Ten geleide
Transformatief O&O&I - beleid in fundamenteel
onzekere tijden
A. De Speurgids Ondernemen & Innoveren is een jaarlijkse publicatie van het Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid. Hierin worden de overheidsbudgetten voor zowel
het economisch als het wetenschaps- en innovatiebeleid belicht.
Het totaal aan vastleggingskredieten 1 ingeschreven in de Vlaamse begroting 2022 voor alle Vlaamse
bevoegdheden samen, bedraagt afgerond 51,6 miljard euro.
Organisatorisch is de Vlaamse overheid ingedeeld in 10 beleidsdomeinen

Figuur 1 Organogram van de Vlaamse overheid: 10 beleidsdomeinen
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Belangrijk voor ogen te houden is dat we in de Speurgids steeds focussen op de vastleggingskredieten (voor ESRconsolidatie) zoals opgenomen in de ‘administratieve tabel’ bij de begrotingsdocumenten, zoals neergelegd in het Vlaams
Parlement. Dit zijn de kredieten die aangeven voor welk bedrag de Vlaamse overheid verbintenissen kan aangaan in een
welbepaald begrotingsjaar. Deze zijn te onderscheiden van de vereffeningskredieten, die het geheel van kredieten
omvatten waarmee ook eerder aangegane verbintenissen kunnen worden vereffend (i.c. betaald).
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Traditioneel vertrekt de Speurgids van de cijfers van de begrotingsopmaak van een begrotingsjaar, in casu
2022. De uitgaven 2022, zoals door het Vlaams Parlement eind december 2021 gestemd 2, vormen het
uitgangspunt van de analyse.
In Figuur 2 worden de beschikbare vastleggingskredieten 2022 per beleidsdomein weergegeven 3.
Figuur 2 Overzicht van de vastleggingskredieten binnen de Vlaamse begroting per beleidsdomein bij
begrotingsopmaak 2022 (in miljoen euro).
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De beleidsdomeinen‘Onderwijs en Vorming’ (OV) en ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ (WVG) hebben het
grootste aandeel in het Vlaams overheidsbudget, respectievelijk 30% en 26% van het totaal.
Het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) tekent in deze voorstellingswijze – traditioneel
gebruikt in de begrotingsdocumenten 4 – voor ruim 1,975 miljard euro aan vastleggingskredieten of 3,8%
van het totaal.
Deze 1,975 miljard euro is evenwel een onderschatting van de vastleggingskredieten die vanuit de Vlaamse
begroting geïnvesteerd worden in het brede Vlaams economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid.
Ook andere beleidsdomeinen beschikken immers over middelen voor het beleid gerelateerd aan economie,
wetenschap en innovatie.
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Zie parlementair stuk 15 (2021-2022) Nr. 14 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van
decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022.
3
“Hogere Entiteiten” vormt geen beleidsdomein maar groepeert de kredieten voor de werking van het Vlaams Parlement
en de apparaatskredieten van de kabinetten van de Vlaamse Regering.
4
Zie parlementair stuk 13 (2021-2022) Nr. 1 Algemene toelichting bij de middelenbegroting en de uitgavenbegroting van
de
Vlaamse
Gemeenschap
voor
het
begrotingsjaar
2022..
Ingediend
21
oktober
2021.
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/15670075
13

In de eerste plaats het beleidsdomein Onderwijs en Vorming waar zich de werkingsuitkeringen voor de
universiteiten 5 en hogescholen 6 bevinden.
Met onder meer deze werkingsmiddelen (de zogenaamde “eerste geldstroom”) financieren de universiteiten
hun drieledige opdracht onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Bij conventie wordt
geacht 25% van die 1ste geldstroom-middelen bestemd te zijn voor onderzoek.
De hogescholen van hun kant financieren met hun werkingsmiddelen hun drieledige opdracht van
onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en projectmatig wetenschappelijk onderzoek. Voor die laatste
opdracht krijgen ze een aparte dotatie via de begroting van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.
Maar ook de andere acht beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid voorzien middelen voor het
wetenschapsbeleid.
Ook die worden toegevoegd, om zo het totaal aan vastleggingskredieten in de begroting 2022 te bekomen.

De werkingsmiddelen voor de universiteiten zijn samengesteld uit vier componenten: 1) een onderwijssokkel 2) een
variabel onderwijsdeel 3) een onderzoekssokkel en 4) variabel onderzoeksdeel. De verhouding per instelling tussen
enerzijds ‘onderwijssokkel + variabel onderwijsdeel’ en anderzijds ‘onderzoekssokkel + variabel onderzoeksdeel’ is gelijk
aan 55 versus 45%.
6
Sinds de Speurgids 2019 brengen we ook de werkingsuitkeringen van de hogescholen mee in beeld. Hogescholen maken
immers een integraal deel uit van het Vlaams O&O&I ecosysteem. Ten opzichte van vroegere edities van de Speurgids
stijgt door deze opname van de hogescholen het totale overheidsbudget voor economie, wetenschap en innovatie in
brede zin (dus inclusief de middelen voor hoger onderwijs) tot vier miljard euro. Met het oog op een integrale beleidsen systeembenadering is deze voorstellingswijze te verkiezen.
5
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Tabel 1 Overzicht van de belangrijkste overheidsmiddelen (vastleggingskredieten) voor het economisch,
wetenschaps- en innovatiebeleid in brede zin bij begrotingsaanpassing 2018 en 2019, 2020, 2021 en
begrotingsopmaak 2022 (in miljoen euro)
2018BA

2019BA

2020BA

2021BA

2022BO

A. Economisch beleid

352,718

376,108

399,353

620,59

467,60

Vanuit het beleidsdomein EWI via het Fonds
Innoveren en Ondernemen bij VLAIO

352,718

376,108

399,353

620,59

467,60

B. Wetenschaps- en innovatiebeleid

3.213,75

3.640,83

3.648,88

4.048,07

3.978,02

B.1 Wetenschaps- en innovatiebeleid vanuit het
beleidsdomein EWI

1.232,51

1.475,25

1.418,11

1.750,17

1.581,57

858,18

999,3

990,169

1.147,77

1.153,89

374,33

475,95

427,9432

444,74

427,68

B.1.1. Via Departement EWI
B.1.2. Via het Fonds voor Innoveren en
Ondernemen bij VLAIO
B.1.3 Via investeringen Vlaamse Veerkracht
B.2 Wetenschapsbeleid vanuit het beleidsdomein
O&V

B.2.1. hogeronderwijs-financiering
100% werkingsmiddelen hogescholen = bij conventie
onderwijs
75% werkingsmiddelen universiteiten = bij conventie
onderwijs
75% van andere middelen universiteiten en
gelijkgestelde en andere instellingen 7
B.2.2. onderzoeks-financiering (O&O)
25% werkingsmiddelen universiteiten = bij conventie
onderzoek
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek aan de
hogescholen (PWO)
25% van andere middelen universiteiten en
gelijkgestelde en andere instellingen
B.3 Wetenschapsbeleid vanuit de acht andere
beleidsdomeinen
C. Totaal overheidsmiddelen voor het economisch,
wetenschaps- en innovatiebeleid (A+B)

157,66
1.848,06

1.945,23

2.069,38

2.144,44

2.239,71

1.474,30

1.551,00

1.655,60

1.696,59

1.830,07

667,94

708,528

783,597

808,32

854,33

674,16

699,5

721,639

759,93

790,83

132,2

142,97

150,361

128,34

184,91

373,76

394,23

413,783

447,86

409,64

224,72

233,17

240,546

253,31

263,61

28,57

29,32

30,011

30,47

31,39

120,47

131,74

143,226

164,08

114,64

133,18

220,35

161,39

153,46

156,73

3.525,49

4.016,94

4.048,24

4.668,66

4.445,62

In Tabel 1 worden zo alle middelen gerelateerd aan economie, wetenschap en innovatie in brede zin (dus
inclusief de middelen voor hoger onderwijs) beschikbaar binnen de Vlaamse begroting gegroepeerd
weergegeven en ze totaliseren in 2022 tot 4,45 miljard euro.
De daling in 2022 ten opzichte van 2021 met 223 miljoen euro valt uiteen in een daling met 153 miljoen euro
voor het economisch beleid en een daling van 70 miljoen euro voor het wetenschaps- en innovatiebeleid.
De daling voor het economisch beleid is hoofdzakelijk het gevolg van de daling van de kredietlijn
compensatie voor indirecte emissiekosten (carbon leakage) van energie-intensieve bedrijfstakken met 70
miljoen euro, door een daling van middelen voor Syntra (29 miljoen euro), door een daling in de Vlaamse
co-financiering van EFRO (16 miljoen euro) en tenslotte door het feit dat de Vlaamse Veerkracht-middelen
voor economie enkel voor 2021 opgenomen zijn in deze Speurgids (13 miljoen euro) en nog niet voor 2022,
omdat die middelen op datum van opmaak van de Speurgids nog niet volledig toegewezen zijn.

7

Het betreft 75% van uitgaven zoals toelagen studentenvoorzieningen Hoger onderwijs, kapitaaloverdrachten voor
onroerende investeringen, investeringen Hoger Onderwijs, subsidie ITG, werkingsmiddelen Vlaamse Autonome Hogere
Zeevaartschool, ….
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De daling voor het wetenschaps- en innovatiebeleid heeft eenzelfde oorzaak: de eenmalige relancemiddelen
van 2021 reeds zijn meegenomen in de cijfers van het begrotingsjaar 2021 (157,66 miljoen euro) maar nog
niet in de cijfers van het begrotingsjaar 2022 omdat die nog niet volledig toegewezen zijn.
Het is de ambitie van deze Speurgids de lezer te verduidelijken waaraan deze 4,45 miljard euro
overheidsmiddelen besteed worden. Naast daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid vormt openheid
immers de vierde kernwaarde van de Vlaamse overheid.
Zo zal deel 1 van de Speurgids toelichten aan welke initiatieven de 468 miljoen euro voor het economisch
beleid besteed worden.
Deel 2 licht dan de besteding van de 3,978 miljard euro voor het wetenschaps- en innovatiebeleid toe.
Deel 3 verlegt dan de focus naar de middelen specifiek voor onderzoek & ontwikkeling (O&O) in Vlaanderen
en plaatst die in een internationale context. De O&O-uitgaven zijn immers onderwerp van regionaal,
nationaal en Europees afgesproken streefcijfers en monitoring.
In Deel 4 wordt het relanceplan Vlaamse Veerkracht besproken. Het betreft 4,3 miljard € eenmalige middelen
die vastgelegd worden in 2021-2022 als antwoord op de coronacrisis. Voor het beleidsdomein EWI gaat het
over 631 mio €.
In Deel 5 wordt het Europese O&O&I-kaderprogramma Horizon 2020 besproken aan de hand van een
tussentijdse analyse op basis van cijfers voorjaar 2022.
Deel 6 tenslotte is een thematisch hoofdstuk dat inzoemt op een in de legislatuur 2014-2019 opgestart
initiatief: het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).
Met de recurrente investering van 4,45 miljard € in 2022 in economie, wetenschap en innovatie in brede zin
én met het Vlaamse relanceplan van eenmalig 4,3 miljard € tracht de Vlaamse overheid burgers,
ondernemingen en maatschappelijke organisaties maximaal te ondersteunen in de fundamenteel onzekere
tijden waarmee de Vlaamse economie en samenleving geconfronteerd wordt.
Want nog niet eens hersteld van de coronapandemie en de daaruit voortkomende economische krimp in
2020 (-5,5% bbp Vlaanderen, gevolgd door een opleving van 7% bbp in 2021), worden we sinds begin februari
2022 - door de Russische agressie ten aanzien van Oekraïne – ook nog eens geconfronteerd met een
oorlogssituatie op Europese bodem, met drastische gevolgen voor de wereldeconomie en de wereldwijd
verstrengelde toeleverings- en waardeketens in een hyper-geconnecteerde wereld.
De pandemie en de oorlog vinden bovendien plaats op een ogenblik dat wereldwijd alle samenlevingen
geconfronteerd worden met de uitdagingen gesteld door klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit,
vergrijzing en snelle technologische veranderingen.
Verder investeren in economie, wetenschap en innovatie in brede zin in Vlaanderen is de beste strategie om
als kleine regio veerkrachtig het hoofd te bieden aan de wereldwijde uitdagingen.
Hoe en waar die investeringen gebeuren, vindt de lezer in deze Speurgids. In voorliggende ‘ten geleide’
schetsen we eerst de beleidscontext en -filosofie waarbinnen deze middelen ingezet worden.
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Vooraleer in de details te duiken, wordt de lezer eerst een helikopterzicht geboden op de grote verdelingen
van de totaliteit van de 4,45 miljard euro middelen voor het economisch en wetenschaps- en innovatiebeleid.
En dit volgens twee invalshoeken:
1)

Uitsplitsing van de middelen volgens de drieledige onderverdeling onderzoek en ontwikkeling
(O&O), onderwijs en vorming (O&V) en wetenschappelijke en technologische dienstverlening (W&T);

2)

Uitsplitsing van de middelen naar doelgroepen in het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid
volgens de vierdelige onderverdeling kennisinstellingen, bedrijven, overheid en burger: in de
innovatieliteratuur ook de ‘Quadruple Helix’ genoemd.

B. De drieledige onderverdeling: de grote bestedingscategorieën O&O, O&V en W&T
Conform internationale definities uitgaande van de OESO laten wetenschappelijke activiteiten zich opdelen
in drie categorieën:
1)

Onderzoek en Ontwikkeling (O&O): “op stelselmatige wijze uitvoeren van creatieve

werkzaamheden met het doel het kennisbestand, met inbegrip van kennis van mens, cultuur en
maatschappij, te vergroten en deze kennis te gebruiken om nieuwe toepassingen te
ontwerpen 8” Het is m.a.w. elke wetenschappelijke activiteit die tot doel heeft
wetenschappelijke kennis te ontwikkelen (fundamenteel onderzoek), toepasbaar te maken
(toepassingsgericht onderzoek) en ze toe te passen (ontwikkeling).
2)

Onderwijs en Vorming (O&V): “alle opleidingen en vormingen van personen in natuur-,
ingenieurs-, medische wetenschappen, agricultuur, sociale- en humane wetenschappen in
universiteiten en andere instelling voor hoger en postsecundair onderwijs 9”. Naar Vlaanderen
vertaald betreft het de financiering van het hoger onderwijs via vooral de
werkingsuitkeringen aan de universiteiten en hogescholen. Het deel daarvan bij de
universiteiten, dat wordt aangewend voor onderzoek (bij conventie 25%), zit in de categorie
O&O.

3)

Wetenschappelijke en Technologische Dienstverlening (W&T): “activiteiten met betrekking tot

onderzoek en ontwikkeling, die bijdragen tot het genereren, verspreiden en toepassen van
wetenschappelijke en technische kennis 10”. Dit betreft dus elke vorm van dienstverlening en
wetenschappelijke
en
technologische
wetenschapscommunicatie.

informatieverstrekking,

zoals

bijvoorbeeld

In Figuur 3 worden de 4,45 miljard euro overheidsmiddelen overzichtelijk uitgesplitst over deze drie
categorieën. Vertrekpunt vormt de totale Vlaamse begroting 2022 van 51,6 miljard euro aan
vastleggingskredieten.
Via de beleidsdomeinen EWI (467 miljoen euro economisch beleid + 1,581 miljard euro wetenschaps- en
innovatiebeleid = 2,048 miljoen euro) en O&V (2,240 miljard euro) evenals de acht andere beleidsdomeinen
van de Vlaamse overheid (157 miljoen euro) wordt in de Vlaamse begroting een bedrag van 4,45 miljard euro
uitgetrokken voor het economisch en wetenschaps- en innovatiebeleid (cfr supra Tabel 1).

Frascati-Manual, OECD, 2015, p. 44
Frascati-Manual, OECD, 2002, p. 31
10
Frascati-manual, OECD, 2015, p. 379
8
9
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Trekken we daarvan de middelen voor het economisch beleid (467 miljoen euro) af, dan komen we tot een
bedrag van bijna 3,978 miljard euro voor het wetenschaps- en innovatiebeleid.
Deze 3,978 miljard euro overheidsmiddelen ventileren we vervolgens over de drie categorieën:
•
•
•

O&O: 2,034 miljard euro
O&V: 1,791 miljard euro
W&T: 152 miljoen euro.

In de onderste blokken van Figuur 3 worden dan de belangrijkste instrumenten opgelijst die onder die
categorieën thuishoren, met hun corresponderende budgetten uit de Vlaamse begroting 2022.
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Figuur 3 Overzicht van de financiële overheidsstromen (vastleggingskredieten) binnen het Vlaams economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid in 2022
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C. De vierledige onderverdeling kennisinstellingen, bedrijven, overheid en burgers/middenveld in het
Vlaams ‘Quadruple Helix model’
Naast het voorstellen van de overheidsbudgetten volgens de logica O&O, O&V en W&T is nog een andere
voorstellingswijze mogelijk. Een wijze die focust op de doelgroepen van de overheidsfinanciering én op de
financiering van de interacties tussen die doelgroepen.
Een dergelijke voorstellingswijze bekijkt het economisch, wetenschaps- en innovatieproces vanuit systeemoogpunt.
Om dit te duiden maken we een korte zijsprong naar enkele gangbare innovatiemodellen in de
innovatieliteratuur. Er zijn er namelijk meerdere modellen in omloop.
Welk model ook gehanteerd wordt, steeds is het nuttig een conceptueel onderscheid te maken tussen drie,
door Joseph Schumpeter in de eerste helft van de 20ste eeuw 11 geïntroduceerde begrippen: inventie, innovatie
en diffusie.

Figuur 4 Schumpeter-model

Een inventie is een (wetenschappelijke en/of praktijkgerichte ) uitvinding, een ontdekking zeg maar. Die is
vaak, maar zeker niet altijd, het gevolg van (fundamenteel en/of toegepast en/of praktijkgericht) onderzoek,
gedreven door nieuwsgierigheid.
Innovatie is de toepassing van de vinding in een product, een dienst, een proces(technologie) of een
organisatievorm. In het innovatieproces speelt ondernemerschap een sleutelrol 12. In het
ondernemerschapsproces worden nieuwe ideeën, producten en of diensten - waarvoor een economische
en/of maatschappelijke vraag is geïdentificeerd, ontwikkeld en benut.
Diffusie tenslotte is de verspreiding van de innovatie in de economie en/of de samenleving.
Maatschappelijke en economische vooruitgang dient volgens Schumpeter in een of andere vorm steeds dit
pad te doorlopen. Want een inventie die geen toepassing noch verspreiding kent, biedt weinig
maatschappelijke en/of economische meerwaarde.
In elk innovatiesysteem dient bovenvermelde triloog op een of andere manier georganiseerd te worden.
Er zijn verschillende (concurrerende) modellen in omloop om dit proces van inventie -> innovatie -> diffusie
vorm te geven.

De inzichten van Schumpeter blijven relevant, ook in de 21ste eeuw. Zie BOELS, J. (2012) Joseph Schumpeter, honderd
jaar economische ontwikkeling. Een historisch-theoretische beschouwing. Proefschrift, Universitaire Pers Maastricht.
12
Zie voor de cruciale rol van ondernemingen en ondernemerschap STAM, E. (2022) ‘Theorieën van de onderneming. De
winst van een dynamisch brede welvaartsbenadering’, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Den
11

Haag.
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Klassiek is er het lineaire innovatiemodel, waarbij innovatie verondersteld wordt te lopen langsheen de lijn
fundamenteel onderzoek -> strategische basisonderzoek -> toegepast onderzoek -> valorisatie.
Na de fase van toegepast onderzoek zijn er in dit model ofwel marktpartijen in de profitsector die dan de
resultaten van het onderzoek via prototype -> opschaling -> marktintroductie -> diffusie omzetten in nieuwe
producten, diensten, processen en/of organisatievormen. Ofwel zijn er non-profit actoren die de
onderzoeksresultaten omzetten in nieuwe maatschappelijke toepassingen.

Figuur 5 Klassiek lineair innovatiemodel

In het lineaire model zitten de kennisinstellingen steeds vooraan in de innovatieketting en de bedrijven en
non-profit actoren achteraan. Het model is sterk aanbodgedreven: ‘technology push’. En de wereld van de
kennisinstellingen en de bedrijven/non-profit is relatief gescheiden. Er zijn weinig terugkoppelingen - of
‘feedback loops’ in het jargon – tussen kennisinstellingen en bedrijven.
Ook de rol van ondernemerschap – ‘entrepreneurial discovery’ – is afwezig of wordt onderbelicht. Er wordt
voorbij gegaan aan de cruciale rol van ondernemers die nieuwe ideeën (inventies) transformeren in
marktklare producten, diensten, processen en/of businessmodellen (innovaties) die op potentiële markten
verspreid kunnen worden (diffusie).
In dit model is de rol van de overheid vooral het financieren van fundamenteel onderzoek. Vervolgens
doorloopt het innovatieproces als vanzelf de verdere fasen over strategisch basisonderzoek en toegepast
onderzoek tot economische en/of maatschappelijke valorisatie met als impact economische groei en/of
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
Een dergelijk model kent dus enkel een financieringsrol toe aan de overheid en al helemaal geen rol aan de
burger/middenveld (als groepering van burgers) die via zijn belastingsbijdragen het onderzoek financiert.
Nochtans is de rol van de overheid in een samenleving ruimer dan enkel financierder. De overheid is ook
regelgever en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de (arbeids)marktordening- en regulering. Hij is
beheerder van omvangrijke overheidsbudgetten in beleidsvelden als gezondheid, mobiliteit, enz. Hij speelt
een belangrijke rol in het voorzien van fysieke (wegen, havens, energieleidingen, …) en digitale (breedband,
5G, …) infrastructuur. Hij bepaalt het internationale handelsbeleid. Kortom, allemaal rollen die een belangrijke
impact hebben op de randvoorwaarden waarbinnen economische en maatschappelijke innovatie kan
ontstaan.
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Precies om recht te doen aan die diverse rollen kwam een nieuw innovatiemodel tot leven: het ‘Triple Helix’model. In tegenstelling tot het lineaire model wordt daarin de nadruk gelegd op de onderlinge
afhankelijkheid van en wederzijdse beïnvloeding door de drie sleutelactoren in het innovatiemodel:
kennisinstellingen, bedrijven en overheid.

Figuur 6 ‘Triple Helix’-model

Van het lineaire naar het Triple Helix-model is al een hele vooruitgang. Doch er ontbreekt nog een belangrijke
actor in de triple helix benadering: de burger en het middenveld.
Ook de burger/middenveld is een relevante speler in het economisch, wetenschaps- en innovatieproces. En
dat in meerdere rollen.
Als belastingbetaler financiert hij het onderzoek en dient er draagvlak (in de rol als kiezer) te zijn om dit te
blijven doen. Vandaar het belang van een heldere wetenschapscommunicatie.
Als consument-gebruiker plukt hij de vruchten van het economisch- en innovatieproces. Die zijn over het
algemeen zeer positief, maar kunnen soms toch ook zuur smaken. Denk bijvoorbeeld aan het privacy-verlies
dat gepaard gaat met recente innovaties. Bovendien kan de gebruiker een belangrijke inspiratiebron zijn
voor innovaties. Men spreekt van user-driven innotatie.
Verder wordt de burger in zijn hoedanigheid van ‘werkende’ (werknemer-zelfstandige-ambtenaar) ook
geconfronteerd met de impact van de snelle veranderingen die het innovatieproces genereert op zijn
werkomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de impact van digitalisering en globalisering op het dagelijks
(arbeids)leven die noodzaakt tot bij- en/of omscholing en levenslang leren. Wanneer men weet dat het
aandeel 25-64-jarigen dat deelneemt aan een opleiding in Vlaanderen slechts 8,7% bedraagt (ten opzichte
van het Europees gemiddelde van 11%) en dat 82% van de Vlamingen aangeeft niet zo bereid te zijn een
opleiding te volgen, ligt hier een hele uitdaging 13.

13

Zie Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (2019) Bijdrage van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming aan het
regeerakkoord. Beleidsprioriteiten Onderwijs en Vorming. Beleidsprioriteit 3.
22

Maar ook in de rol van student middelbaar en hoger onderwijs is de burger betrokkene in het
innovatieverhaal. Het middelbaar en hoger onderwijs vormt vandaag immers het ‘human capital’ dat later
de bron vormt van het inventie-innovatie-difussie proces.
Wat het middelbaar onderwijs betreft kunnen we niet om twee vaststellingen heen. Ten eerste is er de
verontrustende trend van dalende leerlingenprestaties in internationaal vergelijkende testen. Ten tweede is
er de STEM-problematiek: te weinig instroom in de science, technology, engineering en mathematics
richtingen in het middelbaar onderwijs.
Ook voor het hoger onderwijs zijn er uitdagingen te over: welke antwoorden bieden op de skills mismatch
op de arbeidsmarkt en op de levenslang leren agenda?
Tenslotte is er ook de rol van de burger als lid van de samenleving waarin hij - al dan niet verenigd met
andere burgers - optreedt. Burgers en burgerbewegingen (civil society) eisen meer en meer hun eigen plaats
op in het maatschappelijke debat en laten zich niet zonder meer vertegenwoordigen door overheden,
kennisinstellingen en bedrijven. Voorbeelden zijn legio, denk maar aan de klimaatmarsen en gele hesjes. En
tot welke gevolgen een groeiende kloof tussen enerzijds de klassieke ‘Triple Helix’ en anderzijds de burger
kan leiden, valt vast te stellen in het Amerika van Trump en de brexit in het Verenigd Koninkrijk. Gevolgen
die dan rechtstreeks inwerken op de externe omgeving waarbinnen economisch, wetenschappelijk en
innovatieprocessen kunnen plaatsvinden.
Er zijn dus goede redenen om het ‘Triple Helix’-model uit te breiden tot een ‘Quadruple Helix’-model.

Figuur 7 Overgang van ‘Triple Helix’ naar ‘Quadruple Helix’
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Zo een – meer toekomstbestendig – ‘Quadruple Helix’ model ziet innovaties juist ontstaan als een dynamisch
en interactief proces tussen vier actoren: kennisinstellingen, bedrijven, overheden én burgers 14.
In dit model heeft elke actor zijn specifieke hoedanigheden, maar wordt de klemtoon gelegd op de
onderlinge verwevenheid tussen de actoren en hun wederzijdse afhankelijkheden.
Het zijn de verbindingen – (kennis)uitwisselingsrelaties - tussen deze actoren in een dynamisch ecosysteem
die leiden tot economische en maatschappelijke innovatie.

Figuur 8 (Kennis)uitwisselingsrelaties tussen de vier actoren van het Quadruple Helix-model

Innovatie is in dit model veelal geen individueel, maar een collectief proces met veel betrokken partijen.
Zeker in een economische en maatschappelijke wereld die ingevolge digitalisering, klimaatverandering en
globalisering in volle transitie is, moeten we inzetten op een ‘transformatief’ innovatiemodel om de
uitdagingen aan te gaan.

Voor de toenemende rol van burgers in het innovatieproces zie ook Winickoff D.E. en Pfotenhauer S.M. (2018),
‘Technology governance and the innovation proces’ in OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018: Adapting
to Technological and Societal disruption, OECD Publishing, Paris.
14
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D. Naar een transformatief innovatiemodel in Europa en Vlaanderen
Ook Europa trekt sinds 2020 volop de kaart van de transformatieve innovatie. De nieuwe Europese
Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd – de Bulgaarse Mariya Gabriel – vat
het als volgt samen in haar voorwoord bij het uiterst lezenswaardige tweejaarlijkse ‘Science, Research and
Innovation Performance of the EU 2020 15’ rapport: ‘Research, innovation and education are also key drivers

for Europe’s sustainable and inclusive recovery, boosting the resilience of our production sectors, the
competitiveness of our economies and the transformation of our socio-economic systems.’
Het bovenvermelde ‘SRIP 2020’ rapport plaatst transformatie als één van de vijf centrale EU O&O&I
beleidsprincipes voorop, naast co-creatie, diffusie, economische en maatschappelijke valorisatie (‘uptake’)
en directionaliteit.
Ook in de conclusies van de Raad Concurrentievermogen, luik Onderzoek van 1 december 2020 onderlijnden
de Europese ministers van wetenschapsbeleid het belang van een transformatieve onderzoeks-, innovatieen diffusiestrategie om de Europese objectieven van duurzaamheid, productiviteit en competitiviteit te
bereiken.
Het Europese O&O&I-beleid heeft voortaan nog meer dan vroeger sociale, ecologische en economische
duurzaamheid als doelstelling, zoals weergegeven in onderstaande figuur 9 uit de executive summery van
het ‘SRIP 2020’ rapport.
Die ontwikkeling sluit bovendien nauw aan bij de beleidsontwikkeling ondernemen en innoveren te plaatsen
binnen ecologische grenzen en te laten plaatsvinden op een sociaal-inclusieve manier.
In de schoot van de Verenigde Naties betreft het de ESG-doelen (Environmental, Social, Governance) van
ondernemingen en het bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

15

Sience, Research and Innovation performance of the EU 2020. A fair, green and digital Europe, European Commission,
27 mei 2020.
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Figuur 9 Sociale, ecologische en economische duurzaamheid als doelstelling in het Europese O&O&I-beleid

In het SRIP 2022 16 rapport gaat de Europese Commissie verder in deze benadering en trekt ze voor het
Europese O&O&I-beleid lessen uit de pandemie en de oorlog in Oekraïne: ‘Bold transformative policies are

needed to ensure the success of Europe’s digital and green agenda, to strenghten resilience and
preparedness and to support Europe’s competitive edge in the global race for knowledge and tech
sovereignty 17.’

16

Zie het SRIP-rapport 2022: ‘Science, Research and Innovation performance of the EU 2022. Building a sustainable future
in uncertain times’, European Commission, Directorate-General for Research and innovation, gelanceerd op 12 juli 2022.
17

Idem voetnoot 16, Chapter 0, Executive summery van het rapport.
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Onder de slagzin ‘Building a sustainable future in uncertain times’ worden zes Europese O&O&I-beleidslijnen
getrokken.

Figuur 10 Zes Europese O&O&I-beleidslijnen 2022

Het SRIP 2022 rapport pleit voor een Europees, nationaal en regionaal O&O&I-beleid dat:

(1) ons nog beter voorbereidt op de post-pandemische wereld via een transformatief O&O&I-beleid dat
inzet op duurzaamheid;
(2) onze competitiviteit herstelt en bijdraagt aan de verwezenlijking van de groene en digitale
economie, voor welvarende samenlevingen waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten;
(3) het ‘ondenkbare denkt’ en ons voorbereidt op veranderingen, zowel veranderingen die zich nu al
aandienen als onverwachte ontwikkelingen, met goed beveiligde economieën, gediversifieerde
toeleveringsketens en kennis die ons zal helpen toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden;
(4) sterker investeert in mensen, bedrijven en instellingen bij het zoeken naar oplossingen;
(5) personen en organisaties met elkaar in contact brengt zodat zij toegang krijgen tot vaardigheden
en kennis, deze met elkaar kunnen delen en aldus de verschillen tussen regio's en landen kunnen
verkleinen, om een sterker innovatiestelsel op te bouwen;
(6) zorgt voor het scheppen van de juiste institutionele en financiële randvoorwaarden, met
participatie van de burgers, om prioritaire gebieden aan te pakken.
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Het nieuwe beleidsparadigma van transformatieve innovatie kan gezien worden als een derde generatie van
innovatiebeleid.

Figuur 11 Transformatief innovatiebeleid: derde generatie

Bron: Rathenau Instituut (gebaseerd op Schot & Steinmeuller, 2018)

18

In de hedendaagse innovatieliteratuur worden nu drie generaties van innovatiebeleid onderscheiden,
waarbij elke generatie van belang blijft voor het huidige beleid. Het is een en-en verhaal, geen of-of.
De eerste generatie (2de helft vorige eeuw) van beleid vertrok van de vaststelling van een ‘marktfalen’.
Uitgangpunt daarbij is dat bedrijven spontaan onvoldoende zullen investeren in O&O omwille van het feit
dat die investeringen moeilijk toe te eigenen zijn omwille van oversijpelingseffecten naar andere bedrijven
die gratis meesurfen op de (kennis)investeringen. Daarom lag de nadruk op een ‘O&O-beleid’ strictu senso,
waarbij bedrijven via subsidies en fiscale stimuli verleid werden toch voldoende te investeren. Ook de
bescherming van intellectueel eigendom stond centraal. Dit beleid is sterk industrie- en technologiegedreven.
De tweede generatie innovatiebeleid – jaren ’90 vorige eeuw - stelde ook een ‘systeemfalen’ vast. Innovatie
geschiedt niet door bedrijven op een eiland, maar in interactie met een veelheid aan actoren zoals financiers,
kennisinstellingen, gebruikers en maatschappelijke organisaties opererend in een innovatie-systeem. Het
beleid moet niet alleen subsidiëren, maar ook maximaal inzetten op het verbinden van al die actoren. De
triple helix – interactie tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven – kwam centraal te staan.
Recent ontwikkelde zich dus een derde generatie innovatiebeleid dat vertrekt van de grote complexe
maatschappelijke 21ste eeuwse uitdagingen inzake klimaat, energie, mobiliteit, voeding, gezondheid, … en
daarin een ‘transitiefalen’ vaststelt.

18

Zie Rathenau Instituut, Missiegedreven innovatiebeleid: wat, hoe en waarom, 20 maart 2020.
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Het innovatiebeleid moet daarbij inzetten op het versnellen van maatschappelijke transities richting
duurzaamheid. De focus van het innovatiebeleid wordt meer maatschappij-gedreven en doelgericht en
verbreedt daarbij ook naar niet-technologische innovatie en betrekt een veelheid aan actoren 19
Naast de traditionele focus van het innovatiebeleid op wetenschap en innovatie komt ook nadruk te liggen
op sociale, bedrijfsmodel, en infrastructuur innovatie. Het innovatiebeleid wordt daardoor meer
‘horizontaal’.
En transformatieve innovatie kan maar plaats vinden in interactie tussen de vier actoren in de Quadruple
Helix.
In complexe transitiedomeinen zoals energie, klimaat, voeding, gezondheid, mobiliteit, circulaire economie,
industrie 4.0, … zijn immers niet alleen technologische doorbraken en innovaties nodig (het terrein van
kennisinstellingen
en
bedrijven)
maar
ook
flankerende
maatregelen
zoals
nieuwe
infrastructuurvoorzieningen, aangepaste regelgeving, zetten van standaarden, … (het terrein van overheden)
en last but not least, ook maatschappelijke aanvaarding door de leden van de samenleving en/of
gedragsverandering door de burgers. Alleen door alle actoren in een co-creërende rol te vatten, verhoogt de
slaagkans van het transitiepad.
Een instrument om deze co-creatie vorm te geven is een meer missiegedreven innovatiebeleid waarbij
specifieke doelen worden gezet in relatie tot een maatschappelijke uitdaging. Vervolgens wordt een open
proces geïnitieerd dat moet leiden naar creatieve oplossingen voor de missie: uitnodigend, inspirerend en
bottum up, met en tussen verschillende disciplines, actoren en sectoren 20.
De rol van de overheid is daarbij niét die van een een ‘top-down’ dirigent, maar een die in nauwe
samenspraak met de drie andere actoren (kennisinstellingen, bedrijven en burgers) tot stand komt.
Normstellend waar het moet, maar veelal agenderend, mobiliserend en verbindend.

19

Zie Frank W. Geels, Transformative innovation and socio-technical transitions to address grand challenges (p. 574-607)
in Sience, Research and Innovation performance of the EU 2020. A fair, green and digital Europe, European Commission,
27 mei 2020.
20
Zie Goetheer, A., F.A. van der Zee, M.J.L. de Heide (2018) De staat van Nederland Innovatieland 2018. Missies en ‘nieuw’
missiegedreven beleid. Den Haag: TNO, p. 10. Ook in Vlaanderen bepleiten de sociale partners in de schoot van de SERV
een meer missie-gedreven innovatiebeleid in hun advies van 22 maart 2021 ‘Het klavertje vijf van een missiegedreven
innovatiebeleid’ en hun bijhorende rapport ‘Missiegedreven innovatiebeleid. Een verkenning aan de hand van

buitenlandse beleidsontwikkeling.’

29

Figuur 12 Het ‘Quadruple Helix’-model

Het Departement EWI heeft het bovenstaande ‘Quadruple Helix’ model vertaald naar de Vlaamse context en
de belangrijkste spelers binnen elk van de vier actoren geïdentificeerd die het Vlaamse onderzoeks- &
ontwikkelings- & innovatie model (O&O&I-model) schragen. Figuur 13 geeft dat weer.
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Figuur 13 Actoren in het Vlaamse EWI 'Quadruple Helix' O&O&I-model

Nu we dit model hebben gedefinieerd kunnen we er ook de budgettaire stromen op enten. Om het beeld niet al te verzwaren, geven we niet alle budgetten weer, maar
enkel de belangrijkste. Dat wordt weergegeven in Figuur 13.

Figuur 14 Overzicht van de belangrijkste financiële stromen binnen het Vlaams economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid in 2022 volgens het Vlaamse EWI ‘Quadruple Helix’-model

E. Vlaanderen wereldtop inzake O&O-bestedingen in % bbp
Zoals hoger gesteld, wordt binnen het wetenschaps- en innovatiebeleid ook steeds specifiek gefocust op de
uitgaven voor onderzoek & ontwikkeling (O&O). Deze uitgaven zijn onderhevig aan regionale (Pact 2020,
Vizier 2030), nationale (Nationale Hervormingsplan) en Europese (Europa 2020) streefcijfers. Men spreekt van
de 3% O&O-norm. Daarmee wordt bedoeld dat de regio, het land en/of Europa er moeten naar streven drie
procent van het regionale, nationale en/of Europese bruto binnenlands product te besteden aan O&Ouitgaven 21.
Waar staan we vandaag? Volgens de meest recente internationaal vergelijkbare cijfers – voor het jaar 2020
– staat Vlaanderen op 3,60% van het regionaal bbp, België op 3,48% van het Belgisch bbp en Europa (EU-27)
op 2,20% van het Europees bbp 22. Met een O&O-intensiteit van 3,6% bbp positioneert Vlaanderen zich als
nummer 1 in Europa en in de top-5 in de wereld, voorafgegaan door Israël (5,44 %), Zuid-Korea (4,81%),
Taiwan (3,64%) en gevolgd door Zweden (3,53%), de Verenigde Staten (3,45%), Japan (3,27%) en Oostenrijk
(3,20%)!
Zoemen we meer in detail in op de Vlaamse cijfers
In Tabel 2 worden de meest recente cijfers van deze O&O inspanningen in Vlaanderen weergegeven: in 2020
totaliseren ze tot 9,59 miljard euro of 3,60% van het Vlaams bbp 23.
Tabel 2 GERD (Gross Expenditures on R&D) in miljoen euro (in lopende prijzen) en als percentage van het bruto
binnenlands product voor het Vlaams Gewest (bbpr) (ESR2010-rekeningenstelsel)

in
als %
bbpr

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.116
2,01

4.149
2,06

4.641
2,21

5.088
2,33

5.676
2,53

5.827
2,55

6.073
2,59

6.469
2,68

6.904
2,76

7.499
2,89

7,905
2,93

9,350
3,35

9,588
3,60

Bron: 3% light nota Ecoom (juli 2022), meest recente officiële cijfers

In grafiek-vorm geeft dit volgend beeld: op 10 jaar tijd een stijging van de O&O-intensiteit met maar liefst 1
procentpunt bbp.
Figuur 15 Evolutie van de O&O-intensiteit (in % bbp)
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Bron: 3%- light nota Ecoom (juli 2022), meest recente officiële cijfers

Belangrijk op te merken dat de 3%-norm gaat over bestedingen aan O&O. Wie deze bestedingen financiert (overheid
of privé) is een andere vraagstelling. Zie verder bij de inleiding bij Deel 3.
22
Vergelijk met drie buurlanden: Duitsland 3,14 % bbp, Nederland 2,29% bbp en Frankrijk 2,35 % bbp.
23
Zie ‘Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen 2010-2020. 3% light nota’, ECOOM en Departement EWI, juli 2022.
21
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Deze bruto binnenlandse uitgaven voor O&O - internationaal de zogenaamde ‘Gross Expenditures on
Research and Development (GERD)’ - zijn de optelsom 24 van de O&O-uitgaven van vier sectoren:
1)
2)
3)
4)

bedrijven en de collectieve centra
publieke onderzoekscentra
hoger onderwijsinstellingen en
instellingen zonder winstoogmerk.

In Tabel 3 worden de uitgaven voor elk van de vier O&O-sectoren weergegeven.
Tabel 3 GERD voor het Vlaamse Gewest in miljoen euro (in lopende prijzen)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,601

2,7522
2
44

2,670

3,045

3,416

3,892

3,956

4,182

4,469

4,650

5,172

5,436

6,639

6,815

49

48

54

57

64

69

63

66

62

64

62

66

66

Publieke
onderzoekscentra 26

451

491

517

549

572

635

652

684

745

859

923

989

1,104

1,093

Hoger
Onderwijs

741

820

904

984

1,032

1,069

1,136

1,122

1,167

1,306

1,313

1,389

1,505

1,577

8

8

9

9

10

16

15

22

22

27

27

29

36

36

3,849

4,116

4,149

4,641

5,088

5,676

5,827

6,073

6,469

6,904

7,499

7,905

9,350

9,588

Bedrijven
collectieve
centra 25

Particuliere
Not for
Profit
GERD

Bron: 3%- light nota Ecoom (juli 2022), meest recente officiële cijfers

De stijging van de O&O-bestedingen van de bedrijven is iets sterker zoals gevisualiseerd in onderstaande
figuur. ‘Overheden’ staat in deze figuur voor de publieke onderzoekscentra.

Figuur 16 O&O-bestedingen naar uitvoeringssector (Vlaams Gewest, 2009-2020, in K euro)
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Bron: 3% light- nota Ecoom (juli 2022), meest recente officiële cijfers

De lezer vindt de respectievelijke instellingen onder de categorieën: bedrijven, collectieve centra, publieke
onderzoekscentra, hoger onderwijs en particuliere not for profit instellingen in bijlage achteraan, zie p 202.
25
Bedoeld worden centra zoals SIRRIS, Centexbel, WTCB, ….
26
Bedoeld worden centra zoals VIB, imec, VITO, Flanders Make, ILVO, VLIZ, …
27
Bedoeld worden instellingen zoals Orpheus Instituut, Von Karman Instituut, Waterstofnet, BioBaseEurope Pilot Plant,…
24

34

De stijgende percentages in Tabel 2 (O&O-uitgaven uitgedrukt in % van het bruto binnenlands product van
het Vlaams Gewest) tonen de aangehouden inspanning van zowel de Vlaamse overheid als het Vlaamse
bedrijfsleven, de instellingen van hoger onderwijs als de instellingen zonder winstoogmerk om de O&Ouitgaven te verhogen. De 3%-norm werd behaald in 2019.

F. O&O in Vlaanderen: publieke versus private uitvoerings- en financieringssector
In de analyses over de O&O-uitgaven wordt steevast ook een onderscheid gemaakt tussen wie O&O
activiteiten uitvoert en wie ze financiert 28. Op die wijze wordt de GERD uitgesplitst per uitvoeringssector
en per financieringssector. Vanuit het oogpunt van welke actor O&O uitvoert, wordt een onderscheid
gemaakt tussen de BERD (Business Expenditures on R&D) en de non-BERD of dus de niet bedrijfsactoren
(publieke onderzoekscentra, hoger onderwijs en de instellingen zonder winstoogmerk). Sinds 2012 is
ongeveer 70% van de totale bruto binnenlandse uitgaven voor O&O afkomstig van de private
uitvoeringssector.

Tabel 4 Wie voert de O&O-activiteiten uit? Het aandeel van de BERD en non-BERD in de GERD voor het Vlaams
Gewest (gebaseerd op lopende prijzen).

BERD
Non-BERD
GERDgew
BERD/GERDgew
NonBERD/GERDgew

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.796
1.319
4.116
68%
32%

2.718
1.431
4.149
66%
34%

3.099
1.542
4.641
67%
33%

3.474
1.614
5.088
68%
32%

3.956
1.720
5.676
70%
30%

4.025
1.803
5.827
69%
31%

4.245
1.828
6.073
70%
30%

4.535
1.934
6.469
70%
30%

4.712
2.192
6.904
68%
32%

5.236
2.263
7.499
70%
30%

2018

2019

5,498 6,705
2,407 2,645
7.905 9,350
70%
72%
30% 28%

Bron: 3%- nota light Ecoom (juli 2022), meest recente officiële cijfers

Ook vanuit het oogpunt van wie de O&O-activiteiten financiert, de private sector of de overheidssector, kan
een opdeling worden gemaakt.

Tabel 5 toont de meest recente cijfers voor het jaar 2019 29.
Tabel 5 Wie financiert de O&O-activiteiten? Evolutie O&O-intensiteit Vlaanderen (ESR2010 rekeningenstelsel), meest
recente cijfers (in % bbp)

2009
2,08
GERD/BBPR
GERD opgesplitst volgens financieringssector

2011

2013

2015

2017

2019

2,35

2,56

2,67

2,88

3,35

Private financiering / BBPR

1,54

1.77

1.95

1.99

2.15

2.55

Publieke financiering / BBPR

0,52

0.58

0.61

0.68

0.72

0.80

Bron: 3% nota, ECOOM, juni 2021

28

Zie voor details de inleiding bij deel 3 van de Speurgids.
Zie ‘Interpretatieve nota bij de 3%-nota. Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen 2007-2017, ECOOM en Departement EWI,
oktober 2019. In de nota wordt benadrukt dat onder publieke financiering - conform de richtlijnen in de Frascati Manual
- enkel de directe overheidssteun wordt verstaan (subsidies) en niét de indirecte steun (fiscale voordelen; bv.
vermindering bedrijfsvoorheffing). De indirecte overheidssteun voor O&O dient beschouwd te worden als eigen middelen
van de ondernemingen.
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35

2020

6,882
2,707
9,588
72%
28%

Uit de cijfers kan men afleiden dat ongeveer 76% privaat gefinancierd wordt en 24% overheid gefinancierd.
Belangrijk aandachtspunt hierbij is de grote concentratie van de private O&O-financiering bij een beperkt
aantal bedrijven in Vlaanderen, veelal onder buitenlandse controle. Belangrijk dus in het Vlaamse
verankeringsdebat blijvend de nadruk te leggen op ‘kennis-verankering’. Het dynamisch lokaal eco-systeem
van universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra en clusters speelt daarin een sleutelrol.
Naast de directe overheidssteun in de vorm van subsidies kunnen overheden O&O-activiteiten van bedrijven
ook indirect, langs fiscale weg ondersteunen. In België ligt de bevoegdheid daartoe bij de federale overheid,
daar waar de directe steun een verantwoordelijkheid is van de deelgebieden.
Onderstaand wordt het relatieve belang van beide steuntypes weergegeven voor het meest recente jaar
waarvoor data beschikbaar zijn. De tabel leert dat op een massa van 5,1 miljard € aan O&O-uitgaven van
bedrijven in Vlaanderen in 2017 de Vlaamse subsidies goed waren voor 206 miljoen € en de federale fiscale
O&O-steun in Vlaanderen voor 756 miljoen €. In deel 3, hoofdstuk 12 in de Speurgids wordt dit verder
geanalyseerd.
Tabel 6 Directe en indirecte overheidssteun voor O&O bij ondernemingen in Vlaanderen in 2017 (i.e., de meest
recente data over indirecte overheidssteun), in miljoen euro

Financieringsbron

Totaal

Percentage

Directe overheidssteun (subsidies)

206

3.98%

Indirecte overheidssteun (fiscaal)

756

14.61%

Overige financieringsbronnen 30

4,211

81.41%

Totaal BERD ondernemingen

5,172

100.00%

Bron: 3% nota, ECOOM, juni 2021

G. O&O-overheidskredieten: ‘de 1%-norm’
Om aan het dataprobleem (afnemen van enquêtes om O&O-bestedingen te achterhalen, met inherente
vertraging) te verhelpen heeft men internationaal nog een andere belangrijke indicator uitgewerkt: de O&Ooverheidskredieten of de GBARD (Government Budget Appropriations of R&D). Deze indicator moet men
niet berekenen uit enquêtes bij alle O&O-actoren, maar kan men rechtstreeks aflezen uit de
overheidsbegroting van de regio en/of het land. In het kader van de globale 3% O&O-norm is men zo gaan
spreken van de ‘1%-norm voor O&O-overheidskredieten’ en de 2%-norm voor private O&O-kredieten.
Waar positioneert Vlaanderen zich op deze norm anno 2022?
Wel, op 0,78% van het regionaal bbp. Daarbij dient wel voor ogen gehouden dat het cijfer voor 2020 (positief)
beïnvloed werd door de krimp van het bbp in 2020 (teller/noemer – effect). Door de stijging van het bbp in
2022 zakt het weer. Voor een correcte interpretatie van het cijfer 2022 moet men rekening houden met het
feit dat de eenmalige “Vlaamse Veerkracht-middelen” voor het Beleidsdomein EWI voor 2022 nog niet zijn
opgenomen in deze analyse en die van 2021 wel.

30

Overige financieringsbronnen betreffen eigen financiering, financiering uit andere ondernemingen of uit private nonprofitinstellingen.
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Figuur 17 Evolutie van O&O kredieten t.o.v. BBP en groeipad van de O&O kredieten t.o.v. BBPR naar 1%
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Bron: Eigen berekening, voor meer details zie Hoofdstuk 13

Vertrekkende van de Regionale Vooruitzichten 2021-2027 valt te berekenen dat wil Vlaanderen in deze
legislatuur, dus tegen 2024, de 1%-norm overheidskredieten O&O halen, dan dient er in de begroting 2024
920 miljoen euro meer O&O-budget voorzien te worden dan in 2022 BO, of een jaarlijkse budgetaire opstap
van 460 miljoen euro.
H. Naast middelen worden er in het Vlaams O&O&I-landschap natuurlijk ook mensen ingezet. Ook die inzet
wordt internationaal gemonitord. Men spreekt van het ‘O&O-personeel’ van een regio en/of land. Het aantal
eigen medewerkers betrokken bij interne O&O-activiteiten van de uitvoeringsactoren in het Vlaamse O&Olandschap wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 7 Totaal eigen O&O-personeel in voltijdse equivalenten
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bedrijven

21.402

21.530

21.116

22.160

22.652

23.397

25.389

26.866

28.725

31.131

33,614

37,813

38,943

Collectieve Centra

421

424

452

461

603

629

745

733

561

563

564

573

573

Publieke
Onderzoekscentra
Instellingen
zonder
winstoogmerk
Hoger Onderwijs
(gemeenschap)

2.962

3.196

3.262

3.365

3.722

3.832

4.141

4.212

4.486

4.767

5,241

5,372

5,604

152

153

167

172

120

131

241

252

269

280

279

302

302

13.104

13.794

14.499

14.749

14.966

15.358

15.821

16.022

16.127

16.312

16,732

17,325

17,937

Hoger Onderwijs
(gewest)

11.569

12.205

12.881

13.149

13.408

13.817

14.299

14.454

13.917

14.107

14,455

15,223

15,936

TOTAAL
(gemeenschapsbenadering)

38.041

39.098

39.496

40.907

42.063

43.347

46.337

48.085

50.168

53.052

56,431

61,385

63,359

TOTAAL
(gewestbenadering)

36.507

37.508

37.878

39.307

40.505

41.806

44.815

46.517

47.959

50.847

54,154

59,283

61,358

Bron: 3%- light nota Ecoom (juli 2022), meest recente officiële cijfers
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Uit de tabel valt af te leiden dat er een duidelijke stijging zit in het aantal eigen O&O-personeel, zowel bij
de bedrijven, de collectieve centra, de publieke onderzoekscentra als in het hoger onderwijs. Kijken we naar
de gewestbenadering 31, dan blijkt dat ongeveer 63% van het O&O-personeel terug te vinden is binnen de
bedrijven, 26% bij de instellingen voor hoger onderwijs en 9% bij de publieke onderzoekscentra.

I.

De productiviteitsuitdaging voor de Vlaamse economie

De inzet van bovenvermelde O&O (overheids) middelen én mensen moet o.a. bijdragen aan het verhogen
van de duurzame economische groei in Vlaanderen. Meer in het bijzonder moeten ze bijdragen tot de
verhoging van de productiviteitsgroei in Vlaanderen. En daar ligt een hele uitdaging.
De Vlaamse economie kent een hoog niveau van productiviteit, maar sinds de jaren 2000 wordt een dalende
productiviteitsgroei opgetekend. In alle geavanceerde economieën vertoonde de productiviteit een algemene
groeivertraging sinds het begin van de jaren 2000, maar die vertraging was meer uitgesproken in ons land
dan in de EU 32.
Bovendien is het verloop van de productiviteit binnen de economie zeer uiteenlopend.
Productiviteitswinsten worden bijna volledig in de technologische grensbedrijven geboekt – ‘voorlopers’ en vaak in dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven. Zo dreigt een duale economie te ontstaan
tussen de voorlopers en de achterblijvers 33.
Productiviteit wordt gedefinieerd als toegevoegde waarde 34 die gecreëerd wordt door een uur arbeid. Hoe
meer toegevoegde waarde gecreëerd wordt, hoe meer inkomen dat kan verdeeld worden tussen werknemers
en investeerders en hoe gemakkelijker de politieke afwegingen op het vlak van de publieke financiën 35.
Kort door de bocht kent economische groei – toename van het bbp per inwoner - maar twee bronnen.

31

Het verschil tussen de gewest- en gemeenschapsbenadering houdt verband met het al dan niet meerekenen van de
O&O-activiteiten van de Vlaamse gemeenschapsinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In internationale
vergelijkingen gaat men uit van een gewestbenadering, waarbij de voormelde activiteiten dus niet meegerekend worden.
32
Voor een analyse zie Mulder J. en Godefroid H. (2018), ‘De vertraging van de productiviteit: bevindingen en poging tot
verklaring. NBB, Economisch Tijdschrift, december.
33
Zie Nationale Raad voor de Productiviteit. Jaarverslag 2019. 19 december 2019 evenals het tweede Jaarverslag ‘Van
gezondheidscrisis een opportuniteit maken voor een veerkrachtige economie’, 27 november 2020 en het derde
‘Jaarverslag 2021’.
34
Toegevoegde waarde wordt als volgt gedefinieerd: het verschil tussen de waarde van de geproduceerde goederen en
diensten en de waarde van de in het productieproces verbruikte goederen en diensten. Anders uitgedrukt is het de
waarde die de productiefactoren arbeid en kapitaal toevoegen aan de verbruikte of intermediaire goederen en diensten.
35
Idem 30.
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Figuur 18 De twee drijvers van economische groei

De eerste bron is de toename van het arbeidsaanbod. Wanneer meer mensen werken en/of meer mensen
meer uren werken, neemt de economische groei toe. We weten evenwel dat het arbeidsaanbod in Vlaanderen
ingevolge demografische evoluties – ontgroening en vergrijzing – zal afnemen. Met negatieve gevolgen voor
de economische groei. Dat moet ons niet beletten inspanningen te leveren om meer mensen (langer) aan
het werk te krijgen, maar van deze bron zal substantiële toekomstige economische groei niet komen.
Gelukkig is er een tweede bron van economische groei en die heet productiviteitsgroei: een toename van
de hoeveelheid toegevoegde waarde die geproduceerd wordt per gewerkt uur.
Productiviteitsgroei van haar kant is op zich weer afhankelijk van twee zaken: kapitaalverdieping en/of
multifactorproductiviteit.
Met kapitaalverdieping wordt het inzetten van meer kapitaalgoederen – machines - per gewerkt uur bedoeld.
Dit is logisch te begrijpen. Een magazijnier met een heftruck kan meer goederen verplaatsen dan een
magazijnier met blote handen. Een bediende met een PC is productiever dan een zonder. Vandaar het belang
van bedrijfsinvesteringen die de kapitaalgoederenvoorraad doen toenemen.
Complexer is de multifactorproductiviteit: dat deel van de groei dat niet gekoppeld is aan de veranderde
inzet van de factoren arbeid en kapitaal. Het begrip verwijst naar de efficiëntie waarmee inputs (arbeid en
kapitaal) worden omgezet in output, zoals bijvoorbeeld toegevoegde waarde.
Factoren die in die multifactorproductiviteit een rol spelen zijn o.a. openheid naar mondiale waardeketens,
zuinige maar heldere en afdwingbare regelgeving, een state of the art fysieke en digitale infrastructuur,
vlotte integratie van ICT in de productieprocessen, aanwezigheid van voldoende concurrentiële prikkels en
ruimte voor startups, kwaliteit van menselijk kapitaal … én technologische en niet-technologische innovatie.
Reden waarom investeringen in O&O ook de volgende jaren dienen versterkt te worden.
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J. Een beleid dat inzet op het verhogen van de productiviteit is per definitie een multi-level governance
beleid gezien de beleidshefbomen die gunstig kunnen inwerken op de productiviteit zich op maar liefst vijf
bestuurlijke niveaus bevinden: lokaal (infrastructuur, …), Vlaams (regelgeving, infrastructuur, O&O-subsidies,
vorming menselijk kapitaal, …) federaal (Belgische marktordening, fiscaliteit, sociaal vangnet, digitale
infrastructuur, …), Europees (Europese marktordening, handelsbeleid, O&O-subsidies, …) en globaal (wereld
marktordening, klimaatafspraken, geopolitiek, …). In het licht van de COVID-19 crisis heeft het Europees
niveau haar belang bewezen. Zowel het Europese monetaire beleid via de Europese Centrale Bank als het
Europese budgettaire beleid via het Europese Recoveryplan van 750 miljard € zijn van cruciaal belang voor
het opvangen van de schokken van de crisis evenals voor de relance.
Maar in een wereld waar ‘economics’ meer en meer ‘regio-nomics’ wordt en de natiestaten als economische
actoren aan belang inboeten, dient het Vlaamse bestuursniveau het vertrekpunt te zijn van waaruit zowel
naar beneden (lokaal) als naar boven (federaal, Europees en globaal) de noodzakelijke beleidsafstemming
plaats vindt.
K. En dat brengt ons bij de stand van de Vlaamse economie medio 2022. In 2020 ging de Vlaamse economie,
ingevolge de coronapandemie, door extreem zwaar weer. De Vlaamse economie kende een krimp van maar
liefst -5,5% bbp. In 2021 volgde op de diepe recessie gelukkig wel een krachtig herstel met een bbp-groei van
7%. De economische activiteit bereikte zijn niveau van voor de crisis.
Volgens de ‘Regionale Economische Vooruitzichten 2022-2027’ 36 van medio juli 2022 zet de oorlog in
Oekraïne in 2022 evenwel een rem op het herstel door een bijkomende verstoring van de aanvoerketens en
de verder oplopende prijzen voor energie en grondstoffen. Ze vergroten de onzekerheid en tasten de
koopkracht aan. Daardoor zou de bbp-groei in Vlaanderen in 2022 terugvallen tot 2,8% en tot 1,3% in 2023.
In de periode 2024-2027 verwachten het Federaal Planbureau en de gewestelijke statistiekdiensten in hun
vooruitzichten een gemiddelde economische groei van 1,5% bbp in Vlaanderen.
Die vooruitzichten zijn omgeven met risico’s die overwegend negatief zijn. De oorlog in Oekraïne zou kunnen
escaleren en de invoer van Russische energie zou volledig stopgezet kunnen worden, met een aanzienlijke
bijkomende stijging van de energieprijzen tot gevolg. De Chinese economie is kwetsbaar voor een
vastgoedcrisis, terwijl nieuwe lockdowns tot nieuwe ontwrichtingen in de internationale aanvoerketens
kunnen leiden. Een hardnekkig hoge inflatie zou de centrale banken in de VS en in Europa kunnen aanzetten
tot forsere verhogingen van hun beleidsrente, wat door een verkoopgolf op de obligatiemarkten tot een
verdere stijging van de langetermijnrentes kan leiden en overheden met een hoge schuldgraad in de
problemen kan brengen...

36
HERMREG - Regionale economische vooruitzichten 2021-2026, Federaal Planbureau, Brussels Instituut voor Statistiek
en Analyse, Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, Vlaamse Statistische Autoriteit, juli
2022.
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Figuur 19 bbp in volume, reële economische groei voor het Vlaams Gewest (1996 – 2027)
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L. Gegeven de zware impact van de coronapandemie op het Vlaamse economisch en maatschappelijk weefsel
stelde de Vlaamse regering eind april 2020 twee adviserende comités samen: een ‘Economisch
Adviescomité’ 37 en een ‘Maatschappelijk Relancecomité.’ Deze comités leverden medio juli 2020 hun
rapporten af.
Het Economisch Adviescomité heeft in haar rapport ‘Vlaanderen: welvarender, weerbaarder en wervender’
vier centrale doelstellingen geformuleerd: (1) Vlaanderen bij de sterkste drie regio’s brengen qua BBP/capita,
(2) de Vlaamse werkzaamheidsgraad naar 80% verhogen, (3) transformatieve doorbraken realiseren en (4)
de Vlaamse begroting terug naar een evenwicht brengen.
Ze formuleren elf aanbevelingen waarvan zes fundamentele aanbevelingen en vijf op doorbraken gerichte.
U vindt ze in Figuur 19.
Vlaanderen moet daarbij inzetten op een beperkt aantal transversale en toekomstgerichte investeringen in
drie doorbraakthema’s, gekoppeld aan belangrijke maatschappelijke en economische transities: digitaal
Vlaanderen, duurzaam Vlaanderen en zorgzaam Vlaanderen. Een transformatief innovatiemodel in
digitalisering, duurzaamheid en zorg moet Vlaanderen een top-vijf positie doen verwerven tussen de meest
innovatieve regio’s en landen van de EU. Voor details verwijzen we naar het rapport.

37

Het comité bestaat uit 11 leden: naast 5 afgevaardigden van de Vlaamse ministers zes onafhankelijke experten
(Koenraad Debackere als voorzitter, Wouter De Geest, Geert Noels, Ans De Vos, Marion Debruyne en Stijn Baert). Naast
het rapport van het Economisch Adviescomité publiceerde ook de SERV interessante rapporten m.b.t. de economische
en maatschappelijke relance. Zie www.serv.be/serv/relance.
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Figuur 20 Synthese aanbevelingen Economisch Adviescomité juli 2020

M. Naar een systeemdenkende overheid
Het Economisch Relancecomité houdt o.a. een pleidooi voor een systeemdenkende overheid. Dit past in
de moderne economische en innovatie literatuur die de economische ontwikkeling van regio’s en of
landen steeds meer analyseert vanuit een ecosysteem benadering.
Basisinzicht daarbij is dat economische groei en innovatie niet tot stand komen in een vacuüm, maar de
resultante zijn van veelvuldige interacties tussen met elkaar verbonden factoren én actoren in een
ecosysteem.
Stam (2020 en 2021)
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onderscheidt tien elementen in het ecosysteem.

De basis van deze benadering bestaat uit het institutioneel kader van een regio/land. Concreet gaat het
over:
1.
2.
3.

De formele instellingen of instituties (wet- en regelgeving, fiscaliteit, arbeidsmarktinstituties,
kwaliteit van de overheid, …),
De cultuur (waardering voor ondernemerschap in de samenleving, houding inzake risico-appetijt of
integendeel risico-aversie, tolerantie voor falen, …) en
De aanwezigheid van netwerken (bedrijfsnetwerken waarbinnen vlotte uitwisseling van kennis,
arbeid en kapitaal plaats vindt versus eilanden en silo’s, …).

38
Stam, E., Leendertse J. en Schrijvers S., Measure Twice, Cut Once. Entrepreneurial Ecosystem Metrics, Utrecht School of
Economics, Working Paper Series nr: 20-01, februari 2020 evenals Stam, E en van de Ven, A ‘Entrepreneurial ecosystem
elements, Small Business Economics, 2021.
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Figuur 21 Een 'ondernemend ecosysteem' -benadering

Bron: aangepast op basis Stam, E. en Ven, A. Entrepreneurial Ecosystem Elements, Small Business Economics, vol. 56 (2) (2020).

Bovenop deze institutionele basis is er het belang van een vlotte toegang tot hulpbronnen die
ondernemerschap en economische groei mogelijk maken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De infrastructuur: zowel fysieke (wegen, havens, luchthavens, waterwegen, …) als digitale
(breedbandnetwerken, 5G, …)
Vraaggerichtheid: de potentiële marktvraag in een regio (binnenlandse en toegang tot buitenlandse
markten)
Intermediairen: mate waarin ondersteunende diensten, zoals zakelijke dienstverlening (juridisch,
financieel, fiscaal, IT, marketing, …) voor bedrijven is uitgebouwd
Talent: aanwezige talentpool (kwantitatief en kwalitatief aanbod van arbeidskrachten,
kenniswerkers, …)
Kennis: toegang tot kennis via universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra, …
Leiderschap: succesvolle rolmodellen (economisch, sociaal, wetenschappelijk, politiek, …)
Financiering: toegang tot (risico-) kapitaal, publiek en privaat en/of publiek-privaat

Deze tien elementen van een goed functionerend ecosyteem maken uiteindelijk productief werknemer- en
ondernemerschap – en dus finaal welvaart - mogelijk en zijn door het overheidsbeleid in min of meerdere
mate beïnvloedbaar. Zo beschikt de Vlaamse overheid over sterke agentschappen die in een ‘systemische
interactie’ het verschil kunnen maken en het Vlaams ecosysteem daadwerkelijk ondersteunen:
-

FWO voor het voeden van de kennisbasis via fundamenteel en strategisch basisonderzoek;
VLAIO en haar netwerkpartners voor het ondersteunen van ondernemen en innoveren;
PMV en LRM voor de financiering;
FIT voor de toegang tot buitenlandse markten en het aantrekken van buitenlandse investeringen;
VDAB als activerings-, loopbaan-, en dataregisseur van talent.

Omgekeerd versterkt het productief werknemer- en ondernemerschap ook het ecosysteem, zoals de
terugkerende pijl in Figuur 20 aangeeft.
Het ecosysteem-denkraam biedt dus nuttige handvaten voor overheden en stakeholders om gezamenlijk
strategisch het beleid te analyseren, de zwakke schakels te remediëren en de sterke verder uit te bouwen
met het oog op een ecosysteem-versterkend beleid.
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In dat perspectief is niet alleen een goede interactie tussen de Vlaamse overheidsagentschappen belangrijk,
maar ook een goede afstemming tussen de diverse financieringsinstrumenten in het Vlaams O&O&I
landschap. Het betreft zowel de instrumenten die het fundamenteel als diegene die het toegepast onderzoek
in Vlaanderen ondersteunen. In figuur 21 worden die instrumenten weergegeven met hun bijhorende
budgetten. Verder in de Speurgids verneemt U er meer over. Hier volgt enkel het overzicht.
Links in de figuur- in de blauwe tekst weergegeven - staan de instrumenten ter ondersteuning van het
fundamenteel onderzoek in Vlaanderen:
-

het onderzoeksgedeelte van de basisfinanciering van de universiteiten (25% van de 1ste geldstroom);
de fundamentele onderzoeksmandaten en -projecten evenals de wetenschappelijke
infrastructuurondersteuning bij het FWO;
de bijzondere onderzoeksfondsen (BOF) bij de universiteiten.

Samen slaan deze instrumenten op afgerond 853 mio € overheidsmiddelen.
Naast deze financieringskanalen voor fundamenteel onderzoek zijn er in Vlaanderen de kanalen voor
ondersteuning van toegepast onderzoek.
Die instrumenten kunnen conceptueel gesitueerd worden op een assenkruis bestaande uit vier dimensies
naargelang het instrument enerzijds vraag- dan wel aanbodgedreven is en anderzijds naargelang het
dienstig is voor een individueel bedrijf dan wel voor een collectief van bedrijven.
Tevens kunnen ze geplot worden op de dimensie van de zogenaamde Technology Readiness Level (TRL)
waarbij een lager TRL-niveau zich verder van een (markt)toepassing bevindt dan een hoger TRL-niveau.
Links bovenaan situeren zich de instrumenten die vertrekken vanuit een bedrijf en vooral het aanvragende
bedrijf ten goede komt: de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten bij VLAIO, goed voor 216 mio €.
Links onderaan de instrumenten met een sterke invloed vanuit de kennisinstellingen (‘aanbodkant’), maar
ten voordele van een of enkele bedrijven: de Baekenland- en de innovatiemandaten evenals de ICONprojecten.
Rechts bovenaan vinden we de instrumenten die vertrekken vanuit de bedrijven (‘vraagkant’) maar ten
voordele zijn van meerdere bedrijven: de clusterwerking, Blikopener vanuit de hogescholen en de partners
ondernemerschap en innovatieversnelling.
Rechts onderaan tenslotte staan de instrumenten met opnieuw een sterke sturing vanuit de
kennisinstellingen maar ten voordele van meerdere bedrijven of een groep van bedrijven: het strategisch
basisonderzoek bij het FWO, de TETRA-projecten bij VLAIO, de PWO-middelen vanuit de hogescholen, de
Industriële Onderzoeksprojecten bij de universiteiten, de Landbouwtrajecten bij VLAIO en het Collectief
Onderzoek en Collectieve Kennisverspreiding (COOCK) eveneens bij VLAIO.
Bovenop deze instrumenten financiert de Vlaamse overheid ook vier strategische onderzoekscentra (SOC’s)
die de brug tussen fundamenteel en toegepast onderzoek slaan: imec (nano- en digitale technologie), vito
(cleantech en duurzame ontwikkeling), vib (levenswetenschappen) en Flanders Make (maakindustrie).
Omwille van hun gevarieerde taakstelling laten deze instellingen zich niet plotten op het assenkruis.
Toelichting vindt de lezer verderop in de Speurgids en op de websites van het Departement EWI (voor
Bijzondere Onderzoeksfondsen, Industriële Onderzoeksfondsen, PWO en de SOC’s), VLAIO (Onderzoeks- en
Ontwikkelingsprojecten, Clusterwerking, Blikopener, partners ondernemerschap en innovatieversnelling,
Baekeland- en Innovatiemandaten, ICON, TETRA, Landbouwtrajecten en COOCK) en FWO (fundamentele
onderzoeksmandaten- en projecten, infrastructuur en strategisch basisonderzoek).
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Figuur 22 Belangrijkste instrumenten en budgetten 2022 in het O&O&I-landschap gesitueerd op een assenkruis; () = mio €

45

N. Relanceplan Vlaamse Veerkracht
Mede op basis van de adviezen van het economisch en maatschappelijk relancecomité maakte ministerpresisent Jan Jambon naar aanleiding van zijn Septemberverklaring 2020 het Vlaamse Relanceplan ‘Vlaamse
Veerkracht’ bekend. Het betreft een nooit geziene éénmalige (overheids)investeringsimpuls in de Vlaamse
economie en samenleving ten belope van maar liefst 4,3 miljard €.
De 4,3 miljard euro middelen werden doorvertaald naar 158 projecten met een achterliggend relancebudget
en gebundeld in 34 grotere logische clusters. Daarnaast zijn er 22 projecten zonder middelen uit de Vlaamse
relanceprovisie, gebundeld in de 35ste cluster.
Een groot aantal van de projecten werd opgenomen in het interfederaal Belgisch 'Nationaal Plan voor Herstel
en Veerkracht' en overlegd met de Europese Commissie ten einde gefinancierd te worden via de subsidieenveloppe uit de Europese 'Faciliteit voor Herstel en Veerkracht' (FHV). Vlaanderen krijgt uit de Europese
subsidie-enveloppe 2,255 miljard € 39, waarmee dus gedeeltelijk het Vlaams relanceplan gefinancierd wordt.
De resterende middelen voor het relanceplan zal Vlaanderen lenen op de kapitaalmarkt.
Voor het beleidsdomein EWI zijn binnen de enveloppe van 4,3 miljard € van het Vlaams relanceplan
investeringen voorzien ten belope van 561 miljoen €. De focus ligt op investeringsprojecten in de domeinen
duurzaamheid, digitalisering en gezondheid. In deel 4, hoofdstuk 15 van deze Speurgids wordt dit verder
toegelicht.
O. Efficiëntie en effectiviteit van de O&O&I-beleidsinstrumenten: de Vlaamse Brede Heroverweging (VBH)
In 2021 besteedde het beleidsdomein EWI volop aandacht aan het monitoren en evalueren van het Vlaams
O&O&I-beleid. Dit gebeurde in het kader van het regeringsbrede project “Vlaamse Brede Heroverweging”
(VBH). Daarbij werd aan alle beleidsdomeinen gevraagd hun uitgaven kritisch tegen het licht te houden en
ze te onderwerpen aan o.a. een relevantie-, effectiviteits- en efficiëntietoets. De rapporten die deze oefening
opleverde zijn sinds medio september 2021 publiek te raadplegen via de website van het Departement
Financiën en Begroting 40.
Voor de inhoud van het eindrapport verwijzen we naar het rapport zelf.
Hier geven we enkel de kernboodschap weer, die samengevat werd in de
titel: ‘De weg naar een integrale duurzame Vlaamse productiviteitsagenda’.

39

Dit bedrag ging uit van de hypothese dat de lidstaat België uit de FHV een bedrag van 5,925 miljard euro zou krijgen.
In gevolge de betere economische prestaties werd dit bedrag op 30 juni 2022 verminderd naar 4,524 miljard euro. Als
gevolg hiervan zal het bedrag dat Vlaanderen verkrijgt ook verminderen. Op het overlegcommitee zal hierover nog een
akkoord moeten gevonden worden tussen de federale overheid en de deelgebieden.
40
https://fin.vlaanderen.be/de-vlaamse-brede-heroverweging-vbh

46

Zoals hoger geschetst (onder punt I.) staat Vlaanderen voor een grote productiviteitsuitdaging. In het VBHrapport duidt de EWI VBH-projectgroep 41 het fundamentele belang van een gunstige
productiviteitsontwikkeling voor de aanpak van vier grote uitdagingen waarvoor de Vlaamse economie en
samenleving staan:
1.
2.

3.
4.

opvangen van de kosten van de vergrijzing (gezien hun stijging met 5 procentpunt bbp tegen 2040);
houdbaarheid van de Belgische (en Vlaamse) overheidsfinanciën (gezien een verwacht Belgische
schuldniveau van 124% bbp en een verwacht Belgische overheidstekort van 5,6% bbp in 2026);
inclusieve groei (gezien de toenemende ongelijkheidsproblematiek)
duurzame groei (gezien de klimaatuitdaging en de ambitie van klimaatneutraliteit 2050:
productiever gebruik van schaarse hulpbronnen als materialen, energie en ruimte).

Voor de oplossing van alle vier problemen dient de huidige ongunstige trend in de
productiviteitsontwikkeling zo spoedig mogelijk gekeerd. En dat is mogelijk door een beleidsagenda gefocust
op de verhogingen van de productiviteit.
Een dergelijke Vlaamse productiviteitsagenda werkt systematisch in op de determinanten die de
productiviteit beïnvloeden en is beleidsdomeinoverschrijdend.

41
Bestaande uit de leidend ambtenaren van de entiteiten van het Beleidsdomein EWI, de Inspectie van Financiën, een
lid van VARIO, twee leden van het Departement Financiën en Begroting en twee externe experten Reinhilde Veugelers
(KU Leuven) en Gert Peersman (UGent).
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Op basis van zowel de theoretische als empirische studies zijn een tiental determinanten van
productiviteit(sgroei) af te lijnen:
De Vlaamse overheid heeft de beleidshefbomen die haar toelaten geïntegreerd in te spelen op de vijf
beleidsdimensies van productiviteit:
•
•
•
•
•

de ‘menselijk kapitaal’ dimensie 42;
de wetenschappelijk-technologische dimensie;
de niét-technologische dimensie;
de infrastructurele dimensie;
de institutionele dimensie 43.

Een productiviteitsbevorderend beleid is derhalve per definitie een geïntegreerd en multi-level government
beleid dat over beleidsdomeinen en bestuurlijke niveaus heen (Vlaams, federaal en Europees) gecoördineerd
inspeelt op alle determinanten van productiviteitsgroei.
Alleen een dergelijk beleid zal zowel de creatie van nieuwe kennis en technologie – belangrijk om de grens
van de technologische mogelijkheden te verleggen - als de diffusie van bestaande kennis en technologie
doorheen de economie (zowel de markt- als niet-marktsectoren) en samenleving evenals het (digitaal)
absorptievermogen bevorderen en zo de afzwakkende trend van productiviteitsgroei ombuigen.
P. Met de hierboven geschetste ontwikkelingen en het pleidooi voor een systemische benadering van het
O&O&I-beleid met focus op productiviteitsgroei sluit ik af, maar niet zonder nog een woord van dank aan
alle medewerkers aan de Speurgids Ondernemen & Innoveren 2022 en in het bijzonder aan Stefanie Maris.
Door hun inbreng is het gelukt om alle informatie te bundelen en ter beschikking te stellen aan het rijke
stakeholdersveld, zo kenmerkend voor het Vlaams ecosysteem.

Veel leesplezier.

Johan Hanssens
Secretaris-generaal van Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

42

Voor het belang zie het recente OESO project ‘The Human Side of Productivity’ https://www.oecd.org/global-forumproductivity/Human-side-of-productivity-flyer.pdf
43
Het regelgevend kader waarbinnen wetenschappelijke, innovatieve en economische activiteiten plaats vinden.
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