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Bijlage 1 

 

Evaluatie Vlaams Interuniversitair Instituut voor de Biotechnologie (VIB) 

Ontwerp van specifiek plan van aanpak 

 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

Afdeling Strategie en Coördinatie 

Afdeling Onderzoek 

 

 

 

Inleiding  

 

Het Vlaams Interuniversitair Instituut voor de Biotechnologie heeft een opdracht 

toegekend gekregen die nader wordt omschreven in de lopende beheersovereenkomst 

(2007-2011). De beheersovereenkomst (d.d. 11.01.2007) bestaat uit een generiek gedeelte 

(identiek voor alle SOC’s) en een specifiek gedeelte onder de vorm van een addendum 

(addendum 1) aan de beheersovereenkomst.  

Sinds het afsluiten van de beheersovereenkomst werd er een tweede addendum aan 

toegevoegd, met name het addendum betreffende Strategische Multidisciplinaire 

samenwerkingen (SMS) die specifiek de Strategische Multidisciplinaire Samenwerking 

“Neuro-Electronics Research Flanders” (NERF)1 (met IMEC) betreft.  

 

Plan van aanpak voor de evaluatie van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor 

Biotechnologie (VIB)  

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

De evaluatie van het VIB is voorzien enerzijds in artikel 24 van afdeling 5 en anderzijds 

in artikels 14 en 15 van het addendum 1 bij de beheersovereenkomst. In het tweede 

addendum (betreffende NERF) wordt ook verwezen naar de evaluatie.  

Concreet omvat de evaluatie in ieder geval: 

• Een analyse van de verslaggeving; 

• Een bibliometrische analyse; 

• Een oordeel door internationaal panel van experts; 

• Een benchmarking; 

• Een impactanalyse.  

Verder specificeert (het eerste addendum bij) de beheersovereenkomst met VIB ook dat er 

een evaluatie van de onderzoeksdepartementen zal worden uitgevoerd, die dan deel zal 

uitmaken van de institutionele evaluatie van VIB. In het tweede addendum tot slot wordt 

gesteld dat de evaluatie van VIB ook betrekking zal hebben op NERF.  

Voor de exacte bepalingen betreffende de evaluatie wordt verwezen naar het 

hoofddocument2.  

 

                                                 
1 Bijlage 1 bij het addendum.  
2 Evaluatie SOC’s – Ontwerp globaal plan van aanpak.  
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2. Beleidscontext 

 

Aanleiding voor het initiatief 

 

DIRV-actie3 

Vlak na de tweede staatshervorming formuleerde de Vlaamse Executieve met de DIRV-

actie4 al het belang dat ze hechtte aan bepaalde onderzoeksdomeinen. Inderdaad, in de 

betreffende beleidsnota worden de basistechnologieën van DIRV-actie opgenoemd, met 

name micro-elektronica, biotechnologie en nieuwe materialen. Elk van deze domeinen 

worden genoemd als technologiedomeinen waar Vlaanderen over capaciteiten of 

potentieel beschikt, onder meer op het vlak van wetenschappelijk onderzoek die 

beschouwd wordt als van een internationaal hoog niveau, en bijgevolg van een formaat 

zijn die garanties biedt voor de toekomst.  

Eén van de initiatieven die in het kader van de DIRV-actie in het vooruitzicht worden 

gesteld, is de oprichting van Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC).  

Het tweede initiatief betreft de organisatie van een transuniversitair postgraduaat 

programma in de biotechnologie.  

 

Vlaams Actieprogramma Biotechnologie 

Tijdens de legislatuur 1992-1995 voorzag de Vlaamse Regering verder in een aantal 

belangrijke impulsprogramma’s5, waaronder micro-elektronica en biotechnologie.  

Wat biotechnologie betreft wordt verwezen naar het economisch luik van het 

regeerakkoord dat spreekt over de economische ontwikkeling op lange termijn en de taak 

van de overheid in dit verband om deze te programmeren in specifieke sectoren met een 

groot sociaaleconomisch potentieel. Er wordt naar de biotechnologie verwezen als een van 

de domeinen die de mogelijkheid biedt om er een zwaartepunt op te bouwen.  

Er wordt verder gesteld dat Vlaanderen inmiddels dankzij het dynamisme van haar 

onderzoekers op het domein van de moleculaire biotechnologie een wereldwijde reputatie 

heeft verworven en een leidende positie in Europa heeft weten in te nemen.  

De concurrentiedruk op wereldvlak en dit zowel op het vlak van wetenschappelijk 

onderzoek als op het vlak van industriële valorisatie, maakt ondertussen een bijkomende 

stimulans voor het biotechnologisch onderzoek noodzakelijk. Bedoeling is om via 

innoverende kennisverwerving de basis te leggen voor de uitbouw van het economisch 

weefsel op middellange termijn. Aldus wordt het Vlaams Actieprogramma Biotechnologie 

in het vooruitzicht gesteld.  

 

De bedoeling van het Vlaams Actieprogramma Biotechnologie is op middellange en lange 

termijn het biotechnologisch potentieel te verstevigen. Daarom moet het actieprogramma 

enerzijds aandacht besteden aan de uitbouw en ondersteuning van de actuele kenniscentra 

en anderzijds de onderzoekscapaciteit inzake de nieuwe biotechnologische technologieën 

in de bedrijven dient te stimuleren en te optimaliseren door de samenwerking tussen de 

universitaire laboratoria en bedrijven te bevorderen. Het actieprogramma spitst zich 

bijgevolg toe op het industrieel basisonderzoek. Binnen het programma is ook voorzien in 

maatschappelijk onderzoek om knelpunten op maatschappelijk en milieutechnisch vlak 

die voortvloeien uit de aard en de toepassing van de in de biotechnologie ontwikkelde 

technieken, producten en procedés te bestuderen.  

                                                 
3 DIRV= Derde Industriële Revolutie Vlaanderen. 
4 Cf. Beleidsnota DIRV-actie (Stuk 227 (1983-1984) – Nr. 1, d.d. 18.11.1983 van het Vlaams Parlement).  
5 Cf. Beleidsbrief-Technologiebeleid in Vlaanderen (Stuk 506 (1990-1991)-Nr. 1, d.d. 06.05.1991 van het 

Vlaams Parlement; zie ook www.vlaamsparlement.be), § 4.4.2).  
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Het programma bestond uit drie krachtlijnen: 

• Het luik “Middellange termijnacties” stelde zich tot doel de op dat moment 

beschikbare academische kennis om te zetten in concrete toepassingen die door 

de in Vlaanderen gevestigde bio-industrie kunnen uitgebaat worden. Het 

betreft precompetitief onderzoek met intrinsieke innovatiemogelijkheden op 

middellange termijn. Binnen dit luik werden een aantal 

samenwerkingprojecten universiteit-bedrijfswereld geselecteerd voor 

ondersteuning.  

• In het luik “Lange termijnacties” worden een aantal “Emerging Technology 

Centres” (ETC’s) in het kader van het actieprogramma gestabiliseerd en 

uitgebouwd. Deze centra werden beschouwd als de innoverende kracht achter 

de zich ontwikkelende bio-industrie in Vlaanderen en als belangrijke bijdragers 

tot de biotechnologische competitiviteit van Vlaanderen op lange termijn.  

• Het begeleidend onderzoek is het derde luik van het programma en voorziet in 

onderzoek op economisch, maatschappelijk, juridisch en ethisch vlak, met 

daarbij een belangrijk aandeel Technology Assessment. Dit laatste wordt ook 

geïntegreerd in de twee andere luiken van het programma.  

 

De bijdrage van de overheid in het programma werd destijds geraamd op 782 miljoen 

BEF en dit binnen een totale kost van 909,5 miljoen BEF voor het totale programma.  

 

Het Vlaams Actieprogramma Biotechnologie werd als instrument beoordeeld door het 

IWT en de resultaten van deze beoordeling worden aangekondigd in de beleidsbrief “Het 

Wetenschapsbeleid in Vlaanderen”6.  

 

In de beleidsbrief “Het wetenschapsbeleid in Vlaanderen – Beleidsbrief voor 1994”7 

wordt verwezen naar de beoordeling door het IWT van de “centra voor ontluikende 

technologie”. De beoordeling had betrekking op zowel de wetenschappelijke output als op 

de wijze waarop zij er in geslaagd zijn de oorspronkelijke doelstelling te realiseren, vnl. 

m.b.t. de industriële relevantie en mogelijkheden van de ontwikkelde technologie.  

Vier van de centra werden in hun status bevestigd en een advies m.b.t. bijkomende centra 

werd voorbereid. Een beslissing van de Vlaamse Regering ter zake werd tevens in het 

vooruitzicht gesteld.  

 

Het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) 

Op 26 oktober 1994 keurde de Vlaamse Regering de Technologienota 20028 goed. Deze 

nota omvatte een concretisering van de hoofdstukken betreffende het technologiebeleid 

die eerder waren uitgewerkt binnen het project Vlaanderen-Europa 2002. 

De Technologienota was o.a. gebaseerd op een studie uitgevoerd door McKinsey in het 

kader van het eerste Vlaamse Economisch Forum.  

 

De voorstellen in de Technologienota zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën in de drie hoofddomeinen waar Vlaanderen een sterk wetenschappelijk 

potentieel heeft. Het betreft de biotechnologie, de informatietechnologie en de nieuwe 

materialen.  

                                                 
6 Stuk 239 (1992-1993) – Nr. 1 d.d. 29.10.1992 van het Vlaams Parlement. 
7 Stuk 417 (1993-1994) – Nr. 1 d.d. 05.11.1993 van het Vlaams Parlement. 
8 Cf. Beleidsbrief – Het wetenschapsbeleid in Vlaanderen – Beleidsbrief voor 1995, Stuk 624 (1994-1995) – Nr. 

1 d.d. 17.11.1994 van het Vlaams Parlement.  
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Met betrekking tot de biotechnologie werd de uitbouw van een interuniversitair instituut 

voor biotechnologie met een gemengde, maar dynamische en flexibele structuur in het 

vooruitzicht gesteld. De doelstellingen en opdrachten van dit instituut worden al in grote 

mate geconcretiseerd in de desbetreffende nota.  

 

In april 1995 besliste de Vlaamse Regering tot de oprichting van het Vlaams 

Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB).  

Een eerste beheersovereenkomst met het VIB werd afgesloten voor de periode 1996-2000, 

terwijl voor de periode na de oprichting tot en met 31 december 1995 specifieke 

overgangsmaatregelen voor de opstart waren uitgewerkt9. Deze beheersovereenkomst 

beschreef o.a. de doelstellingen, opdrachten, structuur en de financiering van het instituut. 

Het VIB werd hierbij geconcipieerd als een instelling zonder muren waarbij de 

onderzoeksgemeenschap bestaat uit gereputeerde universitaire onderzoeksploegen. Het 

VIB heeft verder nog een centrale directie en een beperkte administratieve staf.  

 

De hoofddoelstellingen van het instituut worden in de beleidsbrief met de 

beleidsprioriteiten Wetenschaps- en Technologiebeleid voor de periode 1995-199910 als 

volgt omschreven: 

• Creatie van een stabiele en stimulerende omgeving voor hoogkwalitatief 

strategisch basisonderzoek in de moderne biotechnologie in Vlaanderen. Hiervoor 

wordt aan netwerk- en zwaartepuntvorming gedaan door de creatie van een 

centraal instituut, waarin elk van de geselecteerde onderzoeksploegen zich moet 

positioneren en integreren. Met de Vlaamse universiteiten worden raamakkoorden 

afgesloten die de samenwerking tussen deze instellingen en het VIB regelen. 

• Creatie van een gestructureerde en assertieve valorisatiepolitiek voor de in 

Vlaanderen gerealiseerde onderzoeksresultaten met industriële opportuniteiten. 

Binnen het VIB moet een valorisatiecel worden opgericht. 

• De realisatie van een effectieve stimulus voor de biotech industrie in Vlaanderen, 

zowel op het gebied van onderzoek, valorisatie en als attractiepool voor 

buitenlandse investeringen. 

• Het openen van een debat over de ethische, maatschappelijke, juridische en socio-

economische aspecten van biotechnologie met bijzondere aandacht voor de 

publieksvoorlichting.  

 

 

Evolutie in de beleidscontext (sinds de opstart van het initiatief) 

 

In de beleidsbrief “Het Wetenschaps- en Technologiebeleid in Vlaanderen – 

Beleidsprioriteiten 1998”11 wordt aangegeven dat binnen de eerste opdracht van het VIB 

(de wetenschap), het onderzoek gestructureerd is in negen onderzoeksdepartementen, 

fysisch gelokaliseerd op de campussen van vier universiteiten. Dit potentieel werd verder 

nog versterkt door de selectie van vijf onderzoeksprojecten die buiten de VIB-

departementen worden ontwikkeld, maar gefinancierd door het VIB.  

Binnen de tweede opdracht van het VIB, met name de valorisatie, wordt in dezelfde 

beleidsbrief aangegeven dat het VIB aandacht moet hebben voor het stimuleren van 

ondernemerschap, aandacht moet hebben voor een professionele samenwerking met 

                                                 
9 Cf. Beleidsbrief – Het wetenschapsbeleid in Vlaanderen – Beleidsprioriteiten 1995-1999, Stuk 164 (1995-

1996) – Nr. 1, d.d. 21.11.1995 van het Vlaams Parlement.  
10 Zie vorige voetnoot.  
11 Stuk 806 (1997-01998) – Nr. 1, d.d. 10.11.1997 van het Vlaams Parlement. 
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bedrijven en bij de keuze van nieuwe onderzoeksprojecten rekening moet houden met het 

criterium van de valorisatiemogelijkheden. Het VIB moet dan ook uitgebouwd worden tot 

een excellentiecentrum met topwetenschappers die aandacht hebben voor industriële en 

maatschappelijke valorisatie. Dit concept werd uitgewerkt in de uitbouw van een 

valorisatiecel.  

M.b.t. de derde opdracht van het VIB ten slotte, met name de relatie met de maatschappij, 

wordt gesteld dat het VIB het proces van de dialoog betreffende biotechnologie tussen de 

onderzoekswereld en de maatschappij, moet ondersteunen door o.a. het aanreiken van 

correcte wetenschappelijke informatie. 

 

Bij de oprichting van het VIB werd al aangekondigd dat het instituut om de vijf jaar zou 

worden geëvalueerd. Deze intentie werd herhaald in de beleidsnota “Wetenschaps- en 

Technologiebeleid 1999-2004”12, waar werd aangegeven dat een beroep zal worden 

gedaan op een college van buitenlandse experts en dat de wijze waarop het VIB de 

gefinancierde onderzoeksgroepen heeft geëvalueerd, deel uitmaakt van de (globale) 

evaluatie van het VIB. In dezelfde beleidsbrief worden het VIB en IMEC genoemd als een 

technologische voedingsbodem (binnen hun onderzoeksdomein) voor de Vlaamse 

bedrijven in deze sectoren.  

In de beleidsbrief “Wetenschaps- en technologiebeleid – Beleidsprioriteiten 2000-2001”13 

wordt herhaald dat het belangrijk is dat het VIB (net als IMEC en VITO) voor haar 

domein en opdracht, de innovatiecapaciteit van de Vlaamse bedrijven ondersteunt, met als 

doel de Vlaamse economie sterke impulsen te geven. Tevens wordt gesteld dat na een 

eerste periode van vijf jaar, het ogenblik is aangebroken om het concept dat aan de basis 

lag van de oprichting van het VIB grondig te bekijken en waar nodig bij te sturen.  

 

Een eerste evaluatie van het VIB vond plaats in 2000. In de beleidsbrief “Wetenschaps- en 

Technologisch Innovatiebeleid – Beleidsprioriteiten 2001-2002”14 wordt aangegeven dat 

deze evaluatie van het VIB erg positief is. Inderdaad, de performantie van het instituut 

werd in het algemeen als erg goed beoordeeld en in overeenstemming met de 

beheersovereenkomst. De kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek is uitstekend, het 

valorisatiebeleid is op kruissnelheid gekomen en levert resultaten op in de vorm van 

licenties, internationale samenwerkingakkoorden en de oprichting van spin-offs. De 

opdracht “maatschappelijk luik” wordt professioneel uitgevoerd, maar moet 

geheroriënteerd worden, omdat het VIB als onderzoeksinstelling (door het 

maatschappelijk veld) als betrokken partij wordt beschouwd. De voornaamste opdracht zal 

liggen in het verstrekken van informatie in een voor de leek begrijpelijke taal.  

 

Op basis van de evaluatie werden een aantal aanbevelingen geformuleerd op knelpunten 

zoals een betere afstemming en samenwerking met de universiteiten, betere 

dienstverlening op het vlak van IPR voor de niet-VIB departementen, versterkte aandacht 

en appreciatie voor de opleiding van onderzoekers en installatie van een vaste 

wetenschappelijke adviesraad.  

 

Het opstellen van een kwaliteitsrangorde tussen de departementen en de regel dat na 

afloop van de 5-jarige beheersovereenkomst de twee minst performante departementen in 

competitie worden geplaatst, werd unaniem als contraproductief beschouwd voor de 

samenwerking tussen de VIB-departementen.  

                                                 
12 Stuk 151 (1999-2000) – Nr. 1, d.d. 12.01.2000 van het Vlaams Parlement.  
13 Stuk 454 (2000-2001) – Nr. 1, d.d. 06.11.2000 van het Vlaams Parlement.  
14 Stuk 912 (2001-2002) – Nr. 1, d.d. 07.11.2001 van het Vlaams Parlement.  
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De beleidsbrief stelt verder dat de nieuwe beheersovereenkomst rekening zal houden met 

deze aanbevelingen en dat de lopende beheersovereenkomst met één jaar zal worden 

verlengd (tot eind 2001), teneinde de continuïteit in de werking van de instelling te 

verzekeren.  

Eén van de onderzoeksdepartementen wordt ook vervangen en dit via een oproep voor het 

opnemen van nieuwe departementen binnen VIB.  

 

De nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2002-2006 werd in maart 2002 

goedgekeurd. Gegeven de zeer positieve conclusies van de afgelopen evaluatie, werd de 

toelage van het instituut ook verhoogd.  

Betreffende overeenkomst bevat een aantal expliciete bepalingen voor bijsturing en geeft 

de instelling tegelijk de mogelijkheid zijn strategische positie als excellentiecentrum beter 

uit te bouwen.  

Nieuwe elementen, rekening houdend met de evaluatie van 2000, zijn: 

• Betere afspraken met de universiteiten; 

• Uitbreiden van de activiteiten van de valorisatiecel; 

• Herziening van de opdracht van het maatschappelijk luik; 

• Aanpassen van de evaluatiemethode van de VIB-departementen en de subgroepen; 

• Meer aandacht voor de vorming van vorsers; 

• Oprichten van een wetenschappelijke adviesraad.  

De doelstellingen van het VIB zijn in de nieuwe beheersovereenkomst niet fundamenteel 

gewijzigd, behalve dat er één bepaling is bijgekomen, met name “een bijdrage leveren tot 

duurzame ontwikkeling”. 

 

In de beleidsbrief Wetenschaps- en Technologiebeleid 2003-200415 wordt aangegeven dat 

in de opbouw van een competitieve biotechomgeving niet alleen de ontwikkeling van 

kennis en de kennisdiffusie van belang zijn, maar ook de beschikbaarheid van geschikte 

infrastructuur. In 2000 heeft het VIB een bio-incubator gebouwd die inmiddels onderdak 

heeft geboden aan 7 biotechbedrijven. De beleidsbrief stelt echter dat de verdubbeling van 

de bestaande capaciteit een noodzaak is. Om Vlaamse verankering van deze bedrijven te 

verzekeren, wordt de bouw van een tweede bio-incubator in het vooruitzicht gesteld 

(2003).  

 

In 2003 heeft het Steunpunt O&O-indicatoren een domeinstudie uitgevoerd om de 

wetenschappelijke en technologische positie van biotechnologie in Vlaanderen, a.d.h.v. 

bibliometrische gegevens en octrooidata, in kaart te brengen.  

 

In de Beleidsbrief “Wetenschap en Innovatie – Beleidsprioriteiten 2005-2006”16 wordt de 

ophanden zijnde evaluatie van de lopende beheersovereenkomsten met de SOC’s 

aangekondigd.  De beheersovereenkomst 2002-2006 met VIB werd geëvalueerd in de 

eerste helft van 2006. In dezelfde periode werd ook de beheersovereenkomst met IMEC 

geëvalueerd. De beheersovereenkomst met VITO werd al in 2005 geëvalueerd.  

 

Zoals aangegeven in de beleidsbrief “Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en 

Buitenlandse Handel – Beleidsprioriteiten 2006-2007”17 was de evaluatie van het VIB in 

                                                 
15 Cf. Beleidsbrief Wetenschappen en Technologische Innovatie – Beleidsprioriteiten 2003-2004, Stuk 1909 

(2003-2004) – Nr. 1, d.d. 27.10.2003 van het Vlaams Parlement.  
16 Stuk 588 (2005-2006) – Nr. 1, d.d. 16.11.2005 van het Vlaams Parlement.  
17 Stuk 1001 (2006-2007) – Nr. 1, d.d. 30.10.2006 van het Vlaams Parlement.  
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het algemeen erg positief en in het bijzonder wat de internationale doorlichting betreft. 

Als gevolg hiervan werd de subsidie die de Vlaamse overheid aan VIB verstrekt in 2007 

verhoogd met 20% (of 6,3 miljoen euro) en dit om de scherpe ambities zoals verwoord in 

het businessplan van VIB te kunnen waarmaken.  

 

In 2006 boog het Rekenhof zich over de steun aan innovatiecentra18 en formuleerde o.a. 

een aantal aanbevelingen betreffende de wijze waarop de samenwerking tussen de 

Vlaamse overheid en de SOC’s is geregeld. Meer bepaald wees het Rekenhof op een 

gebrek aan consistentie in de beheersovereenkomsten met de verschillende SOC’s. Een en 

ander gaf aanleiding tot het uitwerken van een uniform beleidskader, o.m. gebaseerd op 

het beleidskader voor strategische onderzoekscentra en competentiepolen19. Dit leidde tot 

de opmaak van gelijklopende beheersovereenkomsten met de SOC’s, met dien verstande 

dat elke beheersovereenkomst bestaat uit een generiek gedeelte (identiek voor elke SOC) 

en een specifiek gedeelte. De nieuwe beheersovereenkomst met VIB werd afgesloten voor 

de periode 2007-2011 en omvatte – zoals hoger al aangegeven – een substantiële 

verhoging van de subsidie aan VIB.  

 

Volgens de lopende beheersovereenkomst, zijn de strategische doelstellingen van VIB de 

volgende20:  

1. Het stimuleren van de internationale uitstraling van Vlaanderen in het domein van 

de biotechnologie; 

2. Het uitbouwen van een autonome interuniversitaire structuur die een stabiele en 

stimulerende omgeving creëert voor hoogkwalitatief basisonderzoek in de 

biotechnologie in Vlaanderen; 

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

biotechnologie; 

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

biotechnologie; 

5. Het creëren van een gestructureerde valorisatiepolitiek voor in Vlaanderen 

gerealiseerde onderzoeksresultaten met industriële opportuniteiten in het domein 

van de biotechnologie; 

6. Het bevorderen van de samenwerking met de industrie in het domein van de 

biotechnologie met het 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 en bedrijven; 

7. Het bevorderen van industriële activiteit in Vlaanderen in het domein van de 

biotechnologie; 

8. Een bijdrage leveren tot duurzame ontwikkeling; 

9. 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 risico-inschatting.  

De strategische doelstellingen worden vertaald in operationele doelstellingen die 

gerelateerd worden aan de jaarlijkse performantie die van VIB wordt verwacht. De 

prestaties worden opgevolgd a.d.h.v. performantie-indicatoren.  

                                                 
18 Rapport van het Rekenhof “Subsidiëring van de kenniscentra voor innovatie”, d.d. 04.07.2006 (Stuk 37 (2006-

2007) – Nr. 1, Vlaams Parlement). 
19 VR/2006/1512/DOC.1544 
20 Artikel 2 van het addendum 1. 
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In de beleidsbrief Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse 

Handel – Beleidsprioriteiten 2008-200921 werd specifieke aandacht gevraagd voor meer 

interdisciplinariteit in onderzoek en innovatie. De toenemende interesse voor de meestal 

nog braakliggende grensgebieden tussen verschillende wetenschappelijke disciplines kan 

worden vastgesteld en gesteld wordt dat deze gebieden bijzonder vruchtbaar blijken te zijn 

voor nieuwe wetenschappelijke doorbraken. De SOC’s werden in hun nieuwe 

beheersovereenkomsten dan ook aangezet om structurele samenwerkingverbanden op te 

zetten met nationale of internationale partners die over complementaire expertise 

beschikken en waarmee door een interdisciplinaire samenwerking nieuwe onderzoeks- en 

ontwikkelingsdomeinen met maatschappelijk valorisatiepotentieel kunnen worden ontdekt 

en ontgonnen.  

Een eerste samenwerkingopportuniteit die in dit verband werd geïdentificeerd, was een 

samenwerking tussen VIB en IMEC op het grensgebied tussen neurowetenschappen en 

nano-technologieën (“neuro-electronics”). Als resultaat hiervan werd een samenwerking 

opgezet tussen IMEC en VIB met de naam “Neuro-Electronic Research Flanders 

(NERF)”. 

 

Aldus werd de beheersovereenkomst van VIB22 d.d. 22.05.2009 uitgebreid met een 

addendum betreffende de Strategische Multidisciplinaire Samenwerking. Als bijlage 1 bij 

dit addendum is de Strategische Multidisciplinaire Samenwerking “Neuro-Electronic 

Research Flanders (NERF)” met IMEC opgenomen. Dit prille initiatief moet nog verder 

op kruissnelheid komen.  

In de beleidsnota Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie 2009-201423 wordt de 

evaluatie van VIB in het vooruitzicht gesteld.  

 

 

Te verwachten evolutie in de beleidscontext 

 

In de beleidsverklaring (p. 46) van de huidige Vlaamse Regering24 wordt gesteld dat de 

Vlaamse kennisinstellingen maar ook de strategische onderzoekscentra via hun 

maatschappelijke opdrachten van onderwijs en onderzoek beschikken over een enorm 

potentieel voor kennisontwikkeling en innovatie, maar ook dat dit potentieel onvoldoende 

benut wordt. Er wordt dan ook voor geopteerd te focussen op speerpuntdomeinen zoals 

bekrachtigd in ViA binnen de doorbraak “Innovatiecentrum Vlaanderen”. De strategische 

onderzoekscentra worden hierbij onderkend als belangrijke partners.  

 

In de beleidsnota “Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie 2009-2014” wordt gewezen 

op de samenwerking tussen IMEC en het VIB betreffende het interdisciplinair 

onderzoeksprogramma voor neuro-elektronica (NERF – zie supra). Verder wordt de op 

stapel zijnde evaluatie van o.m. VIB aangekondigd.  

 

Verwacht kan worden dat de evaluatie van het VIB en dit o.a. tegen de achtergrond van 

ViA en het Pact 2020 een invloed zal hebben op de nieuwe beheersovereenkomst en ook 

op de beleidsvoering. De ontwikkelingen in de Europese context anderzijds, zullen 

mogelijk ook een invloed uitoefenen op het verdere functioneren van VIB.  

                                                 
21 Stuk 1900 (2008-2009) – Nr. 1, d.d. 24.10.2008 
22 En met IMEC. 
23 Zie http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/beleidsnota-wetenschap-innovatie-2009-2014 
24 Stuk 31 (2009) – Nr. 1, ingediend op 13 juli 2009.  
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3. Doelstellingen van de evaluatie en beoogd resultaat 

 

De doelstelling van de evaluatie wordt niet expliciet aangegeven in het generiek deel van 

de beheersovereenkomst25. In het specifieke gedeelte wordt dit wel aangegeven, nl.: 

“De investering van de investering van de Vlaamse overheid in VIB zal ten gronde 

worden geëvalueerd op basis van een kosten-baten analyse. Doel van deze evaluatie is na 

te gaan in welke mate VIB de vooropgestelde doelstellingen, zoals beschreven in art. 2 

van dit addendum bij de BHO, inclusief de PI’s heeft gerealiseerd en welke baten dit voor 

Vlaanderen heeft opgeleverd.”.  

 

Een evaluatie dient echter altijd te worden bekeken tegen de achtergrond van de 

beleidscontext. Aldus zal de evaluatie niet sensu stricto nagaan of het VIB de bepalingen 

van de beheersovereenkomst heeft nageleefd, maar rekening gehouden met de 

beleidscontext waarin VIB opereert.  

Omdat VIB in de loop van haar bestaan echter al twee maal werd geëvalueerd en omwille 

van de beperkte budgettaire ruimte, stelt de evaluatiecel van het Departement EWI voor 

meer in de breedte te evalueren dan in de diepte. Aldus wordt voorgesteld om het VIB te 

onderwerpen aan een meta-evaluatie26, echter zonder de bepalingen in de 

beheersovereenkomst betreffende de evaluatie uit het oog te verliezen.  

 

De evaluatie zal dan ook betrekking hebben op de algemene werking van het VIB en op 

de wetenschappelijke werking, maar bekeken over een langere periode (vanaf de 

oprichting van VIB) en rekening houdend met (de evolutie in) de beleidscontext (sinds 

een tiental jaar voor de oprichting van VIB). Hierbij zal de beleidsvoering van de Vlaamse 

overheid betreffende de strategische onderzoeksdomeinen en de rol van de strategische 

onderzoekscentra hierin in overweging worden genomen.  

Aldus is de evaluatie van VIB een meta-evaluatie eerder dan een gewone evaluatie. De 

inhoud van de meta-evaluatie wordt nader gespecificeerd a.d.h.v. de evaluatievragen (zie 

verder).  

 

Als resultaten van de (meta-)evaluatie worden minstens verwacht: 

• Een beoordeling van de wijze waarop het VIB haar missie, opdrachten en 

doelstellingen heeft vervuld en dit zowel in de context van de 

beheersovereenkomst als in functie van het ruime beleidskader. Dit omvat zowel 

een inhoudelijke beoordeling (prestaties op wetenschappelijk vlak (o.a. 

performantie27, prestaties met betrekking tot valorisatie en t.a.v. de maatschappij)) 

als een beoordeling van de organisatie van de werking (bedrijfsvoering in al haar 

aspecten, ook financieel).  

• Een analyse van de wijze waarop beleidscontext en –voering in het algemeen is 

geëvolueerd (sinds een tiental jaar voor de oprichting van het VIB) en dit op 

regionaal, nationaal, Europees en globaal vlak. In deze analyse dient een oordeel te 

worden gevormd over het hoe en waarom van bepaalde strategische beleidskeuzes 

betreffende het onderzoek op de eerder vermelde niveaus en de kosten/baten van 

de gemaakte keuzes. 

• Voortbouwend op het voorgaande een analyse van (de evolutie van) het belang 

van de gekozen strategische onderzoeksdomeinen binnen het geheel van het 

                                                 
25 Zie nota “Evaluatie SOC’s-Globaal plan”, deel 2 
26 Zie nota “Evaluatie SOC’s-Globaal plan”, deel 5.1 e.v.  
27 Dit omhelst o.m. de (evolutie van de) resultaten van VIB op de performantie-indicatoren.  
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wetenschappelijk onderzoek en dit in de ruime context (regionaal, nationaal, …) 

en de (evolutie van de) bijdrage van het VIB tot het eigen onderzoeksdomein. 

Beoordeling van de (evolutie van de) wetenschappelijke output in het betreffende 

onderzoeksdomein mocht er in Vlaanderen niet in geïnvesteerd zijn. 

• Analyse en beoordeling van de (evolutie van de) positie van het VIB in het 

onderzoeksdomein. (Benchmark met andere life science departementen aan 

Vlaamse instellingen in dezelfde periode). 

• Benchmark van het VIB met andere vergelijkbare instellingen en dit zowel wat 

betreft wetenschappelijke prestaties, bedrijfsvoering, valorisatie activiteiten en 

maatschappelijke dienstverlening.  

• Analyse en beoordeling van de (evolutie van de) impact van de resultaten en de 

activiteiten van het VIB en dit zowel wetenschappelijk als in de maatschappelijke 

context. Met betrekking to dit laatste wordt zowel een analyse en beoordeling van 

de economische impact als t.o.v. van de maatschappij verwacht (dit laatste betreft 

o.a. het sensibiliseren van het grote publiek t.a.v. het onderzoeksdomein van VIB).  

• Een analyse en beoordeling van (de evolutie van) het personeelsbeleid zowel bij 

VIB als bij de onderzoeksdepartementen en dit vooral wat betreft het opbouwen en 

in stand houden van het onderzoekspotentieel in Vlaanderen in het betreffende 

onderzoeksdomein. Dit laatste dient te worden bekeken tegen de achtergrond van 

het beleid van de Vlaamse overheid betreffende de loopbanen van onderzoekers. 

• Analyse en beoordeling van de wijze waarop de selectie van nieuwe 

onderzoeksgroepen gebeurt en de eventuele mogelijkheid voor de integratie van 

onderzoeksgroepen die inspelen op nieuwe trends. 

• SWOT-analyse van VIB (en haar structuren) in zowel de Vlaamse als de ruimere 

context.  

• Analyse en beoordeling van het ontwerpbeleidsplan van VIB voor de periode 

2012-2016, o.a. rekening houdend met te verwachten evoluties en dit zowel in de 

beleidscontext (Vlaanderen, Europa, ruimer) als in de onderzoeksomgeving.  

• Conclusies en aanbevelingen betreffende zowel de beleidsontwikkeling en –

implementatie op het vlak van het onderzoeksdomein van VIB als t.a.v. een 

verbeterde inschakeling van VIB in dit (nieuwe) beleid. Concrete aanbevelingen 

t.a.v. een nieuwe beheersovereenkomst worden hierbij verwacht.  

Deze analyses en beoordelingen zullen o.a. gebaseerd worden op een zelfevaluatie 

uitgevoerd door VIB (zie verder), een bibliometrische analyse opgesteld door 

ECOOM en evaluaties van de onderzoeksdepartementen van het VIB.  

 

4. Krijtlijnen en draagwijdte van de evaluatie 

De keuze voor een meta-evaluatie impliceert dat de evaluatie van het VIB ruimer bekeken 

wordt dan enkel met betrekking tot de beheersovereenkomst. De krijtlijnen worden verder 

verduidelijkt a.d.h.v. evaluatievragen. Er zal in ieder geval ook rekening moeten worden 

gehouden met de (resultaten van) eerdere evaluaties van VIB.  

 

De evaluatie dient conform de beheersovereenkomst georganiseerd te worden in de eerste 

helft van 2011. Omwille van de keuze voor een meta-evaluatie wordt de voorbereiding 

van de evaluatie eerder aangevat en zal de eigenlijke meta-evaluatie al in het najaar van 

2010 worden opgestart.  

De evaluatie zal in belangrijke mate steunen op de inbreng van externe expertise. Voor de 

uitvoering van de meta-evaluatie en de ondersteuning van het panel van internationale 

experts, zal een externe consultant worden ingeschakeld. Verder zal een bibliometrische 

analyse worden uitgevoerd door ECOOM (opdrachtbeschrijving aangehecht als bijlage 6 
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bij de nota “Evaluatie SOC’s – globale evaluatie”) en wordt – zoals eerder aangegeven – 

ook een panel van internationale experts ingeschakeld. De evaluatie zal ook ten dele 

steunen op interne expertise die beschikbaar is binnen het Departement EWI. 

De details betreffende de taken van elk van eerder genoemde actoren kunnen gevonden 

worden in deel 5.2 van de nota “Evaluatie SOC’s – globale evaluatie”.  

 

5. Evaluatievragen 

De generieke evaluatievragen kunnen teruggevonden worden in deel 5.1 van de nota 

“Evaluatie SOC’s – globale evaluatie”. 

 

Specifieke evaluatievragen met betrekking tot het VIB: 

• Welke evoluties in de “bedrijfsvoering” (zowel wetenschappelijk als 

organisatorisch) kunnen worden vastgesteld in de periode sinds de oprichting er 

van? Welke elementen28 lagen/liggen ten grondslag aan eventuele 

koerswijzigingen? In welke mate was de bedrijfsvoering efficiënt en effectief 

(wetenschappelijk, financieel, m.b.t. valorisatie en communicatie, 

personeelsbeleid,…)? Hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan “good 

governance” (cf. beheersovereenkomst).  

• Op welke wijze heeft het VIB zowel in de huidige (beheers)periode als in de 

gehele beschouwde periode invulling gegeven aan haar belangrijkste opdrachten, 

met name de onderzoeksopdracht, de valorisatieopdracht en de 

communicatieopdracht ten behoeve van de maatschappij? Welke evoluties kunnen 

in dat verband worden vastgesteld? Welke elementen lagen/liggen ten grondslag 

aan eventuele wijzigingen? 

• Welke prestaties heeft het VIB in de periode sinds de oprichting neergezet? Op 

welke scoort VIB goed en op welke minder? Wat zijn de oorzaken van deze 

verschillen en welk verband is er eventueel met de manier waarop het onderzoek 

wordt ingevuld29? Hoe kunnen mindere prestaties eventueel geremedieerd 

worden? In welke mate zijn de indicatoren die in de opeenvolgende periodes 

werden gehanteerd voldoende adequaat gebleken om de performantie van het VIB 

te meten, rekening houdend met de belangrijkste opdrachten? Zijn er voldoende 

kwalitatieve indicatoren (geweest) en zo nee, welke zouden dan in aanmerking 

kunnen worden genomen? Rekening houdende met het voorgaande, welke 

indicatoren zouden in een volgende beheersperiode gehanteerd kunnen worden en 

waarom? Een aantal van deze indicatoren zouden idealiter ook de bijdrage van het 

VIB tot het realiseren van de Vlaamse beleidsdoelstellingen moeten kunnen 

opvolgen.  

• In welke mate slaagt het VIB er in ook andere financiering aan te trekken dan de 

middelen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt? Wat is de (evolutie van 

de) verhouding tussen deze middelen over de jaren heen? Hoe kunnen de 

wijzigingen verklaard worden?  

• Zijn de gekozen onderzoeksthema’s bij VIB over de beschouwde periode 

(voldoende) vernieuwend en leveren zij een internationaal erkende bijdrage aan 

het onderzoeksdomein/vakgebied? 

• Wat is de positie van het VIB in het onderzoeksdomein en dit zowel in Vlaanderen 

als in vergelijking met andere vergelijkbare instellingen? Wat is de internationale 

                                                 
28 Dit kunnen zowel interne als externe elementen zijn, bijvoorbeeld wijzigingen in de eigen strategie (intern) of 

belangrijke wijzigingen in de beleidscontext (bijv. belangrijke wijzigingen in het Vlaamse beleid).  
29 Bedoeld worden de wijzigingen die optreden na een beheersperiode (wegvallen onderzoeksdepartementen, 

introductie nieuwe onderzoeksdepartementen). 
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rol/meerwaarde van het VIB en dit zowel met betrekking tot de opdrachten als wat 

betreft de instelling zelf? Welke meerwaarde genereert dit voor Vlaanderen? 

• Hoe presteert het VIB in vergelijking met vergelijkbare instellingen en dit wat 

betreft zowel onderzoek, valorisatie en maatschappelijke dienstverlening als wat 

betreft bedrijfsvoering? 

• Op welke wijze geeft VIB momenteel vorm aan de interuniversitaire 

samenwerking en hoe is deze samenwerking geëvolueerd sinds de oprichting van 

VIB? Zelfde vraag voor de internationale samenwerking.  

• In welke mate heeft het VIB bijgedragen aan het opbouwen en verankeren van het 

Vlaams onderzoekspotentieel? Hierbij dient onderzocht te worden in welke mate 

het VIB zowel heeft bijgedragen tot de vorming van jonge onderzoekers 

(doctoraatsopleiding) als tot het doorgroeien van postdocs in het Vlaamse 

onderzoeksweefsel. Met betrekking tot dit laatste is het de bedoeling na te gaan in 

welke mate ondersteuning wordt geboden aan postdocs en/of wordt bijgedragen tot 

hun verdere carrière(planning) en dit o.m. in het kader van de beleidsmaatregelen 

in Vlaanderen wat betreft de loopbaan van onderzoekers. Een belangrijk element 

daarin is de bijdrage die postdocs kunnen leveren tot het onderzoek in het 

algemeen en de wijze waarop geïnvesteerd wordt in het maximaal valoriseren voor 

Vlaanderen van de opgebouwde kennis van de opgeleide onderzoekers. In welke 

mate wordt op dit vlak bijvoorbeeld actief aandacht besteed aan de 

carrièreplanning van deze postdocs, eventuele rotatieschema’s, buitenlandse 

carrièrestimulering, enz. en dit ook in samenwerking met de academische 

omgeving met het oog op de ontwikkeling van een visie/strategie voor de verdere 

carrière van postdocs verbonden aan de SOC waarbij ook de aspecten van gender 

balance in overweging worden genomen (% vrouwen tijdens (biotech-

gerelateerde) studie, doctoraat, postdoc, ZAP, PI, …) en academisch versus niet-

academisch. 

• Wat zijn de effecten van de selectiewijze van (nieuwe) onderzoeksgroepen? In 

welke mate is er een mogelijkheid/kan een mogelijkheid gecreëerd worden om 

onderzoeksgroepen die inspelen op nieuw trends te integreren?  

• Wat zijn de sterke/zwakke punten van het VIB? In welke mate zijn deze al dan niet 

geëvolueerd sinds de oprichting en in welke zin? Wat zijn de opportuniteiten en 

bedreigingen waar VIB heeft voorgestaan (voorstaat) en hoe heeft (zal) VIB hierop 

ingespeeld (inspelen)? Hierbij bijzondere aandacht voor (de impact en het effect 

van) enerzijds het NERF-initiatief 

• Aansluitend op het voorgaande: in welke mate is het VIB klaar voor de toekomst, 

rekening houdend met de (te verwachten) ontwikkelingen/uitdagingen en dit zowel 

in de beleidscontext (Vlaanderen, Europees, ruimer) als in de onderzoeksomgeving 

(binnen en buiten het domein). Hierbij dient in het bijzonder rekening te worden 

gehouden met volgende aspecten:  

o Open innovatie, collaboratief onderzoek vs. patentaanvragen, startup 

creëren, … 

o Grote uitdagingen (klimaatverandering, KBBE, vergrijzing, food (supply, 

diet and disease).  

o Translationeel onderzoek. 

o Aansluiting bij Europese initiatieven: Joint Programming. 

o EIT –KICs30. 

o ESFRI. 

                                                 
30 Knowlegde Innovation Communities.  
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o Joint Technology Initiatives cf. IMI31. 

 

6. Onderdelen evaluatie en methodologie 

Dit onderdeel van de evaluatie van VIB wordt in meer detail uiteengezet in deel 5.2 van 

nota “Evaluatie SOC’s – globale evaluatie”. Met betrekking tot de samenstelling van de 

stuurgroep wordt hier een specifiek voorstel opgenomen.  

 

Stuurgroep: 

• Departement EWI: 

o Voorzitter (effectief en behoort niet tot de inhoudelijk bevoegde entiteit); 

o Secretaris (waarnemend en behoort niet tot de inhoudelijk bevoegde 

entiteit); 

o Inhoudelijk expert (effectief; behoort tot de inhoudelijk bevoegde entiteit); 

• Vertegenwoordiger minister (waarnemend); 

• Experts (effectief bijvoorbeeld uit andere departementen, zoals Landbouw); 

• Consultant (waarnemend).  

 

7. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 

(betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie) 

Zie deel 5.4 van de nota “Evaluatie SOC’s – globale evaluatie”. 

 

8. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie 

Zie deel 5.5 van de nota “Evaluatie SOC’s – globale evaluatie”. 

Het voorstel van panel32 voor de evaluatie van VIB is opgenomen als bijlage.  

 

9. Gebruik en verspreiding resultaten van de resultaten van de evaluatie 

Zie deel 5.7 van de nota “Evaluatie SOC’s – globale evaluatie”. 

 

10. Documenten beschikbaar voor de (uitvoering van de) evaluatie (andere dan 

eerder genoemd) 

• Jaarverslagen VIB; 

• Gegevens O&O-enquête specifiek voor VIB; 

• Verslag jaarlijkse controle (zoals voorzien in beheersovereenkomst); 

• Relevante beslissingen Vlaamse Regering betreffende VIB; 

• Bibliometrische analyses biotechnologie (rapport 1991-2001; 1999-2008; 2001-

2005).  

 

                                                 
31 Innovative Medicine Initiative. 
32 Voorstel opgemaakt door de dossierbehandelaar bij de afdeling Onderzoek.  


