
 

Evaluatie Vlaamse Innovatiecentra - Plan van aanpak 

 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

Afdeling Strategie en Coördinatie 

Afdeling Ondernemen en Innoveren 

 

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 

 

04.04.2014 

Inleiding 

Er zijn vijf Vlaamse Innovatiecentra (één per provincie), die door de Vlaamse overheid 

worden ondersteund voor de periode 2011-2014. Deze ondersteuning is het gevolg van de 

positieve evaluatie van de werking in de voorgaande periode (2006-2010) en de positieve 

beoordeling van de projectvoorstellen (betreffende regionale innovatiestimulering – zie infra) 

ingediend voor de periode 2011-2014.  

De missie van de Innovatiecentra is 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 projectmatige regionale innovatiestimulering werd opgestart in 2002, met een oproep ter 

zake. De oproep 2011-2014 was de derde oproep in dit verband. De Innovatiecentra werden 

opgericht n.a.v. de 2
de

 oproep en zijn uitvoerders van het project regionale 

innovatiestimulering (RIS-project) in hun eigen provincie. De vijf Innovatiecentra zijn 

provinciale samenwerkingsverbanden waarin de voor de provincie relevante beroeps- en 

interprofessionele bedrijfsorganisaties vertegenwoordigd zijn.  

In de huidige periode fungeren de Innovatiecentra t.a.v. hun doelgroepen als een frontoffice 

voor het IWT en vervullen ze de rol van navigator t.a.v. het VIN
1
. Belangrijk is dat ze zo goed 

mogelijk samenwerken met de VIN-leden en er tegelijk zorg voor dragen dat hun activiteiten 

complementair zijn t.a.v. deze van de andere VIN-leden.  

Plan van aanpak van de evaluatie (2014) van de Innovatiecentra 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

De overeenkomst 2011-2014 tussen de Vlaamse overheid en de Innovatiecentra
2
 bevat 

geen (expliciete) bepalingen betreffende een eindevaluatie. De uitbetaling van het saldo 

van de subsidie
3
 voorzien voor elk innovatiecentrum (i.e. 3,3 miljoen euro voor 4 jaar) is 

(o.m.) onderworpen aan het indienen van een eindverslag en een financieel verslag
4
. Of en 

hoe deze verslagen zullen worden beoordeeld, wordt niet vermeld in de overeenkomst.  

                                                 
1
 Het Vlaams InnovatieNetwerk.  

2
 Zie www.innovatiecentrum.be.  

3
 Dit is de laatste van de vijf voorziene uitbetalingen (4 “voorschotten” en een eindsaldo). Elk van de 

uitbetalingen is gekoppeld aan “Bijzondere voorwaarden” (art. 5 van de overeenkomst).  
4
 In te dienen uiterlijk op 1 maart 2015.  
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Aangezien het de bedoeling is dit beleidsinitiatief structureel verder te zetten (cf. 

voorziene wijziging in het Wetenschaps- en Innovatiedecreet
5
 (W&I-decreet) – zie infra), 

is het aangewezen een onafhankelijke (eind)evaluatie uit te voeren alvorens een nieuwe 

relatie met de Innovatiecentra af te sluiten.  

2. Beleidscontext 

Aanleiding voor het initiatief 

De projecten regionale innovatiestimulering worden gesubsidieerd op basis van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 20 juli 20006 voor steun aan projecten van 

innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op vraag van Vlaamse 

Innovatiesamenwerkingsverbanden
6
. Ze worden uitgevoerd door de provinciale 

Innovatiecentra, samenwerkingsverbanden die de meest representatieve 

bedrijfsorganisaties met een missie van innovatiestimulering vertegenwoordigen. Deze 

organisaties vormen de raad van bestuur van de Innovatiecentra vzw’s.  

De missie van deze projecten is het aanmoedigen en begeleiden van bedrijven en dan 

vooral KMO’s, gevestigd in het Vlaamse gewest, om efficiënt en duurzaam te innoveren. 

De Innovatiecentra vervullen een brugfunctie tussen bedrijven en kenniscentra en spelen 

als dusdanig een belangrijke rol in het Vlaams Innovatienetwerk (VIN). Het doel van de 

projecten is om het aantal duurzaam innoverende bedrijven te verhogen.  

De Innovatiecentra zijn het aanspreekpunt voor innovatie in hun provincie en bieden 

bedrijven een laagdrempelige toegang tot het innovatiegebeuren op het lokale niveau. Het 

project regionale innovatiestimulering vormt de kernopdracht van de Innovatiecentra.  

De Innovatiecentra opereren met aandacht voor de provinciale noden, maar vanuit een 

globale Vlaamse visie. Er dient dus ook afstemming te zijn tussen de Innovatiecentra 

onderling. Daarnaast hebben de Innovatiecentra met zowel de beroepsorganisaties 

(VOKA, UNIZO) als andere overheidsactoren (AO, FIT, Flanders DC) formele afspraken 

gemaakt  inzake de onderlinge taakverdeling.  

De Innovatiecentra fungeren als “front-office” voor het IWT en vormen de toegangspoort 

tot het VIN.  

De Vlaamse Innovatiecentra vinden hun oorsprong in de 2
de

 oproep voor projecten 

Innovatiestimulering, toen ervoor gekozen werd de oproep exclusief te richten naar de 

provinciale samenwerkingsverbanden waarin de voor de betreffende provincie relevante 

beroeps- en interprofessionele organisaties vertegenwoordigd waren. Deze 2
de

 oproep 

werd gelanceerd in juli 2006 en resulteerde in de oprichting van een innovatiecentrum 

vzw in elke provincie. Deze Innovatiecentra werden elk uitvoerder van het project 

regionale innovatiestimulering in hun provincie. De projecten van de 2
de

 oproep liepen af 

eind 2010.  

                                                 
5
 Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid d.d. 30.04.2009. 

6
 Hierna het VIS-besluit genoemd.  
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Evolutie in de beleidscontext (sinds de oprichting/goedkeuring van het initiatief) 

Voorbereiding oproep projecten regionale innovatiestimulering 2011-2014 

In het kader van de voorbereiding van de oproep 2011-2014 voor de projecten regionale 

innovatiestimulering werd in 2009 een evaluatie uitgevoerd (van de werking van de 

Innovatiecentra) die bestond uit een aantal beoordelingen vanuit verschillende 

invalshoeken: 

• Enerzijds een beoordeling door het IWT en dit op basis van de informatie 

die IWT ter beschikking staat zoals de 4-maandelijkse verslaggeving van 

de Innovatiecentra op basis van een aantal indicatoren, die het IWT moet 

toelaten de werkzaamheden nauw op te volgen, een tussentijdse evaluatie 

na 2 jaar, de eindrapportering (op basis van de resultaten bereikt na 44 

maand) en het maandelijks overleg met de coördinatoren van de 

Innovatiecentra.  

• Een zelfevaluatie opgesteld door de Innovatiecentra betreffende de periode 

2007 t/m 30 juni 2009. 

• Een studie uitgevoerd door een externe consultant (Dialogic in 

samenwerking met de Universiteit Gent) betreffende enerzijds de rol van de 

Innovatiecentra in het Vlaams innovatiesysteem en anderzijds met het oog 

op het formuleren van aanbevelingen voor de toekomstige werking en voor 

een betere meting van de impact van hun activiteiten. Deze studie richtte 

zich tot de globale doorlichting van de werking en de resultaten van de 

Innovatiecentra.  

Deze evaluatie vormde de basis voor de volgende oproep (gericht op de periode 2011-

2014), die t.o.v. de voorgaande werd bijgestuurd op een aantal punten, waardoor er van de 

oproep 2011-2014 dan ook een aantal belangrijke aandachtspunten uitgingen. 

Evaluatie projectvoorstellen oproep 2011-2014 

De projectvoorstellen die de Innovatiecentra voor de periode 2011-2014 hebben 

ingediend, werden gezamenlijk opgesteld en lopen in grote lijnen gelijk. De regionale 

verschillen komen vooral tot uiting in de wijze van doelgroepensegmentatie. Dit laatste 

heeft tot doel te bepalen welke doelgroep(en) men proactief zal benaderen.   

De projectvoorstellen werden eerst intern afgetoetst (door een team van 4 IWT-adviseurs) 

op basis van de selectiecriteria van de oproep. Deze toets had vooral tot doel na te gaan of 

enerzijds alle informatie in het voorstel aanwezig was met het oog op de externe evaluatie 

en anderzijds of de IWT frontoffice-functie naar behoren was ingevuld.  

Daarna volgde een beoordeling door 4 externe experts
7
. Deze evaluatie was positief, maar 

de experts stellen wel voor dat de Innovatiecentra zich concentreren op de activiteiten die 

inspelen op de aandachtspunten uit de oproep (cf. supra) en die het meest effect beogen bij 

                                                 
7
 Een ervan was ook medeauteur van de Dialogic-studie (cf. punt 2).  
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de doelgroep. Als gevolg van deze suggestie, stelden de experts ook voor om de bestaande 

lijst van 18 outputindicatoren te beperken tot 7 hoofdindicatoren waarop de projecten bij 

hun uitvoering bij voorkeur zouden focussen.  

Op basis van de evaluatie werd t.a.v. de raad van bestuur van het IWT positief 

geadviseerd over de ingediende projectvoorstellen. 

Als gevolg hiervan werden de projecten goedgekeurd en kon de werking van de 

Innovatiecentra met vier jaar verlengd worden. (Cf. beslissing van de Vlaamse Regering 

van 17/12/2010 – VR 2010 1712 DOC1193).  

Dit resulteerde in overeenkomsten met elk van de Vlaamse Innovatiecentra voor de 

periode 2011-2014 en werd voor elk van de centra voor betreffende periode een subsidie 

van 3,3 miljoen euro uitgetrokken. De aandachtspunten die bij de evaluatie voorafgaand 

aan de oproep 2011-2014 naar voor zijn gekomen, werden opgenomen in de 

overeenkomsten met de Innovatiecentra en werden ook vertaald in hun respectievelijke 

projectvoorstellen.  

Bijkomende opdrachten/middelen sinds het afsluiten van de overeenkomsten 

Ondertussen werden de opdrachten van de Innovatiecentra uitgebreid en voor een aantal 

ervan bijkomende middelen toegekend: 

• In het kader van Flanders’ Care werden twee extra innovatie-adviseurs 

aangeworven (respectievelijk toegewezen aan de Innovatiecentra in Oost-

Vlaanderen en Vlaams-Brabant, maar ook ter beschikking van de andere 

Innovatiecentra).  

• In het kader van het SALK werden bijkomende taken toegekend aan de 

Innovatiecentra. Het betreft specifiek middelen t.a.v. het Innovatiecentrum 

Limburg en het gaat over een project dat loopt over de periode 2014-2015. De 

bedoeling is dat het Innovatiecentrum – zoals voorzien in zijn opdracht als 

innovatiecentrum – bedrijven begeleidt in functie van innovatiestimulering en met 

het oog op business-development en implementatie van de business cases die in 

deel 2 van het SALK-uitvoeringsplan omschreven zijn. Om optimale SALK-

ondersteuning te organiseren wil het Innovatiecentrum Limburg inzetten op 3 

acties, nl. versterking van innovatie en i.h.b. in de bouwsector, uitlokken en 

begeleiden van (nieuwe) clusterinitiatieven en ondersteuning bieden bij andere 

SALK-projecten door een brug te vormen tussen de verschillende projecten en de 

daarin betrokken spelers. Voor de betreffende periode wordt 1.200.000 euro 

voorzien. Een deel van deze middelen heeft betrekking op de aanstelling van 3 

innovatie-adviseurs en het voorzien van administratieve ondersteuning.   

• In het kader van “Ikinnoveer” (zie www.ikinnoveer.be), een project van de 

Innovatiecentra en Flanders DC in samenwerking met andere partners (o.a. Unizo 

en VOKA) organiseren de Innovatiecentra een opleidingsprogramma rond 

innovatiemanagement en bieden ze hun diensten aan t.a.v. bedrijven die aan de 

slag willen met innovatie.  
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• De coördinatie van de Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra 

(LED’s) verenigd in het LED-netwerk (zie www.lednetwerk.be), een initiatief van 

het Agentschap Ondernemen. In de LED’s bieden hogescholen kosteloos hun 

praktische kennis aan aan bedrijven. 

Verder werden aan de Innovatiecentra recent competitiviteitsmiddelen toegekend à rato 

van 250.000 euro (per Innovatiecentrum) per jaar. Er is voorzien dat deze middelen 

recurrent zullen worden toegekend, waarvan de eerste keer in 2014. De concrete invulling 

van de aanwending van deze middelen voorzien voor 2014, wordt momenteel voorbereid. 

De aanwending van deze middelen na 2014 dient opgenomen in de (nieuwe) convenanten.     

Te verwachten evoluties in de beleidscontext 

Onder de huidige legislatuur is voorzien in de wijziging van het Wetenschaps- en 

Innovatiedecreet van 2009. Eén van de voorgestelde wijzigingen betreft de decretale 

verankering van de Vlaamse Innovatiecentra.  

Binnenkort zal een nieuwe Vlaamse Regering aantreden en er mag verwacht worden dat 

het Wetenschaps- en Innovatiebeleid zal wijzigen. De vraag die zich dan ook stelt is welke 

plaats de Innovatiecentra daarin in zullen (kunnen) nemen en dit o.m. gelet op de 

bepalingen van het (gewijzigde) W&I-decreet (en voor zover dit wordt goedgekeurd voor 

het einde van de huidige legislatuur).  

In het licht van de voorziene wijzigingen aan het W&I-decreet echter en rekening 

houdend met het feit dat de overeenkomsten met de Innovatiecentra eind 2014 aflopen, is 

het zinvol om een evaluatie uit te voeren met betrekking tot de werking en de impact van 

de Innovatiecentra. De resultaten van deze evaluatie kunnen dan gehanteerd worden bij de 

toekomstige beleidsvoering (onder de nieuwe legislatuur).  

3. Doelstellingen van de evaluatie en beoogde resultaten 

3.1. (Eind)Evaluatie Innovatiecentra 

Zoals hoger aangehaald (cf. deel 1), zijn er in de overeenkomsten betreffende de projecten 

regionale innovatiestimulering 2011-2014 geen (expliciete) bepalingen opgenomen 

betreffende een (eind)evaluatie.  

De huidige overeenkomsten lopen in principe tot 6 maand na het beëindigen van het 

project, dat zelf loopt tot eind 2014. Om op het einde van 2014 geen juridisch vacuüm te 

creëren t.a.v. de Vlaamse Innovatiecentra en gelet op (de bepalingen ter zake van) andere 

overeenkomsten/relaties met de Vlaamse overheid
8
 en binnen  het EWI-domein, zou een 

mogelijke (eind)evaluatie bij voorkeur voor 30 september 2014
9
 afgerond moeten worden.  

Voor de uitvoering van de (eind)evaluatie zijn naast de projectvoorstellen zelf, in principe 

ook het tussentijds verslag en de voortgangsrapporten van de Innovatiecentra ter 

beschikking. De eindrapporten die de Innovatiecentra na het aflopen van het project 

                                                 
8
 Gewoonlijk vindt een eindevaluatie plaats in de eerste helft van het laatste jaar van de overeenkomst/relatie.  

9
 i.e. Ontwerprapportering.  
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moeten opstellen, dienen uiterlijk op 1 maart 2015 te worden ingediend (cf. 

overeenkomst). Deze kunnen dus niet mee opgenomen worden in het evaluatieproces.  

3.2. Beoogde resultaten/Elementen van een (eind)evaluatie 

De beoogde (eind)evaluatie heeft betrekking op de periode 2011-2014 en op alle 

opdrachten en taken die de Innovatiecentra in betreffende periode dienen uit te voeren. 

Voor een aantal van deze opdrachten (bv. in het kader van SALK) valt de eindevaluatie 

wellicht nog te vroeg om al uitspraken te kunnen doen over betreffende opdrachten en hun 

realisatie. Waar nuttig en relevant echter, worden de bijkomende opdrachten mee 

geëvalueerd in deze (eind)evaluatie.  

De (eind)evaluatie heeft minstens betrekking op volgende elementen en omvat een 

analyse en beoordeling van: 

• De mate waarin de strategische doelstellingen van de Innovatiecentra werden 

gerealiseerd: (IWT)frontoffice, navigator (t.o.v. VIN), duurzame innovatie bij 

bedrijven brengen en als excellentiecentrum fungeren. 

• De mate waarin werd bijgedragen aan de algemene beleidsdoelstellingen.  

• De mate waarin de voorgestelde projecten zijn gerealiseerd en welke 

verwachtingen zijn er betreffende de realisatie ervan tegen de einddatum van het 

project.  

• De mate waarin de Innovatiecentra zijn geëvolueerd t.o.v. de vorige 

(evaluatie)periode en dit in termen van: 

o Onderlinge samenwerking.  

o Samenwerking met IWT.  

o Samenwerking en accountmanagement binnen VIN. 

o Behaalde resultaten (op de indicatoren en andere resultaten): onderlinge 

gelijkenissen/verschillen en mogelijke oorzaken. 

o Reactieve en proactieve benadering (geselecteerde) doelgroepen.  

o Uitgevoerde activiteiten en relevantie ervan gelet op de aandachtspunten 

van de oproep. 

o Communicatie over en promotie van (de (werking) van) de 

Innovatiecentra.  

o Werking en governance van de Innovatiecentra (afstemming met het AO-

instrumentarium, zoals  samenwerking met Enterprise Europe Network). 

o (Het inspelen op) De gewijzigde beleidscontexten: Conceptnota 

Innovatiecentrum Vlaanderen, rapport Soete 2.0, enz..   

o Financiering en uitvoering werkzaamheden. 

o Effectiviteit en efficiëntie. 

• De prestaties van de Innovatiecentra en dit o.m. rekening houdend met de 

performantiecriteria opgenomen in de overeenkomst, maar ook de (eventuele) 

andere resultaten/prestaties dienen te worden geanalyseerd en beoordeeld. Waar 

mogelijk dient ook een vergelijking te worden gemaakt tussen de resultaten die in 

deze beheersperiode werden bereikt en deze van de voorgaande periode. 



 

7 

 

Gerelateerd aan deze analyse en beoordeling, wordt ook een analyse en 

beoordeling van de set van performantiecriteria verwacht evenals voorstellen tot 

mogelijke bijsturing. 

• De effecten en impact (maatschappelijk, economisch, andere) van de 

Innovatiecentra. In dit verband wordt o.m. een impactmeting verwacht (over de 

periode 07/2012-06/2014). 

• De rol van de Innovatiecentra in het innovatielandschap en de mate waarin deze 

uniek is, een behoefte invult, enz. en dit vanuit diverse oogpunten (beleidsmatig, 

t.a.v. innovatiestimulering, t.a.v. de doelgroepen, inhoudelijk/operationeel, enz.). 

Meerwaarde van de Innovatiecentra in het innovatielandschap (o.a. aantal nieuwe 

IWT-klanten, slaagpercentage, enz.).  

• SWOT-analyse (per Innovatiecentrum en generiek). 

• Conclusies betreffende de voorbije periode en aanbevelingen voor de toekomst 

(i.e. betreffende een verbeterde werking en inschakeling van de Innovatiecentra in 

het ruime beleidskader en dit rekening houdend met de uitdagingen en 

bedreigingen waarmee de Innovatiecentra in de toekomst zullen worden 

geconfronteerd. Dit omvat aanbevelingen voor het opstellen van nieuwe 

convenanten, missie en opdrachten, performantiecriteria, doelstellingen, …). 

De (eind)evaluatie dient minstens te steunen op: 

• Een zelfevaluatie, op te stellen door de Innovatiecentra, waarin – naast een SWOT 

– zowel een terugblik als een vooruitblik zijn opgenomen. Deze zelfevaluatie 

dient te worden opgesteld op basis van een vragenlijst aangereikt door het 

departement EWI (zie bijlage 1).  

• De projectvoorstellen zoals ze werden ingediend.  

• De diverse rapporten (voorgangsrapportering en tussentijdse rapportering). 

• Klantentevredenheidsbevragingen (beschikbaar). 

• Impactmeting betreffende de bereikte resultaten en voor wat betreft de periode 

01.01.2011 t/m 30.06.2012 (beschikbaar).  

• Impactmeting betreffende de periode 01.07.2012 t/m 30.06.2014.  

• Beoordeling door het IWT van de rapportering en oordeel over de werking van de 

Innovatiecentra.  

• Een beoordeling door andere innovatie-actoren (i.h.b. VIN-leden).  

• Een beoordeling door de doelgroepen en betrokken stakeholders. 

 

4. Krijtlijnen en draagwijdte van de evaluatie 

De overeenkomsten bevatten zoals hoger aangehaald geen (expliciete) bepalingen 

betreffende een (eind)evaluatie. Gelet op het aflopen van de projecten tegen het eind van 
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2014 en de mogelijke verankering van de Innovatiecentra in het W&I-decreet, is het de 

bedoeling de evaluatie tegen eind september 2014 af te ronden
10

.  

De krijtlijnen van de evaluatie worden verduidelijkt a.d.h.v. de evaluatieluiken die hierna 

in deel 5 worden uiteengezet.  

De evaluatie zal worden uitgevoerd onder de coördinatie van de evaluatiecel van het 

departement EWI. Voor de eigenlijke uitvoering ervan zal een beroep worden gedaan op 

een externe consultant die zal worden aangeduid via een aanbestedingsprocedure.  

De evaluatie zal ook gebruik maken van een zelfevaluatie op te stellen door de Vlaamse 

Innovatiecentra. Deze zelfevaluatie zal enerzijds bestaan uit een ex post luik en een ex 

ante luik. Dit laatste luik bestaat in essentie uit een ontwerp van strategisch plan voor de 

periode 2015-2019.  

Omdat de Innovatiecentra jaarlijks omstandig rapporteren over hun activiteiten en 

prestaties (cf. overeenkomsten), zal de zelfevaluatie die in deze context wordt verwacht, 

beperkt worden tot het essentiële en op een hoog aggregatieniveau moeten worden 

uitgewerkt. De zelfevaluatie die de Innovatiecentra moeten opstellen, zal dan ook 

gebaseerd zijn op een aantal hoofdvragen die zowel betrekking hebben op het verleden (ex 

post luik) als op de toekomst (ex ante luik). 

5. Evaluatievragen/evaluatieluiken 

 

Rekening houdend met de hoger vermelde doelstellingen en beoogde resultaten van de 

evaluatie, dient de evaluatie minstens te bestaan uit onderstaande evaluatieluiken. In deze 

evaluatieluiken wordt vooral omschreven welke evaluatieresultaten telkens verwacht 

worden, eerder dan deze verwachtingen af te bakenen aan de hand van een reeks van 

evaluatievragen.  

Elk van de onderscheiden evaluatieluiken heeft in principe betrekking op de periode van 

de lopende projecten, i.e. 2011-2014, tenzij anders aangegeven.  

 

5.1. Doelbereiking/doelgroepenbereik 

De bedoeling van dit luik van de evaluatie is na te gaan in welke mate de doelstellingen 

door de Innovatiecentra en op de verschillende niveaus werden gerealiseerd. In de eerste 

plaats betreft het de strategische doelstellingen van de Innovatiecentra zelf (frontoffice; 

navigator (t.o.v. VIN), duurzame innovatie bij bedrijven brengen en als 

excellentiecentrum fungeren). Daarnaast wordt verwacht dat wordt nagegaan in welke 

mate de Innovatiecentra hebben bijgedragen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen 

en dit in de eerste plaats de doelstellingen van het Innovatiebeleid.  

Bij deze beoordeling moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de 

beleidsontwikkelingen in het algemeen en deze wat het Innovatiebeleid betreft in het 

bijzonder. In dit verband kan o.m. worden verwezen naar de conceptnota 

                                                 
10

 Ontwerp van evaluatierapport is ter beschikking.  
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“Innovatiecentrum Vlaanderen”
11

 en de ontwikkelingen in het kader van ViA en Nieuw 

Industrieel Beleid (NIB), o.m. wat betreft “smart specialisation”. Ook belangrijk in dit 

verband is de actualisering van de doorlichting van het innovatie-instrumentarium door de 

Commissie Soete van 2012 (zie http://www.ewi-

vlaanderen.be/sites/default/files/documents/rapport_soete.pdf).  

 

Als resultaat van dit luik wordt m.a.w. een analyse en beoordeling van de doelbereiking 

verwacht en dit t.a.v. de vooropgestelde doelstellingen (eigen doelstellingen, 

beleidsdoelstellingen, enz.).  

 

5.2. Realisatie van de projecten  

De projecten regionale innovatiestimulering (RIS-projecten) die de Innovatiecentra voor 

de periode 2011-2014 hebben ingediend en werden goedgekeurd, lopen af op 31.12.2014. 

Deze projecten dienen in principe tegen die datum gerealiseerd te zijn. De evaluatie van 

de Innovatiecentra (en dus van de RIS-projecten) vindt echter plaats in de eerste helft van 

2014, wanneer de projecten dus nog lopen.  

In dit luik wordt een analyse en beoordeling verwacht van de mate waarin de projecten al 

zijn gerealiseerd op het ogenblik van de evaluatie en de mate waarin mag verwacht 

worden dat ze zullen zijn gerealiseerd tegen het einde van de looptijd ervan.  

Een belangrijk element van de realisatie van de projecten, betreft de wijze waarop de 

aandachtspunten die tijdens de oproep naar voor werden geschoven, werden 

geïmplementeerd en effectief gerealiseerd.  

Andere elementen van de realisatie van de projecten, betreffen de activiteiten en de 

doelgroepenbenadering. Dit laatste is een aspect dat ook bij eerder vermelde 

aandachtspunten naar voor werd geschoven en meer bepaald betrekking heeft op zowel de 

doelgroepensegmentatie als de strategieën t.a.v. de onderscheiden doelgroepen (reactief 

versus proactief).  

De bedoeling is om in dit luik dan ook zowel de wijze waarop de doelgroepen werden 

gesegmenteerd als werden benaderd, evenals de activiteiten die ter zake werden 

ontwikkeld en geïmplementeerd te analyseren en te beoordelen.  

Wat de (voorziene en uitgevoerde) activiteiten betreft, is het de bedoeling het palet van 

activiteiten te analyseren en te beoordelen en dit o.m. wat betreft hun relevantie voor en 

gelet op de aandachtspunten uit de oproep (2011-2014).  

5.3. (Interne) werking, (onderlinge) samenwerking, rol en positie, meerwaarde 

In dit luik is het de bedoeling het functioneren van de Innovatiecentra en dit in de brede 

betekenis (zowel intern als in een ruimer kader) te analyseren en te beoordelen. 
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 Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 27.05.2013 – zie ook http://www.ewi-

vlaanderen.be/sites/default/files/documents/Conceptnota-Innovatiecentrum-Vlaanderen.pdf.  
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De bedoeling van dit onderdeel van de evaluatie is na te gaan hoe en in welke mate de 

Innovatiecentra in de periode 2011-2014 hun missie en opdrachten hebben vervuld en hoe 

en in welke mate zij daarbij rekening hebben gehouden met de resultaten en 

aanbevelingen van de evaluatie van 2010.  

Verschillende aspecten dienen in dit kader te worden onderzocht: 

• (Interne) werking en governance; 

• Organisatie; 

• Financiële analyse (en beoordeling); 

• Financiering en uitvoering activiteiten; 

• Communicatie en promotie (van de (werking, diensten, activiteiten)) van de 

Innovatiecentra; 

• (Realisatie en implementatie van) Accountmanagement binnen VIN;  

• Samenwerking: onderling, met IWT, binnen VIN, met andere actoren (AO, enz.); 

• Proactieve en reactieve dienstverlening t.a.v. de doelgroepen; 

• Rol en positie van de Innovatiecentra in het Innovatielandschap:  

o Vervullen de Innovatiecentra een behoefte en dit o.m. t.a.v. de 

doelgroepen, beleidsmatig, t.a.v. innovatiestimulering, 

inhoudelijk/operationeel, enz.?   

o Is deze rol uniek? Is er al dan niet overlap met andere innovatie-actoren? 

Zijn er bepaalde leemtes in het innovatielandschap en kunnen de 

Innovatiecentra deze leemtes (eventueel) invullen?  

• Meerwaarde van de Innovatiecentra (voor de doelgroepen, beleidsmatig, t.a.v. 

innovatiestimulering, inhoudelijk/operationeel, enz. ).  

Deze analyse en beoordeling dient 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 de Innovatiecentra waren in 

de periode 2010-2014, welke en hoeveel externe financiering of middelen konden worden 

aangetrokken, hoe de middelen (en in het bijzonder de subsidie) werden aangewend, of de 

subsidies – gelet op de beperkte beschikbare budgetten (van de Vlaamse overheid) en de 

regelgeving aangaande subsidiëring van bepaalde activiteiten – volstaan om de missie en 

opdrachten die de Innovatiecentra hebben op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren.  

5.4. Resultaten, effecten en impact 

In dit luik dient te worden nagegaan – in opvolging van de mate van 

doelbereiking/doelgroepenbereik (cf. 5.1) welke prestaties de Innovatiecentra hebben 

neergezet (zie ook verder). Voor dit deel zijn o.m. de (jaar)rapporten waarin o.m. de 

resultaten van de Innovatiecentra in termen van de performantiecriteria worden 

weergegeven.  

De evaluatie heeft dan ook in elk geval betrekking op de prestaties van de Innovatiecentra, 

zoals bepaald door de performantiecriteria en dit in ieder geval voor de periode vanaf 

2011, maar – waar mogelijk – ook eerder, zodat een vergelijking tussen de prestaties in de 
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huidige beheersperiode en de prestaties in de voorgaande periode kan worden gemaakt, en 

dit voor zover nuttig en relevant. 

De prestaties van de Innovatiecentrra worden in de eerste plaats weergegeven a.d.h.v. de 

set van (in de overeenkomst) gehanteerde indicatoren. De vraag die kan worden gesteld is 

of deze set een degelijke weergave vormt van de doelstellingen/taken van de 

Innovatiecentra en of ze goed zijn gedefinieerd. De huidige set laat toe na te gaan op 

welke er goed wordt gescoord en op welke minder (en waarom) en of de vooropgestelde 

targets realistisch en voldoende ambitieus zijn en dit gelet op de middelen die de 

Innovatiecentra ter beschikking staan. Tot slot is het ook belangrijk om te weten of er 

mogelijk indicatoren ontbreken en zo ja, welke dit dan zijn.  

Het is echter niet de bedoeling dat de prestaties van de Innovatiecentra enkel beoordeeld 

worden in termen van de performantiecriteria maar ook op basis van meer en andere 

gegevens. Ook is het de bedoeling om de prestaties zowel kwantitatief als kwalitatief te 

analyseren en te beoordelen. In dat verband kunnen de klantentevredenheidsbevragingen 

die werden gehouden een nuttige bron van informatie vormen.  

Naast de eigenlijke prestaties van de Innovatiecentra, is het ook van belang een idee te 

hebben over de effecten (“output”) die de Innovatiecentra hebben gegenereerd (en dit 

zowel t.a.v. de doelgroepen, in het Vlaamse innovatielandschap als beleidsmatig) en de 

impact die werd verwezenlijkt. Onder impact worden de effecten op langere termijn 

(“outcome”) begrepen. Er werd een impactmeting uitgevoerd betreffende de bereikte 

resultaten en voor de periode 01.01.2011 t/m 30.06.2012. Het is de bedoeling om in het 

kader van deze evaluatie de impact gegenereerd in de periode 01.07.2012 t/m 30.06.2014 

te meten, te vergelijken met de impact gegenereerd in de eerste periode en vervolgens een 

globale
12

 analyse uit te voeren en een oordeel te vormen.  

5.5. (Beoordeling) Zelfevaluatie, SWOT en toekomst 

Zoals hoger aangegeven, zullen de Innovatiecentra een zelfevaluatie opstellen, bestaande 

uit een terugblik (ex post luik van de zelfevaluatie) en een vooruitblik (ex ante luik van de 

zelfevaluatie). De reeks van hoofdvragen waarop de Innovatiecentra hun zelfevaluatie 

moeten baseren, is opgenomen als bijlage 1 bij dit plan van aanpak. Het ex ante luik van 

de zelfevaluatie omvat in essentie het opstellen van een strategisch plan door de 

Innovatiecentra en dit voor de periode 2015-2019 (cf. bijlage 1).  

Er werd met de Innovatiecentra afgesproken dat ze het ex post luik van hun zelfevaluatie 

uiterlijk tegen 15 mei 2014 opstellen en het ex ante luik tegen 6 juni 2014.  

In dit luik worden de elementen van de zelfevaluatie geanalyseerd en beoordeeld en 

getoetst aan informatie uit andere bronnen. In het bijzonder is het de bedoeling dat de 

toekomstplannen van de Innovatiecentra worden afgezet t.o.v. de resultaten van het ex 

post luik van deze globale evaluatie van de Innovatiecentra en t.o.v. de SWOT die in dit 

kader wordt opgesteld.  
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 i.e. voor de periode van 01.01.2011  t/m 30.06.2014. 
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Daarnaast wordt verwacht dat de toekomstplannen van de Innovatiecentra worden 

afgetoetst t.a.v. de beleidsontwikkelingen en dit zowel op diverse niveaus (regionaal, 

federaal en internationaal (en i.h.b. Europees)) als t.a.v. het innovatielandschap als de 

doelgroepen. Hiermee wordt o.m. bedoeld dat de taakstelling/opdrachten en de inbedding 

van de Innovatiecentra worden geanalyseerd en beoordeeld in functie van de geschetste 

context en er concrete aanbevelingen volgen wat betreft (samen)werking, governance, rol 

en positie, enz.  

5.6. Evolutie Innovatiecentra t.o.v. de periode 2007-2010 

Naast de eerder vermelde luiken die deel uitmaken van de verwachte evaluatie, is het ook 

de bedoeling dat wordt nagegaan in welke mate de Innovatiecentra zijn geëvolueerd t.o.v. 

de voorgaande periode. Een aantal van de elementen die in dat verband dienen te worden 

onderzocht, worden in hoger vermelde luiken al aangehaald. Belangrijk is vooral een 

analyse en beoordeling te maken van de mate waarin de Innovatiecentra zowel wat hun 

werking als expertise betreft, zijn “gerijpt” en in welke mate dit zorgt voor een betere 

duurzame inbedding en dienstverlening van de Innovatiecentra en dit (bij de doelgroepen) 

geleid heeft tot een hogere innovatieslagkracht. De vraag die zich dus o.m. stelt, is welke 

de additionaliteit is van de steunverlening aan en de dienstverlening door de 

Innovatiecentra in het innovatielandschap.  

 

6. Onderdelen van de evaluatie en methodologie 

Onderdelen 

De evaluatie van de Innovatiecentra zal in ieder geval bestaan uit: 

• Een evaluatie van de opdrachten, prestaties (en i.h.b. de realisatie van de projecten 

en andere opdrachten), de werking, de rol en de positie (in het 

innovatielandschap), de meerwaarde en de additionaliteit van (de steun aan) de 

Innovatiecentra. 

• Een evaluatie van de effecten en de impact van de Innovatiecentra. 

 

Dit wordt aangevuld met: 

• Een zelfevaluatie op te stellen door de Innovatiecentra en dit op basis van een 

aangereikte vragenlijst (cf. bijlage 1).   

 

Verder worden onderscheiden:  

• Onderzoek ex-post 

o Deskstudie van alle beschikbare documenten (incl. zelfevaluatie door de 

Innovatiecentra). 

o Discussie met en bevraging van een ruime vertegenwoordiging 

stakeholders. 

o Impactanalyse (o.m. over de periode 01/07/2012 t/m 30/06/2014, maar ook 

meer globaal bekeken).  

o SWOT-analyse. 
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• Onderzoek ex-ante: Analyse ex ante luik zelfevaluatie Innovatiecentra in functie 

van de (evoluerende) beleidscontext. 

• Formuleren van conclusies en aanbevelingen in een rapport. 

 

De voorgestelde (eind)evaluatie (cf. punt 3.2) zal vooral gebaseerd zijn op deskstudie, 

diepte-interviews en een aantal groepsinterviews. Of een bevraging van de doelgroepen, al 

dan niet nodig is, zal open worden gelaten bij de aanbesteding van de evaluatieopdracht 

(cf. infra). Hoe de impactmeting over de periode 01.07.2012 t/m 30.06.2014 moet worden 

ingevuld, dient nog nader te worden bekeken en is ook een element van eerder vermelde 

aanbesteding.  

Methodologie 

Voor de evaluatie zal een beroep worden gedaan op een externe consultant. Van de 

consultant wordt ook verwacht dat hij de evaluatievragen/evaluatieluiken die hierboven 

werden geïdentificeerd op basis van eigen expertise/inzichten invult/aanvult/verder 

vertaalt naar een samenhangende set van evaluatievragen.  

Behalve de zelfevaluatie dient de consultant alle hoger vermelde onderdelen van de 

evaluatie op zich te nemen. Het ontwerp van strategisch plan 2015-2019 zal ook door het 

departement EWI geanalyseerd worden en dit voor zover de timing het toelaat. Deze 

analyse kan door de consultant bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt en dit 

eveneens voor zover de timing van deze uitvoering dit toelaat.     

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

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

van het IWT zijn opgenomen. Verder worden 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 ziet 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 door 

de externe consultant resulteert in concrete aanbevelingen die inpasbaar zijn in de nieuwe 

convenanten. 

Timing: 

• Zelfevaluatie Innovatiecentra:  

o tegen 15 mei 2014 voor het gedeelte dat betrekking heeft op de afgelopen 

periode (ex post).  

o 6 juni 2014 voor het deel dat betrekking heeft op de toekomst (o.a. ontwerp 

van strategisch plan voor de periode 2015-2019). 

• Aanbesteding opdracht: af te ronden tegen eind april 2014. 

• Ontwerp van eindrapportering: eind september 2014.  

• Eindrapportering: af te ronden tegen medio oktober 2014.  
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Deliverables: 

• Ontwerp van eindrapport. 

• Eindrapport. 

 

7. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 

(betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie) 

Het is de bedoeling het plan van aanpak voor deze evaluatie zo snel mogelijk toe te lichten 

aan de Innovatiecentra. Verder is het de bedoeling om tijdens het overleg afspraken te 

maken over de voorgestelde timing en verwachte deliverables. Onderhavig plan van 

aanpak wordt dan in principe aangepast op basis van de tijdens het overleg gemaakte 

afspraken. Een overzicht van de gemaakte afspraken is opgenomen in punt 10 hierna.  

8. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie  

Voor de evaluatie zal een beroep worden gedaan op een consultant. De consultant zal 

worden aangesteld via een aanbestedingsprocedure. Het is de bedoeling betreffende 

procedure zo snel mogelijk op te starten. ASC 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. 

Zoals hoger aangegeven worden bij de evaluatie eventueel ook externe experts 

ingeschakeld. De aanwijzing van experts zal o.m. gebeuren op basis van een voorstel van 

de consultant. De samenstelling van het panel dient te worden gevalideerd door de 

stuurgroep.  

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: 

• Het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het 

wetenschaps- en innovatiebeleid: 

http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/ 1018085.html; 

• Beleidsbrieven en beleidsnota’s (zie http://www.ewi-

vlaanderen.be/ewi/beleid/bevoegdheden of http://www.vlaanderen.be, luik 

“Vlaamse Regering” of op de website van het Vlaams Parlement).  

• Informatie over de Innovatiecentra (www.innovatiecentrum.be). 

• Lopende overeenkomsten met de Innovatiecentra (RIS-projecten); 

• Adviezen strategische adviesraden (bv. SERV, VRWI) betreffende 

innovatie(stimulering).  
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Bij de plaatsing van de opdracht: 

• De jaarrapporteringen van de Innovatiecentra t.a.v. de Vlaamse overheid; 

• Zelfevaluatie Innovatiecentra (indien ter beschikking); 

• Relevante beslissingen en nota’s Vlaamse Regering; 

• Andere overeenkomsten (dan betreffende de RIS-projecten) en/of addenda aan de 

lopende overeenkomsten met de Innovatiecentra; 

• Klantentevredenheidsenquêtes; 

• Impactonderzoek 2011-06/2012. 

 

9. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 

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

vlaanderen.be/ewi/wat-doen-we/beleidsevaluatie).  

10. Afspraken gemaakt met de Innovatiecentra na het overleg van 03 april 2014 

(Zie ook presentatie gegeven ter vergadering – cf. bijlage).  

• De evaluatiecel van EWI legt uit dat van de zelfevaluatie (ZE) op te stellen door de 

Innovatiecentra vooral verwacht wordt dat deze een duidelijk beeld geeft van de 

voorbije periode (en dit m.b.t. diverse aspecten zoals doelbereiking, behaalde 

resultaten, enz.) en op basis daarvan een coherent beeld van de toekomstplannen. Het 

is niet de bedoeling dat de vragenlijst die de Innovatiecentra als richtlijn voor het 

opstellen van de ZE hebben ontvangen, vraag per vraag wordt beantwoord, maar wel 

dat een coherente terugblik en voortuitblik wordt verstrekt, die erin slaagt tegemoet te 

komen aan alle vragen die in de vragenlijst zijn gesteld.  

• Er wordt gevraagd of de Innovatiecentra een gezamenlijke ZE mogen opstellen. De 

evaluatiecel antwoordt dat daar in principe geen bezwaar tegen bestaat, maar dat het 

opgeleverde werkstuk wel voldoende rekening moet houden met de onderlinge 

(accent)verschillen tussen de Innovatiecentra. I.h.b. dienen de SWOT’s nader op deze 

verschillen in  te gaan.  

• Er wordt afgesproken dat de Innovatiecentra voor het overmaken van het ex ante luik 

van de ZE tijd krijgen tot 6 juni 2014 (i.p.v. initieel 31 mei 2014). Voorliggend plan 

van aanpak is op dat punt al aangepast.  

• Beide delen van de ZE dienen bij EWI (Sabine) te worden ingediend en enkel daar.  

• In het ontwerp van strategisch plan 2015-2019 (ex ante luik van de ZE) van de 

Innovatiecentra dient duidelijk te worden aangegeven op welke manier ze de 

competitiviteitsmiddelen zullen inzetten in de komende periode. Belangrijk is om 

hierbij ook rekening te houden met de inzet van de andere competitiviteitsmiddelen 

(bv. KET’s). Hoe zullen de Innovatiecentra zich bv. complementair dan wel 

aanvullend/versterkend opstellen, enz. t.o.v. dergelijke initiatieven, ook rekening 

houdend met de versterkte inzet t.b.v. het IWT die wordt verwacht. Er wordt m.a.w. 

verwacht dat de Innovatiecentra ter zake duidelijke keuzes maken/aangeven.  

→ De Innovatiecentra melden dat ze wel ideeën hebben over de mogelijke 

inzet van deze middelen, maar dit nog niet verder konden/hebben 
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uitgewerkt, omdat er nog geen zekerheid was over het feit of de middelen 

al dan niet zouden worden toegekend.  

• De impactmeting die in de evaluatieopdracht wordt voorzien, heeft betrekking op de 

periode 07/2012 t/m 06/2014. De Innovatiecentra drukken de bezorgdheid uit dat 

indien de meting zou gebeuren a.d.h.v. een bevraging van de doelgroep, dit ten 

vroegste kan gebeuren na 30/06/2014, m.a.w. in de vakantieperiode, wat wellicht niet 

bevorderlijk zal zijn voor de respons.  

→ De evaluatiecel antwoordt dat het van de consultant zal afhangen hoe de 

bevraging zal worden georganiseerd en het zal belangrijk zijn om in de 

opdrachtdocumenten duidelijk aan te geven wat minimaal wordt verwacht. 

Gelet op de voorziene timing voor de uitvoering van de opdracht, is het 

meer dan waarschijnlijk dat de consultant voor de bevraging zal opteren 

voor een impactmeting t/m (bv.) maart 2014 en voor de volgende periode 

(april-juni 2014) zal proberen om de gerealiseerde impact op een andere 

manier (dan via een bevraging) in kaart te brengen.  

• Naast de mogelijkheid om de ontwerprapporten te kunnen screenen op materiële 

fouten, kunnen de Innovatiecentra na de oplevering van het eindrapport ook formeel 

reageren op dit eindrapport. Een dergelijke formele reactie wordt in principe ook 

meegenomen tijdens het beslissingsproces aangaande de toekomst (van de 

Innovatiecentra) en desgevallend bij het voorleggen van het evaluatierapport aan de 

Vlaamse Regering (meestal als onderdeel van de nota aan de Vlaamse Regering 

betreffende de toekomst).  

• Zowel het plan van aanpak als de verwachte ZE zijn vertrouwelijk. De Innovatiecentra 

kunnen deze documenten uiteraard intern bespreken, maar met het oog op het serene 

verloop van het evaluatieproces en om ook de aanbestedingsprocedure niet in het 

gedrang te brengen, vraagt de evaluatiecel aan de Innovatiecentra om aan al wie zij 

kennis geven van betreffende documenten, mee te delen dat deze documenten 

vertrouwelijk zijn en dat ook moeten blijven.  

• De contactpersonen voor de evaluatie zijn: 

o Bij EWI: Sabine Borrey (SPOC); 

o Bij de Innovatiecentra: de managers ervan.  

 


