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1/ Inleiding 

Dit rapport bevat de resultaten van de meta-evaluatie van de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Het is 
als volgt opgebouwd: 

 Het rapport start met een samenvatting van de belangrijkste evaluatieconclusies.  

 De kenmerken van het steunpuntenprogramma: hierna gaan we dieper in op de historiek van het 
steunpuntenprogramma, de doelstelling van het steunpuntenprogramma, de rol van EWI, de wijzigingen 
binnen het programma, de opdrachten van het steunpunt  en tot slot de krachtlijnen van het programma. 

 De meta-evaluatie over de deelcriteria: hier worden de resultaten uit alle individuele 
steunpuntrapporten samengevat over alle steunpunten heen (cross-analyse). Elk individueel 
steunpuntrapport bevat complementaire evaluaties door verschillende actoren, met name: 

 een zelfevaluatie door het steunpunt zelf; 

 een beleidsrelevante evaluatie door stakeholders vertegenwoordigd in de stuurgroep van het 
steunpunt, vanwege overheidszijde (functioneel bevoegd kabinet en/of administratie) en door 

andere stakeholders, (zoals middenveldsorganisatie) vertegenwoordigd in o.a. inhoudelijke 
begeleidingsgroepen; 

 een wetenschappelijke evaluatie door experten, op basis van de zelfevaluatie van de steunpunten, 
het meerjarenplan en jaarverslagen. 

 Positie t.a.v. het programma voor beleidsrelevant onderzoek: hier worden de visie en positie t.o.v. 
het huidige steunpuntenprogramma van steunpunten, beleidsexperten en wetenschappelijke experten 
samengevat, op basis van de antwoorden op de meta-evaluatie vragen uit de zelfevaluatie, de 
beleidsevaluatie en de wetenschappelijke evaluatie. Hier wordt ook dieper ingegaan op andere werkvormen 
dan steunpunten. 

Uit bovenvermeld overzicht blijkt dat deze programma-evaluatie steunt op een combinatie van meerdere 
evaluatie-aanpakken (bottom-up/meta, schriftelijke bevraging/interviews/workshop) en de inzichten van 
verscheidene groepen van betrokken actoren (steunpunten, beleidsactoren, wetenschappelijke experten, 
experten in beleidsonderzoek, stakeholders). 

IDEA Consult vervulde in het kader van deze evaluatie een begeleidende rol, in de zin dat IDEA instond voor ‘het 
binnen de voorziene tijdsplanning objectieve en representatieve gegevens verzamelen en rapporteren over de 
performantie van de individuele steunpunten en het steunpuntenprogramma, zodat de begeleidende stuurgroep 
een besluit kan nemen over de toekomst van deze steunpunten en het programma als geheel’. 
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2/ Samenvattende evaluatieresultaten 

In dit hoofdstuk vatten we de meta-evaluatieconclusies samen op niveau van het steunpuntenprogramma en over 
de generatie van steunpuntprogramma’s heen. 

In het algemeen stellen we een sterke appreciatie vast van de werking van de steunpunten en het 
steunpuntenprogramma, zowel vanuit het beleid als de academische wereld. Sommige buitenstaande 
stakeholders geven een meer kritische noot, vooral omdat ze de meerwaarde van de steunpunten voor hun 
organisatie niet onmiddellijk kunnen vaststellen. Er blijven wel een reeks aandachtspunten, die hieronder verder 
worden toegelicht.  

Op basis van deze aandachtspunten bevat onderstaande box 10 meta-aanbevelingen om de effectiviteit en 
meerwaarde van de steunpunten en beleidsrelevant onderzoek naar een hoger niveau te brengen.  

1. Versterking van de multidisciplinariteit van het onderzoek, en de interactie tussen onderzoeksgroepen 
binnen de steunpunten en tussen de steunpunten; 

2. Een versterkt internationaal karakter van de steunpunten, in de aanpak van het onderzoek (vergelijkend 
onderzoek, benchmarking,…), in de samenstelling van de consortia, door de deelname aan internationale 
netwerken, in de valorisatie en publicatie van de onderzoeksresultaten; 

3. Nood aan scherpere formulering van de verwachtingen vanuit het beleid, en in samenspraak met 
stakeholders en onderzoekers: themabepaling, interactie, communicatie, langetermijn- en 
kortetermijnonderzoek, enz… van steunpunten; 

4. Meer co-creatie tussen overheid en onderzoekers, dwz dat de huidige ‘two-communities’-aanpak 
(onderzoekers als producent en overheid als afnemer) groeit naar 1 policy-community. Dit veronderstelt ook 
voldoende capaciteit en ruimte bij de overheid zelf om de onderzoeksoutput te absorberen; 

5. Meer flexibiliteit inbouwen in de steunpuntprogramma’s, voldoende ruimte vrijwaren voor korte termijn 
beleidsonderzoek (via quota’s), en werken met verschillende onderzoeksperiodes die op verschillende 
tijdstippen output genereren; 

6. Focus op een beperkter aantal onderzoeksthema’s en groter interactie tussen deze thema’s (transversale 
thema’s);  

7. Laten samenlopen van de looptijd van de steunpuntprogramma’s met de beleidscyclus, zodat de 
steunpuntoutput input kan genereren voor beleidsdocumenten (zoals bijdrage van Vlaamse administratie 
aan Regeerakkoord en de beleidsnota’s); 

8. Sterkere branding van de steunpunten i.p.v. de achterliggende onderzoeksgroepen en een meer expliciete 
aandacht voor een volwaardige communicatiestrategie en disseminatie van de onderzoeksresultaten naar 
ruimere stakeholders; 

9. Duidelijker beleid voor de toegang van de Vlaamse overheid tot datasets van alle steunpunten en het 
opzetten van een centraal publicatieplatform met alle onderzoeksresultaten van de steunpunten; 

10. Na 3 generaties steunpunten volgens het netwerkmodel is er een momentum om de structurering van de 
steunpunten te heroverwegen: enerzijds is de meerwaarde van de steunpunten over de generaties duidelijk 
gegroeid, anderzijds dient de vraag gesteld of werken met 21 steunpunten de juiste format is om de 
beleidsuitdagingen van de toekomst wetenschappelijk te onderbouwen.   

2.1 Samenstelling en werking van de steunpunten 

De werking en samenstelling van de steunpunten is in het algemeen positief geëvolueerd doorheen de 
steunpuntprogramma’s, maar de multidisciplinaire werking van de steunpunten blijft een werkpunt (dit was ook 
reeds het geval in de eerste generatie steunpunten). 

Over de bevraagde groepen van evaluatie-experten heen is men positief over de werking en samenstelling van de 
steunpunten. De meeste consortia zijn evenwichtig samengesteld en beantwoorden aan de doelstellingen van het 

programma. Ze zijn samengesteld uit relevante en kwaliteitsvolle onderzoeksgroepen die hun materie beheersen 
en de verschillende onderzoekslijnen uit de meerjarenplanning afdekken. De diverse onderzoekers en 
onderzoeksgroepen hebben elk hun eigen specialiteit, invalshoek en deskundigheid maar beschikken over 
complementaire kennis. Er wordt bovendien efficiënt gebruik gemaakt van de kennis en expertise van alle 
consortiumpartners. De interne communicatie is niet evident binnen de structuur van een consortium, maar lijkt 
in de meeste steunpunten goed opgenomen te zijn. Bovendien bestaan sommige steunpunten al een aantal 
jaren, waardoor er onderling een goede kennis is van de expertise van de consortiumpartners.  
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De multidisciplinaire werking in vele steunpunten is gegroeid over de generaties heen. Toch zijn veel experten 
(zowel wetenschappelijke als beleidsexperten) van mening dat er te weinig interdisciplinair onderzoek is binnen 
het programma. Elke opdracht wordt vaak exclusief toegewezen aan één van de onderzoeksgroepen, waardoor in 
eerste instantie er vanuit de leden van de steunpunten nog vooral binnen de eigen universiteit/vakgroep gewerkt 
wordt. Door versnippering van het onderzoeksbudget over verschillende onderzoekslijnen, verspreid over 
verschillende onderzoeksinstellingen komt de integratie van de thema’s in gedrang. 

2.2 Organisatie van de steunpunten 

Verschillende organisatorische aspecten van de steunpunten worden als positief geëvalueerd, namelijk: de rol van 
de promotor-coördinator, de coördinerende rol van EWI, de administratieve ondersteuning, de inhoudelijke 
aansturing door de stuurgroepen, enz. Deze aspecten zijn bovendien sterk verbeterd sinds de vorige 
steunpuntenprogramma’s.  

Ook de governance van het programma wordt als positief geëvalueerd: het werken met een 
meerjarenprogrammering, jaarplannen en jaarrapporten. De formele samenwerkingsovereenkomst legt van bij de 
start van het consortium de samenwerking vast en voorkomt dat hierover later discussie ontstaat. Dit maakt de 
themabepaling, selectie en onderhandelingsprocedure extra belangrijk. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is 

dat flexibiliteit in de meerjarenprogrammering nodig is zodat het programma aanpasbaar is aan nieuwe 
beleidsthema’s. De spanning tussen de inhoud van de steunpuntopdracht dat voor meerdere jaren vastligt en de 
kortetermijnopdrachten die dikwijls pas opduiken nadat de opdracht al geruime tijd is toegewezen, blijft een 
aandachtspunt.  

Een belangrijk discussiepunt in de evaluatie van de derde generatie steunpunten betreft de looptijd van de 
steunpunten. De 4-jarige looptijd beperkt de mogelijkheden om goede onderzoekers een lange termijn 
perspectief te bieden en is te kort voor het opstarten van een innovatief onderzoeksprogramma1. Een looptijd van 
5-jaar zoals bij de vorige generaties lijkt meer aangewezen. Daarnaast zou een verbeterpunt zijn om de 
beleidscyclus meer te laten samenlopen met de cyclus van het steunpuntenprogramma zodat de steunpunten 
beleidsaanbevelingen kunnen produceren in aanloop naar een nieuwe regeerperiode. Bovendien zou het tijdsplan 
voor de ontwikkeling en de oplevering van verschillende werkpakketen meer asymmetrisch kunnen zijn, dit om te 
vermijden dat alle projecten min of meer op hetzelfde moment beginnen en eindigen. 

2.3 De thematische bepalingen 

De steunpunten behandelen hedendaagse onderzoeksthema’s met “state of the art” methodologieën. De gekozen 
onderzoekslijnen en de combinatie van thema’s zijn relevant voor toekomstige ontwikkelingen in Vlaanderen en 
daarbuiten. 

Er is bovendien een goede match tussen de onderzoeksthema’s die worden behandeld in de steunpunten en de 
thema’s die momenteel (internationaal) hoog op de onderzoeksagenda staan of opkomen. De gekozen 
onderzoeksthema’s, de aanpak van de steunpunten en de ambitie om hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te 
combineren met beleidsadvies, maakt de steunpunten zeer relevant.  

De hoeveelheid aan thema’s en onderzoekslijnen (21 steunpunten, waarbinnen verschillende onderzoekslijnen 
worden gehanteerd) binnen een redelijk beperkt budget, maakt echter dat de onderzoeksresultaten van de 
steunpunten vaak als fragmentarisch worden beschouwd, zowel door de wetenschappelijke experten als het 
beleid. Hierdoor is het moeilijk om een consistente boodschap naar beleid en publiek te dragen op basis van het 
programma. Een alternatief is focussering op een beperkter aantal thema’s en deze thema’s grondig en 
kwaliteitsvol onderzoeken (Less is more). 

Daarnaast wordt aangegeven dat voor de themabepaling van de steunpunten er meer afgestemd moet worden 
tussen de overheid, stakeholders en wetenschappers. De verwachtingen en noden van elk van deze actoren 
moeten duidelijker geformuleerd worden in de oproep.  

  

                                                      

1 Deze eenmalige verkorte looptijd was echter net bedoeld om de latere generaties beter op de looptijd van de beleidscyclus te 
laten aansluiten. 
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2.4 Evenwicht tussen beleidsrelevant onderzoek en wetenschappelijk onderzoek 

De kracht van de steunpunten ligt vooral in de combinatie van fundamenteel en beleidsrelevant onderzoek. Het 
evenwicht tussen fundamenteel onderzoek en beleidsvragen wordt in het algemeen als positief beoordeeld en is 
volgens de stakeholders verbeterd doorheen de generaties steunpunten.  

De steunpunten hebben het evenwicht tussen de doelstellingen inzake fundamenteel onderzoek en inzake het 
beantwoorden van beleidsvragen algemeen goed kunnen bewaren. Binnen de meeste steunpunten is er vanuit 
hun academische eigenheid meer aandacht voor lange-termijn onderzoek maar is het belang van aandacht voor 
het beantwoorden van beleidsvragen doorheen de jaren wel gegroeid. In de kortetermijnopdrachten staat bvb. 
de beantwoording van beleidsvragen centraal, maar ook in de eindrapporten o.b.v. het basisonderzoek worden 
nu ook meestal beleidsaanbevelingen geformuleerd. Er is bijgevolg een sterkere verwevenheid gegroeid tussen 
wetenschappelijke publicaties enerzijds en beleidsrelevantie anderzijds. 

Bovendien waren de meeste steunpunten flexibel in het opnemen van kortetermijnopdrachten, binnen de perken 
van het haalbare (tijd en middelen) en voor zover ze daarvoor de nodige expertise zelf in huis hebben. De 
wendbaarheid van de steunpunten om in te spelen op behoeften van administratie en kabinet wordt meestal als 
vlot ervaren, en dit dankzij het (formele of informele) afsprakenkader daarrond. Dit is volgens verschillende 

experten sterk verbeterd sinds de vorige generatie steunpunten. 

Ondanks de verbetering doorheen de tijd, blijft het niet evident om het juiste evenwicht te vinden tussen 
beleidsrelevant en wetenschappelijk onderzoek. De combinatie van beleidsrelevant en fundamenteel onderzoek 
maakt uitblinken in beide tegelijk (ook in internationaal perspectief) moeilijk.  

2.5 Resultaten van de steunpunten 

Een steunpunt heeft volgende doelstellingen: 

 het verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevante gegevens; 

 het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek, en dit zowel op lange als op korte termijn, 
met aandacht voor de strategie voor Vlaanderen zoals uitgewerkt in Vlaanderen In Actie en PACT2020; 

 het leveren van wetenschappelijke dienstverlening.  

Inzake dataverzameling, analyse en onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening is er een zeer grote 
tevredenheid over de effectiviteit van de steunpunten. De meeste steunpunten hebben tijdens de voorbije 
werkingsjaren belangrijke inspanningen geleverd om de doelstellingen te halen conform de meerjarenplanning. 

Vooral de dataverzameling en -analyses worden als een belangrijk resultaat van de steunpunten beschouwd. 
Maar nog niet alle verwachtingen/doelen ten aanzien van de steunpunten, zoals geformuleerd in de 
beheersovereenkomsten en in de meerjarenplannen werden gerealiseerd op het moment van de evaluatie. Om 
een einduitspraak te kunnen doen over het volledige steunpuntenprogramma, dient nog gewacht te worden, 
aangezien nog heel wat van de onderzoeksprojecten lopende zijn. 

Globaal genomen is er een goede verhouding tussen de ingezette middelen en de output van het steunpunt. 
Zowel op het vlak van het verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevant onderzoek, het uitvoeren van 
beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek als het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening is die 
verhouding voor de meerderheid van de onderzoekstrajecten correct. Er wordt kwaliteitsvol onderzoek 
afgeleverd, en er is op dat vlak een verbetering zichtbaar ten opzichte van de vorige generatie steunpunten. 

In het algemeen wordt ook de lange termijn capaciteitsopbouw (expertise, PhD's, longitudinaal onderzoek, data-
analyse, ervaren onderzoekers) als een belangrijk resultaat gezien van de steunpunten.  
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2.6 Valorisatie van de resultaten  

De valorisatie van de resultaten van de steunpunten kunnen op drie niveaus beschouwd worden: de 
beleidsvalorisatie, de wetenschappelijke valorisatie en de doorstroming van de resultaten naar derden/de 
maatschappij. 

2.6.1 De beleidsvalorisatie 

De doorstroming van de steunpuntresultaten naar het beleid wordt in het algemeen als positief ervaren, en is 
verbeterd sinds de vorige generatie steunpunten. De resultaten van de steunpunten worden echter slechts in 
beperkte mate ingezet in de beleidscyclus (bvb. in regeerakkoorden of beleidsnota’s). De timing voor de 
beleidscyclus loopt onvoldoende gelijk met de werking van de steunpunten. De steunpunten gingen pas van start 
nadat de vorige beleidsnota’s geschreven waren, en hebben ook nog geen of weinig resultaten opgeleverd die 
kunnen bijdragen aan de nieuwe beleidsnota’s. Bij de opmaak van de regeerbijdrage en de nieuwe beleidsnota’s 
waren meestal nog geen resultaten gekend van de langetermijnonderzoeksprojecten.  

De bijdrage van de steunpunten tot het (structureel) versterken van de beleidsvoorbereidende capaciteit van de 
overheid is bovendien in sterke mate afhankelijk van de inhoud van de onderzoeksprojecten. Vooral de thema’s 
van de kortetermijnonderzoeksopdrachten hebben zeer grote relevantie voor het beleid en zijn dus interessant 
materiaal voor de beleidsvoorbereiding. Bij de langetermijnonderzoeksprojecten is dit niet altijd evenzeer het 
geval. Het zwaartepunt voor kennisoverdracht, valorisatie en wetenschappelijke dienstverlening liggen bovendien 
in het laatste werkingsjaar waardoor tot nu toe beperkte structurele versterking van de beleidsvoorbereidende 
capaciteit wordt ervaren. Tot slot blijft de capaciteit van de overheid om de resultaten van het steunpunt te 
verwerken een knelpunt. De absorptiecapaciteit binnen verschillende beleidsdomeinen is reeds toegenomen, 
maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Aangezien men er kan van uitgaan dat de capaciteit van de 
overheid niet zal toenemen, is het belangrijk dat de steunpunten de resultaten toegankelijk maken (tijdige 
afwerking, managementsamenvatting, overzichtelijke rapporten,…).  

Voor de toegang tot de datasets van de steunpunten door de Vlaamse overheid is er veel discussie en is er weinig 
evolutie sinds de laatste evaluatie. Vele datasets van de steunpunten zijn niet toegankelijk voor de Vlaamse 
overheid. De toegang tot datasets blijkt evenwel niet altijd mogelijk gelet op de non-disclosure verplichting van 
de onderzoekers in het kader van de privacywetgeving.  

2.6.2 De wetenschappelijke valorisatie 

De wetenschappelijke valorisatie wordt positief gewaardeerd en neemt de vorm van uitgebreide publicatielijsten 
van steunpunten, de verspreiding van onderzoeksresultaten via peer-review publicaties, doctoraatsthesissen, 
presentaties op internationale en nationale conferenties, rondetafels en seminaries. Sommige steunpunten doen 
ook heel wat inspanningen via samenwerking met o.a. andere steunpunten of onderzoeksgroepen. 

Een aandachtspunt bij de wetenschappelijke valorisatie van het onderzoek is echter het beperkte internationaal 
karakter van de steunpunten. Het onderzoek van steunpunten zelf is weinig internationaal georiënteerd. De focus 
op Vlaanderen/België en het feit dat de meeste publicaties in het Nederlands zijn maakt het moeilijk om een 
internationaal karakter te geven aan het onderzoek. De onderzoeken van de steunpunten bevatten ook geen 
internationaal vergelijkende componenten. De actieve samenwerkingsverbanden van de steunpunten situeren 
zich ook voornamelijk op nationaal niveau en betreffen vooral andere Belgische onderzoeksgroepen. Analoog ligt 
de klemtoon op interne kennisoverdracht binnen het consortium en kennisoverdracht op nationaal niveau. De 
steunpunten benutten met andere woorden nauwelijks de internationale expertise en samenwerking met 
buitenlandse onderzoeksinstellingen.  

Een internationaler karakter van de onderzoeken zou de wetenschappelijke valorisatie van het 
steunpuntenonderzoek kunnen verhogen.  

2.6.3 De doorstroming van de resultaten naar derden 

De doorstroming van de resultaten van de steunpunten naar het maatschappelijk debat wordt in het algemeen 
positief geëvalueerd en is sterk verbeterd sinds het vorige programma. Het vertoont echter een zeer grote 
variatie tussen steunpunten. Enkele steunpunten hebben geïnvesteerd in het zichtbaar maken van hun resultaten, 
bvb. via hun website, nieuwsbrieven, columns in kranten, congressen, enz. Het is ook zo dat door de werking van 
klankbordgroepen en werkgroepen binnen de onderzoeksprojecten de afstand met het veld kleiner is geworden.  
De mate waarin de onderzoeksresultaten doorsijpelen naar het maatschappelijk debat, varieert echter sterk 
naargelang de onderzoekslijn en de onderzoekers. Een aantal onderzoekers mengen zich actief in 
maatschappelijke debatten. 
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Een centraal publicatieplatform met de onderzoeksresultaten van de steunpunten (zoals papers, rapporten, 
presentaties, data…) wordt als een meerwaarde gezien vooral om de onderzoeksresultaten die voortvloeien uit de 
drie generaties steunpunten te bundelen en permanent beschikbaar te maken. Momenteel verdwijnt de 
onderzoeksoutput van een steunpunt gemakkelijk na het aflopen van de beheersovereenkomst.   

2.7 Aantal steunpunten en thematische scope 

Het huidige steunpuntenprogramma (2012-2015) omvat 21 steunpunten. Bij de vorige generatie (2007-2011) 
waren dit nog 15 steunpunten. Het aantal steunpunten is dus toegenomen, voornamelijk door het opsplitsen van 
thema’s die voorheen samengebundeld werden. Deze grotere spreiding laat een betere één-op-één relatie toe 
met de respectievelijke departementen. De steunpunten die opgesplitst werden vinden dit meestal positief. Het 
laat hen namelijk toe om meer te focussen op bepaalde thema’s. Ook enkele wetenschappelijke experten stelden 
een grotere focus van de thematische scope van de steunpunten voor. Zoals hierboven reeds vermeld is een 
mogelijk nadeel van deze thematische opsplitsing in meer steunpunten, de budgetversnippering en een beperkter 
overzicht over de resultaten van de verschillende steunpunten. Zowel steunpunten als beleidsactoren halen 
echter aan dat voornamelijk transversale thema’s en multidisciplinariteit voor nieuwe inzichten zorgen en dit een 
grote meerwaarde van het steunpuntenprogramma is.  

2.8 Positie van steunpunten en level van integratie  

Door zowel de steunpunten als door de beleidsactoren is er een sterke waardering voor de positie van het huidige 
steunpuntenprogramma. De neutraliteit en objectiviteit worden door beide partijen gewaardeerd. Er werden 
zowel voor- als nadelen van een sterkere vorm van integratie van de steunpunten in de departementen 
opgegeven. 

Voordelen Nadelen 

 Meer absorptiekansen voor de beleidsdomeinen; 

 Data input en kennis bevinden zich intern in de 
Vlaamse overheid, wat de overheid minder 
afhankelijk van het steunpunt maakt;  

 Onderzoek dichter bij beleid waardoor de output 
beter afgestemd wordt op de verwachtingen 
(steunpunten staan soms te ver af van het beleid 
en de administratie om deze goed 
wetenschappelijk te ondersteunen). 

 Mogelijke shift van beleidsrelevant onderzoek naar 
beleidsvoorbereidend onderzoek;  

 Belemmeren van verdere ontwikkeling van 
academische eisen voor onderzoek;  

 Verminderde kruisbestuiving tussen universiteiten 
en steunpunten;  

 Blootstelling van steunpunten aan toenemende 
bureaucratie. 

2.9 Interactie met het beleid 

Ten opzichte van de vorige generaties steunpunten is er een toenemende interactie tussen de steunpunten, het 
beleid en stakeholders. De steunpunten gaan vaker in overleg met verschillende partijen via de organisatie van 
policy seminars, periodieke vergaderingen, werken met gebruikersgroepen/stakeholders enz. Ook horizontale 
afstemmingen tussen de steunpunten is volgens beleidsactoren al zeer vruchtbaar gebleken.  

Deze toegenomen interactie en communicatie met verschillende partijen heeft als gevolg dat: 

 er een toegenomen vertrouwen is tussen het beleid en de onderzoeker, dit zeker voor steunpunten die 
gebleven zijn. Door de inspanningen van zowel onderzoekers (beleidsgericht denken) als beleid (betere 
articulatie van onderzoeksvragen) en een frequenter overleg tussen beiden stijgt de beleidsvalorisatie. 

 er een evolutie is naar een ‘policy community’, als resultaat van samenspel tussen onderzoekers en 
beleidsmakers. Dit resulteert tevens in een betere beleidsvalorisatie in de laatste generatie steunpunten. Dit 
is ook te danken aan de groeiende maturiteit van de steunpunt-onderzoekers, de capaciteitsopbouw, de stap 
van opbouw van databanken naar analyse van databankmateriaal enz. 

 er een betere balans is tussen fundamenteel langetermijnonderzoek en meer kortetermijn – beleidsgericht - 
onderzoek. 
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Toch wordt er vanuit het beleid aangegeven dat er een behoefte is aan een nog betere communicatie en 
nauwere samenwerking tussen bepaalde steunpunten en het beleid (zowel voor als tijdens de uitvoering van het 
onderzoek). Vanuit de steunpunten is er hier een voorkeur om met een kleinere groep vertegenwoordigers van 
de overheid op regelmatige en informele basis af te stemmen zodat de onderzoeksagenda’s goed gedefinieerd 
worden. Ook meer co-creatie tussen overheid en onderzoekers, waar de huidige ‘two-communities’-aanpak 
(onderzoekers als producent en overheid als afnemer) groeit naar één policy-community, wordt als een 
interessante piste aangehaald om de interactie tussen de steunpunten en het beleid te verbeteren.  

2.10 Steunpunten versus andere onderzoeksmodellen 

Uit een analyse van beleidsrelevante onderzoeksprogramma’s2 leren we dat er verschillende formats bestaan 
waarin onderzoek kan plaatsvinden. We hebben drie modellen in detail onderzocht; het contractueel model (met 
de kaderprogramma’s van de EC als voorbeeld), het centraal model (met de WRR als voorbeeld) en het netwerk 
model (waarvan het steunpuntenprogramma een voorbeeld is). De werking van verschillende voorbeeldmodellen 
voor beleidsrelevant onderzoek werd bovendien ter illustratie nader omschreven. Tabel 1 geeft een beknopt 
overzicht van de hoofdkenmerken van de drie modellen. 

Tabel 1: Overzicht modellen beleidsrelevant onderzoek 

 

Contractueel model: 

Framework contract 
for the provision of 

services to the 
Commission (FWC) 

Netwerk model: 

Steunpunten 

Centraal model: 

Wetenschappelijke 
Raad voor het 

Regeringsbeleid 

Status Bepaalde duur Bepaalde duur Permanent statuut 

Thema bepaling Door overheid 
Door overheid met een 

invulling door de 
steunpunten 

Door de WRR 

Integratie in de 
overheid 

Geen integratie 

Geen integratie in de 
overheid maar wel sterke 
administratieve opvolging 

vanuit de overheid 

De organisatorische 
structuur en financiën 

worden geregeld vanuit 

de overheid 

Type onderzoek 
Voornamelijk 

kortetermijnonderzoek 
Kortetermijn- en 

langetermijnonderzoek 
Voornamelijk 

langetermijnonderzoek 

Uit de vergelijking van het steunpuntenprogramma (netwerk model) met de WRR (centraal model) nemen we 
mee dat instellingen die beleidsrelevant onderzoek uitvoeren op een permanente basis ook onderhevig zijn aan 
veranderingen en zich dus flexibel moeten opstellen.  

 In opvolging van de suggesties die geformuleerd werden in hun laatste evaluatie heeft de WRR wijzigingen 
aangebracht in hun werkwijze (meer maatwerk door frequenter updaten werkprogramma, kleinere 
projectgroepen), in de contacten met de regering en het parlement (door frequenter ideeën presenteren) en 
in de transparantie en responsieve agendering.  

 In 2013 liep ook het budget dat ter beschikking gesteld werd om samenwerking te stimuleren af, waardoor 
het instituut nu een lager budget heeft. Vanuit de WRR doet men nu frequenter beroep op het departement 
en detacheert men ook frequenter onderzoekers vanuit het departement in de WRR.  

 Net zoals de steunpunten heeft ook de WRR het soms moeilijk om een duidelijk zicht te hebben op wat de 
behoeften van het beleid zijn. Naar de toekomst toe streven ze er naar om hierop een beter zich te krijgen 
en zelf te helpen met het formuleren van vraagstukken. 

                                                      

2  Aan de steunpunten, beleidsactoren en wetenschappelijke actoren werd gevraagd of ze ander (beleidsrelevante) 
onderzoeksprogramma’s kennen waaruit het steunpuntenprogramma lessen zou kunnen trekken. 
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3/ Kenmerken het steunpuntenprogramma 

3.1 Historiek van het steunpuntenprogramma 

Het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek werd in 2001 opgestart om wetenschappelijke 
ondersteuning te bieden aan het beleid. Om snel en proactief te kunnen inspelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen en uitdagingen heeft de Vlaamse overheid immers nood aan deze ondersteuning. Het 
steunpuntenprogramma is een hervorming van het eerder Programma Beleidsgericht Onderzoek waarbij op 
projectmatige basis werd gewerkt. Bij de steunpunten wordt de nadruk gelegd op structurele financiering. 

De erkenning van de tweede Steunpuntengeneratie liep eind 2011 af. Aan het begin van dit laatste 
erkenningsjaar doorliepen alle steunpunten en ook het programma in zijn geheel een evaluatieprocedure. Deze 
evaluatie resulteerde in heel wat leerpunten die bij de voorbereiding van derde Steunpuntengeneratie volop 
werden benut. 

De oproep tot kandidaatstelling als steunpunt werd op 1 juli 2011 gelanceerd. Na een selectieprocedure vanuit 
een zowel beleidsrelevant als wetenschappelijk perspectief, besliste de Vlaamse Regering op 10 november 2011 
over de erkenning van de steunpunten. De erkenningsprocedure werd voltooid met het afsluiten van de 

beheersovereenkomsten. De erkenningstermijn van de derde Steunpuntengeneratie ging in op 1 januari 2012 en 
loopt eind 2015 af. In tegenstelling tot de eerste twee generaties kent deze derde generatie immers – 
uitzonderlijk – een vierjarige erkenningstermijn. Deze eenmalige kortere erkenningstermijn is bedoeld om 
toekomstige (vijfjarige) steunpuntengeneratie beter af te stemmen op de beleidscyclus. 

3.2 Doelstelling van het steunpuntenprogramma 

De taak van de steunpunten blijft bestaan uit zowel probleemgericht kortetermijnonderzoek als uit fundamenteel 
langlopend basisonderzoek rond thema’s die de Vlaamse overheid beschouwt als prioritair en relevant voor haar 
beleid. Daarnaast omvat de opdracht ook kennisoverdracht en wetenschappelijke dienstverlening, naast het 
opbouwen van dataverzamelingen, analyse en ontsluiting van gegevens. 

Met de erkenning en de financiering van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek streeft de Vlaamse 
Regering naar: 

 een structurele onderzoeksfinanciering rond prioritaire beleidsthema’s; 

 stabiliteit in het onderzoek, binnen een duidelijk vastgelegd contractueel kader; 

 een wetenschappelijke beleidsonderbouwing door het structureel inpassen van het onderzoek in de 

 beleids- en beheerscyclus; 

 bevordering van het multidisciplinaire facet binnen het beleidsrelevant onderzoek; 

 toegankelijkheid van de beschikbare kennis en de overdracht van deze kennis naar de Vlaamse; 

 overheid. 

Door dit initiatief kan een aantal hoogstaande Vlaamse onderzoeksgroepen ook een kritische kennismassa 
uitbouwen. Tevens beschikken deze groepen voor het eerst over een voldoende langlopende en structurele 
financiering om jonge onderzoekers in staat te stellen een doctoraatsproefschrift voor te bereiden. Het 
Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek is niet enkel op onderzoeksfinanciering gericht. De 
overheid verwacht als opdrachtgever een duidelijke, bruikbare return. 

Het steunpuntenprogramma ligt aan de basis voor een wisselwerking waarbij het beleid onderzoek steunt en 
tegelijk onderzoek het beleid steunt. De basis van het steunpunt wordt gevormd door een consortium van één of 
meerdere onderzoeksgroepen van één of meerdere Vlaamse hogescholen en/of universiteiten die onderling een 
initiator aanduiden. Deze consortia kunnen samenwerken met hogescholen en universiteiten uit de Franse 
Gemeenschap en het buitenland, met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek of buitenlandse 
openbare onderzoeksinstellingen. Het samenwerkingsverband wordt gevormd om een zo goed mogelijke 
antwoord te kunnen bieden op de geformuleerde beleidsvragen. 

De thema’s worden door de Vlaamse overheid geselecteerd op basis van de beleidsprioriteiten. Via de 
selectieprocedure wordt er per thema één steunpunt geselecteerd. Voor de derde generatie Steunpunten voor 
Beleidsrelevant Onderzoek werden voor eenentwintig thema’s steunpunten erkend. 
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3.3 De rol van EWI 

Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek3 stelt dat de 
Vlaamse minister die bevoegd is voor het wetenschappelijk onderzoek instaat voor de uitvoering van het besluit. 
Voor de legislatuur 2009-2014 viel het wetenschappelijk onderzoek onder het bevoegdhedenpakket van de 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering, en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, 
Media en Armoedebestrijding. Voor de legislatuur 2014-2019 valt het wetenschappelijk onderzoek onder het 
bevoegdhedenpakket van de Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport.  

De coördinatie van het Steunpuntprogramma valt binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. 
Het departement EWI staat onder andere in voor het begeleiden van de selectie- en erkenningsprocedure, de 
basisfinanciering – die ieder steunpunt ontvangt, het opvolgen van het programma als geheel en de 
evaluatieprocedure op het einde van de erkenningstermijn. Als coördinerend departement gaat EWI niet in op de 
inhoud van het onderzoek van de steunpunten. Behalve dan natuurlijk voor de specifieke steunpunten die werken 
rond onderwerpen waarvoor het departement ook functioneel bevoegd is. 

Vanuit dit perspectief is er voor gekozen om in de beheersovereenkomst te verduidelijken dat de 
vertegenwoordiging van het departement EWI in de stuurgroepen gebeurt vanuit het waken over het bestuurlijke 

kader van het programma. Zo neemt het departement EWI ook niet langer het secretariaat van de stuurgroepen 
waar. Tijdens voorbije generatie bleek immers dat dit een rol is die net zeer nauw aansluit op de inhoudelijke 
opvolging van de steunpunten. 

3.4 Wijzigingen binnen het programma 

Aan de hand van de leerpunten die resulteerden uit de evaluatie van de tweede Steunpuntengeneratie werd het 
kader voor de derde generatie op een aantal punten gewijzigd. Het Steunpuntenprogramma evolueert immers, 
daarom wordt er ook over “Steunpuntengeneraties” gesproken. 

Om het wetenschappelijk onderzoek binnen het programma voortaan beter op de beleidscyclus af te stemmen 
werd ervoor geopteerd om de beleidsraden nauwer bij de steunpunten te betrekken en om de erkenningstermijn 
van de steunpunten beter op het legislatuurverloop van de Vlaamse overheid te laten aansluiten door middel van 
een éénmalige vierjarige erkenningstermijn. 

De beleidsraden - die uit het project "Beter Bestuurlijk Beleid" voortvloeiden - vormen het forum waarop het 
politieke en administratieve niveau debatten voeren die mee leiden tot de beleidsbepaling. In de beleidsraad 
voert de minister in een open dialoog direct overleg met alle topmanagers die behoren tot het beleidsdomein 
waarvoor de minister bevoegd is: niet alleen die van de departementen maar ook die van de IVA’s (intern 
verzelfstandigde agentschappen, met of zonder rechtspersoonlijkheid) en de EVA’s (extern verzelfstandigde 
agentschappen). In deze zin vormen de beleidsraden de logische schakel om onderzoeksresultaten direct te laten 
doorstromen naar het beleid. 

3.5 Opdrachten van elk steunpunt4 

Elk steunpunt heeft de volgende opdrachten: 

 het verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevante gegevens; 

 het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek, en dit zowel op lange als op korte termijn, 
met aandacht voor de strategie voor Vlaanderen zoals uitgewerkt in Vlaanderen In Actie en PACT2020; 

 het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening. 

De functioneel aansturende minister kan, in samenspraak met de beleidsraad, een steunpunt belasten met een 
kortetermijnopdracht. Het maximumpercentage van de beschikbare werktijd van een steunpunt dat ingezet kan 
worden voor kortetermijnopdrachten wordt in het meerjarenplan bepaald. Elk steunpunt heeft het recht om 
kortetermijnopdrachten te weigeren wanneer de vastgestelde limiet overschreden is of redelijkerwijs 

overschreden dreigt te worden. 

                                                      

3 Voor een overzicht van de wetgeving omtrent het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek kan u terecht op 
de koepelsite (http://www.vlaanderen.be/steunpunten) onder de rubriek “Wetgeving”. 

4 Beheersovereenkomsten van de steunpunten. 
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Waar relevant, engageert elk steunpunt zich om bij het onderzoek aandacht te hebben voor transversale 
maatschappelijke thema’s, en in het bijzonder de thema’s die aan bod komen in het regeerakkoord. De specifieke 
opvolging van deze transversale maatschappelijke thema’s wordt in overleg met de voor het transversale 
maatschappelijke thema bevoegde minister in het meerjarenplan opgenomen. 

Ter ondersteuning van PACT2020 kunnen experten van de steunpunten als wetenschappelijk adviseur worden 
uitgenodigd op de bijeenkomsten van de Raad der Wijzen. De Raad van Wijzen volgt de uitvoering van 
Vlaanderen in Actie en het Pact 2020 op. De Raad fungeert als klankbord en alarmbel om de afgesproken 
strategie te bewaken5. 

3.6 Krachtlijnen van het programma 

Onderstaande tabel vat op een gestructureerde wijze de krachtlijnen van het steunpuntenprogramma samen, 
zoals in voege tijdens de lopende periode 2011-2014. 

We besteden daarbij aandacht aan het aantal steunpunten, het takenpakket, het organisatiekader, de procedure 
inzake erkenning en werking, en tot slot de financiering. 

Tabel 2:  Krachtlijnen Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek 

Topic 
Omschrijving 

Aantal  21 steunpunten: Armoede; Bestuurlijke Organisatie - Slagkrachtige overheid; Buitenlands beleid, 
internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking; Cultuur; Duurzaam Materialenbeheer; 
Fiscaliteit en Begroting; Gelijkekansenbeleid; Goederen- en Personenvervoer; Inburgering en Integratie; 
Jeugd; Media; Milieu en Gezondheid; Ondernemen en Regionale Economie; Studie- en 
Schoolloopbanen; Ruimte; Sport; Transities voor Duurzame Ontwikkeling; Verkeersveiligheid; Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin; Werk en Sociale Economie; Wonen. 

 Elk steunpunt besteedt aandacht aan transversale maatschappelijke thema’s in zijn onderzoek, in het 
bijzonder de thema’s die aan bod komen in het regeerakkoord.  

Doel De taak van de steunpunten bestaat zowel uit probleemgericht kortetermijnonderzoek als uit fundamenteel 
langlopend basisonderzoek rond thema’s die de Vlaamse overheid beschouwt als prioritair en relevant voor 
het beleid. De steunpunten hebben daarbij aandacht voor de strategie voor Vlaanderen zoals uitgewerkt in 
Vlaanderen In Actie en PACT2020. Daarnaast omvat de opdracht ook kennisoverdracht en 
wetenschappelijke dienstverlening, naast het opbouwen van dataverzamelingen, analyse en ontsluiting van 
gegevens. 
Met de erkenning en de financiering van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek streeft de Vlaamse 
regering naar: 
 een structurele onderzoeksfinanciering rond prioritaire beleidsthema’s 
 stabiliteit in het onderzoek, binnen een duidelijk vastgelegd contractueel kader; 
 een wetenschappelijke beleidsonderbouwing door het structureel inpassen van het onderzoek in de 

beleids- en beheerscyclus 
 bevordering van het multidisciplinaire facet binnen het beleidsrelevant onderzoek 
 toegankelijkheid van de beschikbare kennis en de overdracht van deze kennis aan de Vlaamse overheid  

Organisatiekader Kern van een steunpunt wordt gevormd door één of meerdere Vlaamse hogescholen en/of universiteiten. 
Ze kunnen structureel samenwerken met partners, nl. hogescholen en universiteiten uit de Franse 
Gemeenschap en het buitenland, en met openbare onderzoeksinstellingen binnen of buiten de Vlaamse 
Gemeenschap.  
Elk steunpunt heeft een promotor-coördinator die voor het steunpunt fungeert als liaison officer naar de 
Vlaamse regering. Er is ook een dagelijks bestuur, dat minstens bestaat uit de betrokken promotoren van 
het steunpunt 
Het steunpuntenprogramma wordt gecoördineerd door EWI: het departement treedt op als eerstelijnsloket 
voor vragen over de algemene werking van de steunpunten. De vertegenwoordiging van het departement 
EWI in de stuurgroepen gebeurt vanuit het waken over het bestuurlijke kader van het programma.  
Coördinerende minister is in de huidige regering dhr. Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, 
Innovatie en Sport. 
Per steunpunt is er ook een functioneel bevoegde minister en departement. De minister wordt voor de 
inhoudelijke aansturing van het Steunpunt bijgestaan door een stuurgroep, die samengesteld is uit 
vertegenwoordigers van de overheid en vertegenwoordigers van het steunpunt. 
Het steunpuntenforum, bestaande uit vertegenwoordigers van de steunpunten, de kabinetten en de 
departementen en de agentschappen, alsook externe deskundigen, komt op initiatief van EWI samen om 
ervaringen, knelpunten en opportuniteiten uit te wisselen. 

                                                      

5 Voor meer info zie: http://www.vlaandereninactie.be/over/raad-van-wijzen 
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Procedure 
inzake erkenning 
en werking  

 Via een oproep worden Vlaamse hogescholen/universiteiten gemobiliseerd om kandidaturen in te 
dienen. De thema’s van de oproep voor de inrichting van steunpunten worden vastgesteld door de 
Vlaamse regering. De criteria voor de selectie van de steunpunten staan transparant vermeld in het 
oproepdocument (wetenschappelijke, beleidsrelevante en bestuurlijke (management)criteria). 

 de opgemaakte kandidaturen bestaande uit feitelijke gegevens als de samenstelling van het 
steunpuntteam en de taakverdeling tussen partners, CV’s en referenties, begroting, meerjarenplan en 
een organisatieplan, worden geëvalueerd door een internationaal panel van experten, en op basis van 
hun advies beslist de Vlaamse regering tot toewijzing van de steunpunten.  

 Met de geselecteerde groepen wordt een beheersovereenkomst opgemaakt, die rechten en plichten van 
de Vlaamse overheid enerzijds en van het steunpunt anderzijds regelt.  

 zoals in het decreet, het besluit en de beheersovereenkomst is bepaald, wordt naar het einde van de 
erkenningsperiode een evaluatie gemaakt van de steunpunt-performantie. 

Financiering Voor de financiering van de steunpunten werd in 2012 een basisfinanciering voorzien van 9,036 mln EUR 
vanuit EWI, jaarlijks geïndexeerd: in 2013 ging het 9,085 mln EUR. Dit globale bedrag wordt verdeeld 
tussen de steunpunten. Per steunpunt is er cofinanciering vanuit het inhoudelijk betrokken beleidsdomein 
mogelijk6. Het steunpunt kan ook eigen inkomsten werven of eigen middelen inzetten. 

Bron: IDEA Consult op basis van de model beheersovereenkomst voor de steunpunten, de oproep tot kandidaatstelling voor de 
steunpunten, het document ‘Wegwijs doorheen de Steunpunten’ (Departement EWI) en de EWI-speurgidsen 2012 
en 2013. 

 

 

                                                      

6 Over de erkenningstermijn heen zijn zowel voor de basisfinaciering als voor de cofinanciering besparingen doorgevoerd. 
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4/ Meta-evaluatie over deelcriteria van de steunpunten 

In dit hoofdstuk wordt een cross-analyse gegeven van alle individuele steunpuntrapporten. Zo bestaat de 
evaluatie van elk steunpunt uit complementaire evaluaties door verschillende actoren, met name: 

 een zelfevaluatie door het steunpunt zelf; 

 een beleidsrelevante evaluatie door stakeholders vertegenwoordigd in de stuurgroep van het steunpunt, 
vanwege overheidszijde (functioneel bevoegd kabinet en/of administratie) en door andere stakeholders, 
(zoals middenveldorganisatie) vertegenwoordigd in o.a. inhoudelijke begeleidingsgroepen; 

 een wetenschappelijke evaluatie door experten, op basis van de zelfevaluatie van de steunpunten, het 
meerjarenplan en jaarverslagen. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de wetenschappelijke evaluatie, de beleidsevaluatie en de zelfevaluatie, 
over alle steunpunten heen samengevat. Ook worden deze resultaten vergeleken aan de resultaten van de 
evaluatie van de 2de generatie steunpunten. De vergelijking met de evaluatie van de 1ste generatie steunpunten is 
moeilijker, gezien hier geen scores werden berekend voor elke deelcriteria. Niettemin worden de belangrijkste 

conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie van de eerste generatie steunpunten ook meegenomen als 
achtergrondinformatie. Onderstaande box vat de belangrijkste resultaten uit de evaluatie van de eerste generatie 
steunpunten kort samen ter illustratie. 

Box 1: Resultaten uit de evaluatie van de eerste generatie steunpunten 

Uit de evaluatie van de eerste generatie steunpunten werden volgende elementen geïdentificeerd, waaraan bij 
de opstelling van de nieuwe beheersovereenkomsten en de hierin voorziene beoordeling aandacht dient te 
worden besteed: 

 Aansturing van de steunpunten door de stuurgroepen: Aflijnen van de aansturing en nadenken over de 
samenstelling stuurgroep. 

 Evenwichtig takenpakket: groter aandeel kortetermijnopdrachten. 

 Internationale zichtbaarheid van het onderzoekswerk 

 Vereenvoudiging van procedures 

 Beoordeling van de uitvoering van de beheersovereenkomst 

 Opdrachten van de coördinerende minister duidelijker vastleggen 

 Interactie tussen de steunpunten en zichtbaarheid van de steunpunten verhogen 

 Verhogen van wisselwerking tussen onderzoekers en beleidsmakers 

 Versterking van het management van het steunpunt 

 Beschikbaarheid en verspreiding van gegevens 

4.1 Wetenschappelijke evaluatie van de steunpunten  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de wetenschappelijke evaluaties over alle steunpunten samengevat. 
Ook de gemiddelde scores over alle steunpunten wordt weergegeven en vergeleken met de scores uit de vorige 
generatie steunpunten. Aan de wetenschappelijke experten werd gevraagd om verschillende deelaspecten van 
het steunpunt te beoordelen, met een score van 0 tot 5 (0 = zeer slecht, 1 = slecht, 2 = relatief slecht, 3 = 
relatief goed, 4 = goed en 5 = zeer goed). De scores vormen echter slechts één element van de 
evaluatiemethodiek, en moeten samengelezen worden met de kwalitatieve beoordeling en aanbevelingen bij elk 

evaluatiecriterium. 

Volgens de wetenschappelijke evaluatoren, en zoals aangegeven in Tabel 3, scoort de relevantie van het 
onderzoek van de steunpunten het hoogst, met een gemiddelde beoordeling van goed tot zeer goed (4,3 op 5). 
Hierna volgen de productiviteit van het steunpunt (4,1 op 5), de valorisatie van de onderzoeksresultaten (4,0 op 
5) en het vernieuwend karakter van de onderzoeksthema’s (4,0 op 5). Het internationaal karakter van de 
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steunpunten scoort het minst, met een gemiddelde beoordeling van relatief goed tot goed (3,6 op 5). Alle criteria 
zijn bovendien positief geëvolueerd sinds de laatste generatie steunpunten, behalve de productiviteit van de 
steunpunten dat gelijk is gebleven7. De algemene wetenschappelijke beoordeling is licht gestegen van 4 op 5 
naar 4,1 op 5. De standaarddeviatie8 van de scores op onderstaande deelcriteria is bovendien redelijk beperkt 
(rond 0,5).  

Hieronder worden deze deelaspecten in detail besproken en wordt er ook een algemene samenvatting gegeven 
van de evaluaties van de wetenschappelijke experten op deze criteria. Deze samenvatting geeft een overzicht van 
de meest voorkomende opmerkingen van de wetenschappelijke experten, maar kunnen hier en daar genuanceerd 
worden voor enkele steunpunten.  

Tabel 3: Scores van de wetenschappelijke evaluaties tweede (2010) en derde generatie (2014) 

 

2010* 2014 

Vernieuwend karakter van de onderzoeksthema’s 3,7 4,0 

Internationaal karakter van het onderzoek 3,5 3,6 

Relevantie van het onderzoek 4,0 4,3 

Valorisatie van de onderzoeksresultaten 3,9 4,0 

Productiviteit van de steunpunten 4,1 4,1 

Algemene wetenschappelijke beoordeling 4,0 4,1 

Bron: IDEA Consult op basis van beleidsevaluaties 2de generatie en 3de generatie steunpunten ; Score van 0 tot 5 :0 = zeer 
slecht, 1 = slecht, 2 = relatief slecht, 3 = relatief goed, 4 = goed en 5 = zeer goed; * Resultaten voor 2010 zijn 
herwogen 

4.1.1 Vernieuwend karakter van de onderzoeksthema’s van de steunpunten 

Het vernieuwend karakter van de onderzoeksthema’s scoort hoog, met een score van goed (4,0 op 5). 
Opmerkelijk is ook de sterke stijging van de gemiddelde score van dit deelcriterium sinds de vorige generatie 
steunpunten (van 3,7 naar 4,0 op 5).  

De kracht van de steunpunten ligt volgens de experten in de combinatie van fundamenteel en sociaal relevant 
onderzoek. De combinatie van actie-onderzoek en fundamenteel onderzoek maakt het steunpuntenprogramma 
uniek. Volgens verschillende experten zou het design van de steunpunten als voorbeeld kunnen dienen voor 
beleidsrelevant onderzoek in andere landen. 

Verschillende experten geven echter aan dat er, bij de beoordeling van het vernieuwend karakter van het 
onderzoek, rekening moet gehouden worden met de tegenstelling die bestaat tussen beleidsondersteunend en 
wetenschappelijk onderzoek. Zo worden de thema’s waarop gewerkt wordt vanuit de steunpunten duidelijk 
bepaald door beleidsnoden. Daarbij wijzen de experten er wel op dat het vernieuwende karakter niet zozeer ligt 
in de onderzoeksthema’s op zich, dan wel in de gekozen onderzoeksaanpak en methodologie. In het bijzonder 
het cross-disciplinaire en longitudinale karakter van de onderzoeken wordt onderlijnd. Beleidsondersteunend 
onderzoek maakt echter, volgens verschillende experten, best gebruik van reeds bewezen 
onderzoeksmethodologiëen wil men de bruikbaarheid van de resultaten verzekeren.  

Niettemin wordt er inzake het vernieuwende karakter van de onderzoeksthema’s in het bijzonder verwezen naar 
de volgende sterke punten voor de meeste steunpunten: 

 De steunpunten behandelen hedendaagse onderzoeksthema’s met “state of the art” methodologieën.  

                                                      

7 Deze resultaten moeten echter voorzichtig geïnterpreteerd worden. De resultaten voor de 2de evaluatie van de steunpunten 
werden gewogen omdat de scores toen op 4 gegeven werden. 

8 Deviatie in de scores tussen steunpunten onderling (en niet tussen experten onderling). 
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 De gekozen onderzoekslijnen en de combinatie van thema’s zijn relevant voor toekomstige ontwikkelingen in 
Vlaanderen en daarbuiten. Ook worden er thema’s gecombineerd die niet vaak gecombineerd worden. 
Hierdoor komen er specifieke vernieuwende thema’s aan bod. 

 Het academisch onderzoek staat dicht bij de ‘echte’ wereld en is zeer toepasbaar. 

 Hoge academische standaarden worden gehanteerd, vooral via de doctoraatstrajecten.  

 Dataontwikkeling en meer bepaald het ontwikkelen van longitudinale datasets en de uitbreiding, verbetering 
en koppeling van de beschikbare administratieve gegevens is een grote meerwaarde van de steunpunten. 
Een belangrijke bijdrage bestaat erin deze gegevens beschikbaar te stellen voor beleidsmakers. 

 De talrijke publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften bewijzen dat het onderzoek bijdraagt tot 
de vooruitgang van het onderzoeksdomein.  

 Onderzoek sluit aan bij topics die internationaal bestudeerd worden; eerder voortbouwen op wat geweten is 
dan zelf nieuwe topics aanreiken, wat niet wegneemt dat het steunpuntenprogramma een belangrijke 
wetenschappelijke bijdrage kan leveren. 

 De innovatieve aanpak zit in de mix van thema’s en de poging om multidisciplinair perspectief aan te nemen. 
De multidisciplinariteit van de teams laat toe verschillende perspectieven te combineren.  

 De steunpunten slagen erin op zeer brede en diverse thema’s te werken binnen een bescheiden budget.  

Bovenstaande sterke punten kunnen genuanceerd worden met volgende kanttekeningen:  

 Vanuit theoretisch en methodologisch perspectief is het onderzoek weinig innovatief. Het betreft eerder 
standaard onderzoeksmethoden en geen experimenteel onderzoek. Mogelijks kan dat niet verwacht worden 
van door de overheid gefinancierd onderzoek dat waardevol moet zijn voor dagdagelijks beleid.  

 Verschillende onderzoeksprojecten lijken ‘stand-alone’ te zijn. 

 Het is moeilijk in te schatten of de internationale publicaties het resultaat zijn van de steunpuntfinanciering 
of voortkomen uit de onderzoekstaken van de medewerkers aan de universiteit. 

 De diversiteit van thema’s binnen een bescheiden budget werken onvermijdelijk beperkend op de output en 
op het vernieuwend karakter van de steunpunten.  

Aanbevelingen:  

 Voor de toekomst van de steunpunten moet een juiste balans worden gevonden tussen het schrijven van 
internationale toppublicaties en het meer toegepaste, beleidsgerichte interventieonderzoek. Beide types van 
publicaties zijn nodig voor de legitimatie van het steunpuntenprogramma. Momenteel lijkt dergelijk 
evenwicht erin te bestaan dat de onderzoekers uitblinken in beide aspecten. Dat is begrijpelijk in deze fase, 
maar op lange termijn moet worden gewerkt naar een meer geïntegreerd type evenwicht, waarin ook trade-
offs gemaakt worden (bijvoorbeeld m.b.t. middelenallocatie). 

 De grote hoeveelheid tijd die gespendeerd wordt aan kortetermijnprojecten bedreigt de academische 
discipline en kwaliteit. Het kan goed zijn om de kortetermijnaanvragen op een meer systematische manier op 
te sommen in de werkpakketten. Onderzoek dat niet past binnen het onderzoeksprogramma kan beter 
uitbesteed worden via losse onderzoeksopdrachten of overheidsopdrachten.  

 Om de wetenschappelijke impact te verhogen, zou de Nederlandstalige onderzoeksoutput naar het Engels 
vertaald kunnen worden, zouden working papers kunnen worden gepubliceerd en gepresenteerd op 
toonaangevende internationale conferenties zodat ze uiteindelijk kunnen ingediend worden voor publicatie in 
hoog aangeschreven internationale journals. 

 De wetenschappelijke experten vinden dat het multidisciplinaire karakter van de steunpunten niet ten volle 
benut wordt. Door versnippering van het onderzoeksbudget over verschillende onderzoekslijnen, verspreid 
over verschillende onderzoeksinstellingen komt de integratie van de thema’s in gedrang. In de toekomst 

zouden de steunpunten meer moeten focussen op enkele thema’s en deze thema’s grondig en kwaliteitsvol 
onderzoeken (Less is more). 

 Er zou meer kunnen gebruik gemaakt worden van innovatieve onderzoeksmethodes zoals veld- of 
labexperimenten. Ook kunnen verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd worden om via triangulatie 
(van kwantitatieve en kwalitatieve methoden) te komen tot nog betere resultaten. 

 De onderzoeken worden te veel benaderd op een klassieke ‘two communities’ denkwijze: enerzijds de 
onderzoekers die kennis produceren en anderzijds de gebruikers ervan. Steeds meer ziet men echter de co-
creatie van kennis naar voor komen bij onderzoek.  
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 Betrek een breder stakeholderforum in het proces voorafgaand aan de aanbesteding. Dit om vb. te helpen bij 
het formuleren van de onderzoeksvragen.  

4.1.2 Internationaal karakter van het onderzoek van de steunpunten 

Het criterium dat het minst goed scoort bij de wetenschappelijke experten, is het internationale karakter van het 
steunpunt – hoewel het nog steeds relatief goed tot goed scoort.  

De meeste experten vermelden volgende positieve punten wat het internationaal karakter van het onderzoek van 
steunpunten betreft: 

 De grote academische output in internationale magazines en publicaties in boeken 

 De visibiliteit van de steunpunten en de medewerkers op prestigieuze en belangrijke conferenties 

 De internationale bekendheid van de senior onderzoekers binnen hun werkveld 

 De internationaal erkende kwaliteit en rijkdom van datasets van steunpunten 

 De output van het steunpunt dat nationale grenzen overschrijdt  

 De deelname aan internationale academische netwerken 

 Het gebruik van internationale literatuur en van internationaal gangbare methodieken en theorieën 

 Samenwerking met andere kenniscentra in België 

Veel experten merken echter op dat veel van de onderzoeken die internationaal worden uitgedragen of de 
deelnames van steunpunt-onderzoekers in internationale onderzoeksprojecten, in eerste instantie gebeurt via de 
onderzoeksgroepen zelf en niet zozeer vanuit de steunpunten op zich. Het internationale karakter van de 
steunpunten wordt dus nu erg afhankelijk gesteld van de individuele onderzoekers: in welke mate zij 
internationale conferenties bezoeken en internationale artikelen publiceren. De meeste steunpunten als dusdanig 
zijn minder op het internationale forum aanwezig. 

Het onderzoek van steunpunten zelf is ook weinig internationaal georiënteerd. De focus op Vlaanderen/België en 
het feit dat de meeste publicaties in het Nederlands zijn maakt het moeilijk om een internationaal karakter te 
geven aan het onderzoek. De onderzoeken van de steunpunten bevatten ook geen internationaal vergelijkende 
componenten. De onderwerpen van de meeste werkpakketten kunnen echter ook relevant zijn voor andere 
landen en zo bijkomende middelen ontsluiten voor methodologische samenwerking, vergelijkende studies en 
uitwisseling/verspreiding van onderzoeksresultaten met landen met gelijkaardige middelen en structuren.  

De actieve samenwerkingsverbanden van de steunpunten situeren zich ook voornamelijk op Vlaams niveau en 
betreffen vooral andere Vlaamse onderzoeksgroepen. Analoog ligt de klemtoon op interne kennisoverdracht 
binnen het consortium en kennisoverdracht op Vlaams niveau. Ook voor de externe experten die via 
onderaanneming bij de steunpunten worden betrokken, wordt niet naar internationale onderzoekers gekeken. De 
steunpunten benutten m.a.w. nauwelijks de internationale expertise en samenwerking met buitenlandse 
onderzoeksinstellingen. De steunpuntenstructuur vraagt echter reeds een hoog niveau van interne coördinatie 
tussen de betrokken universiteiten en onderzoeksgroepen en tussen het steunpunt en de overheid/stakeholders. 
Het is volgens sommige experten daarom te begrijpen dat de integratie van een internationale (vergelijkende) 
dimensie in het project minder prioritair is. 

Volgens enkele experten zou het internationaal karakter van het onderzoek van de steunpunten pas na het einde 
van het project geëvalueerd kunnen worden aangezien wetenschappelijke publicaties een lang en intens “review 
process” moeten ondergaan.  

Aanbevelingen:  

 Verhoog het internationale karakter van de onderzoeksgroep door ofwel internationale onderzoekers aan te 

trekken in het steunpunt of via (strategische) samenwerkingen en uitwisseling met relevante internationale 
onderzoeksinstellingen. 

 Sterker internationaal naar buiten treden als steunpunt-entiteiten en niet zozeer als onderzoeksgroepen 
afzonderlijk. Nog heel wat landen en regio’s in Europa (en daarbuiten) kunnen leren van de link van de 
steunpunten met de beleidscontext.  

 Om echt werk te maken van sterkere internationale positionering van de steunpunten, is het aan te bevelen 
dat hiervoor expliciet middelen worden voor voorzien. Dit zou bijvoorbeeld deelname aan Horizon2020 
projecten vanuit de steunpunten (i.p.v. vanuit de individuele onderzoeksgroepen) meer mogelijk maken.  



 

Meta-evaluatie over deelcriteria van de steunpunten 19. 

 

 Gegeven de kwaliteit van de beschikbare datasets en van de onderzoeksteams, verdient het publiceren in 
echte top peer reviewed internationale journals voldoende aandacht. Regelmatige meting met de hoge 
standaarden die daar gesteld worden, zal de kwaliteit en het internationaal karakter van het onderzoek ten 
goede komen. 

 Een meer actieve deelname aan internationale communities en netwerken. 

 Internationale connecties kunnen versterkt worden door internationale workshops te organiseren en door 
internationale experten uit te nodigen om commentaar te geven op de resultaten en op het programma. 

 Om het internationale karakter van de bestaande onderzoeksprojecten te versterken, zou in de rapporten 
ook steeds meer aandacht kunnen zijn voor internationale vergelijkingen. 

 Open access van de enorm rijke dataverzamelingen en Engelse vertalingen van de codeboeken zou ertoe 
kunnen leiden dat meer gebruik wordt gemaakt van de verzamelde data, ook vanuit het buitenland. 

 Keuze van Engels (i.p.v. Nederlands) als werktaal voor tussentijdse rapporten en papers. 
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4.1.3 Relevantie van het onderzoek van de steunpunten 

De relevantie van het onderzoek scoort het hoogst van alle bevraagde deelcriteria, met een score van 4,3 op 5 of 
een score van goed tot zeer goed. Dit deelaspect is ook het meest gestegen sinds de laatste generatie 
steunpunten (van 4,0 naar 4,3).  

Volgens de meeste wetenschappelijke experten is er een zeer goede match tussen de onderzoeksthema’s die 
worden behandeld in de steunpunten en de thema’s die momenteel (internationaal) hoog op de 
onderzoeksagenda staan of opkomen. Het onderzoek van de steunpunten bevindt zich volgens de bevraagde 
wetenschappelijke experten in de kern van zowel het academische als het beleidsdebat. De gekozen 
onderzoeksthema’s, de aanpak van de steunpunten en de ambitie om hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te 
combineren met beleidsadvies, maakt de steunpunten uniek en zeer relevant. Ook de grote multidisciplinariteit 
versterkt de relevantie van het onderzoek. 

De ruimte voor ad-hoc onderzoek wordt ook gezien als een maatregel met veel potentie voor wetenschap en 
beleid. Het versterkt de sensitiviteit van wetenschappers richting het beleid, en verlaagt tegelijk de drempel voor 
beleidsmakers om een beroep te doen op die immense ‘body of knowledge’ die binnen de wetenschap wordt 
opgebouwd (en waarvan doorgaans maar een fractie wordt benut). 

Een aant al experten geven echter aan dat de diversiteit van de onderzoeksthema’s en de beperkte budgetten 
voor afzonderlijke thema’s als gevolg hebben dat er niet in de diepte kan onderzocht worden. Daarnaast hebben 
sommige experten ook twijfels over de effectieve bijdrage van studies uit de verschillende onderzoeksdomeinen 
aan het huidige en toekomstige beleid. Deze twijfels zijn gebaseerd op de indruk dat sommige onderzoeksvragen 
ad hoc geformuleerd zijn, op basis van de gegevens die beschikbaar zijn in de datasets, of op goed gekende en 
frequent gevalideerde theoretische modellen. 

Aanbevelingen: 

 Om een grotere impact te bekomen kunnen de steunpunten zich beter beperken tot een set van thema’s en 
deze beter uitdiepen. 

 Waar mogelijk ruimte maken voor ‘cutting edge’ innovatieve methoden en onderzoeken. 

 Het aanwezige potentieel benutten om meer bij te dragen tot het actueel en toekomstig wetenschappelijk 
debat. Engelstalige working papers, internationale conferentiepapers en academische seminaries kunnen 
hiertoe bijdragen. 

 Meer vergelijkend onderzoek zou de beleidsrelevantie verhogen omwille van de mogelijkheden voor 
beleidsleren.  

 Om een systematische impact op het beleid te hebben, zou een impactstrategie kunnen ontwikkeld worden, 
onder meer via een bredere communicatie-aanpak. Analoog kan ook een programma ontwikkeld worden om 
praktijkbeoefenaars sterker bij het steunpunt te betrekken via workshops, briefings en online media om ook 
op die manier de impact te verhogen. 

 Om het gebruik van de onderzoeksresultaten door het beleid te stimuleren (en dus de relevantie van het 
onderzoek), is het aan te bevelen dat de onderzoekers een plan opstellen voor de beleidsmakers waarin 
duidelijk wordt gemaakt welke beleidsuitdagingen en vragen kunnen worden beantwoord d.m.v. de 
gegevens die de daaropvolgende jaren beschikbaar zijn. 

 Bij een nieuw programma van meet af aan zou een intensievere vorm van samenwerking en communicatie 
tussen wetenschap, beleid en praktijk gestimuleerd moeten worden. Het accent daarbij zou moeten liggen op 
het opbouwen van onderling vertrouwen en het leren kennen en respecteren van werkwijzen en posities. Dit 
zou de relevantie van het onderzoek nog kunnen verbeteren.  

  



 

Meta-evaluatie over deelcriteria van de steunpunten 21. 

 

4.1.4 Valorisatie van de onderzoeksresultaten van de steunpunten 

De valorisatie van de onderzoeksoutput wordt met een score van 4,0 op 5 als goed omschreven, onder meer 
door valorisatie af te meten aan drie dimensies: output, gebruik en erkenning: 

 Grote output voor diverse (niet noodzakelijk academische) stakeholders, zoals: 

 de uitgebreide publicatielijst van steunpunten  

 de verspreiding van onderzoeksresultaten via peer-review publicaties, doctoraatsthesissen, 
presentaties op internationale en nationale conferenties, roundtables en seminaries; 

 de online databanken 

 de website, nieuwsbrief,… 

 Inzichten van het steunpunt worden gebruikt door een veelheid van stakeholders, zowel beleidsmakers als 
personen uit het werkveld en het brede publiek (gebruik): 

 de regelmatige interactie met beleidsmakers en andere stakeholders: de meeste 
onderzoeksprojecten bevatten zowel wetenschappelijke output (artikel) als een rapport ten 

behoeve van beleid 

 het gebruik van de output in de beleidscyclus of door derden (beleidsdocumenten verwijzen naar 
het werk van sommige steunpunten) 

 de resultaten van verschillende werkpakketten worden soms gebruikt voor onderwijsdoeleinden, 
zoals lesmateriaal, bachelor- en masterthesissen 

 de opgebouwde expertise van de steunpuntonderzoekers staat ter beschikking van de 
maatschappij en het brede publiek in het algemeen. Onderzoekers zijn actief in diverse stuur- en 
adviesorganen, en gaan ook in op verschillende initiatieven die uitgaan van middenveldorganisaties 

 het steunpuntonderzoek draagt bij tot het maatschappelijk debat 

 er wordt soms samengewerkt met andere steunpunten. 

 Het werk van het steunpunt wordt gewaardeerd door stakeholders (erkenning): 

 de media-aandacht dat sommige steunpuntonderzoeken krijgt. 

Sommige experten merken echter op dat de onderzoekers daarentegen weinig betrokken zijn bij meer intensieve 
besprekingen (debatten, seminars) van de betekenis van de onderzoeksuitkomsten voor de praktijk en/of voor 
vervolgonderzoek (dit laatste kan nog komen uiteraard).  

Andere experten nuanceren ook de positieve resultaten van de steunpunten wat de valorisatie van resultaten 
betreft, mede omdat sommige steunpunten nog maar 2,5 jaar actief zijn en het te vroeg is voor een definitief 
oordeel. Ze zijn van mening dat het op dit ogenblik nog vroeg is om hier heldere conclusies over te trekken en 
dat de grootste valorisatie pas verwacht wordt vanaf 2015. Het aantal betrokken doctoraatsstudenten heeft 
inderdaad als zwakte dat de verspreiding van de resultaten uitgesteld of beperkt is door de tijdsintensieve 
procedure gerelateerd aan academische publicaties. 

Een bijkomende kanttekening die meermaals door experten werd gemaakt is dat het moeilijk is om te evalueren 
in welke mate de onderzoeksresultaten effectief werden gebruikt bij beleidsvoorbereiding of – in brede zin – een 
impact hadden op het beleid. Er ligt een grote focus op wetenschappelijke publicaties maar in minder mate op de 
verspreiding van onderzoek en de beleidsimplicaties naar het beleid. Bovendien is investeren in doctoraten goed 
op het vlak van innovativiteit en productiviteit, maar kan een negatieve impact hebben op de valorisatie 
aangezien ze meestal conform wetenschappelijke criteria geschreven zijn. 

Enkele experten geven ook aan dat de steunpunten een duidelijke disseminatie strategie hanteren (reactief maar 
ook pro-actief) waarvoor een diversiteit van kanalen wordt ingezet, zowel traditionele kanalen (publicaties, 
seminaries, … ) als nieuwe media (website, e-newsletter, een helpdesk, …). Dit geldt echter eerder voor een 
minderheid van steunpunten. Bij de meeste steunpunten wordt het gebrek aan strategie bij de valorisatie en de 
beperkte kanalen voor de verspreiding van de resultaten, gezien als een aandachtspunt.  

Aanbevelingen:  

 Een volledige Engelse vertaling van de steunpuntwebsites zou meer valorisatie bij ook internationale 
beleidsmakers en onderzoekers ondersteunen. 
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 Ook de kwaliteit van sommige steunpuntenwebsites moet verbeterd worden en de research output zou 
duidelijker aanwezig moeten zijn op de websites. Volgens sommige experten is de kwaliteit van enkele 
steunpuntenwebsites niet passend bij een project van deze omvang. Deze sites bevatten niet of nauwelijks 
publicaties, beperkte nieuwsberichten, geen verwijzingen naar berichtgeving in de media en zijn niet of 
nauwelijks interactief te noemen. 

 Het valt te overwegen de verantwoordelijkheid en het daarbij behorende budget voor de steunpuntwebsites 
over te dragen aan een communicatiebureau, of een organisatie voor wie externe communicatie een 
hoofdtaak is. 

 Een onafhankelijk platform voor discussie en verspreiding van alle onderzoeksresultaten van steunpunten zou 
ontwikkeld moeten worden.  

 Verhoging van de media-aandacht voor onderzoeksresultaten via andere vormen van verspreiding zoals bvb: 

 Proactieve website met nieuwsbrieven 

 Journalistieke verspreiding 

 Sociale media (bvb. tweets) 

 Korte blogs 

 MOOC (Massive Online Open Courses) 

 Dynamische conferenties 

 Enz.… 

 Organisatie van meer events en meetings die beleidsmakers, onderzoekers en andere stakeholders (e.g. 
media-actoren) samenbrengen voor debat en discussie van onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen, 
maar ook voor draagvlakcreatie over onderzoeksresultaten. 

 Overwegen om meer “open access” tot steunpunten-data te geven. 

 Gebalanceerde valorisatie doorheen de ganse looptijd van het steunpunt en niet enkel geconcentreerd op het 
einde. 

 Ontwikkeling van een bewuste strategie om bij elk onderzoek ook expliciet een luik rond 
beleidsaanbevelingen uit te werken. 

 Verbreding van de connecties met Europese universiteiten voor de verspreiding van resultaten in een breder 
geografisch gebied. 

 Het is van belang om de valorisatie duidelijk te registreren en te documenteren: 

 output: publicaties in media en niet-gespecialiseerde journals, publieke optredens, samenwerking met 
maatschappelijke partijen 

 gebruik: citaties in media, in parlementaire stukken en beleidsdocumenten, maar ook web analytics (zoals 
het aantal unieke bezoekers op de steunpuntenwebsites, het aantal bezochte pagina’s, het aantal 
downloads, de landen en steden waarin de bezoekers gelokaliseerd zijn, de academische instellingen 
waartoe de bezoekers behoren, het aantal bezoekers uit beleidsdomeinen, etc.). 
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4.1.5 Productiviteit van de steunpunten 

De productiviteit in zijn geheel (wetenschappelijke output, beleidsrelevante output, presentaties op conferences, 
networks,…), wordt als goed ingeschat (score van 4,0 op 5). Deze score is stabiel gebleven sinds de laatste 
evaluatie.  

Volgens de meeste experten is de kwantiteit en de kwaliteit van de output van de steunpunten indrukwekkend te 
noemen in relatie tot de beschikbare middelen en tijd. Sommige experten geven aan dat er ook rekening moet 
gehouden worden met de druk waaronder de onderzoeksgroep werkt bvb. de druk om aan de verwachtingen van 
de beleidsmakers en de deadlines te voldoen maar ook de druk om aan de wetenschappelijke kwaliteitseisen te 
voldoen. 

Volgende sterke punten worden vermeld die de hoge productiviteit van de meeste steunpunten bewijzen: 

 het uitbrengen van uiteenlopende academische publicaties  

 het schrijven van beleidsrapporten en beleidsnota’s 

 kortetermijnopdrachten 

 de indrukwekkende infrastructuur (datasets, codeboeken) 

 het organiseren van events/studiedagen 

 de website met onderzoeksresultaten 

 het afleveren van doctoraten 

De meeste steunpunten doen ook heel wat inspanningen om door samenwerking met o.a. andere steunpunten of 
deelname in andere projecten, een hefboom te creëren voor de beschikbare middelen.  

Binnen sommige steunpunten nemen de experten in rekening dat er de eerste jaren van het steunpuntonderzoek 
veel werk en tijd gekropen is in de dataverzameling, waardoor er tot nog toe maar relatief beperkte tijd was voor 
publicaties en (diepgaande) analyses (vooral bij nieuwe steunpunten). Momenteel zijn er voor een aantal 
steunpunten relatief weinig publicaties, maar de technische output en de betrokkenheid in conferenties lijken 
veelbelovend. Er zitten ook voor een aantal steunpunten nog een aantal publicaties in de pijplijn. 4 jaar is 
bovendien zeer kort om doctoraatsstudies af te ronden en te publiceren in hoogstaande wetenschappelijke 
tijdschriften. 

Enkele experten benadrukken tot slot dat het tijdelijke karakter van het steunpunt het risico bevat dat 
waardevolle middelen, kennis en dynamische onderzoeksomgeving verloren gaan of negatief beïnvloed worden 
door de overgangsperiode tussen de steunpuntprogramma’s. 

Aanbevelingen: 

 Zorgen voor een meer schematische rapportering over de verwezenlijkingen van de steunpunten in relatie tot 
het meerjarenplan, waardoor gemakkelijker vooropgestelde (kwantificeerbare) doelstellingen kunnen 
afgetoetst worden en resultaten gekaderd worden.  

 Ontwikkeling van een beter gedefinieerde publicatiestrategie die rekening houdt met de gemengde missie 
van de steunpunten, met weliswaar een minimum standaard die moet worden vastgelegd inzake de 
verwachte academische output per mensjaar. 

 Voldoende aandacht besteden aan het publiceren van onderzoeksresultaten in echte internationale peer 
reviewed journals. 

 De verzamelde gegevens bevatten een schat aan data, het maximale wetenschappelijke rendement moet 
hieruit gehaald worden. 

 De onderzoekers kunnen een publicatieplan opstellen gebaseerd op de data die momenteel beschikbaar zijn. 
Dat maakt voor alle betrokken partijen duidelijk welke onderzoeksvragen zullen worden beantwoord op korte 
termijn, welke data ontbreken en moeten worden verzameld, en welke toekomstige activiteiten nodig zijn om 
het programma op een innovatieve manier verder te zetten zodat er verder gebouwd wordt op de reeds 
aanwezige kennis. 
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 4 jaar is een relatief korte periode voor steunpunten die gebaseerd zijn op grote kwantitatieve studies en een 
groot aantal doctoraten. De periode moet langer zijn of misschien moet het tijdsplan voor de ontwikkeling en 
de oplevering van verschillende werkpakketen meer asymmetrisch zijn, dit om te vermijden dat alle projecten 
min of meer op hetzelfde moment beginnen en eindigen. 

 Binnen sommige steunpunten lijken de verschillende onderzoekscentra eerder los van elkaar te werken, elk 
vanuit een specifieke focus. Dat maakt het moeilijk om intern van elkaar te leren, samen te werken en 
samen te publiceren. Ideeën en resultaten lijken vooral binnen – en zelden tussen – expertisecentra 
uitgewisseld te worden. Hieraan zou kunnen worden tegemoetgekomen door medewerkers tijdelijk uit te 
wisselen tussen centra, wat de productiviteit ten goede zou komen.  
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4.1.6 SWOT-analyse van het steunpuntenprogramma 

Tot slot wordt een overzicht gegeven van de SWOT-analyse van de wetenschappelijke experten, opgedeeld 
volgens verschillende deelaspecten.  

Sterktes Zwaktes 

Samenstelling en werking van de steunpunten: 

 Steunpunten zijn een neutrale en objectieve partner 
die op een onafhankelijke wijze gedegen onderzoek 
verrichten dat beleidsrelevant is  

 Sterk, internationaal gewaardeerd team van 
onderzoekers met complementaire expertise 

 De interuniversitaire en interdisciplinaire aanpak 

 

 Gebrek aan sterke mechanismen om te verzekeren dat de 
resultaten van het steunpunt in zijn geheel meer zijn dan 
de som van de delen (de individuele onderzoeksprojecten 
van individuele onderzoekers). Er is nood aan meer 
coherentie, profilering en samenwerking 

 Te weinig echte samenwerking tussen de 
onderzoeksgroepen onderling en te zwakke uitwerking van 
transversale thema’s 

Organisatie van de steunpunten: 

 Sterk meerjarenprogramma met goed gekozen 
onderzoeksthema’s, zowel relevant voor beleid als voor 
wetenschap 

 Stabiele omgeving voor uitbouw van wetenschappelijk 
onderzoek op middellange termijn 

 Een tijdshorizon van vier jaar is vrij kort voor het opstarten 
van een innovatief onderzoeksprogramma 

Thematische bepaling van de steunpunten: 

 Multidimensionale benadering en combinatie van 
onderzoeksmethoden  

 Steunpuntenprogramma maakt het mogelijk dat 
thema’s die weinig alternatieve financieringsbronnen 
hebben op een kwaliteitsvolle manier op de 
onderzoeksagenda blijven en vanuit diverse kanten 
uitgediept worden 

 Het onderzoeksprogramma is door de vele verschillende 
projecten en beperkte middelen erg fragmentarisch, 
waardoor het ook moeilijk is een consistente boodschap 
naar beleid en publiek op basis van het programma uit te 
dragen  

 Er is geen duidelijke strategie voor de selectie van de 
onderzoekslijnen en –projecten door het beleid 

Evenwicht tussen beleidsrelevant en wetenschappelijk onderzoek: 

 Unieke opportuniteit voor de overheid om academisch 
talent te gebruiken voor maatschappelijk relevante 
issues  

 De wisselwerking tussen longitudinaal/fundamenteel 
onderzoek en kortere termijn/ad hoc studies om 
specifieke overheidsvragen te beantwoorden 

 De nauwe banden met beleidsmakers en –instellingen 

 Expliciete inspanningen die gedaan worden om 
onderzoeksresultaten zoveel mogelijk te vertalen naar 
de beleidscontext en de flexibiliteit die het steunpunt 
toont om in te spelen op ad hoc beleidsvragen 

 Hoge ambities op vlak van wetenschappelijke kwaliteit 

 Combinatie van beleidsrelevant en fundamenteel 
onderzoek maakt uitblinken in beide tegelijk (ook in 
internationaal perspectief) moeilijk  

 De spanning tussen onderzoeksagenda’s die internationaal 
een waardevolle wetenschappelijke bijdrage beogen versus 
een antwoord bieden op lokale noden inzake 
beleidsonderbouwing 

 Vanuit wetenschappelijk perspectief vormen de door 
beleidsmakers gevraagde intensieve, veeleisende projecten 
op korte termijn / ad hoc projecten een belangrijke zwakte 
vermits ze de wetenschappelijke output verdringen 

Resultaten van de steunpunten: 

 De opgebouwde onderzoeksinfrastructuur en 
grootschalige longitudinale kwalitatieve datasets  

 Hoge productiviteit, mede dankzij inspanningen van 
het steunpunt om door samenwerking meer te halen 

 Vanuit theoretisch en methodologisch perspectief is het 
onderzoek weinig innovatief  

 Het ontbreken van structurele samenwerking met andere 
steunpunten 
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uit de beschikbare middelen 

 De opleiding van een nieuwe generatie onderzoekers 
en het succesvol afleveren van een substantieel aantal 
doctoraatsthesissen 

Valorisatie van de resultaten van de steunpunten: 

 Brede valorisatie van onderzoek naar diverse 
stakeholders 

 Nog zwakke linken met andere beleidsdomeinen 

 Er is een gebrek aan duidelijke strategie voor valorisatie 
(zowel academisch als naar beleid en bredere maatschappij 
toe) 

 De internationale erkenning en inbedding verloopt nu 
grotendeels via de individuele onderzoeksgroepen 

 Ontbreken van indicatoren rond impact van het 
steunpuntonderzoek op beleidsvorming  

 Publicaties grotendeels in het Nederlands 

Opportuniteiten Bedreigingen 

Samenstelling en werking van de steunpunten: 

 Vanwege de rijke ervaring van de steunpunten met het 
samenwerken met stakeholders (een vereiste voor 
Horizon 2020), inclusief het ontwikkelen van effectieve 
interventieprogramma's, hebben de steunpunten een 
goede positie voor succesvolle aanvragen 

 Verdere benutting van het netwerk van onderzoekers, 
beleidsmakers en andere stakeholders om tot 
verdieping in beleidsgericht onderzoek te komen en 
relevante vraagstellingen te formuleren  

 Het steunpuntconcept biedt onderzoekers van 
verschillende disciplines de mogelijkheid om samen te 
werken en van elkaar te leren, wat op lange termijn 
ook voordeel oplevert op wetenschappelijk vlak 

 Het is gemakkelijk en efficiënt om in de toekomst opnieuw 
met dezelfde partners samen te werken, maar mogelijks 
slimmer om uit te kijken naar nieuwe partners die een 
nieuw perspectief kunnen inbrengen 

 De gedecentraliseerde structuur kan het 
productiviteitsverschil tussen onderzoekslijnen helpen 
verklaren; dit vergt zorgvuldige opvolging 

Organisatie van de steunpunten: 

/ 

 Het ontbreken van een continuïteitsgarantie 

 Veranderingen in financiering en opdrachtgever kunnen het 
lange termijn onderzoek in gevaar brengen 

 Personeelsverloop vormt een bedreiging voor de 
continuïteit van het onderzoek 

 De 4-jarige looptijd van de financiering beperkt de 
mogelijkheden om goede onderzoekers een lange termijn 
perspectief te bieden 

 Te hoge rapporteringsverplichtingen (zoals deze evaluatie) 

 De onzekere toekomst van de steunpuntwerking als gevolg 
van de nakende besparingen leidt mogelijk tot het vertrek 
van onderzoekers die elders werkzekerheid zoeken. Dit 
vormt een grote bedreiging voor de kennis- en 
capaciteitsopbouw 

Thematische bepaling van de steunpunten: 

/  Een te grote spreiding van de middelen, een te grote 
diversiteit van onderwerpen en een te ruim ambitieniveau, 
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wat de vooruitgang van het steunpunt kan belemmeren 

Evenwicht tussen beleidsrelevant en wetenschappelijk onderzoek: 

/ 
 Beleidsmatige output wordt niet beloond door de 

universiteiten 

Resultaten van de steunpunten: 

 Burgers worden kritischer en vragen verantwoording 
van de politici over de politieke keuzes die ze maken 
en over de budgetten die ze spenderen. Zeker in tijden 
van krimpende budgetten wordt dit meer duidelijk. 
Beleidsonderzoek kan helpen om deze kritische vragen 
en beleidskeuzes te beantwoorden 

 Via de steunpuntfinanciering zijn middelen beschikbaar 
om op een structurele manier beleidsgericht onderzoek 
te doen over actuele onderwerpen, wat niet alleen 
toelaat om beleidsbeslissingen te onderbouwen, maar 
ook om problemen te identificeren en zo aanleiding te 
geven tot nieuwe onderzoekslijnen 

 Het opleiden van onderzoekers die later actief worden 
in het beleidsveld van gelijke kansen (kabinetten, 
publieke administratie, middenveldorganisaties) 

/ 

Valorisatie van de resultaten van de steunpunten: 

 Door een meer actieve verspreidingsstrategie te 
hanteren voor de onderzoeksresultaten, kunnen de 
steunpunten uitgroeien tot hét referentiepunt voor 
zowel beleidsmakers als andere stakeholders bij 
beleidsvoorbereiding 

 Derde partijen consulteren het steunpunt voor de 
aanwezige expertise, wat in bijkomende financiering 
kan resulteren. Dergelijke activiteiten kunnen worden 
aangemoedigd in een toekomstig programma 
aangezien het zowel het steunpunt als de afzonderlijke 
onderzoekers ten goede kan komen 

 Te weinig kennisdeling en debat met het bredere publiek 

 Er ontbreken financiële stimuli voor samenwerking tussen 
teams 

 Het verlies aan kennis en expertise bij het einde van het 
programma (b.v. de website) 
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4.2 Beleidsevaluatie van de steunpunten 

De beleidsrelevante evaluatie bestaat uit een bevraging van twee groepen beleidsrelevante actoren, met name de 
opdrachtgevers (kabinetten en administratie) en stakeholders, beide lid van de stuurgroepen van de steunpunten. 

De evaluatie steunt op een beoordeling van de performantie van de steunpunten op onderstaande hoofdcriteria: 

 werking van de steunpunten; 

 relatie steunpunten-overheid (functioneel bevoegde beleidsdomeinen en de stakeholders die in de 
stuurgroep zijn vertegenwoordigd); 

 efficiëntie van de steunpunten; 

 effectiviteit van de steunpunten; 

 resultaten van de steunpunten; 

 relatie van de steunpunten met derden (m.a.w. stakeholders/actoren/belanghebbenden en geïnteresseerden 
die de steunpunten niet mee aansturen); 

 sterkten en zwakten van de steunpunten; 

De evaluatieresultaten per criterium zijn hieronder beschreven, bestaande zowel uit een gemiddelde score over 
alle steunpunten heen als een samenvattende overzicht van de achterliggende duidingen bij de beoordelingen. 
Indien de standaarddeviatie9 van een score hoger of gelijk is aan 1, wordt deze ook vermeld.  

4.2.1 Werking van de steunpunten 

Tabel 4: Scores beleidsevaluaties tweede (2010) en derde generatie (2014) 

Beleidsevaluatie 2010 2014 

Samenstelling van de steunpunten 3,7 4,0 

Multidisciplinaire werking  2,8 3,7 

Kennisuitwisseling / 3,7 

Interne communicatie en coördinatie binnen de steunpunten 3,2 3,8 

Bron: IDEA Consult op basis van beleidsevaluaties 2de generatie en 3de generatie steunpunten ; Score van 0 tot 5 :0 = zeer 
slecht, 1 = slecht, 2 = relatief slecht, 3 = relatief goed, 4 = goed en 5 = zeer goed;  

 De samenstelling van de steunpunten haalt een score van goed (4,0 op 5). Dit is een lichte verbetering 
sinds de laatste evaluatie waar dit criterium een score van 3,7 haalde.  

 De meeste beleidsexperten geven aan dat de consortia evenwichtig zijn samengesteld en aan de 
doelstellingen van de steunpunten beantwoorden. Ze zijn samengesteld uit relevante en 
kwaliteitsvolle onderzoeksgroepen die hun materie beheersen en de verschillende onderzoekslijnen 
uit de meerjarenplanning afdekken. De diverse onderzoekers en onderzoeksgroepen hebben elk 
hun eigen specialiteit, invalshoek en deskundigheid maar beschikken over complementaire kennis 
en vullen elkaar goed aan.  

 Het proces van totstandkoming van de meeste steunpunten wordt als positief geëvalueerd door de 
bevraagde beleidsexperten. Bij andere wordt deze als relatief zwaar en log beoordeeld of heeft een 

vrije lange doorlooptijd gehad, waardoor het vrijwel onmogelijk was op het voorziene tijdstip te 
starten. 

                                                      

9 Deviatie in de scores tussen steunpunten onderling (en niet tussen experten onderling). 
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 De multidisciplinaire werking is het meest verbeterd sinds de laatste evaluatie. Dit criterium scoort van 
relatief goed tot goed (3,7 op 5) terwijl dit criterium als relatief slecht tot relatief goed (2,8 op 5) werd 
beoordeeld in de laatste evaluatie.  

 Alle experten zijn het ermee eens dat de steunpunten multidisciplinair zijn samengesteld. 
Daarnaast werd in deze generatie de multidisciplinaire werking in vele steunpunten gestimuleerd. 
Ze hebben maatregelen genomen om de multidisciplinariteit te bevorderen, zoals bvb. regelmatige 
coördinatie-meetings. Ook het cross-disciplinair gebruik van databanken in verschillende 
steunpuntenonderzoeken draagt bij tot het genereren van multidisciplinaire inzichten. De 
bepalingen van de beheersovereenkomst rond samenwerking zijn ook een goede basis om de 
samenwerking tussen de deelnemende instellingen te waarborgen. 

 Ondanks de multidisciplinaire samenstelling van de consortia en de stijgende aandacht voor 
multidisciplinaire werking, zijn veel experten van mening dat er te weinig interdisciplinair onderzoek 
is binnen de steunpunten. Bij de meeste steunpunten lijkt de multidisciplinariteit voor verbetering 
vatbaar omdat er in eerste instantie vanuit de leden van de steunpunten nog vooral binnen de 
eigen universiteit/vakgroep gewerkt wordt. Elke opdracht wordt vaak exclusief toegewezen aan één 
van de onderzoeksgroepen waardoor de onderlinge kruisbestuiving tussen de onderzoeksgroepen 
bij het uitvoeren van de opdrachten relatief beperkt blijft. Er heerst ook het gevoel dat de fondsen 
van de steunpunten in eerste instantie worden benaderd vanuit het uitgangspunt dat het om een 
beschikbaar budget gaat dat volgens een vaste verdeelsleutel over de onderzoeksgroepen is 
verdeeld.  

 De kennisuitwisseling wordt als relatief goed tot goed beoordeeld door de beleidsexperten (3,7 op 5). Dit 
criterium werd in de vorige evaluatie niet beoordeeld.  

 De meeste experten zijn van mening dat er zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de kennis 
en expertise van alle consortiumpartners. Bovendien wordt gestreefd naar zoveel mogelijk synergie 
en kennisuitwisseling tussen alle partners via bvb. onderlinge afstemming tussen de onderzoekers 
en teamvergaderingen, waarbij onderzoeksresultaten, onderzoeksmethodologie en tussentijdse 
resultaten worden besproken.  

 Voor de beleidsexperten is het echter vaak moeilijk om te oordelen in hoeverre er 
kennisuitwisseling gebeurt tussen de leden van de consortia onderling. 

 De interne communicatie en coördinatie binnen de steunpunten verloopt relatief goed tot goed (3,8 
op 5) en is sterk verbeterd sinds de laatste evaluatie (van 3,2 naar 3,8 op 5).  

 Van buitenaf lijkt de interne communicatie en coördinatie binnen de meeste steunpunten goed te 
verlopen. Volgens de beleidsexperten is er steeds sprake van een open en vlotte communicatie 
binnen de steunpunten. Er is ook regelmatig overleg met de promotoren en informeel overleg 
tussen de onderzoekers als het nodig blijkt. Onderzoekers komen dus zeer regelmatig samen en 
zijn goed op de hoogte van elkaars werk. Er is voldoende afstemming met en terugkoppeling naar 
de betrokken onderzoekers.  

 De interne communicatie is niet evident binnen de structuur van een consortium, maar lijkt in de 
meeste steunpunten goed opgenomen te zijn. Ook de jaarplannen en –verslagen geven een goed 
overzicht van de voorziene interne werkingsmechanismen van het steunpunt. 
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4.2.2 Relatie tussen de steunpunten en de overheid 

Tabel 5: Scores beleidsevaluaties tweede (2010) en derde generatie (2014) 

Beleidsevaluatie 2010 2014 

Samenwerking steunpunten- betrokken beleidsdomein(en) 3,4 4,0 

Samenwerking steunpunten- andere stakeholders uit de stuurgroep  / 3,6 

Inhoudelijke aansturing door stuurgroep 2,8 3,6 

Promotor-coördinator als vertegenwoordiger en aanspreekpunt van 
het steunpunt 

/ 4,1 

Rol beleidsraad / 3,3 

Coördinerende rol EWI 2,9 4,0 

Bron: IDEA Consult op basis van beleidsevaluaties 2de generatie en 3de generatie steunpunten ; Score van 0 tot 5 :0 = zeer 
slecht, 1 = slecht, 2 = relatief slecht, 3 = relatief goed, 4 = goed en 5 = zeer goed;  

 De samenwerking tussen de steunpunten en de betrokken beleidsdomein(en) wordt als goed 
beoordeeld (4,0 op 5) en is sterk verbeterd sinds de vorige evaluatie (3,4 op 5).  

 De mate van samenwerking tussen de steunpunten en de betrokken beleidsdomeinen is er de 
voorbije periode sterk op vooruitgegaan. Volgens de meeste experten is er een open communicatie 
tussen de steunpunten en de betrokken beleidsdomeinen en een bereidheid aan beide kanten om 
samen oplossingen en verschillende opties te bekijken. Er is in het algemeen een positieve 
ingesteldheid vanuit de steunpunten om de dialoog aan te gaan en rekening te houden met de 
opmerkingen die vanuit de beleidsdomeinen worden geformuleerd. Beide partijen proberen vrij kort 
op de bal te spelen en via informeel en bilateraal contact de meeste zaken op een vlotte manier 
geregeld te krijgen. Er is dus een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen tussen beleid en 
de meeste steunpunten. 

 Een formele samenwerkingsovereenkomst legt van bij de start van het consortium de 
samenwerking vast en voorkomt dat hierover later discussie ontstaat. Doordat het meerjarenplan 
deel uitmaakt van de beheersovereenkomst, is er echter weinig ruimte om later in het traject nog 
bij te sturen. Dit maakt de themabepaling, selectie en onderhandelingsprocedure extra belangrijk.  

 De samenwerking tussen de steunpunten en andere stakeholders uit de stuurgroep wordt als 
relatief goed tot goed beoordeeld (3,6 op 5). Dit criterium werd niet bevraagd in de vorige evaluatie.  

 De samenwerking tussen de steunpunten en de andere stakeholders speelt zich veelal af op niveau 
van de stuurgroep (voor zolang ze er deel van uitmaken en effectief aanwezig zijn), waar er een 
transparante dialoog is over de organisatie en de middelen. Er moet wel aangestipt worden dat de 
vrijheidsgraden en beslissingsmogelijkheden van de stuurgroepen relatief beperkt zijn, omdat de 
overheid de meeste lijnen al vastlegt in de meerjarenplannen. Sommige stakeholders zouden ook 
meer betrokken willen worden bij de keuze van de onderzoeksonderwerpen.  

 Wel wordt het open karakter van de stuurgroepen door de externe stakeholders geapprecieerd: 
alles kan gezegd worden en meestal wordt er rekening mee gehouden. Steunpunten zetten zich 
steeds open en stellen zich constructief op ten aanzien van andere stakeholders. Stakeholders 
kunnen ook input geven voor ad hoc opdrachten en worden actief betrokken bij de 
kennisuitwisseling.  

 De inhoudelijke aansturing door de stuurgroepen behaalt een score van 3,6, wat eveneens een sterke 
stijging is sinds de laatste evaluatie (2,8).  
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 Volgens de meeste beleidsexperten heeft de stuurgroep zijn rol inzake inhoudelijke aansturing goed 
opgenomen. De aansturing door de stuurgroep werd elk jaar beter en meer gericht. De stuurgroep 
bespreekt tijdens de vergaderingen de goedkeuring van het jaarplan, de begroting van het 
jaarverslag en het financieel verslag van het steunpunt. Verder zorgt de stuurgroep voor 
inhoudelijke heroriëntaties van onderzoekstrajecten wanneer dat nodig blijkt, keurt zij korte 
termijnopdrachten goed en keurt zij de publicaties van het steunpunt goed.  

 De dialoog gebeurt open en bedenkingen, opmerkingen vinden een plaats waar nodig. Het is 
echter niet altijd evident om een evenwicht te vinden tussen de wensen en mogelijkheden van 
beleid, praktijk en onderzoekers. Bovendien ligt er al heel wat vast binnen de meerjarenplannen en 
is de speelruimte relatief beperkt. De aansturing moet immers binnen de beleidslijnen van het 
meerjarenplan gebeuren. De stuurgroep speelt hierdoor in de lange termijnonderzoeken eerder de 
rol van bewaker dan wel van stuurder. Enkel bij de kortetermijnonderzoeken is meer ruimte voor 
aansturing.  

 Bij veel steunpunten vindt de inhoudelijke aansturing vooral plaats buiten de formele 
stuurgroepvergaderingen in rechtstreekse interactie tussen onderzoekers en beleidsexperten op 
bvb. (ad hoc) werkgroepen, overlegmomenten per onderzoekscluster, thematische 
begeleidingsgroepen, enz. De loskoppeling van de onderzoeksgebonden en/of themagebonden 
stuurgroepen van de globale stuurgroep wordt als een goede praktijk ervaren. Op die manier 
kunnen per onderzoek alle voor dat specifieke thema/onderzoek relevante stakeholders betrokken 
worden, wat uiteindelijk een meerwaarde is voor de onderlinge relaties, het verloop en het 
resultaat van de onderzoeken. Tegelijkertijd wordt de functie van de (overkoepelende) stuurgroep 
tot zijn essentie herleid en wordt op die manier bewaakt dat deze stuurgroepvergaderingen 
efficiënt en effectief verlopen.  

 De promotor-coördinator als vertegenwoordiger en aanspreekpunt van de steunpunten scoort met een 
score van 4,1 op 5 als goed tot zeer goed. Dit criterium werd niet bevraagd in de vorige evaluatie. 

 Binnen de steunpunten zijn de promotor-coördinatoren in staat de steunpunten effectief te sturen. 
Ze zijn meestal makkelijk aanspreekbaar en steeds snel en correct in het beantwoorden van vragen 
naar informatie waardoor hun rol – volgens de meeste bevraagde beleidsexperten - uitstekend 
werd vervuld. 

 De rol van de beleidsraad scoort het laagst in de relatie tussen de steunpunten en de overheid, met een 
score van 3,3 op 5. Veel evaluatoren hadden echter geen mening hierover en dit criterium werd niet 
bevraagd in de vorige evaluatie.  

 In sommige steunpunten is de beleidsraad niet samengekomen in de vorige legislatuur.  

 Bij andere wordt de rol van de beleidsraad als eerder beperkt beoordeeld. De doorstroming en 
afstemming tussen steunpunten en beleid gebeurt voornamelijk via de stuurgroepwerking, de 
inhoudelijke werkgroepen of via rechtstreekse contacten tussen het coördinerende beleidsdomein 
en de steunpunten.  

 Tot slot behaalt EWI voor zijn coördinerende rol een score van 4,0 op 5, wat een sterke stijging is ten 
opzichte van de laatste evaluatie (2,9 op 5).  

 EWI is volgens de meeste beleidsexperten zeer correct, professioneel en punctueel in het opvolgen 
van de formele aspecten. De opvolging door EWI situeert zich in hoofdzaak op het vlak van 
administratieve en financiële ondersteuning, controle en opvolging, van de met vaste regelmaat 
weerkerende vergaderingen en jaarverslagen. De beleidsrelevante experten menen dat de EWI-
vertegenwoordiger steeds aanspreekbaar en behulpzaam is. De belangrijkste meerwaarde ligt in de 
organisatie van een steunpuntenforum en de coördinatie van de evaluatie. 

 De rol van EWI blijft echter beperkt tot de financiële opvolging en de opvolging van de jaarlijkse 
rapportering, m.a.w. een administratieve rol. Enkele beleidsexperten merken echter op dat een 
insteek van EWI op inhoudelijk vlak een extra dimensie zou kunnen betekenen, gezien hun 
overkoepelend zicht op de werking van de verschillende steunpunten. 
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4.2.3 Effectiviteit van de steunpunten 

Tabel 6: Scores beleidsevaluaties tweede (2010) en derde generatie (2014) 

Beleidsevaluatie 2010 2014 

Effectieve invulling van doelstellingen inzake   

Dataverzameling en analyse 3,3 3,8 

Onderzoek 3,5 3,8 

Wetenschappelijke dienstverlening 3,2 3,5 

Aandacht voor transversale thema’s 2,8 3,4 

Evenwicht fundamenteel onderzoek en beleidsvragen  / 3,2 

Wendbaarheid om beleidsvragen te beantwoorden 3,1 3,6 

Bron: IDEA Consult op basis van beleidsevaluaties 2de generatie en 3de generatie steunpunten ; Score van 0 tot 5 :0 = zeer 
slecht, 1 = slecht, 2 = relatief slecht, 3 = relatief goed, 4 = goed en 5 = zeer goed; 

 Inzake dataverzameling, analyse en onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening is er een 
zeer grote tevredenheid over de effectiviteit van de steunpunten bij de meeste respondenten. De meeste 
steunpunten hebben tijdens de voorbije werkingsjaren belangrijke inspanningen geleverd om de 
doelstellingen te halen conform de meerjarenplanning. Maar nog niet alle verwachtingen/doelen ten aanzien 
van de steunpunten, zoals geformuleerd in de beheersovereenkomsten en in de meerjarenplannen werden 
gerealiseerd op het moment van de evaluatie. Om een uiteindelijke uitspraak te kunnen doen over het 
volledige steunpuntonderzoeksprogramma, dient nog gewacht te worden, aangezien nog heel wat van de 
onderzoeksprojecten lopende zijn. 

 De afspraken inzake timing (tussentijdse verslaggeving en definitieve oplevering) werden doorgaans door de 
meeste steunpunten en onderzoeksprojecten nauwgezet opgevolgd. Slechts in een beperkt aantal gevallen 
diende de timing te worden bijgesteld. Een aantal deliverables hebben vertraging opgelopen door problemen 
bij de voorbereiding/levering van administratieve gegevens en personeelswissels, maar hierover wordt steeds 
gecommuniceerd en er werden meestal aantoonbare inspanningen geleverd om de achterstanden in te 
halen. Verschillende experten merken op dat het vaak moeilijk is om ervaren onderzoekspersoneel te vinden 
bij de aanvang van een project en nog moeilijker om dergelijk personeel bij exit tijdig te vervangen door 
ander ervaren personeel. Bovendien zorgt de onzekerheid over de middelen vaak dat aspirant onderzoekers 
alsnog afhaken. Dit zorgt ervoor dat projecten soms niet tijdig kunnen aanvangen of niet tijdig kunnen 
worden opgeleverd. 

 In het algemeen hebben de steunpunten de verwachtingen zowel globaal, als voor de drie deeltaken 
ingelost. Andere beleidsexperten geven echter aan dat, aangezien de langetermijnonderzoeken nog lopende 
zijn, het nog te vroeg is om hier uitspraken over te doen. 

 De effectiviteit van de dataverzameling en analyse scoort relatief goed tot goed (3,8), wat ook 
een sterke verbetering is sinds de laatste evaluatie (3,3). Globaal genomen verloopt dit dus goed, 
voor zover de beleidsexperten er zicht op hebben. De timing is krap, dus moeten de steunpunten 
voor het verzamelen en analyseren van de gegevens heel efficiënt te werk gaan. Men weet uit het 

verleden dat wanneer dataverzameling en analyses langer duren dan gepland in het 
meerjarenplan, de tijd voor de interpretatie, beleidsaanbevelingen, de voorbereiding van de 
communicatie en de communicatie zelf in het gedrang komt. Interpretatie en communicatie zijn 
zeer belangrijke stappen in het gehele proces en moeten absoluut de nodige tijd kunnen krijgen. 
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 De effectiviteit van het onderzoek scoort eveneens relatief goed tot goed (3,8), maar de 
verbetering sinds de vorige evaluatie is beperkter (3,5). Dit uit zich in een hoge oplevering van 
onderzoeksrapporten en het nakomen van beloftes in onderzoeksopzet. De meeste 
langetermijnonderzoeken zijn echter nog lopend waardoor het nog te vroeg is om hier uitspraken 
over te doen. De bevindingen over de afgeronde kortetermijnonderzoeken zijn over het algemeen 
positief. 

 De effectiviteit van de wetenschappelijke dienstverlening scoort ook relatief goed tot goed 
(3,5) en is eveneens verbeterd sinds de vorige evaluatie (3,2). De meeste steunpuntmedewerkers 
waren steeds open over de publicatie van artikels en hadden veel aandacht voor wetenschappelijke 
dienstverlening. 

 De aandacht voor transversale thema’s scoort gemiddeld relatief goed tot goed (3,4) en is licht 
verbeterd sinds de vorige evaluatie (2,8). Dit criterium vertoont echter een grote variatie tussen steunpunten 
(standaarddeviatie van 1, score van slecht tot zeer goed). Deze variatie blijkt ook uit de uiteenlopende 
antwoorden van de beleidsexperten:  

 Volgens sommige beleidsexperten maakt de invulling van het meerjarenplan dat er weinig ruimte is 
om te werken rond transversale thema’s. Vanuit het beleid zelf was hier ook weinig vraag naar. 

 Volgens andere hebben de beleidsdomeinen zeker ruimte gelaten om te werken rond transversale 
thema’s, maar zijn er doorheen de werkingsperiode van de steunpunten nog geen expliciete 
additionele vragen hieromtrent gesteld. 

 Tot slot geven andere experten aan dat door de beleidsdomeinen een transversale werking in de 
opdrachtomschrijving aangemoedigd werd en ook effectief door enkele steunpunten werd 
opgenomen.  

 Het evenwicht tussen fundamenteel onderzoek en beleidsvragen werd als relatief goed tot goed 
beoordeeld (3,2). Dit criterium werd niet bevraagd in de vorige evaluatie.  

 Volgens de meeste experten hebben de steunpunten het evenwicht tussen de doelstellingen inzake 
fundamenteel onderzoek en inzake het beantwoorden van beleidsvragen algemeen wel goed 
kunnen bewaren. Binnen de meeste steunpunten is er meestal meer aandacht voor lange-termijn 
onderzoek maar er is ook steeds meer aandacht voor het beantwoorden van beleidsvragen, in 
vergelijking met de vorige generaties steunpunten. In de kortetermijnopdrachten staat bvb. de 
beantwoording van beleidsvragen doorgaans centraal, maar ook in de eindrapporten o.b.v. het 

basisonderzoek worden ook meestal beleidsaanbevelingen geformuleerd, naast 
onderzoeksconclusies en eventuele aanbevelingen naar dataverzameling. Er is bijgevolg een 
sterkere verwevenheid gegroeid tussen wetenschappelijke publicaties enerzijds en 
beleidsaanbevelingen anderzijds. 

 De meeste experten geven aan dat de consortia beschikken over de noodzakelijke vaardigheden 
om complexe beleidsvragen te vertalen naar concrete en werkbare onderzoeksvragen, om gepast 
in te spelen op eventuele wijzigingen vanwege de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de 
opdracht, om zelf suggesties te doen voor nieuwe opdrachten of voor het bijsturen van lopende 
opdrachten. Dit draagt in belangrijke mate bij tot een goede afloop van de onderzoeksopdrachten 
en de bruikbaarheid van de resultaten.  

 Er was tijdens de voorbije werkingsjaren voldoende ruimte om in te spelen op beleidsprioriteiten 
via ad hoc onderzoek (kortetermijnopdrachten). De meeste steunpunten hebben onderzoekers met 
de juiste competenties aangetrokken om de gestelde ad hoc onderzoeksvragen te beantwoorden. 
Dit blijft echter een aandachtspunt bij (jonge) onderzoekers, die niet altijd evenveel voeling hebben 
met de verwachtingen van het beleid, waardoor de relevantie en toepasbaarheid van de 
beleidsaanbevelingen niet altijd even hoog is. 

 Tot slot, de wendbaarheid om beleidsvragen te beantwoorden scoort relatief goed tot goed, met een 
score van 3,6 ten opzichte van 3,1 in de vorige evaluatie.  
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 De meeste beleidsexperten geven aan dat de steunpunten flexibel waren in het opnemen van 
kortetermijnopdrachten, binnen de perken van het haalbare (tijd en middelen) en voor zover ze 
daarvoor de nodige expertise zelf in huis hebben. De wendbaarheid van de steunpunten om in te 
spelen op behoeften van administratie en kabinet wordt meestal als vlot ervaren, en dit dankzij het 
(formele of informele) afsprakenkader daarrond. Dit is volgens verschillende experten sterk 
verbeterd sinds de vorige generatie steunpunten.  

 Volgens andere was de wendbaarheid om beleidsvragen te beantwoorden daarentegen beperkt. De 
spanning tussen de inhoud van de steunpuntopdracht die voor meerdere jaren vastligt en de 
kortetermijnopdrachten die dikwijls pas opduiken nadat de opdracht al geruime tijd is toegewezen, 
vormt een aandachtspunt. Kortetermijnopdrachten botsen in de praktijk soms met de eerder logge 
manier waarop opdrachten aan de steunpunten worden toegewezen, waardoor het onderhandelen 
wordt om bepaalde kortetermijnopdrachten behandeld te krijgen. 

 Door het verplicht vastleggen van een bepaald percentage voor kortetermijnonderzoek wordt dit 
deels opgevangen, maar niet zonder moeite. Indien dit niet het geval zou zijn, zouden de 
mogelijkheden waarschijnlijk nog beperkter geweest zijn. Meer ruimte (middelen en mensen) voor 
ad hoc onderzoek lijkt dan ook aangewezen. 

 Enkele beleidsexperten zijn van mening dat de beschikbare middelen misschien eerder verdeeld 
moeten kunnen worden volgens de concrete ad hoc vragen i.p.v. volgens een vaste verdeelsleutel 
tussen de verschillende universiteiten. 

 Meerdere beleidsdomeinen geven aan dat ze gebruik maken van alternatieven naast het steunpunt 
om beleidsrelevant onderzoek uit te voeren op ad hoc basis (uitbesteding van korte 
onderzoeksopdrachten). Dit geldt vooral voor opdrachten die niet binnen de vastgelegde 
onderzoekslijnen vallen, waarvoor onvoldoende expertise binnen het consortium aanwezig is of 
voor onderzoeksvragen waar door het consortium niet binnen de gewenste termijn op geantwoord 
kan worden of wanneer het budget voor kortetermijnonderzoek volledig besteed is.  

4.2.4 Efficiëntie van de steunpunten 

Tabel 7: Scores beleidsevaluaties tweede (2010) en derde generatie (2014) 

Beleidsevaluatie 2010 2014 

Efficiëntie van de steunpunten als geheel (verhouding 
output/middelen) 

3,2 3,7 

Efficiëntie van de deeltaken   

Dataverzameling en analyse 3,1 3,9 

Onderzoek 3,3 3,8 

Wetenschappelijke dienstverlening 3,0 3,7 

Bron: IDEA Consult op basis van beleidsevaluaties 2de generatie en 3de generatie steunpunten ; Score van 0 tot 5 :0 = zeer 
slecht, 1 = slecht, 2 = relatief slecht, 3 = relatief goed, 4 = goed en 5 = zeer goed; 

 De efficiëntie van de steunpunten als geheel (verhouding output/middelen) wordt als relatief goed tot 
goed beoordeeld (3,7), wat een stijging is sinds de vorige evaluatie (3,2). De steunpunten leveren, volgens 
de meeste bevraagde beleidsexperten, in verhouding tot de ingezette middelen kwalitatief werk af. 

 De experten zijn het erover eens dat de output van de steunpunten in verhouding staat tot de 
ingezette middelen. De steunpunten hebben tijdens de voorbije werkingsjaren belangrijke 
inspanningen geleverd om de doelstellingen te halen conform de meerjarenplanning. Dat uit zich in 
de grote output aan onderzoeksrapporten en andere wetenschappelijke publicaties. 
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 Het volume van de output van de steunpunten, onder de vorm van aantal steunpuntrapporten, 
varieert echter tussen de onderzoekslijnen en steunpunten onderling. Zo hebben sommige 
steunpuntprojecten nog geen concreet onderzoeksrapport opgeleverd, terwijl andere 
onderzoeksprojecten reeds verschillende steunpuntrapporten hebben opgeleverd. Gezien de 
verschillende looptijd van de projecten kan dit echter maar ten gronde geëvalueerd worden op het 
einde van de steunpunttermijn. Dit is onder meer het geval omdat doctoraten een langere looptijd 
hebben. Het is bijgevolg te vroeg om hierover te oordelen. 

 Volgens sommige experten heerst er ook het gevoel dat in deze generatie veel meer aandacht gaat 
naar een evenwichtige opvolging van de drie deeltaken. Er is meer evenwicht in de lange-termijn-
doelstellingen van de steunpunten en de mogelijkheden om ad hoc op de actualiteit in te spelen via 
KT. Dit wordt als een duidelijke meerwaarde t.o.v. de vorige generatie ervaren. 

 Globaal genomen is er een goede verhouding tussen de ingezette middelen en de output van het steunpunt. 
Zowel op het vlak van het verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevant onderzoek; het uitvoeren 
van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek als het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening is 
die verhouding voor de meerderheid van de onderzoekstrajecten correct. Er wordt kwaliteitsvol onderzoek 
afgeleverd, en er is op dat vlak een verbetering zichtbaar ten opzichte van de vorige generatie steunpunten:  

 De efficiëntie van de dataverzameling en analyse wordt als relatief goed tot goed beoordeeld 
(3,9), wat ook een sterke stijging is sinds de vorige evaluatie (3,1). 

 De efficiëntie van het onderzoek behaalt een relatief goede tot goede beoordeling (3,8), wat een 
sterke stijging is sinds de vorige evaluatie (3,3). 

 Tot slot wordt de efficiëntie van de wetenschappelijke dienstverlening ook als relatief goed tot 
goed beoordeeld (3,7), wat ook een sterke evolutie is sinds de vorige evaluatie (3,0).  

4.2.5 Resultaten van de steunpunten 

Tabel 8: Scores beleidsevaluaties tweede (2010) en derde generatie (2014) 

Beleidsevaluatie 2010 2014 

Doorstroming van steunpuntresultaten in de beleidscyclus 2,9 3,4 

Bijdrage van de steunpunten tot de versterking van de 
beleidsvoorbereidende capaciteit van de departementen 

2,9 3,5 

Doorstroming van steunpuntresultaten in maatschappelijk debat  2,6 3,2 

Doorstroming in de media / 3,0 

Toegang datasets voor Vlaamse overheid 3,0 3,2 

Bron: IDEA Consult op basis van beleidsevaluaties 2de generatie en 3de generatie steunpunten ; Score van 0 tot 5 :0 = zeer 
slecht, 1 = slecht, 2 = relatief slecht, 3 = relatief goed, 4 = goed en 5 = zeer goed; 

 De doorstroming van steunpuntresultaten in de beleidscyclus wordt als relatief goed tot goed 
beoordeeld (3,4) wat een stijging is sinds de vorige evaluatie (2,9).  

 De meeste experten zijn echter van mening dat de resultaten van de steunpunten slechts beperkt 
werden ingezet in de beleidscyclus (bvb. in regeerakkoorden of beleidsnota’s). De timing voor de 

beleidscyclus loopt onvoldoende gelijk met de werking van de steunpunten. De steunpunten gingen 
pas van start nadat de vorige beleidsnota’s geschreven waren, en heeft ook nog geen of weinig 
resultaten opgeleverd die kunnen bijdragen aan de nieuwe beleidsnota’s. Bij de opmaak van de 
regeerbijdrage en de nieuwe beleidsnota’s waren meestal nog geen resultaten gekend van de 
langetermijnonderzoeksprojecten. De eerste resultaten van de kortetermijnonderzoeksprojecten 
waren nog maar kort gekend en werden meestal wel meegenomen.  
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 Deze mening wordt echter niet gedeeld door alle experten. Volgens sommige experten maken 
sommige beleidsdomeinen sterk gebruik van de resultaten van steunpunten in hun beleidswerk en 
meer specifiek in beleidsnota’s.  

 Een verbeterpunt zou zijn om de beleidscyclus meer te laten samenlopen met de cyclus van het 
steunpuntenprogramma zodat de steunpunten beleidsaanbevelingen kunnen produceren in aanloop 
naar een nieuwe regeerperiode.  

 De bijdrage van de steunpunten tot de versterking van de beleidsvoorbereidende capaciteit van 
de departementen behaalt een score van 3,5 t.o.v. een score van 2,9 in de vorige evaluatie.  

 Volgens sommige experten werden de steunpuntresultaten in sterkere mate gebruikt in de 
beleidsvoorbereiding en hebben bijgedragen tot het versterken van de beleidsvoorbereidende 
capaciteit van de opdrachtgevende overheid, en dit zowel inhoudelijk (dataverzameling en analyse) 
als conceptueel (kaders voor beleidsevaluatie). De steunpunten leverden geregeld input voor de 
opmaak van beleidsdocumenten en voor het beantwoorden van parlementaire vragen. Dit is sterk 
verbeterd sinds de vorige steunpuntgeneratie, maar er is nog ruimte voor verbetering.  

 Voor andere is de bijdrage van de steunpunten tot het (structureel) versterken van de 

beleidsvoorbereidende capaciteit van de overheid echter in sterke mate afhankelijk van de inhoud 
van de onderzoeksprojecten. Vooral de thema’s van de kortetermijnonderzoeksopdrachten hebben 
zeer grote relevantie voor het beleid op kortetermijn en zijn dus interessant materiaal voor de 
beleidsvoorbereiding. Bij de langetermijnonderzoeksprojecten is dit niet altijd evenzeer het geval. 
Het zwaartepunt voor kennisoverdracht, valorisatie en wetenschappelijke dienstverlening liggen 
bovendien in het laatste werkingsjaar waardoor tot nu toe geen grote structurele versterking van 
de beleidsvoorbereidende capaciteit wordt ervaren. Er is eerder een invloed bij de 
beleidsuitvoerende dan beleidsvoorbereidende fase van de beleidscyclus. 

 De capaciteit van de overheid om de resultaten van het steunpunt te verwerken is en blijft 
bovendien een knelpunt volgens verschillende experten. De absorptiecapaciteit binnen 
verschillende beleidsdomeinen is reeds toegenomen, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. 
Aangezien men er kan van uitgaan dat de capaciteit van de overheid niet zal toenemen, is het 
belangrijk dat de steunpunten de resultaten behapbaar maken (tijdige afwerking, 
managementsamenvatting, geen al te omvangrijke rapporten…). De onderzoeksresultaten laten 
bovendien vaak nog veel beleidsmarge. Er is vaak nood aan verder onderzoek, concretisering en 
politieke keuzes. Het is dus niet alleen een probleem van capaciteit. 

 De doorstroming van steunpuntresultaten in het maatschappelijk debat wordt als relatief goed tot 
goed beoordeeld (3,2) wat een sterke stijging is sinds de laatste evaluatie (2,6). Dit criterium vertoont echter 
een grote variatie tussen steunpunten (standaarddeviatie van 1,1; van zeer slecht tot goed). Ook de 
doorstroming in de media wordt als relatief goed beoordeeld, maar de scores variëren eveneens sterk 
tussen steunpunten (standaarddeviatie van 1,1; van zeer slecht tot goed). Deze variatie tussen steunpunten 
blijkt ook uit de vaststellingen van de experten: 

 Bij sommige steunpunten is er tot nu toe geen rechtstreekse doorstroming geweest van het 
onderzoek naar het maatschappelijk debat en zeker niet naar de media. Hier moet nog aan 
gewerkt worden, zowel door de beleidsmakers als door het steunpunt zelf. Nu de steunpunten op 
kruissnelheid zijn, is dit meer en meer aan de orde. 

 Andere steunpunten voeden wel het maatschappelijk debat met hun onderzoeksresultaten en zijn 
regelmatig in de media. Het is ook zo dat door de werking van klankbordgroepen en werkgroepen 
binnen de onderzoeksprojecten de afstand met het veld kleiner is geworden. De resultaten stromen 
dus beter door naar buiten. Hier werden ook inspanningen geleverd door o.m. gebruik nieuwsbrief, 
website, symposium, enz. Enkele steunpunten hebben ook geïnvesteerd in het zichtbaar maken 
van hun resultaten, bvb. via hun website, nieuwsbrieven, columns in kranten, congressen, enz.  

 De mate waarin de onderzoeksresultaten doorsijpelen naar het maatschappelijk debat, varieert 
bovendien sterk naargelang de onderzoekslijn en de onderzoekers. Een aantal onderzoekers 
mengen zich actief in maatschappelijke debatten. Sommige onderzoeksresultaten zijn bovendien 
ook relevanter voor maatschappelijk debat. Het te technisch karakter van sommige resultaten is 
daarbij een aandachtspunt. 
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 Tot slot, de toegang tot de datasets voor de Vlaamse overheid wordt eveneens als relatief goed tot 
goed beoordeeld (3,2 op 5). Deze score is echter niet verbeterd sinds de vorige evaluatie. Dit criterium 
vertoont bovendien ook een grote variatie tussen steunpunten (standaarddeviatie van 1,1; van slecht tot 
zeer goed).  

 Volgens sommige beleidsexperten zijn vele datasets van de steunpunten niet toegankelijk voor de 
Vlaamse overheid en is er geen duidelijkheid over de toegang voor de Vlaamse overheid tot deze 
data. Tot op heden is er binnen veel steunpunten geen regeling over de toegang tot sommige 
datasets door de Vlaamse overheid. De toegang tot datasets blijkt evenwel niet altijd mogelijk gelet 
op de non-disclosure verplichting van de onderzoekers in het kader van de privacywetgeving. Van 
bij de start zouden zeer concrete afspraken gemaakt moeten worden over de toegang tot de 
datasets die werden opgebouwd door het steunpunt: wie heeft toegang, op welke manier, waar 
worden de data bewaard…? Op die manier zouden discussies hieromtrent vermeden kunnen 
worden in de loop van de werkzaamheden van het steunpunt. 

 Andere datasets zijn wel, via bvb. de website van de steunpunten of via CD-rom, ter beschikking 
gesteld van de Vlaamse overheid en zijn hier concrete afspraken over met de beleidsdomeinen. Bij 
enkele steunpunten is de afspraak om de datasets bij afsluiting van de opdracht over te dragen aan 
de opdrachtgevende overheden.  

 Een centraal publicatieplatform met de onderzoeksresultaten van de steunpunten (zoals papers, 
rapporten, presentaties, data…) wordt door de meeste beleidsexperten als een meerwaarde gezien 
vooral om de onderzoeksresultaten die voortvloeien uit de drie generaties steunpunten te bundelen 
en permanent beschikbaar te maken. Momenteel verdwijnt de onderzoeksoutput van een 
steunpunt gemakkelijk na het aflopen van de beheersovereenkomst. Er is ook nog steeds een grote 
nood aan het ontsluiten van onderzoeksresultaten op een voldoende toegankelijke manier naar de 
doelgroep toe. De meerwaarde zou hierdoor ook liggen in het feit dat geïnteresseerden slechts één 
website (of dergelijk) moeten consulteren om onderzoek over Vlaanderen en gefinancierd binnen 
het steunpuntenprogramma te raadplegen. Voor andere wordt een centraal publicatieplatform met 
de onderzoeksresultaten van de steunpunten niet aanzien als de oplossing voor de goede 
verspreiding van de resultaten van steunpunt an sich, maar zou de administratieve last ervan 
misschien kunnen verlagen en de toegankelijkheid van de resultaten vergroten. 

4.2.6 Relatie tussen steunpunten en derden 

Tabel 9: Scores beleidsevaluaties tweede (2010) en derde generatie (2014) 

Beleidsevaluatie 2010 2014 

Beroep van derden op de steunpunten 3,2 3,8 

Uitwisseling van kennis en expertise tussen de steunpunten en derden 2,8 3,7 

Samenwerking met andere steunpunten en onderzoeksgroepen 2,0 3,4 

Bron: IDEA Consult op basis van beleidsevaluaties 2de generatie en 3de generatie steunpunten ; Score van 0 tot 5 :0 = zeer 
slecht, 1 = slecht, 2 = relatief slecht, 3 = relatief goed, 4 = goed en 5 = zeer goed; 

 Het beroep van derden op de steunpunten wordt als relatief goed tot goed beoordeeld (3,8 op 5), maar 
veel experten hebben hier echter geen mening over (onvoldoende zicht op).  

 Derde partijen zouden regelmatig een beroep doen op de expertise van de steunpunten. Dit 
gebeurt onder ander via het raadplegen van de websites, persartikels, enz. Bovendien ontvangen 
de steunpunten regelmatig vragen van derden i.v.m. hun werk en de onderzoeksprojecten, 
namelijk van collega-wetenschappers uit binnen- en buitenland.  

 Sommige beleidsexperten geven aan dat er veel vragen zijn van derden naar het gebruik en de 
expertise van enkele steunpunten maar dat het voor hen echter niet altijd mogelijk is om aan deze 
vraag tegemoet te komen. Wanneer het louter om informatieverstrekking gaat, beantwoorden de 
steunpunten dit zonder problemen. 
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 Andere geven aan dat de vragen van derden bereidwillig worden beantwoord, als deze bijkomende 
opdrachten de taken uit het meerjarenplan niet in het gedrang brengen. Sommige steunpunten 
hebben in hun meerjarenplanning expliciet ruimte voorzien om expertise te delen en 
maatschappelijke dienstverlening aan te bieden. Dit zorgt ervoor dat de dagelijkse werking niet in 
het gedrang komt zelfs al er veel vragen van derden komen. 

 Tot slot geven een aantal beleidsexperten aan hier onvoldoende zicht op te hebben. 

 De uitwisseling van kennis en expertise tussen de steunpunten en derden wordt als relatief goed 
tot goed beoordeeld (3,7) en is sterk verbeterd sinds de vorige evaluatie (2,8). Veel experten hebben hier 
echter eveneens geen mening over (onvoldoende zicht op). 

 Derden worden soms betrokken in de stuurgroepen, werkgroepen en klankbordgroepen waardoor 
er een expertise-uitwisseling kan ontstaan. Hierdoor wordt de kloof tussen de onderzoekswereld en 
het veld kleiner. Deze interactie biedt dan ook een meerwaarde voor de onderzoeksprojecten zelf 
en hun beleidsrelevantie.  

 Steunpunten doen ook beroep op kennis en gegevensbanken van derden en anderzijds wordt ook 
om hun expertise gevraagd door derden. Het geheel is verrijkend voor alle partijen, want vergroot 

de beschikbare kennis en versterkt de netwerking. 

 Medewerkers van sommige steunpunten nemen zelf ook deel aan de thematische werkgroepen 
waar ze - gezien de vrij open samenstelling van deze werkgroepen - door meerdere andere 
deelnemers bevraagd kunnen worden. 

 Sommige experten geven echter aan dat de steunpunten niet nadrukkelijk naar buiten treden en 
dat het delen van expertise eerder door de individuele onderzoekers van de deelnemende 
academische instellingen gebeuren.  

 Tot slot wordt de samenwerking met andere steunpunten en onderzoeksgroepen als relatief goed 
tot goed beoordeeld (3,4). De steunpunten zijn sterk verbeterd sinds de vorige evaluatie op dit criterium 
(2,0) maar veel experten hebben hier eveneens geen mening over (onvoldoende zicht op). 

 Enkele steunpunten hebben samengewerkt met andere steunpunten of onderzoeksgroepen. Het 
uitwisselen van unieke datasets is een belangrijke hefboom voor de samenwerking. De 
steunpuntenfora worden als een goed initiatief vermeld om dergelijke contacten te stimuleren. 

 Bij andere steunpunten werd niet samengewerkt of is de samenwerking minimaal. Dit werd volgens 
verschillende beleidsexperten geremd door gebrek aan traditie binnen de Vlaamse overheid in 
beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking. Samenwerking met andere steunpunten en 
onderzoeksgroepen zou geïntensifieerd worden als de Vlaamse overheid cross-disciplinaire 
samenwerking expliciet zou inbedden in het programma en de werking van de steunpunten.  
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4.2.7 SWOT-analyse van het steunpuntenprogramma  

Tot slot wordt een overzicht gegeven van de SWOT-analyse van de beleidsexperten. 

Sterktes Zwaktes 

Samenstelling en werking van de steunpunten: 

 Onafhankelijkheid van steunpunten 

 Samenwerking in plaats van concurrentie tussen 
onderzoeksinstellingen 

 Professioneel en deskundig team, kwaliteit en 
background van de leden  

 Multidisciplinariteit van teams die elkaar kunnen 
versterken 

 Breed nationaal en internationaal netwerk 

 Beperkte aandacht voor multidisciplinariteit  

 Doorstroming van onderzoek tussen leden van 
steunpunten is niet altijd optimaal 

 In de interne werking moet het steunpunt nog meer als 
een netwerk functioneren die de eigen 
onderzoeksprioriteiten overstijgt 

 Evenredige verdeling tussen partnerinstellingen primeert 
op een adequate afstemming op de beleidsvragen  

Organisatie van de steunpunten: 

 Het concreet ter harte nemen van de taak door 
promotoren 

 Administratieve opvolging en ondersteuning van EWI 

 Governance-structuur (beheerscontract, planning en 
rapportage, stuurgroep, ..) 

 Snelle en efficiënte werking omdat niet telkens 
oproepen moeten worden gelanceerd 

 Logistiek van steunpunten (website, nieuwsbrief, 
administratieve verslaggeving)  

 Onduidelijke oproep vanuit de overheid en niet voldoende 
scherpe onderzoeksthema’s 

 Beperkte betrokkenheid van belangrijke stakeholders bij 
formulering van oproep 

 Tijdslijn doctoraat die niet matcht met looptijd 
steunpuntenprogramma 

 Termijn van vier jaar is te kort; een eindoordeel in jaar 3 is 
nog te vroeg 

 Looptijd van het steunpunt is niet afgestemd op de 
beleidsperiode 

Thematische bepaling van de steunpunten: 

 Transversale werking 

 Bepaalde thema’s staan voor de eerste keer als thema 
op de onderzoeksagenda  

 Beleidsvragen moeten volledig passen binnen LT-
opdrachten 

 Versnipperd over heel wat onderzoeksinstellingen 

Evenwicht tussen beleidsrelevant en wetenschappelijk onderzoek: 

 Open dialoog met beleid en duidelijke coördinatie 

 Balans tussen fundamenteel en beleidsrelevant 
onderzoek 

 Onderzoeksresultaten niet altijd makkelijk in beleid om te 
zetten 

 Geen optimale balans tussen fundamenteel en toegepast 
onderzoek  

 Niet alle onderzoekers hebben evenveel affiniteit of feeling 
met de beleidscontext  

 Vertaling van wetenschappelijk jargon naar praktisch 
beleidsrelevant advies  

Resultaten van de steunpunten: 

 Hoge academische kwaliteit en opgebouwde expertise 

 Betrouwbare monitoring en expertise 

 Unieke dataset  

 Lange termijn capaciteitsopbouw (expertise, PhD's, 

 Groot aandeel langetermijnonderzoeksprojecten: meer 
flexibiliteit inbouwen m.b.t. kortetermijnonderzoek  

 Gebrek aan middelen en mensen voor 
kortetermijnonderzoek 

 Geen eenduidige doelstellingen voor alle steunpunten: 
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longitudinaal onderzoek, data-analyse, ervaren 
onderzoekers) 

overheid moet duidelijker formuleren wat beleidsrelevante 
output moet zijn van steunpunt  

 Het steunpunt met haar situering in het academische 
milieu, staat soms ver af van de praktijk en de timing van 
het beleid 

Valorisatie van de resultaten van de steunpunten: 

 Steunpuntenforum (opportuniteit die verder 
doorgetrokken moet worden) 

 Interactie met alle stakeholders: dialoog tussen 
onderzoekers en praktijkmensen (bvb. 
klankbordgroepen) 

 Toegankelijkheid van data voor beleid 

 Gebrek aan tijd / ruimte om resultaten te kunnen 
valoriseren 

 Beperkte samenwerking tussen steunpunten  

 Onvoldoende internationale samenwerking en netwerking 

Opportuniteiten Bedreigingen 

Samenstelling en werking van de steunpunten: 

 Kennisuitwisseling en kritische peer-review over 
universitaire groepen heen 

 De steunpunten zijn door de samenwerking vertrouwd 
met het maken van afspraken met andere 
steunpunten. Vanuit die ervaring zou samenwerking 
rond transversale thema’s vlotter kunnen verlopen. 

 Moeilijk om beroep te doen op andere experten buiten het 
steunpunt die zich profileren op dezelfde thema’s 

Organisatie van de steunpunten: 

/ 

 Stopzetten van de financiering door het steunpunten-
programma waardoor de longitudinale dataverzameling en 
analyse niet meer kan verder gezet worden 

 Terugschroeven budgetten  

 De onzekere toekomst van de steunpuntwerking als gevolg 
van de nakende besparingen leidt mogelijk tot het vertrek 
van onderzoekers die elders werkzekerheid zoeken. Dit 
vormt een grote bedreiging voor de kennis- en 
capaciteitsopbouw 

Thematische bepaling van de steunpunten: 

 De multidisciplinaire aanpak wordt belangrijker  
 Het steunpuntprogramma ligt voor meerdere jaren vast 

maar beleid heeft nood aan ad-hoc wetenschappelijke 
ondersteuning bij actuele thema’s 

Evenwicht tussen beleidsrelevant en wetenschappelijk onderzoek: 

 Meer ruimte voor ad hoc onderzoek inbouwen in de 
beheersovereenkomst, zal maken dat de 
beleidsrelevantie van het geleverde werk stijgt en dat 
de functioneel aansturende minister meer 
rechtstreekse relevantie aan het steunpunt zal 
toekennen 

 Wetenschappelijke onderbouwing van 
beleidsvoorstellen wordt belangrijker 

 Andere verwachtingen t.a.v. steunpunt: de universiteiten 
verwachten iets anders ivm de overheid 

 Bestaande publicatiedruk in academische wereld gaat ten 
koste van beleidswerk 

 De academische agenda, en focus van wetenschappers op 
eigen onderzoeksvragen 

Resultaten van de steunpunten: 

 Investeringen in grootschalige datasets opent 
mogelijkheden voor onderzoek 

/ 
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 De besparingen binnen de overheid zullen de nood aan 
meer evidence-based beleid vergroten omdat middelen 
gerichter ingezet moeten worden 

 Belang dat Europa hecht aan evidence-based beleid en 
periodieke oproepen in dit verband 

Valorisatie van de resultaten van de steunpunten: 

 Pionier spelen voor nieuw onderzoek (nationaal / 
internationaal) 

 De strenge eisen van de privacywetgeving verhinderen een 
vlotte toegang, uitwisseling en gebruik van beschikbare 
(gekoppelde) administratieve data 

 Lage absorptiecapaciteit van de overheid 

 Fragmentarisch gebruik van resultaten door het beleid, er 
is te selectieve aandacht voor onderzoek naargelang de 
beleidsrelevantie 
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4.3 Zelfevaluatie van de steunpunten 

In onderstaande tabel wordt een samenvatting weergegeven van de SWOT-analyse van het 
steunpuntprogramma volgens de steunpunten zelf.  

Sterktes Zwaktes 

Samenstelling en werking van de steunpunten: 

 De samenwerking in plaats van concurrentie tussen 
onderzoeksinstellingen 

 Multidisciplinariteit van de teams die elkaar kunnen 
versterken 

 Integratie van steunpunten in universiteiten 

 Onafhankelijkheid van de steunpunten 

 Dankzij de samenwerking op lange termijn kennen alle 
teams elkaars zwaktes en sterktes 

 Logistiek van steunpunten (website, nieuwsbrief, 
administratieve verslaglegging)  

/ 

Organisatie van de steunpunten: 

 Lange termijn programmeringsperiode 

 De omvang van de financiering 

 Flexibiliteit om budgetten te gebruiken, binnen de 
onderzoekstrajecten 

 Governance-structuur (beheerscontract, planning en 
rapportage, stuurgroep, ..) 

 De ondersteuning door een aparte coördinatie-eenheid 
en budget 

 De mogelijkheid om promovendi en postdoctorale 
onderzoekers tewerk te stellen 

 Goed gedefinieerde projecten en een duidelijk 
meerjarenplan als uitgangspunt 

 De opvolging en ondersteuning van EWI 

 De jaarprogramma's en jaarverslagen laten toe om het 
programma te beheren, terwijl de administratieve 
lasten op een redelijk niveau worden gehouden 

 Niet respecteren van de contractuele bepalingen (looptijd) 

 Administratieve lasten en rapportage: nood aan een 
volledig uitbetaalde coördinerende functie in de 
steunpunten 

 Regels voor de overdracht van budget naar volgende jaren 
voor onderdelen van het jaarlijks budget  

 Doorlooptijd van 4 jaar, en geen overeenkomt met de 
beleidscyclus 

 Toekenning opdracht en contractuele onderhandelingen: 
zouden minimaal 4 maanden voor de start van het 
steunpunt moeten worden afgerond 

Thematische bepaling van de steunpunten: 

 De relatieve vrijheid voor het formuleren van een 
onderzoeksprogramma, vrijheid in het aantrekken en 
het kiezen van personeel 

 Versnippering van middelen  

 Beperkte aandacht en financiering voor transdisciplinair 
onderzoek 

 Onduidelijke oproep vanuit de overheid, waar niet duidelijk 
in staat wat de verwachtingen van het beleid zijn t.o.v. 
steunpunten via afstemming tussen overheid, stakeholders 
en wetenschappers  

Evenwicht tussen beleidsrelevant en wetenschappelijk onderzoek: 
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 De balans tussen lange termijn fundamenteel 
onderzoek en korte termijn beleidsrelevant onderzoek 

 De dialoog tussen beleidsmakers, de actoren in het 
beleidsdomein en de academische 
onderzoeksomgeving 

 Unieke opportuniteit voor de overheid om academisch 
talent te gebruiken voor maatschappelijke relevante 
issues 

 Onvoldoende interactie tussen onderzoek en beleid, om 
feedback op inhoud mogelijk te maken (via werkgroepen) 

 Niet optimale balans tussen fundamenteel en toegepast 
onderzoek 

 Gebrek aan eenduidige procedures en quotas voor korte 
termijn ad hoc onderzoek 

Resultaten van de steunpunten: 

 Beperkt deel van ad hoc opdrachten 

 De hoge wetenschappelijke standaarden 

 Lange termijn verzameling en ontwikkeling van data  

 Beperkte onderscheid tussen beleidsrelevant en 
beleidsvoorbereidend onderzoek 

 Tussenkomst van de overheid in onderzoek 

Valorisatie van de resultaten van de steunpunten: 

 Het steunpuntenforum  

 Interface van politiek, bestuur en academische wereld 

 De betrokkenheid van stakeholders en experten in het 
onderzoek, de nauwe contacten van de steunpunten 
met deze actoren 

 Absorptiecapaciteit van het beleid 

 Onvoldoende tijd / ruimte om resultaten te kunnen 
valoriseren 

 Beperkte samenwerking tussen steunpunten  

 Geen protocol voor het gebruik van gegevens 

Opportuniteiten Bedreigingen 

Samenstelling en werking van de steunpunten: 

 Investeringen in sterke academische netwerken om 
samenwerkingen op lange termijn te garanderen 

 Het opbouwen van vertrouwen tussen 
onderzoeksteams en tussen de steunpunten en 
overheden 

 Gebruik maken van interdisciplinaire 
onderzoekscontext van universiteiten en hun 
wereldwijde netwerken 

 Opportuniteit om de toenemende Europese 
onderzoeksfinancieringen naar Vlaanderen aan te 
trekken (H2020) 

 Onvoldoende openlijke steun voor het 
steunpuntenprogramma van de colleges van bestuur van 
universiteiten 

 Capaciteitsverlies bij zowel het beleid als bij de 
steunpunten 

 Gebrek aan flexibiliteit in de organisatie en werking van de 
steunpunten 

Organisatie van de steunpunten: 

 

 De onzekerheid over de voortzetting van de steunpunten  

 Budgetbeperkingen: een afname van het beschikbare 
budget zou een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van 
het onderzoek vormen 

 De economische context en de budgettaire besparingen 

 Periode van 4 jaar 

 Moeite voor het aantrekken (en behouden) van 
competente onderzoekers vanwege het beperkte 
perspectief en zekerheid van de steunpunten 

 Bureaucratische procedures 
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Thematische bepaling van de steunpunten: 

 De mogelijkheden om transversale studies op te zetten 
op basis van de verschillende datasets die werden 
verzameld/ontwikkeld door de 21 steunpunten 

 Structurele middelen voor bepaalde specifieke 
onderzoekstopics, waar geen structurele middelen voor 
zijn 

 Aanhoudende fragmentatie in plaats van tranversaliteit 

Evenwicht tussen beleidsrelevant en wetenschappelijk onderzoek: 

 Opportuniteit om deel te nemen aan 
beleidsvoorbereiding als onderzoeker 

 Verlies van interesse vanuit beleidsmakers 

 Combinatie van beleidsrelevant en fundamenteel 
onderzoek maakt het uitblinken in beide tegelijk (ook in 
internationaal perspectief) moeilijk 

Resultaten van de steunpunten: 

 Opportuniteit om data te verzamelen en gebruik te 
maken van administratieve gegevens waar geen 
toegang op was in het verleden (Big data bronnen) 

 Complexere samenleving verhoogt nood aan 
wetenschappelijke expertise 

 De opleiding van jonge onderzoekers gespecialiseerd in 
het beleidsonderzoek is een aanwinst voor zowel de 
Vlaamse administratie (veel van deze onderzoekers 
beginnen een baan in de administratie later op en 
brengen hun expertise met hen mee), en voor de 
toekomstige carrières van deze jonge onderzoekers 

 Lange termijn capaciteitsopbouw (expertise, PhD's, 
longitudinaal onderzoek, ..) 

 Druk van de beleidsmakers om alleen onderzoeksresultaten 
te leveren gebaseerd op de korte termijn of ad hoc 
onderzoek 

 Bibliometrische monitoring van de prestaties van het 
onderzoek in de academische wereld bedreigt 
beleidsonderzoek in alle domeinnamen 

 Te veel de nadruk op korte termijn opdrachten of 
repetitieve opdrachten, waardoor steunpunten 
gesubsidieerde adviesbureaus voor administraties worden 

 Te grote focus op wetenschappelijke output die de 
informatiestroom naar het beleid zou belemmeren 

Valorisatie van de resultaten van de steunpunten: 

 Sterkere samenwerking tussen steunpunten door 
middel van gezamenlijke onderzoekslijnen en 
investeringen in data 

 Investeringen in grootschalige datasets opent enorme 
mogelijkheden voor onderzoek, ook buiten het 
steunpunt 

 Professionalisering van steunpunten in 
communicatiestrategieën 

 Het verstrekken van een platform voor onderzoek, 
beleidsvorming en middenveld 

 Steunpuntenforum: het zou interessant en nuttig 
kunnen zijn om een laatste steunpuntenforum te 
organiseren waar de belangrijkste resultaten van elk 
steunpunt gepresenteerd kan worden. Dit kan het 
belang van transversaal onderzoek aantonen 

 Worden gezien als een 'uitgebreide dienst' van de 
administratie om ad hoc vragen te antwoorden in functie 
van beleidsagenda  

 Toename van privacy en confidentialiteit van data 
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5/ Positie t.a.v. het programma voor beleidsrelevant onderzoek 

In dit deel brengen we de antwoorden op de meta-evaluatievragen van de beleidsactoren, de wetenschappelijke 
actoren en de steunpunten zelf samen. Deze meta-evaluatievragen hebben betrekking op de visie op 
beleidsrelevant onderzoek en de positionering van de steunpunten. Tevens worden in een vergelijkende analyse 
drie verschillende modellen voor beleidsrelevant onderzoek naast elkaar gelegd.  

5.1 Visie op beleidsrelevant onderzoek 

Tijdens de zelfevaluatie, de beleids- en de wetenschappelijke evaluatie werd bij de verschillende actoren naar hun 
visie op het steunpuntenprogramma gevraagd; wat houdt beleidsrelevant onderzoek in, wat zijn de doelstellingen 
en wat wordt ervan verwacht. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de krachtlijnen over deze visie op het 
steunpuntenprogramma. 

Tabel 10: Krachtlijnen visie op beleidsrelevant onderzoek 

Steunpunt Beleidsactoren Wetenschappelijke actoren 

Beleidsrelevant onderzoek omvat 

 Fundamenteel en beleidsonderzoek; 

 Fundamenteel onderzoek 
biedt beleidsonderzoek 
het nodige kader voor 
analyse en interpretatie. 

 Beleidsonderzoek 
beschrijft en analyseert 
beleidsprioriteiten en 
maatschappelijke 
problemen en moet 
inzichten en 
aanbevelingen voorzien 
voor de beleidsmakers. 

 

 Strategisch (keuze tussen 
beleidsalternatieven) en/of 
instrumenteel (data verzamelen, 
ontwikkel van tools) onderzoek; 

 Hulp bij voorbereiden (ex-ante), 
monitoren (tijdens) en evalueren 
(ex-post) van beleid; 

 Combinatie van langetermijn- en 
kortetermijnopdrachten. 

 Onderzoek relevant voor 
beleidsvoorbereiding, 
beleidsondersteuning en 
beleidsuitvoering; 

 Onderzoek coherent met monitoring 
en evaluatie (ex-post en ex-ante) van 
beleid; 

 Kwantitatief en kwalitatief onderzoek; 

 Wetenschappelijk onderbouwd. 

Vertaling van wetenschap naar 
beleid: 

 Cijfermatig monitoren (en 
duiden) van belangwekkende 
ontwikkelingen; 

 Aandragen, vertalen en filteren 
van belangwekkendste 
wetenschappelijke inzichten 
over de achtergronden, 
verklaringen en dynamiek van 
sociale processen die tot 
onderwerp zijn van beleid, 
dusdanig dat het beleid 
daarmee verder kan; 

 Aanreiken van vergezichten, 
scenario’s en nieuwe concepten 

Beleidsrelevant onderzoek is onafhankelijk 

Kritisch en autonoom uitgevoerd:  

 Kern principes van academische 
vrijheid zijn ook van toepassing op 
beleidsrelevant onderzoek. 

 Het steunpunt mag geen claims 
maken die verder gaan dan deze 
ondersteund door het onderzoek. 

Onderzoek voldoende objectief en 
onafhankelijk (en ook kritisch). 

 

 Belangrijk om een 
onafhankelijke positie te 
behouden; 

 Resultaat moet neutraal zijn. 
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Pro-actief/re-actief beleidsrelevant onderzoek 

Aanbevelingen kunnen specifieke 
antwoorden op beleidsvragen bieden 
maar ook betrekking hebben op een 
bredere topic waarin de overheid een 
verantwoordelijkheid heeft. 

 

 Antwoorden bieden op vragen van 
beleidsmakers over beleid maar ook 
zelf bepaalde problematieken 
signaleren die relevant zijn voor het 
beleid (proactief) 

 Voldoende flexibiliteit om te kunnen 
inspelen op acute vragen of noden. 

Beleidsrelevant onderzoek moet niet 
alleen reageren op de 
beleidsmakers, maar moeten ook 
zelf de onderwerpen bepalen. Dit 
vraagt om meer middelen om 
fundamenteel onderzoek uit te 
voeren en om toegepast onderzoek 
met betrekking tot de uitkomsten 
van het fundamenteel onderzoek te 
ontwikkelen. 

Beleidsrelevantie van onderzoek 

 

 Beleidsaanbevelingen moeten een 
duidelijke praktische inpasbaarheid 
hebben in het beleid; 

 Onderzoeksopzet heeft een link met 
beleid en is bij voorkeur in 
samenspraak met het beleid bepaald; 

 Beleidsrelevant onderzoek moet 
voldoende ontsloten worden: 
voldoende nadenken op de wijze 
waarop resultaten beschikbaar 
gesteld worden en voldoende 
transparantie naar de wijze waarop 
deze resultaten tot stand kwamen. 

 De verspreiding van 
beleidsrelevante 
onderzoeksresultaten moet 
gebruik maken van kanalen die 
gemakkelijk toegankelijk zijn 
voor beleidsmakers; 

 Er is een behoefte aan de 
vertaling van wetenschappelijk 
werk richting beleidsopgaven. 
Andersom is het ook goed als 
wetenschappers kennis nemen 
van thema’s waar 
beleidsmakers mee worstelen 
alsmede van de praktijkervaring 
en van beleidsmakers; 

 Beleidsrelevantie is een 
belangrijk, maar soms 
ondergewaardeerd aspect van 
onderzoek. 

Bijdrage aan en interactie met maatschappij 

 Brede maatschappelijke invalshoek 
(maatschappelijke evoluties, 
behoeften en verwachtingen); 

 Transparantie naar beleid, 
stakeholders en maatschappij; 

 Toegankelijk en verstaanbaar; 

 Belangrijk om contact te houden 
met stakeholders. 

 Maatschappelijk draagvlak; 

 Formuleren van gefundeerde 
conclusies die ook de burgers en de 
organisaties beter inzichten geven 
over noden/prioriteiten van beleid; 

 Input van actoren en samenwerking 
met verschillende actoren; 

 Beleidsrelevant onderzoek dient 
rekening te houden met de bestaande 
context en actuele situatie, en 
onderzoekers dienen voldoende 
voeling te hebben met de sector en 
het beleid. 

 Wetenschappers moeten ook 
interesse hebben in 
maatschappelijke thema’s.  

 Maatschappelijke relevantie is 
een belangrijk, maar soms 
ondergewaardeerd aspect van 
onderzoek; 

 Beleidsrelevant onderzoek is 
niet alleen belangrijk voor 
beleidsmakers en stakeholders 
(voor evidence-based en 
geïnformeerd beleidsvorming) 
maar ook voor universiteiten en 
onderzoekscentra. Deze laatste 
zien zo hoe hun kennis 
toegepast wordt en wat de 
impact is.  
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Op de vraag wat beleidsrelevant onderzoek inhoudt hebben de steunpunten zelf vaak een onderscheid gemaakt 
tussen beleidsrelevant- en beleidsvoorbereidend onderzoek (beleids- en wetenschappelijk actoren zijn in 
hun evaluatie niet dieper ingegaan op dit onderscheid). Beleidsrelevant onderzoek focust volgens de steunpunten 
op onderzoek in één of meerdere stadia van de beleidscyclus: 

 Beleidsvoorbereidend proces: onthullen van (maatschappelijke) trends, kosten/baten analyse, scenario-
analyse enz. 

 Beleidsuitvoering: monitoring van het beleid, monitoring van proces enz. 

 Beleidsevaluatie: effectiviteit en efficiëntie van het gevoerde beleid, de aanbevelingen van zowel goede als 
slechte praktijken enz. 

Niet alle beleidsrelevant onderzoek is echter beleidsvoorbereidend onderzoek:  

 Beleidsvoorbereidend onderzoek gaat een stap verder dan het beleidsgeoriënteerd onderzoek in de zin dat 
het betrokken raakt bij de beleidsvormingscyclus. Beleidsvoorbereidend onderzoek kan bijvoorbeeld de 
vereiste gegevens voorbereiden en kan misschien de controle of evaluatie van bepaalde beleidsmaatregelen 
doen. 

 Het toepassingsgebied van beleidsvoorbereidend onderzoek is anders aangezien het wordt gedreven door de 
behoeften van de beleidscyclus.  

 Beleidsvoorbereidend onderzoek is meer gefocust dan beleidsrelevant onderzoek terwijl wetenschappelijk 
denken meer geïntegreerd is in beleidsrelevant onderzoek.  

Volgens de steunpunten vallen bepaalde taken buiten de reikwijdte van beleidsrelevant onderzoek, bijvoorbeeld: 

 Administratieve bijstand, beleidsvoorbereiding en politieke besluitvorming: Via haar aanbevelingen en 
wetenschappelijke basis kan onderzoek echter administratieve ambtenaren helpen bij hun 
beleidsvoorbereiding en beslissingsnemers ondersteunen bij hun keuzes. 

 De feitelijke implementatie, monitoring, of de evaluatie van het beleid, en de politieke keuzes die ermee 
gepaard gaan: Dergelijke maatregelen komen voort uit de beleidsvormingscyclus en zijn politiek van aard. 
Dit geldt ook voor de conclusies die getrokken worden op basis van dergelijke monitoring en evaluatie.  

Bij de beleidsactoren en bij de steunpunten zelf werd tevens geïnformeerd naar hoe het huidige 
steunpuntenprogramma zich verhoudt tot hun visie op beleidsrelevant onderzoek. Wetenschappelijke experten 
gaven ook aanvullingen over een paar aspecten van het steunpuntenprogramma hoewel deze aspecten niet 

letterlijke bevraagd werden zoals bij de zelfevaluatie en de beleidsevaluatie. Een overzicht van de verschillende 
aspecten per type actor wordt gegeven in Tabel 10. 
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Tabel 11: Bespreking van verschillende aspecten van het steunpuntenprogramma10 

Steunpunt Beleidsactoren Wetenschappelijke actoren 

Regelgeving van het steunpuntenprogramma 

 Er is geen eenduidige mening over de 
regelgeving: volgens sommigen is de 
regelgeving ok, volgens anderen is ze 
te formeel en complex. 

 De oproep moet de bestaande 
beleidsnoden in detail beschrijven. Er 
wordt voorgesteld om af te zien van 
het formuleren van specifieke 
onderzoeksvragen of van een 
overzicht van specifieke stappen in 
het onderzoek. Overleg moet er voor 
zorgen dat de noden en 
verwachtingen van beide partijen 
duidelijk zijn en dat hieraan voldaan 
kan worden. 

/ / 

Organisatie en werking 

 Voorkeur voor een duur van 5 jaar 
i.p.v. 4 jaar (vb. beter voor 
doctoraatstrajecten). 

 Belang van een coördinatie cel 
(fulltime coördinator) en toewijzing 
van middelen hiervoor. 

 Mogelijkheid om te werken met een 
budget voor een periode langer dan 
één jaar. 

 Bij het niet behoorlijk of niet 
tijdig uitvoeren van de taken 
zou bijsturen en optreden 
eenvoudiger moeten zijn. 

 

 Idealiter heeft een 
competentiecentrum voor een 
bepaald beleidsgebied behoefte 
aan langere termijn 
ondersteuning zodat de gewenste 
lange termijn impacten 
gerealiseerd en de competenties 
behouden kunnen worden. Het 
oprichten van langetermijn 
relaties met beleidsmakers en 
stakeholders is zeer belangrijk om 
beleidseffecten te bereiken. 
Langere termijn financiering (vb. 
10 jaar met een evaluatie om de 
2 jaar) kan helpen. 

Opbouw wetenschappelijk potentieel en capaciteit 

 Moet niet beschouwd worden als 
hoofdobjectief van het programma. 

 Er wordt wel aangegeven dat er in 
Vlaanderen wetenschappelijke 
capaciteit opgebouwd wordt. Maar de 
opportuniteiten zijn beperkt door: 

 druk om te focussen op 
korte termijn/direct 
relevant onderzoek; 

 relatief beperkte 
beschikbaarheid van 
middelen en tijdskader. 

 Steunpuntprogramma steunt 
niet direct opbouw van 
wetenschappelijk potentieel 
en capaciteit, aangezien het 
mogelijk is dat na de periode 
een ander consortium 
onderzoek uitvoert over het 
thema. Tevens is deze 
opbouw moeilijk door 
personeelswissels.  

 Voor een steunpunt die 
meerdere generaties lang 
functioneert verwacht men 
toch enige opbouw.  

/ 

                                                      

10 Dit tabel vermeld enkel de antwoorden van de steunpunten, beleidsexperten en wetenschappelijke experten op de meta-
evaluatievragen. De verschillende aspecten van het steunpuntenprogramma werden ook besproken in de individuele 
steunpuntrapporten en in hoofdstuk 4, maar worden hier niet herhaald.    
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Beleidsvalorisatie 

 Taak van de overheid 

 Veel variantie in 
beleidsrelevantie, kwaliteit en 
direct toepasbaarheid van de 
onderzoeksprojecten 

/ 

Maatschappelijke valorisatie11 

 Initiatief van stakeholders is hierbij 
vereist 

/ / 

Evenwicht tussen fundamenteel onderzoek en beleidsvragen 

 Het is algemeen een uitdaging om 
het evenwicht te vinden/bewaren. 

 Verschillen in het evenwicht tussen 
de steunpunten (sommige eerder ok, 
voor andere eerder moeilijk). 

 Sterke focus op fundamenteel 
onderzoek. Meer evenwicht 
tussen fundamenteel 
onderzoek en beleidsvragen 
is nodig. 

 Beleidsrelevant onderzoek moet 
een balans vinden tussen de druk 
om resultaten op korte termijn op 
te leveren en de druk om 
wetenschappelijke nauwkeurige 
resultaten op te leveren.  

Afstemmen tussen legislatuur en looptijd van het programma 

 Onduidelijkheid of dit nodig is voor 
een goede werking van de 
steunpunten. 

 De gedeeltelijk overlap biedt 
mogelijkheden om onderzoek te 
ontwikkelen buiten de scope van de 
legislatuur. 

 Maar minder continuïteit in onderzoek 
betreffende beleidsvragen en meer 
druk op snelle uitkomsten van 
kortetermijnopdrachten en een 
mogelijke shift in deze topics bij een 
nieuwe legislatuur. 

 Continuïteit in onderzoek is 
belangrijk voor opbouw en 
behoud van expertise en het 
kunnen voltooien van 
programma’s. Een langere 
overeenkomst (5 jaar) zou 
nuttig zijn voor de 
continuïteit. 

 

/ 

Evaluatie (Periodieke/ tussentijdse) 

 Uitgebreide evaluatie. 

 Op een tijdstip waarbij nog 1/3 van 
de termijn volgt. 

 Komt kort na de periodieke evaluatie. 

 Mogen elkaar niet te snel 
opvolgen. 

 Eindevaluatie vindt plaats 
wanneer het onderzoek nog 
niet afgerond is. 

 Suggesties die opgenomen 
worden in de evaluatie 
moeten beter opgevolgd 
worden. 

 De tijdspanne, zeker in relatie tot 
de timing van de evaluatie, was 
te kort. Veel aspecten moesten 
tegelijkertijd opgenomen worden 
(Vlaamse én internationale 
relevantie, doctoraten én 
kortetermijnprojecten, 
verschillende 
onderzoeksthema’s). Dit heeft als 
risico dat alle taken en 
objectieven niet uitgevoerd 
worden op het hoogste niveau. 
De evaluatie lijkt te vroeg te 
komen. 

/: Geen informatie in de meta-evaluatie vragen 

                                                      

11  Er werden bijna geen antwoorden bekomen over de maatschappelijke valorisatie van het steunpuntenprogramma  
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5.2 Positie t.o.v. het huidige steunpuntenprogramma 

5.2.1 Visie op de toekomstige positionering van de steunpunten ten aanzien van de 
beleidsdomeinen 

Zowel beleidsactoren als steunpunten werden bevraagd over hun visie op de toekomstige positionering van de 
steunpunten ten aanzien van de beleidsdomeinen en of een sterkere organisatorische of procesmatige integratie 
of afstemming van de steunpunten in de beleidsdomeinen wenselijk is voor toekomstig beleidsrelevant 
onderzoek.  

Zowel bij de steunpunten zelf als bij het beleid is een voorkeur voor het behoud van de huidige format van het 
steunpuntenprogramma. Toch waren er een aantal argumenten pro en contra een betere integratie van het 
steunpunt in het departement.  

 Vanuit de steunpunten werden er een paar argumenten aangehaald tegen een sterkere vorm van integratie 
van steunpunt in het departement: 

 Mogelijke shift van beleidsrelevant onderzoek naar beleidsvoorbereidend onderzoek (zeker m.b.t. 
kortetermijnonderzoek); 

 Belemmeren van verdere ontwikkeling van academische eisen voor onderzoek; 

 Remt kruisbestuiving tussen universiteiten en steunpunten; 

 Blootstelling van steunpunt aan toenemende bureaucratie. 

 Terwijl er vanuit het beleid toch een aantal argumenten kwamen voor een sterkere vorm van integratie: 

 Verwachtingen over output liggen nogal sterk uit elkaar. Steunpunten staan soms te ver af van het 
beleid en administratie om goed wetenschappelijk te ondersteunen; 

 Overheid wordt afhankelijk van steunpunten in verband met data input en kennis aangezien dit niet 
meer intern binnen de Vlaamse overheid zit; 

 Meer kansen naar absorptie door de beleidsdomeinen. 

De steunpunten geven ook aan dat een termijn van 4 jaar te kort is. Een periode van 5 jaar zou beter zijn. 
Sommige zijn zelfs voorstander van een meer permanente status. Een hernieuwbaar contract (4 à 5 jaar) geeft 
incentieven om goed te presteren. Maar er is ook mogelijke schade door discontinuïteit (stopzetten van data 

verzameling, onderbreken van doctoraten, verlies van expertise, onafgewerkt onderzoek enz.). Daarom wordt een 
meer permanente status van de steunpunten inclusief evaluatie en incentieven per onderzoekslijn voorgesteld. 
Een gelijkaardig voorstel werd gedaan vanuit de wetenschappelijke actoren. 

Tevens werden door de steunpunten een aantal opmerkingen gemaakt over de samenstelling van de 
onderzoeksteams. Er werd aangehaald dat de betrokkenheid van doctoraatsstudenten in het onderzoek een 
absolute toegevoegde waarde heeft. Dit omdat de doctoraatsperiode één van de meest productieve periode is in 
het leven van een onderzoeker. Administraties kunnen echter geen doctoraatsstudenten benoemen. Eén 
steunpunt opperde ook de optie dat het programma investeert in senior onderzoekers die deeltijds aan de 
universiteit werken en deeltijds voor de interne studiedienst van de overheid. Dit zou de overdracht van modellen 
bevorderen en de interne processen gebaseerd op onderzoeksontwikkeling bevorderen. Volgende tabel geeft een 
overzicht van de krachtlijnen m.b.t. de positionering van het steunpuntenprogramma per type actor (positie, 
thematische sturing, interactie en aansturing). 
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Tabel 12: Overzicht krachtlijnen m.b.t. positionering van de steunpunten 

 Steunpunt Beleidsactoren 

Positie  Sterke waardering van het huidige programma: 
Beleidsonderzoek is neutraal, objectief en 
autonoom en wordt best uitgevoerd door een 
onafhankelijke partner. 

 Toenemende behoefte om meer nadruk te leggen 
op evidence-based beleidsvorming en best-
practices (versus theoretische assumpties en 
hypotheses). 

 Er is een sterke relatie nodig (gebaseerd op 
inhoud) tussen de verschillende domeinen van 
een steunpunt. 

Sterke waardering huidig programma:  

 Onderzoek voldoende objectief en 
onafhankelijk (en ook kritisch); 

 Transversaal; 

 Maar toch vaak vraag naar een verhoging van 
de beleidsrelevantie van het onderzoek. 

Thematische 
sturing 

Geen eenduidig antwoord: 

 Steunpunt adresseert transversale problemen 
(over verschillende overheidsdepartementen) 
omdat voornamelijk hier nieuwe inzichten 
bekomen kunnen worden. 

 Eén-op-één relatie met het departement. 

Geen eenduidig antwoord: 

 Multidisciplinariteit wordt wel als grote 
meerwaarde gezien. 

 Eén-op-één relatie tussen het 
beleidsdomein/agentschap en het steunpunt. 

Interactie  Belang van een goede communicatie tussen 
onderzoek en beleid (en deze communicatie kan 
nog verder uitgewerkt worden).  

 Nauwere samenwerking met andere steunpunten 
en studiediensten kan de efficiëntie verhogen. 

 Regelmatige en informele contacten met een 
kleine groep vertegenwoordigers van de overheid 
voor en tijdens het onderzoek zodat de 
onderzoeksagenda’s goed gedefinieerd worden. 

 Nauwere contacten en samenwerking tussen 
steunpunt en het beleid is nodig (zowel voor 
als tijdens de uitvoering van het onderzoek). 

 Horizontale afstemming tussen de steunpunten 
is zeer vruchtbaar gebleken. 

 

Aansturing  Sterkere procesgeoriënteerde harmonisatie met 
betrekking tot de verdeling van 
verantwoordelijkheden, rollen, taken, vrijheid en 
werkprocedures. 

 Nood aan duidelijke communicatie van het beleid 
over hun verwachtingen en aan een 
overeenkomst tussen beide partijen over de 
onderzoeksagenda. 

 De huidige organisatie bevat een aantal 
beheersinstrumenten die voorzien in de 
afstemming en integratie van de steunpunten 
in de beleidsdomeinen (beheersovereenkomst, 
meerjarenplanning, stuurgroepwerking enz). 
De precieze invulling van deze instrumenten is 
vatbaar voor een aantal aanpassingen maar 
bieden zeker een goede basis voor de werking 
van de toekomstige generaties steunpunten. 

 deze beheersinstrumenten moeten wel 
voldoende flexibiliteit laten voor gerichte 
aanpassingen afhankelijk van de behoeften 
van het specifieke steunpunt. 

 De continue opvolging van het steunpunt is 
vrij operationeel en bevoegdheid van 
administratie terwijl de functioneel bevoegde 
minister aan zet is bij de themazetting van het 
steunpunt en de omzetting van 
onderzoeksbevindingen naar het beleid.  

 Sterkere procesmatige inbedding van 
steunpunten in de beleidsdomeinen. 

 Bij opmaak van het meerjarenplan is het 
belangrijk om goede communicatie tussen 
beleid en het steunpunt te onderhouden. 

 Duidelijke rolverdeling en de juiste afstand is 
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belangrijk voor een effectieve en constructieve 
samenwerking tussen beleidsmakers en 
onderzoekers. 

 Het blijft voor de onderzoeksinstellingen 
essentieel om over een duidelijke 
beheersovereenkomst, meerjarenplan en 
meerjarenbegroting te beschikken zodat er ook 
met derden contractuele verbintenissen 
kunnen worden aangegaan. 



 

Positie t.a.v. het programma voor beleidsrelevant onderzoek 53. 

 

5.2.2 Relatie tussen de steunpunten en de overheid als opdrachtgever volgens 

beleidsactoren 

De beleidsactoren werden tevens bevraagd hoe ze de relatie tussen de steunpunten en de overheid als 
opdrachtgever zien.  

 Het wetenschappelijk steunpunt en de wetenschappelijke programma’s moeten opgevolgd worden door het 
managementcomité en de beleidsraad.  

 Steunpunten moeten voldoende rechtstreeks contact hebben met de mensen die 
beleidsvoorbereidend werk doen of als tussenschakel onderzoek ontsluiten met het oog op het 
beleidswerk. Dit zorgt ervoor dat de nodig afstemming gebeurt en de resultaten zowel qua vorm 
als timing bruikbaar worden.  

 Om een goede afstemming te hebben met de beleidsagenda’s en draagkracht voor de steunpunten 
te ontwikkelen is ook een relatie tussen het management en de steunpunten noodzakelijk, dit om 
de grote krijtlijnen vast te zetten. 

 De stuurgroep is een operationeel instrument voor het managementcomité en de beleidsraad. Hierin zetelen 
de onderzoeksleiders, de kabinetten, het departement en de agentschappen. Een evenwichtige 
vertegenwoordiging in de stuurgroep laat toe om goede relaties op te bouwen en te onderhouden tussen de 
diverse opgesomde entiteiten en het steunpunt. Er werd ook voorgesteld om het voorzitterschap en het 
secretariaat van de stuurgroep te laten opvolgen door het departement, dit omdat ze een coördinerende 
verantwoordelijkheid hebben.  

Er werden door de beleidsactoren ook enkele opmerkingen geformuleerd m.b.t. het afstemmen van de relatie 
tussen de steunpunten en de overheid: 

 De stuurgroep heeft vaak een eerder beperkte opvolgende/adviserende rol dan een sturende rol;De 
evenwichtige vertegenwoordiging in de stuurgroep is belangrijk omdat het toelaat om goede relaties op te 
bouwen en te onderhouden tussen de diverse overheidsentiteiten en het steunpunt; 

 Door het niet samenvallen van de beleidscyclus en het steunpuntenprogramma is het moeilijk om de 
onderzoekslijnen af te stemmen op de beleidsprioriteiten van de minister en de regering; 

 De beleidsvoorbereidende capaciteit binnen het departement is te beperkt om alle informatie die het 
steunpunt genereert te kunnen absorberen; 

 Finaal moeten de doelstellingen van zowel steunpunt als overheid gelijklopend zijn: maatschappelijk relevant 

5.3 Andere modellen voor beleidsrelevant onderzoek 

Er werd aan de steunpunten, de beleidsexperten en aan de wetenschappelijke experten gevraagd of ze andere 
(beleidsrelevante) onderzoeksprogramma’s (binnen- of buitenland) kennen. Tabel 14 in bijlage voorziet een 
overzicht van alle vermeldde onderzoeksprogramma’s per steunpunt.  

Er bestaan verschillende types (beleidsrelevante) onderzoeksprogramma’s. De meeste onderzoeksprogramma’s 
kunnen ondergebracht worden onder één van de volgende modellen: 

 Contractueel model (Framework Contracts for the provision of services to the Commission, EU):  

 Contractuele kaderovereenkomst voor een bepaalde duur met één of meerdere organisaties of 
consortia; 

 Het algemene onderzoeksthema wordt op voorhand vastgelegd maar de specifieke 
onderzoeksprojecten worden pas in de loop van het contract bekend gemaakt; 

 Opdrachten worden gedefinieerd door de overheid; 

 Geen integratie in de overheid;  

 In het geval van selectie van een consortium, wordt dit geen aparte organisatie maar blijven de 
leden administratief onafhankelijke organisaties.  

 Netwerk model (vb. Steunpuntenprogramma, Vlaanderen) 

 Onderzoeksprogramma voor een bepaalde duur; 
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 De thema’s van de oproep voor de inrichting van steunpunten worden vastgesteld door de Vlaamse 
regering. In hun voorstel stellen de consortia dan voor hoe ze die thema’s concreet gaan invullen; 

 Sterke opvolging vanuit de overheid maar niet geïntegreerd in de overheid. 

 Centraal model (vb. Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, Nederland) 

 Een permanent adviesorgaan van/voor de overheid; 

 Thema’s worden voorgesteld en ingevuld door de Raad (thematische onafhankelijkheid); 

 Organisatorische ophanging en de financiën worden georganiseerd vanuit de overheid.  

In Tabel 13 geven we een overzicht van het doel, de procedure inzake erkenning en werking, de 
organisatiekenmerken, de thema’s, de duur en de financiering van deze drie types modellen. De informatie over 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) werd geverifieerd en aangevuld aan de hand van 
een telefonisch interview met iemand van het Bureau van de WRR. Dit instituut werd door verschillende 
(wetenschappelijke)actoren aangegeven als een beleidsrelevant overheidsprogramma waarvan het steunpunten 
programma iets kan leren. In onderstaande box wordt ter illustratie meer informatie gegeven over de wijzigingen 
van het WRR doorheen de tijd.  

Box 2: Illustratie wijzigingen van het WRR doorheen de tijd 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hebben recent enkele wijzigingen voorgedaan: 

 In 2013 werd het budget van de WRR gereduceerd. Vroeger was er namelijk extra budget voorzien voor 
samenwerking maar dit budget liep ten einde in 2013. Vanuit het bureau werd aangegeven dat dit niet 
direct een probleem vormt voor de continuïteit van de organisatie. Wel bekomen ze soms extra geld voor 
vraagstukken waarvoor het Ministerie een voorrangsbehandeling vraagt. Tevens doen ze frequenter 
beroep op expertise binnen het departement en detacheren zich soms mensen vanuit het departement 
(van algemene zaken). 

 In 2012 werd een evaluatie van de WRR voor de periode 2008-2012 doorgevoerd. De WRR beschouwde 
deze evaluatie als een aanmoediging om drie belangrijke vernieuwingen door te voeren: (1) transparante 
en responsieve agendering, (2) nieuwe raadsmodel en intensieve contacten met regering en parlement en 
(3) ondernemende werkwijze en maatwerk12. Er werden enkele wijzigingen doorgevoerd in opvolging van 
de evaluatie met als algemeen doel de flexibiliteit te verhogen: 

 In plaats van een 2 keer tweejarig werkprogramma bestaat er nu een 4 keer éénjarig 
werkprogramma. 

 Er zijn kortere doorlooptijd. 

 Er zijn kleinere projectgroepen. 

 De aanstelling van de raadsleden waren vroeger 3 dagen per week. Nu zijn deze aanstellingen 
flexibelere en is er de mogelijkheid om een kleinere aanstelling te bekomen (vb. 1 dag per 
week).  

 De transparantie van de projecten is toegenomen door het frequenter presenteren van ideeën 
en projecten. 

Naar de toekomst toe wil de WRR nog beter luisteren naar wat mensen in beleid op lange termijn willen. Ze 
willen hulp bieden bij het formuleren van de vraagstukken omdat het beleid het soms moeilijk heeft om de 
vraag te formuleren/articuleren. 

Een mogelijke bedreiging voor beleidsrelevant onderzoek (en de WRR) is dat bij een deel van de politiek en 
het beleid er een zekere ongeduld is. Sommigen zijn van mening dat er soms teveel geadviseerd wordt, en dat 

houdt hen soms af van snel reageren. Een mogelijke bedreiging van beleidsrelevant onderzoek is dus een 
gebrek aan steun t.o.v. lange termijn kennis verzamelaars. Het is een grote opgave om de relevantie van het 
onderzoek duidelijk te maken aan de politiek en het beleid. Een volledige SWOT analyse van de WRR is 
opgenomen in bijlage 2. 

                                                      

12http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-overige_uitgaven/Behouden_door_Veranderen_evaluatie_WRR_2008_2012.pdf 

http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-overige_uitgaven/Behouden_door_Veranderen_evaluatie_WRR_2008_2012.pdf
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Tabel 13: Overzicht modellen voor (beleidsrelevante)onderzoeksprogramma’s 

Contractueel model: 

Framework contract for the provision 
of services to the Commission (FWC) 

Netwerk model: 

Steunpunten 

Centraal model: 

Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid 

Doel 

 Kortetermijn probleemgericht 
onderzoek rond een thema dat door 
de EC bepaald wordt13 (looptijd 
meestal 6 maanden tot een jaar). 
Deze kortetermijnopdrachten kaderen 
in een langere termijn kadercontract 
(FWC) met de EC, vaak met een 
looptijd van 2 jaar die verlengd kan 
worden met nog eens 2 jaar. 

 Zowel probleemgericht 
kortetermijn- onderzoek als 
fundamenteel langlopende 
basisonderzoek rond thema’s 
die de Vlaamse overheid 
beschouwt als prioritair en 
relevant voor het beleid. 

 Opbouwen van 
dataverzamelingen, analyse en 
ontsluiten van gegevens. 

 Kennisoverdracht en 
wetenschappelijke 
dienstverlening. 

 

 De regering informeren en 
adviseren over vraagstukken die 
van groot belang zijn voor de 
samenleving.  

 Het regeringsbeleid 
wetenschappelijke gefundeerde 
informatie verschaffen over 
ontwikkelingen die op langere 
termijn de samenleving kunnen 
beïnvloeden.  

 Daarbij is het belangrijk dat ze 
tijdig wijzen op 
tegenstrijdigheden en te 
verwachten knelpunten, 
probleemstellingen formuleren 
ten aanzien van de grote 
beleidsvraagstukken en 
beleidsalternatieven aangeven. 

Procedure inzake erkenning en werking 

Procedure inzake erkenning: 

 Via een open oproep worden 
organisaties gemobiliseerd om 
kandidaturen in te dienen voor het 
kadercontract.  

 Een aanbesteding in de context van 
een FWC gebeurt in 2 rondes: 

 Open concurrentie voor de 
toekenning van het FWC: 
Hierbij tonen de consortia 
aan dat ze de inhoudelijke 
en methodologische 
expertise hebben over het 
thema dat door de EC 
aangegeven is. Men moet 
ook aantonen dat bepaalde 
administratieve 
voorwaarden voldaan zijn 
(economische, financiële en 
eligibility criteria). 

 Vervolgens selecteert de EC één of 
meerdere consortia, afhankelijk van 
het type FWC: 

 Multiple FWC: de EC 

 Via een oproep worden 
Vlaamse 
hogescholen/universiteiten 
gemobiliseerd om kandidaturen 
in te dienen.  

 De opgemaakte kandidaturen 
bestaande uit feitelijke 
gegevens worden geëvalueerd 
door een internationaal panel 
van experten, en op basis van 
hun advies beslist de Vlaamse 
regering tot toewijzing van de 
steunpunten.  

 Met de geselecteerde groepen 
wordt een 
beheersovereenkomst 
opgemaakt, die rechten en 
plichten van de Vlaamse 
overheid enerzijds en van het 
steunpunt anderzijds regelt.  

 Zoals in het decreet, het besluit 
en de beheersovereenkomst is 
bepaald, wordt naar het einde 
van de erkenningsperiode een 
evaluatie gemaakt van de 

 De WRR werd in 1972 als 
voorlopige raad opgericht. De 
WRR heeft nu een permanente 
status. 

 De WRR stelt z’n 
werkprogramma op na 
uitgebreide consultatie van 
mensen uit beleid, politiek, 
samenleving en bedrijfsleven 
over de vraag welke 
onderwerpen de komende tijd de 
aandacht van de WRR verdienen. 
Het definitieve werkprogramma 
wordt vastgesteld na overleg 
met de minister-president. 

 De WRR werkt projectmatig. 
Het werkt vaak samen met 
universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, 
beleidsmakers en andere 
adviesraden en de planbureaus. 

 Elke vijf jaar wordt de WRR 
geëvalueerd door 
een onafhankelijke 
visitatiecommissie. 

                                                      

13 Het thema van de onderzoeksopdracht wordt meestal opgelegd door de EC. Uitzonderlijk wordt aan het consortium 

suggesties gevraagd voor de concrete invulling van het globale thema van het FWC. 
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selecteert meerdere 
consortia die onderling op 
gelijke voet concurreren 
voor de specifieke 
opdrachten (aantal wordt 
meestal vooraf door de EC 
bepaald, vaak gaat het om 
5 consortia in totaal); 

 Cascading FWC: de EC 
selecteert meerdere 
consortia en rangschikt 
deze consortia. De EC biedt 
dan de specifieke 
opdrachten eerst aan het 
eerst gerangschikte 
consortium. 

 Single FWC: de EC 
selecteert slechts één enkel 
consortium dat alle 
specifieke opdrachten mag 
uitvoeren14; 

Procedure inzake werking indien FWC 
toegekend: 

 In een FWC worden aparte 
oproepen voor 
onderzoeksprojecten gelanceerd. 

 De geselecteerde consortia dienen 
vervolgens een voorstel in (ook als er 
slechts één consortium werd 
geselecteerd). Het thema, de looptijd 
en vaak ook het maximaal budget 
worden bepaald in deze aparte 
oproepen.  

 De administratieve toelatingsvereisten 
(eligibility, economische en financiële 
criteria) van de betrokken organisaties 
moeten niet meer opnieuw 
aangetoond worden. 

 De tijdspanne tussen oproep en 
deadline voor indienen van voorstel is 
veel korter in vergelijking met een 
open aanbestedingsprocedure buiten 
een FWC (enkele weken in vergelijking 
met enkele maanden). 

steunpunt-performantie. 

Organisatie-kenmerken en opvolging 

 Een consortium wordt gevormd door 
één of meerdere consultancy-
organisaties, onderzoeksinstellingen 
en/of universiteiten uit de EU of uit 
geassocieerde landen).  

 Elk consortium heeft een consortium-
leader die voor het consortium 
fungeert als verantwoordelijke naar de 
Europese Commissie toe. 

 Gevormd door één of meerdere 
Vlaamse hogescholen en/of 
universiteiten. Ze kunnen 
structureel samenwerken met 
partners (hogescholen en 
universiteiten) uit de Franse 
Gemeenschap en het 
buitenland, en met openbare 
onderzoeksinstellingen binnen 
of buiten de Vlaamse 

 De raad bestaat uit minimaal vijf 
en maximaal elf leden. Zij 
worden door het kabinet 
benoemd voor een periode van 
vijf jaar (momenteel zijn er 8 
raadsleden). Alle raadsleden zijn 
tevens werkzaam als hoogleraar. 
Er wordt gestreefd naar een 
evenwichtige samenstelling van 
de raad wat betreft relevante 
wetenschappelijke disciplines. 

                                                      

14 Komt niet vaak meer voor. 
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 De consortium-leader fungeert tevens 
als verantwoordelijke naar de 
verschillende partners toe. Bij het 
ontvangen van een nieuwe oproep 
binnen het FWC brengt de 
consortium-leader de verschillende 
partners op de hoogte en coördineert 
het proposal proces.  

 Het FWC wordt administratief 
opgevolgd door de eenheid die het 
FWC heeft aanbesteed 
(contractadministratie, globaal verloop 
van de procedures en projecten, 
financiële opvolging). De inhoudelijke 
opvolging gebeurt op het niveau van 
de afzonderlijke projecten door de 
verantwoordelijke project officer en 
een stuurgroep.  

Gemeenschap 

 Elk steunpunt heeft een 
promotor-coördinator die voor 
het steunpunt fungeert als 
liaison officer naar de Vlaamse 
regering.  

 Het steunpuntenprogramma 
wordt gecoördineerd door EWI. 

 Coördinerende minister is de 
minister bevoegd voor 
wetenschapsbeleid 

 Per steunpunt is er ook een 
functioneel bevoegde minister 
en departement. De minister 
wordt voor de inhoudelijke 
aansturing van het Steunpunt 
bijgestaan door een 
stuurgroep, die paritair is 
samengesteld tussen 
vertegenwoordigers van de 
overheid en 
vertegenwoordigers van het 
steunpunt. 

 Het steunpuntenforum, 
bestaande uit 
vertegenwoordigers van de 
steunpunten, de kabinetten en 
de departementen en de 
agentschappen, alsook externe 
deskundigen, komt op initiatief 
van EWI samen om ervaringen, 
knelpunten en opportuniteiten 
uit te wisselen. 

Besluiten van de raad worden 
gemeenschappelijk genomen. 

 De raad wordt bijgestaan door 
het bureau van de WRR, dat 
bestaat uit onderzoekers, 
medewerkers met taken op het 
terrein van management(-
ondersteuning), communicatie 
en stagiairs. Momenteel zijn er 
ongeveer 18 FTE 
wetenschappelijke medewerkers 
en 7 FTE medewerkers die 
ondersteuning bieden. Deze staf 
van het bureau zijn ambtenaren. 
Het bureau wordt geleid door de 
secretaris van de raad. 

 Het bureau van de WRR behoort 
beheersmatig tot het Ministerie 
van Algemene Zaken. 

 De raad vergadert iedere twee 
weken over de inhoud en de 
vooruitgang van de 
onderzoeken. Ook de 
wetenschappelijk staf bespreekt 
elke twee weken de voorliggende 
conceptstudies. 

Thema’s 

 FWC’s hebben een brede thematische 
scope. De thema’s van de FWC oproep 
worden bepaald door de EC. 

 De oproepen binnen een FWC hebben 
betrekking op een specifiek 
onderzoeksthema opgelegd 
vanuit EC15. 

 

 21 steunpunten: Armoede; 
Bestuurlijke Organisatie - 
Slagkrachtige overheid; 
Buitenlands beleid, 
internationaal ondernemen en 
ontwikkelingssamenwerking; 
Cultuur; Duurzaam 
Materialenbeheer; Fiscaliteit en 
Begroting; Gelijkekansenbeleid; 
Goederen- en 
Personenvervoer; Inburgering 
en Integratie; Jeugd; Media; 
Milieu en Gezondheid; 
Ondernemen en Regionale 
Economie; Studie- en 
Schoolloopbanen; Ruimte; 
Sport; Transities voor 
Duurzame Ontwikkeling; 
Verkeersveiligheid; Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin; 
Werk en Sociale Economie; 

 6 thema’s:  

 Arbeid, welzijn en zorg 

 Duurzaamheid en 
leefomgeving 

 Economie, innovatie en 
technologie 

 Globalisering en 
Europeanisering 

 Governance, rechtsstaat 
en burgerschap 

 Onderwijs, cultuur en 
wetenschap 

 De adviezen van de WRR zijn 
sector- en departement 
overstijgende en multidisciplinair. 

 Elke 5 jaar wordt een nieuw 
werkprogramma opgemaakt 

                                                      

15  Het thema van de onderzoeksopdracht wordt meestal opgelegd door de EC. Uitzonderlijk wordt aan het consortium 
suggesties gevraagd voor de concrete invulling van het globale thema van het FWC. 

http://www.wrr.nl/themas/thema/article/arbeid-welzijn-en-zorg/
http://www.wrr.nl/themas/thema/article/duurzaamheid-en-leefomgeving/
http://www.wrr.nl/themas/thema/article/duurzaamheid-en-leefomgeving/
http://www.wrr.nl/themas/thema/article/economie-innovatie-en-technologie/
http://www.wrr.nl/themas/thema/article/economie-innovatie-en-technologie/
http://www.wrr.nl/themas/thema/article/nederland-in-de-wereld-1/
http://www.wrr.nl/themas/thema/article/nederland-in-de-wereld-1/
http://www.wrr.nl/themas/thema/article/governance-rechtsstaat-en-burgerschap/
http://www.wrr.nl/themas/thema/article/governance-rechtsstaat-en-burgerschap/
http://www.wrr.nl/themas/thema/article/onderwijs-cultuur-en-wetenschap/
http://www.wrr.nl/themas/thema/article/onderwijs-cultuur-en-wetenschap/
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Wonen. 

 De thema’s van de oproep 
voor de inrichting van 
steunpunten worden 
vastgesteld door de 
Vlaamse regering. In hun 
voorstel stellen de consortia 
dan voor hoe ze die 
thema’s concreet aan 
invullen 

 Elk steunpunt besteedt 
aandacht aan transversale 
maatschappelijke thema’s in 
zijn onderzoek, in het bijzonder 
de thema’s die aan bod komen 
in het regeerakkoord. 

 

door de WRR na consultatie 
met mensen uit beleid, politiek, 
samenleving en bedrijfsleven. 
Het definitieve werkprogramma 
wordt vastgesteld na overleg 
met de minister-president. 

Duur 

 Varieert van FWC tot FWC maar wordt 
vaak afgesloten voor 2 jaar met de 
mogelijkheid het contract na 2 jaar 
met nog eens 2 jaar te verlengen 
onder gelijkaardige voorwaarden16.  

 4 jaar.  Permanent. 

 Het werkprogramma wordt om 
de 5 jaar vastgesteld. 

 De raadsleden worden voor een 
periode van 5 jaar benoemd. 

Financiering 

 Een FWC heeft meestal een globaal 
maximaal budget, maar dit budget 
moet niet volledig opgebruikt worden 
door de EC. 

 Er wordt meestal een maximaal 
budget opgegeven voor de 
onderzoeksprojecten binnen een FWC. 
De, in het kader van het FWC, 
opgegeven dagtarieven (per categorie 
expert) moeten worden gebruikt. 

 Voor de financiering van de 
steunpunten werd in 2012 een 
centrale financiering voorzien 
van 9,036 mln EUR vanuit de 
Vlaamse overheid, jaarlijks 
geïndexeerd: in 2013 ging het 
9,085 mln EUR. Dit globale 
bedrag wordt verdeeld tussen 
de steunpunten. Per steunpunt 
is er cofinanciering vanuit het 
inhoudelijk betrokken 
beleidsdomein mogelijk. Het 
steunpunt kan ook eigen 
inkomsten werven of eigen 
middelen inzetten. 

 Voor de financiering van de WRR 
werd in 2012 een budget 
voorzien van 4,074 mln EUR 
vanuit de Nederlandse overheid. 
Een prognose voor het budget 
van 2013 is 3,211 mln EUR. 

                                                      

16  Tarieven kunnen geïndexeerd worden op verzoek van de contractanten. 



 

 

Een ander Nederlands instituut dat vaak werd voorgesteld als een belangrijk voorbeeld voor beleidsrelevant 
onderzoek is het Mulier Instituut. Net zoals bij de WRR werd een telefonisch interview uitgevoerd met een 
persoon van het Ministerie voor VWS om de informatie te verifiëren en aan te vullen. In onderstaande box wordt 
eveneens ter illustratie meer informatie gegeven over de werking en wijzigingen van Mulier Instituut doorheen de 
tijd.  

Box 3: Overzicht Mulier Instituut (MI) 

Het Mulier Instituut is een onafhankelijk en landelijk opererende stichting met als doel de bevordering van de 
sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport. Het MI stelt 
ongeveer 20 wetenschappers te werk. Samen met Rijksinstituut RIVM en het Sociaal en Cultureel Planbureau 
zijn ze preferred supplier voor monitoring op het vlak van Sport. Het Rijksinstituut RIVM en het Sociaal 
Cultureel Planbureau zijn beide overheidsinstellingen terwijl het MI een onafhankelijke instituut is17. Enkele 
karakteristieken van het MI: 

 Hun onderzoek moet beleidsrelevant en praktijkgericht zijn. 

 Het MI heeft een permanente status. 

 Het MI bepaalt zelf hun programma (thema’s). Ze stemmen dit wel af op de beleidskaders. 

 Het MI haalt inkomsten uit verschillende bronnen: 

 Subsidiering van de Nederlandse overheid voor de monitoring taak. 

Het Ministerie VWS geeft ook publieke aanbestedingen uit waar MI (maar ook andere partijen) 
kan meedingen. 

 NWO, ZonMw en EU voor wetenschappelijk onderzoek.  

 Private onderzoeksprojecten (vaak kortere termijn projecten) 

 Beperkte multidisciplinariteit: voornamelijk sociaal-wetenschappelijke invalshoek (beetje sportmedisch en 
technologische economisch).  

 Het MI wordt niet geëvalueerd door het Ministerie VWS. Vanuit het Ministerie VWS wordt er alleen om een 
financiële en inhoudelijke verantwoording gevraagd. NWO en ZonMw volgen de kwaliteit en de relevantie 
van het wetenschappelijk onderzoek die uitgevoerd wordt met hun funding op. 

Net zoals de WRR onderging het Mulier Instituut recent een aantal wijzigingen.  

 In 2013 onderging het Mulier Instituut een bestuurlijke verandering. Tot en met 2012 werd het instituut 
bestuurd door vertegenwoordigers van universiteiten, met een directie voor de dagelijkse leiding en 
verder een Raad van Toezicht (in de laatste jaren: een Raad van Advies). Dit model, dat dateert uit de 
oprichting van het instituut in 2002, werd niet meer passend geacht bij de huidige situatie. Om die reden 
is een statutenwijziging doorgevoerd en werd een nieuwe Raad van Toezicht geformeerd. Het Mulier 
Instituut blijft een wetenschappelijk instituut met een publieke functie dat nauw samenwerkt met 
universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland. Het instituut handelt echter zelfstandig en spreekt 
niet (meer) namens deze instellingen18. 

 In Nederland heeft het Mulier Instituut jarenlang beleidsonderzoeksprogramma’s uitgevoerd voor het 
ministerie van VWS. Sinds 2013 is dat deels gestopt, en investeert de overheid via NWO en ZonMw in 
wetenschappelijk onderzoek. Het Mulier Instituut verricht nog wel monitoring-taken voor het ministerie. 
Vanuit het departement VWS werd aangegeven dat deze wijziging geen budgettaire oorzaak had19.  

Door deze recente wijzigingen is het MI geen uitgelezen voorbeeld van het “centraal model voor 
beleidsrelevant onderzoek”. Volgens de overheid is het permanent statuut zeker en voordeel en zorgt het voor 

                                                      

17  Het MI haalt een deel van hun inkomsten uit opdrachten (aanbestedingen in competitie) terwijl dit niet het geval is voor 
het Rijksinstituut en het Planbureau. 

18  http://www.mulierinstituut.nl/organisatie/over-mulier-instituut/jaarverslag/bestuur-en-organisatie.html  

19  Volgens het Ministerie VWS ontvangde het Mulier instituut in 2014 dezelfde (of zelfs meer) hoeveelheid subsidies.  

 

http://www.mulierinstituut.nl/organisatie/over-mulier-instituut/jaarverslag/bestuur-en-organisatie.html
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meer continuïteit, expertise en flexibiliteit. Het gebeurt echter wel eens dat de onafhankelijkheid botst met de 
overheid (vb. thematische focus die niet volledig op elkaar afgestemd is). 

De open competitie vorm waarin een deel van de middelen nu beschikbaar geworden zijn heeft er toe geleid 
dat er veel nieuwe universiteiten (in consortia met hogescholen) actief zijn geworden in het sportonderzoek. 
Vanuit het Ministerie geven ze aan dat ze niet veel samenwerking zien tussen deze nieuwe consortia en het 
Mulier Instituut. Het zou interessant zijn als er meer samenwerking zou zijn tussen de verschillende partijen, 
maar nu het MI meer onafhankelijk is van de universiteiten (zie bestuurlijke wijziging hierboven) ziet het MI, 
volgens het Ministerie VWS, de andere partijen meer als concurrenten. Het Ministerie geeft ook aan dat ze 
vaak de uitkomsten van de projecten die gesubsidieerd zijn via NWO of ZonMw niet zien, en dat ze dit wel 
spijtig vinden. 

Ter illustratie wordt in onderstaande box de werking van ECOOM ook beschreven. Dit is een zeer relevante 
voorbeeld van beleidsrelevant onderzoek op permanente basis, dat voortvloeit uit een steunpunt (STOOI). Net 
zoals bij de WRR en het Mulier Instituut werd een telefonisch interview uitgevoerd met een persoon van ECOOM 
om de informatie te verifiëren en aan te vullen. 

Box 4: Overzicht ECOOM20 

Het Expertise Centrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) voert een reeks gerichte 
langetermijnopdrachten en takenpakketten uit en verzorgt tevens “ad hoc” opdrachten en projecten op vraag 
van de Vlaamse overheid. In het convenant 2009-2013 wordt de opdracht van ECOOM als volgt omschreven: 

 De opmaak, actualisering en voortgangsbewaking van een onderzoek en ontwikkelingsmonitor, die 
noodzakelijke en nuttige en kwantitatieve parameters omvat in het kader van de decretale en tijdelijke 
financieringskanalen van het wetenschaps- en innovatiebeleid en van specifieke onderzoeksgerelateerde 
werkingstoelagen aan hogeronderwijsinstellingen; 

 De coördinatie van de opmaak van een tweejaarlijks Onderzoek en Ontwikkelingsindicatorenboek met een 
overzicht van de Vlaamse onderzoeks- en innovatiecapaciteit in een Europese en internationale context; 

 Het uitvoeren van bijzondere opdrachten op verzoek van de Vlaamse Regering. 

Hiervoor zal ECOOM een performant systeem van Onderzoeks-, Ontwikkelings-, en Innovatie-Indicatoren 
ontwikkelen en onderhouden dat de Vlaamse overheid moet voorzien van geactualiseerde en relevante 
statistische data met betrekking tot de O&O- en innovatieperformantie van de Vlaamse regio en de voor 
Vlaanderen relevante benchmarkregio’s. Om deze missie te ondersteunen ontwikkelt het expertisecentrum ook 
een portefeuille van wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten. Daarnaast heef ECOOM ook als taak in te staan 
voor het (technisch) beheer van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane 
Wetenschappen (VABB-SHW) dat in 2008 werd geïntegreerd. 

ECOOM voert de volgende taken uit: 

 Diensten aan de overheid: Bijzonder onderzoeksfonds, Innovatievragenlijst, Industrieel onderzoeksfonds, 
O&O-enquête en VABB-SHW 

 Onderzoek: Bibliometrie, Classificatiebeheer, Doctoraatscarrières, Excellentie-onderzoek, Innovatiestudies, 
Onderzoek in kunsten, Technometrie, VABB-SHW 

Motivatie voor de oprichting van ECOOM 

Binnen het Steunpuntenprogramma nam Steunpunt O&O Statistieken en later STOOI telkens een unieke positie 
in, omdat ze naast de ondersteuning van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid ook structureel 
gegevens leverden voor de jaarlijkse berekening van de (onderzoeks)financiering van universiteiten en om 
internationale verplichtingen (van Vlaanderen t.o.v. vb. OECD en EUROSTAT) omtrent gegevensverzameling en 

– oplevering na te komen. Gezien deze bijzondere positie vond de decreetgever dat deze taken niet langer 
konden worden toevertrouwd aan STOOI. De uitvoering van deze langetermijntaken strookten namelijk niet met 
het kortetermijnkarakter van het steunpunt. De steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek worden 
geselecteerd op basis van vijfjaarlijkse oproepen en deze nieuwe oproepen houden het risico in dat het 

                                                      

20  Evaluatie van (de investeringen van de Vlaamse overheid in) het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring 
(ECOOM); https://www.ecoom.be/nl/introductie 

https://www.ecoom.be/nl/introductie


 

Positie t.a.v. het programma voor beleidsrelevant onderzoek 61. 

 

takenpakket en/of de samenstelling van het consortium wijzigt.  

Overgang van Steunpunt O&O-Indicatoren naar ECOOM 

ECOOM ging in 2009 van start. Het Steunpunt O&O-Indicatoren (STOOI) hield van rechtswege op te bestaan na 
de erkenning van ECOOM en opereerde daarna niet langer als steunpunt. De overgang is vlot verlopen. ECOOM 
nam het takenpakket van STOOI over. Het takenpakket en de samenstelling van het consortium is gelijk 
gebleven (in de loop van de jaren zijn er wel een aantal taken bijgekomen).  

Het grootste verschil met het vroeger Steunpunt O&O Indicatoren is dat ECOOM een permanent statuut heeft. 
Dit permanent statuut heeft verschillende voordelen: 

 Medewerkers/onderzoekers kunnen nu op een contract van onbepaalde duur tewerk gesteld worden. Dit 
biedt meer zekerheid aan de onderzoekers en reduceert het personeelsverloop. Continuïteit laat toe om 
human capital op te bouwen. 

 Het takenpakket van ECOOM vraagt een grote investering in infrastructuur (databases). Continuïteit laat de 
opbouw van deze infrastructuur toe en reduceert de investeringsrisico’s. 

 Het wetenschappelijk werk is, door de continuïteit van de activiteiten, toegenomen. Dit leidt tot een grotere 

(internationale) zichtbaarheid van ECOOM.  

 Continuïteit biedt ook meer perspectieven op het vlak van samenwerkingsmogelijkheden. 

In de dagelijkse werking van ECOOM wijzigde er niet veel voor de medewerkers. Administratief werden er wel 
een aantal wijzigingen doorgevoerd. 

Organisatie-kenmerken en opvolging 

ECOOM betreft een Interuniversitair consortium. De formele organisatie van ECOOM is vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf Vlaamse universitaire associaties en hun universiteiten: KU Leuven, 
Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt bij aanvang van 
ECOOM in 2009. ECOOM is dus een virtueel centrum met meerdere locaties. ECOOM heeft geen eigen 
rechtspersoonlijkheid. In de samenwerkingsovereenkomst (en convenant) is vastgelegd dat KU Leuven als 
initiërende instelling optreedt. 

Het beheerscomité functioneert als het schakelpunt waar de interactie plaatsvindt tussen de ECOOM-partners, 
de Vlaamse beleidsmakers en andere organisaties van de Vlaamse (en deels federale) O&O-gemeenschap. In 
het dagelijks bestuur nemen alle promotoren, een deel van de senior onderzoekers en vertegenwoordigers van 

de doctoraatsstudenten plaats.  

Er wordt, net zoals bij de steunpunten, gewerkt met een meerjarenplan dat om de 5 jaar wordt opgesteld (met 
het huidige meerjarenplan dat loopt van 2014 tot 2018). Er is ook om de 5 jaar een evaluatie. De evaluatie richt 
zich voornamelijk op de financiële aspecten en de bijdrage van ECOOM aan het beleid. De continuïteit van 
ECOOM wordt tijdens de evaluatie niet in vraag gesteld. 

Financiering 

De ECOOM-gerelateerde activiteiten worden gefinancierd via drie kanalen: 

 Het reguliere ECOOM-budget; 

 Cofinanciering door universiteiten; 

 Cofinanciering door externe partijen. 

Het jaarlijks budget is ongeveer EUR 2 miljoen.  

Tot slot wordt in onderstaande box de werking van ‘What Works centres’ omschreven. Dit is een interessante 
voorbeeld van beleidsrelevant onderzoek, via een netwerk model.  



 

Positie t.a.v. het programma voor beleidsrelevant onderzoek 62. 

 

Box 5 – Overzicht van What Works centres21 

Het What Works Network maakt gebruik van “evidence” om betere beslissingen te maken m.b.t. het verbeteren 
van publieke diensten. Het doel van het initiatief is het verbeteren van de manier waarop de overheid en andere 
organisaties evidence van hoge kwaliteit (nodig voor beleidsvorming) creëren, delen en gebruiken. Zowel op 
nationaal als op lokaal niveau ondersteunt het initiatief de effectiviteit en efficiëntie van publieke diensten. 

Het netwerk bestaat uit verschillende What Works Centres die fungeren als “evidence-centres”. De hoofdfuncties 
van de What Works Centres zijn: 

 Het genereren van evidence synthese 

 Vertalen van evidence 

 Absorberen van evidence 

 Promoten van good evidence 

De centra helpen te verzekeren dat de besluitvoering gevormd wordt op basis van een beoordeling die grondig, 
van hoge kwaliteit en onafhankelijk is. Dit gebeurt via het: 

 Verzamelen van bestaand evidence over hoe effectief beleidsprogramma’s en praktijken zijn; 

 Produceren van synthese rapporten van hoge kwaliteit en het systematisch reviewen van gebieden waar ze 
momenteel nog niet actief in zijn; 

 Beoordelen hoe beleid en praktijken tegen een overeengekomen reeks uitkomsten ingaan; 

 Delen van  bevindingen op een toegankelijke manier; 

 Aanmoedigen van practitioners, commissarissen en beleidsmakers om gebruik te maken van deze 
bevindingen wanneer ze beslissingen nemen. 

Organisatie kenmerken, opvolging en thema’s 

Het netwerk bestaat uit 7 onafhankelijke What Works Centra. Samen dekken deze centra beleidsgebieden die 
overheidsuitgaven ontvangen van meer dan £200 miljard. Ze helpen te verzekeren dat beleidsmakers, 
practitioners en commissarissen een geïnformeerd besluit maken gebaseerd op impact en kosteneffectiviteit. 

De huidige What Works Centres zijn: 

                                                      

21  What Works: Evidence centres for social policy, March 2013; 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378038/What_works_evidence_for_decisio
n_makers.pdf; What works: Evidence for decision makers. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378038/What_works_evidence_for_decisio
n_makers.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378038/What_works_evidence_for_decision_makers.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378038/What_works_evidence_for_decision_makers.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378038/What_works_evidence_for_decision_makers.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378038/What_works_evidence_for_decision_makers.pdf


 

Positie t.a.v. het programma voor beleidsrelevant onderzoek 63. 

 

 

Bron: What Works? Evidence for decision makers  

Er zijn ook nog twee geassocieerde leden: ‘What Works Scotland’ en ‘Public Policy Institute for Wales’.  

Binnen de overheid wordt er een ambtenaar benoemd als “National Advisor”. Hij/zij staat in contact met de 
ministers en andere stakeholders en promoot hoge standaarden voor het “what works network”. Zijn/haar taak 
is tweevoudig: 

 Sociale wetenschap promoten en een sterk onafhankelijk What Works Network leiden; 

 Het verstrekken van een adviserende rol aan de minister. 

De link tussen de twee rollen verzekert dat het voor de National Advisor mogelijk is om voor de regering te 
pleiten voor een beter gebruik en ontwikkeling van evidence en om een bloeiend netwerk van onafhankelijke, 
rigoureuze en evidence-led what works centres te verzekeren. 

Procedure inzake erkenning en werking en financiering 

In juli 2011 werd er in de “Open Public Services white paper” een commitment gemaakt om het creëren van een 
“NICE for social policy” te onderzoeken. Dit idee werd ontwikkelend in een “Civil Service Reform Plan” en het 
What Works Initiatief werd vervolgens gelanceerd in Maart 2013. Twee centra (National Institute for Health and 
Care Excellence en Sutton Trust/Educational Endownment Foundation) bestonden reeds voor 2013.  

De centra worden gefinancierd door een combinatie van overheid en niet-overheidsmiddelen inclusief de 
Economic and Social Research Council (ESRC) en de Big Lottery Fund. 
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1/ Bijlage 1: Beleidsrelevante onderzoeksprogramma’s in binnen- en 

buitenland 

 

In elk van de evaluaties (zelfevaluatie, beleidsrelevante- en wetenschappelijke evaluatie) werd gevraagd naar 
relevante onderzoeksprogramma’s in binnen- en buitenland waar het steunpuntenprogramma mogelijks lessen 
zou kunnen uit trekken. Volgende tabel geeft het resultaat geordend per steunpunt. Onderstaande tabel geeft 
ook aan op welke andere kanalen de betrokken overheden effectief beroep doen om de beleidsrelevante behoefte 
in te vullen (deze staan met een * gemarkeerd in onderstaande tabel). 

Tabel 14: Overzicht van relevante onderzoeksprogramma’s in binnen- en buitenland  

Zelfevaluatie Beleidsrelevante evaluatie Wetenschappelijke evaluatie 

Inburgering en Integratie 

/   Middelen van Europees 
Integratiefonds* 

 Beroep doen op studiedienst 
van de Vlaamse Regering* 

 Home office, VK: schommelt tussen een 
meer onafhankelijke onderzoekseenheid en 
een meer ingebedde structuur 

 Bundesamt für Migration und Fleuchtlinge, 
Duitsland: onafhankelijkheid van 
onderzoekers om academische kwaliteit te 
behouden 

 COMPAS, Oxford VK: een ESRC gefinancierd 
onderzoekscentra die academisch werk van 
hoge kwaliteit levert en regelmatige briefings 
voor beleidsactoren en stakeholders 
aanleveren 

 IS-academy programme, Nederland: sinds 
2005 georganiseerd door het Ministerie van 
Buitenlandse zaken in het veld van 
ontwikkelingssamenwerking  

Fiscaliteit en begroting 

/  Beroep doen op eigen 
administratie* 

 Onderzoeksgroep van Prof. Caminada en 
Prof. Goudswaard aan de Law Faculty in 
Universiteit Leiden. 

 Centraal Planbureau, Nederland 

 Top Institute for Evidence Based Education 
Research (TIER), Nederland: geïnitieerd door 
het Ministerie voor Onderwijs voor de 
beoordeling van beleidsinterventies in 
onderwijs 

 Network for Studies on Pensions, Aging and 
Retirement, Nederland: heeft l 
samenwerking tussen academische 
onderzoekers, pensioen professionals van 
private partners als doel. 

Armoede 

 In veel Europese landen 
hebben beleidsrelevante 
onderzoekscentra een 
permanente status. 

/  Institute for Research on Poverty (IRP) 

 Stanford University Center for Study of 
Poverty and Inequality (CPI) 

 Univ. of Carolina, Davis, Center for Poverty 
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Research 

 University of Washington Poverty Research 
Center, West Coast Poverty Center 

 University of Kentucky Center for Poverty 
Research  

 ZEW, Duitsland 

 Sociaal en Cultureel Planbureau, Nederland 

 Kennedy School of Government, Harvard 

 IDEAS group LSE 

Sport 

 In Nederlands komt 
beleidsonderzoek in Sport 
vaak voor. NOC*NSF, het 
voormalige ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur enz. hebben 
verschillende 
onderzoeksprogramma’s 
uitgevoerd. 

 Mulier Instituut, NL 

 Nationaal instituut voor 
Beweging en Sport (NISB), NL 

 Regioplan, NL 

 Mulierinstituut, Nederland 

 Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Beroep doen op eigen 
administratie* 

 Mulier instituut, Nederland: voorbeeld van 
een permanente structuur dat een 
consortium van universiteiten en een 
overheids sport 
beleidsonderzoeksprogramma combineert 
met een permanente structuur met de 
mogelijkheid om permanent te engageren 
met sport stakeholders en beleidsmakers. 
Sinds 2013 is het instituut deels gestopt, en 
inversteert de overheid via NWO in 
wetenschappelijk onderzoek. Het instituut 
verricth nog wel monitoring-taken voor het 
ministerie 

 Danish Institute for Sport Studies (Idan), 
Aarhus Denemarken 

 Sporthochschule, Keulen Duitsland 

 Sport England, Londen VK 

 Swiss Observatory for Sport and Physical 
Activity, Zwitersland: voorbeeld van hoe 
permanente, strategische dataverzameling 
over de belangrijkste sport gebieden 
gestructureerd kan worden 

Jeugdonderzoeksplatform 

/  Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Finse youth research network 

 Norwegian Social Research (NOVA), Norway: 
vanaf 2014 geaffilieerd met university 
college Oslo 

 Youth Research Centre at the University of 
Melbourne, Australië: onderzoek gericht op 
jongeren en het verbeteren van praktijken in 
beroepen waarin jongeren betrokken zijn. 

 The Centre for Child and Youth Policy, 
University of California, Berkeley 
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Milieu en Gezondheid 

In de meeste landen is het human 
biomonitoring programma 
uitgevoerd door één 
onderzoeksinstelling: 

 UBA , Duitsland 

 French Insitute for Public 
Health Surveillance, Frankrijk 

 Instituto de Salud Carlos III, 
Spanje 

 De federale 
onderzoeksprogramma’s en 
Europese 
onderzoeksprogramma’s (oa 
Life +) (Stimulans voor multi-
disciplinariteit; directe 
beleidsinput van resultaten; 
nauwe samenwerking beleid 
en wetenschappers via 
stuurgroep en andere 
overlegstructuren) 

 Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Institut de veille sanitaire (InVS), Frankrijk 

 Umweltbundesamt, Duitsland en Oostenrijk 

Duurzaam Materialen Beheer 

/  Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Europese Commissie 

 LIAISE, netwerk of excellence: missie om de 
projecten m.b.t. evidence based policy 
making te integreren en de beleidsrelevantie 
te laten toenemen. 

 German social ecological research program 
(SÖF), Duitsland: niet-wetenschappelijke 
actoren zijn ook betrokken in het 
onderzoeksproces. 

Transitie voor Duurzame Ontwikkeling 

 Het programma kan leren van 
H2020, waar de oproepen 
gebaseerd zijn op 
maatschappelijke uitdagingen 
en gekaderd worden in een 
beleidsrelevante context en de 
formulering van specifieke 
onderzoeksplannen overlaten 
aan de kandidaat consortia 

 Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Mistra Foundation, Zweden: wijst 
financiering toe aan grote multidisciplinaire 
programma’s rond milieu en duurzame 
ontwikkeling (ongeveer 22 miljoen Euro per 
jaar) 

 State research councils Vinnova en Formas, 
Zweden: onderzoeks financiers voor 
beleidsrelevant onderzoek  

Cultuur 

 Mulier Institute; Nederland 

 TNO, Nederland 

 IWT-SBO (strategisch 
basisonderzoek), België  

 Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Observatoire des Politiques Culturelles de la 
Fédèration Wallonie-Bruxelles 

 L’enquête sur les pratiques culturelles des 
Français, Frankrijk 

 Cultural Capita land Social Exclusion project 
(VK): transversale vragen 

Media 

/  Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Think thanks, (VK) vb. foreign policy center 

 Er zijn ook verschillende instituten in Brussel 
die actief en invloedrijk zijn in EU politieke 
sferen 

 Sociaal en Cultureel Planbureau, Nederland 

 EU Kids Online: onderzoekers vanuit 
verschillende landen en verschillende 
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disciplines werken aan eenzelfde 
onderzoeksthem en waar beleidsadviezen 
voor de EC en nationale overheden worden 
overgedragen.  

Gelijkekansenbeleid 

 Federaal 
onderzoeksprogramma 
Samenleving en Toekomst: 
doel om onderzoek relevant 
voor politieke beslissingen te 
financieren (maar wel setting 
van wetenschappelijk 
onderzoeksprogramma). 

 Fundamentele 
onderzoeksprogramma’s 
gefinancierd door FWO of EU. 

Het steunpuntenprogramma wordt 
internationaal gezien als het 
schoolvoorbeeld van interactie 
tussen onderzoek en beleid (zie 
o.a. Keynote presentatie van Ashley 
Lenihan op de EIPEE-conferentie in 
Oslo, 2014 over Evidence Informed 
Policy and Practice in Education in 
Europe). 

 Community-University 
Research Alliance Project 
(CURA), Canada 

 Strategic Centers for Science, 
Technology and Innovation 
(SHOK’s), Finland 

 Danish Clearinghouse, 
Denemarken 

(voor voorgaande ontbreken vaak 
structuren voor specifiek 
beleidsrelevant onderzoek en 
interactie tussen onderzoek en 
beleid). 

 Sociaal-cultureel planbureau 
(SCP), Nederland 

 Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek, 
Nederland: heeft drie 
programmaraden, waaronder 
één voor beleidsgericht 
onderzoek. Korte- en 
langetermijnonderzoeksopdrac
hten worden uitgeschreven en 
gefinancierd. Het betreft een 
financierings en 
coordinatiemechisme maar 
geen onderzoeksstructuur of 
consortium van onderzoekers 
die lange tijd samen werken of 
samen kennis opbouwen. 

 Centre for Education Research 
and Innovation (CERI), OESO: 
initieert, coördineert en 
publiceert internationaal 
vergelijkend 
onderwijsonderzoek. 

 Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Beroep doen op experten* 

 Research Councils, VK: shift naar funding 
van onderzoek met impact 

 Institute for Public Policy Research (IPPR), 
VK: onafhankelijk beleidsonderzoek 
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Studie- en Schoolloopbanen 

 In Scandinavische landen 
hebben centra voor 
beleidsrelevant onderzoek 
vaak een permanente status 
(soms gefinancierd met een 
vaste basis subsidie aangevuld 
met budget op project basis). 

 idem Gelijkekansenbeleid 

 OBPWO programma voor 
beleidsgericht 
wetenschappelijk 
onderwijsonderzoek* 

/ 

Werk en Sociale Economie 

/  idem Gelijkekansenbeleid 

 Het Vlaams Interuniversitair 
Onderzoeksnetwerk 
Arbeidsmarktrapportering, 
kortweg VIONA, is een 
onderzoeksnetwerk met 
aparte onderzoeksmiddelen 
dat doorheen het jaar 
meerdere projectoproepen 
lanceert voor 
studieopdrachten of 
onderzoeks- en 
ontwikkelingsopdrachten met 
het oog op wetenschappelijke 
ondersteuning van het 
werkgelegenheidsbeleid * 

 Beroep doen op studiedienst 
van de VDAB* 

 Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Planbureau voor de Leefomgeving, 
Nederland 

 Sociaal-Cultureel Planbureau, Nederland 

 Research voor Beleid (Panteia): voorbeeld 
van een grootschalige commercieel instituut 

 Duitse economische onderzoeksinstellingen 

Onderdeel van formele overheidsdepartementen 
of “hangend” tussen departementen en publieke 
agentschappen: 

 IAB, Nurnberg 

 CEE, Parijs 

 CEREQ, Marseille 

Onderzoeksinstellingen ondergebracht in 
universiteiten: 

 HIVA, KULeuven, 

 Research Centre for Education and the Labor 
Market  (ROA), Maastricht 

 Merit, Uni Maastricht 

 IER (Uni Warwick) 

 SPRU (Uni Sussex) 

 IFO-Munich (U Munich) 

Onafhankelijke non-profit organisaties: 

 CIREM (Barcelona, Spanje) 

 IES (Brighton) 

 IFS (London) 

 IPR (Leeds) 

Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 

 Steunpunt Bestuurlijke 
Organisatie- Slagkrachtige 
Overheid - SBOV: 
gelijkaardige structuur en 
uitdagingen maar groter en 
meer ervaring 

 

 Internationale 
ArbeidsOrganisatie (IAO) 

 Werkgroep Statistiek bij de 
NBB* 

 INR statistieken* 

 Adviesraden in Nederland en 
Vlaanderen: beschikken over 
een eigen onderzoeksbudget 
waardoor makkelijker een 

 Biovalley, een life cycle cluster in Europa 

 Edinburgh Science Triangle in Scotland (VK) 

Twee voorbeelden van samenwerking tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
wetenschaps parken en nationale 
overheidsagentschappen. 

 Earth institute, Columbia University 

 Gapminder 

http://www.roa-maastricht.nl/
http://www.roa-maastricht.nl/
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band gelegd kan worden 
tussen onderzoek en 
beleidsadvisering. 

 Foundation pour l’innovation politique, 
Frankrijk 

 Institute for Research on Public Policy (IRPP)  

Ondernemen en Regionale Economie 

/  Viona programma, België: 
specifieke onderzoeksvraag, 
waarop onderzoekers zich 
kunnen inschrijven, waarbij de 
opdrachtgever onderhandelt 
over de inhoud en het budget. 

 EIM, Nederland 

 Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Beroep doen op eigen 
administratie* 

 Beroep doen op output en 
instanties die werken met 
nationale en regionale 
rekeningen* 

 Entrepreneurship Research Centre (VK) 

 Verschillende programma’s van de OESO vb. 
Centre for Entrepreneurship and 
Employment 

 Institute of Complexity, Santa Fe 

 Brookings 

 Competitiveness Institute 

Verkeersveiligheid 

/  Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV), 
Nederland 

 TRL, VK  

 Federal Highway Research 
Institute, (BASt), Duitsland 

Bovenstaande voeren actueel 
onderzoek uit met bijzondere 
beleidsrelevantie 

 Specifieke EU-
onderzoeksprogramma’s 

 Belgisch Instituut Voor 
Verkeersveiligheid (BIVV): 
beleidsadvies en relaties met 
pers en media, bestrijkt ook 
breder gebied dan het 
steunpunt. Haalbaar als 
steunpunt enkel bestaft wordt 
door medewerkers van 
universiteiten en 
onderzoeksdepartementen. 

 Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Beroep doen op eigen 
administratie* 

 Beroep doen op expertise van 
Belgisch Instituut voor de 
Verkeersveiligheid* 

 Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV), Nederland 

 Federal Highway Research Institute, (BASt), 
Duitsland: meer beleidsevaluaties en minder 
beleidsbepalingen 

 Transportøkonomisk institutt (TOI), 
Noorwegen: beleidsevalauties en in zeker 
mate ook beleidsbepaling 

 Observatoire, Frankrijk 

 In verschillende Europese landen zijn 
nationale onderzoekscentra, buiten de 
universiteiten, opgezet om continuïteit en 
behoud van expertise te verzekeren 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 Nederlands Instituut voor  Uitbesteding van  Centre for European Policy Studies (CEPS), 

https://www.toi.no/
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onderzoek van de 
volksgezondheid (NIVEL), 
Nederland: werken rond 
dezelfde thema’s  

overheidsopdrachten* België 

 Center for Social and Economic Research 
(CASE), Polen 

 National Institute of Economic and Social 
Research (NIESR), VK 

 European Centre for Social Welfare Policy 
and Research, Oostenrijk 

 National institute on Health and Ageing 
(INRCA), Italië 

 University of Sheffield, Department of 
Sociological studies 

 New Economics Foundation, VK 

Bestuurlijke Organisatie, Slagkrachtige Overheid 

/  In onderwijs heeft men ook 
nog een gecoördineerde 
onderzoeksprogramma dat 
wordt aangestuurd door het 
departement 

 Beroep doen op studiedienst 
van de Vlaamse Regering* 

 Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Semi-onafhankelijke think thanks 

 Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, Nederland 

 Danish institute for local and Regional 
Government Research, Denemarken: is voor 
1/3 afhankelijk van extern budget. Streeft 
naar een evenwicht tussen lange- en 
kortetermijnopdrachten. Heeft oot een 
verplichting m.b.t. disseminatie 

 Public Policy Institute for Wales  

Goederen- en Personenvervoer 

 Kennisinstuut voor 
Mobiliteitsbeleid (KiM), 
onafhankelijk instituut voor 
transportonderzoek opgezet 
door het Nederlandse 
Ministerie voor Mobiliteit en 
Infrastructuur. KiM heeft geen 
formele relatie met de 
academische wereld.  

 Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO) 

 Zwitserland heeft een 
gemengd systeem. Een deel 
van het beleidsrelevant 
onderzoek is toegewezen aan 
de administratie van de 
overheid. Ze vooelgen de 
politieke druk wat soms 
resulteert in negatieve 
gevolgen voor de 
wetenschappelijke 
onafhankelijkheid. De focus 
ligt vaak op 
beleidsvoorbereiding en 
minder op beleidsrelevant 
onderzoek. Een ander deel 
wordt uitgevoerd door 
onafhankelijke instituten of 
centra. Zij voelen een 

 Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Kennisinstituut voor Mobiliteitbeleid (KIM), 
Nederland 

 Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 
Nederland 

 Centraal Planbureau, Nederland 

 Sociaal en Cultureel Planbureau, Nederland 

 Volvo Research and Education Foundations: 
vestigden onderzoeksinstellingen overal in 
de wereld met een duidelijke strategie om 
hun invloed op toekomstige bestemmingen 
van onderzoek en ontwikkeling in stedelijke 
gebieden. 

 Joint Research Centres (EC) 

 Sommige onderzoeksprogramma’s van de 
World Bank and Asian Development Bank 

 Het Departement Transport en Environment 
and Physical Scineces Research Council 
(EPSRC) voorzagen steun aan een netwerk 
van 4 of 5 universiteiten om een UK 
Transport Research Centre op te bouwen 
met als doel om beleidsrelevant onderzoek 
te bevorderen en kortetermijn antwoorden 
op beleidsbehoeften voor onderzoek te 
formuleren. Door bezuinigingen werd echter 
snel de financiering terug ingetrokken. 
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financiële druk om te 
overleven, wat vaak resulteert 
in meer markt georiënteerd 
onderzoek en minder 
beleidsrelevant onderzoek. 
Een finaal deel van het 
beleidsrelevant onderzoek 
wordt uitgevoerd door 
onderzoeksdepartement van 
de universiteiten. De schaal 
wordt echter vaak ervaren als 
te klein maar het heeft als 
voordeel dat er een 
academische omgeving 
aanwezig is en dat er geen 
beleids/markt druk is. Voor 
beleidsrelevant onderzoek zijn 
deze factoren cruciaal.  

Ruimte 

 Onderwijskundige beleids- en 
praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek 
(OBPWO), België 

 Research for Brussels 
(Innoviris Brussels, noemt nu 
Anticipate-programme) 

 IWT/SBO, België 

 Conférence permanente du 
Développement Territorial 
(CPDT), België 

 European Observation 
Network, Territorial 
Development and Cohesion 
(ESPON), EU 

 Planbureau voor de 
Leefomgeving, Nederland 

 Bundesambt fur Bauwesen, 
Duitsland 

 Beroep doen op eigen 
administratie* 

 Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Beroep doen op experten* 

 Praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s in 
Nederland: verwerven vaak budget van 
derden wat vaak resulteert in tijdrovende 
financiële rapporteringsprocedures en 
additionele kosten 

Wonen 

/  Andere 
onderzoeksprogramma’s 
kunnen vaak lessen trekken 
van de werking van het 
steunpunt wonen. Een betere 
uitwisseling tussen 
programma’s zou wel een 
meerwaarde zijn. Dit zou 
beleidsmatig ook 
aangemoedigd moeten 
worden (wonen, ruimte, 
duurzaamheid, financiën, … 
zijn vaak nauw verweven). 

 Uitbesteding van 
overheidsopdrachten* 

 Institute for Social and Economic Research 
at the University of Essex (VK): Combineert 
academische output over belangrijke zaken 
met zeer goed verspreiding.  

Opmerking: de kanalen die met een * gemarkeerd zijn, zijn de alternatieve kanalen waarop de betrokken overheden effectief 
beroep doen 
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2/ Bijlage 2: SWOT-analyse WRR 

Een SWOT analyse voor het steunpunten programma kunt u terugvinden in sectie 4.2.6. Een SWOT analyse voor 
de WRR kunt u vinden in onderstaande tabel. Deze werd opgemaakt in het kader van de evaluatie “Behouden 
door veranderen: over bevestiging en herinrichting van de WRR” voor de periode 2008-201222.  

Tabel 15: SWOT-inventarisatie WRR 

 

Bron: Externe Evaluatie WRR 2008-2012  

 

                                                      

22http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-overige_uitgaven/Behouden_door_Veranderen_evaluatie_WRR_2008_2012.pdf  

http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-overige_uitgaven/Behouden_door_Veranderen_evaluatie_WRR_2008_2012.pdf

