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Managementsamenvatting 

 

Inleiding 

Dit is de managementsamenvatting van het rapport aan het departement Economie, 
Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid met de resultaten van de 
evaluatie van de wetenschappelijke onderzoeksopdracht van het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG). De evaluatie is uitgevoerd door de 
Technopolis Group1 in de periode maart tot en met juni 2012. De opdracht was om de 
Vlaamse overheid te informeren over de onderzoeksprestaties van ITG, de rol en 
positie die het instituut inneemt in het onderzoekslandschap en de wijze waarop het 
onderzoek georganiseerd is. Tevens is gevraagd aanbevelingen te doen aan de overheid 
met het oog op toekomstig beleid en het nieuwe convenant met ITG. 

Deze evaluatie kadert in het lopende convenant betreffende het wetenschappelijk 
onderzoek tussen de Vlaamse overheid (beleidsdomein EWI) en ITG. Conform dit 
convenant, dat betrekking heeft op de periode 2008-20122, dient in de eerste helft van 
2012 een evaluatie plaats te vinden.  

 

Doel en reikwijdte van de evaluatie  

De evaluatie van ITG had twee belangrijke doelstellingen: 

• De evaluatie dient als basis voor de opmaak van een nieuw convenant betreffende 
het wetenschappelijk onderzoek tussen het departement Economie, Wetenschap 
en Innovatie van de Vlaamse overheid (hierna te noemen het departement EWI of 
EWI) en ITG. Dit nieuwe convenant, gebaseerd op aanbevelingen, moet leiden tot 
een nieuwe samenwerking met en (verbeterde) werking van ITG. 

• De evaluatie moet het interne reflectieproces op het functioneren van ITG verder 
stimuleren. 

De evaluatie richtte zich specifiek op de volgende onderwerpen:  

1. Kwaliteit en excellentie van ITG: dit omvat een analyse van de uitvoering van 
de taken van ITG en de beoordeling van de prestaties en de impact. Hierbij is 
specifiek gekeken naar de prestatie op de (in het convenant) gedefinieerde 
performantie-indicatoren.  

2. Rol en positie van ITG in het onderzoekslandschap: dit heeft betrekking 
op de rol die het instituut vervult en de positie die het inneemt in zowel het 
nationale als internationale onderzoekslandschap. Hierbij werd gekeken naar de 
samenwerkingsverbanden van ITG met andere actoren in het domein en is een 
vergelijking gemaakt met een drietal internationale instituten. 

3. Organisatie en management van het onderzoek: dit richt zich op de 
beoordeling van de wijze waarop ITG invulling geeft aan het onderzoeksbeleid en 
management.  

 
 

1 De opdracht werd toegewezen aan Technopolis Group via een procedure voor de toewijzing van 
overheidsopdrachten (Opdracht getiteld “Specifieke opdrachten in het kader van de evaluatie van (de 
investering van de Vlaamse overheid in) het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)” – bestek met 
nr. EWI-2012-05). 

2 Van 1 juli 2008 tot en met 31 december 2012. 



 

 

4. De toekomst van ITG: dit richt zich voornamelijk op de toekomst van ITG 
uitgaande van de sterkten en zwakten binnen de bredere context van externe 
uitdagingen en bedreigingen, en het nieuw vorm te geven beleidsplan. 

5. Het convenant en de performantie-indicatoren: dit betreft een 
overkoepelende analyse van de wijze waarop het convenant de doelstellingen van 
ITG duidelijk omschrijft en of de gehanteerde performantie-indicatoren efficiënt 
en effectief gebleken zijn. Voor de analyses is gebruik gemaakt van de resultaten 
van de overige vier elementen. 

 

Dataverzameling en methodologie 

Om de prestatie van ITG te analyseren en beoordelen zijn verschillende 
informatiebronnen3 en onderzoeksmethoden gebruikt: 

• De (ex-post) zelfevaluatie opgesteld door ITG, met daarin een overzicht van de 
recente veranderingen in de organisatiestructuur, de activiteiten en bereikte 
effecten. 

• Het ontwerp van strategisch plan (beleidsplan) onderzoek van ITG voor de periode 
2013-2017.  

• Jaarverslagen van ITG en aanvullende informatie aangeleverd door het instituut. 

• Beleidsdocumenten van de Vlaamse overheid en informatie over (internationale) 
beleidscontext op het gebied van tropische geneeskunde. 

• Diepte-interviews met betrokkenen, o.a. interne interviews bij ITG en externe 
interviews met vertegenwoordigers van de Vlaamse en federale overheid, 
universiteiten en internationale organisaties.  

• Bibliometrische analyse van de wetenschappelijke output en kwaliteit van ITG, 
gebaseerd op ITG’s eigen publicatiedatabase (ter beschikking gesteld door de 
bibliotheek van ITG) en aanvullende analyses gebruikmakend van de SciVerse 
Scopus publicatiedatabase.  

• Vergelijking van ITG met drie Europese instituten op het gebied van tropische 
geneeskunde op de belangrijkste kenmerken: missie, doelstellingen, structuur en 
wetenschappelijke prestatie: de Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM) in 
Liverpool (Verenigd Koninkrijk), het Swiss Tropical and Public Health Institute 
(Swss TPH) in Bazel (Zwitserland) en het Bernhard Nocht Institute of Tropical 
Medicine (BNI) in Hamburg (Duitsland).  

• Peer review door een panel van experts uit het domein van tropische geneeskunde: 
Prof. Christine Katlama, Prof. Erwin Schurr en Prof. Jimmy Volmink. Tijdens de 
peer review, die plaatsvond op 4 en 5 juni 2012 in Antwerpen, zijn verschillende 
medewerkers van ITG en vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid bevraagd. 
De presentaties gehouden door ITG tijdens deze review zijn meegenomen in de 
analyse.  

 

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde  

ITG heeft als statutair doel ‘het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk 
onderzoek, onderwijs en dienstverlening in hun ruimste zin op het gebied van de 
menselijke en dierlijke gezondheid, met bijzondere aandacht voor tropische en 

 
 

3 We hebben waar mogelijk de informatiebronnen gebruikt die verstrekt zijn door ITG en EWI tot en met 22 
juni 2012.  



Evaluatie van de wetenschappelijke onderzoeksopdracht van het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde (ITG) 5 

aanverwante ziekten, en de gezondheidsproblemen en de gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden’. 

Zijn kerntaken bestaan uit het geven van onderwijs, het verrichten van onderzoek en 
het aanbieden van medische, wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening. 
Het werkterrein beslaat elke ziekte of gezondheidsproblematiek bij mens en dier die 
gebonden is aan de specifieke ecologische of socio-economische situatie in 
ontwikkelingslanden.  

ITG opereert anno 2012 onder verschillende overeenkomsten met regionale en 
federale overheden in België. Dit zijn overeenkomsten met het (Vlaamse) departement 
Onderwijs en Vorming, het (Vlaamse) departement Economie, Wetenschap en 
Innovatie, het (Vlaamse) departement Welzijn, Gezondheid en Gezin, de Directie-
Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van het Federale 
Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. In deze overeenkomsten wordt ook de financiering 
geregeld. Naast de financiering van de overheden ontvangt ITG ook inkomsten uit de 
volgende bronnen: 

• Externe financiering, waaronder projectfinanciering (FWO4, IWT5, Europese 
Commissie en andere internationale bronnen) en contractonderzoek; 

• Medische dienstverlening: vergoedingen en subsidies uit het zorgstelsel voor 
consultaties en reisadvies; 

• Eigen niet-bestemd inkomen zoals collegegelden, overheadaanrekeningen, 
schenkingen en federale (para)fiscale kortingen ter bevordering van de 
wetenschappen. 

In de periode 1995-2010 is het budget van ITG meer dan verdrievoudigd. Dit is vooral 
te danken aan een sterke toename van externe programmatische financiering van 
DGD en fiscale kortingen van de federale overheid voor de bevordering van 
wetenschappelijk onderzoek. In 2011 bedroeg het budget van ITG €50,4 miljoen, 
waarvan 22% basisfinanciering van het departement Onderwijs en Vorming, 22% 
vanuit de raamwerkovereenkomst met DGD, 21% eigen inkomsten en federale stimuli, 
14% inkomsten uit medische dienstverlening, 15% van externe projectfinanciering, 3% 
van het departement EWI en 3% overige inkomsten (uit investeringen en exploitatie). 
Van 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2007 ontving ITG €750.000 (voor de gehele 
periode) van het departement EWI6. Sinds 2008 is dit, op grond van het convenant 
Wetenschappelijk Onderzoek ITG 2008-20127 tussen ITG en EWI, toegenomen tot 
een jaarlijkse bijdrage van €1,75 miljoen van EWI. In 2010 en 2011 is de bijdrage 
teruggebracht tot €1,6 miljoen als gevolg van de algemene bezuinigingen binnen de 
Vlaamse overheid en bijgevolg ook binnen het beleidsdomein EWI. 

Gemiddeld wordt 65% van het budget van ITG besteed aan onderwijs en onderzoek. 
Dit bevat ook ontwikkelingsprojecten en referentieprojecten. Naast onderwijs en 
onderzoek geeft ITG gemiddeld 14% van het budget uit aan medische diensten en 21% 
aan management en ondersteunende diensten.  

ITG had in 2011 in totaal 415 medewerkers (in FTE) in dienst, waarvan 183 
wetenschappers. Het totale medewerkersbestand neemt nog steeds toe, met een 
stijging van 40 FTE per jaar in 2008 en 2009. De categorie tijdelijke wetenschappers 
 
 

4 Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. 
5 Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. 
6 Deze overeenkomst werd – na een positieve evaluatie – met een jaar verlengd en de subsidie (voor de 

Clinical Trials Unit (CTU) en voor dat jaar) opgetrokken tot 500.000 euro. Voor ITG zelf werd – in 
afwachting van het convenant – in die periode een financiering van 600.000 euro voorzien via een ad-hoc 
overeenkomst. 

7 Convenant Wetenschappelijk Onderzoek Instituut voor Tropische Geneeskunde 1 juli 2008-31 december 
2012. 



 

 

groeide het snelst als gevolg van het DGD-programma, de financiering vanuit EWI en 
externe projectfinanciering. De mobiliteit onder de tijdelijke wetenschappers is relatief 
laag. Het personeelsbestand van ITG kent een redelijk evenwichtige verdeling over de 
leeftijden waarbij de personeelsleden tussen de 40-54 jaar een lichte meerderheid 
hebben ten opzichte van de personeelsleden tussen de 25-39 jaar. Twaalf procent van 
de personeelsleden is 55 jaar of ouder en gaat binnen tien jaar met pensioen. Sinds 
2008 telt ITG gemiddeld 31 FTE senior (vaste) wetenschappers.  

ITG ondergaat op dit moment grote (interne) veranderingen en hervormingen. Sinds 
2011 werkt het aan een intern reorganisatieproces. Aanleiding voor de hervorming zijn 
eerdere evaluaties, en het project ITG2020+, een reflectieproces op de toekomstige 
opdracht, doelstellingen en meerwaarde van het ITG. In het project ITG2020+ streeft 
ITG naar een internationale positie waarin wetenschappelijke excellentie en innovatie 
voorop staan, niet alleen vanwege de academische maar ook de maatschappelijke 
relevantie. ITG gaat er daarbij vanuit dat zijn partnerinstellingen in 
ontwikkelingslanden op termijn autonoom ITG’s nationale en regionale 
referentietaken zullen overnemen. Deze verandering van focus vraagt om een 
cultuurverandering, zowel van het management als van de interne organisatie. 

Mede op basis van de aanbevelingen van de evaluatie van het management in 2009, is 
in 2010 door de Raad van Bestuur besloten dat ITG een besluitvaardige, transparante 
en efficiënte organisatie nodig heeft om zijn wetenschappelijke ambities te 
verwezenlijken. Dit gaf aanleiding tot hervormingen van de organisatiestructuur 
waarbij het aantal wetenschappelijke departementen teruggebracht is van vijf naar 
drie departementen:  

• Biomedische Wetenschappen (pathogenen). 

• Klinische Wetenschappen (patiënten). 

• Volksgezondheid (populaties). 

Tijdens de hervorming zijn tevens een aantal interdepartementale onderzoekscentra 
gecreëerd, als instrument om een interdisciplinaire benadering te stimuleren. In eerste 
instantie is voorzien in dergelijke onderzoekscentra voor HIV/AIDS, tuberculose, 
malaria, verwaarloosde tropische ziekten en internationaal gezondheidsbeleid en 
moeder en kindzorg8.  

De volgende paragrafen geven de belangrijkste bevindingen en conclusies weer van de 
evaluatie op de verschillende onderdelen: wetenschappelijke kwaliteit en excellentie 
van het onderzoek; de rol en positie in het onderzoekslandschap; organisatie en 
management van het onderzoek; ontwerpbeleidsplan/strategisch plan 2013-2017. Ten 
slotte worden de aanbevelingen opgesomd. 

 

Wetenschappelijke kwaliteit en excellentie van het onderzoek 

ITG scoort zeer goed op de meeste indicatoren met betrekking tot wetenschappelijke 
output en excellentie, al wordt in 2011 een enkele performantie-indicator (‘Key 
Performance Indicator’ of KPI) in relatie tot de publicatie output niet gehaald. In de 
evaluatie is duidelijk geworden dat ITG zijn manier van wetenschap beoefenen dan 
ook verder zal moeten blijven moderniseren, met een grotere nadruk op interne én 
externe competitiviteit. Het instituut heeft een aantal zeer goede onderzoekers in huis, 
maar de diversiteit in output en kwaliteit is groot.  

ITG is in de afgelopen jaren wel steeds meer, en kwalitatief beter gaan publiceren. Het 
aantal publicaties in toptijdschriften is sterk gestegen. De publicaties omvatten een 
groot aantal wetenschappelijke onderwerpen, en er wordt veelvuldig samengewerkt 
tussen de onderzoekers in het instituut. Nog succesvoller zijn de citatiescores: Het 
 
 

8 Het document ‘De hervorming van het ITG op 1 juli 2011’ is online beschikbaar op http://www.itg.be/. 
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gemiddeld aantal citaties per publicatie is de afgelopen 10 jaar met 80% toegenomen, 
wat ook een indicatie is dat de kwaliteit van het onderzoek van ITG is gestegen.  

De EWI-toelage wordt door ITG specifiek ingezet als “Secundaire 
OnderzoeksFinanciering ITG” of SOFI voor de strategische versterking van bestaande 
onderzoekslijnen via doctoraatsonderzoek (SOFI-A); voor de financiering van 
innovatieve speerpunt-projecten (SOFI-B) en het uitbreiden van de activiteiten van de 
Clinical Trials Unit CTU. De SOFI-programma’s beginnen de eerste outputs te 
genereren, maar de omvang is nog altijd beperkt.  

Met name het SOFI-B programma wordt zowel door ITG zelf als ook door het panel 
van experts als zeer belangrijk beschouwd voor de omslag naar de nieuwe 
onderzoeksorganisatie. Het programma draagt potentieel bij aan vernieuwend 
onderzoek en is essentieel voor het instituut om innovatie te stimuleren en nieuwe 
kennisplatformen te kunnen blijven ontwikkelen. De SOFI-B projecten zijn een 
potentiële hefboom voor het aantrekken van nieuwe onderzoeksfinanciering in 
competitieve (Europese en internationale) programma’s. Er is echter ook verbetering 
mogelijk: de balans in de SOFI-B projecten moet beter afgestemd worden op de 
focusgebieden van het instituut: projecten in klinische en 
volksgezondheidswetenschappen blijken niet competitief tot nu.  

Het SOFI-A programma lijkt toe te zijn aan revisie. De innovatieve meerwaarde ervan 
is niet duidelijk geworden in de evaluatie, en het is zeer de vraag of dit programma het 
meest effectieve en efficiënte instrument is om de onderzoekscapaciteit van het 
instituut te vergroten. Dit neemt niet weg dat het programma een zeer nobel doel heeft 
gediend: namelijk het verschaffen van de mogelijkheid voor professionals alsnog een 
doctoraat te halen en zo de kennis vast te leggen en in publicaties te valoriseren. 
Echter, door de beperkte omvang en het eerder consoliderende karakter, levert het op 
dit moment noch voor het instituut noch voor Vlaanderen als geheel een grote 
meerwaarde in termen van innovatie. 

De Clinical Trials Unit (CTU) wordt door ITG en ook het panel van experts als zeer 
waardevol beschouwd. Het zou zich echter nog veel sterker kunnen positioneren in 
Vlaanderen en België als nationaal expertisecentrum voor klinisch onderzoek in 
tropische geneeskunde. Het centrum heeft veel potentie, maar ook een groot aantal 
doelen en activiteiten met relatief weinig middelen. De concrete activiteiten, werking 
van de unit en de specifieke (financiële) resultaten van de projecten zouden op een 
meer transparante wijze in kaart kunnen worden gebracht en de KPI’s gericht op de 
CTU zouden daar ook bij aan moeten sluiten.  

 

De rol en positie in het onderzoekslandschap 

Zoals gezegd neemt ITG een unieke en autonome positie in het Vlaamse 
onderzoekslandschap in en het is aan te bevelen deze autonome status te behouden 
om de synergie en expertise in humane en diergeneeskunde in lage- en middel 
inkomenslanden te behouden. ITG onderscheidt zich door zijn specialisatiegraad, 
status, netwerk en expertise. De biomedische en internationale focus en activiteiten 
van het ITG sluiten bovendien nauw aan bij het specialisatieprofiel van Vlaanderen. 
De autonome positie van ITG is echter zowel een kans als een bedreiging voor het 
instituut: kansen liggen in de combinatie van onderwijs, onderzoek en diensten en de 
toegang die het instituut door zijn positie heeft tot de doelgroep van het onderzoek en 
onderwijs, ook in het Zuiden. Bedreigingen zijn dat het instituut niet zelfstandig 
aanspraak kan maken op secundaire onderzoeksfinanciering (zoals verstrekt door 
FWO, IWT en BOF9) die wel beschikbaar is voor de universiteiten en dat het zelf geen 
doctoraten kan afleveren.  

 
 

9 Bijzondere Onderzoeksfondsen. 



 

 

Om de genoemde bedreigingen het hoofd te bieden, zou ITG verder kunnen investeren 
in het aangaan van langdurige samenwerkingsrelaties met nationale en internationale 
partijen: met name de universiteiten en kennisinstellingen. Hoewel de doelen die over 
samenwerking zijn gedefinieerd in het convenant met EWI, ruimschoots worden 
gehaald, blijkt uit de evaluatie dat deze samenwerking meestal op projectbasis 
plaatsvindt en kansgedreven is. Samenwerking is over het algemeen niet gebaseerd op 
een heldere strategie of visie en dit kan verder worden uitgewerkt. ITG werkt op 
projectbasis veelvuldig samen met de Vlaamse universiteiten, en onderhoudt specifiek 
nauwe relaties met de Universiteit van Antwerpen. De balans tussen samenwerken en 
concurreren is echter fragiel en de institutionele samenwerking tussen ITG en de 
universiteiten kan dan ook nog verder verankerd worden. Daarnaast heeft de 
vertegenwoordiging en leidende rol in het Be-cause Health netwerk de zichtbaarheid 
van ITG in België verbeterd. Op institutioneel niveau echter lijkt ITG minder goed 
aansluiting te vinden bij overige actoren in het Vlaamse en internationale 
onderzoekslandschap en kan het de blik nog verder naar buiten richten en zijn 
zichtbaarheid in andere netwerken vergroten.  

In een internationale benchmark met drie andere, vooraanstaande instituten in het 
domein tropische geneeskunde scoort ITG gemiddeld hoog. ITG krijgt weliswaar een 
relatief groot gedeelte van de inkomsten rechtstreeks van de overheid ten opzichte van 
vergelijkbare instituten in het buitenland, maar het heeft ook de meeste onderzoekers 
in dienst en een relatief groot aantal ‘niet-wetenschappelijke’ staf. Na LSTM 
produceert ITG het grootst aantal publicaties. De productiviteit per onderzoeker is 
voor de vier instituten nagenoeg gelijk en ITG is het enige instituut waar de 
productiviteit in de loop der jaren niet is afgenomen. ITG heeft bovendien met 
hetzelfde inkomen steeds meer gepubliceerd wat aangeeft dat de nadruk in het 
instituut ook steeds meer op onderzoek is komen te liggen. ITG onderzoekers co-
publiceren daarnaast met onderzoekers uit het grootst aantal andere landen. Tenslotte 
werden in de periode 2000-2009 de publicaties van ITG het vaakst geciteerd in 
vergelijking met de publicaties van de benchmark instituten. Het instituut heeft tot 
slot het grootst aantal masterdiploma’s uitgereikt in de afgelopen jaren.  

Een internationale rangschikking door Scimago uit 2011 laat zien dat ITG na LSTM in 
de lijst staat maar vóór de andere twee instituten op de wereldranglijst. De 
rangschikking bevestigt de bibliometrische analyse: ITG heeft relatief veel publicaties 
in samenwerking met buitenlandse organisaties, en een relatief groot gedeelte van de 
publicaties wordt gepubliceerd in de meest invloedrijke tijdschriften. ITG scoort 
echter minder goed ten opzichte van de benchmark instituten op de ‘excellentie ratio’: 
het aantal publicaties dat behoort tot de 10% best geciteerde papers.  

 

Organisatie en het management van het onderzoek 

De ITG organisatie wordt momenteel hervormd om zo meer nadruk op 
wetenschappelijke excellentie te leggen, en minder op ontwikkelingssamenwerking. 
Bovendien is door de groei van het instituut professionalisering van management en 
administratie onvermijdelijk. Aangezien de hervormingen pas zijn ingezet, is het te 
vroeg om de impact ervan te beoordelen. De verwachtingen zijn echter hoog, ook al 
heeft het proces ook tot interne fricties geleid. Het algemene gevoel overheerst echter 
dat de reorganisatie zal leiden tot modernisering, meer samenwerking, grotere 
competitiviteit en minder administratieve lasten voor het wetenschappelijke 
personeel.  

De bijdrage van EWI bedroeg in 2011 ongeveer 3% van de totale inkomsten en is 
daarmee relatief beperkt ten opzichte van de  andere structurele financiers. In de 
huidige situatie opereert ITG onder vier verschillende (beheers)overeenkomsten en dit 
maakt het behoorlijk complex. Deze complexiteit uit zich onder andere door 
versnippering van financiering, verschillende evaluaties die in een korte periode 
plaatsvinden en verschillende wijzen van monitoring en verantwoording. Door de 
evaluaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden op basis van de verschillende 
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(beheers)overeenkomsten is een zekere mate van aversie voor dit type verantwoording 
ontstaan in het instituut. Men wil onderzoek doen en niet elk half jaar rapporteren en 
verantwoorden op verschillende wijzen en voor verschillende panels. De evaluatiecycli 
zouden daarom beter op elkaar afgestemd moeten worden waarbij een algemene set 
van performantie-indicatoren leidend zou moeten zijn. Het interne allocatiemodel kan 
dan ook gemakkelijker gekoppeld worden aan de performantie-indicatoren. De 
Wetenschappelijke Adviesraad van ITG zou tevens een meer prominente rol kunnen 
spelen in advies over planning en strategieontwikkeling, en minder gericht moeten 
zijn op evaluatie. 

Hoewel de onderzoeksfilosofie van het instituut veelomvattend is, en een grote 
maatschappelijke betrokkenheid toont, zou een helder onderzoeksraamwerk nog 
verder ontwikkeld kunnen worden. Met de steun van EWI heeft ITG het SOFI-
programma ontwikkeld en zo een stap gezet in de richting van de uitwerking van een 
onderzoeksraamwerk, maar het instituut kan duidelijker zijn in wat de leidende 
onderzoeksvragen en uitdagingen zijn, op welke wijze de verschillende type projecten 
hier aan bij (kunnen) dragen en met welke procedures de onderzoeksplannen worden 
vernieuwd. ITG zou op een select aantal sterke gebieden meer kritische massa kunnen 
ontwikkelen. 

De evaluatie is zeer positief over de kwaliteit en het enthousiasme van het ITG 
personeel. Het instituut heeft (op één uitzondering na) zijn doelen met betrekking tot 
de doctoraten gehaald. Er is echter wel nog ruimte voor verbetering in de opleiding 
van doctoraatsstudenten, en in de coaching en carrièreplanning van het 
wetenschappelijk personeel. De hervormingsplannen van ITG lijken goed aan te 
sluiten bij deze aanbeveling door het panel van experts. In de komende tien jaar komt 
ongeveer de helft van de vaste wetenschappelijke posities vrij door pensionering. Dit 
biedt mogelijkheden voor vernieuwing onder de vaste staf en geeft de Raad van 
Bestuur de mogelijkheid om onderbouwde keuzes te maken in het toekennen van de 
vaste aanstellingen aan interne of externe personen. 

 

Ontwerpbeleidsplan ITG 

Het ontwerpbeleidsplan onderzoek 2013-2017 van ITG is gericht op het verder 
versterken van het door wetenschap gedreven karakter van het instituut. ITG wil in de 
komende tijd ‘grand challenges’ definiëren in specifieke ziekten of 
gezondheidsproblemen die het met zijn onderzoek zal trachten te reduceren. ITG wil 
zich daarbij positioneren als ‘Global Campus’. ITG vraagt in zijn ontwerpbeleidsplan 
om continuering en versterking van de secundaire onderzoeksfinanciering door EWI 
om zijn innovatieve onderzoeksactiviteiten uit te breiden en internationale 
competitiviteit te versterken. Uit de gesprekken met het management bleek dat de 
toekomstige visie, ook als het gaat om onderzoek en specifiek het SOFI-programma, 
steeds meer vorm krijgt. Het instituut lijkt zich goed bewust van de internationale 
uitdagingen en trends op het gebied van tropische geneeskunde en wil een goede 
balans vinden tussen hypothesegedreven, vraaggedreven en kansgedreven onderzoek.  

De plannen zoals ze nu zijn vastgelegd bevinden zich echter nog in een vroege fase en 
het is zaak de ‘tacit’ (‘ontastbare’) kennis en visie nu vast te leggen. De samenhang 
tussen de plannen op departements- en institutioneel niveau zijn nog niet helder 
uiteengezet in het ontwerpbeleidsplan. Er zijn nog geen tijdslijnen en budgetten 
ontwikkeld, en het plan geeft geen duidelijke SWOT-analyse10 op basis waarvan het 
strategie en doelstellingen heeft geformuleerd. Ook zijn geen indicatoren ontwikkeld 
om de lange termijn voortgang te monitoren en evalueren. Het uiteindelijke 
beleidsplan zou een duidelijker beeld kunnen geven van de wijze waarop ITG het 

 
 

10 Een eerste aanzet voor een dergelijke analyse is wel gegeven in de presentatie van ITG aan de panelleden 
tijdens de peer review, maar werd nog niet opgenomen in het ontwerp beleidsplan.  



 

 

proces zal inrichten om prioriteiten en doelen vast te stellen op institutioneel niveau. 
Het zal inzicht moeten geven in de wijze waarop de EWI financiering gebruikt zal 
worden in de komende periode, hoe ze de eigen positie ziet in het 
onderzoekslandschap, en met welke strategieën samenwerking met cruciale partners 
versterkt zal worden.  

De continuering van financiering voor innovatief onderzoek is cruciaal voor ITG 
wanneer het een voortrekkersrol wil blijven spelen op het gebied van tropische 
geneeskunde. Gezien de uitstekende prestaties in de afgelopen vijf jaren, en de 
potentiële impact van het onderzoek in de toekomst, steunen we de aanbeveling van 
het panel om de financiering van ITG voort te zetten en zelfs substantieel te vergroten. 
Het beleidsplan verdient wel nog een verdere uitwerking, concretisering en 
precisering, en de KPI’s zullen op een aantal onderdelen moeten worden aangescherpt 
en aangepast. 

 

Aanbevelingen voor de toekomst 

Aanbevelingen aan ITG 

1. ITG heeft een lange geschiedenis als vooraanstaand instituut voor tropische 
geneeskunde en is momenteel in een revolutionair proces gewikkeld van interne 
hervorming en herziening van zijn onderzoeksopdracht. Het is de richting 
ingeslagen van een meer onderzoeksgedreven organisatie met een 
vooruitstrevende benadering van wetenschappelijke vraagstellingen en 
resulterende maatschappelijke problemen. Wij steunen de ingeslagen weg en 
moedigen ITG dan ook aan deze verder te volgen en zich naast de interne 
processen vanaf nu ook weer steeds meer open te stellen voor externe en 
internationale ontwikkelingen waar het bij kan aansluiten. Hierbij moet het 
instituut interne en externe competitiviteit niet mijden maar juist bevorderen.  

2. We adviseren dat ITG zijn autonome positie koestert, maar tegelijkertijd op zoek 
gaat naar meer structurele en strategische samenwerking met nationale en 
internationale partners om zo toekomstige financiering en inbedding in het 
onderzoekslandschap te garanderen.  

3. Hoewel het instituut goed gepositioneerd is in de internationale arena, kan de 
zichtbaarheid van ITG in (inter)nationale netwerken nog verder worden vergroot: 
successen mogen duidelijker zichtbaar worden gemaakt, en ITG kan op een meer 
regelmatige basis een leidende rol spelen in de (co-)organisatie van conferenties, 
seminaries en workshops. Het ITG ‘merk’ mag minder bescheiden worden 
uitgedragen. 

4. Het nieuwe beleidsplan voor onderzoek (2013-2017) van ITG moet een concreter 
beeld geven van het onderzoeksraamwerk waarin uiteengezet wordt wat de 
leidende onderzoeksvragen zijn, en op welke wijze de verschillende types 
onderzoeksdepartementen en projecten hier aan bij (kunnen) dragen en met 
welke procedures de onderzoeksplannen worden vernieuwd. ITG zou op een select 
aantal sterke gebieden meer kritische massa kunnen ontwikkelen. 

5. De SOFI-B projecten zijn een potentiële hefboom voor het aantrekken van nieuwe 
onderzoeksfinanciering in competitieve (nationale, Europese en internationale) 
programma’s. Er is echter ook verbetering mogelijk: de balans in de SOFI-B 
projecten moet beter afgestemd worden op alle focusgebieden van het instituut. 

6. Het SOFI-A programma lijkt toe te zijn aan revisie. De meerwaarde ervan is niet 
duidelijk geworden in de evaluatie, en het is zeer de vraag of dit programma het 
meest effectieve en efficiënte instrument is om de innovatieve 
onderzoekscapaciteit van het instituut te vergroten.  

7. De Wetenschappelijke Adviesraad van ITG zou een meer prominente rol kunnen 
spelen in advies over planning en strategieontwikkeling, en minder gericht moeten 
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zijn op evaluatie. Deze Adviesraad zou moeten bestaan uit internationale 
prominente wetenschappers die een goed beeld hebben van de trends en 
ontwikkelingen in de verschillende onderzoeksdomeinen waar ITG actief is. Zij 
zouden minstens eens per jaar bij elkaar moeten komen (fysiek of in een virtuele 
vergadering) om de plannen van ITG onder de loep te nemen en advies te geven 
over het vervolg.  

8. De onderzoeksorganisatie kan nog verder gemoderniseerd worden waarbij de 
opleiding en coaching van onderzoekers centraal staat, evenals mobiliteit en het 
actief delen van kennis in de onderzoeksgemeenschap.  

9. We raden ITG aan een helder evaluatie- en monitoringsraamwerk te ontwikkelen 
in lijn met zijn missie en doelstellingen. Op deze manier kan op een efficiënte 
wijze in kaart gebracht worden wat de successen en verbeterpunten zijn en biedt 
het een tool voor management. Ook ondersteunt een dergelijk raamwerk ITG bij 
de verslaglegging van de activiteiten ter legitimatie aan de financiers. Hierbij 
zouden de uitgaven aan en prestaties van het onderzoek in de verschillende 
categorieën beter in kaart moeten worden gebracht. Het interne allocatiemodel 
kan dan ook gemakkelijker gekoppeld worden aan de performantie-indicatoren.  

10. Het uiteindelijke beleidsplan onderzoek van ITG zou een concreter beeld kunnen 
geven van de wijze waarop ITG het proces gaat inrichten om prioriteiten en doelen 
vast te stellen op institutioneel niveau. Het zal inzicht moeten geven in de wijze 
waarop de EWI-financiering gebruikt zal worden in de komende periode; hoe het 
de eigen positie ziet in het onderzoekslandschap, en met welke strategieën 
samenwerking met cruciale partners versterkt zal worden.  

 

Aanbevelingen aan de Vlaamse overheid en EWI in het bijzonder 

11. Het verdient de aanbeveling dat de financiers in overleg gaan over de zware 
belasting die de verschillende (beheers)overeenkomsten en bijkomende evaluaties 
voor ITG vormen. Idealiter zou het convenant met EWI gelijk getrokken moeten 
worden, in ieder geval in tijd en KPI’s voor wat betreft het onderzoek, met de 
beheersovereenkomst van het departement Onderwijs en Vorming en eventueel 
andere departementen en overheden. 

12. De continuering van financiering voor innovatief onderzoek is cruciaal voor ITG 
wanneer het een voortrekkersrol wil blijven spelen op het gebied van tropische 
geneeskunde. Gezien de uitstekende prestaties in de afgelopen vijf jaren, en de 
potentiële impact van het onderzoek in de toekomst, steunen we de aanbeveling 
van het panel aan EWI om de financiering van ITG voort te zetten en zelfs te 
vergroten indien een helder en samenhangend plan wordt voorgelegd hoe ITG 
deze financiering zal inzetten om de doelen te behalen. 

 

Aanbevelingen aan zowel ITG als EWI 

13. In het toekomstige beleidsplan voor onderzoek zouden de performantie-
indicatoren beter opgelijnd moeten worden met de KPI’s in het convenant. Met 
name de KPI’s over impact (patenten) en de KPI’s met betrekking tot de CTU 
verdienen een herziening gebaseerd op een duidelijke set doelstellingen. Omdat 
deze doelstellingen op dit moment nog niet helder geformuleerd zijn, is het niet 
evident welke KPI’s het beste de doelstellingen reflecteren. We raden ITG aan dit 
intern te bespreken en in overleg met EWI tot een nieuw voorstel te komen dat de 
activiteiten en doelstellingen van ITG, en met name de CTU, beter weergeeft.  
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