(01/03/2014----    ...)...)...)...) 

De coördinerende minister treft de nodige maatregelen om tijdens het laatste jaar van 

iedere erkenningstermijn een effectmeting van de werking van de steunpunten door te 

voeren. De eerste effectmeting vindt plaats in de eerste helft van het laatste kalenderjaar 

van de periode van erkenning van de steunpunten. 
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De resultaten van de effectmeting worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

 

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 duur, 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.  

 

1.3. Oproep 2015 voor een steunpunt beleidsrelevant onderzoek binnen het 

thema “Economie en Ondernemen” 

Volgend op de conceptnota hoger vermeld, hechtte de Vlaamse Regering op 13 november 

2015 op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport haar 

goedkeuring aan de oproep tot erkenning en financiering van een Steunpunt voor het 

thema “Economie en Ondernemen” voor de periode 2016-2020. 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.  

 

                                                 
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.  
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Daarnaast ging de oproep specifiek in op het thema van de oproep, met name “Economie 

en Ondernemen” en werden een aantal basisprincipes voor het (op te richten) Steunpunt 

Economie en Ondernemen vastgelegd: 

1. Focus op beleidsvoorbereiding en -analyse. 

2. Cijfermatige onderbouwing van het beleid. 

3. Ter beschikking stellen en verspreiding van verzamelde data en onderzoek. 

4. Intensieve samenwerking met het Departement EWI en agentschappen binnen het 

beleidsdomein EWI. 

5. Maximale samenwerking met partners en stakeholders uit het veld.  

 

Vervolgens kwamen in de oproep ook de onderwerpen van het beoogde beleidsrelevant 

onderzoek aan bod: 

1. Dataverzameling en -verwerking met het oog op gerichte beleidsevaluatie en 

internationale vergelijking. 

2. Financiering van kmo’s. 

3. Nieuwe sectorale realiteit en Vlaamse clusters. 

4. Ondernemerscultuur in Vlaanderen. 

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 en 

consortium bestaande uit KU Leuven Vives en de vakgroep Innovatie, Ondernemerschap 

en Dienstenmanagement van de Universiteit Gent. 

 

Deze kandidatuur werd gunstig beoordeeld door de panels van experts4 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 

“Economie en Ondernemen 2016-2020” werd d.d. 15.04.2016 geselecteerd bij beslissing van 

de Vlaamse Regering5. In de beslissing van de Vlaamse Regering wordt de Vlaamse minister 

van Werk, Economie, Innovatie belast om verder te onderhandelen met de kandidaat om 

tot een definitieve meerjarenplanning en beheersovereenkomst (waar de 

meerjarenplanning deel van uitmaakt) te komen en de aldus onderhandelde documenten 

mee te delen aan de Vlaamse Regering.  

 

 

                                                 
4 Het betrof een internationaal samengesteld wetenschappelijk panel van experts en een beleidsrelevant panel van 
experts.  
5 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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1.4. Steunpunt Economie en Ondernemen 2016-2020 – beheersovereenkomst en 

meerjarenplan 

 

Na onderhandelingen tussen de indiener en de Vlaamse overheid, werd d.d. 20.06.2016 de 

beheersovereenkomst 2016-2020 betreffende het Steunpunt Economie en Ondernemen  

ondertekend en d.d. 01.07.2016 werden de beheersovereenkomst en het bijhorend 

meerjarenplan6 (cf. infra) meegedeeld aan de Vlaamse Regering.  

 

De beheersovereenkomst betreffende het Steunpunt Economie en Ondernemen loopt van 

1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 en omschrijft onder meer de opdrachten en 

aansturingsstructuur van dit steunpunt. Deze beheersovereenkomst is opgesteld conform 

het basissjabloon dat onder meer voor de 3de generatie van steunpunten beleidsrelevant 

onderzoek werd gebruikt.  

De strategische en operationele doelstellingen van het Steunpunt Economie en 

Ondernemen worden weergegeven in het meerjarenplan dat werd aangehecht bij de 

beheersovereenkomst7.  

 

Het meerjarenplan van het Steunpunt Economie en Ondernemen onderscheidt drie 

onderzoekspijlers: 

• Clusters (Pijler A); 

• Beleidsevaluatie (Pijler B); 

• Ondernemen (Pijler C);  

en bouwt in principe verder op de resultaten die werden verworven in het kader van het 

Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE) dat werd gefinancierd binnen de 

3de generatie steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek.  

 

Per onderzoekspijler 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 500.000 euro toegekend aan het steunpunt. 

Tot en met 2019 werd deze subsidie inderdaad toegekend/voorzien (cf. art. 4.1.1 van de 

beheersovereenkomst)8.  

 

                                                 
6 Het meerjarenplan werd in het kader van de onderhandelingen nog aangepast.  
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.  
8 Er is - voor zover kon worden nagegaan - geen aanpassing aan de gezondheidsindex gebeurd, zoals in principe wel is 
voorzien in het W&I-decreet.  
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2. Aanleiding voor de evaluatie van het Steunpunt Economie en 

Ondernemen  

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). Het W&I-decreet spreekt enkel expliciet over de wijze waarop de 

werking van de steunpunten op meta-niveau wordt geëvalueerd.  

 

De eigenlijke evaluatie van het Steunpunt Economie en Ondernemen wordt vermeld in 

zowel het steunpuntenbesluit als de beheersovereenkomst 2016-2020 (hierna 

beheersovereenkomst genoemd). Inderdaad, 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 wordt gesteld dat de evaluatie ook de nodige informatie moet bieden voor de 

meta-evaluatie die in artikel 10 van het steunpuntenbesluit wordt vermeld. Dit verwijst 

naar het W&I-decreet waar enkel expliciet sprake is van een evaluatie van de werking van 

de steunpunten op metaniveau, terwijl voor de eigenlijke evaluatie van de steunpunten 

verwezen wordt naar de af te sluiten beheersovereenkomst (cf. supra).  

 

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. 

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 
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Onderzoek9 (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. Tevens beschikken deze groepen zo over een voldoende 

langlopende en structurele financiering om jonge onderzoekers in staat te stellen een 

doctoraatsproefschrift voor te bereiden. 

 

In tegenstelling tot andere programma’s zijn de steunpunten niet enkel 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. 

 

                                                 
9 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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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 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 3de generatie steunpunten beleidsrelevant onderzoek liep dan ook af op 31 december 

201510 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 

Economie en Ondernemen is er hier een van en situeert zich binnen het beleidsdomein 

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. Er kan 

echter verwacht worden dat in de loop van 2019 voorbereidingen zullen worden getroffen 

om de beleidsvorming voor de beleidsvelden Economie en Innovatie te ondersteunen op 

basis van wetenschappelijk onderzoek. Een nieuwe oproep tot de erkenning van een 

steunpunt beleidsrelevant onderzoek voor deze beleidsvelden is dan ook mogelijk. Het 

Steunpunt Economie en Ondernemen zelf loopt af op 31 december 2020 en wordt op dat 

ogenblik dus beëindigd.  

  

                                                 
10 Dit was een jaar vroeger dan initieel voorzien. Binnen budget werden een aantal steunpunten nog wel verlengd om 
de werkzaamheden te kunnen afronden.  
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4. Doelstellingen van de evaluatie en beoogde resultaten 

4.1. Doelstellingen van de evaluatie van het Steunpunt Economie en 

Ondernemen 

Strikt genomen is het de bedoeling om het Steunpunt Economie en Ondernemen in de 2de 

helft van 2019 te evalueren op basis van de drie eerder vermelde dimensies 

(wetenschappelijkheid, beleidsrelevantie en bestuur). De vooropgestelde evaluatie zal 

echter ruimer opgevat worden en onder meer ook moeten leiden tot beleidsadvies voor 

toekomstige beleidsondersteuning binnen de beleidsvelden Economie en Innovatie11 (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 Economie en Ondernemen in principe voortbouwt op realisaties binnen 

de 3de generatie van het steunpuntenprogramma12 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 Economie en Ondernemen 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 Economie en Ondernemen 

opereert en met een oog voor de toekomstige beleidsontwikkelingen binnen de 

beleidsvelden Economie 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 (Economie en Innovatie).  

 

Behalve de evaluatie van het steunpunt zelf, omvat de evaluatie ook een (beperkt) generiek 

luik. De doelstelling van deze generieke evaluatie is het bijdragen tot de (eventuele) meta-

evaluatie van alle steunpunten waarvan sprake in het W&I-decreet13. 

 

4.2. Beoogde resultaten/Elementen van de evaluatie van het Steunpunt 

Economie en Ondernemen 

Uitgaande van de doelstellingen van de evaluatie 2019 van Steunpunt Economie en 

Ondernemen, worden als resultaten ervan minstens verwacht: 

                                                 
11 In eerste instantie inhoudelijk. Methodologisch is ook mogelijk, maar heeft bredere repercussies dan enkel voor het 
thema in kwestie.  
12 In de praktijk is gebleken dat dit nauwelijks het geval is.  
13 Binnen andere beleidsdomeinen werden ook steunpunten werden opgezet, al lopen de erkenningstermijnen ervan niet 
altijd gelijk met deze van het Steunpunt Economie en Ondernemen. Vanuit die optiek is het momenteel niet zeker of er 
een meta-evaluatie zal worden georganiseerd. Het is wel de bedoeling om in onderhavige evaluatie de verwachte input 
voor de (eventuele) meta-evaluatie op te leveren.  
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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 2016-2019 zijn missie en taken zoals vooropgesteld in de regelgeving 

en in de beheersovereenkomst 2016-2020 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) 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 beleidsrelevant onderzoek met betrekking tot de 

beleidsvelden Economie en Innovatie.  

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 Economie en Innovatie (bv. door middel van beleidsrelevant onderzoek) en 

de wijze waarop dit in de toekomst vorm kan worden gegeven.  
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5. Krijtlijnen en draagwijdte van de evaluatie 

De evaluatie van het Steunpunt Economie en Ondernemen 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 Economie en 

Ondernemen als voor de generieke evaluatie t.a.v. de beleidsvelden Economie en Innovatie 

worden onderscheiden (zie deel 6).  

De evaluatie van het Steunpunt Economie en Ondernemen dient uiterlijk tegen 31 

december 2019 te zijn voltooid. De evaluatie zal onder meer gebruik maken van een 

zelfevaluatie opgesteld door het Steunpunt Economie en Ondernemen14, die enkel zal 

bestaan uit een ex-postluik (terugblik)15. Voor de uitwerking van de zelfevaluatie kan het 

Steunpunt Economie en Ondernemen zich baseren op de richtlijn opgesteld door het 

Departement EWI die is opgenomen als Bijlage 1. 

Er werd met het Steunpunt Economie en Ondernemen 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 Economie en Ondernemen zal gecoördineerd worden 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 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 

Economie en Ondernemen 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 in het EWI-systeem in het algemeen. 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).  

                                                 
14 Opgesteld op basis van een richtlijn/vragenlijst aangereikt door het Departement EWI en toegespitst op een (beperkt) 
aantal hoofdthema’s/-vragen. 
15 Aangezien de erkenning van het Steunpunt Economie en Ondernemen eindigt op 31 december 2020 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 2020 
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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2. Ex post (wat betreft het steunpunt zelf) en ex ante (wat betreft de toekomst van 

beleidsrelevant onderzoek in de beleidsvelden Economie en Innovatie). 

3. Intern (vanuit het oogpunt van het Steunpunt Economie en Ondernemen 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 Economie en Ondernemen binnen de 

beleidscontext 

De ex-postevaluatie van het Steunpunt Economie en Ondernemen heeft minstens 

betrekking op de periode vanaf 2016 tot en met een zo groot mogelijk deel van 2019.  

In eerste instantie is het de bedoeling om uitgaande van de elementen van de oproep tot 

een steunpunt Economie en Ondernemen, de uitwerking hiervan in de meerjarenplanning 

die tussen het Steunpunt Economie en Ondernemen en de Vlaamse overheid werd 

afgesproken en vastgelegd, de doelstellingen, opdrachten en taken die aan het Steunpunt 

Economie en Ondernemen voor de periode tot en met 2020 werden toegekend, na te gaan 

of het Steunpunt Economie en Ondernemen deze doelstellingen heeft gerealiseerd en de 

beoogde resultaten heeft behaald of zal behalen tegen het einde van 2020. 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 2016-2020 en zijn bijlage 1 (i.e. de meerjarenplanning)) en door de 

(jaar)verslaggeving die het Steunpunt Economie en Ondernemen dienaangaande heeft 

opgesteld. Een belangrijk element hierbij is de meerjarenplanning die het Steunpunt 

Economie en Ondernemen heeft opgesteld en dat samen met de beheersovereenkomst 

werd goedgekeurd en dat de basis vormt voor de werking tijdens betreffende periode. 

Deze meerjarenplanning maakt integraal deel uit van de beheersovereenkomst 2016-202016.  

In dit onderdeel komt de eigenlijke werking en het functioneren van het Steunpunt 

Economie en Ondernemen aan bod en dit zowel administratief/organisatorisch, 

                                                 
16 In de beheersovereenkomst 2016-2020 wordt naar dit document verwezen als “bijlage 1”.  
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wetenschappelijk als financieel. De specifieke aansturing van steunpunten zoals voorzien 

in de regelgeving is hierbij een aandachtspunt.   

De verwachte ex-postevaluatie van het Steunpunt Economie en Ondernemen 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 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 2016-2020 (o.a. opbouw reserves, geïdentificeerd 

takenpakket) als de planning en verantwoording door het Steunpunt Economie en 

Ondernemen (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 

Economie en Ondernemen waren in de periode 2016-2020, 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 Economie en Ondernemen heeft, op een kwaliteitsvolle 

manier uit te voeren.  

In het kader van de evaluatie van de werking en het functioneren van het Steunpunt 

Economie en Ondernemen dient ook aandacht te worden besteed aan de beheersstructuur 

en de governance van het steunpunt en dit zowel intern als extern. 
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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 buitenlandse voorbeelden en dit in het bijzonder inhoudelijk en wat 

aansturing en financiering betreft. 

Dit luik omvat minstens een analyse en beoordeling van: 

• De bestuurswerking, governance en organisatie van het Steunpunt Economie en 

Ondernemen (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 

(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 pro-actief 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 Economie en Ondernemen 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 Economie en Ondernemen in de beschouwde periode 
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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 

(kabinet en Departement EWI) wat betreft beleidsrelevantie17 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). Aandachtpunten 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 2016-2020 (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 kortetermijn-onderzoek.  

• De bijdragen die het Steunpunt Economie en Ondernemen heeft geleverd aan de 

beleidsondersteuning in het beleidsdomein EWI 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. Bijzondere aandacht zal worden besteed 

aan de samenwerking en afstemming met en de complementariteit t.o.v. ECOOM en 

andere steunpunten zoals het Steunpunt Werk, de samenwerking en afstemming 

met de Nationale Bank en met kennisinstellingen, enz.  Tevens zal de rol van het 

Steunpunt Economie en Ondernemen bv. t.o.v. de Vlaamse overheid als 

dienstverlener en leverancier van statistische data en kwantitatieve parameters 

worden onderzocht.   

• Eventuele andere relevante elementen.  

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 onderzoekspijlers (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 Economie en 

Ondernemen (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. 

                                                 
17 Cf. opmerking IF bij advies over de erkenning van het steunpunt.  
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6.1.2 Evaluatie van de prestaties van het Steunpunt Economie en 

Ondernemen en van de gerealiseerde impact 

Dit luik van de evaluatie heeft in eerste instantie betrekking op de resultaten die het 

Steunpunt Economie en Ondernemen heeft gehaald en dit in relatie tot zowel de 

beheersovereenkomst als het meerjarenplan18, 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 2016.  

 

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 Economie en Ondernemen 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 Economie en Ondernemen 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 Economie en Ondernemen heeft opgeleverd 

voor het beleid en de beleidsbepaling (minstens voor wat betreft het beleidsdomein 

EWI, maar ook ruimer).  

                                                 
18 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 3de generatie 

steunpunten en van het steunpuntenprogramma hebben bijgedragen tot de 

werking en realisaties van Steunpunt Economie en Ondernemen.  

• 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 Economie en Ondernemen (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 Economie en 

Ondernemen 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 het 

beleidsdomein 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: hoe verloopt de algemene opvolging 

en de inhoudelijke opvolging, welke bijkomende bepalingen werden in 

samenspraak met de stuurgroep vastgelegd19? 

• 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. 

                                                 
19 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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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 Economie en Ondernemen  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.  

6.1.4 SWOT-analyse 

Op basis van de informatie en inzichten verzameld in de voorgaande luiken, is het de 

bedoeling dat een SWOT-analyse wordt opgesteld voor wat betreft de missie, 

doelstellingen en opdrachten die conform de geldende regelgeving aan het Steunpunt 

Economie en Ondernemen werden toegekend.  

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 

Economie en Ondernemen. Dit onderdeel  van de evaluatie heeft dan ook in eerste 

instantie betrekking op de verwachte bijdrage tot de (eventuele) meta-evaluatie van alle 

steunpunten die is voorzien in het W&I-decreet20.  

 

Daarnaast wordt ook verwacht dat de evaluatie – onder meer gebruik makend van de 

resultaten - ook een aantal mogelijke scenario’s voor de toekomst van beleidsrelevant 

onderzoek in de beleidsvelden Economie en Innovatie oplevert. 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 Economie en Ondernemen in de 

periode vanaf 2016 en over de impact ervan. Daarnaast worden ook conclusies verwacht 

over beleidsrelevant onderzoek binnen het beleidsthema “Economie en Ondernemen” in 

het bijzonder en meer algemeen wat de inzet van steunpunten betreft voor het verkrijgen 

van beleidsrelevante gegevens en rapporten. Daarnaast dienen aanbevelingen te worden 

geformuleerd over de specifieke beleidsondersteuning voor de beleidsvelden Economie en 

Innovatie (cf. deel 6.2) (bv. door middel van beleidsrelevant onderzoek) en de wijze waarop 

deze in de toekomst vorm kan worden gegeven (om. toekomstscenario’s). 

                                                 
20 Binnen andere beleidsdomeinen werden ook steunpunten  opgezet, al lopen de erkenningstermijnen ervan niet altijd 
gelijk met deze van het steunpunt Economie en Ondernemen. Vanuit die optiek is het momenteel niet zeker of er een 
meta-evaluatie zal worden georganiseerd. Het is wel de bedoeling om in onderhavige evaluatie de verwachte input voor 
de (eventuele) meta-evaluatie op te leveren.  
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6.4. Ondersteunende bronnen en werkzaamheden voor (de uitvoering van) de 

evaluatie van het Steunpunt Economie en Ondernemen  

Ten behoeve van de (uitvoering van) de evaluatie van het Steunpunt Economie en 

Ondernemen, 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 Economie en Ondernemen: 

• Het opstellen van een ex-postzelfevaluatie21 door het Steunpunt Economie en 

Ondernemen, bestaande uit een terugblik op een hoog aggregatieniveau, 

aangevuld met een SWOT-analyse. Deze zelfevaluatie zal het Steunpunt Economie 

en Ondernemen opleveren tegen uiterlijk 16/09/2019. 

• Voor de uitvoering van deze evaluatie kan verder ook gebruik gemaakt worden van 

zowel de verslaggeving van het Steunpunt Economie en Ondernemen, het 

meerjarenplan 2016-2020, specifieke werkplannen/rapporten, enz. (cf. ook de 

beheersovereenkomst) als de zelfevaluatie die het Steunpunt Economie en 

Ondernemen zal opstellen (cf. supra). De verwachte zelfevaluatie bestaat enkel uit 

een ex-postluik22 (terugblik) en is gebaseerd op de vragenlijst die het Departement 

EWI ter zake heeft opgesteld (cf. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

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 Economie en Ondernemen in principe op basis van de 

bestuurlijke criteria ook meteen door beide panels en gezamenlijk worden uitgevoerd.  

 

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 

                                                 
21 Voor het opstellen van de ex-postzelfevaluatie heeft het Departement EWI een richtlijn overgemaakt aan het Steunpunt 
Economie en Ondernemen 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.  
22 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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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 Economie en Ondernemen bestaat hoofdzakelijk uit een 

ex-postevaluatie, aangevuld met een vooruitblik ten aanzien van de functie 

“beleidsrelevant onderzoek” in de beleidsvelden Economie 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.). 

• SWOT-analyse. 

• Benchmark (met betrekking tot diverse aspecten). 

7.2. Planning voor uitvoering van de evaluatie 

De planning voor de uitvoering van de evaluatie is als volgt: 

• 05/04/2019: interne validatie van het ontwerp van plan van aanpak. 

• 08/04/2019: overmaken intern gevalideerd plan van aanpak aan de bevoegde 

minister. 

• April 2019: toelichting over het ontwerp van plan van aanpak en de verwachte 

zelfevaluatie aan het Steunpunt Economie en Ondernemen. 

• April 2019: finale validatie plan van aanpak en opstart procedure aanbesteding 

evaluatie-opdracht. 

• Mei 2019: toewijzing evaluatie-opdracht. 

• Eind mei 2019: start evaluatie-opdracht en eerste stuurgroepvergadering. 

• 16/09/2019: overmaken van de zelfevaluatie door het Steunpunt Economie en 

Ondernemen aan de secretaris-generaal van het Departement EWI. 

• September- oktober: uitvoering opdracht en voorbereiding expertenpanels. 

• November: beoordeling Steunpunt door de expertenpanels en consolidatie 

beoordelingen. 

• Begin december 2019: oplevering ontwerp van eindrapport door de consultant.  

• Midden/eind december 2019: oplevering finaal eindrapport door de consultant. 

Deliverables: 

• Tussentijds rapport (ten behoeve van de panels van experts). 

• Eindrapport. 
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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.  

  

7.4. Panels van internationale experts 

Conform de regelgeving wordt de evaluatie van het Steunpunt Economie en Ondernemen 

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 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 (cf. artikel 3.4.5.2) is voor elk van 
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deze dimensies van de evaluatie een lijst van evaluatiecriteria opgenomen op basis 

waarvan de expertenpanels hun respectievelijke evaluatie moeten uitvoeren, nl.23:  

1) Wetenschappelijke criteria, in het bijzonder betreffende: 
a) De kwaliteit en het innovatief karakter van de opgestelde onderzoeksvragen; 

b) De wetenschappelijke kwaliteit van de vertaling van de onderzoeksvragen in de 

gevolgde methodologie zodat een precies antwoord op de onderzoeksvragen 

gegeven kan worden; 

c) De relevantie van het onderzoek/de onderzoeksvragen voor de opdracht van 

het steunpunt; 

d) De kwaliteit en het innovatief en interdisciplinair karakter van de gekozen 

onderzoeksmethoden; 

e) het internationaal karakter van het onderzoek; 

f) De opbouw van wetenschappelijk kapitaal bij de medewerkers van het 

steunpunt; 

g) De wetenschappelijke kwaliteit van de medewerkers van het steunpunt 

2) Beleidsrelevante criteria, in het bijzonder betreffende: 
a) De beleidsrelevantie van de gekozen en uitgevoerde analyses; 

b) De vertaling van wetenschappelijke resultaten voor het beleid; 

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, zal de inhoudelijk 

bevoegde entiteit binnen het departement (i.e. de afdeling Ondernemen en Innoveren) 

telkens een voorstel doen. Ook het Steunpunt Economie en Ondernemen wordt 

                                                 
23 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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uitgenodigd om voorstellen ter zake te doen. Op basis van die voorstellen zal (de 

evaluatiecel van) de afdeling Strategie en Coördinatie (ASC) stappen ondernemen om de 

samenstelling van de panels te laten valideren.  

7.5. Begeleiding van de evaluatie 

De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van het 

departement (afdeling Strategie en Coördinatie en afdeling Ondernemen en Innoveren) 

zijn opgenomen. Verder wordt een vertegenwoordiger van de minister 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 de regelgeving. 

 

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 Economie 

en Ondernemen werd op XX 2019 toegelicht aan het Steunpunt Economie en Ondernemen, 

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 

betreffende procedure zo snel mogelijk op te starten. De afdeling Strategie en Coördinatie 

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.  
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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 

het departement: 

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).  

• Beheersovereenkomst 2016-2020 tussen het Steunpunt Economie en Ondernemen 

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).  

 

Bij de plaatsing van de opdracht (of later): 

• Meerjarenplan 2016-2020 van het Steunpunt Economie en Ondernemen. 

• Jaarlijkse verslaggeving van het Steunpunt Economie en Ondernemen. 

• Zelfevaluatie opgesteld door het Steunpunt Economie en Ondernemen. 

10. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 

Cf. de communicatiestrategie betreffende beleidsevaluaties (zie https://www.ewi-

vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties). 
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11. Afspraken gemaakt met de vertegenwoordigers van het 

Steunpunt Economie en Ondernemen na overleg  

Op 25 juni 2019 vond een overleg plaats met vertegenwoordigers van het Steunpunt 

Economie en Ondernemen24 en dit op basis van een specifieke presentatie. Deze 

presentatie werd ook aan het steunpunt bezorgd.  

Tijdens het overleg werden onderhavig (ontwerp van) plan van aanpak en de verwachte 

zelfevaluatie in grote lijnen toegelicht aan de vertegenwoordigers van het Steunpunt 

Economie en Ondernemen 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: Sabine Borrey (SPOC), met Wim Winderickx (als back-up 

in cc); 

• Bij het Steunpunt Economie en Ondernemen: Joep Konings met in cc: Jo Reynaerts, 

Cathy Lecocq en Petra Andries. 

 

In verband met de verwachte (ex-post)zelfevaluatie: 

• De verwachte zelfevaluatie dient bij voorkeur opgesteld te worden in het Engels en 

dit ten behoeve van het panel van internationale experts.  

• 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.  

• Er wordt geen sjabloon ter beschikking gesteld voor het opstellen van de 

zelfevaluatie.  

• In onderhavig plan van aanpak werd initieel als termijn voor het opleveren van de 

zelfevaluatie 1 september 2019 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 16/09/2019 zal opleveren en overmaken aan 

de SPOC voor deze evaluatie.     

Andere afspraken/opmerkingen/mededelingen: 

• Om een datum voor de eerste vergadering van de evaluatiestuurgroep vast te 

leggen, zal de SPOC bij EWI een doodle rondsturen. 

→  De eerste stuurgroepvergadering werd inmiddels ingepland (29/08/2019).  

                                                 
24 Op het overleg waren aanwezig: Sabine Borrey, Wim Winderickx en jan Van Nispen (Departement EWI); Jo Reynaerts, 
Iris Lambrigts en Cathy Lecocq.  
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• De vertegenwoordigers van het steunpunt kunnen tot en met begin september 

suggesties voor de panels van experts overmaken aan de contactpersonen bij het 

Departement EWI.  

• Het steunpunt heeft een wrakingsrecht t.a.v. de (mogelijke) leden van het panel van 

internationale experts.  

• 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 Economie en Ondernemen 

in het kader van de evaluatie 2019 

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 Economie en Ondernemen 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 Economie en 

Ondernemen.  

Om het opstellen van de ex-postzelfevaluatie door het Steunpunt Economie en 

Ondernemen te vergemakkelijken, heeft het departement 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 Economie en Ondernemen - 

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 2019 van het Steunpunt Economie en Ondernemen die in het plan 

van aanpak ter zake wordt uiteengezet, heeft in hoofdzaak betrekking op de opdracht die 
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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 Economie en 

Ondernemen 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 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 2016-2018/201925) 

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, 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).  

                                                 
25 Waar nuttig en relevant.  
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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:  

• 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 2016 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, KT26 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 subsidie die vanuit het beleidsdomein 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 2016-2019 in doorgevoerd en 

waarom? In welke mate betreft het gevalideerde wijzigingen?  

22) In welke mate zijn de voorziene acties een concrete en onderbouwde vertaling van de vooropgestelde 

doelstellingen?  

                                                 
26 KT-onderzoek als omschreven onder punt 2.3.2 Kortetermijnopdrachten van de beheersovereenkomst. 



 

34 

 

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"27: 

• 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.28: 

• 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? 

Bijzondere aandacht dient hierbij te worden besteed aan de samenwerking en afstemming met en de 

complementariteit t.o.v. ECOOM en het Steunpunt Werk, andere steunpunten, de samenwerking en afstemming 

met de NB en met kennisinstellingen, enz. Ook de rol van het Steunpunt Economie en Ondernemen 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? 

 

3.1.2 Prestaties, resultaten en impact van het Steunpunt Economie en 

Ondernemen 

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: 

                                                 
27 In overeenstemming met de bepalingen van de beheersovereenkomst waarvoor de basis in rubriek 2.3.1 van de 
beheersovereenkomst is gelegd. 
28 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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• 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 beleidsaanbevelingen29? 

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 

kortetermijnopdrachten30?  

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 effecten31 hebben de activiteiten van het steunpunt in de afgelopen periode gehad en dit zowel 

wetenschappelijk, economisch32 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. 

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) Beschikt het (de) functioneel bevoegde beleidsdomein(en) 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 Economie en Ondernemen voor het beleid en de 

beleidsbepaling (en dit minstens voor het beleidsdomein EWI maar ook ruimer) en waarom?  

 

                                                 
29 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. 
30 Deze flexibiliteit is niet enkel de verantwoordelijkheid van het steunpunt maar vloeit voort uit de dynamiek tussen de 
stakeholders. 
31 Dit zowel in termen van bedoelde/verwachte als onbedoelde/onverwachte effecten 
32 Indien van toepassing.  
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3.1.3 Relatie tussen het Steunpunt Economie en Ondernemen 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 totstandkoming van het steunpunt33 (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. 

• De mate waarin zowel de bevoegde administratie 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 beleidsdomein(en)? 

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

4) In welke mate en hoe heeft de stuurgroep zijn rol inzake inhoudelijke aansturing van het steunpunt vervuld34? 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?  

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 vervuld35? 

7) In welke mate heeft de stuurgroep gewaakt over de doorstroming en afstemming tussen steunpunt en beleid36?  

8) In welke mate bieden de bepalingen van de beheersovereenkomst inzake samenwerkingsovereenkomst een basis 

om een goede samenwerking tussen de deelnemende instellingen te waarborgen37? 

  

3.1.4 SWOT 

In dit onderdeel wordt verwacht dat het Steunpunt Economie en Ondernemen 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?  

                                                 
33 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. 
34 In overeenstemming met de bepalingen van de beheersovereenkomst waarvoor de basis in rubriek 3.3 van de 
beheersovereenkomst is gelegd. 
35 In overeenstemming met de bepalingen van de beheersovereenkomst waarvoor de basis in rubriek 3.1 van de 
beheersovereenkomst is gelegd. 
36 In overeenstemming met de bepalingen van de beheersovereenkomst waarvoor de basis in rubriek 3.3 van de 
beheersovereenkomst is gelegd. 
37 In overeenstemming met de bepalingen van de beheersovereenkomst waarvoor de basis in rubriek 2.2 van de 
beheersovereenkomst is gelegd. 
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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? 

5) Andere suggesties/opmerkingen betreffende de voorbije periode?  

 

Documentatie minimaal toe te voegen als bijlagen38: 

• (Jaar)verslagen ingediend ter verantwoording.  

• Lopende, afgelopen en te verwachten samenwerkingsovereenkomsten. 
• Resultaten van bevragingen, enquêtes, analyses, evaluaties, impactmetingen, enz.  

 

  

                                                 
38 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 “Economie en Ondernemen” in het kader van de oproep van 2015 ter zake 

1. Basisprincipes Steunpunt (2016-2020) 

1.1. Focus op beleidsvoorbereiding en analyse 

De focus van het steunpunt moet liggen op beleidsvoorbereiding en beleidsanalyse. Door 

de beleidsrelevantie reeds op te nemen in de onderzoeksvragen en in het theoretische 

kader van het onderzoek, zal getracht worden te werken naar specifieke en evidence-based 

beleidsvoorstellen, die op latere termijn ook objectief geëvalueerd kunnen worden. Er zal 

dan ook aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van methodes en procedures voor 

de evaluatie van beleidsmaatregelen binnen het domein. 

 

1.2. Cijfermatige onderbouwing van het beleid 

Beperkte (macro)-economische data op Vlaams niveau kan evidence-based 

beleidsontwikkeling, opvolging en evaluatie in gevaar brengen. Het nieuwe steunpunt zal 

dan ook een belangrijke rol dienen te spelen in het ontsluiten, verwerken, analyseren en 

ter beschikking stellen van essentiële economische data. De focus dient te liggen op 

internationale vergelijkbaarheid zowel in onderwerp, als in gebruikte methodologie, 

alsook op de opvolging van nieuw en bestaand beleid. Met het oog op beleidsevaluatie 

dient de verzamelde data ook diepere analyses mogelijk te maken om de werkelijke 

economische impact van beleidsinitiatieven te kunnen evalueren (bijv. via counter-factual 

impact evaluation). 

 

1.3. Ter beschikking stellen en verspreiding van verzamelde data en onderzoek 

Een bredere waaier aan economische data is niet enkel voor het departement EWI 

voordelig, maar ook andere beleidsdomeinen en onderzoeksinstellingen hebben hier baat 

bij. Daarom zal het steunpunt zich dienen in te zetten om de verzamelde data te 

verspreiden en ter beschikking te stellen in werkbare vorm, zodat optimaal synergiën 

gecreëerd kunnen worden. 

 

1.4. Intensieve samenwerking met het Departement EWI en de agentschappen  

binnen het beleidsdomein EWI 

Een intensievere samenwerking met, en een betrokkenheid van leden van het Departement 

EWI in het steunpunt, zal ervoor zorgen dat over de beleidsrelevantie van de uitgevoerde 

studies en bevragingen gewaakt zal kunnen worden. Daarenboven zal dit ook positieve 

gevolgen hebben voor de interne kennisopbouw binnen het departement en de 

uiteindelijke disseminatie van de vergaarde kennis. Ook met het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen is er een sterke interactie. 

Het is geenszins de bedoeling dat bovenstaande de onafhankelijkheid en 

wetenschappelijkheid van het onderzoek in gevaar brengt. Het doel is te waken over de 
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efficiëntie van het steunpunt, in de zin dat het onderzoek en de resultaten in de 

verschillende fasen getoetst worden aan haar bruikbaarheid voor het beleid. 

 

1.5. Maximale samenwerking met partners en stakeholders uit het veld 

Er dient ook maximaal samengewerkt te worden met actoren uit het beleidsveld en 

mogelijke andere stakeholders zoals de Studiedienst van de Vlaamse Regering, de NBB, de 

FOD Economie om data-uitwisseling en eventuele analyses van beschikbare informatie te 

faciliteren. Deze entiteiten zitten in vele gevallen op nog niet (of deels) ontsloten 

economische data, die in samenwerking met de academische expertise van het Steunpunt 

ontsloten en/of verwerkt kunnen worden. 

 

2. Onderwerpen van beleidsrelevant onderzoek 
2.1. Dataverzameling en -verwerking met oog op gerichte beleidsevaluatie en  

Internationale vergelijking 

Een van de belangrijkste elementen voor evidence-based beleid en beleidsanalyse is de 

beschikbaarheid, ontwikkeling, verwerking en opvolging van data met het oog op 

ontwikkeling van methodes voor het analyseren van economische beleidsmaatregelen. Het 

nieuwe steunpunt zal zich specifiek concentreren op het ontsluiten van Vlaamse 

economische data, instaan voor dataverzameling, verwerking en analyse, met het oog op 

lopende en toekomstige beleidsinitiatieven. Vlaanderen internationaal benchmarken ten 

opzichte van andere landen en regio’s, eigen Vlaamse berekeningen maken voor 

indicatoren die internationaal gerapporteerd dienen te worden op Federaal niveau, enz., 

moet ons vanuit het economische beleidsdepartement beter in staat stellen om de 

algemene competitiviteit en het concurrentieel vermogen van Vlaanderen en Vlaamse 

sectoren in te schatten en zo op een meer efficiënte manier de beperkte middelen in te 

zetten waar ze de hoogste “return on government investment” hebben, alsook sneller in 

te spelen op specifieke Vlaamse economische tendensen. 

Sommige data is in ruwe vorm reeds beschikbaar, maar nog niet gedesaggregeerd tot op 

Vlaams niveau, terwijl andere data nog niet bestaat, maar eenvoudig te bekomen valt door 

de Vlaamse representativiteit in bepaalde bevragingen te verhogen, zodat significante 

conclusies getrokken kunnen worden. Het steunpunt zal dan ook optimaal trachten samen 

te werken met bestaande instellingen en instanties die reeds actief zijn in dataverzameling 

en –verwerking (zoas NBB, SVR,…). 

 

2.2. Financiering van kmo’s 

De nood aan voldoende bankfinanciering en een stabiele macro-economische financiële 

setting voor het welvaren van de Vlaamse economie werd de afgelopen jaren in het kader 

van de financieel-economische crisis duidelijk aangetoond. Om de gevolgen van deze crisis 

te mitigeren werd duidelijk dat er vanuit het beleid meer nood was aan kwantitatieve data 

betreffende de financiering van kmo’s en micro-ondernemingen. 

In het kader van het Vlaamse High-Level overleg banken en kmo’s werd reeds nieuwe 

kwantitatieve data op Vlaams niveau ontwikkeld (Febelfin). Deze data geeft een goed 
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algemeen beeld van de algemene toestand van de bedrijfskredieten, maar stelt ons niet in 

staat sectorale patronen en evoluties vast te stellen en te differentiëren op basis van 

ondernemingsgrootte. Verschillende sectoren hebben echter een afwijkende leveraging 

van bankkapitaal en reageren dus verschillend op kredietschokken. Het valt dus te 

verwachten dat specifieke Vlaamse gegevens betreffende toegang tot en gebruik van 

bankfinanciering door de Vlaamse onderneming kan leiden tot beleidsveranderingen en 

een efficiënter beleid en efficiëntere afstemming van het economische 

beleidsinstrumentarium. Data rondom deze zaken bestaan op geaggregeerd Belgisch 

niveau, maar de mogelijkheid bestaat om deze data te desaggregeren en de nood aan 

bankfinanciering, het gebruik van toegestane kredietlijnen en de algemene 

kredietintensiteit van de verschillende sectoren op Vlaams niveau te onderzoeken. 

 

Naast kwantitatieve cijfergegevens kan kwalitatieve data ook gebruikt worden om 

bepaalde data-hiaten op te vullen en de vinger aan de pols te houden bij de ondernemer 

wanneer het gaat over toegang tot bankkrediet. Het KefiK voerde vroeger een brede 

bevraging uit rondom de toegang tot financiering, het doel van de aangevraagde 

kredieten, mogelijke moeilijkheden en de aard van de ondernemingen die de vraag stelden. 

Een gelijkaardige bevraging op Vlaams niveau, geeft interessante en diepere inzichten in 

de financiering van de kmo en de micro-onderneming. 

Hoewel bankfinanciering in Vlaanderen één van de belangrijkste financieringskanalen is, 

dient ook aandacht besteed te worden aan alternatieve financieringsvormen. 

 

2.3. Nieuwe sectorale realiteit en Vlaamse clusters 

De discrepantie tussen de NACE-indeling van sectoren en sectoroverschrijdende aard van 

nieuwe economische ontwikkelingen zorgt zowel ten opzichte van het beleid, als binnen 

de academische wereld voor problemen. Indien men bijvoorbeeld de toegevoegde waarde, 

ontwikkeling en innovatie binnen de Vlaamse bio-economie in kaart wenst te brengen, is 

men steeds beperkt door de huidige NACE-indeling of is men verplicht gebruik te maken 

van een omslachtig proces op basis van expertisekennis en diepte-interviews. Om te 

kunnen inzetten op nieuwe “speerpunt”-sectoren en om deze op een correcte en 

kwantitatieve wijze te kunnen opvolgen is er nood aan de ontwikkeling van een 

methodologie die ons in staat stelt deze sectoren af te bakenen en op te volgen. 

In het verlengde hiervan zorgt het Steunpunt voor de verdere wetenschappelijke 

onderbouwing van het Vlaams clusterbeleid zoals in de conceptnota van de Vlaamse 

Regering op 17 juni uitgetekend. In een geglobaliseerde economie spelen clusters een 

belangrijke rol in het ondersteunen van concurrentievermogen, duurzame groei, innovatie 

en jobcreatie. Actieve samenwerking tussen bedrijven onderling en of met andere actoren 

bepalen in sterke mate het ontstaan en het succes van deze clusters. 

 

Het Steunpunt brengt op wetenschappelijke basis inzicht in de dynamieken die aan de 

basis liggen van een dergelijke clustervorming en in de evolutie van de voor Vlaanderen 
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belangrijke clusters en tracht de impact in te schatten van de clusterprogramma’s op de 

competitiviteit van de clusters. 

Het zwaartepunt van het Vlaams clusterbeleid ligt bij een beperkt aantal grootschalige en 

ambitieuze speerpuntclusters die aansluiting vinden bij 'voor Vlaanderen strategische 

domeinen'. Belangrijke determinanten van dergelijke initiatieven zijn: 

• Internationaal actief en toonaangevend; 

• Groeperen zich rond een (voor Vlaanderen) belangrijke economische 

waardenetwerk; 

• Groot innovatie(doorbraak)potentieel; 

• Groot economische potentieel en draagvlaak; 

• Wetenschappelijke en technologische excellentie. 

 

Het steunpunt doet onderzoek naar deze determinanten en brengt deze mee in kaart voor 

de Vlaamse economie. Bij dit onderzoek naar de determinanten dient optimaal 

samengewerkt te worden met andere actoren. bv. voor het in kaart brengen van het 

innovatiepotentieel en de wetenschappelijke excellentie dient afgestemd te worden met 

ECOOM. 

 

2.4. Ondernemerscultuur in Vlaanderen 

In de beleidsnota wordt het engagement genomen om een cultuur van ondernemen te 

ondersteunen en een grotere waardering van ondernemingszin en ondernemerschap te 

stimuleren. Om deze beleidsintentie te kunnen opvolgen is er nood aan data die meet in 

welke mate er in Vlaanderen een ondernemerscultuur heerst. In het bijzonder is er nood 

aan data die de beeldvorming bij de Vlamingen over ondernemerschap capteert, net als 

de mate waarin ondernemen als een valabele carrièrekeuze wordt beschouwd. Daarnaast 

zijn er maatstaven nodig die de eerste stappen in de ondernemerschapsladder (van nooit 

overwogen om te ondernemen tot stappen aan het nemen) en de motivaties (drijfveren 

en hinderpalen) met betrekking tot ondernemerschap meten. Binnen de 

ondernemerschapsladder dient ook nagegaan te worden in welke mate “een onderneming 

overnemen” in ogenschouw genomen wordt als een piste om de ondernemersdroom waar 

te maken.  

Er dient ook specifiek ingezoomd te worden op intrapreneurship als uiting van 

ondernemend gedrag en hoe zich dit verhoudt ten aanzien van ondernemen via een eigen 

onderneming. Deze pijler zal voornamelijk gebaseerd zijn op kwalitatieve data die het 

gedrag, de percepties en opinies met betrekking tot ondernemen weergeeft. Bijkomend 

kunnen ook kwalitatieve studies op basis van discussiegroepen gehanteerd worden om 

dieper inzicht te verschaffen in de vaststellingen die uit bovenstaande data resulteren. Ook 

in deze pijler dient de focus te liggen op internationale en intertemporele 

vergelijkbaarheid en waar relevant worden opsplitsingen naar socio-demografische 

kenmerken mee opgenomen. 
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Het Steunpunt zorgt voor de verdere wetenschappelijke onderbouwing van het Vlaams 

beleid rond ondernemerschap waarvan de accenten in de conceptnota “Ondernemerschap 

stimuleren via het vernieuwde Agentschap Innoveren en Ondernemen” door de Vlaamse 

Regering op 17 juni werden goedgekeurd. Hierbij wordt in de conceptnota voorgesteld om 

voor de monitoring van de drempels tot ondernemerschap als metadata te steunen op de 

GEM en de REDI. 

 

 


