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Samenvatting 

Context en aanpak 

Het IBBT (Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie) is één van de vier zogenoemde 

Strategische Onderzoekscentra (SOC’s) van de Vlaamse overheid, met een specifieke focus op ICT en 

breedbandtechnologie. De drie andere zijn IMEC (gefocust op nano-elektronica en nanotechnologie), VIB 

(gefocust op biotechnologie) en VITO (gefocust op energie, milieu en materialen). Alle SOC’s voeren 

strategisch basisonderzoek uit met een oog op het economisch of sociaal potentieel dat gerealiseerd kan 

worden in de nabije toekomst. Bij IBBT is het onderzoek bovendien vraaggedreven. Alle SOC’s genieten van 

een structurele overheidsdotatie en werken binnen de context van een beheersovereenkomst met de 

Vlaamse overheid die periodiek geëvalueerd wordt, meestal om de vijf jaar.  

 

De beheersovereenkomst van 30 januari 2007 tussen de Vlaamse Regering en IBBT voor de periode 2007-

2011 stipuleert dat de prestaties van IBBT in de eerste helft van 2011 t.o.v. de criteria vastgelegd in de 

beheersovereenkomst dienen geëvalueerd te worden. Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

(EWI) van de Vlaamse overheid heeft deze evaluatietaak aan Arthur D. Little toegewezen. De 

evaluatieopdracht was aangeduid als “Specifieke opdrachten in het kader van de evaluatie van het 

Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT)” (bestek nr. EWI-2011-12BIS) en werd via een 

aanbestedingsprocedure toegewezen. Voorliggend document biedt een samenvatting van de resultaten van 

deze evaluatie. 

 

De evaluatie had als doel twee kernvragen te beantwoorden. Ten eerste, in hoeverre heeft IBBT voldaan 

aan de doelstellingen en taken, zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst? Ten tweede, wat is de 

aangewezen inhoud en vorm van de nieuwe beheersovereenkomst teneinde IBBT toe te laten de 

doelstellingen optimaal te realiseren en te functioneren in het algemene beleidskader van de Vlaamse 

Regering? 

 

De evaluatie vond plaats tussen 25 februari 2011 en 30 juni 2011. De evaluatie was gebaseerd op een 

analyse van interne en externe documenten enerzijds en de raadpleging van diverse belanghebbenden 

anderzijds. Ze bestond uit vier afzonderlijke delen: 

a) Deskonderzoek (zie bijlage A voor een overzicht van de geraagdpleegde bronnen); 

b) Directe interviews met vertegenwoordigers van diverse belanghebbenden (inclusief de Vlaamse 

overheid, vertegenwoordigers van Europese programma’s, het management en de medewerkers 

van IBBT, (potentiële) klanten, partners, onderzoeksinstituten etc.) (zie bijlage B); 

c) Een (kwalitatieve) internationale benchmarkingoefening, gericht op het identificeren van “goede 

praktijken” bij vijf vergelijkbare instituten met betrekking tot een aantal focuspunten, en dit gebaseerd 

op de analyse van beschikbare documenten en interviews met vertegenwoordigers van deze 

instituten; 

d) Een driedaagse “peer review” door een internationaal panel van deskundigen, o.a. bestaande uit 

een bezoek ter plaatse en gerichte discussies (zie bijlage D). 

 

De evaluatie stond onder het toezicht van een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van het 

departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI) en een waarnemer van kabinet van de bevoegde 

minister. 

 

Beoordeling van de aansluiting bij de beheersovereenkomst 

In het algemeen besluiten we dat IBBT voldaan heeft aan de verwachtingen vastgelegd in de 

beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid: 

- Doorheen alle initiatieven en activiteiten heeft IBBT zich gehouden aan de geest van de 

beheersovereenkomst. 

- IBBT voldoet aan de meeste doelstellingen en verplichtingen in de beheersovereenkomst, of kan in 

de meeste gevallen een aanvaardbare verklaring bieden voor de afwijking. 
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- Het merendeel van de afwijkingen bevindt zich eerder op het vlak van procedures en is van relatief 

beperkt belang. In slechts twee gevallen gaat het om een substantiële afwijking van de voorschriften 

in de beheersovereenkomst. 

- Een eerste substantiële afwijking betreft het opzetten van drie “excellente multidisciplinaire 

samenwerkingsovereenkomsten” met andere kennisinstellingen. Tot op vandaag heeft IBBT slechts 

twee overeenkomsten in het leven geroepen die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen 

(namelijk met IMEC en VITO). IBBT is zich bewust van deze tekortkoming en levert momenteel dan 

ook belangrijke inspanningen op dit vlak. 

- De tweede substantiële afwijking slaat op het feit dat niet alle GWO (Georganiseerd 

Wetenschappelijk Onderzoek) voldoet aan de definitie van strategisch basisonderzoek, zoals 

opgenomen in de beheersovereenkomst. IBBT voert terecht aan dat vraaggedreven ICT-onderzoek 

over het algemeen niet betekenisvol is indien het geen “proof-of-concept” en/of gebruikerstesten 

omvat. Het lijkt dan ook aangewezen dat de nieuwe beheersovereenkomst deze incompabiliteit 

aanpakt. 

 

In het licht van bovenstaande bemerkingen, raden we dan ook aan om IBBT het “groene licht” te geven wat 

betreft de aansluiting bij de beheersovereenkomst.  

 

Daarnaast besluiten we dat IBBT zich ook aansluit bij de beleidsprioriteiten vastgelegd door de Vlaamse 

Regering: de “Innovatiecentrum Vlaanderen” doorbraak van het Vlaanderen in Actie (ViA) project, de cluster 

en speerpuntprioriteiten aangeduid door de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie en de strategische 

doelstellingen vervat in de beleidsbrief 2010-2011 van de minister van Innovatie.  

 

Internationale benchmarking 

De benchmarking bevestigt dat IBBT, zoals vele andere instituten in het ICT-domein, bijdraagt tot het 

aanpakken van een aantal belangrijke, universele, maatschappelijke uitdagingen, zoals deze gerelateerd tot 

mobiliteit, energie en veiligheid. Tegen deze achtergrond blijkt het volgende: 

- Het IBBT-model is waarlijk uniek en potentieel krachtig dankzij zijn interdisciplinaire, collaboratieve 

en vraaggedreven aard, en dankzij de combinatie van toegepast en basisonderzoek in een aantal 

focusdomeinen. 

- IBBT past leidende praktijken toe met betrekking tot incubatie & venturing en experimenteel 

onderzoek (iLab), hoewel er ruimte is voor het verbeteren van de uitkomsten van deze activiteiten. 

- IBBT zou een aantal goede praktijken kunnen adopteren met betrekking tot internationalisatie in 

termen van deelname aan EU programma’s, internationaal contractonderzoek, internationale 

onderzoekspartnerships en merkbekendheid. 

- Wanneer een instituut met IBBT op een individueel project heeft samengewerkt, is de ervaring 

positief. Op institutioneel niveau is de bekendheid met IBBT echter beperkt. 

- Alle instituten uit de benchmark worstelen met aspecten van governance en de vertegenwoordiging 

en invloed van de belanghebbenden. Hoewel er duidelijk ruimte is voor verbetering, beschouwen zij 

het gebruik door de Vlaamse overheid van een beheersovereenkomst in het algemeen en van “key 

performance indicators” (KPI’s) in het bijzonder als een leidende praktijk.  

 

Gelet op bovenstaande overwegingen en ondanks de moeilijkheid om duidelijke vergelijkingen te maken, 

besluiten we dat IBBT in het algemeen goede managementpraktijken toepast. 

 

Analyse van de wetenschappelijke en maatschappelijke impact 

Op basis van de door IBBT bestelde klantentevredenheidsstudie, de analyse van gedocumenteerde 

bronnen, onze directe interviews met stakeholders en de beoordeling door het internationaal panel van 

experts worden de volgende waarnemingen gemaakt: 

- In het algemeen geven klanten een score iets boven het gemiddelde wat betreft tevredenheid met 

de aangeboden diensten, het belang van de diensten voor hen en de toegevoegde waarde van 

IBBT. 
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- In een aantal gebieden, meer bepaald de Future Internet (kaderprogramma FP7) en Living Labs 

(ICT Policy Support Programma), is IBBT reeds op een beduidende manier betrokken in Europese 

programma’s. Wellicht zijn er mogelijkheden om zijn betrokkenheid selectief uit te breiden in andere 

EU initiatieven in het ICT-domein (bv. Future Internet Public Private Partnership, Joint Research 

Programmes, Future and Emerging Technologies Flagships, European Institute of Technology ICT 

Labs, European Technology Platforms). 

- Gegeven het grotendeels virtuele en hybride karakter van IBBT als instituut, is het dikwijls moeilijk 

om de impact van een onderzoeksgroep toe te wijzen hetzij aan het feit tot IBBT te behoren, dan wel 

aan zijn intrinsieke kundes. In elk geval lijkt de wetenschappelijke prestatie van de verschillende 

onderzoeksgroepen ongelijk, gaande van wereldklasse tot minder zo. 

- Het iStart pakket dat IBBT opgezet heeft, is niet perfect maar vult alleszins een belangrijke 

incubatieleemte in termen van financiering, coaching en netwerking. Deze inspanningen focussen 

voornamelijk op de ondersteuning van start-ups, terwijl ondersteunende initiatieven voor gevestigde 

KMO’s vandaag op een relatief laag niveau blijven.  

 

Globaal genomen heeft IBBT reeds duidelijk zijn stempel gedrukt op het landschap in Vlaanderen en begint 

het een kritieke rol te spelen in de ontwikkeling van een ICT-ecosysteem in Vlaanderen. 

 

SWOT-analyse 

De SWOT-analyse biedt een basis voor het bepalen van strategische acties die IBBT moeten toelaten zijn 

toekomstige doelstellingen te bereiken. 

In de toekomst kan IBBT bouwen op drie essentiële sterktes: 

- Vindingrijk model: hoewel IBBT’s model complex is en een delicate balans vereist om het in praktijk 

werkbaar te maken, geeft het aan IBBT wel het potentieel om relevante maatschappelijke 

uitdagingen effectiever en efficiënter aan te pakken dan wat met andere instrumenten of enkel door 

middel van de vrijemarktwerking mogelijk zou zijn. 

- Effectieve brugfunctie: IBBT vervult een brugfunctie in verschillende dimensies en aggregeert vraag 

en aanbod in het ICT-onderzoek. Op deze manier is IBBT erin geslaagd zich als sleutelspeler in te 

bedden in het Vlaamse ICT-ecosysteem. IBBT heeft dan ook de mogelijkheid om de verdere 

ontwikkeling van dit ecosysteem te stimuleren door het aantrekken, oriënteren en verbinden van 

bijkomende individuele spelers, en dit zowel uit Vlaanderen als daarbuiten. 

- Connectie met KMO’s en start-ups: IBBT is erin geslaagd de drempel voor deelname van KMO’s 

aan collaboratieve onderzoeksinitiatieven te verlagen. Verder heeft IBBT ook met het iStart 

programma een instrument in het leven geroepen dat de creatie en ontwikkeling van start-ups 

stimuleert, als spin-off of uit andere bronnen. Groei en vernieuwing van KMO’s en start-ups is een 

essentiële component van een bloeiend ecosysteem. 

 

Om zijn volle potentieel te benutten, dient IBBT echter ook rekening te houden met drie belangrijke zwaktes: 

- Onduidelijke marginale impact: Het feit dat IBBT erin geslaagd is zijn uniek, complex en potentieel 

sterke model operationeel te maken, is een indrukwekkende prestatie op zich. Het is echter minder 

duidelijk wat tot op heden de marginale impact van IBBT’s activiteiten is: in hoeverre overstijgt het 

resultaat van de in IBBT geïnvesteerde € 143 miljoen (cumulatieve overheidsdotatie 2004-2010) de 

resultaten die gerealiseerd zouden zijn bij investering van hetzelfde bedrag via andere (bestaande) 

kanalen? Daarbij kan ook opgemerkt worden dat IBBT in zijn strategisch plan een duidelijke nadruk 

legt op de input factoren, met name financiële middelen, zonder echter een duidelijke toelichting te 

voorzien betreffende de resultaten die hieruit verwacht mogen worden. Het besteedt ook weinig 

aandacht aan de “return on investment.” 

- Beperkte internationalisatie met lokale impact: Hoewel het reeds enkele lovenswaardige stappen 

ondernomen heeft, heeft IBBT als instituut nog een behoorlijke weg af te leggen om het Vlaamse 

ICT-ecosysteem te verbinden met het internationale landschap. Daarbij moet “internationalisatie” 
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ruimer geïnterpreteerd worden dan deelname aan EU onderzoeksprogramma’s. Evenzeer dienen 

we op te merken dat “internationalisatie” en “lokale impact” niet noodzakelijk tegenstrijdige belangen 

zijn; indien correct uitgevoerd, is dit geen “nulsom”. Mogelijke werkpunten omvatten het 

internationaliseren van de Raad van Bestuur en het directiecomité, het opzetten van internationale 

allianties, internationale mobiliteit van de werknemers, etc. 

- Tekortkomingen in governance: Gegeven het intrinsiek complexe model van IBBT, met allerlei 

delicate evenwichten die bereikt moeten worden, is governance een niet te onderschatten 

uitdaging. De aandeelhouder (d.w.z. het Vlaamse Gewest vertegenwoordigd door de Vlaamse 

Regering), Raad van Bestuur of directie kunnen terzake enkele tekortkomingen wegwerken, 

bijvoorbeeld betreffende de KPI’s, de verdeelsleutel voor het budget voor strategisch onderzoek 

(ISBO), het opnemen of verwijderen van onderzoeksgroepen, het opvolgen van vergelijkbare 

financiële cijfers over onderzoeksgroepen heen, en de effectiviteit en efficiëntie van het ICON 

proces. 

 

Teneinde zijn impact te versterken, kan IBBT twee opportuniteiten uitbuiten: 

- Stem van de ICT-onderzoeks- en innovatiegemeenschap: IBBT heeft intussen de nodige omvang, 

reikwijdte, netwerkpositie en geloofwaardigheid opgebouwd om vooraan te staan in het publieke 

debat en t.a.v. beleidsmakers wat betreft ICT-innovatie, meer in het bijzonder wanneer het gaat 

over complexe onderwerpen, zoals bijvoorbeeld eHealth, waar er nog geen natuurlijke doch 

hoogstnoodzakelijke “integrator” en neutrale “eigenaar” is. IBBT kan in deze domeinen optreden als 

de stem van de onderzoeks- en innovatiegemeenschap en bijdragen aan het vastleggen van de 

agenda terzake.  

- Betrekken van de creatieve gemeenschap: Het opstellen en ontwikkelen van het Media Innovatie 

Centrum (MIC), dat zowel het VRT Medialab als het IWT PIM-programma (Programma Innovatieve 

Media), zal vervangen en heroriënteren en waar IBBT bij betrokken zal worden, biedt een mooie 

kans om de creatieve (inhoud) en designgemeenschap nauwer bij IBBT’s activiteiten te betrekken. 

Deze gemeenschap is tot op heden immers nauwelijks vertegenwoordigd in het IBBT netwerk. 

Kunstaspecten (esthetiek), de creatie van inhoud en creativiteit staan niet vooraan in de 

Strategische Onderzoeksagenda’s (SRA’s). 

 

IBBT dient rekening te houden met twee bedreigingen die moeten afgewend worden om het volle potentieel 

te benutten: 

- Beperkingen in bewegingsvrijheid: IBBT’s management plant verscheidene belangwekkende 

initiatieven teneinde zijn werkingsmodel te laten evolueren. Gezien het hybride karakter van IBBT, 

valt het echter te verwachten dat deze initiatieven door de ene of de andere belanghebbende 

kritisch bekeken zullen worden. Het is dan ook belangrijk dat IBBT mogelijke valkuilen anticipeert en 

de initiatieven en instrumenten van meet af aan zo robuust mogelijk opzet. Dergelijke professionele 

aanpak zal bijvoorbeeld vereist zijn voor het joint lab, het Media Innovatie Centrum, het 

acceleratorprogramma, de incubator (eens de iVenture activiteiten ondergebracht zijn in het 

Zaaigeldfonds), iLabs (bij verbreding van de toegankelijkheid), cofinanciering voor Europese 

projecten (financieringsbron) en het aantrekken van buitenlands talent (verloningspakketten). We 

willen IBBT hierbij niet ontmoedigen om deze initiatieven te lanceren, maar wel aanmoedigen om 

waakzaam te zijn en potentiële obstakels die zijn bewegingsvrijheid beperken vroeg genoeg te 

identificeren. 

- Toegang tot menselijk kapitaal: IBBT voorziet een belangrijke verhoging van zijn financiering. Dit 

impliceert een belangrijke toename in het aantal onderzoekers in de onderzoeksgroepen (voor 

ISBO en ICON) en bij de partners in de industrie (“matching contribution” voor ICON). Voor de 

onderzoeksgroepen zal IBBT de nodige onderzoekers van kwaliteit dienen aan te trekken om de 

verhoogde middelen te kunnen “absorberen”. Daarbij dient IBBT het risico te beheren dat het de 

hoogstnodige middelen afleidt van de industrie (“crowding out” effect), in het bijzonder indien de 
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onderzoekers nadien niet voldoende snel doorstromen van de universiteiten naar de industrie. IBBT 

zou bijgevolg genoodzaakt kunnen zijn om de internationale recrutering van onderzoekers te 

versnellen, voor zover dit wenselijk en haalbaar is. IBBT dient misschien ook een meer actieve rol 

te vervullen in het stimuleren van een grotere instroom van studenten naar een wetenschappelijke 

en ingenieursopleiding. 

 

Analyse van IBBT’s ontwerp strategie 2012-2016 

IBBT’s strategisch plan is gebaseerd op de inzichten van de SWOT-analyse. Het benadrukt pertinente 

prioriteiten, geeft een gezonde richting aan en toont ambitie. Bij het opstarten van de discussies met de 

overheid over de vernieuwing van de beheersovereenkomst dienen een aantal aspecten uitgewerkt te 

worden: 

- IBBT dient een heldere visie te formuleren. Een expliciete beschrijving van het soort organisatie dat 

het wenst te zijn en van de doelstellingen die het wil realiseren ontbreekt nog. IBBT’s strategie 

beschrijft in detail wat IBBT plant te doen in de komende jaren en hoeveel fondsen nodig zijn voor 

deze activiteiten, maar slechts vaag wat het gerealiseerd zal hebben en hoe het er na vijf jaar zal 

uitzien. 

- IBBT’s reorganisatie in vijf onderzoeksafdelingen is een belangrijke en beloftevolle verwezenlijking. 

Deze vijf afdelingen – zowel samen als individueel bekeken – verbergen echter nog een vrij diverse 

waaier aan onderzoeksdomeinen. IBBT dient een weg te vinden om breedte (om zo te kunnen 

inspelen op de vragen van de industrie) te verzoenen met focus (om zo te streven naar 

uitmuntendheid in onderzoek). 

- De set KPI’s die IBBT voorstelt, dient herwerkt te worden. Ze zijn onvoldoende afgestemd op de 

(nog steeds onvoldoend gedefinieerde) uitkomsten die IBBT nastreeft. In elk geval dienen KPI’s 

gecombineerd te worden met andere instrumenten (peer reviews, tevredenheidsstudies, …) om 

verstandige strategische discussies toe te laten door en tussen het management, de Raad van 

Bestuur en de aandeelhouder. 

- De verschillen in financiële implicaties van de vier gepresenteerde scenario’s zijn enorm. 

Bijvoorbeeld, de overheidsdotatie in scenario 4 (54 miljoen € in 2016) is dubbel dat in scenario 1 (26 

miljoen € in 2016). Eerder dan te verwijzen naar de overinschrijving op ICON-oproepen of de 

dotaties aan andere SOC’s, dient IBBT te verduidelijken welke uitkomsten en opbrengsten het 

verwacht van de injectie van fondsen in de vier scenario’s. In elk geval en los van budgettaire 

beperkingen van de overheid, dienen verhogingen van de financiering gradueel toegekend te 

worden, in functie van de capaciteit van het instituut om de toename te absorberen en van 

tussentijdse resultaten. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

 

Doorheen dit rapport hebben we een aantal aanbevelingen geformuleerd die IBBT kunnen helpen zijn 

doelstellingen te bereiken. Hieronder vatten we de belangrijkste aanbevelingen samen: 

 

a. Formuleer een uitkomstgerichte visie 

IBBT zou een duidelijke en expliciete beschrijving moeten ontwikkelen over het type organisatie dat het 

wenst te zijn, alsook over de specifieke doelstellingen die het over de volgende vijf jaar wil realiseren. Op 

basis van de zelfevaluatie, het ontwerp van strategisch plan, de resultaten van de reflecties van de Raad van 

Bestuur en voorliggend extern rapport (inclusief de bevindingen van het internationale panel van experts), en 

dankzij de 2 miljoen euro reeds gealloceerd aan een project van acceleratoractiviteiten (niet-recurrent) en de 

€ 10 miljoen geheralloceerd aan het Media Innovatie Centrum waarin IBBT een rol zal spelen, zou IBBT’s 

management voldoende uitgerust moeten zijn om een aanstekelijke en goed onderbouwde visie te 

formuleren. Een dergelijke uitkomstgerichte visie dient dan de leidraad vormen voor de strategische 

roadmap en de te (her)formuleren KPI’s. 

 



 
 

 7 

 

b. Ontwikkel het IBBT-model zodat breedte aan de vraagkant verzoend wordt met focus aan de 

onderzoekskant  

Zoals aangegeven in de SWOT-analyse vloeit de kracht van het IBBT-model uit de combinatie van een 

aantal kenmerken: 

- De opzet van IBBT als permanent instituut (in tegenstelling tot een programma dat gelimiteerd is in 

de tijd); 

- Het bereiken van kritische massa dankzij een focus op geselecteerde applicatie domeinen; 

- Het gebruik van een stabiele overheidsdotatie om de structurele combinatie en afstemming van 

toegepast en strategisch basisonderzoek binnen dezelfde onderzoeksafdelingen te verzekeren, 

toegepast a rato van respectievelijk twee derde en één derde van de onderzoeksfinanciering; 

- De interdisciplinaire, collaboratieve (publiek – privaat) en vraaggedreven aard van het uitgevoerde 

onderzoek; 

- Het voorzien in gedeelde testinfrastructuur vroeg in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. 

 

In de praktijk heeft IBBT, en dit omwille van verschillende redenen, m.i.v. het verlangen om inclusief te zijn, 

nog geen reële focus bereikt. Om werkelijk uitmuntend onderzoek te kunnen realiseren of behouden, zal 

verdere focus (met o.a. de concentratie van middelen voor strategisch basisonderzoek) nodig zijn. 

Anderzijds kan een verdere onderzoeksfocus afbreuk doen aan IBBT’s rol als brug tussen onderzoek en 

industrie, en als uniek aanspreekpunt voor de vraagzijde in het ICT-landschap. Teneinde “breedte aan de 

vraagkant” te verzoenen met “focus aan de onderzoekskant”, dringt enige aanpassing aan het IBBT-model 

zich op. Hierbij kunnen de krachtige, essentiële basislijnen van het model wel behouden blijven, zoals 

onderstaande mogelijke aanpak illustreert: 

- Behoud en versterk IBBT’s openheid betreffende ICON onderzoek. IBBT zou de vraagzijde kunnen 

toelaten om het even welke relevante onderzoeksgroep te betrekken (mogelijk zelfs niet-Vlaamse), 

zolang het onderwerp van het voorgestelde project binnen IBBT’s applicatiedomeinen valt. Voor 

zover het gaat om ICON, dient het voor alle belanghebbenden duidelijk te zijn dat er geen impliciete 

voorkeur is voor de 17 universitaire onderzoeksgroepen die vandaag tot IBBT behoren. IBBT dient 

uiteraard wel de minimale kwaliteitscriteria te definiëren (en controleren) waaraan deelnemende 

onderzoeksgroepen moeten voldoen. 

- Wat ISBO onderzoek betreft, introduceer striktere criteria voor de onderzoeksgroepen die a priori in 

aanmerking willen komen voor ISBO financiering. Deze criteria dienen gebaseerd te zijn op de reële 

strategische focus vastgelegd door IBBT enerzijds en op wetenschappelijke kwaliteit anderzijds. 

Met andere woorden, breng de mogelijkheid in praktijk dat IBBT niet enkel onderzoeksgroepen 

toevoegt maar ook verwijdert uit zijn kring.  

- Met het oog op het behoud van de cruciale link tussen de inhoud van ISBO onderzoek en ICON 

onderzoek, ken de beschikbare ISBO middelen toe aan de onderzoeksafdelingen (nadat de 

onderzoeksgroepen verwijderd zijn die niet voldoen aan de vastgelegde criteria om deel uit te 

maken van IBBT) op basis van een tweevoudige verdeelsleutel (50-50): hun aandeel in het 

aantrekken van ICON financiering over de laatste drie jaar (wat de onderzoeksafdelingen aanzet 

om het strategisch basisonderzoek relevant te maken voor de vraagzijde) en hun academische 

uitmuntendheid (wat de onderzoeksafdelingen toelaat hun wetenschappelijke kwaliteit te behouden 

en in aanmerking te komen voor ISBO financiering). 

- Gezien in dit model een deel van de ICON financiering naar onderzoeksgroepen buiten IBBT zou 

kunnen gaan, kan niet alle ISBO financiering toegekend worden zoals hierboven aangegeven. IBBT 

kan deze overblijvende ISBO middelen toewijzen aan onderzoeksgroepen, al dan niet reeds binnen 

IBBT, op basis van zijn strategische prioriteiten. Dit mechanisme laat de opstart van ISBO 

onderzoek in nieuwe domeinen toe, m.a.w. onderzoek waarvoor vraag ontstaat maar dat blijkbaar 

nog niet opgepakt is door de bestaande onderzoeksgroepen binnen IBBT. 

 

c. Maak de ICON procedure meer flexibel en efficiënt 

De ICON procedure op zich dient niet aangepast te worden. Op basis van ervaringen uit de voorbije periode 

en feedback van partners lijken er echter wel een aantal verbeteringspunten mogelijk:  
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- Verlaag de “tijd-tot-start”, die 7,5, 6,5 en 8 maanden beliep voor projectvoorstellen respectievelijk 

ingediend in februari 2009, juni 2009 en april 2010 (de uitzonderlijk lange “tijd-tot-start” doorlooptijd 

van 11 maanden die verwacht wordt voor voorstellen ingediend in februari 2011 houdt verband met 

budgettaire beperkingen). Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden: gebruik van een 

tweesporenprocedure (d.w.z. al dan niet met de vraag voor IWT-subsidie), een hogere frequentie 

van de calls (bijvoorbeeld halfjaarlijks) of een continu in plaats van call-gestuurd proces. 

- Wanneer de totale bijdrage via de onderzoeksgroepen tot de totale projectfinanciering lager ligt dan 

de maximumdrempel van 50%, bestaat het risico dat bijkomende – minder relevante - 

onderzoeksgroepen kunstmatig toegevoegd worden. Het evaluatieproces dient deze situaties op te 

sporen en te elimineren 

- Introduceer meer flexibiliteit in de tijdsduur van ICON projecten. “Vraaggedreven” betekent immers 

niet noodzakelijkerwijs “korte termijn”. 

- Verbeter de financieringsregels, zodat niet-commerciële partners makkelijker kunnen instappen. 

- Introduceer een mechanisme om het valorisatiepotentieel van gemeenschappelijke 

onderzoeksresultaten die voor geen enkel lid van het consortium interessant zijn, te evalueren.  

- Introduceer methodologieën die een snellere “time-to-market” toelaten, zoals snelle prototypering, 

verplicht gebruik van commerciële kwaliteitsstandaarden door de onderzoeksgroepen (bijvoorbeeld 

de FDA software standaard), etc. 

- Overweeg het hernieuwde gebruik van "lokale" brokerage evenementen parallel aan de "globale" 

positioneringsevenementen. 

 

d. Creëer toegevoegde waarde in domeinen buiten het werkveld van de universiteiten 

Een discussiepunt betreffende een hybride instelling als IBBT is de toekenning van de rol van “principal”. In 

dit geval wordt zoals het hoort de “principal” rol met betrekking tot onderzoek verdeeld tussen IBBT en de 

universiteiten.In andere domeinen dan onderzoek kan IBBT echter een meer prominente “principal” rol 

aannemen en zo haar toegevoegde waarde demonstreren voor het Vlaamse ICT-ecosysteem. We zien dat 

IBBT dit al doet op strategisch en operationeel niveau, maar dit kan verder uitgebreid worden met initiatieven 

zoals: 

- Het ondersteunen van “inhoudsgerichte” innovatie binnen het nieuwe Media Innovation Centrum; 

- Het toegang verlenen tot “proof-of-concept” testing infrastructuur; 

- Het ondersteunen van de versnelde (internationale) groei van KMO’s; 

- Het opzetten van allianties met andere instituten in Vlaanderen (bijvoorbeeld met VIB) of elders; 

- Het voorzien van een loopbaantraject voor project- / programmamanagers; 

- Het ontwikkelen van “white papers” over beleidsthema’s; 

- Etc. 

 

e. Versterk IBBT’s governance 

We gebruiken de term “governance” in de brede zin, i.e. de regels, procedures en praktijken die toegepast 

worden bij de operationele activiteiten, regulering en controle van IBBT. IBBT’s aandeelhouder (d.w.z. het 

Vlaamse Gewest vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering), Raad van Bestuur of management dienen 

een aantal specifieke tekortkomingen te verbeteren, zoals geïdentificeerd in de SWOT-analyse. Ook dient de 

feitelijke werking van een aantal in de steigers staande of al bestaande instrumenten gedetailleerd of 

verduidelijkt te worden (het joint lab, het Media Innovatie Centrum, de accelerator, de incubator, iLabs, co-

financiering bij Europese projecten, het aantrekken van buitenlands talent, enz.). 

 

 

In het algemeen concluderen we dat IBBT’s aandeelhouder (d.w.z. het Vlaamse Gewest vertegenwoordigd 

door de Vlaamse Regering), Raad van Bestuur en management trots kunnen zijn op de verwezenlijkingen 

van IBBT tot op heden en dat het instituut vol vertrouwen kan uitkijken naar de toekomst. 

 

 

 


