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Management Samenvatting 

In opdracht van het Vlaamse departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 

evalueerden de onderzoeksbureaus Dialogic en InnoTact Consulting het ‘Facilitator 

Mechanism for the establishment of an International Industrial Biotechnology Network 

(IIBN)’.  

Het Facilitator Mechanism omvat de inspanningen die zullen moeten leiden tot een 

internationaal opererend IIBN. Het netwerk zelf richt zich op het toegankelijk maken van 

biotechnologie in minder ontwikkelde landen en groei-economieën om bij te dragen aan 

armoedebestrijding en behoud van biodiversiteit. Kennis en deskundigheid uit ontwikkelde 

landen, waaronder Vlaanderen, kunnen daarvoor benut worden. Het IIBN speelt hiermee in 

op het toenemende belang van de bio-economie: het verbeteren van gewassen voor de 

productie van biomassa en het vergroten van de mogelijke industriële benutting van 

biomassa.  Het IIBN wil zo bijdragen aan de transitie naar een bio-economie. Vernieuwend 

aan het concept van het IIBN is de koppeling tussen technologiebeleid en ontwikkelings-

samenwerking: het idee is dat samenwerking tot stand komt tussen enerzijds Westerse 

bedrijven, kennisinstellingen en overheden en anderzijds partijen in de minder ontwikkelde 

landen die (meer) gebruik willen maken van de mogelijkheden van de biotechnologie. Om 

te komen tot een internationaal netwerk worden in het kader van het Facilitator Mechanism 

activiteiten ontplooid die vallen onder de volgende drie pijlers: (i) opzetten van een 

mechanisme voor coördinatie en kwaliteitscontrole, (ii) bewustzijn creëren bij belangrijke 

belanghebbenden en (iii) demonstratieprojecten (pilootprojecten) opzetten als ‘proof of 

concept’.  

De activiteiten behorende bij het Facilitator Mechanism worden gefinancierd met middelen 

uit een trust fund dat onder beheer staat van de United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO). De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door het Instituut 

voor Planten Biotechnologie voor Ontwikkelingslanden (IPBO) – onderdeel van de 

Universiteit Gent. Het IPBO is daarmee de uitvoerende organisatie. Het departement EWI is 

met UNIDO overeengekomen om voor een periode van vijf jaar een bedrag van €250.000 

per jaar naar het trust fund over te maken. Hiervoor hebben UNIDO en de minister van 

Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel het departement 

EWI op 9 juli 2009 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerkingsover-

eenkomst loopt af op 31 december 2014. Nu, twee jaar na het ondertekenen van de 

overeenkomst, wil het departement EWI graag tussentijds evalueren hoe het project 

‘Facilitator Mechanism for the establishment of an International Industrial Biotechnology 

Network’ zich heeft ontwikkeld. 

De evaluatie is uitgevoerd op basis van bureauonderzoek, gesprekken met direct 

betrokkenen en deskundigen aan de aanbodzijde van biotechnologie (gezien beperkte tijd 

en middelen zijn geen interviews gehouden met vertegenwoordigers van overheden, 

instituten of bedrijven uit ontwikkelingslanden) en op basis van een strategisch 

werkoverleg. Onderdelen van de evaluatie zijn een interne analyse – inclusief een 

financiële analyse -, een omgevingsanalyse (beschouwing van ontwikkelingen in de bio-

economie) en tenslotte een SWOT analyse. De evaluatie vond plaats in de maanden 

september en oktober 2011 en werd begeleid door een stuurgroep. 
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Interne analyse 

(i) Opzetten van een mechanisme voor coördinatie en kwaliteitscontrole 

Een groot deel van de voorziene activiteiten is uitgevoerd: leden voor de adviesraad 

(Scientific and Advisory Panel: STAP) zijn benoemd, er is een startbijeenkomst geweest in 

Wenen  (maart 2010), de stuurgroep (Steering Committee) komt regelmatig bijeen en 

bespreekt de planning, enzovoort. Toch zijn nog niet alle taken die bijdragen aan de 

ontwikkeling van een mechanisme voor coördinatie en kwaliteitscontrole volbracht: zo zijn 

er bijvoorbeeld geen duidelijke criteria opgesteld om voorstellen voor demonstratiepro-

jecten te beoordelen of te rangschikken. Omdat demonstratieprojecten ook nog niet 

daadwerkelijk geïmplementeerd zijn, is een taxatierapport van de STAP-leden over 

projecten nog niet opgesteld. Taak 1.3B was origineel niet opgenomen in het IIBN 

projectvoorstel; het is later door UNIDO toegevoegd in het werkplan. Het besef was er dus 

al dat er nood is aan een strategisch plan en eerste stappen om daartoe te komen, zijn 

inmiddels genomen.  

Schematisch: 

 

Activiteiten Status 

1.1 Nomineren en selecteren van kandidaten voor de stuurgroep en STAP √ 

1.2 Organiseren van een startbijeenkomst √ 

1.3 A Formuleren van sociaaleconomische- en duurzaamheidscriteria   

1.3 B Formuleren businessplan met sociaaleconomische- en duurzaamheidscriteria.   

1.4 Opstellen van de jaarlijkse voortgangsrapportage √ 

1.5 Opstellen van een taxatie rapport door de STAP   

1.6 Organiseren van een bijeenkomst m.b.t. evaluatie & planning  √ 

1.7 Vaststellen van het werkplan voor volgend jaar √ 

 

√ Taak uitgevoerd 

  Taak deels uitgevoerd 

  Taak niet uitgevoerd 

 

(ii) Het creëren van bewustzijn bij belangrijke belanghebbenden 

Een tweede doel van activiteiten dat zal moeten bijdragen aan een operationeel IIBN, is 

het creëren van bewustzijn. Het gaat bijvoorbeeld om het voorwerk in groei-economieën of 

minder ontwikkelde landen om de toepassingsmogelijkheden van biotechnologie onder de 

aandacht te brengen. Ook valt hieronder  het identificeren van relevante partijen 

(uitvoerders en cofinanciers) voor de demonstratieprojecten. De meeste van deze  

activiteiten zijn uitgevoerd (of in ieder geval vergevorderd). Op het moment van de 

evaluatie (Oktober 2011) is één voorstel (ECOWAS) ingediend bij een cofinancier, die het 

voorstel heeft goedgekeurd. Naast de activiteiten die in de tabel vermeld zijn, is via andere 

kanalen en zowel in politieke als wetenschappelijke kringen gewerkt aan het onder de 

aandacht brengen van IIBN. 
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Schematisch: 

 

Activiteiten Status 

2.1 Opstellen van beleids- en technische review papers √ 

2.2 Identificatie van een land voor de Stakeholder meeting √ 

2.3 Definiëren van doelen en scope van de Stakeholder meeting √ 

2.4 Identificatie van resource persons √ 

2.5 Organisatie en implementatie van een Stakeholder meeting √ 

2.6 Identificatie van focusgebieden voor Fase II   

2.7 Schetsen van projectvoorstellen √ 

2.8 Identificatie van ‘counterparts’ (partijen) en hun rollen  √ 

2.9 Ontwikkeling van een 'fund mobilisation' concept   

2.10 Opstellen van een rapport over het creëren van bewustzijn √ 

 

√ Taak uitgevoerd 

  Taak deels uitgevoerd 

  Taak niet uitgevoerd 

 

(iii) Het opzetten van demonstratieprojecten (pilootprojecten) als ‘proof of concept’ 

In het initiële projectplan waren 2 demonstratieprojecten in Bahia (Brazilië) voorgesteld. 

De projecten in Bahia zijn uiteindelijk niet gestart. Dit komt door een combinatie van trage 

besluitvorming, veranderingen in de politieke omgeving  in Bahia en door uiteenlopende 

verwachtingen met betrekking tot de omvang van cofinanciering vanuit  IIBN. Nadien is 

gewerkt aan vier andere voorstellen. Op het moment van evalueren is één project 

(‘Strategic analysis of the potential of novel bio-energy crops in ECOWAS countries’) door 

de Steering Committee van het IIBN goedgekeurd voor cofinanciering. Op het moment van 

afronden van de tussentijdse evaluatie werd de cofinanciering goedgekeurd door het 

ECREEE. Het ECOWAS project kan daarom op korte termijn geïmplementeerd worden. 

Schematisch: 

  

Activiteiten Status 

3.1 Insturen van projectvoorstellen bij STAP √ 

3.2 Selectie (ranking) van projectvoorstellen  

3.3 Besluit over de projectvoorstellen die geïmplementeerd gaan worden √ 

3.4 Insturen van projectvoorstellen bij financiers en overheden  √ 

3.5 Finaliseren van afspraken m.b.t. de implementatie   

 

√ Taak uitgevoerd 

  Taak deels uitgevoerd 

  Taak niet uitgevoerd 
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Algemene indruk 

Hoewel veel van de vooraf vastgestelde taken zijn uitgevoerd, worden de verwachtingen 

van het Facilitator Mechanism slechts ten dele waargemaakt. Bij de uitvoering van de 

activiteiten kunnen we drie belangrijke kanttekeningen plaatsen: 

 Taken zijn vertraagd uitgevoerd. Het project kwam traag op gang (de startbijeen-

komst was 8 maanden na ondertekening van het contract tussen het departement 

EWI en UNIDO); verdere vertraging is voornamelijk een gevolg van het uitblijven 

van implementatie van de demonstratieprojecten. Als gevolg van die vertraging: 

o Zijn minder middelen uitgegeven dan voorzien; 

o Heeft men geprobeerd de opgelopen vertraging in te halen door vooral in 

te zetten op het schrijven van voorstellen voor demonstratieprojecten. 

Hierbij is men vooral pragmatisch (kijken waar mogelijkheden liggen die 

snel verzilverd kunnen worden) te werk gegaan (zonder dat dat overigens 

leidde tot verlies aan kwaliteit); 

o Is minder tijd besteed aan het daadwerkelijk opzetten en uitbouwen van 

een internationaal netwerk: bewustwording creëren bij overheden in min-

der ontwikkelde landen, contacten aangaan met andere soortgelijke 

initiatieven, verkrijgen van aanbevelingen, communicatie, het uitwerken 

van een duidelijk strategisch plan, enzovoort. 

 De organisatiestructuur van en de samenwerking binnen IIBN zijn niet optimaal. 

De samenwerkingsconstructie tussen UNIDO en IPBO (waarbij financiële middelen 

onder beheer staan van UNIDO, maar IPBO primair verantwoordelijk is voor dag-

dagelijkse werking) is niet efficiënt. UNIDO heeft ook belangrijke inhoudelijke en 

organisatorische bijdrage geleverd, maar voor de taken en activiteiten waar IPBO 

voor instaat (vanuit haar dagelijks programmanagement), moeten kosten over het 

algemeen voorgeschoten worden. Taken en verantwoordelijkheden per organisatie 

en per individu zijn onvoldoende duidelijk. Ook worden de persoonlijke netwerken 

van STAP-leden niet ten volle benut. 

 Het ontbreekt aan een gedegen strategisch kader: daarmee is  onvoldoende 

duidelijk wat de doelstellingen en de strategie van het IIBN zijn. Ook ontbreekt het 

aan een goede en gedeelde visie op hoe IIBN ontwikkeld kan worden en als net-

werk er uit zal zien. Partners erkennen dit en hebben daarom een start gemaakt 

met de aanzet tot een strategisch plan. 

Het globale beeld van de interne werking en van de voortgang van het project is 

samengevat in een logical framework analyse. 

Financiële analyse 

Voor de financiële evaluatie  hebben we  ons gericht op het financieringsconcept (multi-

donor trust fund en bijdragen – ook in kind – van andere partijen). Verder hebben we op 

hoofdlijnen een analyse van de besteding van de middelen van het departement EWI 

uitgevoerd. Het uitvoeren van een grondige audit was geen onderdeel van deze evaluatie. 

Voor de eerste twee jaren werd door het departement EWI € 500.000 beschikbaar gesteld. 

Hiervan was € 455.876 voor het project zelf; het overige deel was conform de overeen-

komst tussen het departement EWI en UNIDO bedoeld voor ondersteuning door UNIDO 

(support costs). De middelen die tot op heden zijn besteed, zijn uitgegeven aan de inhuur 

van de programmamanager, de organisatie van de bijeenkomst van belanghebbenden in 

China, de UNIDO projectleiding en aan reiskosten. 

We constateren dat slechts een deel van de voor het IIBN begrootte bedragen voor de 

eerste twee jaren is uitgegeven en dat een aanzienlijk deel (ongeveer € 270.000) nog niet 
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is uitgegeven. Dit is met name toe te schrijven aan het feit dat de voorziene demonstratie-

projecten nog niet zijn gestart - en cofinanciering voor die projecten derhalve nog niet is 

uitgekeerd – en het project niet direct op volle snelheid is gestart. Hoewel een aanzienlijk 

deel van de middelen nog niet is uitgegeven, zijn we van mening dat de totale begroting 

van het IIBN beperkt is in het licht van de gestelde ambities.  

De  financiële bijdragen van het departement EWI zijn niet de enige middelen die ingezet 

kunnen worden om het IIBN te laten ontstaan; voor de demonstratieprojecten is 

aanvullende financiering bijvoorbeeld verplicht (en noodzakelijk, aangezien vanuit IIBN 

slechts geringe bedragen beschikbaar zijn voor demonstratieprojecten). Bovendien was 

voor het daadwerkelijk operationeel zijn van het netwerk (Fase II van het IIBN) een multi-

donor trust fund voorzien. De gedachte achter dit multi-donor trust fund is dat meerdere 

financiers bijdragen aan de algemene werking van de netwerkorganisatie en aan de 

projecten. Het ontbreekt aan een duidelijke en bovenal gedeelde visie op dit multi-donor 

trust fund. Tot op heden is er vooral ‘in kind’ bijgedragen door partijen. Ook hebben 

bijvoorbeeld Chinese partijen (financieel) bijgedragen aan de organisatie van de 

bijeenkomst van belanghebbenden begin november 2010 in China (locatie, catering, 

enzovoort).  

Omgevingsanalyse 

De bio-economie mag zich verheugen in wereldwijde aandacht met als belangrijkste 

drijfveren enerzijds de behoeften aan duurzaamheid, energiezekerheid en zelfvoorziening 

en de angst voor klimaatverandering en anderzijds de hieruit voortkomende economische 

kansen (Asveld, Est, & Stemerding, 2011). Er is sprake van  mondiale trends (vergrote 

kansen voor biobrandstoffen, een toenemend belang van farmaceutische verbindingen, 

nieuwe biopolymeren zoals bioplastics en toenemende vraag naar enzymen). Omdat de 

transitie naar een bio-economie steeds meer op de politieke agenda staat (ook van de 

minder ontwikkelde landen), kan dit de ontwikkeling van het IIBN momentum geven. Dat 

betekent dat IIBN enerzijds kan aanhaken bij relevante wetenschappelijke vraagstukken, 

studies en netwerken in opbouw, en anderzijds op steun van (lokale) overheden moet 

kunnen rekenen vanwege het belang van de transitie naar een bio-economie. 

De meeste biotechnologische kennisontwikkeling vindt plaats in de ontwikkelde landen; 

kennisoverdracht op internationaal niveau is daarmee van groot belang voor de 

ontwikkeling van een mondiale bio-economie. Een land als bijvoorbeeld Duitsland zet 

daartoe, ook uit eigenbelang, in op strategische samenwerking met niet alleen de BRIC-

landen maar ook met Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen (Bio-economy 

Research and Technology Council, 2009). Het IIBN kan de brug slaan tussen ontwikkelde 

landen en minder ontwikkelde landen. Die aansluiting met deze landen is echter geen 

vanzelfsprekendheid en vraagt om bijzondere aandacht, bijvoorbeeld omdat niet overal de 

infrastructuur voor technologieontwikkeling en –adoptie aanwezig is, lokale industriële 

ketens georganiseerd moeten worden en een goed regelgevend kader voor toepassing van 

biotechnologie ontbreekt. 

Vergelijkbare initiatieven als het IIBN zijn: ‘Towards a Latin America and Carribean 

Knowledge Based bio-economy in partnership with Europe’ en het project ‘Global 

Sustainable Bioenergy’ (GSB). Ook Westerse bedrijven ondernemen zelf direct in minder 

ontwikkelde landen op het gebied van biotechnologie. Andersom doen bedrijven in deze 

minder ontwikkelde landen ook een beroep op Westerse kennisinstellingen. 
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SWOT analyse 

Uit de interne en externe analyse zijn meerdere (interne) sterktes en zwaktes als ook 

(externe) kansen en bedreigingen voortgekomen. In Hoofdstuk 4 van dit evaluatierapport 

hebben wij al deze uitgewerkt naar de volgende, onderling gerelateerde, aspecten van 

IIBN: 

 Organisatie;  

 Strategie; 

 Projecten;  

 Financieel; 

 Zichtbaarheid. 

Een aantal van de afzonderlijke sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen is besproken 

tijdens het strategisch werkoverleg op 3 oktober 2011 in Brussel. Ook de reacties van de 

deelnemers zijn in het evaluatierapport opgenomen. 

De belangrijkste afzonderlijke zwakten, sterkten, kansen en bedreigingen zijn hieronder 
schematisch weergegeven.  

 sterkten zwakten kansen bedreigingen 

Organisatie betrokkenen 

organisatie  

aansturing  

communicatie 

  

Strategie concept IIBN strategisch kader 

opkomende  

bio-economie 

vergelijkbare 

initiatieven 

Projecten projectinhoud selectieproces  
lopende andere 

projecten 

beperkte lokale 

financiële middelen 

Financieel  kosteneffectiviteit hefboomeffect 
Europese 

subsidies 

onzekerheid EWI 

middelen 

Zichtbaarheid  eigen netwerken profilering 

aansluiting bij 

andere 

initiatieven 

associatie met 

beladen 

biotechnologie 

 

Conclusies 

Op basis van de tijdens het evaluatieproces verkregen inzichten zijn wij tot de volgende 

meest belangrijke conclusies gekomen: 

 De hoofddoelstelling van het IIBN is actueel en relevant. Met de voor het IIBN 

gekozen opzet kan het bijdragen aan de economische benutting van (Vlaamse) 

biotechnologie ten behoeve van de (kleinschalige) ontwikkeling van de bio-

economie in minder ontwikkelde landen. 

 De bio-economie kan meerwaarde bieden in wetenschappelijk, maatschappelijk en 

economisch opzicht voor zowel Westerse als minder ontwikkelde landen. Omdat de 

transitie naar een bio-economie steeds meer op de politieke agenda staat (ook van 
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de minder ontwikkelde landen), kan dit de ontwikkeling van het IIBN momentum 

geven. 

 Het Facilitator Mechanism om te komen tot een IIBN is van start gegaan met een 

ambitieuze agenda. Er zijn veel inspanningen verricht en er zijn veel taken vol-

tooid. Evenwel worden de verwachtingen op dit moment nog niet volledig 

waargemaakt. Dit is voornamelijk te wijten aan (i) vertraging, (ii) het ontbreken 

van een duidelijk strategisch kader en (iii) aan het ontbreken van een goede orga-

nisatiestructuur waarbij sprake is van duidelijke afspraken over aansturing, 

taakverdeling en samenwerking.  

 Door de inhaalslag, die bedoeld was om de initiële vertraging te compenseren, is er 

minder tijd besteed aan het feitelijk ontwikkelen van een mondiaal netwerk (en alle 

aspecten die daarbij horen, zoals communicatie, het uitwerken van samenwerkin-

gen, aanbevelingen, enzovoort). 

 Het Facilitator Mechanism van het IIBN beoogt de ontwikkeling van een mondiaal 

netwerk. In de planning van het Facilitator Mechanism is onvoldoende aandacht 

besteed aan hoe dat in de praktijk zou kunnen werken en wat met dat netwerk 

nagestreefd wordt. Er is meer aandacht nodig om uit te werken hoe IIBN (op mid-

dellange termijn) als netwerk georganiseerd en aangestuurd kan worden. 

 Het opbouwen van een internationaal netwerk is een kwestie van lange adem en 

vraagt om de gerichte inzet en actieve, effectieve benutting van de individuele 

netwerken van alle betrokkenen inclusief leden van de Steering Committee, STAP 

en uitvoerders bij UNIDO en IPBO en andere betrokken instellingen en overheden. 

Voortzetting van de Vlaamse steun 

Wij adviseren het departement EWI om de financiële bijdragen  aan het Facilitator 

Mechanism onder voorwaarden voort te zetten. Het IIBN is nog niet gereed (het opbouwen 

van dit  netwerk vraagt zoals gezegd om een lange adem) en op dit moment is de 

ontwikkeling van het netwerk nog grotendeels afhankelijk van de financiële steun van 

Vlaanderen. Als die steun wegvalt, is de kans klein dat het netwerk zich verder ontwikkelt. 

Dit terwijl betrokkenen, externe deskundigen en deelnemers aan het strategisch 

werkoverleg de ‘gouden ambitie’ van het IIBN, de win-win mogelijkheden (voor Vlaanderen 

én voor de minder ontwikkelde landen) en de unieke combinatie van innovatiebeleid en 

ontwikkelingssamenwerking benadrukten. 

Ons advies om de financiële bijdragen onder voorwaarden voort te zetten komt voort uit 

onze bevinding dat het IIBN wel degelijk, en zeker in dit tijdsgewricht, de potentie heeft 

om tot een krachtig mondiaal netwerk uit te groeien, maar dat de  verwachtingen op dit 

moment nog niet waargemaakt worden. Daar liggen duidelijke redenen aan ten grondslag 

die gericht kunnen worden aangepakt. De belangrijkste voorwaarden waaronder de 

financiële bijdragen zouden moeten worden voortgezet zijn dan ook:  

 Organisatorische aanpassingen  

 het ontwikkelen van een duidelijk strategisch kader; 

 Het nadrukkelijker en meer zichtbaar positioneren van het IIBN.  

Verder zouden Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen actiever betrokken kunnen worden 

bij het  IIBN en van die betrokkenheid profiteren, om tegelijkertijd ook hun internationale 

contacten te benutten. Zo kan het IIBN als internationaal opererend netwerk verder 

uitgebouwd worden. De verbindende rol van UNIDO in ontwikkelingslanden blijft cruciaal 

om het IIBN daar onder de aandacht te brengen en de link tussen ontwikkelde en minder 

ontwikkelde landen verder te stimuleren. 
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