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Betreft: 'De SDG's als kompas voor het wetenschaps-. innovatie- en
ondernemerschapsbeleid'
Mijnheer de voorzitter
Wij appreciëren het werk van VARIO rond de SDG's. De SDG's vormen inderdaad een
belangrijk kader waarin beleid in het algemeen kan gekaderd worden. en dus ook
innovatie- en ondernemerschapsbeleid. Anderzijds worden de SDG's ook in
internationale evaluaties en benchmarks gebruikt en heeft Vlaanderen binnen de
Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling een eigen invulling uitgewerkt.
Het Vlaams wetenschaps- en innovatiebeleid steunt traditioneel zeer sterk op een
bottum-up filosofie. Overheidsmiddelen vloeien daarbij in hoofdorde naar
onderzoeksinitiatieven die spontaan ontstaan op initiatief van de vorser !voor de
kanalen van FWO. BOF en IOFl of op initiatief van het bedrijf !voor de kanalen van
VLAIO. zoals de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten!.
Terecht wijst u op de groeiende aandacht voor de maatschappelijke relevantie van
innovatie en ondernemerschap. SDG's kunnen hiervoor een kader vormen. Zoals ook
in uw nota wordt aangegeven, hebben we ook binnen het beleidsdomein EWI reeds
oog voor het gebruik van de SDG's en voor maatschappelijke relevantie. bijvoorbeeld
in de toepassing bij de selectie van SBO-projecten bij FWO en met lopende projecten
binnen VLAIO. Vanaf 2021 geven we meer aandacht aan maatschappelijke valorisatie
bij de evaluatie van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
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uw eerste voorstel houdt in dat het wetenschaps-. innovatie- en ondernemerschapsbeleid explicieter zou afgestemd
worden op het invullen van de doelstellingen zoals geformuleerd binnen de SDG's. Ik hoef er niet op te wijzen dat in
mijn beleidsnota al een belangrijke aanzet is gegeven naar een gerichter beleid. in het bijzonder bij de formulering
van de transversale strategische doelstellingen. De acties die daar genomen worden. sluiten sterk aan bij de
doelstellingen uit de SDG's. De 17 SDG's vormen een breed programma en een call to action. dat op veel manieren
wordt vertaald en ingevuld. Voor een verdere operationalisering zullen dus onder andere keuzes moeten gemaakt
worden over hoe dit kader wordt opgezet en welk referentiekader concreet wordt gebruikt. Zoals u in uw advies
ook aangeeft. is er de bredere visie die Vlaanderen ontwikkelt rond SDG's binnen de VSDO maar zijn er anderzijds de
andere referentiekaders in internationale context.
uw tweede aanbeveling ondersteun ik zeker. Een groeiend aantal bedrijven gebruikt reeds de SDG 's als kompas om
hun maatschappelijke impact te verhogen. maar we kunnen dit nog verder stimuleren. Binnen de activiteiten van
MVO bijvoorbeeld. trekken we nu reeds de aandacht op de SDG's. De ontwikkelingen rond SDG's en maatschappelijke
impact bij VLAIO zullen dit ook zichtbaarder maken bij bedrijven.
Ook uw derde aanbeveling nemen we ter harte. Ik kan hier alvast wijzen op de actie die VLAIO heeft opgestart
binnen TAFTIE. het internationale netwerk van innovatie-agentschappen. om met hun collega's uit het buitenland te
werken aan het gebruik van SDG's in het innovatiebeleid. Wij delen graag de informatie die daar bekomen wordt
met de VARIO.
Vanuit het beleid werd steeds een terughoudendheid aan de dag gelegd de overheidsmiddelen thematisch te sterk
te kleuren en/of specifiek te richten op het oplossen van specifieke maatschappelijke en/of economische
uitdagingen. De decennialange investering in de strategische onderzoekscentra vormen daarop een uitzondering.
samen met het meer recent opgestarte speerpuntclusterbeleid en de opgestarte impulsprogramma's in specifieke
domeinen.
Het zou bijzonder nuttig zijn indien VARIO in de verdere werkzaamheden rond het bereiken van de SDG's ook een
visie kan ontwikkelen op de juiste beleidsmix in Vlaanderen tussen de eerder traditionele bottum up kanalen en de
meer thematisch/missiegerichte aanpak zoals die o.a. in Europese beleidskringen en in het buitenland (o.a.
Denemarken. Zweden. Nederland . ...l opgang maakt?.'
We kijken dan uit naar de volgende stappen die de VARIO in dit traject zal nemen en willen hieraan onze
medewerking verlenen.
Met vriendelij e groeten.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Economie. Werk. Innovatie. Sociale economie en Landbouw
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