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1. Genese van het 
concept?
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Theoretisch kader en inspiratiebron …

Basisstelling missiegericht beleid:

“Innovation not only has a rate,
but also a direction”

Marianna Mazzucato
University College London Impliceert twee basisvragen:

1. Welke richting?
2. Wie bepaalt de richting?



Welke richting?

Conceptueel onderscheiden we beleidsmatig vier mogelijke 
richtingen:

1. Generiek: overheid geeft geen inhoudelijke richting 

2. Thematisch: overheid stelt middelen ter beschikking voor 
welbepaalde thematische wetenschaps- en innovatie 
disciplines/domeinen

3. Transitiegericht: overheid stelt middelen ter beschikking voor 
versnelling van bepaalde gewenste maatschappelijke transities 

4. Missiegericht: overheid stelt middelen ter beschikking voor de 
realisatie van concreet geformuleerde missies



Welke richting? Drie generaties W&I-beleid -> ‘Lasagne-model’

Het missiegedreven innovatiebeleid voegt een derde laag toe aan het innovatiebeleid: 
transities versnellen via een transformatief beleid, naast bedrijven stimuleren te innoveren 
(1ste laag) en samenwerking te stimuleren (2de laag).



Wie geeft richting?

Conceptueel onderscheiden we beleidsmatig 

twee ‘richtinggevers’:

1. Top down: beleidsmakers (Parlement en Regering), top van de 
kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, soc’s, VWI’s, …), 
…

2. Bottum up: onderzoekers-gedreven (FWO, BOF, IOF, …) en 
ondernemers-gedreven (VLAIO-instrumenten)

… Maar veelal combinaties top down en bottum up: ‘call-formules’



2. Waar staan we in 
Vlaanderen?



Welke richting?

Conceptueel onderscheiden we beleidsmatig vier mogelijke 
richtingen:

1. Generiek: kanalen FWO – BOF – IOF  en VLAIO Onderzoeks- en 
Ontwikkelingsprojecten

2. Thematisch: vier strategische onderzoekscentra (imec, VIB, VITO, 
Flanders Make), wetenschappelijke instellingen (VLIZ, ITG, 
Plantentuin Meise, …), 7 VLAIO-clusters (Catalisti, VIL, …)

3. Transitiegericht: Visie 2050 en Vizier 2030, Vlaanderen Circulair, 
Blue Deal, Beleidsplan bio-economie, Impulsprogramma Zorg en 
Gezondheid, VEKP 2021-2030, …

4. Missiegericht: Vlaanderen koolstofcirculair en CO2-arm  / 
Regmed XB (moonshot gewricht en moonshot nier)



Verdeling 2022:

1. Generiek 68%

2. Thematisch 
27%

3. Transitiegericht 
3%

4. Missiegericht 
1% …

Beleidsdomein EWI: middelenallocatie 2022 in mio € volgens 'richting'
A. Niet-gericht B. Gericht

1. Generiek 2. Thematisch 3. Transitiegericht 4. Missiegericht
O&O-deel 1ste geldstroom 
universiteiten

250Vier SOC's: imec (130,5), vib (74,4), 
vito (58) en Flanders Make (45,6)

309Beleidsplan AI 30Moonshot-
programma 
Vlaanderen 
koolstofcirculair en 
CO2-arm 2050

20

Bijzondere Onderzoeksfondsen 
(BOF)

230,7Twintigtal (wetenschappelijke) 
instellingen door EWI gesteund: 
Plantentuin, VLIZ, ITG, ECOOM, FTI, 
KMDA, …

55,5Beleidsplan CS 20

Beleidsplan bio-
conomie

10Regeneratieve 
geneeskunde: 
moonshot gewricht 
en moonshot nier

3

Industriële Onderzoeksfondsen 
(IOF)

57,6VLAIO zeven clusters (Catalisti, 
Flux50, Flanders Food, 
flanders.healthtech, VIL, Blauwe 
cluster, SIM)

81Impuls-
programma Zorg 
& Gezondheid 
(12; zit in clusters 
en tetra)

FWO (fundamenteel 246 / 
Strategisch Basisonderzoek (SBO) 
77 / infrastructuur 98)

422VLAIO landbouw-trajecten 10,3 Industrie 4.0 3,8

Onderzoeks- en Ontwikkelings-
projecten VLAIO

217VLAIO ecologiesteun 28I-learn (eenmalig 
20)

Baekeland en IM mandaten VLAIO 22,4FWO Toegepast Biomedisch 
Onderzoek

18MobiliData 
(eenmalig 30)

COOCK en TETRA bij VLAIO 19,2 IPCEI Batterijen (eenmalig 32) Slimme Regio 
Vlaanderen

Programmatisch Wetenschappelijk 
Onderzoek Hogescholen (PWO) 

40IPCEI Waterstof (eenmalig 120) Blue Deal

Programma Innovatieve 
Overheidsopdrachten (PIO)

3,8VKEP 2021-2030

VLAIO CCS backbone en CCU (5) Vlaanderen 
Circulair

Totaal
TOTAAL 1.259 505 63,8 23 1.851

in % totaal 68% 27% 3% 1%



2. Strategisch 
basisonderzoek

3. Toegepast 
onderzoek

Economische 
valorisatie door 
profit-sectoren

Wereld kennisinstellingen Wereld profit/non-profit sector

1. Fundamenteel 
onderzoek Maatschappelijke 

valorisatie door 
non-profit sectoren

Van nature relatief gescheiden werelden…

12

Missies zouden deze werelden nog beter kunnen samenbrengen, overkoepelen … 
gezien de realisatie van missies zowel fundamentele als toegepaste kennis vraagt 
en zowel profit als non-profit partners nodig heeft … 
Vraag stellen naar gezamenlijke bijdrage steunkanalen aan missie-doelstelling.

Vereenvoudigd lineair model: onderzoekers en 
ondernemers in driving seat …

Wie geeft richting? Bottum up kanalen dominant



Wie geeft richting? Samenspel tussen 4 actoren …

• Maatschappelijke uitdagingen 
omzetten in missies 

• Quadruple helix-filosofie: co-
creatief en dynamisch samenspel 
tussen 4 actoren:

§ kennisinstellingen,
§ overheid, 
§ bedrijven én 
§ Burger(s)(verenigingen)

• Multi-actor en multi-level



3. Basiskenmerken 
missie-gedreven 

beleid



Definitie missiegedreven innovatiebeleid

Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid =

• Onderzoek en innovatie doelgericht mobiliseren voor de oplossing 
van de complexe maatschappelijke en economische uitdagingen.

• De denkkracht (wetenschap) en de ontwikkelkracht (innovatie) in 
de samenleving gericht inzetten voor de oplossing van de 
maatschappelijke en economische uitdagingen.

• Kenmerkend daarbij is het formuleren van concrete, ambitieuze 
maar haalbare doelen in zogenaamde missies.

• Wanneer die missies zich richten op gewenste transities in energie, 
klimaat, voeding, mobiliteit, gezondheid, digitalisering, … en dus een 
veranderingstraject ambiëren, spreken we van transformatieve
missies.



Acht basiskenmerken
Idaliter vertonen missies volgende acht kenmerken:

1) Gedurfd, inspirerend, met een brede maatschappelijke relevantie om 
het grote publiek te betrekken; 

2) Doelgericht, meetbaar en tijdgebonden om de missie duidelijk te 
kaderen; 

3) Ambitieus in termen van onderzoeks- en innovatieacties, maar 
realistisch haalbaar binnen het tijdsbestek; 

4) Cross-disciplinaire, cross-sectorale en cross-actor innovatie stimuleren; 
5) Open staan voor meervoudige, bottom-up oplossingen;
6) Voortbouwen op bestaande expertise en kennis, maar opletten voor 

‘capture’ en ‘lock in’;
7) Breed maatschappelijk draagvlak hebben vanwege nood aan 

legitimiteit en mogelijkheden voor co-creatie;
8) Transformatieve en integrale aanpak garanderen



Twee basistypen
Afhankelijk van het doel van de missie wordt daarbij vaak een 
onderscheid gemaakt tussen twee soorten missies:

• Accelerator missies: doel is hier het versnellen van een welbepaalde 
technologische oplossing (aanpakken zgn. ‘moon-problems’);

• Transformer missies: doel is hier het een welbepaalde transitie te 
realiseren die naast technologische ook niet-technologische uitdagingen 
stelt (aanpakken zgn. ‘ghetto-problems’).



Vastleggen van missies
Inzake vastlegging van missies stelt zich de vraag welke actoren in het 
selectieproces dienen betrokken te worden.

Traditioneel denkt men in het O&O&I-landschap aan betrokkenheid van 
minstens drie actoren – de zogenaamde ‘triple helix’ of ‘gouden 
driekoek’: bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

Kenmerkend in de missiegedreven aanpak evenwel is de betrokkenheid 
van een vierde partij: de ‘civil society’. Daarmee wordt een veelheid aan 
organisaties bedoeld zoals middenveldactoren (werkgevers- en 
werknemersorganisaties, ziekenfondsen, patiëntenverenigingen, …), 
burgers, burgerbewegingen, milieuorganisaties, gebruikersgroepen,  …

Verschillende wegen kunnen vervolgens leiden naar de vastlegging van missies 
binnen de quadruple helix:

• top down weg;
• bottum-up weg;
• co-creatieve weg, ergens tussen de top down en bottum up weg in.



Governance van missies: missiemanagement

Missiemanagement vereist steeds een samenwerkingsmodel waarbij 
minstens de vier actoren van de quadruple helix betrokken zijn: 
bedrijven, kennisinstellingen, overheid én civil society. 

Het missiemanagement stelt daarbij belangrijke nieuwe eisen aan de rol 
van de overheid: van een louter financierende, ondersteunende en 
faciliterende rol dient over gegaan te worden naar een sterk 
coördinerende overheidsrol én waar nodig – na gedegen consultatie van 
de stakeholders – ook een sturende rol. Dit vereist vanuit de overheid 
dan ook voldoende capaciteit en de inzet van competente 
programmamanagers die het geheel (mee) aansturen.



Financiering van missies: publiek en/of privaat

Publieke middelen kunnen zowel nieuwe middelen zijn als bestaande
middelen en instrumenten die gebundeld en geoormerkt worden met 
het oog op de realisatie van de missiedoelstelling.

In functie van de omschrijving van de missie situeert die bundeling van 
middelen en instrumenten zich binnen bepaalde Technology Readiness 
Levels (TRL-niveaus) dan wel over de TRL-niveaus heen, gaande van 
fundamenteel overzoek en strategisch basisonderzoek over toegepast 
onderzoek tot demonstratie en pilootfaciliteiten.

Idealiter worden complementair aan de publieke middelen ook private
middelen ingezet voor de realisatie van de missiedoelstellingen.



Burgerbetrokkenheid bij missies

Cruciaal element in het missiegedreven beleid is de actieve betrokkenheid van 
burgers en/of de civil society in de selectie, vormgeving en uitvoering van de 
missies.

Burgergerichte communicatie- en disseminatie-activiteiten dienen gedurende de 
hele levenscyclus van missies te worden gewaarborgd, zodat burgers de waarde 
van O&O&I-acties en de tastbare impact op hun leven kunnen begrijpen.

Monitoring en evaluatie van missies

Op gerede tijdstippen dient de voortgang in de realisatie van de missie 
gemonitord te worden a.h.v. mijlpalen.

Op het einde van de missie dient geëvalueerd te worden.



SERV-advies maart 2021: varianten van 
stakeholder/burger betrokkenheid bij missies



Voorbeelden missie-gerichte aanpak

Europa (Horizon Europe)
à Vijf missiegebieden

1) ‘Adaptation to climate
change, including societal
transformation’
2) ‘Cancer’
3) ‘Healthy Oceans, Seas, 
Coastal and Inland Waters’
4) ‘Climate Neutral and Smart 
Cities’
5) ‘Soil Health and Food’

à ‘Mission boards’ + 
‘assemblies’ + ‘sub-groups’

Nederland
à Regering formuleerde 25 

missies binnen 4 
maatschappelijke thema’s

1) Energietransitie en 
duurzaamheid

2) Landbouw, water en 
voedsel

3) Gezondheid en zorg
4) Veiligheid

-> Kennis- en Innovatie 
Agenda’s en Convenanten



Voorbeeld Nederland 



Opties voor een 
meer missiegericht 

beleid in Vlaanderen



Opties voor een meer missiegedreven
beleid (1) 

1. Versterken van de missiegedreven benadering in de transitie duurzaam Vlaanderen via de 
Klimaatsprong, de Vlaamse Waterstofvisie, het Beleidsplan bio-economie en Energyville

q Moonshot ‘Vlaamse industrie koolstofcirculair en CO2-arm tegen 2050’: het opzetten 
van de overlegstructuur, de opmaak van de programmanota en de routekaart binnen de 
‘Klimaatsprong’ (cfr. recente decretale verankering) bieden opportuniteiten om het  
missiegedreven karakter van de moonshot te versterken;

q Beleidsplan bio-economie: aan de stuurgroep wordt de opdracht geven een voorstel 
van concrete inspirerende missie(s) binnen het beleidsplan uit te werken;

q Vlaamse Waterstofvisie: aan de stuurgroep wordt de opdracht geven een voorstel van 
concrete inspirerende missie(s) uit te werken;

q Energyville: in het kader van de te sluiten convenant met Energyville wordt afgetoetst 
hoe concrete missies zouden kunnen worden geformuleerd in de domeinen waarrond 
Energyville onderzoek doet.



Opties voor een meer missiegedreven
beleid (2)

2. Versterken van de missiegedreven benadering in de transitie Zorgzaam 
Vlaanderen via het impulsprogramma Zorg en Gezondheid: de opstart van de 
coördinerende stuurgroep met de stakeholders biedt opportuniteiten om, ab initio, in 
overleg een missiegedreven dimensie binnen het programma op te zetten.

3. Versterken van de missiegedreven benadering in de transitie Digitaal Vlaanderen 
via: 

3.1. Beleidsplannen AI en CS: aan de stuurgroep wordt de opdracht geven een 
voorstel van concrete inspirerende missie(s) binnen de beleidsplannen uit te werken;

3.2. de EDiT-lijn binnen imec: binnen het ‘Enabling Digital Transformation’-
programma van het nieuwe convenant met imec worden de mogelijkheden 
onderzocht om concrete missies te formuleren.



Opties voor een meer missiegedreven
beleid (3)

4. Verdieping, via bottum up initiatief, van de maatschappelijke gerichtheid van de 
bestaande soc’s, speerpuntclusters en wetenschappelijke instellingen 

4.1. Speerpuntclusters: met de zeven speerpuntclusters treden we in dialoog om af 
te toetsen hoe meer missiegerichte kenmerken binnen de speerpuntclusters zouden 
kunnen uitgewerkt worden in de respectievelijke roadmaps van de speerpuntclusters.

4.2. Vier strategische onderzoekscentra: met de vier soc’s treden we in dialoog om af 
te toetsen hoe meer missiegerichte kenmerken binnen de soc’s zouden kunnen 
uitgewerkt worden, bijvoorbeeld binnen specifieke deelprogramma’s van de soc’s.

4.3. Vlaamse onderzoeks- en wetenschappelijke instellingen: met de onderzoeks- en 
wetenschappelijke instellingen zoals VLIZ, Plantentuin, ITG, KMDA,  treden we in 
dialoog om af te toetsen hoe meer missiegerichte kenmerken binnen hun instelling 
zouden kunnen uitgewerkt worden, bijvoorbeeld binnen specifieke deelprogramma’s.



Opties voor een meer missiegedreven
beleid (4)

5. Toepassing van de missiegerichte benadering via de Horizon Europe 
missies: lidstaten/regio’s worden verondersteld acties op te zetten in het 
kader van de vijf geformuleerde missies. Het Departement EWI is 
daarmee bezig in nauw overleg met de Vlaamse O&O&I-stakeholders en 
dit biedt eveneens opportuniteiten om het missiegedreven beleid meer 
ingang te doen vinden in Vlaanderen. 

Eveneens engageerde het Departement EWI zich binnen het TRAMI-
project (TRAnsnational cooperation on MIssion Approach). Dit loopt 
van april 2022 tot maart 2024 en beoogt het opbouwen en 
uitbreiden van een netwerk van organisaties betrokken in missie-
georiënteerd beleid, vooral op nationaal niveau maar ook sterk 
gelinkt aan beleidsactoren op regionaal, lokaal en thematische 
beleidsniveaus, en met de Europese Commissie als actieve partner. 
Europa steunt Vlaanderen voor ongeveer 70.000 €.



Debat!


