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1/ Situering van de opdracht 

1.1 Inleiding 

Het Actieplan Ondernemerschap - hierna “het Actieplan” genoemd - werd in het leven geroepen in 2008. Vanaf 

dat moment werd er jaarlijks een nieuw Actieplan gepubliceerd, dat steeds verder bouwt op de voorgaande 

editie. Het Actieplan werd later ook één van de sleutelprojecten om de strategische doelstellingen van de 

doorbraak “de open ondernemer” uit Vlaanderen in Actie (ViA) tot stand te brengen  

De ontstaansreden van het Actieplan in 2008 werd in de beleidsbrief Economie, Ondernemen, Wetenschap, 

Innovatie en Buitenlandse Handel, Beleidsprioriteiten van 2007-20081 omschreven als volgt: “het verkrijgen van 

een overzicht van alle maatregelen ter ondersteuning van ondernemerschap teneinde enerzijds een versnippering 

van het beleid te voorkomen door maximale afstemming tussen de verschillende beleidsmaatregelen en 

anderzijds lacunes in het werkveld aan te pakken.” De doelstellingen van het Actieplan zijn door de jaren heen 

nauwelijks gewijzigd. De verwoording en structurering van de doelstellingen zijn wel aangepast, maar de inhoud 

van deze doelstellingen is in 2013 nog erg gelijklopend met deze van 2008.  

Zoals ook in de verschillende Actieplannen aangekondigd wordt, dient er een globale evaluatie te worden 

uitgevoerd na een aantal jaren en dit naast de jaarlijkse opvolging en evaluatie van individuele acties uit het 

Actieplan. IDEA Consult voert deze evaluatie voor het eerst uit nadat het daartoe de opdracht kreeg via een 

aanbestedingsprocedure2 van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse 

overheid. 

1.2 Doel van de evaluatie 

Deze evaluatie van het Actieplan heeft in eerste instantie als doel na te gaan of en in welke mate het Actieplan 

tegemoet is gekomen aan de (beleids)doelstellingen in ruime zin. Dit omvat zowel de doelstellingen opgenomen 

in het Actieplan zelf die betrekking hebben op de uitvoering van alle activiteiten opgenomen in het Actieplan, als 

de ontstaansreden van het Actieplan.  

Daarnaast biedt de evaluatie ook inzicht in een aantal meer specifieke thema’s die rechtstreeks betrekking 

hebben op het beleid inzake het stimuleren van ondernemerschap en bijgevolg ook rechtstreeks verbonden zijn 

met en invloed hebben op (de invulling van) het Actieplan. Deze specifieke luiken/thema’s zijn de volgende (in 

oplopende volgorde van belangrijkheid): 

 de kadering van het Actieplan en dit zowel binnen het beleid (2008 t/m heden) als t.o.v. andere 

(actie)plannen met betrekking tot ondernemerschap (in ruime zin);  

 een analyse van het veld, met een overzicht van de verschillende organisaties die actief zijn in het huidige 

werkveld van het Actieplan;  

 de doelbereiking, dit is de mate waarin het Actieplan zijn doelstellingen bereikt; 

 de noodzaak van een specifiek doelgroepenbeleid binnen het beleid inzake het stimuleren van 

ondernemerschap en de invulling van dit doelgroepenbeleid;  

 de keuze van het instrumentarium, in de eerste plaats over het gebruik van oproepsystemen (bv. 

oproepen tot het indienen van projecten) binnen het beleid inzake het stimuleren van ondernemerschap en 

mogelijke alternatieven.  

Bovengenoemde punten dragen uiteindelijk bij tot een voorstel van hoe het Actieplan in de toekomst verder kan 

evolueren of kan aangepast worden. 

                                                      

1  Vlaams Parlement Stuk 1429 (2007-2008) – Nr. 1: Beleidsbrief Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en 

Buitenlandse Handel, Beleidsprioriteiten 2007-2008 ingediend door mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van 

Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel 

2  Bestek nr. EWI-2013-13, ‘Specifieke opdrachten in het kader van de evaluatie van het Actieplan Ondernemerschap’ 
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1.3 Evaluatie via diverse onderzoeksmethoden 

Om het Actieplan te kunnen evalueren in termen van relevantie, coherentie en consistentie met andere 

actieplannen, effectiviteit en monitoring werden verschillende onderzoeksmethoden ingezet. De belangrijkste 

methodieken die de basis vormden voor deze evaluatie zijn deskstudie, interviews en focusgroepen.  

 Deskstudie  

In functie van de te beantwoorden evaluatievragen, heeft er een doelgerichte analyse van de relevante beleids- 

en monitoringdocumenten plaatsgevonden, in combinatie met een analyse van de literatuur over 

ondernemerschap, doelgroepenbeleid en beleidsinstrumenten die kunnen worden ingezet. Ook werd een 

uitgebreide analyse gemaakt van het portfolio aan projecten binnen het Actieplan in de periode 2010-2013, aan 

de hand waarvan de basiskenmerken van het Actieplan in kaart werden gebracht. Het portfolio liet ook meer 

strategische analyses toe die de input leverden voor de conclusies en aanbevelingen.  

 Interviews 

We organiseerden een introductiegesprek/interview met een aantal leden van de stuurgroep die deze 

evaluatie opvolgde3. In een latere fase, na de eerste ronde van deskstudie, volgden een reeks semi-

gestructureerde diepte-interviews met als doel het verzamelen van de nodige informatie voor het 

beantwoorden van de evaluatievragen m.b.t. de verschillende thema’s. Als bijlage 1 van het eindrapport is een 

lijst opgenomen van de geïnterviewde personen. 

 Focusgroepen 

Om bijkomende informatie te verwerven werden in het kader van de evaluatie 2 focusgroepen georganiseerd: 

een eerste in het licht van de evaluatie van het doelgroepenbeleid, een tweede voor de evaluatie van het 

ingezette instrumentarium. Als bijlage 1 van het eindrapport is een lijst opgenomen van de personen die 

deelnamen aan de focusgroepen. 

2/ Conclusies en aanbevelingen 

De aanbevelingen ten gevolge van de evaluatie gaan er conform de doelstellingen van het Actieplan van uit dat 

het Actieplan als tool voor beleidsontwikkeling inzake ondernemerschap zal dienen en niet louter als inventaris en 

communicatiemiddel.  

2.1 Doelstelling en opzet van het Actieplan 

Voornaamste vaststellingen 

 Het is beleidsmatig belangrijk dat er een Actieplan Ondernemerschap is dat een kader aanreikt voor 

initiatieven rond ondernemerschap in Vlaanderen. Het betreft eerder een inventariserende rapportage die 

een overzicht geeft van de initiatieven inzake ondernemerschapsstimulering dan dat het een integrerend, 

strategisch beleidsprogramma is.  

 Het Actieplan Ondernemerschap heeft de intentie om versnippering in het beleid van 

ondernemerschapsstimulering te vermijden, maar de focus ligt sterk op de initiatieven vanuit het 

beleidsdomein EWI, gefinancierd door het Agentschap Ondernemen. Er wordt gewaakt over de consistentie 

met andere actieplannen van de Vlaamse overheid zoals het Actieplan Ondernemend Onderwijs of het 

Strategisch Plan STEM, maar de afstemming tussen de plannen is partieel. 

 De focus en doelstellingen van het Vlaamse Actieplan Ondernemerschap sluiten sterk aan bij de drie 

actiepijlers van het Europese Actieplan Ondernemerschap 2020, zijnde de versterking van de opleiding en 

het onderwijs in ondernemerschap, de verbetering van het ondernemingsklimaat en de bevordering van de 

ondernemerschapscultuur.  

                                                      

3 De rol van de stuurgroep bestond uit zowel uit het bewaken van het evaluatieproces en de kwaliteit ervan, als het valideren 

van bepaalde deliverables. 
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 Op inhoudelijk vlak wordt sterk ingezet op het verhogen van het aantal starters via acties die de 

haalbaarheid en de wenselijkheid om een onderneming op te starten, stimuleren. Ook het verhogen van de 

ondernemerscultuur in het onderwijs staat hoog op de agenda. Minder aandacht en budget gaan naar 

initiatieven die er primair op gericht zijn om starters sterker te maken en hun doorgroei te faciliteren. 

 De helft van de gefinancierde projecten wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband. Dit geldt in het 

bijzonder voor de Brugprojecten Economie-Onderwijs en de projecten binnen de Oproep Ondernemerschap 

startersinitiatieven. Samenwerking tussen promotoren is veel minder aanwezig in de EFRO-projecten, de 

peterschapsprojecten en de ad hoc subsidies. Vormen van samenwerking kunnen gestuurd worden door het 

oproepsysteem en de bijhorende evaluatiecriteria voor het beoordelen van de ingediende projectvoorstellen. 

Aanbevelingen 

 Upgraden van het Actieplan tot een horizontaal geïntegreerd Actieplan Ondernemerschap van de Vlaamse 

overheid 

 Het Actieplan vergt een strategische opbouw met duidelijke doelstellingen als basis voor 

acties/projecten over de beleidsdomeinen heen. Deze strategisch onderbouw dient sturing te geven 

aan het Vlaamse beleid inzake ondernemerschapsstimulering. Duidelijke doelstellingen faciliteren 

bovendien niet alleen de invulling van de acties die deel kunnen uitmaken van het Actieplan, maar ook 

de opvolging op korte en lange termijn in termen van doeltreffendheid. De afstemming met andere 

beleidsdomeinen is daarbij cruciaal om de middelen op een efficiënte manier in te zetten. 

 De actiegerichtheid van het Actieplan Ondernemerschap wordt best bewaard. Het is juist door acties 

op het terrein dat ondernemerschap zal gestimuleerd worden. Het Actieplan hoort een concrete 

invulling te hebben i.p.v. te focussen op een theoretische uiteenzetting. 

 De doelstellingen van het Actieplan blijven relevant en kunnen gehandhaafd worden: een sterkere 

ondernemerscultuur, meer starters en sterkere startende ondernemingen. Toch zijn er een aantal 

verbeterpunten om de invulling van het Actieplan te optimaliseren indien men het conform de doelstellingen 

van het Actieplan als tool voor beleidsontwikkeling wil inzetten. 

 Er dient te worden bekeken of de accenten tussen deze 3 doelstellingen en de projecten met 

bijhorende budgetten voldoende gebalanceerd/evenwichtig ingezet worden. Het aantal projecten en 

middelen die primair gericht zijn op sterkere starters is in de beschouwde Actieplannen tot dusver 

beperkt gebleven, en verdienen meer aandacht in de toekomst. Hierbij dient evenwel te worden 

benadrukt dat de focus op het sterker maken van starters met het oog op doorgroei ook in andere 

acties aanwezig is, bijvoorbeeld bij projecten die worden gesubsidieerd in het kader van de Oproep 

Ondernemerschap Startersinitiatieven. Bij dergelijke projecten is het echter niet de primaire 

doelstelling, waardoor ze onder de radar van de monitoringstabellen blijven.  

 Lacunes in het huidige Actieplan, die meer aandacht vergen in de toekomstige Actieplannen, zijn o.a.: 

 De doorgroei van starters. Niet alleen de effectieve opstart van een onderneming, maar ook de 

daaropvolgende fase is cruciaal, in eerste instantie om te overleven, maar ook om door te 

groeien. Momenteel zijn er in het Actieplan weinig acties opgenomen die er primair op gericht 

zijn om de groei van starters te faciliteren, ook al komt dat in zekere mate in andere projecten 

aan bod. Aangezien groeiende starters een belangrijke motor zijn voor de economie, is het 

echter belangrijk om ook daar voldoende expliciet op in te zetten. Het faciliteren van groei en 

de bijhorende jobcreatie zijn onontbeerlijk in de huidige moeilijke economische conjunctuur. 

 Nieuwe ondernemersmodellen. Naast conjuncturele veranderingen worden ondernemers ook 

geconfronteerd met tal van evoluties op technologisch, ecologisch en socio-demografisch vlak. 

Die evoluties beïnvloeden het ondernemersklimaat, en bijgevolg ook de ondernemersmodellen. 

Het Actieplan en de acties die erin opgenomen zijn, moeten voldoende flexibel zijn om te 

kunnen inspelen op de evoluties in het ondernemerslandschap en dat ook effectief doen zodat 

niet alleen de traditionele ondernemers hun gading vinden in het aanbod. 

 ‘Train the trainers’ in het onderwijs. De meeste projecten die finaal op het onderwijs gericht 

zijn, focussen op leerlingen uit de verschillende onderwijsniveaus. Nochtans is het de leerkracht 

(en/of de directie) die beslist om al dan niet te investeren in de ondernemerschapscompetenties 

en de ondernemerszin van de leerlingen in zijn of haar klas. Het is dan ook cruciaal om de 

leerkrachten (en/of directies) te overtuigen van de meerwaarde van ondernemerschap. Dat 

gebeurt reeds in beperkte mate, maar mag explicieter aan bod komen in het Actieplan. 
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2.2 Governance 

Voornaamste vaststellingen 

 Samen met het onvoldoende strategisch karakter van het Actieplan staat het beheer ervan onvoldoende op 

punt: er is geen structureel orgaan dat de lijnen uitzet en opvolgt. Dat vrijblijvend karakter zorgt ervoor dat 

het potentieel onvoldoende benut wordt als het Actieplan de grenzen van het beleidsdomein EWI wil 

overschrijden en van betekenis wil zijn voor de brede Vlaamse overheid. Er is een systematische opvolging 

nodig om duidelijke afspraken te maken en de nodige acties te ondernemen. 

 Andere beleidsdomeinen zoals Onderwijs en Vorming, en Werk en Sociale Economie worden geïnformeerd 

over de publicatie van het Actieplan en zijn vrij om aanvullingen door te geven. In termen van governance 

zijn er aanzienlijke verschillen tussen het Actieplan Ondernemerschap en het Actieplan Ondernemend 

Onderwijs, dat verschillende geïnterviewde personen als benchmark gebruikten. Het grootste verschil tussen 

beide actieplannen is het bestaan van een breder veld van formeel betrokken actoren bij het Actieplan 

Ondernemend Onderwijs door een netwerk van initiatiefnemers en partners, en een geformaliseerde 

werkingsstructuur. Bij het Actieplan Ondernemerschap ontbreekt er een beleidsdomeinoverschrijdende werk- 

of stuurgroep. Bovendien verloopt de afstemming tussen de betrokken beleidsdomeinen bilateraal en is ze 

eerder operationeel dan strategisch: ze gebeurt op het niveau van welke projecten gefinancierd worden, 

maar zelden over welke doelen worden nagestreefd, welke de doelgroepen zijn, welke actielijnen worden 

uitgezet. 

Aanbevelingen 

 Het is aangewezen om een volwaardige  governance-structuur te operationaliseren met een stuurgroep op 

het niveau van de Vlaamse overheid, die het integrerend strategisch Actieplan Ondernemerschap vorm geeft 

en de coherentie tussen de verschillende deelprogramma’s (vb. onderneming en onderwijs, sterkere starters, 

doorgroei van starters) bewaakt. De deelprogramma’s kunnen dan op hun beurt beheerd worden door een 

beperkte werkgroep die ervoor zorgt dat de strategie wordt omgezet in concrete acties met impact op het 

terrein.  

 Daarnaast is  het ook aangewezen om te blijven werken met peer-learning systemen. Promotoren van 

diverse projecten kunnen elkaar aanzienlijk vooruit helpen door de opgedane leereffecten te delen, zeker 

wanneer het gaat om projecten binnen eenzelfde oproep. Ze worden immers vaak met gelijkaardige situaties 

geconfronteerd. Idealiter worden dergelijke systemen geïnitieerd door de overheid; als subsidieverstrekker 

vormt zij immers een neutrale partij die rechtstreekse communicatiekanalen heeft met de promotoren van de 

verschillende projecten. 

2.3 Monitoring en rapportering 

Voornaamste vaststellingen 

 Het cijferoverzicht in het eerste deel van het Actieplan wordt breed geapprecieerd. Er circuleren verschillende 

cijfers over ondernemerschap op Vlaams niveau die enige duiding vergen om tot een globaal beeld te 

komen. Wat evenwel opvalt, is dat het cijferoverzicht in het Actieplan volledig los staat van de 

vooropgestelde doelstellingen en de gerapporteerde indicatoren op het niveau van de individuele acties. Dit 

is dan ook de zwakte van het huidige monitoringkader van het Actieplan: de koppeling tussen de ingezette 

middelen (input), de opgezette projecten (output) en het resultaat van de gesubsidieerde activiteiten 

(resultaat) ontbreekt. 

 De monitoring van de gesubsidieerde projecten is sterk gericht op kwantitatieve aspecten zoals de Vlaamse 

steun en het gerealiseerde bereik. Niet-cijfermatige aspecten zoals het type van gesubsidieerde diensten, het 

type projecten, de beoogde doelstellingen, het type promotoren, of ook nog het bestaan van 

samenwerkingsvormen komen nauwelijks aan bod, hoewel ze sporadisch worden gerapporteerd in het 

eindrapport van betreffende projecten. Bovendien is een duidelijke invulling van de indicatoren noodzakelijk 

opdat alle promotoren de kerncijfers op een gelijkaardige manier meten en rapporteren. Het 

monitoringssysteem is niet alleen kwetsbaar voor ruis op de gegevens, maar ook voor dubbeltellingen.  

 Er bleek geen een-op-een relatie te zijn tussen de acties uit het Actieplan en de bijhorende 

monitoringstabellen: niet alle acties werden gemonitord. Bovendien zijn de beschikbare gegevens niet altijd 

opgenomen in (de monitoring van) het Actieplan, wat de opvolging ervan bemoeilijkt. Voor deze evaluatie 
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werden einddossiers geraadpleegd en gegevens opgevraagd bij het Agentschap Ondernemen.  Dergelijke 

beschikbare informatie zou automatisch geïntegreerd moeten worden in de monitoring van het Actieplan. 

Deze oefening leerde bovendien dat de gerapporteerde informatie sterk verschilt tussen projecten. 

Momenteel worden enkel de overeenstemmende standaardindicatoren opgenomen in de monitoring, 

waardoor heel wat informatie onderbenut blijft. Dat is zeker het geval voor de leereffecten aan het eind van 

het project. Zij worden meegenomen wanneer projecten/oproepen individueel geëvalueerd worden. 

Nochtans kunnen zij ook belangrijke input bieden op het niveau van het Actieplan als geheel. 

Aanbevelingen 

 In het kader van deze evaluatie-opdracht hebben we een verrijkt monitoringkader ontwikkeld en verder 

aangevuld met projectgegevens, voornamelijk beschikbaar bij het Agentschap Ondernemen. We bevelen aan 

om dit projectportfolio verder te actualiseren en te gebruiken voor de monitoring van het Actieplan. Daarbij is 

het cruciale om een duidelijke definitie te hanteren voor de verschillende indicatoren. 

 Binnen het monitoringkader zou er een expliciete koppeling moeten zijn tussen de doelstellingen en de 

indicatoren van het Actieplan, en de monitoring van projecten en acties. Een transparante monitoring laat 

immers toe om het Actieplan ook in de toekomst accuraat op te volgen en te evalueren. Dit kan gebeuren 

volgens de interventielogica van het Actieplan om zo een globaal beeld te houden over de input, output, 

resultaat en karakteristieken van de binnen het Actieplan gesubsidieerde projecten, en hun bijdrage tot de 

beoogde effecten inzake ondernemerschapsstimulering. In termen van bereik is het niet alleen belangrijk om 

trachten in te schatten hoeveel deelnemers de projecten bereiken, maar ook – en vooral – om die 

deelnemers doorheen de tijd op te volgen zodat kan worden ingeschat hoeveel er uiteindelijk een zaak 

opstarten en eventueel ook doorgroeien. Dergelijke monitoring zou toelaten om de duurzaamheid van de 

verschillende initiatieven te kunnen inschatten. 

 Om de monitoring en opvolging van het Actieplan te faciliteren, kan een beperkte monitoringcel worden 

opgericht in de schoot van de nieuwe governance-structuur die de opvolging van projecten beheert en 

stuurt. Dergelijke cel kan bestaan uit afgevaardigden van de verschillende beleidsdomeinen zodat de 

monitoring ook over domeinen heen consistent gebeurt.  

 Ondanks de uitdagingen op het vlak van effectmeting, kan er meer aandacht gaan naar de inschatting van 

de resultaten die voortkomen uit de geïnvesteerde middelen. Dergelijke effectmeting is onontbeerlijk voor 

een goede inzet van middelen, en vergt ook een actieve rol van de projectpromotoren. Hier kunnen krachten 

gebundeld worden met het beleidsdomein Onderwijs, dat plannen heeft om een dergelijke oefening op te 

starten en investeert in het zo accuraat mogelijk monitoren van de ondernomen acties. 

 Om het strategisch karakter van het Actieplan te versterken, is ook de beleidsmatige valorisatie van 

beleidsvoorbereidend onderzoek in bijvoorbeeld de steunpunten een aandachtspunt. Binnen het Steunpunt 

‘Ondernemerschap en Regionale Economie’ (STORE) is er een expliciete onderzoekslijn rond 

‘Ondernemerscultuur in Vlaanderen’. Ook het onderzoeken van de haalbaarheid van de koppeling tussen 

databanken van de steunpunten STORE, WSE, SSL (Studie- en Schoolloopbanen) en BIOS (Buitenlands 

Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking) kan interessante nieuwe inzichten 

opleveren over het profiel van (succesvolle) ondernemers, hun achtergrond of opleiding en professioneel 

verleden. 

2.4 Doelgroepen 

Voornaamste vaststellingen 

 De expliciete focus van het Actieplan op de eerste levensfases van de onderneming neemt echter niet weg 

dat er in het beleid ter stimulering van ondernemerschap bij (pre)starters nog een stap verder gegaan wordt 

in termen van doelgroep afbakening. Bepaalde acties richten zich immers tot een specifieke groep van 

(pre)starters i.p.v. tot het brede publiek. Daaronder vallen groepen die traditioneel ondervertegenwoordigd 

zijn in ondernemerschap, zoals vrouwen, vijftigplussers, personen met een arbeidshandicap en allochtone 

ondernemers, maar ook zogenaamde ‘high-potentials’ zoals hoogopgeleide kenniswerkers. 

 Er wordt zowel ingezet op kansengroepen als high-potentials wanneer het over doelgroepen gaat. Hoewel 

het cijferoverzicht in het eerste deel van het Actieplan focust op de doelgroepen die in het Pact 2020 naar 

voor geschoven worden m.b.t. ondernemerschap, is deze focus minder expliciet terug te vinden in de 
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uiteenlopende acties. Het is niet altijd duidelijk waarom bepaalde groepen in het kader van een project als 

specifieke doelgroep behandeld worden. 

 Doelgroepen worden zelden afgebakend in termen van de sector waartoe ze zich richten. Ruim de helft van 

de acties zijn niet op een specifieke sector gericht. De sectoren die de meeste Vlaamse steun ontvangen via 

projecten die op maat van de sector gelanceerd werden, zijn het onderwijs (14,4 mln euro) en de creatieve 

sectoren (3,8 mln euro). Ook voor de zorgsector werd over de beschouwde periode 2010-2013 ruim 1 mln 

euro uitgetrokken. Voor de handel en de klassieke sectoren gaat het om ongeveer 500.000 euro. 

 Ondanks de expliciete aandacht in het Pact 2020 ten aanzien van de evenredige participatie van doelgroepen 

inzake ondernemerschap, blijven het budget en het aantal projecten die zich expliciet op doelgroepen richten 

relatief beperkt. In termen van aantal gaat het om één op vijf projecten, budgettair om 15% van de Vlaamse 

steun die voor het Actieplan werd uitgetrokken in de periode 2010-2013. 

 Voor verschillende groepen blijkt maatwerk noodzakelijk in minstens één fase van de toeleiding naar 

ondernemerschap. Dat kan het geval zijn voor communicatie en sensibilisering, maar ook voor advies, 

begeleiding, … Toch neemt dat niet weg dat de verschillende doelgroepen ook met gelijkaardige problemen 

te maken hebben ondanks hun uiteenlopende situaties, bijvoorbeeld in termen van financiering. 

 Algemeen wordt ervaren dat platformen die toelaten om ideeën en ervaringen uit te wisselen erg belangrijke 

maatregelen zijn om bepaalde doelgroepen te overtuigen om de stap naar ondernemerschap te zetten. 

Zowel uit de interviews als de focusgroepen bleek dat een specifieke aanpak voor doelgroepen rendeert, 

maar veel extra tijd en middelen vergt. 

Aanbevelingen 

 De doelgroepen die binnen het Actieplan aan bod komen, zijn erg divers en niet altijd duidelijk afgebakend. 

Het scherper definiëren van de doelgroepen zou een uniform beleid inzake het stimuleren van doelgroepen 

faciliteren. Bovendien zou het ervoor zorgen dat het algemeen transparant is welke groepen als doelgroep 

beschouwd worden. Dat zou ook de monitoring van het Actieplan ten goede komen, o.a. voor het opvolgen 

van de vooruitgang op het vlak van de doelstellingen van het Pact 2020. 

 Ook hier laat de nood voor een ‘train the trainers’-principe zich voelen: het is belangrijk dat de verschillende 

dienstverleners weten hoe ze moeten omgaan met specifieke drempels die leven bij (kandidaat)starters en 

naar welke organisaties ze hen kunnen doorverwijzen. Goede doorverwijzing tussen organisaties is cruciaal 

om elke (pre)starter naar de gepaste dienstverlening te kunnen doorverwijzen. Om een vlotte samenwerking 

tussen spelers in het veld te realiseren, is het belangrijk om erover te waken dat het aanbod voldoende 

complementair is zodat men niet het gevoel heeft alles af te geven bij een doorverwijzing naar een andere 

speler in het veld. Verschillen tussen projecten moeten zichtbaar zijn om dat te promoten. 

 Een doelgroepenbeleid moet altijd gezien worden als een tussenfase om uiteindelijk te evolueren naar een 

inclusief beleid, waarbij de diverse initiatieven open staan voor elke (pre)starter die er nood aan heeft i.p.v. 

voor diegene die ‘in het juiste hokje’ kan worden ondergebracht. 

 Een belangrijk voordeel van doelgroepenbeleid is dat de subsidieverstrekker de ondersteunende maatregelen 

beter kan afstemmen op de situatie van ondervertegenwoordigde groepen in ondernemerschap door in te 

spelen op de behoeften van de onderscheiden doelgroepen. Aangezien dergelijk beleid betrekking heeft op 

een beperkte groep, kost het bovendien in zijn totaliteit (niet noodzakelijk per deelnemer) minder dan 

algemeen beleid.  

 Toch zijn er belangrijke aandachtspunten die de nodige aandacht verdienen. De focus ligt bij een 

doelgroepenbeleid bijvoorbeeld op de kenmerken die de doelgroep afbakenen i.p.v. de problemen waarmee 

men te kampen heeft. Ondernemerschap dient steeds centraal te staan, zeker aangezien mensen tot 

verschillende doelgroepen kunnen behoren. Een doelgroepenbeleid heeft bovendien nauwelijks oog voor 

verschillen binnen en gelijkenissen tussen groepen. Hierdoor bereikt het beleid niet iedereen die zou moeten 

worden bereikt, terwijl het ook velen bereikt die eigenlijk niet bereikt zouden moeten worden. De hele 

doelgroep wordt bovendien geproblematiseerd, terwijl niet noodzakelijk iedereen uit de doelgroep problemen 

heeft. Hierdoor bestaat het risico dat het verschillen tussen groepen vergroot i.p.v. reduceert.  
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2.5 Instrumentarium 

Voornaamste vaststellingen 

 Het oproepsysteem wordt binnen het Actieplan ingezet als centraal beleidsinstrument om acties ter 

stimulering van ondernemerschap te initiëren: 99 van de 121 projecten in de periode 2010-2013 (of 82%) 

ontstaan uit een oproep. Deze projecten hebben wel een kleinere schaal dan de andere, en 

vertegenwoordigen iets minder dan 50% van het bestede budget. 

 De overige middelen binnen het Actieplan worden besteed aan projecten op ad hoc-basis en aan 

werkingsmiddelen voor organisaties als Vlajo, de stichting Onderwijs en Ondernemen en Flanders DC.  

 Van alle initiatieven die deel uitmaken van de Actieplannen 2010 tot en met 2013, kregen er één op vijf 

minstens één nieuwe subsidie in het kader van een verlenging.  

 Het afwegen van de voor- en nadelen van een oproepsysteem leert dat het zijn plaats heeft in een breder 

instrumentarium, samen met meer lange termijnprojecten met structurele partners en kleinschalige 

experimentele projecten of proeftuinen.  

Aanbevelingen 

 Om de effectiviteit van het Actieplan te ondersteunen, stellen we voor om te werken met een 

instrumentarium bestaande uit 3 trappen: 

1. Langere termijn programma’s met structurele financiering. Als projecten hun deugdelijkheid hebben 

bewezen en de beleidsuitdaging nog steeds relevant is, dan kan men die projecten verankeren door een 

lange termijnovereenkomst af te sluiten met de structurele partner;  

2. Projecten via oproepen als tweede lijn. Voor dergelijke projecten wordt vanuit verschillende hoeken 

aangegeven dat een looptijd van 3 jaar wenselijk is met het oog op het bereiken van resultaten. Na deze 

periode, dient dan een beslissing genomen te worden: ofwel het project stopzetten ofwel doorgaan in 

dezelfde formule of op een meer structurele wijze;  

3. Experimenteerruimte: open oproepen, die niet thematisch zijn. Voor deze innovatieve projecten is de 

mate van gevraagde eigen inbreng aan de promotor kleiner (en analoog de gevraagde subsidiëring van 

de overheid groter) omdat het risico op niet slagen meestal hoger geacht wordt. Het is niet de bedoeling 

dat de projectindiener een dergelijk risico in grote mate zelf draagt. Na afloop van het project kan op 

basis van de eindrapportering worden bekeken in welke mate het aangewezen is om binnen de andere 

trappen van het instrumentarium verder te bouwen op de ervaringen van het experiment. 

We bevelen ook aan om de huidige ad hoc-initiatieven (goed voor 15 projecten die voor 11mln EUR Vlaamse 

steun ontvingen in de periode 2010-2013) te integreren in deze 3-trapsaanpak. Bij de operationalisering van 

het geïntegreerd strategisch Actieplan Ondernemerschap op Vlaams niveau is het ook aangewezen om een 

koppeling te maken tussen de gekozen doelstellingen, het type van dienstverlening en dit vernieuwd 

instrumentarium. De sensibiliserings-, de begeleidings-, de brug- en de kennis- en 

ervaringsuitwisselingsprojecten vergen elk op zich een andere aanpak en een aangepast instrumentarium. 

 Voor de prioriteit ‘ondersteuning van sterkere starters’ en ‘de doorgroei van starters’ is het aangewezen om 

de synergie te onderzoeken met de kmo-portefeuille, en te zien hoe de kmo-portefeuille beter kan fungeren 

als vervolgtraject op de projecten van het Actieplan.  

 Bij de afweging om met nieuwe instrumenten te gaan werken, zoals rechtstreekse financiering van de 

kandidaat-starter, bevelen we de nodige voorzichtigheid aan. Er zijn immers verschillende aandachtspunten 

bij een systeem van rechtstreekse financiering: 

 De vraag stelt zich in hoeverre de (kandidaat)ondernemers in praktijk effectief zullen bereikt worden, 

en zelf het initiatief zullen nemen om aan een project deel te nemen; 

 Het gevaar bestaat dat het georganiseerd aanbod verdwijnt en dat de opgebouwde expertise bij de 

intermediaire organisaties inzake ondernemerschapsstimulering afbrokkelt; 

 De (kandidaat)ondernemers zullen zelf met een hogere administratieve overlast geconfronteerd 

worden, en de opvolging en monitoring van de ingezette middelen zal meer verspreid zijn; 

 Een systeem van rechtstreekse financiering leent zich niet voor elk type dienstverlening. Denk 

bijvoorbeeld aan de sensibiliserings-, de brug- en de kennis-en ervaringsuitwisselingsprojecten, 

waarvoor het een minder adequate aanpak is. 


