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1 INLEIDING 

1.1 Situering van de opdracht 

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 
(KVAB) positioneert zich als autonoom, onafhankelijk en multidisciplinair 
genootschap ter beoefening en bevordering van wetenschap en cultuur. De relatie 
tussen de KVAB en de Vlaamse overheid is geregeld in een beheersovereenkomst 
die periodiek hernieuwd wordt. Voorliggende evaluatie kadert in het proces van 
hernieuwing van de lopende beheersovereenkomst 2007-2011. IDEA Consult 
werd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 
aangesteld voor het uitvoeren van de evaluatie-opdracht1. 

1.2 Doel van de opdracht 

De doelstelling van de opdracht was het uitvoeren van een evaluatie van de KVAB 
waarbij de volgende elementen centraal moesten staan: 

▪ de interne werking, zoals de werking van de bestuursorganen, het personeels- 
en financieel beleid, het ICT- en communicatiebeleid; 

▪ de inhoudelijke/wetenschappelijke werking, met bijvoorbeeld de Klassen, de 
VLAC-werking, de contactfora, het publicatiebeleid, de bibliotheek, …;  

▪ het doelgroepenbeleid en een aansluitende impactanalyse.  

Meer specifiek diende in de evaluatie aandacht besteed te worden aan de mate 
waarin de KVAB de strategische en operationele doelstellingen heeft bereikt, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met de beleidscontext. 

1.3 Aanpak op hoofdlijnen  

Om op de meest gepaste wijze een onderbouwd antwoord te kunnen geven op de 
evaluatievragen, hebben we gebruik gemaakt van een mix van methoden die 
zowel kwantitatief als kwalitatief van aard waren. We onderscheiden er vijf: 

� Er werd heel wat deskresearch uitgevoerd op publiek beschikbare 
documentatie aangevuld met bijkomende informatie en gegevens verstrekt 
door de KVAB en de Vlaamse overheid. In de loop van het project kregen we 
ook de beschikking over het zelfevaluatierapport en het ontwerp beleidsplan 
(2012-2016) van de KVAB. 

� De inzichten die we afleidden uit de analyse van de beschikbare documenten 
en gegevens werden aangevuld en verrijkt op basis van 28 interviews.  

� De KVAB werd op een aantal punten, door middel van een benchmark, 
vergeleken met 3 zusterorganisaties, met name de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW) in Nederland, de Leopoldina Nationale 
Akademie der Wissenschaften in Duitsland en de Franstalige zusterorganisatie 
in België, de L’Académie Royale de Belgique (ARB).  

� Er is ook een dubbele doelgroepenbevraging uitgevoerd, enerzijds bij 
respondenten die al deelnamen aan activiteiten van de KVAB, anderzijds bij 

                                           

1  Deze opdracht werd toegekend via het uitschrijven van de overheidsopdracht “Specifieke 
opdrachten in het kader van de evaluatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten (KVAB)” (bestek met nummer EWI-2010-13). De evaluatieopdracht 
evenals de te beantwoorden evaluatievragen zijn daarin opgenomen. 
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(jonge) doctorale en postdoctorale onderzoekers. Die bevragingen hebben 
toegelaten om ook het perspectief van de doelgroepen in rekening te brengen 
bij het beantwoorden van de evaluatievragen2.  

� Tenslotte werd het ontwerp eindrapport becommentarieerd door een 
buitenlands expert, Dr. Koen Hilberdink, Hoofd van de afdeling Genootschap 
van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.  

1.4 Inhoud samenvatting 

Na deze inleiding geven we in hoofdstuk 2 een korte beschrijving van de KVAB.  

In hoofdstuk 3 presenteren we onze globale SWOT-analyse van de KVAB en in 
hoofdstuk 4 onze aanbevelingen, zowel richting beleidsmakers als richting KVAB. 

De SWOT en de aanbevelingen zijn gebaseerd op de conclusies met betrekking 
tot de evaluatievragen die we in het kader van deze opdracht hebben 
beantwoord. Voor deze evaluatievragen en de bijhorende conclusies verwijzen we 
de lezer naar het eigenlijke rapport. Ook onze aanbevelingen met betrekking tot 
de afzonderlijke KVAB-activiteiten hebben we niet hernomen in deze 
samenvatting.  

 

                                           
2  De respons bedroeg 40% voor het KVAB-bestand, 50% voor het bestand van de jonge 

onderzoekers. 
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2 DE KVAB IN HET KORT  

2.1 Ontstaansgeschiedenis 

De voorloper van de KVAB (De Koninklijke academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten genoemd) splitste zich in 1938 af van de Nationale 
Belgische Academie. De Nationale Academie bleef in eerste instantie tweetalig 
met leden uit het Noorden en het Zuiden van het land. Dit leidde tot verwarrende 
situaties met de Vlaamse Academie, en in 1971 werd de Nationale Academie 
afgeschaft en twee evenwaardige eentalige Academies opgericht. 

Sindsdien kent België dus een Nederlandstalige academie behorende tot de 
Vlaamse Gemeenschap, de KVAB, en een Franstalige behorende tot de Franstalige 
Gemeenschap, de L’Académie Royale de Belgique (ARB). 

2.2 Doelstellingen  

De KVAB positioneert zich als autonoom, onafhankelijk en multidisciplinair 
genootschap ter beoefening en bevordering van wetenschap en kunst. De KVAB is 
een ontmoetingsplaats waar wetenschappers en kunstenaars uit diverse 
disciplines ideeën uitwisselen en met elkaar in discussie gaan. In internationaal 
opzicht tracht de KVAB buitenlandse toponderzoekers voor beperkte tijd aan te 
trekken, werkt zij samen met buitenlandse zusterinstellingen en behartigt zij de 
belangen van de Vlaamse onderzoeksgemeenschap. 

De KVAB streeft ten minste volgende strategische doelstellingen na (cfr. 
Beheersovereenkomst 2007-2011): 

• de Academie treedt op als forum voor Vlaamse wetenschappers en 
kunstenaars. Zij organiseert activiteiten om hen samen te brengen en de 
dialoog tussen disciplines te faciliteren (forumfunctie); 

• de Academie bevordert de wisselwerking tussen Vlaamse en buitenlandse 
wetenschappers door de inrichting van het VLAC of Vlaams Academisch 
Centrum (interactieve functie); 

• de Academie bevordert de communicatie tussen wetenschappers en 
kunstenaars en het brede publiek, zowel om de dialoog tussen disciplines te 
bevorderen als om het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en kunst 
te versterken (communicatieve functie). 

2.3 Activiteiten 

De KVAB ontplooit verschillende actielijnen om haar doelen te realiseren, zoals: 

• de bevordering van wetenschap en cultuur: 

o eigen activiteiten via het opzetten van Klasse-vergaderingen 
(Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten en Technische 
Wetenschappen);  

o het VLAC, waarbij jaarlijks een 10-tal fellowships worden uitgereikt voor 
een verblijf van buitenlandse toponderzoekers aan de Academie en dit 
voor een periode van in principe 10 maanden; 

o de organisatie van contactfora en symposia; 

o publicaties van monografieën van jongere onderzoekers en van 
langlopende reeksen van historische documenten; 

o het uitreiken van kunst- en wetenschappelijke prijzen; 

o de activiteiten van het Vlaams Instituut voor Geschiedenis (VIGES). 
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• beleidsvoorbereidende en instruerende activiteiten: 

o symposia en lezingen in het kader van het Centrum voor Europese Cultuur 
(CEC); 

o de jaarlijkse Lentecyclus, bestaande uit zittingen en lezingen over een 
maatschappelijk thema; 

o de opmaak van adviezen en standpunten onder de vorm van KVAB-
standpunten; 

o de activiteiten van de Vlaamse Academische Stem (VLAST). 

• samenwerking met andere instellingen in België, zoals bijvoorbeeld KANTL3, 
RASAB4 of ook met het FWO5 en de VRWI6; 

• samenwerking met vergelijkbare Academies in het buitenland, en onder de 
koepel van internationale organisaties zoals bijvoorbeeld ALLEA7, EASAC8, 
ICSU9, European Science Foundation, … 

2.4 Financiering en bestedingen 

De KVAB ontving in 2010 1,08 miljoen euro subsidies vanwege de Vlaamse 
overheid. Daarnaast haalde de KVAB in hetzelfde jaar nog ongeveer €86.500 aan 
omzet voor het ter beschikking stellen van lokalen en infrastructuur voor derden 
en door de verkoop van publicaties.  

Op basis van de bestedingsanalyse opgenomen in de zelfevaluatie van de KVAB 
blijkt dat in 2010 het aandeel van de loonkosten ongeveer 38% bedroeg. 
Ongeveer 19% ging naar de werkingskosten en 26% naar het VLAC als 
vergoeding voor de buitenlandse en Vlaamse toponderzoekers.  

2.5 Bestuur van de KVAB 

Conform art. 33 en 36 van de statuten van de KVAB voert de Bestuurscommissie 
het algemene beleid van de KVAB en bestaat ze uit de Voorzitter van de KVAB, de 
Bestuurders, de Onderbestuurders en Aftredende Bestuurders van de vier 
Klassen, een vertegenwoordiger van elke Klasse en de Vast Secretaris. De 
aftredende Voorzitter heeft gedurende het jaar dat volgt op zijn/haar mandaat 
ook zitting in de Bestuurscommissie, net als de aantredende Voorzitter in het jaar 
dat zijn/haar mandaat voorafgaat. De Vlaamse overheid is niet vertegenwoordigd 
in de Bestuurscommissie van de KVAB. 

Conform art 42 van de statuten is het Bureau belast met het dagelijkse bestuur. 
Het Bureau bestaat uit de Voorzitter, de Vast Secretaris en de vier 
Klassenbestuurders. 

2.6 Evoluties in de (beleids)context 

• In 1998 werd de beheersovereenkomst 1999-2003 afgesloten tussen de 
Academie en de Vlaamse overheid. De Academie kreeg een nieuwe (huidige) 

                                           

3  Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en Letterkunde  
4  The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium 
5  Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen 
6  Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie 
7  ALL European Academies 
8  European Academies Science Advisory Council 
9  The International Council for Science 
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naam en nam de rol op als Vlaams Kennis- en Cultuurforum. De 
werkingstoelage (dit is exclusief de personeelsmiddelen) werd verdubbeld. 

• In 2007 werd de nieuwe beheersovereenkomst 2007-2011 ondertekend op 
basis van een eigen beleidsplan en met de introductie van een eigen 
personeelsregeling. 

• Het Vlaams Instituut voor Geschiedenis (VIGES) werd opgericht in 2007. 

• In 2008 komen er nieuwe statuten met enerzijds de vervanging van het 
voormalige Comité van de Academie voor Wetenschappen en Techniek 
(CAWET) door de Klasse van de Technische Wetenschappen en anderzijds de 
uitbreiding van de Klassen van 30 naar 40 “gewone” leden.  

• In 2010 is een nieuwe Vast Secretaris aangesteld. 
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3 SWOT 

3.1 Sterke punten 

• Het multidisciplinair en interuniversitair karakter van vele activiteiten maakt 
dat de KVAB tamelijk uniek is als actor, cfr. de samenstelling van de Klassen, 
de Klassen onderling, de combinatie van wetenschappen en kunst. Dit laat toe 
om actuele problemen vanuit een multidisciplinair perspectief te bekijken. 

• De KVAB is ongebonden en neutraal. Als organisatie staat ze los van elke 
levensbeschouwing of politieke overtuiging. Academici uit verschillende 
universiteiten komen er in contact met elkaar op “neutraal” terrein en staan er 
niet in een onderlinge concurrentieverhouding. Dit laat de KVAB toe om taken 
op te nemen die supra-universitair zijn.  

• De KVAB organiseert een groot aantal activiteiten met de relatief beperkte 
middelen waarover ze beschikt, zowel financieel als in personele termen: de 
Klasse-vergaderingen, de activiteiten van de werkgroepen en commissies, het 
VLAC, de contactfora, de publicaties, de CEC-activiteiten, de prijsuitreikingen, 
… De uitbreiding van de activiteiten (bijvoorbeeld de oprichting van de 4de 
Klasse van de Technische Wetenschappen) is gerealiseerd zonder een 
uitbreiding van de middelen. 

• De KVAB is een ontmoetingsplek van Vlaamse academische excellentie in 
Brussel.  

• De KVAB presteert volgens de respondenten die de KVAB kennen globaal 
alsook op het niveau van de activiteiten die ze organiseert (zeer) goed. De 
activiteiten sluiten goed aan bij de behoeften van de deelnemers. 

• Er is sprake van een toegenomen dynamiek (intern) en openheid (extern) die 
zich ontwikkeld heeft in de afgelopen 5 - 10 jaar (cfr. de open procedure voor 
nieuwe leden, de oprichting van de Klasse van de Technische Wetenschappen, 
de organisatie van activiteiten die een ruimer publiek beogen dan de Klasse-
leden, de verjonging en vervrouwelijking, …). 

• Het participatief model van bestuur laat toe dat geïnteresseerde leden zeer 
betrokken kunnen zijn bij het bestuur van de KVAB. 

• De staf die de werking van de KVAB ondersteunt is zeer geëngageerd met een 
grote zin voor verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor de talrijke Klasse-
leden die zich vrijwillig inzetten voor allerhande bestuurstaken.  

• De KVAB beschikt over een mooie locatie wat in vele interviews werd 
aangehaald als een unieke troef, in het bijzonder voor activiteiten die extern 
georiënteerd zijn zoals de contactfora, de CEC-activiteiten, de Lentecyclus en 
het VLAC.  

• Het toevoegen van een intranet (WebFileManager) aan de KVAB-website heeft 
toegelaten om de relatie met de Klasse-leden te intensiveren. 

3.2 Zwakke punten 

• De KVAB ontplooit een té breed spectrum aan activiteiten, met een gebrek 
aan focus en samenhang. Het is erg lastig om een goed inzicht te verkrijgen in 
wat de KVAB allemaal doet, hoe al deze activiteiten samenhangen met de 
missie en doelstellingen van de KVAB en hoe ze elkaar onderling versterken. 

• Het ontbreekt aan een duidelijke visie over de basisfuncties en –bijdragen die 
de KVAB kan leveren tot het Vlaamse maatschappelijk debat, zowel bij de 
KVAB zelf als bij de bevoegde overheid. Er is geen overtuigende beschrijving 
van de missie en doelstellingen van de KVAB in relatie tot haar 
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maatschappelijke rol: wat wil en kan de KVAB betekenen voor Vlaanderen? Dit 
geldt voor de KVAB, maar ook de Vlaamse overheid dient duidelijker aan te 
geven wat zij verwacht van de KVAB. 

• De (maatschappelijke) meerwaarde van de activiteiten die de KVAB ontplooit, 
op basis waarvan overheidsfinanciering te verantwoorden is, is niet voor alle 
activiteiten (bijvoorbeeld de CEC-activiteiten of VLAST) even duidelijk. 

• De KVAB heeft een beperkt vermogen tot strategieontwikkeling. Men is 
inhoudelijk minder vertrouwd met strategieontwikkeling, planning en 
opvolging, en procesmatig is men er niet op georganiseerd. Het resultaat is 
dat het ontwerp beleidsplan (opnieuw) onvoldoende is. Ook binnen de 
bestuursorganen krijgt strategieontwikkeling te weinig aandacht. 

• De KVAB heeft maar een beperkte relevantie voor de beleidsmakers. Als 
organisatie zijn ze relatief onbekend bij beleidsmakers en hun Standpunten 
zijn beperkt bruikbaar voor de beleidsmakers. In de huidige 
beheersovereenkomst is er ook geen taakstelling inzake beleidsondersteuning 
opgenomen. 

• De KVAB heeft een beperkte uitstraling naar het ruimere publiek. De 
bevraagde doctorale en postdoctorale onderzoekers kennen de KVAB niet 
(68%) of slechts in beperkte mate (29%).  

• De KVAB is voor veel van haar activiteiten afhankelijk van een beperkt aantal 
actief verantwoordelijken. Veel activiteiten/initiatieven zijn afhankelijk van de 
(vrijwillige) inzet van individuele leden (Bestuur Klassen, VLAC, VIGES, …) 
met slechts een beperkte structurele ondersteuning vanuit de kleine staf. 
Gegeven de leeftijdsstructuur van deze vrijwilligers is dat niet zonder risico 
voor de continuïteit van de werking. De meeste initiatieven komen bottom-up 
van de leden, waarbij de staf een volgende rol heeft.  

• Er is een structureel financieel tekort voor de huidige werking van de KVAB 
waardoor de KVAB operationeel verlieslatend is sinds 2008. De KVAB vangt dit 
de facto op door langdurig afwezige personeelsleden (bijvoorbeeld door 
zwangerschap) niet te vervangen. 

• Er is een gebrek aan professioneel management van de organisatie: er is geen 
echt personeelsbeleid, er is een gebrek aan expertise en efficiëntie in de 
uitvoering van sommige taken, de begrotingsopmaak is zeer rudimentair, de 
uitgaven worden onvoldoende opgevolgd, … 

• Er is slechts een beperkte structurele interactie met de andere Vlaamse 
actoren zoals de universiteiten, het FWO, de VRWI en de 
onderzoeksinstellingen. 

• Ook de interactie met de voogdijoverheid beperkt zich tot de opvolging van de 
formele verplichtingen in het kader van de beheersovereenkomst. 

• De website is weinig wervend en er is een gebrek aan communicatie op maat 
door het ontbreken van een communicatieplan en de middelen om dit uit te 
voeren. 

3.3 Opportuniteiten  

• Er is binnen de KVAB een momentum om een echte strategische visie te 
ontwikkelen en keuzes te maken, in samenspraak met de voogdijoverheid. De 
interne werkgroepen die actief zijn binnen de KVAB rond een aantal 
problematieken m.b.t. het functioneren van de organisatie, hebben een 
positieve dynamiek teweeg gebracht. Het afsluiten van de nieuwe 
beheersovereenkomst is belangrijk als hefboom.  
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• De KVAB heeft een aantal unieke troeven (interdisciplinair, interuniversitair, 
onafhankelijk, excellentie) om haar functies uit te voeren. Ze heeft daardoor 
het potentieel om uit te groeien tot een relevante actor wat betreft (1) de 
ondersteuning van het wetenschaps- en innovatiebeleid, (2) de vulgarisatie en 
communicatie van wetenschap bij het grote publiek en (3) de bijdrage tot het 
maatschappelijk debat. Zo vergen steeds meer maatschappelijke uitdagingen 
een multidisciplinaire benadering (de vergrijzing, de rol van biotechnologie, de 
kostprijs van de gezondheidszorg, …) waarvoor de KVAB in principe uitgerust 
is/kan zijn om er advies over te verlenen en er communicatie activiteiten rond 
op te zetten. 

• Vanuit een aantal werkgroepen (in het bijzonder die rond het personeelsbeleid 
en rond communicatie) zijn er interessante voorstellen geformuleerd die de 
KVAB als organisatie zouden versterken. 

• Door de verjonging van de Klasse-leden zijn er meer Klasse-leden uit de 
actieve onderzoeksgemeenschap die ook de huidige beleidscontext beter 
kennen.  

3.4 Bedreigingen 

• De huidige dynamiek dreigt uit te sterven wanneer er (bijvoorbeeld door 
budgetbeperkingen) geen ruimte is voor nieuwe initiatieven of uitbreiding van 
bepaalde activiteiten.  

• De uitbreiding met jonge Klasse-leden riskeert in de praktijk niet zoveel te 
veranderen omdat de jongere leden niet zo regelmatig aanwezig kunnen zijn.  

• Er is kans op personeelsverloop indien het toekomstperspectief onzeker is en 
er onvoldoende doorgroeimogelijkheden zijn.  
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4 AANBEVELINGEN 

• Er moet een grondige strategische discussie gevoerd worden over de 
positionering en taakstelling van de KVAB in het Vlaamse landschap, van 
waaruit vervolgens de missie en strategische doelstellingen kunnen worden 
afgeleid, de operationele doelstellingen, … en dit als basis voor de opmaak 
van de nieuwe beheersovereenkomst. 

o De functies zoals gespecificeerd in de lopende beheersovereenkomst 
kunnen het uitgangspunt blijven. 

o De KVAB schrijft een nieuw ontwerp beleidsplan, rekening houdend met 
de evaluatieresultaten en aanbevelingen van het evaluatierapport. 

o De voogdijoverheid schept duidelijkheid over de taakstelling (in het 
bijzonder rond de eventuele rol inzake advisering en inzake 
wetenschapscommunicatie) en beschikbaar budget. 

Deze discussie is ook bij de KNAW in Nederland gevoerd de afgelopen jaren. 
Bij het bureau van de KNAW is een reorganisatie doorgevoerd met als 
sleutelbegrippen professionalisering, zakelijkheid en maatschappelijke 
uitstraling en meerwaarde. De KNAW tracht zich nadrukkelijk te 
herpositioneren als eigentijdse Academie met een (pro-)actieve rol binnen de 
huidige maatschappelijke context, en haar activiteiten (lezingen/symposia, 
prijzen, publicaties, …) worden aan de hand van deze sleutelbegrippen 
opnieuw tegen het licht gehouden. 

• In het licht van haar (nieuwe) missie en strategische doelstellingen moet de 
KVAB haar kernactiviteiten bepalen samen met de bijhorende doelstellingen 
en doelgroep(en). 

o De KVAB moet daarbij bijzondere aandacht besteden aan de wijze waarop 
ze meer maatschappelijke meerwaarde en visibiliteit kan creëren op basis 
van haar unieke kenmerken (interdisciplinariteit en multidisciplinariteit, 
het ongebonden, onafhankelijk en neutraal karakter van de organisatie, de 
wetenschappelijke excellentie van haar leden, de mooie locatie in Brussel, 
…), aan de complementariteit met bestaande actoren en aan het onderling 
versterkend karakter van haar activiteiten. 

o Aanknopingspunten in de evoluerende beleidscontext kunnen onder 
andere zijn: het multidisciplinair karakter van de maatschappelijke 
problemen waarmee we worden geconfronteerd, de internationalisering 
van het (wetenschaps- en innovatie)beleid, het toenemend belang van de 
promotie van wetenschappen en techniek.  

o Niet-kernactiviteiten moeten kunnen worden gestopt, afgebouwd en/of 
afgestoten en aan derden overgelaten. 

o Het is in het algemeen wenselijk dat de KVAB (nog) meer naar buiten 
treedt, door het ruimer open stellen van meer activiteiten voor niet-leden 
en door meer communicatie en visibiliteit. 

In Nederland wil de KNAW binnen de afdelingen en secties (Klassen) de 
activiteiten meer en meer discipline- en sectie-overschrijdend organiseren 
rond thema’s die een zo breed mogelijk (wetenschappelijk) publiek 
aangaan. Dit kunnen theoretische onderwerpen zijn (bijvoorbeeld het 
gebruik van wetenschappelijke modellen) of maatschappelijke thema’s 
(bijvoorbeeld migratie). Aandachtspunt hierbij moet ook zijn wat er met 
de uitkomsten van zo’n bijeenkomst gebeurt. De KNAW tracht 
tegenwoordig al haar activiteiten meer uitstraling te bezorgen. 
Themabijeenkomsten zijn open voor iedereen. Gesloten bijeenkomsten 
voor alleen sectie-leden hebben een informeler “club” karakter met 
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bijvoorbeeld “dispuutsavonden” waar er gediscussieerd wordt over een 
aantal onderwerpen, per tafel. 

• Er moet meer interactie komen tussen de KVAB en haar voogdijoverheid dan 
alleen in de context van de opvolging van de naleving van de 
beheersovereenkomst. De KVAB zelf spreekt in het ontwerp beleidsplan van 
de oprichting van een adviesraad. 

o Er zou (minstens) jaarlijks een werkvergadering met het departement EWI 
kunnen plaatsvinden op basis van een duidelijke agenda met een ex post 
en een ex ante perspectief (bijvoorbeeld ex post: jaarverslag, 
jaarrekening, performantie-indicatoren, …; ex ante: jaarplanning, 
begrotingsvoorbereiding, adviesfunctie, …).  

o Het is aangewezen dat de Vlaamse overheid vertegenwoordigd is in de 
KVAB-bestuursorganen (bijvoorbeeld in de Bestuurscommissie, indien 
deze een meer strategisch karakter krijgt – zie infra). Dit hoeft niet ten 
koste te gaan van de onafhankelijkheid van de KVAB (met raadgevende 
stem).  

• De KVAB moet op zoek gaan naar aanvullende financieringsmogelijkheden 
buiten de dotatie van de Vlaamse overheid, zonder dat dit haar 
onafhankelijkheid ondermijnt.  

o “Sponsoring” moet weloverwogen gebeuren, bijvoorbeeld niet of zeer 
selectief met commerciële partners. 

o De KVAB zou samenwerking kunnen opzoeken met partners waarmee 
gezamenlijk bestaande, overlappende activiteiten worden uitgevoerd zodat 
de kosten gedeeld kunnen worden (tentoonstellingen, concerten, 
prijsuitreikingen, …).  

In Nederland zoekt de KNAW bij het organiseren van activiteiten ook 
structureel naar partners/co-organisatoren. Dit inspireert, geeft meer 
aanzien aan het evenement, en verbreedt het publiek. De KNAW heeft 
bijvoorbeeld een structurele samenwerking met een cultureel centrum in 
Amsterdam (Spui25). 

o Projectgebonden financiering is een andere mogelijkheid, bijvoorbeeld 
door deelname in een FP8-programma ter ondersteuning van fellowship-
programma’s.  

Zoals de Inspectie van Financiën in het verleden al heeft bepleit, zou er in de 
nieuwe beheersovereenkomst een in jaarlijkse stappen opgebouwd doel 
inzake externe financieringsmiddelen kunnen worden gesteld. 

• De Bestuurscommissie moet een meer strategisch karakter krijgen en het 
forum worden waar de visie en strategie van de KVAB worden bepaald op 
(middel)lange termijn. Dit laat ook een scherper onderscheid toe in de 
taakstelling tussen Bureau en Bestuurscommissie.  

• De KVAB moet op een meer professionele manier worden bestuurd. 
Noodzakelijke elementen zijn:  

o de ontwikkeling van een personeelsbeleid, op maat van de organisatie, 
met onder andere meer aandacht voor opleiding, de introductie van 
functionerings- en evaluatiegesprekken en het aanbieden van een 
loopbaanperspectief waarbij indien mogelijk meer functieniveaus worden 
onderscheiden. Hierbij kan worden voortgebouwd op de suggesties vanuit 
de werkgroep “personeel”; 

o de versterking van de competenties inzake begrotingsopmaak, financiële 
bedrijfsvoering en rapportage en contactenbeheer; 
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o het minder afhankelijk maken van kernactiviteiten van de inzet van 
vrijwilligers-Klasse-leden door een versterking van de rol van de staf in de 
organisatie van deze activiteiten. 

Ook de externe KNAW-expert beklemtoonde de behoefte aan 
professionalisering van het management van de KVAB. Bij de KNAW is dit 
gescheiden van de leden. De president (voorzitter) van de Academie wordt 
voor 4 jaar gekozen vanuit de leden, kan zijn creativiteit intern voluit 
benutten en functioneert als uithangbord van de KNAW. Intern werkt hij 
samen met de algemeen directeur, die de dagelijkse leiding heeft over de 
bedrijfsvoering van de Academie en haar verschillende uitvoerende en 
ondersteunende afdelingen (financiën, ICT, Personeel en Organisatie, 
communicatie, …). Deze afdelingen staan volledig los van de leden. Het 
management gebeurt dus niet vanuit de leden, maar vanuit de staf. Het 
bestuur van de KNAW bepaalt de strategische agenda, maar bij de 
totstandkoming is ook het bureau van de KNAW betrokken. Zo kan het bureau 
van de KNAW een volwaardige positie innemen ten opzichte van de leden en 
is de continuïteit van de organisatie verzekerd. 

Uiteraard zijn de schaalniveaus van beide Academies niet te vergelijken. Een 
dergelijke professionalisering van de organisatie kan maar onder voorwaarde 
dat men de beschikking heeft over de juiste en voldoende middelen om deze 
structuur te onderhouden. Er is echter in ieder geval behoefte binnen de KVAB 
aan een volwaardige manager met voldoende autoriteit. Zo’n persoon zou 
goed geplaatst zijn om het herpositionerings-/hervormingsproces van de 
KVAB in goede banen te leiden. 

• De KVAB moet professioneler gaan communiceren. Aanbevolen initiatieven 
zijn: 

o de opmaak van een communicatiebeleidsplan. Hierbij kan worden 
voortgebouwd op de suggesties van de werkgroep “communicatie”; 

o de aanstelling van een voltijdse communicatieverantwoordelijke ter 
ondersteuning van de externe visibiliteit van de KVAB; 

o de ontwikkeling van een nieuwe interactieve website en huisstijl.  


