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Inleiding 

In dit rapport worden de resultaten voorgelegd van de meta-evaluatie van het VIB 
(Vlaams Instituut voor Biotechnologie) die op vraag van het Vlaamse departement 
Economie, Wetenschap en Innovatie uitgevoerd werd door de Technopolis Group en 
dit van december 2010 tot mei 2011. Het rapport behandelt de periode vanaf 10 jaar 
voor de start van het VIB (in 1995) tot heden. Op deze manier kan de ontwikkeling van 
het VIB over lange termijn beoordeeld worden en is reflectie mogelijk over de 
beleidsopties om het VIB te integreren in het innovatielandschap in Vlaanderen en 
Europa, om zo zijn impact te maximaliseren. Een vergelijkbare meta-evaluatie werd 
ook uitgevoerd voor imec, het Vlaamse centrum voor micro-elektronica. Beide meta-
evaluaties moeten aan de beleidsmakers van de Vlaamse overheid input leveren  die 
kan aangewend worden bij de hernieuwing van het innovatiebeleid. De VIB-evaluatie 
geeft ook informatie over biotechnologie als een strategisch onderzoeksdomein in 
Vlaanderen in het algemeen, en de resultaten en impact van het VIB, in het bijzonder. 

De evaluatie van VIB maakt deel uit van de beheersovereenkomst die de Vlaamse 
overheid afgesloten heeft met het VIB. Deze beheersovereenkomst wordt om de vijf 
jaar hernieuwd en bepaalt de objectieven, structuur en bestuur van het VIB, de 
financieringsmechanismen, de rapportageverplichtingen en de 
evaluatiemechanismen. Daarnaast schetst de overeenkomst het kader voor zowel het 
beleid inzake het intellectuele eigendoms als het personeelsbeleid. De 
beheersovereenkomst stelt dat (de resultaten van) het VIB op het einde van de 
overeenkomst (en dus vijfjaarlijks) geëvalueerd moeten worden. Op basis van deze 
evaluatie en een strategisch plan van het VIB voor de volgende vijf jaar beslist de 
Vlaamse overheid over de subsidiëring voor de daaropvolgende jaren. Het VIB kreeg 
tot nu toe een aanzienlijke overheidssteun: de afgelopen 15 jaar bedroeg dit in totaal 
ongeveer €460 miljoen. 

De Vlaamse overheid maakt sinds 2000 voor activiteiten (in het domein van 
wetenschap en innovatie) die overheidssubsidies ontvangen meer en meer gebruik van 
resultaatsgebonden objectieven en Key Performance Indicators om de prestaties te 
meten. Ook voor het VIB zijn duidelijke en ondubbelzinnige indicatoren ontwikkeld en 
zijn er targets bepaald zowel voor de verschillende ambities als voor het streven naar  
excellentie van het VIB. 

 

Het VIB vandaag 

Het VIB is een van de (vier) zogeheten Strategische OnderzoeksCentra (SOCs) in 
Vlaanderen en werd in 1995 door de Vlaamse regering opgericht als een 
interuniversitair instituut met als doel steun te bieden aan strategisch basisonderzoek 
op gebied van biotechnologie, het bevorderen van technologie transfer en het 
stimuleren van en het communiceren over ideeën en innovaties (in verband met 
biotechnologie) t.a.v. het grote publiek. Het VIB is een virtueel onderzoeksinstituut en 
werkt nauw samen met de vier Vlaamse universiteiten van Gent, Leuven, Antwerpen 
en Brussel. Met inbegrip van het nieuwe initiatief NERF1, is het onderzoek van het VIB 
georganiseerd in 9 onderzoeksdepartementen. De departementen zelf bestaan uit 
onderzoeksgroepen (64 in totaal in 2010). In aanvulling op de departementen zijn er 7 
onafhankelijke onderzoeksgroepen (speciale projecten) waarvan er 4 beslist hebben 
om structureel te integreren met één van de VIB-departementen. De VIB-groepen 
hebben een groepsleider en elk gemiddeld 4 postdocs, 5,5 doctoraatsstudenten en 3,5 
technici. Momenteel verschaft het VIB werk aan meer dan 1.200 wetenschappers en 
technici.  

 
 

1 Neuro Electronics Research Flanders, een gezamenlijk onderzoeksinitiatief van VIB, imec en KU Leuven 
om het neurale netwerk van het menselijk brein te ontrafelen. 
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Het VIB is een managemententiteit die zowel eigen personeel als personeel van de 
universiteiten bevat: elk onderzoeksdepartement heeft zowel werknemers op de 
payroll van het VIB als universiteitswerknemers. Onderzoeksstrategie en 
onderzoeksmanagement worden echter bepaald door het VIB. De inkomsten van het 
VIB, zoals gesteld in de jaarrekeningen, bestaan uit de zogenaamde “VIB-toelage” van 
de Vlaamse overheid, inkomsten van de industrie (contractonderzoek en royalties), 
inkomsten uit internationale programma’s en inkomsten uit fiscaalsociale 
stimuleringsmaatregelen.  Inkomsten afkomstig van verschillende bio-incubators 
worden ook in rekening gebracht bij het VIB. Het grootste deel van de VIB inkomsten 
wordt in de onderzoeksdepartementen uitgegeven aan personeel en uitrusting. Het 
resterende deel wordt uitgegeven aan algemene ondersteuning, aan 
technologietransfer en startups. 80% van de totale inkomsten beschikbaar voor 
onderzoek komt van overheidsbronnen, ofwel rechtstreeks (VIB-toelage), ofwel 
onrechtstreeks (inkomsten via universiteits- en fellowship beurzen). 

De financiële situatie van het VIB is gezond, want de voorbije jaren behaalde het 
instituut een positief financieel resultaat. Het VIB is echter kwetsbaar voor wijzigingen 
in het beleid. Dit werd de afgelopen jaren steeds duidelijker: de winst verminderde 
toen de regering in 2008 en 2009 de VIB-toelage verlaagde als reactie op de financiële 
crisis. Verhoogde inkomsten van externe partijen en besparingen op operationele 
kosten konden dit verlies aan middelen niet helemaal compenseren. 

 

De geschiedenis van het VIB en de beleidsachtergrond  

Het VIB komt voort uit het Vlaams industrieel beleid dat dateert uit de jaren 80, toen 
de Belgische staatshervorming de regio’s bevoegdheid in dit domein gaf. Onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (zowel fundamenteel als toegepast) werden beschouwd 
als cruciale pijlers voor industriële hervorming en de Vlaamse overheid richtte, als één 
van haar acties, de strategische onderzoekscentra op (SOCs). Een belangrijke 
doelstelling voor de SOCs is om ervoor te zorgen dat het onderzoek in de 
respectievelijke wetenschapsdomeinen internationaal gezien excellent is en blijft, 
terwijl tegelijkertijd de industrie gevoed wordt met waardevolle kennis die 
gevaloriseerd kan worden. Op deze manier dragen de SOCs bij tot een bloeiende 
industrie. 

De Vlaamse overheid maakte van biotechnologie een strategisch onderzoeksdomein 
omdat er kritische massa aanwezig was (een aantal prominente en internationaal 
aangeschreven onderzoekers en hun groepen) en omdat de overheid besefte dat 
biotechnologie een veelbelovende rol kon spelen bij het oplossen van de gezondheids- 
en voedingsgerelateerde problemen die de wereld de volgende jaren te wachten 
stonden. Deze beslissing resulteerde in niet-aflatende steun voor biotechnologie in de 
verschillende beleidsplannen en programma’s van de Vlaamse overheid, en in de 
oprichting van het VIB in 1995.  

Het is de missie van het VIB om op basis van onderzoek van een hoge kwaliteit een 
goede reputatie op te bouwen  om in Vlaanderen een toegevoegde waarde te betekenen 
op economisch en sociaal vlak en bij te dragen aan medische vooruitgang, 
duurzaamheid en het opleiden van doctoraatsstudenten.  

Door de jaren heen bleef deze missie constant en lag de klemtoon op het strategische 
gebruik van  basiswetenschap om toptechnologieën te ontwikkelen,  het aanwenden 
van resultaten uit wetenschap en technologie in industriële toepassingen en het 
stimuleren van het maatschappelijke debat over biotechnologie.  

Hoewel de expliciete verwoording van de strategische doelstellingen niet erg 
veranderd is door de jaren heen, is de beleidscontext waarin VIB opereert wel 
veranderd, en dit resulteerde in een steeds sterkere focus op de valorisatie van 
resultaten. Als reactie op deze ontwikkeling heeft het VIB een “resultaatgericht 
managementsysteem” ontwikkeld, en zijn valorisatiebeleid voortdurend uitgebreid en 
verbeterd. 
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In het managementsysteem zijn de doelstellingen met betrekking tot publicaties in 
hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdscriften gerelateerd  aan wetenschappelijke 
excellentie. De doelstelling betreffende het opleiden van doctoraatsstudenten vertelt 
iets over de educatieve prestaties. Ten slotte zijn de targets voor patenten, start-ups en 
inkomsten uit de industrie een maat voor de valorisatie. 

De Key Performance Indicators weerspiegelen de hoge verwachtingen alsook het 
beschikbare budget: de stijging in de resultaatsdoelstelling tussen de tweede en derde 
beheersovereenkomst volgt de budgetstijging van 20% tussen deze periodes. 

De ontwikkeling van het VIB weerspiegelt zich in de ontwikkeling van deze KPI’s en 
eerdere evaluaties van het VIB bevestigden de successen van het instituut van de 
voorbije jaren.  

De eerste VIB-evaluatie (in 2000) was erg positief. De wetenschappelijke kwaliteit van 
het VIB werd uitstekend bevonden; het valorisatiebeleid kwam op gang, wat leidde tot 
licenties en start-ups; en de maatschappelijke opdracht werd professioneel uitgevoerd. 
M.b.t. dit laatste element gaf de evaluatie aan dat het VIB niet de juiste speler was om 
de maatschappelijke opdracht, met name het stimuleren van het maatsschappelijk 
debat betreffende biotechnologie, uit te voeren, omdat het VIB zelf speler is in dit 
domein en bijgevolg gezien werd als een belanghebbende. Verdere aanbevelingen 
betroffen de samenwerking tussen de universiteiten, IPR overeenkomsten, opleiding 
van de onderzoekers en de oprichting van een wetenschappelijke adviesraad. Verder 
werd de concurrentie tussen departementen overboord gegooid, omdat deze 
contraproductief bleek te werken en de samenwerking tussen departementen 
verhinderde. De positieve evaluatie resulteerde in een verlenging van de eerste 
beheersovereenkomst tot 2001 en een verhoging van de VIB-toelage voor de termijn 
van de tweede beheersovereenkomst (2002-2006). 

In 2006 vond de tweede evaluatie van het VIB plaats. Opnieuw was de evaluatie erg 
positief; dit leidde tot een verdere verhoging van de overheidsinvestering in het VIB 
(de VIB-toelage) met 20%. Als een gevolg hiervan nam ook het aantal werknemers van 
het VIB toe.  

Tijdens de huidige beheersovereenkomst (2007-2011) groeide het VIB significant. 
Opnieuw presteerde het VIB op een zeer hoog niveau en presteerde het boven de 
gestelde targets met een gemiddelde van 168% in de voorbije 5 jaar. 7 van de 72 
huidige onderzoeksgroepen presteerden onder target en zullen op grond van de 
recente audit in de individuele departementen van het VIB worden opgeheven. 

 

Wetenschappelijke kwaliteit 

Het onderzoeksbeleid van het VIB bestaat uit drie elementen: voortrekkersrol (geen 
kopieergedrag), wereldklasse, relevantie en kwaliteit. Dit zou tot goede resultaten 
moeten leiden, wat concreet een mooi aantal publicaties met een hoge impact en een 
groot aantal patentaanvragen betekent. Het VIB selecteert zeer sterk op basis van  
excellentie. Kritische massa en uitwisseling zijn kritische succesfactoren voor het VIB, 
en daarom tracht het instituut zijn onderzoekers steeds toegang te verlenen tot 
geavanceerde technologieën, faciliteiten en infrastructuur. Het onderzoeksbeleid van 
het VIB is excellentiegedreven, niet missiegedreven. Dit wordt door de meerderheid 
van de VIB-stakeholders onderschreven en geapprecieerd. Anderen bekritiseren het 
echter en bestempelen het als ‘onbestaand’ of ‘gedreven door universiteitspolitiek en 
de concurrentie’.  

In de beheersovereenkomst van 2007-2011 tussen het VIB en de Vlaamse regering 
werden volgende strategische doelstellingen m.b.t. onderzoek en opleiding 
gedefinieerd: 

• Het stimuleren van de internationale uitstraling van Vlaanderen in het domein 
van de biotechnologie  
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• Het uitbouwen van een autonome interuniversitaire structuur die een stabiele en 
stimulerende omgeving creëert voor  hoogkwalitatief basisonderzoek in de 
biotechnologie in Vlaanderen. 

• Het verrichten en/of laten verrichten van onderzoeksactiviteiten op het vlak van 
biotechnologie.  

• Het actief bijdragen tot de vorming van vorsers in het domein van de 
biotechnologie.  

Deze strategische doelstellingen werden vertaald in operationele doelstellingen die 
gelinkt werden aan volgende Key Performance Indicators (KPI’s): 

• Wetenschap: 150 publicaties/jaar in hogerangtijdschrifeten (bij benadering IF > 5, 
afhankelijk van het onderzoeksveld) waarvan 55 publicaties per jaar in 
toptijdschriften (bij benadering IF >10, afhankelijk van het onderzoeksveld). 

• Onderwijs: 40 doctoraten 

Op wetenschappelijk gebied presteert het VIB boven zijn KPI target: 165% wat betreft 
publicaties in toptijdschriften, 179% wat betreft publicaties in hoogaangeschreven 
tijdschriften. Tussen 1995 en 2009, heeft het VIB 4.843 papers gepubliceerd met een 
jaarlijkse groei van 7%. Dit ligt in lijn met de stijging in toelages en de toename van het 
aantal werknemers van het VIB. 

Het VIB heeft een stabiel aandeel van bijna 15% in de totale onderzoeksoutput in 
Vlaanderen op het gebied van biotechnologie. De papers van VIB worden gemiddeld 
vaker in bladen met een hoge impact gepubliceerd. De onderwerpgenormaliseerde 
citatie-impact is hoog, 1,66 keer het wereldgemiddelde in levenswetenschappen, en 
ligt duidelijk boven het Vlaamse gemiddelde. 

In vergelijking met een aantal andere vooraanstaande biotechnologische 
onderzoeksinstituten in Europa, scoort het VIB goed: Karolinska (Zweden) heeft een 
hoge kwantitatieve output maar scoort niet hoger op het gebied van kwaliteit; EMBL 
(Duistland) heeft een lagere kwantitatieve output maar scoort beter op het gebied van 
kwaliteit. 

Sinds 1996 werken de VIB-departementen en -groepen steeds meer samen, wat 
weerspiegeld wordt in het aantal co-publicaties. In 1995 bestond slechts 0.5% van de 
totale internationale expert reviewed publicaties uit institutionele co-publicaties, 
terwijl dit aandeel in 2009 al 7% van het totaal uitmaakte. Het aantal internationale 
co-publicaties (samenwerking tussen VIB-groepen en buitenlandse groepen) nam over 
de jaren significant toe, tot meer dan 60% van het totale aantal VIB publicaties.  

Op gebied van onderwijsdoelstellingen presteerde het VIB eveneens zeer goed: 268 
onderzoekers behaalden hun doctoraatstitel (142%). Geïnterviewden beschouwen de 
kwaliteit van VIB doctoraatsstudenten als hoog. 

 

Technologietransfer en valorisatie 

In de beheersovereenkomst werden drie Strategische Doelstellingen gedefinieerd met 
betrekking tot technologietransfer en valorisatie: 

• Het creëeren van een gestructureerde valorisatiepolitiek voor in Vlaanderen 
gerealiseerde onderzoeksresultaten met industriële opportuniteiten in het domein 
van de biotechnologie.  

• Het bevorderen van samenwerking met de industrie in het domein van de 
biotechnologie, met inbegrip van het verzekeren van transfer van technologie en 
kennis naar de in Vlaanderen gevestigde industrie, het aantrekken en uitvoeren 
van industriële onderzoeksprojecten, of het nemen van financiële participaties in 
aanverwante projecten, verenigingen of bedrijven.  



 

 
 
 
www.technopolis-group.com  

5 

• Het bevorderen van de industriële activiteit in Vlaanderen in het domein van 
biotechnologie. 

Om de valorisatiedoelstellingen te bereiken, heeft het VIB een 
technologietransferbeleid op touw gezet, inclusief  de opzet van een Tech Transfer 
Office (TTO) en, na de laatste evaluatie, ook een “tech watch” team. 

Het technologietransferbeleid legt zich toe op de volgende drie aspecten: 

• Het vertalen van VIB’s onderzoeksresultaten naar producten die patiënten en 
consumenten ten goede komen  

• De groei van de regionale Life Sciences industrie. 

• Het binnenhalen van inkomsten voor de onderzoeksdepartementen. 

Sinds de laatste evaluatie ondersteunt het VIB ook niet-VIB onderzoeksgroepen op het 
gebied van techtransfer.  

Een 16-koppig team (15,4 fte) is verantwoordelijk voor de implementatie van het 
technologietransferbeleid. Het team is gehuisvest in het hoofdkantoor van het VIB in 
Gent maar werkt nauw samen met de VIB-departementen en met de techtransfer 
offices van de partneruniversiteiten, en dit via een bilateraal overlegplatform (waar 
regelmatig briefings m.b.t. technologietransfer worden gehouden). 

Het technologietansferbeleid houdt volgende activiteiten in: 

• Het identificeren, analyseren en patenteren van nieuwe vindingen. 

• Het faciliteren van de toegang tot en het uitwisselen van biologisch materiaal, 
software, tools en gegevens. 

• De ondersteuning van ‘proof-of-concept’-onderzoek. 

• Het vermarkten van de kennis van het VIB en het onderhandelen van op maat 
gesneden overeenkomsten. 

• De ontwikkeling van technologie-/productplatformen en de oprichting van start-
upbedrijven. 

Dankzij die strategie is de aandacht van de onderzoekers niet alleen meer gericht op 
uitstekende wetenschappelijke resultaten maar houden ze ook rekening met de 
mogelijkheden van technologietransfer. Deze boodschap werd heel goed overgebracht 
omdat de aanpak geen tot weinig invloed lijkt te hebben op de aard van het onderzoek 
wat de excellentie betreft. Het VIB heeft aldus bij alle VIB personeelsleden een 
positieve “valorisatiecultuur” en het besef gecreëerd dat topwetenschap hand in hand 
kan gaan met excellentie in technologietransfer2. Deze combinatie wordt gezien als een 
sterkte van het VIB en is uniek in de wereld. Bovendien werkt de strategische keuze 
om potentiële, nieuwe (platformen van) technologieën te ondersteunen gedurende een 
langere incubatieperiode (met inbegrip van de pre-seed grant, assistentie bij het 
opstellen van business plannen en het aanwerven van een geschikt management) zeer 
goed. 

Er zijn drie jaarlijkse targets voor technologietransfers aan de hand van Key 
Performance Indicators: 

• 25 octrooiaanvragen (waarvan verwacht wordt dat de helft wordt toegekend)  

• 6 miljoen euro inkomsten  uit industriële samenwerking. 

• 1 start-upbedrijf. 

 
 

2 Citaat uit het Evaluatierapport van VIB – Panel Meeting Report (2011). 
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Naast deze indicatoren werden er in de beheersovereenkomst een aantal 
doelstellingen opgenomen ten aanzien van de economische impact van het VIB in de 
periode 2007-2011: 

• De uitbouw van de bio-incubatorfaciliteiten in Vlaanderen tot minstens 16.000 
m2. 

• De exploitatie van het VIB-Zaaigeldfonds met minstens 5 investeringen in biotech 
dossiers vanuit het zaaigeldfonds.  

• Het organiseren van minstens 100 meetings met buitenlandse biotechbedrijven in 
de context van het starten van bedrijfsactiviteit in Vlaanderen en/of een R&D-
/licentieovereenkomst met VIB.  

• Het aantrekken van 5 internationale investeringen (buitenlandse 
biotechbedrijven) naar Vlaanderen. 

Bovendien tracht het VIB zijn economische impact te verhogen door de volgende 
bijkomende activiteiten, zoals voorzien in de beheersovereenkomst: 

• De uitbouw van een gestructureerd informatieplatform naar de Vlaamse 
biotechindustrie. 

• Het voeren van een interactieve wisselwerking met de Vlaamse industrie (in 
hoofdzaak, maar niet uitsluitend de biotechindustrie). 

• De doorstroom van kennis en technologie naar de Vlaamse industrie. 

De laatste 10 jaar is het aantal vindingen stabiel gebleven, met jaarlijks ongeveer 50 
vindingen per jaar die beoordeeld worden. In de periode 2006-2010 werden in totaal 
240 vindingen beoordeeld door de techtransfer office. Op basis van de analyse van hoe 
vernieuwend en vindingrijk de vindingen zijn, wordt er voor ongeveer 50% van de 
vindingen een patentaanvraag ingediend. Voor de periode 2006-2010 resulteerde dit 
in 114 patentaanvragen, wat net onder de KPI target van 125 ligt. Voor de niet-VIB 
onderzoeksgroepen werden 16 aanvragen ingediend.  

In de periode 2006-2010 werden in totaal 457 patenten goedgekeurd, wat het totaal 
sinds de start van het VIB op 731 goedgekeurde patenten brengt. De 457 goedgekeurde 
patenten behoren tot 85 patentfamilies, wat betekent dat patenten (die tot één 
patentfamilie behoren) goedgekeurd worden in verschillende landen.  

Het hoge aantal goedgekeurde patenten van de laatste vijf jaar (ten opzichte van het 
totale aantal goedgekeurde patenten) is een gevolg van de gemiddelde tijdsspanne van 
7.9 jaar die verstrijkt tussen de datum van de patentaanvraag en de effectieve 
toekenning van een patent.  

Op dit moment bevat de patentportfolio van het VIB 175 actieve patentfamilies, 
waarvan 27 patenten/patentaanvragen overgedragen zijn naar de industrie en 
waarvan voor nog eens 77 andere een licentie verleend is aan de industrie. Zes andere 
patentaanvragen worden in portefeuille gehouden met het oog op de oprichting van 
twee nieuwe start-upbedrijven. Globaal bekeken wordt momenteel 63% van de 
patentfolio overgedragen nar of in liventie gegeven aan bedrijven, of in de portfolio 
gehouden omwille van strategische redenen.  

Door zijn actieve vermarktingsbeleid t.a.v. de industrie, kon het VIB in de periode 
2006-2010 1.320 ontmoetingen beleggen met verschillende bedrijven. Bijna 75% (979) 
van deze contacten betreft internationale bedrijven. Dit is bijna tweemaal zoveel als 
wat in de beheersovereenkomst vooropgesteld werd m.b.t. de indicator van 
economische impact.  

Op basis van deze contacten werden er in totaal 329 R&D- en licentieovereenkomsten 
afgesloten en zijn er 47 ‘service agreements’ getekend, evenredig verdeeld over 
Vlaamse en niet-Vlaamse bedrijven. De industriële inkomsten in de periode 2006-
2010 bedroegen €61,8 miljoen, meer dan het dubbele van de oorspronkelijke KPI 
doelstelling. 
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Het VIB heeft een heel intensieve start-up benadering die bestaat uit  in-house 
evaluatie van technologieën, de ontwikkeling van IPR-platformen en het 
conceptualiseren en opstellen van business plannen. Op basis van de business cases 
worden er road shows georganiseerd voor potentiële regionale, Europese en 
Amerikaanse investeerders en wordt er een geschikt managementteam aangeworven. 
Met deze aanpak tracht het VIB het de start-ups zo gemakkelijk mogelijk te maken en 
zorgt het instituut ervoor dat het bedrijf van bij de start kritische massa en een 
wereldwijde concurrentiële positie heeft. Sinds de oprichting van het VIB heeft deze 
aanpak geleid tot 8 start-ups die gebaseerd zijn op technologieën die ontwikkeld door 
de onderzoeksdepartementen. Vijf van deze bedrijven  worden ondersteund door 
venture capitalists. Daarnaast richtte het VIB 3 organisaties (Flanders Bio vzw, 
Bioincubator Leuven nv, Bioaccelerator nv.) op die een katalyserende functie hebben 
voor de Vlaamse sector van de levenswetenschappen. 

Op dit moment worden een 715-tal mensen tewerkgesteld in de VIB start-ups en 
ongeveer 90% daarvan is tewerkgesteld in de eerste drie start-ups (Devgen, 
CropDesign en Ablynx). De 4 technologie-gebaseerde start-ups die opgericht zijn 
tijdens de evaluatieperiode 2006-2010 hebben samen minder dan 30 mensen in 
dienst, waarvan het merendeel bij Actogenix. De totale investeringen in deze start-
upbedrijven bedraagt ongeveer €434 miljoen, waarvan meer dan €331 miljoen 
geïnvesteerd werd in de evaluatieperiode 2006-2010. De helft van de investeringen 
komt van internationale investeerders. In lijn met het aantal werknemers, zijn de 
eerste drie start-ups ook verantwoordelijk voor meer dan 80% van zowel de 
investeringen in de periode 2006-2010, als van de totale investeringen.  

In vergelijking met de benchmarkinstituten uit deze studie ligt het aantal start-ups dat 
het VIB opgestart heeft niet bijzonder hoog, maar de succesratio en de kwaliteit (wat 
betreft investeringen van venture capitalist en de werkgelegenheid) zijn uitstekend.  

In lijn met de economische targets opgenomen in de beheersovereenkomst die geen 
KPI uitmaken, is er momenteel 24.000 m2 aan incubatorfaciliteiten beschikbaar, wat 
de doelstelling uit de beheersovereenkomst overschrijdt. Het interne zaaifonds van 
€2,5 miljoen, opgestart in 2005, werd in 2008 uitgebreid tot €5,5 miljoen met als het 
doel het investeren in de nieuwe VIB- start-ups en het opvolgen van bestaande start-
ups. In de periode 2006-2010 deed dit VIB Zaaifonds 6 investeringen in start-ups van 
het VIB3, voor een totaalbedrag van €1,46 miljoen, en 1 investering in een niet-VIB-
bedrijf4. Bijna 70% van de investeringen werden toegewezen aan reeds bestaande 
start-ups. 

Het VIB leverde ook een bijdrage tot het aantrekken van 5 internationale industriële 
biotechnologiebedrijven naar Vlaanderen: “Regenesys” (Verenigde Staten), “Oxyrane” 
(Verenigd Koninkrijk), “Apitope” (Verenigd Koninkrijk), “Argen-X” (Nederland) en 
“Biocartis” (Zwitserland). Door het aantrekken van deze bedrijven haalt het VIB net de 
target die geformuleerd is in de beheersovereenkomst. 

De geschatte toegevoegde waarde van het VIB voor de Vlaamse economie schommelde 
tijdens de evaluatieperiode tussen €5,3 miljoen (2006) en €14,9 miljoen (2008). De 
hoge toegevoegde waarde in 2008 is het resultaat van een aanzienlijk hogere 
inkomstenstroom afkomstig van contractonderzoek. VIB creëerde ook andere 
toegevoegde waarde . Inderdaad, we kunnen ervan uit gaan dat er zonder het VIB 
minder nieuwe biotechnologische industrieën in Vlaanderen zouden aangetrokken zijn 
(of meer nog: bedrijven zouden weggetrokken zijn). Het VIB creëerde nl. 
onderzoeksexcellentie die buitenlandse bedrijven aantrok. VIB stichtte verder 
FlandersBio, dat een belangrijke rol gespeeld heeft bij het mobiliseren van bedrijven 
naar Vlaanderen. Het VIB werkte ook samen met “Flanders Investment and Trade” 
(FIT) om internationale bedrijven aan te trekken. Het VIB bouwde vertrouwen op bij 
 
 

3 Ablynx, Actogenix, Solucel, Biolign, Pronota en Multiplicon. 
4 Argen-X. 
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de venture capitalists, wat zorgde voor een grotere bereidheid tot het investeren in 
Vlaamse biotechbedrijven. Vlaanderen wordt als een interessante plek gezien voor 
biotechnologische activiteiten en het VIB heeft een belangrijke rol gespeeld in het 
verkrijgen van deze positie. Daarom mogen de successen van het VIB bij de 
ontwikkeling van incubator faciliteiten en het aantrekken van buitenlandse bedrijven, 
geprezen worden. Ze vormen een cruciaal onderdeel uit van de successen van het VIB 
en Vlaanderen in het algemeen in de biotechnologie cluster. 

Ten slotte heeft het VIB, mee onder impuls van de Vlaamse overheid,  de idee van de 
economische valorisatie van onderzoeksresultaten op de Vlaamse agenda gezet. Het 
VIB (en anderen zoals Leuven R&D) zijn met een professionaliseringsproces gestart op 
gebied van technologietransfer, en de effecten daarvan zijn nu merkbaar in de 
verschillende onderzoeksdomeinen aan alle Vlaamse universiteiten. 

 

Het VIB en de maatschappij 

Naast een wetenschappelijke, educatieve en economische focus werden er nog twee 
bredere strategische doelstellingen bepaald in de beheersovereenkomst: 

• Deelnemen aan de brede maatschappelijke discussie over de wetenschappelijke en 
technologische aspecten van biotechnologie door het actief voeren van een 
objectieve wetenschapscommunicatie met specifieke aandacht voor 
publieksvoorlichting, regelgeving en risicoinschatting.  

• Een bijdrage leveren tot duurzame ontwikkeling. 

Het VIB heeft een uitgebreide communicatiestrategie. Onderdeel van deze strategie is 
het informeren van het publiek door het aankondigen van baanbrekende 
onderzoekspapers en nationale en internationale prijzen voor VIB wetenschappers via 
persberichten. Onder de noemer “Doen=weten”, gebruikt het VIB wetenschappelijke 
experimenten (zoals veldproeven) als communicatiemiddel. Daarnaast worden er, als 
onderdeel van de strategie, enquêtes en surveys afgenomen, bijvoorbeeld om de 
houding van de Vlamingen ten opzichte van biotechnologie te bepalen. VIB publiceert 
ook opiniestukken als onderdeel van zijn mediastrategie. De website van VIB geniet 
heel wat visibiliteit (181.000 bezoeken per jaar) en bestaat uit een Nederlands deel dat 
zich richt op het grote publiek en een Engels deel dat zich meer richt op 
wetenschappers. In 2009 werd het communicatiebeleid vernieuwd, met een sterkere 
nadruk op ‘besluitvormers’, zoals politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de 
maatschappij. 

Sinds de beginjaren van het VIB is het aantal referenties naar het VIB in de media met 
300% gestegen. Uit de interviews bleek bovendien dat de rol van het VIB bij de 
sensibilisering van het grote publiek en de beleidsmakers over genetisch 
gemanipuleerd voedsel waardevol werd gevonden. 

Door de jaren heen waren de programma’s voor wetenschapspopularisering (zoals 
Scientists@work, lespakketten, etc.) een groot succes. De voorbije 5 jaar bereikte het 
VIB meer dan 20.000 kinderen en tieners met deze acties. Een minpunt is wel dat VIB 
hierbij erg zijn eigen gang gaat en meer aansluiting zou moeten zoeken met het brede 
Vlaamse beleid ten aanzien van wetenschapscommunicatie. 

De visibiliteit van het VIB bij het grote publiek in Vlaanderen kan nog verbeterd 
worden, ook al weten veel Vlamingen wel dat biotechnologie een sterkte is van de regio 
en dit dankzij het actieve communicatiebeleid van het VIB.  

De internationale wetenschappelijke reputatie van het VIB blijkt zeer goed. Het aantal 
studenten dat zich aanmeldt voor het doctoraatsprogramma stijgt elk jaar en het VIB 
merkte bij Belgische en internationale onderzoekers die in het buitenland leven en 
werken een toenemende interesse om terug te keren naar Vlaanderen (‘braingain’) en 
dit omwille van de uitstekende reputatie van het VIB.  
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De internationale reputatie van het VIB is ondertussen ook gemakkelijker te meten, in 
vergelijking met enkele jaren geleden, en dit dankzij een meer gestandaardiseerde 
benadering van het instituut in publicaties, communicaties, presentaties, enzovoort. 

In de beheersovereenkomst heeft het VIB ook als doelstelling bij te dragen tot 
duurzame ontwikkeling. In lijn hiermee ondernam het VIB verschillende acties om 
‘verantwoord onderzoek’ te promoten, zoals het opstellen van een procedure om om te 
gaan met wetenschappelijk wangedrag, het geven van lezingen over onderzoeksethiek 
en de deelname aan het “Belgian Biosafety Professionals Network” (‘Belgisch 
Bioveiligheidsnetwerk voor professionelen’) en de “Biosafety Advisory Council” 
(‘Adviesraad voor Bioveiligheid’). Het VIB verschoof de focus van zijn 
onderzoeksprogramma echter niet naar duurzame ontwikkeling, wat misschien wel de 
bedoeling was van de Vlaamse overheid toen ze ‘duurzame ontwikkeling’ als een 
doelstelling opnam in de beheersovereenkomst (de intentie van de overheid kon echter 
niet nagegaan worden binnen het kader van deze evaluatie). Aangezien de 
onderzoeksresultaten van het VIB brede en grote gevolgen kunnen hebben voor 
duurzaamheid, zou het VIB in zijn toekomstige onderzoeksstrategie meer aandacht 
moeten besteden aan de mogelijke gevolgen van de onderzoeksresultaten op 
duurzaamheidkwesties. 

 

Organisatorische kwaliteit en bestuurlijke organisatie 

Over het algemeen zijn het bestuur en de organisatorische kwaliteit van het VIB 
uitstekend. Belangrijke zaken waar het instituut mee in aanraking kwam de laatste 
jaren waren institutionele vernieuwing en het proces van strategievorming, HRM, 
monitoring en KPI’s, de verstandhouding met deelnemende universiteiten en 
internationalisering. 

 

Vernieuwing, strategie 

Hoewel het VIB over enkele verjongingsmechanismen beschikt, is er weinig ruimte om 
de focus te verschuiven naar nieuwe veelbelovende domeinen als deze niet reeds onder 
bestaande departementen vallen. Bij de vorige evaluatie in 2006 werd er al op dit 
risico gewezen. Er werd toen aanbevolen dat “het VIB zou moeten overwegen om over 
te schakelen naar een meer gecentraliseerde aanpak wat betreft de R&D 
portfolioplanning en management. De rol van IAB (Institutional Advisory Board) 
zou uitgediept en beter aangewend moeten worden in dit proces. De volgende 
beheersperiode zou in dat opzicht een overgangsperiode moeten zijn”. 

Momenteel vindt de ontwikkeling van de wetenschapsstrategie vooral op 
departementsniveau plaats, wat – op enkele uitzonderingen na - geleid heeft tot een 
weinig veranderende onderzoeksfocus. In principe passen de departementen hun 
onderzoeksprogramma enkel aan als het hen helpt een voortrekkersrol te blijven 
spelen in de wetenschap (bottom-up aanpak). Ze beschikken echter over een paar 
mechanismen om hun onderzoek in een andere richting te sturen, waaronder het 
aanwerven van nieuwe mensen zoals groepsleiders; de implementatie van nieuwe 
technologieën of de specifieke ontwikkeling van nieuwe kennis.  

Het VIB streeft er verder naar om vernieuwing te verzekeren door de constante 
evaluatie door de Wetenschappelijke adviesraden. Op institutioneeel niveau wordt de 
aanpak besproken met de institutionele adviesraad (IAR) en de Raad van Bestuur.  

Een concreet resultaat hiervan is de opstart van een nieuw departement in 
samenwerking met imec en de KU Leuven: NERF (Neuro-Electronics Research 
Flanders). Dit werd pas recent opgestart zodat er nog geen resultaten zijn, maar het 
onderwerp van NERF is wetenschappelijk zeer interessant en mogelijk van een grote 
maatschappelijke waarde (ook volgens de internationale experts die betrokken waren 
bij de meta-evaluatie van het VIB). NERF legt een verband met de kennissterktes van 
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zowel imec en het VIB en tot nu toe werden enkele zeer goede onderzoekers 
aangetrokken.  

Het strategische proces rond NERF lijkt echter nogal opportuniteitsgedreven en top-
down te zijn. Binnen het VIB lijkt de interne steun voor NERF niet 100% te zijn. In de 
toekomst is een meer systematische aanpak bij dergelijke beslissingen aan te raden. 
De integratie van toekomstig personeel van NERF binnen het VIB (en ook binnen 
imec, maar zij zullen fysiek tewerkgesteld zijn bij imec) zal een uitdaging vormen. 

De laatste tijd kwam ook vernieuwing door het aanwerven van een aantal nieuwe 
departementsdirecteurs van buiten het VIB. Het VIB maakte van die gelegenheid 
gebruik om de onderzoeksfocus van het departement in samenwerking met die nieuwe 
directeur opnieuw te definiëren. 

Een ander middel om vernieuwing te garanderen, is het nieuwe institutionele 
aanwervingsprogramma (projectprogramma). Het management van het VIB selecteert 
voor dit programma een aantal onafhankelijke groepen via een open oproep. De 
geselecteerde groepsleiders kunnen dan hun onderzoek uitvoeren onder de VIB-vlag 
zonder deel uit te maken van een departement. Dit resulteerde in 7 nieuwe groepen. 
De internationale experts hebben echter hun bezorgdheid geuit over het huidige 
systeem van ‘onafhankelijke groepen’. Ze stellen: “het is van essentieel belang dat 
iedere onafhankelijke aangestelde wordt opgenomen in een VIB-departement dat hem 
ondersteunt en dat minstens een grote interesse toont voor de onderzoeksthema’s van 
de onafhankelijke groepsleider”. Ze zijn erg bezorgd dat het  “buiten het departement 
plaatsen van een jonge VIB-groepsleider, deze jonge wetenschapper isoleert van de 
VIB-omgeving, wat nefast zou zijn voor de langetermijndoelstellingen van het VIB (en 
Vlaanderen). Enkel in uitzonderlijke omstandigheden moet een aanstelling buiten het 
VIB-departement gebeuren”. 

Deze aanbeveling heeft mogelijk gevolgen voor het programma, aangezien de 
achterliggende gedachte net is dat de projectleiders onafhankelijk van het 
departement kunnen handelen, om op deze manier nieuwe interessegebieden te 
verkennen. Technopolis raadt het VIB daarom aan om het optimaal evenwicht tussen 
onafhankelijkheid en betrokkenheid bij het departement te evalueren en aan te passen 
zodat de werking zo doeltreffend mogelijk is.  

Ten slotte voorziet het proces van ‘technology watch’ de groepen van mogelijkehden 
om nieuwe technologieën en infrastructuren te ontwikkelen of te verkrijgen. 

Hoewel het VIB een aantal middelen gebruikt om vernieuwing te garanderen, is er 
relatief weinig ruimte om over te schakelen naar nieuwe, veelbelovende domeinen die 
nog niet gecoverd worden door de departementen.  

De belangrijkste kritiek op het strategieproces, is dat het proces niet expliciet en niet 
erg transparant is voor de verschillende stakeholders binnen het VIB. 

 

HRM 

Gemiddeld heeft het VIB een jaarlijks personeelsverloop van 15 tot 19%. Door het hoge 
verloop legt het instituut zich de laatste jaren steeds meer toe op 
loopbaanontwikkeling. Door het invoeren van een uitgebreid functieniveausysteem in 
het HRM-plan van 2009, zijn loopbaanmogelijkheden en carrièreplanning 
transparanter geworden. Het biedt de werknemers ook meer loopbaanperspectieven 
binnen het VIB. Opleiding van het personeel ondersteunt dit proces en kreeg de 
voorbije jaren bijzondere aandacht. 

Toekomstige uitdagingen zijn echter de ontwikkelingen van duidelijke exit-strategieën 
(voor onderzoeksgroepen die het VIB moeten verlaten) en een verdere verbetering van 
het genderevenwicht: het VIB bestaat uit 52% vrouwen en 48% mannen, maar het 
aandeel vrouwelijke PI’s (PI’s) en onder departementsdirecteurs bedraagt slechts zo’n 
12%. 
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Het introduceren van een mentoringssysteem kan het HRM systeem verder 
versterken. Ten slotte is er ook nood aan media training. 

 

Monitoring and KPIs 

Het huidige monitoring- en evaluatiesysteem dat gebruikt wordt om de prestaties van 
het VIB te beoordelen, wordt over het algemeen werkbaar gevonden en is er geen echte 
nood aan verandering. Het systeem behandelt zowel de kwantitatieve als de 
kwalitatieve maatstaven en de verdeling van de KPI’s, zoals deze gebruikt werd voor de 
laatste periode van vijf jaar, (60% op wetenschappelijke  excellentie, 30% op 
valorisatie en 10% op opleiding) werkte volgens de stakeholders goed. 

De hoge performantie targets, vooral wanneer ze rechtstreeks vertaald worden in 
targets voor de groepen, zorgen echter voor een grote prestatiedruk op de individuele 
personeelsleden. Men kan overwegen om enkele specifieke kwalitatieve indicatoren 
toe te voegen die de onderzoekskwaliteit (citaten) of technologie- en 
instrumentontwikkeling, met inbegrip van methodes voor gegevensverwerking, meten. 

 

Verstandhouding met partneruniversiteiten  

De verstandhouding tussen de Vlaamse partneruniversiteiten en het VIB is de laatste 
jaren aanzienlijk verbeterd. Om de samenwerking nog verder te verbeteren, stelden de 
departementsdirecteuren voor een Wetenschapsdirecteur toe te voegen aan het 
managementteam. Hij/zij zou dan vooral het huidige management ondersteunen in 
hun interactie en samenwerking met het ministerie, andere financiers, de 
universiteiten en externe wetenschappelijke instituten. 

Een blijvens aandachtspunt in de relatie met de universtiteiten is de positie van de 
groepsleiders. De complexe relatie tussen de groepen die gefinancierd worden door 
het VIB en de universiteiten waarin deze groepen zijn ingebed, kan voor problemen 
zorgen voor de groepsleiders bij het verkrijgen van een (deeltijdse) universitaire 
functie. Een dergelijke functie zou hen toelaten om gemakkelijker bijkomende externe 
fondsen te verwerven en op te treden als supervisor van doctoraatsstudenten. VIB zou 
daarom pas groepsleiders aan moeten nemen als een dergelijke aanstelling (op zijn 
minst parttime) verzekerd is. 

 

Internationalisering 

Ten slotte wordt het VIB steeds meer een internationaal instituut. Het aandeel van 
niet-Belgen is gestegen van 15% tot 30%, en ligt binnen de categorie van 
(post)doctoraatsstudenten zelfs rond de 45%. Het aantal buitenlandse groepsleiders is 
bijna verdubbeld van 14% naar 24%. Met zijn internationale doctoraatsprogramma, 
internationale rekrutering en internationale samenwerkingen, biedt het VIB heel wat 
mogelijkheden voor buitenlanders. De deelname aan EU- en andere internationale 
programma’s is toegenomen en het aantal internationale co-publicaties is ook 
gestegen. Deze internationalisering heeft verschillende positieve gevolgen. De pool 
waaruit onderzoekers gerekruteerd kunnen worden, is groter geworden (en daardoor 
nam ook het niveau van de kandidaten toe), de internationale visibiliteit is 
toegenomen omdat vacatures internationaal bekendgemaakt worden, de grootte en 
intensiteit van het internationale netwerk is gestegen, deelnemen aan internationale 
programma’s is gemakkelijker geworden, enzovoort. Omdat vele aanstellingen echter 
tijdelijk zijn, blijft het gevaar van ‘brain drain’ altijd bestaan. 

 

 

 

 



  Managementsamenvatting 

12 

 

De toekomst van het VIB 

Het VIB heeft altijd succesvol nagedacht over zijn sterktes en zwaktes en ernaar 
gehandeld om zijn prestaties en organisatie te verbeteren. Er staan het VIB echter 
enkele uitdagingen te wachten: 

• Het zal een uitdaging zijn om zich op een kleiner aantal sleuteldomeinen toe te 
spitsen en keuzes te maken, en de topics daarvan in nauwe samenwerking met de 
belangrijkste stakeholders binnen en buiten de organisatie te bepalen. Hierbij 
mogen politieke kortetermijnbeslissingen (gemaakt door de universiteiten, politici 
of andere belangrijke stakeholders) niet in de weg staan van de perspectieven op 
lange termijn.  

• De massa data die beschikbaar komt met nieuwe onderzoeksmethoden, betekent 
een grote uitdaging voor het VIB. Het instituut zal op een strategische manier 
technologieën, faciliteiten, infrastructuur, enzovoort moeten aankopen, 
ontwikkelen en delen om alle data te kunnen verwerken.  

• Verjonging is een noodzaak voor een gezonde organisatie. Verjonging mag echter 
geen doel op zich zijn en zou altijd moeten gestuurd worden door de sterktes en 
zwaktes die in een bepaald domein om vernieuwing vragen.  

• Het verder vergroten van de visibiliteit van het VIB binnen Europese initiatieven 
anders dan FP7 zal een uitdaging vormen, omdat nationale participatie 
grotendeels gecoördineerd wordt door Vlaamse overheidsorganisaties zoals het 
FWO en het ministerie zelf. Het VIB zou voor deze organisaties wel een 
belangrijke sparring partner kunnen zijn bij de agenda setting, en kan zo zijn eigen 
visibiliteit verhogen.  

• Het zal een uitdaging zijn om de interne transparantie en de communicatie te 
verbeteren zonder daarbij echter aan snelheid en momentum te moeten inboeten 
en de mogelijkheid te verliezen om snel te handelen wanneer nodig.  

• Om te kunnen omgaan met de verschillen in verplichtingen wat opleiding betreft 
voor het personeel in de departementen (omwille van verschillen in het beleid van 
de universiteiten), is er nood aan flexibiliteit. Dit heeft een groot effect op het 
succes van de verschillende departementen en hun directeurs.  

• Het is een belangrijke uitdaging voor het VIB om zijn onderzoekers te steunen bij 
het bekomen van een permanente aanstelling aan de universiteit, vooral dan wat 
betreft de onafhankelijke groepsleiders.  

Ondanks deze uitdagingen, lijkt het VIB klaar te zijn voor de toekomst, op voorwaarde 
dat de financiering van onderzoek en innovatie op het vlak van biotechnologie en 
levenswetenschap een prioriteit blijft voor de Vlaamse regering. Hoewel resultaten uit 
het verleden niet altijd succes in de toekomst garanderen, verwachten we dat het VIB 
de komende jaren en dit zoals in het verleden, een waardevolle impact zal hebben op 
de Vlaamse maatschappij en economie,. Niet alleen op gebied van tewerkstelling maar 
ook op vlak van awareness, (internationale) reputatie en innovatie. 

 

Conclusies 

Het VIB heeft indrukwekkende prestaties geleverd de voorbije jaren. De organisatie is 
aanzienlijk gegroeid en zowel de resultaten als de impact werden in iedere 
beheersperiode erg positief beoordeeld, wat steeds tot hernieuwing van de 
overeenkomst leidde. In de huidige beheersperiode heeft het VIB opnieuw op een 
uitstekend niveau gepresteerd. 

Alle doelstellingen, behalve die betreffende het aantal patenten, zijn gehaald. Op de 
targets voor wetenschap behaalde het instituut respectievelijk 165% (publicaties in 
bladen met IF > 10) en 179% (publicaties in bladen met IF > 5). De targets voor 
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technologietransfer werden gehaald met respectievelijk 91% (patenten), 206% 
(inkomsten uit industriële samenwerking) en 100% (start ups). In het aantal start-ups 
zitten echter ook organisaties die geen technologische bedrijven, en het bleek in deze 
beheersperiode ook een stuk moeilijker om deze doelstelling te halen.  

De bijkomende doelstellingen die voor technologietransfer bepaald werden, zijn ook 
bereikt.  

De target voor doctoraatsstudenten overtrof ook de verwachtingen met een resultaat 
van 142%. Ten slotte stegen de inkomsten van industriële en internationale bronnen 
tot 172% van de vooropgestelde targets. 

 

Aanbevelingen voor de Vlaamse overheid 

1. We raden de Vlaamse overheid aan om VIB’s vraag voor bijkomende middelen 
positief te beantwoorden, omdat we enerzijds geloven dat de huidige strategische 
doelstellingen en plannen van het VIB gezond zijn en de gevraagde verhoging 
vereisen en de prestaties uit het verleden anderzijds de huidige 
financieringsvragen rechtvaardigen. De internationale experts stellen zelfs voor 
om daarbovenop €3 miljoen extra te voorzien voor het VIB, om het hoofd te 
kunnen bieden aan de huidige uitdagingen. Of dit haalbaar is voor de Vlaamse 
overheid, blijft echter een politieke beslissing.  

2. Hoewel het KPI-systeem niet perfect is, heeft het door de jaren heen goed gewerkt 
voor het VIB en is er geen echte nood aan verandering. Indicatoren die 
technologie- en instrumentontwikkeling meten, met inbegrip van methodes voor 
gegevensverwerking, kunnen een nuttige aanvulling zijn. Bovendien kan het nuttig 
zijn om het aantal citaten nog meer te gaan gebruiken als een maatstaf voor de 
onderzoekskwaliteit van het VIB. 

 

Aanbevelingen voor het VIB 

Belangrijkste kwesties 

3. Het wetenschappelijk strategische proces kan transparanter en zou duidelijk 
verband moeten houden met externe trends en uitdagingen.  

4. Als de Vlaamse overheid beslist om minder fondsen aan het VIB toe te kennen dan 
wat gevraagd is, moet VIB zich toeleggen op een kleiner aantal activiteiten in 
plaats van alles te willen uitvoeren met minder middelen.  

5. Het VIB zou moeten overwegen om aan het managementteam een 
wetenschapsdirecteur toe te voegen, die zich toelegt op het verder verbeteren van 
de verstandhouding met de universiteiten en het verbeteren van het 
wetenschappelijke strategieproces.  

6. Het is verder van cruciaal belang dat groepsleiders van het VIB minstens een 
deeltijdse aanstelling bij een universiteit krijgen zodat ze in aanmerking komen 
voor subsidies en ze doctoraatsstudenten kunnen begeleiden.  

7. Het VIB zou een retentiebeleid moeten voeren voor goed presterende senior 
personeelsleden, en moet er op toezien dat er ‘contingency’ en opvolgingsplannen 
opgesteld zijn voor het senior management.  

8. Er moeten duidelijke exit-strategieën opgesteld worden voor groepen die het VIB 
moeten verlaten. Verwachtingsmanagement kan hierbij helpen: reeds bij de 
aanwerving kan er verteld worden dat verloop een normale zaak is na een 
bepaalde periode bij het VIB en dat werknemers het niet als een falen moeten zien 
als ze het VIB moeten verlaten  

9. Het VIB Zaaifonds moet binnen het VIB gehouden worden, aangezien het als een 
kritische hefboom wordt gezien voor de versnelde vertaling van technologie naar 
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commerciële impact in Vlaanderen. Het techtransfer bureau van het VIB beschikt 
over de juiste vaardigheden om deze fondsen te beheren en het fonds past binnen 
het volledige techtransferbeleid. 

10. Het VIB zou op zoek moeten gaan naar samenwerkingsmogelijkheden met 
initiatieven zoals CMI en Flanders Care. 

11. Mogelijke synergieën met andere spelers uit het Vlaamse veld van 
wetenschapscommunicatie zouden onderzocht én uitgewerkt moeten worden. 

 

Verdere aanbevelingen voor het VIB 

12. Het VIB zou verder naar mogelijkheden moeten zoeken om als een partner van de 
Vlaamse overheid een rol te spelen bij de Europese agenda setting en initiatieven. 
VIB zou proactief een continue strategie moeten volgen die expertwetenschappers 
in contact brengt met beleidsmakers en ervoor zorgt dat ze steeds up-to-date en 
relevant materiaal ter beschikking hebben. 

13. Aangezien de onderzoeksresultaten van het VIB brede en grote gevolgen kunnen 
hebben voor het milieu en het sociale welzijn en de duurzaamheid, kan het VIB in 
zijn toekomstige onderzoeksstrategie meer aandacht besteden aan de omgang met 
duurzaamheidkwesties. 

14. Het VIB zou verder moeten onderzoeken hoe het zijn wetenschappelijke 
prioriteiten met de nodige flexibiliteit kan bijsturen; gezien het feit dat de meeste 
senior personeelsleden een permanente functie bekleden bij de universiteiten 
waar ze gehuisvest zijn.  

15. Het VIB zou richtlijnen en processen moeten opzetten voor de formele en 
uniforme mentoring van groepsleiders,  postdocs, studenten en personeelsleden. 
Het VIB moet hierbij in gedachten houden dat mentoring niet hetzelfde is als een 
evaluatie van de prestaties van het personeel, en dat mentoring permanent moet 
gebeuren.  

16. Het VIB zou contact moeten houden met ex-werknemers van het VIB, omdat zij 
belangrijke contacten kunnen worden (in het buitenland). Het is onze aanbeveling 
dat het VIB een alumnivereniging opstart, gebruikmakend van nieuwe media.  

17. Het VIB zou de succesvolle programma’s ‘scientist@work’, ‘science4kids’ en 
‘biotechnologie school kits’, alsook de vorming van leerkrachten en het maken van 
verschillende brochures, moeten verderzetten en uitbreiden. Er moet wel meer 
geïnvesteerd worden in succesvolle activiteiten die gericht zijn op het grote 
publiek. Ook zouden er intensievere inspanningen geleverd moeten worden om 
meer jongeren te bereiken via sociale media, zoals Facebook, YouTube en 
LinkedIn. Het VIB zou meer moeten afstemmen met het brede Vlaamse beleid 
over wetenschapscommunicatie. 

18. De organisatie van een reeks internationale congressen onder het merk VIB zou de 
internationale visibiliteit van het VIB kunnen vergroten.  

19. Het VIB zou moeten investeren in professionele videoconferentiesystemen om zo 
de interactie tussen de onderzoeksgroepen op verschillende locaties te 
vergemakkelijken. 

20. Hoewel de samenwerking tussen de VIB departementen aanzienlijk is toegenomen 
dankzij het internationale doctoraatsprogramma en andere initiatieven, kan de 
samenwerking nog versterkt worden, bijvoorbeeld door gedeelde faciliteiten te 
gebruiken en te zoeken naar meer synergie tussen de departementen en de 
groepen. 
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