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Inleiding 

 

Om haar beleid in prioritaire domeinen wetenschappelijk te ondersteunen, erkent en financiert de Vlaamse 

Regering sinds 2001 Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Het regelgevende kader voor deze 

steunpunten is vastgelegd in artikel 2, 19° en artikel 63/13 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de 

organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Deze grondslag werd verder uitgewerkt 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de steunpunten voor 

beleidsrelevant onderzoek.  

 

De Vlaamse regering besliste in 2014 af te stappen van een algemene steunpuntwerking. Als gevolg hiervan 

krijgen de verschillende ministers en hun beleidsdepartementen de vrijheid om op basis van hun specifieke 

noden zelf te beslissen over de wijze en aard van de invulling van het beleidsondersteunend onderzoek. Van 

bovenstaande opportuniteit wenst de Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, en het 

departement EWI gebruik te maken, door in te zetten op een voortzetting van het Steunpuntenprogramma. 

 

Het eerder vermelde decreet en besluit bepaalt dat met het oog op de voortzetting van het 

Steunpuntenprogramma de Vlaamse Regering vijfjaarlijks de thema’s vastleggen. Op basis van deze thema’s 

wordt dan een nieuwe oproep gepubliceerd voor het indienen van kandidaatstellingen. Op 13 november 

2015 hechtte de Vlaamse Regering, op voorstel van de Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en 

Sport, zijn goedkeuring aan de krachtlijnen voor een nieuwe oproep tot erkenning en financiering van een 

Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek - thema ‘Economie en Ondernemen - 2016-2020.  

 

De krijtlijnen van de vierde generatie van een Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek worden in dit 

oproepdocument uitgezet. Het geselecteerde steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek – thema ‘Economie 

en Ondernemen’ wordt erkend voor een periode van vijf jaar (1 januari 2016 tot en met 31 december 2020).  
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Omschrijving van het Steunpuntenprogramma 

 

1. Beleidsrelevant perspectief 

Beleidsrelevant onderzoek is wetenschappelijk onderzoek dat de beleidscyclus voedt en ondersteunend is 

naar de visievorming, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van het beleid. Het is dus niet louter 

beperkt tot de louter beleidsvoorbereidende fase in strikte zin.  

 

De relevantie van beleidsondersteunend onderzoek voor het beleid is sterk tijdsgebonden. Hoewel de 

erkenningsduur van de steunpunten meer structuur biedt op een langere termijn dan projectmatig 

onderzoek, blijft deze beperkt, zoals bepaald in het decreet. Dit om te kunnen inspelen op wisselende 

legislaturen en/of nieuwe beleidsprioriteiten en om het geheel van onderzoeksgroepen die beleidsrelevant 

onderzoek via een steunpunt realiseren toe te laten zich zo goed mogelijk te organiseren om zo efficiënt 

mogelijk een antwoord te geven op de beleidsvragen. 

 

Naast lange termijnonderzoek moet een steunpunt het beleid ook kunnen ondersteunen over feiten in de 

actualiteit, via korte termijnopdrachten of ad hoc opdrachten. Hoewel de relevantie hiervan meestal zeer 

direct duidelijk blijkt, is het geenszins de bedoeling dat de taak van een steunpunt gereduceerd wordt tot 

enkel een aaneenschakeling van antwoord geven op directe ad hoc vragen van de overheid. Het is de 

bedoeling om binnen het beleidsrelevant onderzoek door de steunpunten een evenwichtige balans tussen 

onderzoek op langere en korte termijn te verwezenlijken. 

 

 

2. Wetenschappelijk perspectief 

Zoals hierboven vermeld, is beleidsrelevant onderzoek wetenschappelijk onderzoek. Dit komt erop neer dat 

het onderzoek in overeenstemming moet zijn met de eisen of regels van de wetenschap, of anders gezegd 

dat het onderzoek gebaseerd moet zijn op het systematisch geordend geheel van het weten en van de regels, 

wetmatigheden, theorieën, hypotheses en systemen waarmee verdere kennis verkregen wordt. Vandaar dat 

de selectieprocedure en de evaluatieprocedure een luik wetenschappelijke beoordeling door een 

internationaal samengesteld panel van experts omvat. 

 

Het perspectief dat beleidsrelevant onderzoek wetenschappelijk is, heeft ook zijn weerslag op hoe de 

steunpunten georganiseerd zijn en wie zich kandidaat kan stellen. Het zwaartepunt ligt bij de instellingen 

voor hoger onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschap die verder kunnen samenwerken met openbare 

onderzoeksinstellingen en dergelijke instellingen buiten de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Voor deze kennisinstellingen is het meewerken aan de steunpunten een uitdaging om hun wetenschappelijke 

expertise te valoriseren in beleidsrelevant onderzoek als onderdeel van hun wetenschappelijke en 
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maatschappelijke dienstverlening. Het realiseren van beleidsrelevant onderzoek moet ook voor de 

academische opdrachtnemer meerwaarde hebben. Elementen hierbij zijn de mogelijkheid tot publieke en 

internationale valorisatie van de kennis binnen het steunpunt, het gebruik van de gerealiseerde kennis voor 

onderwijs of onderzoekstrajecten buiten het steunpunt, het feit dat de intellectuele eigendomsrechten op 

de kennis aan de onderzoekers toebehoren, … . Deze academische valorisatie heeft ook (indirect) een 

meerwaarde voor de opdrachtgever. De juistheid van de resultaten wordt zo nogmaals gecontroleerd, 

informatie wordt verder vergeleken met andere – internationale – bronnen zodat nieuwe inzichten kunnen 

ontstaan, er wordt gewerkt aan een kennisopbouw naar de toekomst toe, … . De opdrachtgever moet er 

hierbij wel over waken goede afspraken vast te leggen om ten volle van deze meerwaarde te kunnen 

genieten.  

 

Beleidsrelevant onderzoek binnen de steunpunten moet een evenwicht vinden tussen het niet verzanden 

tot enerzijds een puur economische kennistransactie zoals consultancyopdrachten die eigenlijk bij de private 

sector behoren of anderzijds loutere onderzoeksfinanciering zonder enige relevantie voor de Vlaamse 

overheid.  

 

 

3. Doelstellingen van het Steunpuntenprogramma 

 

3.1. Doelstellingen voor de Vlaamse overheid 

De steunpunten dienen de beleidsvoorbereiding te ondersteunen door middel van het uitvoeren van 

onderzoekswerk dat gericht is op beleidsrelevante problemen. Met de oprichting van steunpunten wenst de 

Vlaamse Regering de volgende objectieven te bereiken: 

 streven naar een structurele onderzoeksfinanciering, gericht op prioritaire beleidsthema’s; 

 creëren van stabiliteit inzake wetenschappelijk onderzoek binnen een duidelijk vastgelegd contractueel 

kader; 

 streven naar een wetenschappelijke onderbouwing van het beleid door het structureel inpassen van 

wetenschappelijk onderzoek in de beleids- en beheerscyclus; 

 samenbrengen van een kritische massa; 

 bevorderen van de multidisciplinariteit van het beleidsrelevant onderzoek; 

 toegankelijk maken van de beschikbare wetenschappelijke knowhow en overdragen van deze kennis 

naar de Vlaamse overheid toe. 

 

3.2. Opdrachten en taken van een steunpunt 

Van het steunpunt wordt verwacht dat men de volgende taken en opdrachten uitvoert en in haar 

programma opneemt: 

 Verzamelen, analyseren en ontsluiten van gegevens (ook longitudinaal). Dit kan onder meer betrekking 

hebben op het ontwikkelen van indicatoren, het leveren van benchmarks, het uitvoeren van surveys, … ; 
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 Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in functie van concrete beleidsvragen (korte termijn); 

 Uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek dat op langere termijn relevant is voor het 

Vlaams beleid. Dit kan onder meer betrekking hebben op het ontwikkelen van nieuwe 

onderzoeksmethodes en indicatoren, evenals op het analyseren van ontwikkelingen en uitdagingen 

waarmee het Vlaams beleid potentieel geconfronteerd kan worden op middellange termijn; 

 Verlenen van wetenschappelijke dienstverlening: dit kan onder meer betrekking hebben op: taken van 

kennisoverdracht, vorming, methodologisch advies inzake dataverzameling en –analyse, ad hoc 

aanleveren van informatie, opzetten en beheren van een documentatiecentrum, … . 

 

De verhouding tussen de verschillende deeltaken kan variëren. Bovendien zal het takenpakket van een 

steunpunt flexibel ingevuld worden, rekening houdend met de ontwikkelingen en noodwendigheden.  

 

3.3. Interactie tussen de steunpunten en de Vlaamse overheid 

Het is van uitermate belang dat er door het steunpunt in zijn relaties met andere actoren één duidelijk 

aanspreekpunt bepaald wordt dat het steunpunt vertegenwoordigt naar de Vlaamse overheid in de rol van 

opdrachtgever toe. Het steunpunt duidt daarom een promotor-coördinator aan. De benoeming van deze 

promotor-coördinator, die een medewerker is van één van de deelnemende universiteiten of hogescholen, 

wordt in de beheersovereenkomst bevestigd.  

 

Deze promotor-coördinator heeft de competenties en de bevoegdheden om het steunpunt daadwerkelijk te 

sturen. De promotor-coördinator is aanspreekbaar, voldoende gemandateerd en verantwoordelijk tegenover 

de Vlaamse overheid als opdrachtgever. De persoon die de functie van promotor-coördinator opneemt, 

engageert zich ervoor dit te doen voor de volledige erkenningstermijn van het steunpunt. Indien nodig 

moeten de instellingen de contouren in verband met het mandaat van de promotor-coördinator juridisch 

vastleggen. 

 

De steunpunten zullen moeten streven naar een goede en complementaire samenwerking met de 

beleidsdomeinen. Het steunpunt moet hierbij de beleidsdomeinen ondersteunen, maar mag niet in hun 

plaats treden. Wat betreft dataverzameling en data-analyse zal er op een intensieve manier moeten worden 

samengewerkt met de betrokken diensten van de Vlaamse overheid. Voor deze taken (en zeker wat betreft 

survey-onderzoek) zal er ook afstemming moeten plaatsvinden met de Studiedienst van de Vlaamse 

Regering. De organisatie van surveys dient te beantwoorden aan de kwaliteitsstandaarden die door de 

Studiedienst van de Vlaamse Regering worden aangegeven.  

 

De resultaten en verzamelde gegevens moeten ter beschikking worden gesteld van de Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport. Wat intellectuele eigendomsrechten betreft, is het basisprincipe dat de 

kennis eigendom blijft van de opdrachtnemer. De Vlaamse overheid als opdrachtgever krijgt een niet-

exclusief, kosteloos gebruiksrecht op de kennis en de data waarop deze gebaseerd is. Deze bepalingen 

worden verder gespecificeerd in de beheersovereenkomst, de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
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deelnemers, en de specifieke afspraken en akkoorden tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De 

gevalideerde resultaten worden ter beschikking gesteld van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. 

 

3.4. Interactie tussen de steunpunten en belanghebbenden 

Het is van uitermate belang dat er door het steunpunt in zijn relaties met andere actoren één duidelijk 

aanspreekpunt bepaald wordt dat het steunpunt vertegenwoordigt naar derden toe.  

 

Van de steunpunten wordt verwacht dat zij zich integreren in een netwerk van actoren met als doel de 

gegevensverzameling en –ontsluiting te bevorderen en flexibel te kunnen uitvoeren. Belangrijk hierbij is dat 

er voldoende gecommuniceerd wordt met en naar de beoogde doelgroep(en) toe. Daarnaast kunnen echter 

ook actoren zoals koepelorganisaties, federaties, lokale bestuurlijke niveaus, enz. deel uitmaken van dit 

netwerk. 

 

Een steunpunt verbreedt ook het publiek begrip van de wetenschap door middel van bekendmaking van de 

onderzoeksresultaten en de onderzoeksactiviteiten, bv. via de website van het steunpunt. Zo draagt een 

steunpunt bij tot het publieke debat over het beleid.  

 

 

4. Samenstelling van een steunpunt 

 

4.1. Instellingen voor hoger onderwijs als basis 

Het steunpunt is een entiteit in de schoot van één of meerdere universiteiten en/of hogescholen in de 

Vlaamse Gemeenschap. Indien er meerdere instellingen zijn, sluiten zij omtrent de organisatie van het 

steunpunt een samenwerkingsovereenkomst1 af. De samenwerkingsovereenkomst regelt inzonderheid de 

financiële verantwoordelijkheden en de vertegenwoordigingsbevoegdheden aangaande de organisatie en 

de werking van het steunpunt. Het steunpunt is een entiteit buiten de Vlaamse overheid met functionele 

autonomie, met een eigen (financiële) verantwoordelijkheid maar zonder een eigen rechtspersoonlijkheid.  

 

Het steunpunt vormt ook een aparte entiteit binnen één of meerdere universiteiten of hogescholen, maar 

dient tegelijk de nodige afstemming met deze instellingen te verzekeren. Door middel van de inbedding van 

het steunpunt in het academisch milieu wenst de Vlaamse Regering immers de wetenschappelijkheid van 

het beleidsrelevant onderzoek te benadrukken, daarbij gebruik makend van de expertise en de kennis die 

reeds aanwezig is binnen de Vlaamse hogescholen en universiteiten. 

 

Indien er meerdere instellingen voor hoger onderwijs aan het steunpunt deelnemen, duiden zij onderling 

een coördinerende instelling aan, hierna de initiator genoemd. De aanduiding van deze initiator wordt in 

                                                  
1 Zoals bedoeld in artikel 95, §1, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen 
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de samenwerkingsovereenkomst opgenomen. De taken van de initiator omvatten onder meer: het 

ondertekenen van de beheersovereenkomst, het ontvangen van de volledige financiering van het steunpunt 

en het op basis van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst verdelen van de middelen aan de 

deelnemende instellingen. De samenwerkingsovereenkomst dient samen met het aanvraagformulier 

ingediend te worden. 

 

4.2. Mogelijkheid tot structureel samenwerken 

In het kader van het steunpunt kunnen de universiteiten of hogescholen ook samenwerken met “partners”, 

zoals één of meer instellingen voor hoger onderwijs buiten de Vlaamse Gemeenschap of met één of meer 

openbare onderzoeksinstellingen binnen of buiten de Vlaamse Gemeenschap. Deze structurele 

samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Wanneer er al een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld wordt, omdat er meerdere deelnemende instellingen zijn voor hoger 

onderwijs, wordt de samenwerking met partners ook hierin geïntegreerd. Zo niet, dan wordt een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de instelling voor hoger onderwijs en de partner(s). 

 

Het hoofdonderscheid tussen een instelling en een partner is dat de onder mogelijke partners genoemde 

entiteiten niet zelfstandig voor een steunpunt kunnen kandideren, dat een partner niet kan worden 

aangeduid als initiator, dat de promotor-coördinator een medewerker moet zijn van de deelnemende 

universiteiten en/of hogescholen. Op financieel vlak wordt er geen overhead verrekend op de kosten van 

een partner. 

 

4.3. Brede samenstelling of niet? 

Het geheel van samenwerkingsverbanden die het steunpunt realiseert, wordt ook wel het consortium 

genoemd. Hoe ruim of beperkt dit consortium moet zijn, hangt in eerste instantie af van het thema, of van 

de onderzoeksvragen die de Vlaamse overheid stelt en de meerwaarde die de omvang van het consortium 

heeft in het onderzoeksvoorstel van het kandidaat-steunpunt.  

 

De aanvragers moeten rekening houden met het feit dat onder meer de aanwezige expertise en ervaring, 

de coherentie van het werkprogramma, de managementaanpak en het geïntegreerd samenwerken 

beoordelingscriteria zijn. Het is dus aangewezen dat elementen als: de verantwoording van de keuze voor 

een consortium, de relevante expertise bij de verschillende deelnemers en de taakverdeling en de wijze van 

samenwerken in de kandidatuur worden opgenomen. 

 

4.4. Onderaanneming 

Een steunpunt kan zich voor het uitvoeren van specifieke ondersteunende of uitvoerende opdrachten laten 

bijstaan door een derde. Een steunpunt kan evenwel geen volledige onderzoeksopdracht uitbesteden. De 

uitbestede opdracht moet een onderdeel vormen van onderzoek van het steunpunt. De onderzoeksopzet, 

de analyse en het trekken van de conclusies dienen te gebeuren door een aan het steunpunt deelnemende 
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instelling. Voor het uitbesteden van het onderzoek is een steunpunt onderhevig aan de 

overheidsopdrachtenregelgeving.  

 

 

5. Beheer van een steunpunt 

Alhoewel een steunpunt per definitie in één of meerdere hogescho(o)l(en) of universiteit(en) geïntegreerd is, 

dient het beschouwd te worden als een aparte entiteit. Van het steunpunt wordt verwacht dat het een 

eigen bedrijfsplan opmaakt, waarin wordt aangegeven hoe het steunpunt georganiseerd zal worden op 

onder meer de volgende domeinen: 

 

 Algemeen management 

Dit heeft onder meer betrekking op de algemene organisatieprincipes, de eindverantwoordelijkheid, de 

coördinatie tussen de verschillende instellingen en eventuele partners, de gehanteerde 

managementinstrumenten, de opvolgings- en rapporteringsmechanismen, … . Hierbij dient bijzondere 

aandacht besteed te worden aan de rol van de promotor-coördinator. 

 

 HRM-beleid 

Dit heeft onder meer betrekking op de aansturing van personeel, de personeelsplanning (garanties omtrent 

inzet van personeel, eventuele vervangingen, flexibiliteit), het statuut van het ingezet personeel, … . 

 

 Financieel beheer 

Dit heeft onder meer betrekking op het financieel plan, de financiële bijdrage van de diverse partners, de 

wijze waarop aparte boekhouding gevoerd wordt, de financiële opvolging, … . De steunpunten worden 

verplicht een afzonderlijke boekhouding te voeren. In het geval van een consortium dienen voor de 

verschillende deelnemende entiteiten afzonderlijke boekhoudingen te worden gevoerd. Het steunpunt kan 

een reserve opbouwen ten bedrage van een percentage van de jaarlijkse betoelaging. De reserve moet 

worden aangewend voor de goede werking en de activiteiten van het steunpunt.  

 

 Logistiek beheer 

Dit heeft onder meer betrekking op de manier waarop herkenbaarheid gerealiseerd zal worden, de verdeling 

van de middelen over de diverse entiteiten, het gebruik van gemeenschappelijke middelen, … . Het steunpunt 

dient gehuisvest te worden in een omgeving die geschikt is voor deze activiteiten en dient een duidelijke 

herkenbaarheid te hebben voor de gebruiker. 
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6. Middelen van een steunpunt 

 

6.1. Financiering door de Vlaamse overheid 

De Vlaamse Regering zal in de loop van de volgende jaren voor de financiering van het steunpunt jaarlijks 

een bedrag ter beschikking stellen. Voor de financiering van het nieuwe steunpunt Economie en 

Ondernemen wordt jaarlijks maximaal een bedrag van 500.000 euro voorzien. Het definitieve bedrag wordt 

vastgesteld op het ogenblik van het afsluiten van een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en 

het steunpunt. 

 

6.2. Aanwending van de financiering 

De financiering van een steunpunt moet aangewend worden voor personeelskosten, werkingskosten, 

uitrustingskosten, onderaannemingskosten, centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten, die 

nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van het steunpunt. De subsidie is een maximaal beschikbaar 

bedrag. Het steunpunt moet door middel van verantwoordingsstukken kunnen aantonen dat deze kosten 

effectief werden gemaakt. 

 

6.3. Centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten 

De universiteiten en hogescholen binnen de Vlaamse Gemeenschap van het consortium dat erkend werd als 

steunpunt, mogen conform met de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 1993, 

centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten (“overhead”) verrekenen voor een maximum van 10% 

op de gemaakte kosten. Er wordt geen overhead verrekend op de kosten die door de partners gemaakt 

worden. 

 

6.4. Inbreng van eigen logistieke middelen 

De inschrijver dient het steunpunt te huisvesten in een omgeving die geschikt is voor deze activiteiten en 

die toelaat een duidelijke herkenbaarheid voor de gebruiker te hebben. Zij moeten tevens aangeven hoe zij 

dit zullen verwezenlijken.  

 

De inschrijver dient aan te geven welke middelen hij in de ruime zin zal inzetten voor de ondersteuning van 

de werking van het steunpunt, alsmede de duur van deze inzet. Verdere voorstellen omtrent de inbreng van 

eigen logistieke middelen kunnen betrekking hebben op: hard- en software, communicatienetwerken, enz.  
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Algemene en administratieve bepalingen 

 

1. Definitie van een steunpunt en een thema 

Een Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek, in deze tekst steunpunt genoemd, is een entiteit in de schoot 

van één of meerdere universiteiten of hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap die, daartoe erkend, 

wetenschappelijke ondersteuning biedt aan de Vlaamse overheid met betrekking tot specifieke thema’s. Het 

steunpunt is een entiteit buiten de Vlaamse overheid met functionele autonomie, met een eigen (financiële) 

verantwoordelijkheid maar zonder een eigen rechtspersoonlijkheid. 

 

De thema’s zijn specifieke onderwerpen die door de Vlaamse overheid zijn afgebakend en die kaderen binnen 

de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en die wegens hun bestuurlijke of 

beleidsmatige relevantie een bijzondere en op wetenschappelijke inzichten gebaseerde ondersteuning 

vragen. 

 

 

2. Regelgeving 

De volgende regelgeving is van toepassing op het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek: 

 het decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke dienst-

verlening door de universiteiten of de hogescholen en betreffende de relaties van de universiteiten 

en de hogescholen met andere rechtspersonen; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de Steunpunten voor 

Beleidsrelevant Onderzoek; 

 de beheersovereenkomst afgesloten in het kader van het betreffende steunpunt op basis van de 

modelbeheersovereenkomst zoals deze werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13 november 

2015.  

 

De reglementering op overheidsopdrachten is niet van toepassing op deze oproep. De selectie van de 

steunpunten valt wel onder het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

 

3. Selectie en erkenningsprocedure 

 

3.1. Indiening en ontvankelijkheid 

In opdracht van de Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, registreert het Departement 

Economie, Wetenschap (EWI) en Innovatie alle ingediende kandidaatstellingen en controleert of de 

kandidaatstellingen voldoen aan de in het besluit vermelde ontvankelijkheidscriteria. De minister beslist op 

basis van het advies van het Departement EWI over de ontvankelijkheid van de kandidaatstellingen. 
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De ontvankelijkheidscriteria werden als volgt omschreven in het Steunpuntenbesluit: 

 de vervaltermijn waarbinnen de erkenningsaanvraag moet worden ingediend; 

 het voldoen aan de bepalingen in de oproep over de manier van indienen; 

 de indiening van de erkenningsaanvraag door het bevoegde bestuursorgaan; 

 de omschrijving van de nodige administratieve gegevens betreffende het steunpunt; 

 de omschrijving van de informatie die ten minste nodig is om een toetsing aan de selectiecriteria toe 

te laten; 

 de omschrijving van de informatie die ten minste nodig is om de grootte van de benodigde vaste 

werkingsenveloppe te objectiveren en in te schatten; 

 de toevoeging van een samenwerkingsovereenkomst indien meerdere instellingen deel uitmaken van 

het steunpunt. 

 

Aanvragen die op een of meerdere van de hierboven genoemde criteria niet in orde zijn, worden formeel 

onontvankelijk verklaard en uitgesloten van de verdere selectieprocedure. De indieners waarvan de aanvraag 

niet ontvankelijk werd verklaard, worden hiervan geïnformeerd in een aangetekend schrijven. 

 

3.2. Beoordeling van de kandidatuur en selectiecriteria 

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie bezorgt de ontvankelijke erkenningsaanvragen aan 

een internationaal samengesteld panel van experts, aangewezen door de Vlaamse Regering. Het 

internationaal samengestelde panel van experts toetst de erkenningsvragen aan de selectiecriteria van 

wetenschappelijke en bestuurlijke aard. Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie bezorgt de 

ontvankelijke erkenningsaanvragen ook aan een door de minister aangewezen panel, die de 

erkenningsvragen toetst aan de selectiecriteria van beleidsrelevante en bestuurlijke aard. 

 

Omschrijving van de selectiecriteria:  

 Wetenschappelijke selectiecriteria: 

o de wijze waarop de beleidsproblemen worden vertaald in onderzoeksvragen; 

o de wijze waarop alle aspecten van de opdracht evenwichtig worden ingevuld; 

o de coherentie in de uitvoering van het werkprogramma; 

o de “state of the art” van de gebruikte methoden/originaliteit van de ontwikkelde methoden 

en oplossingen; 

o de bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied (op Vlaams en internationaal niveau); 

o vanuit een wetenschappelijk oogpunt, het personeelsbeleid van het steunpunt, in het bijzonder 

de evenwichtige opbouw van het personeelsbestand en de opleiding van jonge onderzoekers; 

o het in het verleden verricht wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor het beleid. 
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 Beleidsrelevante selectiecriteria 

o de wijze waarop de vertaling van wetenschappelijke resultaten naar het beleid toe wordt 

gerealiseerd (kennisoverdracht); 

o de mate waarop het werk wordt gekaderd in de context van internationale ontwikkelingen; 

o de systematiek en consistentie in de wijze waarop de onderliggende onderzoeksdata 

raadpleegbaar worden gemaakt voor de overheid; 

o het in het verleden gepresteerd beleidsrelevant werk; 

 Bestuurlijke (management) criteria 

o vanuit beleidsrelevant oogpunt, het personeelsbeleid en de institutionele organisatie van het 

steunpunt, in het bijzonder de aanwezigheid van onderzoekscapaciteit op postdoctoraal en 

hoger niveau, en de mogelijkheid om deze capaciteit op korte termijn te mobiliseren, ook in 

het kader van veranderende onderzoeksvragen;  

o de voorgestelde taakverdeling tussen de entiteiten die er deel van uitmaken en de voorgestelde 

managementaanpak, de coördinatie en samenhang tussen de deelnemende 

onderzoeksgroepen en het geïntegreerd samenwerken tussen de verschillende disciplines; 

o de valorisatiestrategie voor de onderzoeksresultaten van het steunpunt; 

o in geval er structureel wordt samengewerkt met partners, is de wijze waarop deze 

samenwerking wordt opgezet, aangestuurd en geïntegreerd in de werking van het steunpunt, 

een belangrijk punt van evaluatie. 

 

De toetsing aan de selectiecriteria gebeurt aan de hand van de schaal “onvoldoende, voldoende, goed, zeer 

goed”. 

 

3.3. Beslissing tot erkenning door de Vlaamse Regering 

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie bundelt en coördineert de adviezen van de beide 

panels. De Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport brengt een gemotiveerd voorstel uit bij 

de Vlaamse Regering omtrent de erkenning van het steunpunt en de betoelaging ervan. De Vlaamse Regering 

neemt op grond van het gemotiveerd voorstel een eindbeslissing over de erkenning als steunpunt. Een 

afwijking van het advies dient terdege gemotiveerd te worden. 

 

3.4. Afsluiten van de beheersovereenkomst 

In overleg met het erkende steunpunt wordt een beheersovereenkomst met in het bijzonder, de bijhorende 

meerjarenplanning opgesteld. De beslissing tot erkenning betekent immers niet dat het onderzoeksvoorstel 

automatisch als meerjarenplan wordt goedgekeurd. 

 

Eenmaal beide partijen, de indieners van het geselecteerde voorstel voor het steunpunt en de Vlaamse 

Regering, tot een akkoord gekomen zijn omtrent onder meer de financiering, het meerjarenprogramma, de 

wijze van samenwerking, de verspreiding van de resultaten en de kennisoverdracht en de manier waarop 

er geëvalueerd zal worden, wordt er een beheersovereenkomst afgesloten die ingaat op 1 januari 2016 en 
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loopt tot 31 december 2020. Deze beheersovereenkomst wordt ondertekend door de door de deelnemende 

instellingen aangeduide initiator en de Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. 

 

3.5. Bijkomende inlichtingen 

Vragen aangaande de beoordelingsprocedure kunnen worden gesteld aan: 

Tom Tournicourt 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

Ellipsgebouw 

Koning Albert II-laan 35, bus 10 

1030 Brussel 

Tom.tournicourt@ewi.vlaanderen.be 

02 553 38 59 

Jan Van Nispen

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

Ellipsgebouw 

Koning Albert II-laan 35, bus 10 

1030 Brussel 

Jan.vannispen@ewi.vlaanderen.be 

02 553 07 27 
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Modaliteiten voor de kandidaatstelling 

 

1. Samenstelling van het aanvraagdossier 

De aanvraag bestaat uit zes delen, die gebundeld moeten worden ingediend om beoordeeld te kunnen 

worden. Deze zes onderdelen vormen samen de kandidaatstelling. Het dossier wordt ingediend met 

verplichte gebruikmaking van het formulier (zie volgende hoofdstuk van dit oproepdocument).  

 

1.1. Deel 1: Standaard aanvraagformulier 

Dit aanvraagformulier wordt ingevuld door de kandidaat of het consortium dat de aanvraag indient. Het 

moet worden opgesteld overeenkomstig het model in dit oproepdocument.  

 

Deze aanvraag tot erkenning moet worden ondertekend door een inhoudelijk verantwoordelijke per 

deelnemende entiteit binnen de instellingen voor hoger onderwijs of de partnerinstellingen. De personen 

die deze rol opnemen, engageren zich dit te doen voor de volledige erkenningstermijn van het steunpunt.  

 

Het aanvraagformulier moet eveneens ondertekend worden door de algemeen directeur, de rector, of 

leidinggevende van de betrokken instellingen voor hoger onderwijs en partners. Dit aanvraagformulier geeft 

duidelijk aan wie de verantwoordelijke(n) voor het te erkennen steunpunt is/zijn. 

 

1.2. Deel 2: Samenstelling van het kandidaat-steunpunt en de samenwerking binnen het consortium 

Ingeval van een consortium moet bijkomende informatie duidelijk aangegeven worden:  

 een verantwoording van de keuze voor een consortium; 

 een duidelijke taakverdeling tussen de verschillende entiteiten, alsook de wijze waarop de 

samenwerking plaatsvindt; 

 een aanduiding van de verdeling van de middelen over de deelnemende entiteiten. 

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partners dient samen met het aanvraagformulier 

ingediend te worden. 

 

1.3. Deel 3: Meerjarenprogramma en begroting 

Het meerjarenprogramma geeft een omschrijving van de programmatie en taken over de volledige duur van 

de erkenning (2016 t.e.m. 2020) en gaat hierbij uit van een betoelaging zoals aangegeven in de oproep. 

 

In het meerjarenprogramma wordt duidelijk aangegeven: 

 welke de doelstellingen en beoogde resultaten van het steunpunt zijn, en hoe deze doelstellingen 

inspelen op de behoeften van de Vlaamse overheid; 
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 de wijze waarop het programma zal worden geëvalueerd en bijgestuurd in functie van nieuwe 

behoeften en ontwikkelingen; 

 welke taken en onderzoeken het steunpunt wenst uit te voeren met betrekking tot de belangrijke 

deelopdrachten van het steunpunt (hierbij wordt telkens aangegeven welke wetenschappelijke methode 

wordt gehanteerd). Dit omvat zowel taken/opdrachten en onderwerpen die in het oproepdocument 

zijn opgenomen als taken/opdrachten en onderwerpen die door de aanvrager worden uitgewerkt; 

 de wijze waarop de ontsluiting en valorisatie van de gegenereerde wetenschappelijke kennis zal worden 

georganiseerd; 

 de wijze waarop de resultaten ter beschikking zullen worden gesteld van de Vlaams minister van Werk, 

Economie, Innovatie en Sport; 

 de wijze waarop het steunpunt het overleg met en de participatie van de Vlaamse overheid en andere 

betrokken actoren zal realiseren; 

 de beschrijving van het systeem van kwaliteitsborging (algemene maatregelen om wetenschappelijke 

kwaliteit te garanderen); 

 een raming van de inzet van personeel over de verschillende taken en onderzoeken heen (met 

aanduiding van mandagen of FTE/jaar). 

 

Het meerjarenprogramma omvat een begroting, voor elk jaar, van de besteding van de toegewezen middelen 

in een voldoende mate van detail. De begroting dient minstens volgende opdelingen in te houden:  

 een opdeling over de jaren heen in kostencategorieën, hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

o Personeelskosten opgedeeld in kosten die een direct verband houden met het onderzoek (directe 

personeelskosten) en kosten voor ten behoeve van de coördinatie van het steunpunt (indirecte 

personeelskosten); 

o Werkingskosten opgedeeld in kosten die een direct verband houden met het onderzoek (directe 

werkingskosten) en kosten ten behoeve van de coördinatie en algemene werking van het 

steunpunt (indirecte werkingskosten); 

o Centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten (overhead); 

o Kosten voor onderaanneming (hierop wordt geen overhead verrekend). 

 de middelen die door de Vlaamse overheid worden voorzien; 

 andere inkomsten buiten de financiering van de Vlaamse overheid (zoals n.a.v. het organiseren van 

congressen of het verkopen van publicaties); 

 de jaarlijkse eindbalans die als reserve naar een volgend jaar wordt overgedragen. Dit om het verschil 

tussen de lineaire financiering van de Vlaamse overheid te compenseren tegenover de pieken en dalen 

van kosten in de werking van een steunpunt. 

 

Volgend model wordt voor het overzicht gebruikt (een overzicht van de belangrijkste taken en opdrachten, 

en het overzicht van de opdeling tussen de deelnemers aan het consortium, kan met dit overzicht 

gecombineerd of apart vermeld worden): 
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 2016 2017 2018 2019 2020

Inkomst: Financiering Vlaamse overheid   

Inkomst: andere financiering of eigen inkomsten   

Inkomst: Reserveoverdracht van jaar ervoor   

Totaal beschikbaar budget:   

Kost: Personeel, direct   

Kost: Personeel, indirect   

Kost: Werking, direct   

Informatie of documentatie   

ICT   

Uitrusting   

reiskosten   

Valorisatie   

Kost: Werking, indirect   

Informatie of documentatie   

ICT   

Uitrusting   

reiskosten   

Valorisatie   

Totale kost   

Centrale beheerskosten en algemene 

exploitatiekosten 

  

Totaal gemaakte kosten   

Saldo (over te dragen als reserve naar volgend 

jaar) 

  

 

1.4. Deel 4: Overzicht van ervaring, expertise en wetenschappelijke inbreng 

Dit overzicht omvat: 

 cv’s van de verantwoordelijken, promotoren, betrokken ZAP-personeel of onderwijzend personeel, en 

projectleiders, … . Het CV vermeldt duidelijk: de contactgegevens van de persoon in kwestie, de huidige 

functie en opleidingen, competenties, (werk)ervaring in de laatste vijf jaar en publicaties in de laatste 

vijf jaar die relevant zijn voor het voorgestelde onderzoek; 

 referenties van de indiener (eerdere onderzoek en projecten, relevante wetenschappelijke publicaties); 

 wetenschappelijke inbreng: wetenschappelijk relevante inbreng die de aanvrager kan inbrengen (bv. 

documentatie, lopende dataverzameling- en analyseprojecten, lopend onderzoek, methoden en 

technieken, databanken, samenwerkingsverbanden, ...). 
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1.5. Deel 5: Organisatieplan 

Het organisatieplan voor een steunpunt geeft aan wat de visie van de indieners is op de organisatie en 

werking van het steunpunt, met daarbij bijzondere aandacht voor aspecten als financieel beheer (aparte 

boekhouding), HRM, logistiek beheer, ... (maximaal 5 blz.). 

 

1.6. Deel 6: Overzicht van de logistieke en materiële inbreng 

Dit overzicht omschrijft de logistieke en materiële inbreng, waaronder de huisvesting van het steunpunt. 

Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan: 

 het voorstel inzake huisvesting van het steunpunt; 

 de mate waarin het steunpunt een beroep kan doen op algemene diensten en faciliteiten van 

deelnemende entiteiten; 

 mate waarin personeelsleden van de deelnemende entiteiten, van wie de personeelskost niet op het 

steunpunt wordt verrekend (zoals personeelsleden waarvan wetenschappelijke dienstverlening aan de 

gemeenschap reeds deel uitmaakt van hun opdracht), tijd zullen besteden aan het steunpunt; 

 de eigen logistieke en materiële inbreng van de deelnemende entiteiten. 

 

 

2. Taalgebruik in de kandidaatstelling 

De diverse onderdelen van het aanvraagdossier dienen verplicht in het Nederlands opgesteld te worden.  

 

 

3. Indiening van de kandidaatstelling 

De kandidaten dienen één exemplaar van het volledige dossier in een papieren versie in. Daarnaast moeten 

de indieners de documenten ook op een elektronische drager (cd-rom) bezorgen, waarbij de documenten in 

pdf-formaat zijn weergegeven. Elk onderdeel van het dossier moet in een apart pdf-bestand worden 

opgenomen, dat ook duidelijk in de bestandsnaam kan worden geïdentificeerd. Inschrijvingen per post 

moeten aangetekend worden verzonden. Op basis van de datum van de poststempel wordt vastgesteld of 

de inschrijving al dan niet tijdig werd ingediend. De inschrijvingen die niet per post worden verzonden, 

kunnen persoonlijk, per taxipost of door een private koerierdienst worden bezorgd tegen ontvangstbewijs, 

uiterlijk op maandag 21 december 2015 om 14u. De aanvragen tot erkenning moeten uiterlijk ingediend 

worden op maandag 21 december 2015 om 14u op het onderstaand adres: 

 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

t.a.v. dhr. Tom Tournicourt 

Koning Albert II-laan 35, bus 10 

1030 Brussel 

tom.tournicourt@ewi.vlaanderen.be  
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Formulier voor het opstellen van de kandidaatstelling tot erkenning 

als Steunpunt  

 

Het dossier moet worden opgesteld in overeenstemming met het onderstaande formulier 

 

Deel 1: Aanvraagformulier tot erkenning en financiering als steunpunt voor 
beleidsrelevant onderzoek 

 

De hieronder vermelde instelling(en), 

Referentienummer van de 
instelling 

Naam van de inschrijvende 
instelling 

Adres van de inschrijvende instelling 

1   

2   

(…)   

 

en in het bijzonder de hieronder vermelde entiteit(en) binnen deze instelling(en), 

Instelling 1 

Referentienummer 
van de entiteit 

Naam en adres 
van de entiteit 

Naam en functie van het 
personeelslid dat optreedt als 
verantwoordelijke van de 
entiteit 

Handtekening van de 
verantwoordelijke 

1.1    

1.2.    

(…)    

 

Instelling (...) 

Referentienummer 
van de entiteit 

Naam en adres 
van de entiteit 

Naam en functie van het 
personeelslid dat optreedt als 
verantwoordelijke van de 
entiteit 

Handtekening van de 
verantwoordelijke 

(...).1    

(…).2.    

(…)    
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dient bij deze een aanvraag in tot erkenning als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor het 
thema: 

Thema:  

 

In het kader van deze kandidaatstelling afgekort met het volgende acroniem: 

Acroniem:  

 

Hiervoor wordt structureel samengewerkt met de volgende partners: 

Referentienummer van de 
partnerinstelling 

Naam van de inschrijvende 
partnerinstelling 

Adres van de inschrijvende 
partnerinstelling 

P1   

P2   

P(…)   

 

en in het bijzonder de hieronder vermelde entiteit(en) binnen deze instelling(en), 

Partnerinstelling 1 

Referentienummer 
van de entiteit 

Naam en adres 
van de entiteit 

Naam en functie van het 
personeelslid dat optreedt als 
verantwoordelijke van de 
entiteit 

Handtekening van de 
verantwoordelijke 

P1.1    

P1.2    

P(…)    

 

Partnerinstelling (…) 

Referentienummer 
van de entiteit 

Naam en adres 
van de entiteit 

Naam en functie van het 
personeelslid dat optreedt als 
verantwoordelijke van de 
entiteit 

Handtekening van de 
verantwoordelijke 

P(…).1    

P(…).2    

P(…)    

 

Als initiator (de coördinerende instelling binnen het steunpunt) wordt de volgende instelling voor hoger 
onderwijs aangeduid: 
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Referentienummer, naam, adres, KBO-
nummer en rekeningnummer van de 
instelling 

 

 

Als promotor-coördinator wordt aangeduid: 

Naam van de promotor-coördinator  

Referentienummer en naam en adres 
van de instelling 

 

Functie binnen de instelling  

Coördinaten  

 

Opgemaakt te………………………………….., op ……………………………………………….2011 

Referentienummer en naam 
van de (partner)instelling 

Naam van de rector, de 
algemeen directeur of 
leidinggevende 

Handtekening 

1   

2   

(…)   

P1   

P2   

P(…)   

 

 

Deel 2: Samenstelling van het kandidaat-steunpunt en de samenwerking binnen het 
consortium 
 

(Dit deel vormt een apart digitaal bestand) 

 

 

Deel 3: Meerjarenprogramma en begroting 
 

(Dit deel vormt een apart digitaal bestand) 

 

 

Deel 4: Overzicht van ervaring, expertise wetenschappelijke inbreng 
 

(Dit deel vormt een apart digitaal bestand) 
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Deel 5: Organisatieplan 
 

(Dit deel vormt een apart digitaal bestand) 

 

 

Deel 6: Overzicht van de logistieke en materiële inbreng 
 

(Dit deel vormt een apart digitaal bestand) 
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Thema ‘Economie en Ondernemen 

 

1. Basisprincipes Steunpunt (2016-2020) 

 

1.1. Focus op beleidsvoorbereiding en analyse 

De focus van het steunpunt moet liggen op beleidsvoorbereiding en beleidsanalyse. Door de 

beleidsrelevantie reeds op te nemen in de onderzoeksvragen en in het theoretische kader van het onderzoek, 

zal getracht worden te werken naar specifieke en evidence-based beleidsvoorstellen, die op latere termijn 

ook objectief geëvalueerd kunnen worden. Er zal dan ook aandacht besteedt worden aan de ontwikkeling 

van methodes en procedures voor de evaluatie van beleidsmaatregelen binnen het domein. 

 

1.2. Cijfermatige onderbouwing van het beleid 

Beperkte (macro)-economische data op Vlaams niveau kan evidence-based beleidsontwikkeling, opvolging 

en evaluatie in gevaar brengen. Het nieuwe steunpunt zal dan ook een belangrijke rol dienen te spelen in 

het ontsluiten, verwerken, analyseren en ter beschikking stellen van essentiële economische data. De focus 

dient te liggen op internationale vergelijkbaarheid zowel in onderwerp, als in gebruikte methodologie, 

alsook op de opvolging van nieuw en bestaand beleid. Met het oog op beleidsevaluatie dient de verzamelde 

data ook diepere analyses mogelijk te maken om de werkelijke economische impact van beleidsinitiatieven 

te kunnen evalueren (bijv. via counter-factual impact evaluation). 

 

1.3. Ter beschikking stellen en verspreiding van verzamelde data en onderzoek 

Een bredere waaier aan economische data is niet enkel voor het departement EWI voordelig, maar ook 

andere beleidsdomeinen en onderzoeksinstellingen hebben hier baat bij. Daarom zal het steunpunt zich 

dienen in te zetten om de verzamelde data te verspreiden en ter beschikking te stellen in werkbare vorm, 

zodat optimaal synergiën gecreëerd kunnen worden. 

 

1.4. Intensieve samenwerking met het Departement EWI en de agentschappen binnen het 

beleidsdomein EWI 

Een intensievere samenwerking met, en een betrokkenheid van leden van het departement EWI in het 

steunpunt, zal ervoor zorgen dat over de beleidsrelevantie van de uitgevoerde studies en bevragingen 

gewaakt zal kunnen worden. Daarenboven zal dit ook positieve gevolgen hebben voor de interne 

kennisopbouw binnen het departement en de uiteindelijke disseminatie van de vergaarde kennis. Ook met 

het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen is er een sterke interactie. 

 

Het is geenszins de bedoeling dat bovenstaande de onafhankelijkheid en wetenschappelijkheid van het 

onderzoek in gevaar brengt. Het doel is te waken over de efficiëntie van het steunpunt, in de zin dat het 

onderzoek en de resultaten in de verschillende fasen getoetst worden aan haar bruikbaarheid voor het 

beleid.  
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1.5. Maximale samenwerking met partners en stakeholders uit het veld 

Er dient ook maximaal samengewerkt te worden met actoren uit het beleidsveld en mogelijke andere 

stakeholders zoals de Studiedienst van de Vlaamse Regering, de NBB, de FOD Economie om data-uitwisseling 

en eventuele analyses van beschikbare informatie te faciliteren. Deze entiteiten zitten in vele gevallen op 

nog niet (of deels) ontsloten economische data, die in samenwerking met de academische expertise van het 

Steunpunt ontsloten en/of verwerkt kunnen worden.  

 

 

2. Onderwerpen van beleidsrelevant onderzoek 

 

2.1. Dataverzameling en -verwerking met oog op gerichte beleidsevaluatie en internationale 

vergelijking 

Een van de belangrijkste elementen voor evidence-based beleid en beleidsanalyse is de beschikbaarheid, 

ontwikkeling, verwerking en opvolging van data met het oog op ontwikkeling van methodes voor het 

analyseren van economische beleidsmaatregelen. Het nieuwe steunpunt zal zich specifiek concentreren op 

het ontsluiten van Vlaamse economische data, instaan voor dataverzameling, verwerking en analyse, met 

het oog op lopende en toekomstige beleidsinitiatieven. Vlaanderen internationaal benchmarken ten opzichte 

van andere landen en regio’s, eigen Vlaamse berekeningen maken voor indicatoren die internationaal 

gerapporteerd dienen te worden op Federaal niveau, enz., moet ons vanuit het economische 

beleidsdepartement beter in staat stellen om de algemene competitiviteit en het concurrentieel vermogen 

van Vlaanderen en Vlaamse sectoren in te schatten en zo op een meer efficiënte manier de beperkte 

middelen in te zetten waar ze de hoogste “return on government investment” hebben, alsook sneller in te 

spelen op specifieke Vlaamse economische tendensen. 

 

Sommige data is in ruwe vorm reeds beschikbaar, maar nog niet gedesaggregeerd tot op Vlaams niveau, 

terwijl andere data nog niet bestaat, maar eenvoudig te bekomen valt door de Vlaamse representativiteit 

in bepaalde bevragingen te verhogen, zodat significante conclusies getrokken kunnen worden. Het 

steunpunt zal dan ook optimaal trachten  samen te werken met bestaande instellingen en instanties die 

reeds actief zijn in dataverzameling en –verwerking (zoas NBB, SVR,…). 

 

2.2. Financiering van kmo’s  

De nood aan voldoende bankfinanciering en een stabiele macro-economische financiële setting voor het 

welvaren van de Vlaamse economie werd de afgelopen jaren in het kader van de financieel-economische 

crisis duidelijk aangetoond. Om de gevolgen van deze crisis te mitigeren werd duidelijk dat er vanuit het 

beleid meer nood was aan kwantitatieve data betreffende de financiering van kmo’s en micro-

ondernemingen.  
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In het kader van het Vlaamse High-Level overleg banken en kmo’s werd reeds nieuwe kwantitatieve data op 

Vlaams niveau ontwikkeld (Febelfin). Deze data geeft een goed algemeen beeld van de algemene toestand 

van de bedrijfskredieten, maar stelt ons niet in staat sectorale patronen en evoluties vast te stellen en te 

differentiëren op basis van ondernemingsgrootte. Verschillende sectoren hebben echter een afwijkende 

leveraging van bankkapitaal en reageren dus verschillend op kredietschokken. Het valt dus te verwachten 

dat specifieke Vlaamse gegevens betreffende toegang tot en gebruik van bankfinanciering door de Vlaamse 

onderneming kan leiden tot beleidsveranderingen en een efficiënter beleid en efficiëntere afstemming van 

het economische beleidsinstrumentarium. Data rondom deze zaken bestaan op geaggregeerd Belgisch 

niveau, maar de mogelijkheid bestaat om deze data te desaggregeren en de nood aan bankfinanciering, het 

gebruik van toegestane kredietlijnen en de algemene kredietintensiteit van de verschillende sectoren op 

Vlaams niveau te onderzoeken.  

 

Naast kwantitatieve cijfergegevens kan kwalitatieve data ook gebruikt worden om bepaalde data-hiaten op 

te vullen en de vinger aan de pols te houden bij de ondernemer wanneer het gaat over toegang tot 

bankkrediet. Het KefiK voerde vroeger een brede bevraging uit rondom de toegang tot financiering, het doel 

van de aangevraagde kredieten, mogelijke moeilijkheden en de aard van de ondernemingen die de vraag 

stelden. Een gelijkaardige bevraging op Vlaams niveau, geeft interessante en diepere inzichten in de 

financiering van de kmo en de micro-onderneming. 

 

Hoewel bankfinanciering in Vlaanderen één van de belangrijkste financieringskanalen is, dient ook aandacht 

besteed te worden aan alternatieve financieringsvormen. 

 

2.3. Nieuwe sectorale realiteit en Vlaamse clusters 

De discrepantie tussen de NACE-indeling van sectoren en sectoroverschrijdende aard van nieuwe 

economische ontwikkelingen zorgt zowel ten opzichte van het beleid, als binnen de academische wereld 

voor problemen. Indien men bijvoorbeeld de toegevoegde waarde, ontwikkeling en innovatie binnen de 

Vlaamse bio-economie in kaart wenst te brengen, is men steeds beperkt door de huidige NACE-indeling of 

is men verplicht gebruik te maken van een omslachtig proces op basis van expertisekennis en diepte 

interviews. Om te kunnen inzetten op nieuwe “speerpunt”-sectoren en om deze op een correcte en 

kwantitatieve wijze te kunnen opvolgen is er nood aan de ontwikkeling van een methodologie die ons in 

staat stelt deze sectoren af te bakenen en op te volgen. 

 

In het verlengde hiervan zorgt het Steunpunt voor de verdere wetenschappelijke onderbouwing van het 

Vlaams clusterbeleid zoals in de conceptnota van de Vlaamse Regering op 17 juni uitgetekend. In een 

geglobaliseerde economie spelen clusters een belangrijke rol in het ondersteunen van 

concurrentievermogen, duurzame groei, innovatie en jobcreatie. Actieve samenwerking tussen bedrijven 

onderling en of met andere actoren bepalen in sterke mate het ontstaan en het succes van deze clusters. 
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Het Steunpunt brengt op wetenschappelijke basis inzicht in de dynamieken die aan de basis liggen van een 

dergelijke clustervorming en in de evolutie van de voor Vlaanderen belangrijke clusters en tracht de impact 

in te schatten van de clusterprogramma’s op de competitiviteit van de clusters. 

 

Het zwaartepunt van het Vlaams clusterbeleid ligt bij een beperkt aantal grootschalige en ambitieuze 

speerpuntclusters die aansluiting vinden bij 'voor Vlaanderen strategische domeinen'. Belangrijke 

determinanten van dergelijke initiatieven zijn: 

- Internationaal actief en toonaangevend; 

- Groeperen zich rond een (voor Vlaanderen) belangrijke economische waardenetwerk; 

- Groot innovatie(doorbraak)potentieel; 

- Groot economische potentieel en draagvlaak; 

- Wetenschappelijke en technologische excellentie. 

 

Het steunpunt doet onderzoek naar deze determinanten en brengt deze mee in kaart voor de Vlaamse 

economie. Bij dit onderzoek naar de determinanten dient optimaal samengewerkt te worden met andere 

actoren. bv. voor het in kaart brengen van het innovatiepotentieel en de wetenschappelijke excellentie dient 

afgestemd te worden met ECOOM. 	

 

2.4. Ondernemerscultuur in Vlaanderen 

In de beleidsnota wordt het engagement genomen om een cultuur van ondernemen te ondersteunen en een 

grotere waardering van ondernemingszin en ondernemerschap te stimuleren. Om deze beleidsintentie te 

kunnen opvolgen is er nood aan data die meet in welke mate er in Vlaanderen een ondernemerscultuur 

heerst. In het bijzonder is er nood aan data die de beeldvorming bij de Vlamingen over ondernemerschap 

capteert, net als de mate waarin ondernemen als een valabele carrièrekeuze wordt beschouwd. Daarnaast 

zijn er maatstaven nodig die de eerste stappen in de ondernemerschapsladder (van nooit overwogen om te 

ondernemen tot stappen aan het nemen) en de motivaties (drijfveren en hinderpalen) met betrekking tot 

ondernemerschap meten. Binnen de ondernemerschapsladder dient ook nagegaan te worden in welke mate 

“een onderneming overnemen” in ogenschouw genomen wordt als een piste om de ondernemersdroom 

waar te maken. Er dient ook specifiek ingezoomd te worden op intrapreneurship als uiting van ondernemend 

gedrag en hoe zich dit verhoudt ten aanzien van ondernemen via een eigen onderneming. Deze pijler zal 

voornamelijk gebaseerd zijn op kwalitatieve data die het gedrag, de percepties en opinies met betrekking 

tot ondernemen weergeeft. Bijkomend kunnen ook kwalitatieve studies op basis van discussiegroepen 

gehanteerd worden om dieper inzicht te verschaffen in de vaststellingen die uit bovenstaande data 

resulteren. Ook in deze pijler dient de focus te liggen op internationale en intertemporele vergelijkbaarheid 

en waar relevant worden opsplitsingen naar socio-demografische kenmerken mee opgenomen.  

 

Het Steunpunt zorgt voor de verdere wetenschappelijke onderbouwing van het Vlaams beleid rond 

ondernemerschap waarvan de accenten in de conceptnota “Ondernemerschap stimuleren via het 

vernieuwde Agentschap Innoveren en Ondernemen” door de Vlaamse Regering op 17 juni werden 
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goedgekeurd. Hierbij wordt in de conceptnota voorgesteld om voor de monitoring van de drempels tot 

ondernemerschap als metadata te steunen op de GEM en de REDI. 


