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Managementsamenvatting 
In dit rapport worden de resultaten voorgesteld van de meta-evaluatie van Imec (een 
afkorting die voortkwam uit de naam Interuniversitair Micro-elektronica Centrum), 
die werd uitgevoerd door de Technopolis Group tussen december 2010 en juni 2011 in 
opdracht van het Vlaamse departement van Economie, Wetenschap en Innovatie 
(EWI). Het rapport beslaat de periode van tien jaar voor de opstart van Imec (1984) 
tot heden. Op deze manier kan de ontwikkeling van Imec over een lange termijn 
worden beoordeeld en is reflectie mogelijk over de beleidsplannen om Imec te 
integreren in het Vlaamse en Europese innovatielandschap om zodoende de impact te 
maximaliseren. Een vergelijkbare meta-evaluatie werd uitgevoerd voor het Vlaamse 
Instituut voor Biotechnologie (VIB). Beide meta-evaluaties leveren input aan de 
beleidsmakers van de Vlaamse overheid bij de hernieuwing van het innovatiebeleid. 
De evaluatie van Imec levert ook informatie over micro- en nanotechnologie als een 
strategisch onderzoeksdomein in Vlaanderen in het algemeen en over de resultaten en 
impact van Imec in het bijzonder. 

De algemene doelstelling van deze meta-evaluatie van Imec is om de activiteiten, 
prestaties en resultaten, en het potentieel van Imec grondig te evalueren. We houden 
hierbij rekening met de specificiteit van de organisatie en de veranderende 
beleidscontext. 

De belangrijkste evaluatievragen kunnen ondergebracht worden in vijf thema’s:  

• Beleidsaspecten; 

• Wetenschappelijke aspecten; 

• Economische en maatschappelijke aspecten;  

• Organisatorische en bestuurlijke aspecten; 

• Een SWOT-analyse en een beoordeling van de mate waarin Imec klaar is voor de 
toekomst. 

Op basis van de dataverzameling en analyses hebben we enkele aanbevelingen voor 
zowel Imec als de Vlaamse overheid geformuleerd. Voor de huidige 
beheersovereenkomst (2007-2011) is Imec er in geslaagd om alle targets van de Key 
Performance Indicators (KPI’s) te behalen. 

Met Imec, dat sinds 1984 in Leuven gehuisvest is, beschikt Vlaanderen over een 
onderzoekscentrum voor micro- en nano-elektronica dat kan worden beschouwd als 
een centrum van wetenschappelijke excellentie van wereldniveau. Deze 
evaluatiestudie bevestigt dat deze positie van internationale excellentie, zoals reeds 
aangetoond in de vorige evaluatiestudies, de laatste vijf jaar nog is verstevigd.  

Imec vloeide voort uit het industrieel beleid van Vlaanderen uit de jaren tachtig, toen 
de Belgische staatshervorming de Belgische regio’s de beleidsbevoegdheid gaf voor dit 
domein. Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (zowel fundamenteel als toegepast) 
werden geïdentificeerd als cruciale pijlers van een industriële hervorming en de 
Vlaamse overheid richtte, als één van haar acties, strategische onderzoekscentra 
(SOC’s) op. Een belangrijke doelstelling van de SOC’s is om ervoor te zorgen dat het 
onderzoek in de respectievelijke wetenschapsdomeinen internationaal uitmuntend is 
en blijft, en tegelijkertijd de industrie voedt met waardevolle kennis die gevaloriseerd 
kan worden. De evaluatie toont aan dat de oprichting van Imec begin jaren tachtig 
goed getimed was, aangezien micro-elektronica een opkomend domein was. Ook werd 
er aansluiting gevonden bij Europese initiatieven die op dat moment werden gestart.  

Omdat Imec al meer dan 25 jaar bestaat, ligt het buiten het bereik van deze 
evaluatiestudie om de eigenschappen en veranderingen van de Imec-organisatie in 
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detail te beschrijven. We kunnen echter wel enkele belangrijke ontwikkelingen van 
Imec’s organisatie en management sinds 1984 als volgt samenvatten: 

• Een groei in het personeelsbestand van Imec van 68 personeelseden in 1984 naar 
1.895 in 2010. In 2010 stond 71% van de personeelsleden op de loonlijst bij Imec 
en werkten er 544 medewerkers die niet op de loonlijst stonden (medewerkers die 
wel in het gebouw van Imec werken, maar niet op de loonlijst staan, zoals 
onderzoekers van partnerinsituten en partnerbedrijven (336) en 
doctoraatsonderzoekers (208));  

• Een sterke toename van de totale inkomsten van Imec, van €12,5 miljoen in 1985 
tot meer dan €300 miljoen in 2011; 

• Van deze totale inkomsten is de stijging voornamelijk te danken aan andere 
inkomsten dan de basisfinanciering (subsidie) van de Vlaamse overheid, die 
relatief stabiel bleef. Het aandeel van de basissubsidies binnen de totale 
inkomsten daalde dus en maakt momenteel ongeveer 16% van de inkomsten van 
Imec uit; 

• Een professionalisering van de volledige organisatie, met inbegrip van het niet-
onderzoekspersoneel, die bestaat uit stafafdelingen voor business development, 
intellectuele eigendom (IE) en juridische zaken, human resources en financieel en 
operationeel management van de aanzienlijke onderzoeksstructuren;  

• Een zeer grote investering in onderzoeksinfrastructuren die Imec in staat stelt om 
state-of-the-art onderzoek te verrichten en een organisatiestructuur die geschikt 
blijkt om de infrastructuur 24 uur per dag naar behoren te laten functioneren.  

De eerste en meest voor de hand liggende conclusie die we kunnen trekken uit dit 
evaluatie-onderzoek is dat de eerste van Imec’s strategische doelstellingen, namelijk 
”een excellentiecentrum zijn in het onderzoeksdomein van halfgeleidertechnologie, 
nano-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-
systemen”, is bereikt. In de voorbije vijf jaar heeft Imec zijn internationale positie als 
centrum van excellentie voor de combinatie van deze technologische domeinen 
behouden en op sommige vlakken verstevigd. Het strategisch onderzoekscentrum is 
gegroeid wat betreft het aantal personeelsleden en de inkomsten, en dit ondanks het 
moeilijke economische klimaat in de desbetreffende hoogtechnologische sectoren. De 
tweede strategische doelstelling, namelijk een optimale impact genereren op het 
Vlaamse economische en maatschappelijke weefsel, met bijzondere aandacht voor 
KMO’s met onderzoeksaffiniteit, is ook gehaald. 

Op basis van onze bevindingen van de meta-evaluatie hebben we enkele sterktes, 
zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen geïdentificeerd, en dit zowel voor het Imec-
gerelateerd beleid als voor Imec als een onderzoekscentrum. 

 

Beleidsaspecten 

Een van de sterke punten van het Vlaamse beleid met betrekking tot Imec is dat de 
beslissing om Imec te steunen op het juiste ogenblik gemaakt is, namelijk vroeg in de 
groeicyclus van de micro-elektronica-industrie en voor de consolidatie begon. Het was 
ook goed getimed in het kader van de grote EU-beleidsinitiatieven binnen het domein 
van micro-elektronica die werden opgestart in de jaren tachtig. 

Bovendien is het een sterkte dat de Vlaamse overheid consistent is geweest in haar 
steun voor Imec, waardoor een beleidsomgeving ontstond waarin Imec zich kon 
ontwikkelen en groeien. De overheid hielp Imec op het juiste moment bij het 
investeren in nieuwe generatie onderzoeksfaciliteiten.  

Het was de juiste beslissing om een fysiek (en geen virtueel) onderzoekscentrum met 
grote en dure onderzoeksfaciliteiten op te richten buiten de universiteitsstructuren. 
Door de middelen bij één instituut in te zetten, kon de nodige kritische massa worden 
gecreëerd. Voor het gebruik en het onderhoud van de onderzoeksinfrastructuren was 
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een managementstructuur nodig die niet gemakkelijk binnen het universitair systeem 
kon worden opgezet. De onafhankelijke status bood Imec de mogelijkheid om zijn 
gesofisticeerde businessmodellen uit te werken en te handelen op een bedrijfsmatige 
manier. 

Toen de initiële droom van een significante Vlaamse micro-elektronica-industrie 
vervloog, bleef de Vlaamse overheid Imec steunen, waardoor het centrum zich kon 
ontwikkelen tot een internationaal excellentiecentrum dat voor de belangrijkste 
internationale industriële spelers een ‘neutraal terrein’ vormt voor samenwerking in 
pre-competitief onderzoek. Dat Imec niet gekoppeld is aan een belangrijke lokale 
partner is in dat opzicht een voordeel. 

De Vlaamse overheid heeft een bestuursmodel voor Imec ontwikkeld dat is 
meegeëvolueerd met de veranderende context. Het monitoring- en evaluatiesysteem is 
goed opgezet en heeft geresulteerd in verstandige aanpassingen in de volgende 
beheersovereenkomsten en KPI’s. Zo is bijvoorbeeld de nadruk op samenwerking met 
innovatiegevoelige Vlaamse partners, vooral KMO’s in het More than Moore (MtM) 
domein, een nuttig nieuw element in de beheersovereenkomst geworden. 

De keerzijde van Imec’s locatie in Vlaanderen is dat Vlaanderen een relatief kleine 
regio is. In het kader van het huidige Europese O&O-beleidskader moeten lidstaten 
deelnames aan grote EU-initiatieven cofinancieren, met name in het domein van 
micro-elektronica. Grote lidstaten hebben daarbij een voordeel ten opzichte van 
kleinere lidstaten. Bovendien zijn de investeringen die nodig zijn voor nieuwe 
generatie onderzoeksfaciliteiten erg hoog, waardoor kleinere landen benadeeld zijn. 

Er is meer potentieel voor samenwerking met universiteiten en voor nieuwe spin-offs. 
Het beleid is er op dit vlak niet in geslaagd om Imec te sturen naar ambitieuzere 
verwezenlijkingen. 

Imec is afgestemd op het speerpuntbeleid van de Vlaamse overheid en draagt bij tot de 
meeste van de Pact 2020-doelstellingen. Gezien het succes van Imec kunnen we 
concluderen dat het Vlaamse SOC-beleid succesvol is geweest in het domein van 
micro- en nano-elektronica. 

 

Organisatorische aspecten 

Een belangrijke kracht van Imec is dat het erin is geslaagd zijn strategie en 
organisatiestructuur aan te passen aan zijn veranderende context. De nieuwe 
matrixorganisatie laat meer kruisbestuiving binnen Imec toe. Dankzij het concept van 
‘One Imec’ zijn de grenzen tussen de verschillende delen van Imec vervaagd en kon 
Imec meer als een eenheid handelen ten aanzien van contractpartners. Imec’s 
gestroomlijnd strategisch proces laat toe dat Imec vlot kan inspelen op de vraag van 
klanten. Daarnaast bekleedt Imec een actieve rol bij de ontwikkeling van 
internationale technologie- en sectorroadmaps, Europese Strategische 
Onderzoeksagenda’s en EU-initiatieven, en in regionale gemeenschappen, platformen 
en netwerken, wat helpt om Imec’s strategie verder te ontwikkelen.  

Een andere (potentiële) sterkte van Imec is zijn hernieuwd HR-beleid, hoewel het te 
vroeg is om de effecten hiervan te evalueren. De ‘Imec Academy’ is ook een 
waardevolle troef voor de persoonlijke ontwikkeling van Imec-werknemers. 

Er zijn ook enkele zwaktes en bedreigingen. De verschuiving van More Moore (MM) 
naar More than Moore (MtM) is een langetermijnsverandering. Er zullen vele jaren 
over gaan tot Imec een reputatie op het vlak van More than Moore heeft opgebouwd 
die vergelijkbaar is met hun reputatie in More Moore. Daarnaast is de business sector 
in More than Moore minder geconcentreerd en O&O-intensief en is de sector het niet 
gewoon om gezamenlijke technologieplatformen te ontwikkelen en te delen. Verder 
zijn de technologische uitdagingen en niches meer gefragmenteerd (er is geen 
gemeenschappelijke roadmap) en is de drempel voor andere onderzoekscentra om 
leiders te worden in bepaalde segmenten minder hoog. Het unieke model dat Imec 
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heeft ontwikkeld met de ‘Imec Industrial Affiliation Programs’ (IIAP’s), zal dus niet 
noodzakelijk werken in de MtM-domeinen. 

Wat betreft toekomstige inkomsten is de structurele (overheids-)subsidie relatief klein 
(in vergelijking met de totale inkomsten), terwijl de inkomsten van More Moore 
waarschijnlijk niet sterk zullen toenemen en de inkomsten van More than Moore 
waarschijnlijk niet zo omvangrijk zullen zijn dan die van More Moore. Bovendien zal 
het lang duren vooraleer initiatieven zoals Neuro-Electronics Research Flanders 
(NERF) een return-on-investment zullen opleveren. 

Om succesvol te worden in de verschillende More than Moore-domeinen moet Imec 
zijn businessmodellen en modellen voor Intellectueel Eigendom (IE) aanpassen aan 
deze domeinen. Verder zou Imec in de MtM-domeinen zijn voordeel kunnen halen uit 
betere inzichten in industriële langetermijnstrategieën in nieuwe, meer toegepaste 
onderzoeksdomeinen en uit inzichten in optimalisatie van vraag/aanbod van Imec en 
toepassingsgedreven (potentiële) partners. Deze voordelen kunnen met name behaald 
worden in de domeinen waar er geen duidelijke roadmaps bestaan en het ecosysteem 
heterogeen en in beweging is. 

Andere zaken die verbeterd kunnen worden, zijn de samenstelling van het senior 
management wat betreft internationalisering en man/vrouw-evenwicht. 

 

Wetenschappelijke aspecten 

Het belang van het strategisch onderzoeksdomein waarin Imec handelt is hoog. Met 
de evolutie naar More than Moore belooft het strategisch belang voor de Vlaamse 
economie verder toe te nemen. Imec speelt een belangrijke rol in de bredere 
convergentie van nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en 
cognitieve wetenschap (bijvoorbeeld via NERF).  

Imec presteert zeer goed op wetenschappelijk vlak, wat blijkt uit de hoge publicatie-
output en de hoge citatie-impact, zijn state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten, de vele 
EU-projecten en de indrukwekkende lijst van samenwerkingspartners uit de industrie. 
Imec heeft duidelijk zijn positie als een van ‘s werelds leidende excellentiecentra 
verstevigd. Het evenwicht tussen verkennend onderzoek en toepassingsgericht 
onderzoek wordt echter bedreigd door de cofinancieringsverplichtingen bij Europese 
initiatieven die Imec ervan zouden kunnen weerhouden om deel te nemen aan veel 
van de strategische Europese O&O-programma’s.  

Imec heeft goed gereageerd op de aanbevelingen uit vorige evaluaties. Het centrum 
versterkte zijn tweeledige strategie: enerzijds willen ze een sterke speler blijven in 
onderzoek naar Complementaire Metaal-oxide Halfgeleiders (CMOS) (ook More 
Moore genoemd) en anderzijds willen ze ook in de More than Moore-segmenten een 
wereldspeler worden. Hoewel het Core CMOS-programma in termen van patenten nog 
steeds domineert, oversteeg het aantal publicaties in het More than Moore-domein 
onlangs het aantal publicaties in het domein van More Moore. 

De samenwerking met Vlaamse universiteiten werd de laatste jaren versterkt, beter 
gestructureerd en beter afgestemd, wat bijdraagt tot de hernieuwing van de 
onderzoekspijplijn, vooral wat betreft More than Moore. De universiteiten geven 
echter aan dat er nog ruimte is voor een verdere versterking van de samenwerking en 
dat de onderzoeksagenda’s nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Een 
bijkomend mechanisme voor de financiering van structurele samenwerking met 
Vlaamse universiteiten – zoals Imec in zijn business plan 2012-2016 voorstelt – zou de 
samenwerking op het vlak van onderzoek kunnen helpen verbeteren.  

Deze onderzoeksstrategie van Imec die meer nadruk legt op More than Moore, 
impliceert dat de samenwerking met universiteiten nog belangrijker wordt voor Imec, 
en dit teneinde toegang te krijgen tot relevante expertise en deskundigheid. De 
universiteiten staan open voor een meer strategische aanpak van de samenwerking 
met Imec die is gebaseerd op complementariteiten en waarbij de partijen op gelijke 
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voet staan. Het opbouwen van vertrouwen en communicatie is een van de elementen 
die een rol speelt bij het opzetten van meer structurele samenwerkingsverbanden 
(vooral met de niet-geassocieerde labs), omdat universiteiten bevreesd waren dat Imec 
een dominante rol gaat innemen in de onderzoeksdomeinen waarbinnen zij actief zijn. 

De afstemming tussen de geassocieerde labs (AL’s) en Imec is de laatste jaren sterk 
verbeterd. De AL’s zien duidelijke voordelen van hun samenwerking met Imec. De 
samenwerking met universiteitsgroepen die geen AL zijn verloopt meer ad hoc. 

Imec speelt een belangrijke rol in het Vlaamse onderzoekslandschap. Over de jaren 
heen heeft Imec niet geleid tot een “crowding out”-effect, maar heeft er daarentegen 
toe bijgedragen dat het Vlaamse onderzoeksecosysteem is versterkt dankzij de 
samenwerking met de Vlaamse universiteiten. Vooral de geassocieerde labs haalden 
hun voordeel uit de structurele samenwerking met Imec. Imec heeft Vlaanderen op de 
kaart gezet van O&O binnen nano/micro-elektronica en gerelateerde domeinen.  

De samenwerking tussen Imec en internationale universiteiten is in de laatste periode 
sterk verbeterd en belooft nog verder versterkt te worden dankzij Imec’s initiatief om 
partnerships met specifieke universiteiten op te zetten.  

Imec is erin geslaagd om strategische samenwerkingsverbanden op te bouwen in 
multidisciplinair onderzoek. In dit verband is NERF een goed initiatief met een 
duidelijke langetermijnsvisie die maximaal gebruik maakt van zowel de infrastructuur 
als de know-how waarover Imec beschikt. NERF is een ware langetermijnsinvestering 
in de toekomst met een potentieel voor baanbrekende ontdekkingen. Imec zal een 
netwerk moeten opbouwen van bedrijven uit de gezondheidszorg en nieuwe modellen 
voor de IE-strategie en partnerschappen moeten ontwikkelen. 

Wat betreft Imec’s wetenschappelijke strategie, heeft Imec roadmaps opgesteld voor 
individuele componenten waarin de trends en toekomstige technologische 
ontwikkelingen duidelijk zijn opgenomen. Sommige van deze roadmaps zijn wellicht 
te ambitieus, andere wellicht niet ambitieus genoeg. Er ontbreken bovendien enkele 
kwantitatieve targets. Imec’s toekomstplannen maken gewag van een voortgezette 
groei of een consolidatie van het instituut. Er wordt hierbij echter uitgegaan van een 
scenario waarbij de ‘Silicon scaling’ gelijk blijft en het engagement in 
toepassingsruimtes via strategische allianties kan worden bereikt. 

 

Socio-economische aspecten 

De socio-economische relevantie van Imec’s onderzoek blijkt uiteraard voornamelijk 
uit de grote interesse van belangrijke industrieën uit de hele wereld om 
langetermijnallianties op te zetten met Imec en om een aanzienlijk deel van Imec’s 
onderzoeksactiviteiten te financieren. De evolutie van Imec’s industriële inkomsten is 
hiervan een duidelijk bewijs. Het ‘neutrale terrein’ dat Imec biedt aan deze bedrijven 
om samen te kunnen werken aan gezamenlijke progamma’s is vrij uniek. Anderzijds is 
neutraliteit, zoals werd opgemerkt door het peer review panel, weliswaar goed voor het 
vormen van consortia, maar bestaat er wel het gevaar dat Imec minder voeling krijgt 
met de realiteit van industriële productie en de struikelblokken bij ontwikkeling waar 
bedrijven mee te maken hebben wanneer ze gezamenlijke onderzoeksresultaten willen 
toepassen. Dit geldt voor de grote internationale bedrijven waarmee Imec 
samenwerkt, maar zelfs nog meer voor de kleinere Vlaamse bedrijven. 

Tijdens de termijn van de huidige beheersovereenkomst heeft Imec zijn acties ter 
bevordering van de interactie met Vlaamse bedrijven geïntensifieerd. De algemene 
strategische richting waarbij Imec zich meer op MtM-technologieën zal toeleggen, zal 
bevorderlijk zijn voor deze ontwikkeling, aangezien er veel meer opportuniteiten 
zullen zijn voor hightech KMO’s uit verschillende marktsegmenten, in vergelijking met 
de technologieën die in het MM-domein worden ontwikkeld. Door de beslissing om de 
focus te verbreden op bedrijven buiten de ICT- en elektronicasectoren, zal Imec meer 
bedrijven kunnen bereiken, wat reeds bewezen wordt door de recente statistieken over 
het aantal (nieuwe) Vlaamse klanten. 
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Imec heeft substantieel en in toenemende mate bijgedragen aan de tewerkstelling in 
Vlaanderen, het onderzoekspotentieel in Vlaanderen en de Vlaamse economie in het 
algemeen. De totale tewerkstelling (direct, indirect en afgeleid) die door Imec werd 
gecreëerd, nam aanzienlijk toe. Een groot deel van deze arbeidskrachten zijn 
uitmuntende onderzoekers, ook uit het buitenland. Het aantal doctoraatsstudenten bij 
Imec is ook beduidend en vertoont een opwaartse trend, waardoor Imec 
tegemoetkomt aan de uitdaging van personeelstekorten binnen wetenschap en 
technologie. Het personeel dat Imec verlaat is erg gewild bij de Vlaamse spelers. De 
toegevoegde waarde van Imec verdubbelde in de periode 2002-2009. 

Imec behaalde zijn target van 7 spin-offs in de periode 2006-2010. Het heeft zijn 
aanpak voor de creatie van spin-offs verder geprofessionaliseerd door gebruik te 
maken van een aanpak in ronden waarbij telkens de veelbelovende potentiële spin-offs 
geselecteerd worden (“trechteraanpak”).  

De impact van Imec’s spin-offs op de Vlaamse economie is aanzienlijk in termen van 
jobcreatie en toegevoegde waarde. Er is echter potentieel voor meer spin-offs, 
bijvoorbeeld door het stimuleren van een sterkere ondernemingscultuur binnen Imec. 

Imec heeft ook bijgedragen tot het verbeteren van de innovativiteit en de 
concurrentiekracht van bedrijven in Vlaanderen. Hoewel de inkomsten van bilaterale 
overeenkomsten met de Vlaamse industrie verminderd zijn sinds 2006 (omwille van 
verschillende redenen), nam het aantal contractpartners uit de Vlaamse regio wel 
behoorlijk toe. In het bijzonder slaagde Imec erin om het aantal KMO’s in het domein 
van More than Moore te doen stijgen. Imec heeft zijn inspanningen om relevanter te 
worden voor de Vlaamse industrie binnen het More than Moore-domein nog verhoogd 
door zich meer te richten op KMO’s met innovatiecapaciteit en door het opbouwen van 
zogenaamde ‘communities’ rond bepaalde technologische uitdagingen en het steunen 
van een waaier aan platformen en innovatienetwerken. 

Imec heeft een rol gespeeld bij het versterken van het industriële landschap in 
Vlaanderen door verschillende buitenlandse bedrijven naar de Vlaamse regio aan te 
trekken. Rond Imec is een sterke cluster ontstaan. Dankzij Imec kregen de micro- en 
nano-elektronicasector en de toegepaste domeinen van micro- en nano-elektronica 
voldoende kritische massa. 

Hoewel het More than Moore-domein veelbelovend is voor de Vlaamse economie, zal 
Imec te maken krijgen met heel wat sterke concurrentie in dit heterogene domein. In 
het bijzonder zal Imec het hoofd moeten bieden aan de gespecialiseerde concurrenten 
uit verschillende niches die misschien een gelijkaardige kwaliteit kunnen aanbieden 
tegen een lagere kost. Om succesvol te zijn in het More than Moore-domein zijn er 
nieuwe business- en IE-modellen nodig.  

Via de RVO-Society speelt Imec ook een belangrijke rol in wetenschapscommunicatie 
over micro-/nano-elektronica en gerelateerde domeinen.  

Imec heeft een zeer positief effect op de reputatie van Vlaanderen, binnen en buiten 
het domein van micro-/nano-elektronica. Het centrum is erg gekend in het buitenland 
en Vlaamse spelers zien Imec als een sterk merk, wat ook henzelf een positief imago 
bezorgt. 

Imec draagt bij tot de oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Aangezien 
micro-/nano-elektronica een ‘enabling technology’ is die veel toepassingen mogelijk 
maakt, zullen de ontwikkelingen bijdragen aan duurzamere transport- en 
energievoorzieningen en een duurzamer bestaan. Bovendien zal de micro-elektronica 
die wordt ontwikkeld bij Imec een rol spelen bij de oplossingen voor de uitdagingen op 
het vlak van gezondheidszorg en vergrijzing. 

Imec’s business plan 2012–2016 stelt voor de toekomst een weldoordachte strategie 
voor om de socio-economische impact op de Vlaamse regio nog verder te vergroten. 
Door verder te bouwen op de sterktes binnen het More Moore-domein hoopt Imec zijn 
positie binnen het More than Moore-domein te verstevigen, wat erg belangrijk is voor 
de Vlaamse economie.  
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Aanbevelingen 

Onze aanbevelingen worden opgedeeld tussen aanbevelingen gericht aan Imec en aan 
de Vlaamse overheid. De aanbevelingen van het peer review panel zijn eveneens 
opgenomen in de volgende lijst van aanbevelingen voor Imec: 

1. Imec moet zich toeleggen op het behouden of het behalen van een top 3-positie in 
de belangrijkste domeinen en die domeinen moeten kiezen waar deze top 3-positie 
kan worden gerealiseerd in lijn met de strategische inzet van Imec.  

2. Het is belangrijk dat Imec nieuwe financieringssystemen voor individuele 
uitwisselingsbezoeken van en naar academische topinstituten onderzoekt en 
voorstelt, omdat dit samenwerking in het kader van de ‘top 3 filosofie’ doen 
toenemen.  

3. Imec moet erover waken dat zijn infrastructuur van een erg hoog niveau blijft. 
Gezien Imec’s business model is het cruciaal om het hoge niveau van de 
infrastructuur te waarborgen: juist deze infrastructuur heeft hen zo belangrijk 
gemaakt voor industriële consortia. 

4. Imec moet een geest van samenwerking en ondernemerschap verzekeren in de 
nieuwe domeinen en moet dus in de Imec-organisatie ondernemerschap 
stimuleren (ondernemerschapstraining, stimulans bij toezegging om de 
mogelijkheid van een spin-off te onderzoeken), teneinde het engagement ten 
opzichte van de spin-offs te bevorderen. Imec moet zijn IE-model constant 
herevalueren om te bekijken of het aangepast moet worden voor potentiële spin-
offs, in plaats van te kiezen voor een gedeeld IE met de bestaande partners.  

5. NERF zou een netwerk van bestaande neuro-elektronicacentra moeten opzetten, 
of zelfs leiden. Dit zou niet enkel de coördinatie van de onderzoeksinspanningen 
ten goede komen, maar zou ook Imec’s impact en visibiliteit in dit domein 
verbeteren. 

6. De ‘battle for talent’ zal een van de belangrijkste uitdagingen worden voor centra 
zoals Imec, net als voor zijn wereldwijde concurrenten. Imec zou de 
werknemerstevredenheidsenquête moeten gebruiken om te monitoren of het 
centrum nog steeds een aantrekkelijke plaats is om onderzoek uit te voeren en om 
het HR-beleid waar nodig bij te stellen. 

Deze evaluatiestudie formuleert ook enkele aanbevelingen voor de Vlaamse overheid 
die in lijn liggen van de aanbevelingen van het peer review panel en van de meta-
evaluatie.   

7. De Vlaamse overheid zou Imec moeten bijstaan bij de deelname aan grote 
industriegerichte Europese projecten. Het is erg belangrijk (zowel voor Europa als 
voor Imec) dat Imec kan deelnemen aan deze grote industriële projecten, waarbij 
zijn kerncompetenties een grote rol kunnen spelen. Als Imec niet kan deelnemen 
aan de grote Europese projecten zoals Joint Technology Initiatives (ENIAC, 
ARTEMIS) loopt Imec alle samenwerkingsvoordelen mis, waaronder: een 
coherente implementatie van Europese onderzoeksinspanningen, de versnelling 
van innovatie, de verbetering van technologie om hindernissen bij 
marktpenetratie weg te nemen, de toegang tot gebundelde vraagarticulatie van 
gebruikers om onderzoek en ontwikkeling te richten naar verkoopbare 
oplossingen. 

8. More than Moore technologieën zullen een constante upgrading van de 
infrastructuur vereisen. Bovendien zal uitbreiding nodig zijn om bijkomende 
industriële partners aan te trekken. De overheid moet dit zien als een investering 
ter behoud van de huidige indrukwekkende prestaties en ter verzekering van de 
toekomstige groei in het More than Moore domein. Als deze investeringen niet 
haalbaar zijn voor de Vlaamse overheid moet er actief gezocht worden naar 
opportuniteiten om op internationaal vlak de krachten (en dus de middelen) te 
bundelen. 
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9. De ondersteuning moet voortgezet worden om vooruitgang in verkennend en 
toepassingsgericht onderzoek te kunnen verzekeren. De herstructurering van het 
management van Imec met gebruik van ‘business lines’ en ‘technology units’, heeft 
een optimaler gebruik van middelen mogelijk gemaakt en heeft een verhoging van 
de fundamentele onderzoeksactiviteiten in de hand gewerkt. De link tussen deze 
fundamentele onderzoeksprojecten en de toepassingsgerichte projecten zou echter 
verbeterd kunnen worden. Het panel vindt dat een continuering (of zelfs een 
proportionele verhoging) van de financiële steun nodig is om Imec’s constante 
succes en impact te verzekeren. Op dit moment bedraagt de bijdrage van de 
overheid aan Imec’s budget slechts 16%, wat het laagste aandeel is in vergelijking 
met andere gelijkaardige onderzoeksinstituten wereldwijd. Een verdere toename 
van ‘blue sky’ onderzoeksactiviteiten wordt aanbevolen om Imec te helpen bij het 
verder verkrijgen van een leiderspositie in het More than Moore-gebied. 

10. Samenwerkingsverbanden met geschikte universiteitspartners worden steeds 
belangrijker. Zowel Imec als de universiteiten waarmee het samenwerkt, zullen 
hun voordeel halen uit dergelijke partnerschappen. Synergie moet worden 
aangemoedigd en gestimuleerd door nieuwe en vindingrijke 
ondersteuningsmechanismen. De huidige afzonderlijke financieringsmodellen 
voor individuele SOC’s en universiteitsonderzoek zijn weinig geschikt voor meer 
strategische, thematische onderzoeksprogramma’s die zijn gebaseerd op 
samenwerking tussen de SOC’s onderling en tussen SOC’s en de universiteiten. 
Competitieve financiering met als doel het opbouwen van internationale 
excellentie in opkomende multidisciplinaire en verkennende domeinen, die buiten 
het bereik van cofinanciering uit de privésector voor de volgende 3-5 jaar liggen, 
zouden kunnen helpen om duurzame relaties te onderhouden tussen bestaande 
Vlaamse onderzoeksorganisaties en om gebruik te maken van hun 
complementaire expertise. Imec is een van de SOC’s die goed is gepositioneerd om 
hierin een sleutelrol te spelen. 

11. De ‘key performance indicators’ (KPI’s) die ontwikkeld zijn voor de periode 2007-
2011 geven een goed beeld van de vooropgestelde prestaties van Imec. De eerste 
twee KPI’s werden ingevoerd om te evalueren of de verschuiving van een 
dominantie in More Moore naar een sterkere positie in het More than Moore-
domein plaatsvindt. Hoewel uit de evaluatie blijkt dat de verschuiving inderdaad is 
begonnen, zijn wij van mening dat het nuttig zou zijn om deze trend te blijven 
opvolgen in de volgende beheersovereenkomst door het meten van inkomsten 
(zoals de huidige KPI1) en publicaties (zoals de huidige KPI2). Een bijkomende 
KPI die zich richt op de publicatie van peer reviewed artikels zou meer focus 
leggen op de wetenschappelijke excellentie van Imec, onafhankelijk van de 
domeinen. Het totale aantal doctoraatsstudenten kan gemeten worden zonder te 
refereren naar hun affiliatie met MM of MtM, aangezien een toewijzing aan een 
van beide domeinen in de upstream stadia van het onderzoek eerder willekeurig is. 
De huidige KPI4 (aantal excellente strategische allianties) zou ook kunnen worden 
behouden aangezien het een goede indicatie geeft van de strategische 
wisselwerking met de Vlaamse onderzoeksgemeenschap. Vanuit het standpunt 
van de Vlaamse overheid is het meten van de interacties met de Vlaamse industrie 
belangrijk. Omdat Imec meer mogelijkheden voorziet om rechtstreeks te werken 
met Vlaamse bedrijven binnen het MtM-domein zou het behouden van de huidige 
KPI5, die de totale inkomsten van Vlaamse bedrijven in het MtM-domein meet, dit 
voornemen kunnen meten. Aangezien er een duidelijke, rechtstreekse 
economische impact kan worden verwacht van de spin-offs van Imec, moet de 
huidige KPI6 behouden blijven. Hoewel het peer review panel suggereerde dat 
Imec zich ambiteuzer zou moeten opstellen ten opzichte van spin-offs, moeten we 
rekening houden met een mogelijks negatief effect van een KPI met een hoge 
streefwaarde (aantal opgerichte spin-offs). Een regelmatig kwalitatief rapport over 
de interne processen en inspanningen om ondernemerschap en spin-offs beter te 
identificeren en te stimuleren zou een betere optie zijn. 
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