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Achtergrond, doelen en aanpak van de evaluatie 

Het rapport ‘Evaluatie van de Innovatiecentra’ presenteert de resultaten van de evaluatie 

van de Vlaamse Innovatiecentra over de periode 2011-2014. De vijf Innovatiecentra (in 

elke provincie één) hebben als missie om bedrijven en in het bijzonder kmo’s aan te 

moedigen en te begeleiden om efficiënt en duurzaam te innoveren. De doelstelling is om 

het aantal bedrijven waar innovatie deel uitmaakt van de strategie, te verhogen. De 

Innovatiecentra hebben voor de realisatie van deze doelstellingen een project regionale 

innovatiestimulering (RIS-project) ingediend bij het Agentschap voor Innovatie door 

Wetenschap en Technologie (IWT) voor de periode 2011-2014, dat de basis vormt voor de 

overeenkomst 2011-2014 tussen de Vlaamse overheid en de Innovatiecentra betreffende 

de uitvoering van hun opdrachten/taken.  

Omdat de overeenkomsten tussen de Vlaamse overheid en de Innovatiecentra (betreffende 

de RIS-projecten) eind 2014 aflopen en gelet op de recente decretale verankering van de 

Innovatiecentra in het decreet betreffende de organisatie en de financiering van het 

Wetenschaps- en Innovatiebeleid (W&I-decreet1) waarbij het afsluiten van een convenant 

met de Innovatiecentra is voorzien, is een evaluatie aangewezen. Het betreft de ex post 

evaluatie van de afgelopen periode (2011-2014) en de ex ante evaluatie van het ontwerp 

strategisch plan dat de vijf Innovatiecentra gezamenlijk hebben opgesteld voor de 

komende periode (2015-2019). 

Deze evaluatie werd uitgevoerd door de firma Dialogic2 en de aanpak ervan bestaat uit vier 

elementen:  

1. In de deskstudie is een eerste analyse gemaakt van de werking en resultaten van 

de Innovatiecentra.  

2. In interviews werd aan een aantal betrokkenen gevraagd naar hun beeld van en 

ervaringen met (activiteiten van) de Innovatiecentra, welke impact zij deze centra 

toekennen en hoe zij deze centra positioneren in de bredere (beleids)context. 

3. In een impactmeting (periode 1 juli 2012 – 30 juni 2014) is een beeld verzameld 

van de effecten die de Innovatiecentra hebben gerealiseerd en de impact die werd 

verwezenlijkt. 

4. Bevindingen uit voorgaande stappen zijn gecombineerd in een SWOT-analyse 

(sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) en resulteren in een reeks conclusies 

en aanbevelingen voor de toekomst. 

De evaluatie werd begeleid door een stuurgroep, samengesteld en voorgezeten door het 

departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)3.  

                                                

1  Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de 

organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse 

andere bepalingen, 25 april 2014. 

2 En dit via een aanbestedingsprocedure uitgeschreven door het departement (EWI) van de Vlaamse 

overheid (Overheidsopdracht “Specifieke opdrachten in het kader van de evaluatie van de 

Innovatiecentra” - Bestek met nummer EWI-2014-02).  

3 De rol van de stuurgroep was zowel het bewaken van de kwaliteit als de voortgang van de evaluatie, 

evenals er op toe te zien dat de uitvoering van de opdracht resulteert in concrete aanbevelingen die 

inpasbaar zijn in de regelgeving. Gedurende de evaluatie heeft Dialogic verschillende keren de aanpak 

en de voortgang besproken met de stuurgroep en heeft de stuurgroep zowel commentaar geleverd op 

de ontwerprapportage als deze tussentijds gevalideerd. Conform de evaluatiepraktijk die het 

departement EWI hanteert, hebben de Innovatiecentra ook de mogelijkheid gekregen om het (door de 

stuurgroep gevalideerde ontwerp van) eindrapport na te kijken met het oog op de verbetering van 

materiële fouten. In het finaal evaluatierapport zijn de vastgestelde materiële fouten verbeterd. 
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Doelstellingen, inrichting en activiteiten van de Innovatiecentra 

De missie van de Innovatiecentra luidt als volgt: “De Innovatiecentra moeten vanuit een 

relaisfunctie naar het Vlaams Innovatienetwerk (VIN) de bedrijven en ondernemers in 

Vlaanderen aanmoedigen en begeleiden om efficiënt en duurzaam te innoveren”. De 

hoofddoelstelling van de Innovatiecentra is om het aantal bedrijven waar innovatie deel 

uitmaakt van de groeistrategie te verhogen.  

Bovenstaande missie is door de Innovatiecentra, in overleg met het IWT, vertaald naar een 

viertal strategische doelstellingen: 

1. De Innovatiecentra als frontoffice van het IWT. 

2. De Innovatiecentra als navigator van het VIN. 

3. Duurzame innovatie bij de bedrijven brengen. 

4. Als Innovatiecentra streven naar operationele excellentie. 

De adviseurs van de Innovatiecentra bieden innovatieondersteuning aan bedrijven door te 

informeren, door te verwijzen, te adviseren en te begeleiden. Voorbeelden van acties zijn 

de begeleiding bij realisatie van innovatieprojecten, het afleggen van bedrijfsbezoeken en 

het organiseren van seminaries en workshops. Ook hebben de adviseurs verschillende tools 

tot hun beschikking om bedrijven te coachen, zoals de Blikopener, Customer Journey 

Mapping, Innovatieaudit, Strat-i-box en Creativiteitssessies4.  

In beginsel sluiten de Innovatiecentra geen enkel bedrijf uit van hun diensten, maar 

bedrijven (en dan voornamelijk kmo’s) die door innovatie kunnen groeien, gelden als 

primaire doelgroep. Dit zijn voornamelijk latente en beginnende innovatoren. Met andere 

woorden, de Innovatiecentra richten zich voornamelijk op bedrijven die nog weinig of niet 

innoveren, maar wel potentieel hebben om te groeien door innovatie en op bedrijven die 

reeds een aantal innovaties hebben doorgevoerd, maar dit niet op een gestructureerde 

manier hebben gedaan.  

Gedurende de periode 2011-2014 werd de hoofdopdracht van de Innovatiecentra 

uitgebreid met een aantal specifieke taken: Flanders’ Care (twee extra adviseurs voor de 

subsidiebegeleiding, coaching en doorverwijzing van bedrijven in en toeleveranciers van de 

zorgsector), Ikinnoveer-project (coördinerende rol en verder beherende rol bij de middelen 

voor het ondersteunen van Vlaamse ondernemers op het gebied van innovatie middels 

inspiratiesessies, toolkit en academies), LED-netwerk (coördinerende rol bij het opzetten 

en opvolgen van de LED’s in elke provincie) 5  en – alleen voor het Innovatiecentrum 

Limburg - ondersteuning van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat 

(SALK).  

Inrichting van en (samen)werking door de Innovatiecentra 

De decentrale inrichting van de Innovatiecentra in vijf afzonderlijke vzw’s zorgt voor een 

goede lokale inbedding, maar leidt tot relatief veel ‘overhead’ (vijf directeuren, vijf 

administratieve medewerkers, vijf raden van bestuur, …). Vooralsnog wegen de 

argumenten voor lokale inbedding echter zwaarder dan de argumenten voor een centrale 

vzw en dit ondanks de eventuele besparingen die een centrale vzw zou kunnen opleveren. 

                                                

4  Een uitleg van deze tools is te vinden op de website van de Innovatiecentra 

(www.innovatiecentrum.be). 

5 LED staat voor Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra. Het LED-netwerk heeft als doel 

de expertise die aanwezig is bij hogescholen toegankelijk te maken voor alle kmo’s. Bedrijven 

kunnen met een praktische vraag terecht bij een van de LED’s, waarin medewerkers van 

hogescholen kosteloos hun praktische kennis aanbieden (eerstelijns advies). 

http://www.innovatiecentrum.be/
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De meeste betrokken partijen verwachten ook dat een centrale vzw toch met ‘satellieten’ 

in de provincie zal moeten werken om de banden met lokale kmo’s te onderhouden. Wij 

onderschrijven deze constatering.  

De vierjarige cyclus van de RIS-ondersteuning door de Vlaamse overheid resulteert in 

onzekerheid onder medewerkers van de Innovatiecentra over hun loopbaanmogelijkheden 

binnen deze centra. De decretale verankering (voorjaar 2014 – cf. supra) van de 

Innovatiecentra brengt daar wel enige verbetering in. 

De samenwerking tussen de Innovatiecentra onderling en tussen de Innovatiecentra en de 

(belangrijkste) partners (IWT, andere (overheids)agentschappen en het VIN-netwerk) is in 

de afgelopen periode verder verbeterd. De centra worden steeds vaker en vroeger 

betrokken bij aanpassingen van IWT-regelingen die relevant zijn voor kmo’s, werken 

vanwege fysieke nabijheid samen met het Agentschap Ondernemen (en andere 

agentschappen) en hebben middels accountmanagement en de VINken-dagen relaties met 

kenniscentra geïntensiveerd. Onderling zijn stappen gezet met uniformisering van 

communicatie, klantenbeheer en ICT en zijn initiatieven voor kennisdeling gestart.  

Opvolging eerdere aandachtspunten en aanbevelingen 

De Innovatiecentra zijn tegemoet gekomen aan de aandachtspunten uit eerdere evaluaties. 

Dit geldt voor het versterken van hun navigatorrol in het VIN, het beter afstemmen met 

andere innovatieactoren en het verbeteren van externe communicatie. Wel blijft er een 

spanning bestaan tussen enerzijds de ambitie van de Innovatiecentra om veel nieuwe 

kmo’s te werven (brede advisering) en anderzijds de ambitie om kmo’s langdurig te 

ondersteunen/volgen (diepe advisering). Wat betreft een betere balans tussen proactieve 

en reactieve benadering van kmo’s is er sprake van een grijs gebied waarin niet helemaal 

duidelijk is op welke wijze een kmo benaderd is door een Innovatiecentrum. 

Diensteninnovatie krijgt ook steeds meer aandacht in de werking van de Innovatiecentra. 

Behaalde doelstellingen en resultaten 

De Innovatiecentra weten het merendeel van de afgesproken streefcijfers voor de periode 

2011-2013 te behalen. Het aantal IWT-dossiers of EU-innovatietrajecten dat begeleid 

werd, het aantal innovatieadviezen en het aantal innovatieadviezen dat daadwerkelijk door 

de bedrijven geïmplementeerd werd, overtreft de verwachtingen zelfs ruim. Het aantal 

nieuwe klanten vanuit proactieve acties en het aantal bedrijven dat door tussenkomst van 

een Innovatiecentrum een stap heeft gezet naar hogere innovatiematuriteit blijven in 

eerste instantie (2011-2012) achter op de gewenste doelstellingen, maar worden daarna 

(2013) wel gerealiseerd. Het behalen van deze afgesproken streefcijfers (2011-2013) is 

voor de afzonderlijke Innovatiecentra vergelijkbaar.  

Realisatie bijkomende opdrachten 

De werking van de Innovatiecentra – onder andere het vinden van subsidies en partners – 

is volgens ons goed te verplaatsen naar de zorgsector (cf. uitbreiding taken 

Innovatiecentra met Flanders’ Care). De meeste Innovatiecentra werken als generalisten 

voor alle sectoren (met uiteraard accenten). Met de beleidsspecifieke accentuering verlaat 

men deze piste, hoewel ook binnen deze accentuering bedrijven worden betrokken die 

breder werken dan alleen zorg (bijvoorbeeld ICT-leveranciers). Het merendeel van de 

performantie-indicatoren die voor Flanders’ Care zijn bepaald, worden ook behaald door de 

Innovatiecentra. 

We concluderen dat het Ikinnoveer-project goed past in het takenpakket van de 

Innovatiecentra vanwege hun horizontale werking en de samenwerking met verschillende 
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organisaties. Sommige Innovatiecentra waren al eerder actief met opleidingen zoals Oost-

Vlaanderen en Limburg. Bovendien worden de activiteiten positief beoordeeld door 

ondernemers en is er veel interesse. De Innovatiecentra bereiken op deze manier een 

grote(re) groep kmo’s die geïnteresseerd zijn om stappen te zetten op het gebied van 

innovatie. 

We concluderen dat de toewijzing van de coördinatie van LED-netwerken aan de 

Innovatiecentra een logische keuze is. Het introduceren van een LED-netwerk in het VIN-

netwerk (de hogescholen zijn immers ook al lid van het VIN-netwerk), maakt het 

innovatielandschap echter nog complexer voor kmo’s.  

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen 

Het Vlaamse Innovatiebeleid 2009-2014 was onder meer gericht op het maken van een 

koppeling tussen de wetenschappelijke en technologische sterktes enerzijds en de grote 

maatschappelijke en economische uitdagingen anderzijds. Vereenvoudigde toegang tot 

financiële middelen, verhoogde samenwerking en internationalisering zijn daarbij 

belangrijke aandachtspunten. Door te fungeren als navigator van het VIN-netwerk en als 

frontoffice van het IWT leveren de Innovatiecentra een bijdrage aan vereenvoudigde 

toegang tot middelen en aan verhoogde samenwerking. De centra helpen kmo’s te 

participeren in (IWT)innovatieregelingen en stimuleren vanuit hun navigatorrol 

samenwerking tussen kmo’s en kenniscentra.  

Bereik van en tevredenheid over de Innovatiecentra 

In de afgelopen periode (2011–2014) hebben de Innovatiecentra contact gehad met 

ongeveer 2.800 unieke bedrijven en daarnaast met ongeveer 260 bedrijven specifiek in het 

kader van Flanders’ Care. In de periode 2011-2013 6  werden bovendien 545 IWT-

innovatiestudies, IWT-innovatieprojecten of EU-projecten begeleid (uitvoering, nazorg) 

door de Innovatiecentra.  

Het merendeel van de klanten van de Innovatiecentra wordt door de adviseurs bij de 

intake ingedeeld als latente innovator of als beginnend innovator. Het blijkt dat in totaal 

37% van de bedrijven na de begeleiding door het Innovatiecentrum een niveau hoger 

wordt geschat door de adviseurs. Uit onze impactmeting onder deze klanten blijkt dat 

respondenten aangeven zich veel met innovatie bezig te houden: een groot deel van de 

respondenten uit de impactmeting heeft de afgelopen twee jaar op eigen kracht producten 

en/of diensten ontwikkeld (83%) alsook procesverbeteringen doorgevoerd (73%). Toch 

kunnen we ook uit de antwoorden opmaken dat veel respondenten nog geen systematische 

of strategische innovator zijn. Zo geeft 38% van eerder vermelde respondenten uit de 

impactmeting aan geen apart budget te hebben voor vernieuwingsinspanningen. Ook de 

bedrijven zelf zien zichzelf dus als latente of beginnende innovator. De inschatting die de 

adviseurs bij een intake van een nieuwe klant maken, komt hiermee overeen met het 

niveau waarop klanten zichzelf inschalen (cf. de impactmeting). 

Op basis van de klanttevredenheidsenquêtes van de Innovatiecentra en de voor deze 

evaluatie uitgevoerde impactmeting, stellen we vast dat de bedrijven over het algemeen 

tevreden zijn met de dienstverlening van de Innovatiecentra. De 

klanttevredenheidsenquêtes van de Innovatiecentra wijzen uit dat de bedrijven het meest 

tevreden zijn over de klantgerichtheid en deskundigheid van de innovatieadviseurs.  

                                                

6 Cijfers voor 2014 waren nog niet beschikbaar tijdens de uitvoering van de evaluatie. 
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Het overgrote merendeel van de respondenten in onze impactmeting bij wie sprake is van 

nazorg door het Innovatiecentrum, evalueert de nazorg die de Innovatiecentra hebben 

geleverd, als voldoende tot zeer goed. Dit geldt voor alle Innovatiecentra. Driekwart van 

de respondenten uit onze impactmeting is van mening dat de kwaliteit van de 

dienstverlening in de periode voor 30 juni 20127 en de periode vanaf 1 juli 2012 (tot eind 

juni 2014) gelijk is gebleven. 

Impact Innovatiecentra 

Uit onze impactmeting blijkt dat de dienstverlening van Innovatiecentra (met name) een 

grote impact heeft op het innovatievermogen en –capaciteit van bedrijven; bedrijven zijn 

beter op de hoogte van de mogelijkheden om externe financiering voor innovatie te 

verwerven (onder andere financiering van het IWT) en ook beter in staat om hun 

innovatietrajecten te structureren. De intensiteit van de dienstverlening door de 

Innovatiecentra speelt (logischerwijs) een rol bij de mate van impact op het 

innovatievermogen en –capaciteit (meer contactmomenten met een Innovatiecentrum 

betekent ook meer impact). Er is hierbij geen significant verschil tussen de Innovatiecentra 

onderling.  

Ruim de helft van de bedrijven uit onze impactmeting maakt, in meer of mindere mate, 

extra financiële middelen (investeringen) vrij of maakt bestaand personeel (deels) vrij voor 

onderzoek & ontwikkeling en/of innovatie. Ongeveer dertig procent van de bedrijven uit 

onze impactmeting neemt in meer of mindere mate extra personeel aan. Dit beeld komt in 

zijn geheel overeen met de resultaten uit de vorige impactmeting.8 Bedrijven die enkel een 

bedrijfsbezoek hebben gehad van een innovatieadviseur scoren significant lager op de 

gerapporteerde effecten dan bedrijven die meerdere contactmomenten hebben gehad.  

Het blijkt, net als in de vorige impactmeting, dat respondenten uit de impactmeting de 

extra vrijgemaakte middelen met name inzetten voor het ontwikkelen van nieuwe 

producten en in veel mindere mate op diensten en processen. Door de dienstverlening van 

de Innovatiecentra worden ook nieuwe samenwerkingen door de kmo’s opgestart. 

Het merendeel van de bedrijven die deelnamen aan de impactmeting (46%) verwacht dat 

de geboden ondersteuning van de Innovatiecentra binnen twee jaar zal leiden tot het 

vermarkten van nieuwe producten, diensten of processen. 8% van de respondenten geeft 

aan niet te verwachten dat de ondersteuning zal leiden tot nieuwe producten, diensten en 

of processen (in de vorige impactmeting was dit ook 8%). 

Een ruime meerderheid van de respondenten (80%) geeft aan een hogere verwachting te 

hebben ten aanzien van het toekomstige bedrijfsresultaat (zoals toename van de omzet, 

winst of verbeterde concurrentiepositie) dankzij de innovatieacties die zij hebben 

ondernomen na ondersteuning van het Innovatiecentrum. Ongeveer een derde van de 

respondenten ziet zelfs een (zeer) grote verbetering. Dit is meer dan in de vorige 

impactmeting, toen 6% een zeer grote verbetering zag en 20% een grote verbetering.  

Additionaliteit van de ondersteuning door het Innovatiecentrum doet zich vooral voor op 

het vlak van tijd en omvang en in mindere mate bij het wel of niet doorgaan van het 

innovatieproject. In 13% van de gevallen was de innovatie in zijn geheel niet doorgegaan 

                                                

7 De vorige impactmeting had betrekking op de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2012. In de 

impactmeting die in het kader van deze evaluatie werd uitgevoerd, werden de een specifieke vraag 

gesteld over de evolutie van de dienstverlening van de Innovatiecentra aan die bedrijven die ook in 

de vorige periode gebruik hadden gemaakt van de dienstverlening van de Innovatiecentra.  

8 Technopolis, (2013). Impactmeting Innovatiecentra, eindrapportage. 



Dialogic innovatie ● interactie 8 

(vergelijkbaar met de vorige impactmeting toen ook 13% van de respondenten aangaf dat 

de innovatie niet was doorgegaan zonder ondersteuning van de Innovatiecentra). Bij ruim 

de helft van de respondenten was de innovatie wel doorgegaan, maar dan in aangepaste 

vorm en in veel gevallen zou het bovendien langer geduurd hebben.  

SWOT 

 Een belangrijke sterkte van de Innovatiecentra is de laagdrempelige toegang voor 

kmo’s die veroorzaakt wordt door enerzijds de geografische nabijheid en anderzijds 

de bedrijfsgerichtheid en competentie van de innovatieadviseurs. Een ander sterk 

punt is hun onafhankelijkheid en generieke werking. Ook is de positie in het 

Vlaams innovatielandschap verbeterd ten opzichte van enkele jaren geleden. Dit 

onder andere door verbeterde samenwerking met andere innovatieactoren, de 

uitbreiding met aanvullende taken en de decretale verankering.  

 Ondanks de vooruitgang die in de afgelopen jaren is gemaakt om de 

Innovatiecentra meer uniform te laten (samen)werken, geldt de huidige structuur – 

vijf aparte vzw’s (en dus vijf directeuren, vijf administratieve medewerkers, vijf 

raden van bestuur) – nog steeds als een zwakte aangezien het overhead (en dus 

kosten) in de hand werkt. Hoewel de regionale nabijheid ook als een sterkte wordt 

bestempeld, stellen we op basis van de interviewgesprekken vast dat er tevens een 

reëel gevaar bestaat dat de huidige structuur versnippering en een te provinciale 

focus in de hand werkt. Het feit dat de Innovatiecentra alleen frontoffice van het 

IWT zijn – door sommigen beschouwd als een sterkte – bestempelen wij tevens als 

een zwakte. Deze situatie bevestigt de versnippering in het Vlaams 

innovatielandschap, creëert onduidelijkheid bij de doelgroep, werkt samenwerking 

met andere agentschappen tegen en maakt de Innovatiecentra financieel volledig 

afhankelijk van het IWT. Andere zwaktes zijn de beperkte capaciteit en het 

tijdelijke karakter van de financiering en ook het relatief eenzijdige profiel van de 

innovatieadviseurs wordt genoemd als aandachtspunt.  

 Een belangrijke opportuniteit van de centra betreft het uitbouwen van de positie 

van de Innovatiecentra als toegangspoort en navigator in het complexe Vlaamse 

innovatielandschap. Het gaat daarbij om uitbreiding van taken, meedenken over 

het kmo-instrumentarium en de doorontwikkeling van tools en activiteiten en de 

concrete ondersteuning van het beleid. Daarnaast bieden beleidsontwikkelingen in 

de periode 2009-2014 zoals het Nieuw Industrieel Beleid, slimme specialisatie en 

een gericht clusterbeleid mogelijkheden voor de Innovatiecentra om nieuwe 

samenwerkingen aan te gaan en zich beter te positioneren in het 

innovatielandschap. Ook de uitbreiding van taken (en daarmee mensen en 

middelen) biedt mogelijk kansen: op deze wijze kunnen de Innovatiecentra een 

schaal behouden die hen zichtbaarheid geeft op regionaal niveau.  

 Een grote onzekerheid voor de Innovatiecentra betreft de besluitvorming van de 

Vlaamse Regering over toekomstig beleid, de uitvoering en de middelen van het 

innovatiebeleid en specifiek de rol van de Innovatiecentra in dat beleid. Minder 

middelen betekenen doorgaans meer werklast en extra taken kunnen tot 

vermindering van de horizontale werking van Innovatiecentra leiden. Eventuele 

nieuwe taakuitbreidingen kunnen, naast kansen, ook een bedreiging vormen, 

namelijk de aantasting van de horizontale werking van de Innovatiecentra. De 

Innovatiecentra krijgen taken die strikt genomen niet of minder tot hun 

kernopdracht behoren, wat kan leiden tot verlies aan focus en anderzijds een 

groeiende overlap van activiteiten met andere innovatieactoren. Overige 

bedreigingen betreffen het gevaar dat het begrip innovatie wordt uitgehold, de 
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economische crisis en de snelle evolutie van veel bedrijven – en in het bijzonder 

van de kennis over innovatie – waardoor het steeds lastiger wordt voor adviseurs 

om alles bij te benen.  

(Ontwerp)Beleidsplan 2015-20199 

De Innovatiecentra hanteren voor de komende periode (2015-2019) dezelfde 

doelstellingen als nu. De focus op het uitbouwen van hun unieke rol in het 

innovatielandschap is een verstandige keuze. Wij vragen ons wel af in hoeverre de 

Innovatiecentra toegerust zijn om een (zwaardere) rol te spelen in relatief nieuwe dossiers 

als Key-Enabling Technologies (KETs), Nieuw Industrieel Beleid en Horizon 2020. De reden 

is dat deze dossiers een meer verticale werking hebben, andere doelgroepen aanspreken 

en meer internationale oriëntatie hebben. 

Hiermee hangt ook samen dat de centra volgens ons in dit deel van hun zelfevaluatie een 

meer fundamentele keuze ontlopen, namelijk de vraag of de centra kmo’s langer willen 

blijven opvolgen of meer kmo’s korter willen begeleiden in het complexe Vlaamse 

innovatielandschap (en die later dan zelf hun weg vinden). Beide doen legt een te groot 

beslag op de huidig beschikbare capaciteit en middelen van de centra. 

Het feit dat de Innovatiecentra bescheiden willen blijven in internationalisering is een 

verstandige keuze. Internationalisering sluit onvoldoende aan bij de kenmerken van de 

belangrijkste doelgroep(en) van de Innovatiecentra. 

Performantie-indicatoren 

De huidige performantie-indicatoren zijn een degelijke weergave van de huidige 

doelstellingen en taken van de Innovatiecentra. Deze set dekt zowel de informatie-, 

doorverwijs-, advies-, als begeleidingsfunctie van de Innovatiecentra. Vooral de indicatoren 

over het aantal begeleidingen, het aantal geïmplementeerde adviezen en de impact op 

innovatiematuriteit zijn belangrijk. De streefwaarden op de indicatoren zijn volgens ons 

realistisch, omdat ze goed kunnen worden ingeschat op basis van historische data. 

Sommige gehanteerde indicatoren zijn echter moeilijk meetbaar (aantal nieuwe klanten uit 

proactieve acties, innovatiematuriteit) of minder relevant (aantal innovatieadviezen, 

internationalisering). 

Over de toekomstige performantie-indicatoren (tien in plaats van de huidige zeven 

indicatoren), zoals de Innovatiecentra deze zelf voorstellen, concluderen wij dat zij een 

goede weergave zijn van de doelstellingen van de Innovatiecentra, maar dat zij zich nog 

steeds richten op de relatief gemakkelijk meetbare input en output en in mindere mate op 

de relatief moeilijk meetbare effecten. Enkele indicatoren laten te veel ruimte voor 

verschillende interpretaties en leggen onnodig veel nadruk op communicatie (drie 

indicatoren). De indicatoren houden terecht nog geen rekening met eventuele nieuwe 

beleidsaccenten en institutionele wijzigingen als gevolg van de nieuwe Vlaamse Regering, 

omdat het nieuw Regeerakkoord bij het opstellen van dit voorstel onbekend was. De 

voorgestelde streefwaarden liggen in lijn met de streefcijfers uit de vorige periode. 

 

 

                                                

9 De Innovatiecentra hebben als onderdeel van deze studie gezamenlijk een zelfevaluatie opgesteld. 

Deze bestaat uit een ex post en een ex ante luik en is gebaseerd op een vragenlijst ter zake 

aangereikt door het departement EWI. Het ex ante luik betreft het (ontwerp)beleidsplan 2015-2019. 
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Aanbevelingen voor de Innovatiecentra 

1. De Innovatiecentra kunnen de strategische en operationele doelstellingen 

ongemoeid laten. De evaluatie geeft onvoldoende aanleiding hier grote wijzigingen 

in aan te brengen. Hetzelfde geldt voor de aangeboden diensten.  

2. Intensiveer de onderlinge samenwerking tussen Innovatiecentra nog verder zodat 

optimaal geprofiteerd kan worden van uniforme diensten en processen en 

kennisdeling.  

3. Ga na in welke mate extra middelen buiten de RIS-ondersteuning kunnen worden 

verworven.  

4. Investeer nog meer in de vaardigheden van innovatieadviseurs om diensten- en 

procesinnovatie bij de doelgroep te ondersteunen.  

5. Geef extra aandacht aan de (toekomstige) samenwerking met VIN-leden. 

6. Hanteer voor de komende periode (2015 – 2019) de performantie-indicatoren en 

streefwaarden (bij 5 VTE adviseurs per Innovatiecentrum) zoals opgenomen in de 

onderstaande tabel. 

7. Benadruk bij elke bespreking over de toekomst van de Innovatiecentra de unieke 

rol die deze centra vervullen als een laagdrempelige toegangspoort tot en 

navigator in het complexe Vlaamse innovatielandschap. 

Performantie-indicatoren Streefwaarde 

(gans 

Vlaanderen) 

Toelichting 

FRONTOFFICE VOOR IWT 

KPI1: Aantal IWT- of Europese projecten door 

bedrijven onder begeleiding van een 

Innovatiecentrum ingediend. 

220 =KPI2 voorstel 

Innovatiecentra 

KPI2: Aantal IWT-projecten of Europese 

projecten van bedrijven dat tijdens uitvoering 

of na afloop werd opgevolgd door 

Innovatiecentra. Resultaat wordt opgevolgd. 

130 =KPI3 voorstel 

Innovatiecentra 

KPI3: Aantal doorverwijzingen door 

Innovatiecentra van bedrijven naar AO, FIT of 

derden. 

200 =KPI4 voorstel 

Innovatiecentra 

NAVIGATORROL 

KPI4: Aantal doorverwijzingen door 

Innovatiecentra van bedrijven naar spelers uit 

VIN, met resultaat. 

500 =KPI5 voorstel 

Innovatiecentra, zonder 

clusterverbanden  

DUURZAME INNOVATIE BIJ BEDRIJVEN BRENGEN 

KPI5: Aantal innovatieadviezen van 

Innovatiecentra aan bedrijven, met opvolging 

(als percentage van het totaal aantal 

innovatieadviezen). 

80% op 800 

innovatieadviezen 

=KPI9 voorstel 

Innovatiecentra (met 

toevoeging vanuit KPI8 

voorgesteld door de 

Innovatiecentra) 

KPI6: Aantal bedrijven dat door tussenkomst 

van Innovatiecentra een stap naar hogere 

maturiteit heeft gezet. 

300 =KPI7 huidige set indicatoren. 

Meet deze indicator na 

afronding van het door IWT 

gefinancierde project. 

OPERATIONELE EXCELLENTIE 

KPI7: Positieve evaluatie door klanten, 

partners en leden van het VIN-netwerk over 

de werking en impact van de Innovatiecentra. 

>8 (op 10) Nieuwe indicator op basis van 

klantentevredenheidsmetingen 
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Aanbevelingen voor de Vlaamse overheid 

8. Ga na in hoeverre of de huidige structuur van de centra (vijf afzonderlijke vzw’s 

met een eigen directeur, eigen administratief medewerker, eigen raad van bestuur) 

dusdanig aangepast kan worden dat de ‘overhead’ vermindert.  

9. Mocht de huidige structuur onaangetast blijven, kan altijd gekozen worden om 

uniformiteit van diensten, bedrijfsvoering en doelgroepen van de afzonderlijke 

Innovatiecentra een meer verplichtend karakter te geven, zodat kostbesparingen 

(ICT, communicatie, inkoop) gerealiseerd kunnen worden.  

10. Geef de centra een duidelijke rol bij het (her)ontwerp van (subsidie)maatregelen 

voor het bevorderen van innovatie en ondernemerschap. De centra beschikken 

over kwaliteitsvolle kennis en ervaring wat betreft een belangrijke doelgroep van 

deze maatregelen: kmo’s.  

11. Houd in de uitvoering van deze maatregelen de rolverdeling tussen de 

Innovatiecentra en het IWT (en andere agentschappen) goed gescheiden: de 

Innovatiecentra ondersteunen projectaanvragen, IWT (en de andere 

agentschappen) evalueren projectaanvragen. 

12. Overweeg of de Innovatiecentra frontoffice en navigator kunnen worden voor alle 

Vlaamse agentschappen die innovatie, ondernemerschap en/of internationalisering 

beogen te stimuleren bij kleine en middelgrote ondernemingen (IWT, AO en FIT).  

13. Met vier of vijf innovatieadviseurs heeft elk Innovatiecentrum een minimale schaal 

bereikt om zijn doelstellingen te realiseren. Wij raden af nog meer te bezuinigen op 

de middelen van deze centra.  

14. De Vlaamse overheid kan – in overleg met de Innovatiecentra – een betere 

strategie formuleren voor wat betreft het bereik van de ondersteuning die de 

centra moeten bieden. Nu lijken de Innovatiecentra ondanks hun gelimiteerde 

middelen te kiezen voor zowel het ondersteunen van zoveel mogelijk kmo’s 

(breedte) als het langdurig(er) ondersteunen en opvolgen van kmo’s (diepte). 

Ofwel: er komen meer kmo’s bij in de portefeuille dan dat er uitgaan. Dit is op 

termijn volgens ons geen houdbare situatie.  

15. Ga bij elke bijkomende opdracht voor de Innovatiecentra na welke impact deze 

heeft op de horizontale werking van deze centra. 
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