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Inleiding  

 

Het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) heeft een opdracht toegekend 

gekregen die nader wordt omschreven in de lopende beheersovereenkomst (2007-2011). 

De beheersovereenkomst 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.  

De beheersovereenkomst met IMEC (d.d. 11.01.2007) werd sinds het afsluiten er van, 

uitgebreid met 2 addenda: 

• Addendum 2 d.d. 22.05.2009 betreffende de Strategische Multidisciplinaire 

Samenwerking. Als bijlage 1 bij dit addendum is de Strategische 

Multidisciplinaire Samenwerking “Neuro-Electronic Research Flanders 

(NERF)” met VIB opgenomen; 

• Addendum 3 (niet gedateerd – ontwerp goedgekeurd door VR d.d. 15.05.2009) 

betreffende de nieuwe juridische structuur van IMEC, met name IMEC 

International. 

 

Plan van aanpak voor de evaluatie van het Interuniversitair Micro-Elektronica 

Centrum (IMEC)  

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

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

in artikel 8 (afdeling 5) van het addendum 1 bij de beheersovereenkomst. In het tweede 

addendum (betreffende NERF) wordt ook verwezen naar de evaluatie, evenals in het 

addendum 3. 

Concreet omvat de evaluatie in ieder geval: 

• Een analyse van de verslaggeving; 

• Een bibliometrische analyse; 

• Een oordeel door internationaal panel van experten; 

• Een benchmarking; 

• Een impactanalyse.  

Verder specificeert (het eerste addendum bij) de beheersovereenkomst met IMEC 

betreffende de evaluatie vooral hoe het panel van externe experten dient te worden 

samengesteld. In het tweede addendum wordt gesteld dat de evaluatie van IMEC ook 

betrekking zal hebben op NERF, terwijl in het derde addendum voor de evaluatie wordt 

gesteld dat de evaluatie ook rekening zal houden “met de gedefinieerde positieve 

gevolgen”. 
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Voor de exacte bepalingen betreffende de evaluatie wordt verwezen naar het 

hoofddocument1.  

 

2. Beleidscontext 

 

Aanleiding voor het initiatief 

 

DIRV-actie2 

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

actie3 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.  

 

IMEC wordt in de Beleidsnota DIRV-actie voorgesteld als een laboratorium dat inspeelt 

op de uiterst snelle technologische evolutie en onderzoek zal verrichten dat vijf à tien jaar 

vooruitloopt op wat de industrie nodig heeft.  

Concreet wordt het onderzoek gericht op: 

• De ontwikkeling van door computers gesteunde ontwerpmethodes, ter 

ondersteuning van de bedrijven gespecialiseerd in ontwerp en ontwerpmethoden 

van VLSI (very large scale integration); 

• De ontwikkeling van submicrontechnologie en verbindingstechnieken die aan de 

basis liggen van de volgende generatie van VLSI-chips, geïntegreerde optica, 

akoestische oppervlaktegolven, sensoren en omzetters; 

• Het gebruik van deze ontwerpmethoden en van de vereiste technologie om het 

concept van nieuwe industrieel belangrijke systemen uit te testen; 

• De vorming van specialisten in deze disciplines.  

 

Het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) 

Op 21 december 1983 besliste de Vlaamse Regering tot de oprichting van de vzw IMEC, 

als uitvoering van het luik “micro-elektronica” van de DIRV-actie. In 1986 werden de 

nieuwe gebouwen betrokken. 

De eerste overeenkomst met IMEC werd d.d. 17.04.1991 goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering en had betrekking op de periode 1991-1995.  

Het jaarlijks budget van IMEC bedroeg in 19924 1,4 miljard BEF waarvan 800 miljoen 

BEF onder de vorm van een rechtstreekse toelage van de Vlaamse overheid. IMEC 

genereerde op dat ogenblik dus zelf al 42% van de eigen begroting.  

                                                 
1 Evaluatie SOC’s – Ontwerp globaal plan van aanpak.  
2 DIRV= Derde Industriële Revolutie Vlaanderen. 
3 Cf. Beleidsnota DIRV-actie (Stuk 227 (1983-1984) – Nr. 1, d.d. 18.11.1983 van het Vlaams Parlement; zie ook 

www.vlaamsparlement.be).  
4 Cf. Beleidsbrief –Het Wetenschapsbeleid in Vlaanderen – Beleidsprioriteiten voor 1992 (Stuk 180 (BZ 1992) – 

Nr. 1, d.d. 29.04.1992 van het Vlaams Parlement).  
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Het interuniversitair luik van IMEC wordt waargemaakt door aan de universiteiten 

volgende diensten ter beschikking te stellen: 

• Geavanceerde hardware en software; 

• Prototyping van semi-custom en full custom halfgeleiders; 

• Apparatuur en onderzoekers voor onderzoek dat complementair is aan datgene wat 

in de geassocieerde laboratoria wordt verricht; 

• Aanvaarden van thesisstudenten (licentiaat en doctoraat). 

Via de INVOMEC-afdeling werd verder hard- en software ter beschikking gesteld van de 

toenmalige 13 industriële hogescholen.  

 

 

Evolutie in de beleidscontext (sinds de opstart van het initiatief 

 

Tijdens de legislatuur 1992-1995 voorzag de Vlaamse Regering binnen het 

technologiebeleid verder in een aantal belangrijke impulsprogramma’s5, waaronder micro-

elektronica en biotechnologie.  

 

Betreffende micro-elektronica wordt in de beleidsbrief Technologiebeleid6 gewezen op de 

het belang er van. Inderdaad, het onderzoeksgebied micro-elektronica wordt als een 

belangrijke Vlaamse technologie-as onderscheiden en verder wordt gewezen op de 

substantiële financiering die de Vlaamse overheid in dit verband aan IMEC toekent. In de 

begroting van 1991 wordt rekening gehouden met een maximale financiering van de 

werkingkosten tot een niveau van 800 miljoen BEF.  

Ook wordt in diezelfde beleidsbrief de inwerkingtreding van een nieuw 

samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest en IMEC aangekondigd en dit voor de 

periode 1991-1995. Tezelfdertijd wordt aangekondigd dat in 1991 een wetenschappelijke 

en economische evaluatie van het initiatief zal plaatsvinden, zodat na meer dan vijf jaar 

werken een balans kan worden opgesteld van de resultaten van de jarenlange 

overheidsinspanning.  

 

In de beleidsbrief is ook veel bekommernis voor KMO’s en hun onderzoeksnoden. Op het 

vlak van micro-elektronica wordt gesteld dat IMEC de komende jaren bijzondere aandacht 

aan deze noden zal moeten besteden.  

In de nieuwe overeenkomst die in het vooruitzicht wordt gesteld, wordt daar expliciet naar 

verwezen en IMEC krijgt de taak in de komende periode een aantal accenten verder uit te 

bouwen ter versteviging van het industrieel weefsel in Vlaanderen op het vlak van micro-

elektronica.  

 

Tot slot heeft de beleidsbrief ook aandacht voor het feit dat micro-elektronica een snel 

evoluerend domein is dat ook veel investeringen vereist en dit i.h.b. voor de 

submicrontechnologie. Daarom wordt aangekondigd dat het noodzakelijk is een globale 

wetenschappelijke en economische evaluatie uit te voeren.  

Dit onderzoek wordt toevertrouwd aan de GIMV en bevat ook een luik verkennend 

onderzoek. Inderdaad, de bedoeling van de aangekondigde evaluatie is ook een antwoord 

                                                 
5 Cf. Beleidsbrief-Technologiebeleid in Vlaanderen (Stuk 506 (1990-1991)-Nr. 1, d.d. 06.05.1991 van het 

Vlaams Parlement), § 4.4.1).  
6 Zie vorige voetnoot.  
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te formuleren op de vraag welke accenten in het onderzoeksdomein moeten worden 

gelegd, rekening houdend met internationale ontwikkelingen.  

 

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

IMEC opnieuw prominent aan bod. Daar wordt de hernieuwing van de 

beheersovereenkomst voor begin 1996 aangekondigd, die in 1995 zal voorafgegaan 

worden door een evaluatie van IMEC en de lopende beheersovereenkomst.  

 

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. De nota heeft ook aandacht voor technologiediffusie waarin IMEC een rol 

dient te spelen. 

 

In de beleidsbrief “Het wetenschapsbeleid in Vlaanderen – Beleidsprioriteiten 1995”9 

wordt gerefereerd aan het tienjarig bestaan van IMEC en wordt het doel bij de oprichting 

hernomen: 

• Het verrichten of laten verrichten van onderzoeksactiviteiten op het vlak van de 

micro-elektronica in het algemeen en de ontwikkeling van de technologie en de 

ontwerpmethoden voor geïntegreerde schakelingen in het bijzonder; 

• Het versterken van de versnelde opleiding van lesgevers op het gebeid van micro-

elektronica in het algemeen en op het terrein van het ontwerp en de realisatie van 

VLSI-chips in het bijzonder; 

• Het verlenen van steun aan de onderwijsinstellingen voor wat betreft de opleiding 

van studenten en de bijscholing van werknemers uit privé- of overheidssector; 

• Het bevorderen van de samenwerking en coördinatie tussen de Vlaamse 

universiteiten op het vlak van het onderzoek in micro-elektronica; 

• De uitwisseling van ideeën en informatie en samenwerking met andere 

industriegeoriënteerde onderzoeks- en ontwikkelingscentra, zowel in het binnen- 

als buitenland.  

Het einde van de lopende beheersovereenkomst is dan in zicht en de evaluatie van deze 

overeenkomst wordt dan ook in het vooruitzicht gesteld met het oog op het afsluiten van 

een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 1996-2000. De opdracht voor de 

evaluatie wordt gegeven aan de GIMV en het IWT met als argument dat de evaluatie twee 

hoofdaspecten heeft, met name enerzijds een economisch aspect en anderzijds een 

wetenschappelijk-technologisch aspect.  

IMEC zal dan ook als volgt geëvalueerd worden: 

• Als schakel in de Vlaamse economie: op welke manier heeft IMEC bijgedragen tot 

de versterking van het Vlaams economisch weefsel (invloed van IMEC op de 

                                                 
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.  
9 Stuk 624 (1994-1995) – Nr. 1, d.d. 17.11.1994 van het Vlaams Parlement.  
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tewerkstelling, op de oprichting van nieuwe bedrijven en spin-off activiteiten, 

enz.); 

• Als onderzoekscentrum: hoe bepaalt IMEC zijn onderzoekstrategie, 

technologietransfer, contractonderzoek samen met Vlaamse bedrijven, enz. 

• Als instelling in de Vlaamse wetenschappelijke wereld: interactie met 

universiteiten en hogescholen, vorming van studenten en vorsers, 

wetenschappelijke publicaties, enz.  

De elementen die in deze evaluatie werden onderzocht zijn m.a.w. gelijkaardig van wat in 

de (thans voorziene) meta-evaluatie met betrekking tot IMEC en haar onderzoeksdomein 

wordt verwacht.  

 

In de beleidsbrief “Het Wetenschaps- en Technologiebeleid – Beleidsprioriteiten 1995-

1999”10 wordt gesteld dat IMEC inmiddels is uitgegroeid tot een wereldvermaarde 

instelling die Vlaanderen een belangrijk competitief voordeel bezorgt in de 

toekomstgerichte sector van de micro-elektronica. Er wordt verder enerzijds gerefereerd 

aan de optimalisatie van het onderzoekspotentieel dat dankzij IMEC heeft plaatsgevonden 

en dit door interactie met zowel onderwijsinstellingen en laboratoria als met de industrie 

en onderzoeksinstituten. Anderzijds wordt verwezen naar de oprichting van een aantal 

spin-off bedrijven waardoor de onderzoeksresultaten werden omgezet in marktgerichte 

bedrijfstoepassingen. Tot slot wordt aangekondigd dat een nieuwe beheersovereenkomst 

zal worden opgemaakt voor de periode 1996-2000 en dit op basis van de eerder 

uitgevoerde evaluatie11 (cf. supra).  

De resultaten van de evaluatie worden ook aangehaald in de beleidsbrief “Het 

Wetenschaps- en Technologiebeleid – Beleidsprioriteiten 1998”12. De algemene conclusie 

luidde dat IMEC wetenschappelijk een performant instituut is dat in de verschillende 

domeinen van zijn onderzoek op topniveau werkt. Tevens kon worden vastgesteld dat de 

valorisatie van het toen 10-jarig instituut volledig spoorde met de tijdsschaal die het 

instituut zichzelf oplegde: onderzoek verrichten dat 5 tot 10 jaar vooruit is.  

 

De overeenkomst 1991-1995 tussen het Vlaams Gewest en IMEC werd d.d. 04.07.1996 

verlengd bij beslissing Vlaamse Regering met het oog op de voorbereiding van een 

nieuwe beheersovereenkomst. Deze overeenkomst werd d.d. 25.07.1996 door de Vlaamse 

Regering goedgekeurd en had betrekking op de periode 1997-2001.  

 

In 1997 werd de subsidie aan IMEC opgetrokken met ongeveer 100 miljoen BEF13. Op 

basis van de eerder uitgevoerde evaluatie werden een aantal performantie-indicatoren 

uitgewerkt en opgenomen in de nieuwe beheersovereenkomst. Naast indicatoren die de 

wetenschappelijke kwaliteit en de valorisatieoutput zullen meten, worden ook indicatoren 

opgenomen die het aantal samenwerkingverbanden met Vlaamse bedrijven meten. 

Bedoeling is dat IMEC dit aantal gevoelig weet op te drijven. Bij een goede score op de 

indicatoren is voorzien dat de basistoelage wordt geïndexeerd en komt er een bonus 

bovenop.  

                                                 
10 Stuk 164 (1994-1995) – Nr. 1, d.d. 21.11.1995 van het Vlaams Parlement. 
11 De evaluatie bestond uit evaluatierapporten gebaseerd op doorlichtingen uitgevoerd door de administratie 

(Administratie Wetenschap en Innovatie (AWI) van het toenmalig Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), 

het IWT en de GIMV. AWI stond in voor het evalueren van de wetenschappelijke output, het IWT keek naar de 

technologische aspecten, terwijl de GIMV de meer economische effecten voor zijn rekening nam.  
12 Stuk 806 (1997-1998) – Nr. 1, d.d. 10.11.1997.  
13 Beleidsbrief “Wetenschaps- en Technologiebeleid in Vlaanderen – beleidsprioriteiten 1997” - Stuk 466 (1996-

1997) Nr. 1, d.d. 28.10.1996 van het Vlaams Parlement.  
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De toelage aan IMEC heeft als voornaamste doel IMEC te ondersteunen in haar O&O-

opdracht met betrekking tot toekomstige industriële noden op het vlak van micro-

elektronica en informatietechnologie14.  

Verder wordt gesteld dat expertise die IMEC aldus opbouwt (o.m. een eigen 

technologieportefeuille op basis van een doorgedreven eigendomspolitiek aangaande 

resultaten uit contractonderzoek) fungeert als aantrekkingspool t.a.v. nieuwe 

samenwerkingsverbanden met wereldleiders in het ICT-domein.  

 

De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van IMEC zijn ondertussen georganiseerd 

rond 3 divisies:  

• Een eerste divisie ontwikkelt submicron IC-procestechnologie. 

• Een tweede divisie voert O&O-activiteiten uit met betrekking to Sensoren en 

Systemen. 

• De ontwikkeling van nieuwe ontwerpmethodologieën voor complexe systemen in 

de informatie- en communicatietechnologie vormt de activiteit van de derde 

divisie, die zich vooral richt op toepassingen in de telecommunicatie en meer 

bepaald digitale signaalverwerking15.  

 

Nieuwe initiatieven en acties t.a.v. de bedrijfswereld worden op regelmatige basis 

ontwikkeld16. Om de onderzoeksnoden van de Vlaamse industrie te ondervangen 

bijvoorbeeld, organiseerde IMEC regelmatig een “Vlaamse Bedrijvendag”, waarbij het 

evenement marktgedreven wil zijn. In 1998 lag IMEC mee17 aan de basis van de 

oprichting van de vzw “KMO IT-Centrum” dat als doel had de Vlaamse bedrijven en 

meer bepaald KMO’s mee te helpen innoveren door informatietechnologie te helpen 

implementeren in hun producten en processen. Via de oprichting van het IT-Partners 

risicokapitaalfonds ten slotte heeft IMEC een initiatief genomen t.a.v. starters en snel 

groeiende bedrijven in de IT-sector.  

 

De beleidsnota “Wetenschaps- en Technologiebeleid 1999-2004”18 kondigt aan dat de 

lopende beheersovereenkomst met IMEC in 2001 zal worden geëvalueerd. Het 

hoogstaande basisonderzoek gekoppeld aan een succesvolle exploitatie van de 

onderzoeksresultaten worden aangehaald als de belangrijkste redenen voor het uitgroeien 

van IMEC tot een wereldleider binnen zijn onderzoeksdomeinen.  

Het verder zetten en verder uitbouwen van het beleid t.a.v. IMEC wordt dan ook 

aangekondigd. De terugvloei van de investering van de Vlaamse overheid in IMEC naar 

het Vlaamse economische weefsel blijft een belangrijke doelstelling19.  

 

De eerste beleidsbrief van deze nieuwe legislatuur20 stelt dat de SOC’s elk voor hun 

specifieke onderzoeksdomein en elk met hun specifieke opdracht de innovatiecapaciteit 

van de Vlaamse bedrijven moeten ondersteunen met als doel de Vlaamse economie sterke 

                                                 
14 Beleidsbrief “Het Wetenschaps- en Technologiebeleid – Beleidsprioriteiten 1998”, cf. supra.  
15 Dit resulteerde o.a. in de ondersteuning van de cluster DSP Valley, een samenwerkingsverband van bedrijven 

en onderzoeksinstellingen (waaronder IMEC) die actief zijn op het vlak van digitale signaalverwerking. Zij 

bieden technologisch advies en projectbegeleiding.  
16 Beleidsbrief “Het Vlaamse Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiebeleid – beleidsprioriteiten 1998-1999” – 

Stuk 1219 (1998-1999) – Nr. 1, d.d. 5.11.1998 van het Vlaams Parlement. 
17 WTCM en Fabrimetal Vlaanderen waren de twee andere initiatiefnemers.  
18 Stuk 151 (1999-2000) – Nr. 1, d.d. 12.01.2000 van het Vlaams Parlement.  
19 In de beleidsnota wordt gesteld dat deze doelstelling al van de beginfase van IMEC dateert.  
20 Beleidsbrief “Het Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid – Beleidsprioriteiten 1999-2000” – Stuk 

454 (2000-2001) – Nr. 1, d.d. 06.11.2000 van het Vlaams Parlement.  
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impulsen te geven. Verder wordt de opstart van de evaluatie van (de beheersovereenkomst 

met) IMEC aangekondigd. De evaluatie zal bestaan uit een aantal deelanalyses, met name:  

• Een audit van de wijze waarop de doelstellingen van de beheersovereenkomst 

werden gerealiseerd; 

• Een kwantitatieve analyse van de onderzoeksoutput; 

• Een analyse van het valorisatiebeleid van IMEC en van de economische en 

maatschappelijke impact van haar werk.  

De beleidsbrief van het daaropvolgende jaar21geeft nog een aantal bijkomende details over 

de lopende evaluatie (o.a. beoordeling door een panel van internationale experts) en wijst 

er verder op dat hoewel IMEC inmiddels een (jaarlijkse) subsidie van ruim 1.100 miljoen 

BEF ontvangt, dit bedrag nog maar ongeveer 25% van de totale inkomsten van IMEC 

vertegenwoordigt. Deze verhouding wordt veroorzaakt door de sterke stijging van de 

middelen die IMEC verkrijgt uit contractonderzoek.  

Er wordt ook gewezen op het feit dat de micro-elektronicasector in Vlaanderen op dat 

ogenblik ongeveer 51 bedrijven telt, waarbij 17 van deze bedrijven spin-offs van IMEC 

zijn. Als mogelijk toekomstige bedreiging voor de sector wordt het tekort aan 

hooggeschoolde arbeidskrachten gezien.  

 

De beleidsbrief “Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid – Beleidsprioriteiten 

2002-2003”22 komt terug op de pas afgelopen evaluatie van IMEC. De evaluatie blijkt erg 

positief te zijn. Niet alleen heeft IMEC de vooropgestelde doelstellingen23 gehaald en 

vaak ruim overschreden, maar zich ook opgewerkt tot een erkend excellentiecentrum in 

micro-elektronica met wetenschappelijke en economische spill-overs naar Vlaanderen. 

Inderdaad, de activiteiten van IMEC hebben gezorgd voor een belangrijke impuls op het 

vlak van elektronica en engineeringresearch en dit niet alleen door de financiële input, 

maar ook als bron van gekwalificeerd personeel en als partner die de omvang en 

draagwijdte van het onderzoek veranderd heeft. 

Ook op economisch vlak hebben de activiteiten van IMEC een positieve impact gehad via 

de voordelen die de ondernemingen halen uit hun samenwerking met IMEC (o.a. toegang 

tot “state of the art” onderzoeksresultaten), dankzij de rol van de onderzoeksinstelling bij 

het creëren van bedrijven (spin-offs), via de toename van de activiteit of als 

aantrekkingspool die zorgt voor de lokalisatie in Vlaanderen van micro-elektronica 

activiteiten in de brede zin.  

Toch bleek dat het potentieel van IMEC m.b.t. “spillover”-effecten naar de Vlaamse 

economie nog niet ten volle benut is geweest.  

 

In het evaluatierapport werden dan ook een aantal aanbevelingen geformuleerd om de 

toekomstige werking van IMEC te verbeteren, in het bijzonder wat betreft de 

samenwerking met KMO’s en de versterking van de samenwerking met de universiteiten 

op het vlak van verkennend onderzoek.  

 

Verder wordt onderkend dat IMEC, wil het zijn vooraanstaande Europese en mondiale rol 

blijven vervullen, een nieuwe uitdaging moet aangaan. Deze uitdaging bestaat er in een 

pilootlijn op te starten die onderzoek op siliciumschijven van 300 mm2 (tegenover de tot 

dan toe gehanteerde oppervlakte van 200 mm2). Dit vergt echter een belangrijke 

investering in een nieuw laboratorium en bijhorende infrastructuur. De Vlaamse Regering 

                                                 
21 Beleidsbrief “Het Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid – Beleidsprioriteiten 2001-2002” – Stuk 

912 (2001-2002) – Nr. 1, d.d. 07.11.2001 van het Vlaams Parlement.  
22 Stuk 1424 (2002-2003) – Nr. 1, d.d. 05.11.2002 van het Vlaams Parlement.  
23 O.m. met betrekking tot contractonderzoeksinkomsten, aantal publicaties, octrooien, spin-offs, enz.  
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heeft toen beslist deze investering mee te ondersteunen24. De overige middelen dient 

IMEC zelf te vinden (via de EIB werd de helft van het geraamde bedrag al bekomen) 

terwijl de overige middelen gemikt wordt op de Europese Unie en de Europese en 

mondiale industrie. Conform de nieuwe beheersovereenkomst (2002-2006) is het de 

opdracht van IMEC er voor te zorgen de verdere exploitatie van de infrastructuur te 

vertalen in een directe economische activiteit in Vlaanderen.  

 

In de volgende beleidsbrief25 is sprake van de start in februari 2003 van de bouw van een 

nieuwe clean room met bijhorende kantoorruimte. De capaciteit van de bestaande clean 

room is nl. onvoldoende voor de ontwikkeling van nieuwe procestechnologieën met 

afmetingen kleiner dat 45 nm en om de uitdagingen te kunnen aangaan in de 

nanotechnologie. De Vlaamse overheid investeert in het initiatief en de andere middelen 

worden uit andere bronnen betrokken. Verschillende onderzoeksprogramma’s worden in 

het vooruitzicht gesteld, waarbij de nadruk zal liggen op optische lithografie, nieuwe 

materialen, geavanceerde transistorconcepten en innoverende interconnectiemodules. 

Zowel halfgeleiderfabrikanten als toestel- en materiaalleveranciers wereldwijd kunnen 

intekenen op deze programma’s.  

Eind 2003 werd de financiering van het programma afgerond en werd aldus de initiële 

doelstelling gerealiseerd: voor het eerst zal vanuit het buitenland op grote schaal in 

onderzoeksinfrastructuur in Vlaanderen worden geïnvesteerd.  

 

In de beleidsnota “Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse 

Handel – 2004-2009”26 worden zowel IMEC als VIB genoemd als belangrijke pijlers voor 

de strategische onderzoeksinvestering in Vlaanderen.  

In de Beleidsbrief “Wetenschap en Innovatie – Beleidsprioriteiten 2005-2006”27 wordt de 

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

aangekondigd. Tevens wordt de aandacht gevestigd op de overdacht van een deel van het 

project @Media (Advanced Media) van de onderzoekspartners, waaronder IMEC, naar 

het recent opgerichte Interuniversitair Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT). Dit 

kenniscentrum richt zich complementair aan IMEC op de ontwikkeling van diverse 

toepassingen van de beschikbare IC-technologieën.  

 

De beheersovereenkomst 2002-2006 met IMEC werd geëvalueerd in de eerste helft van 

2006. In dezelfde periode werd ook de beheersovereenkomst met VIB 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”28 waren de resultaten van de 

evaluatie van IMEC zeer goed. Als gevolg wordt de subsidie in fasen (2007 en 2008) 

opgetrokken. In 2007 wordt een eerste stijging voorzien van 2,75 miljoen euro en in 2008 

– onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting – een stijging van 4,375 miljoen 

euro wat betekent dat de subsidie voor IMEC in 2008 20% hoger ligt dan de subsidie van 

2006.  

 

                                                 
24 Voor ongeveer 37,5 miljoen euro (binnen het FFEU) op een totaal geraamde investering van 200 miljoen euro.  
25 Beleidsbrief “Wetenschappen en Technologische Innovatie – Beleidsprioriteiten 2003-2004” – Stuk 1909 

(2003-2004) – Nr. 1, d.d. 27.10.2003 van het Vlaams Parlement.  
26 Stuk 94 (2004-2005) – Nr. 1, d.d. 25.10.2004 van het Vlaams Parlement.  
27 Stuk 588 (2005-2006) – Nr. 1, d.d. 16.11.2005 van het Vlaams Parlement.  
28 Stuk 1001 (2006-2007) – Nr. 1, d.d. 30.10.2006 van het Vlaams Parlement.  
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In 2006 boog het Rekenhof zich over de steun aan innovatiecentra29 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 competentiepolen30. 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 IMEC werd afgesloten 

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

verhoging van de subsidie aan IMEC. 

 

In de lopende beheersovereenkomst met IMEC worden de strategische doelstellingen van 

IMEC als volgt omschreven31: 

1. Een excellentiecentrum zijn in het onderzoeksdomein van halfgeleidertechnologie, 

nano-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-

systemen; 

2. Een optimale impact genereren op het Vlaamse economische en maatschappelijke 

weefsel, met bijzondere aandacht voor KMO’s met onderzoeksfinaliteit. 

De strategische doelstellingen worden vertaald in operationele doelstellingen die worden 

opgevolgd a.d.h.v. performantie-indicatoren (KPI’s).  

 

In de beleidsbrief Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse 

Handel – Beleidsprioriteiten 2008-200932 wordt er op gewezen dat tengevolge de 

globalisering van het O&O-landschap IMEC nieuwe entiteiten heeft opgericht in andere 

geografische regio’s (o.a. IMEC Nederland in 2005 en IMEC Taiwan in 2008). Om tot 

een gemeenschappelijke strategie en uitvoering te komen, wordt het noodzakelijk deze 

entiteiten sterker te verbinden door een gepaste structuur. Het verder uitwerken van een 

koepelstructuur met een internationale dimensie is dus prioritair om de werking van IMEC 

te versterken.  

 

Verder werd in de beleidsbrief 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 

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

2007) – Nr. 1, Vlaams Parlement). 
30 VR/2006/1512/DOC.1544 
31 Artikel 2 van het addendum 1 bij de beheersovereenkomst.  
32 Stuk 1900 (2008-2009) – Nr. 1, d.d. 24.10.2008 
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opgezet tussen IMEC en VIB met de naam “Neuro-Electronic Research Flanders 

(NERF)”.  

 

Aldus werd de beheersovereenkomst van IMEC33 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 VIB opgenomen. Dit prille initiatief moet nog verder op 

kruissnelheid komen.  

 

Recenter werd de beheersovereenkomst ook uitgebreid met een (derde) addendum 

betreffende de nieuwe juridische structuur van IMEC, met name IMEC International. 

In de beleidsnota Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie 2009-201434 wordt de 

evaluatie van IMEC in het vooruitzicht gesteld.  

 

Te verwachten evoluties in de beleidscontext 

 

In de beleidsverklaring (p. 46) van de huidige Vlaamse Regering35 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. IMEC aangekondigd.  

 

Verwacht kan worden dat de evaluatie van IMEC 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 IMEC.  

 

3. Doelstellingen van de evaluatie en beoogd resultaat 

 

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

de beheersovereenkomst, noch in het specifiek deel36.  

 

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

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

van de beheersovereenkomst heeft nageleefd, maar rekening houden met de 

beleidscontext waarin IMEC opereert.  

Omdat IMEC in de loop van zijn bestaan echter al meermaals 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 

                                                 
33 En met VIB. 
34 Zie http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/beleidsnota-wetenschap-innovatie-2009-2014 
35 Stuk 31 (2009) – Nr. 1, ingediend op 13 juli 2009.  
36 Zie nota “Evaluatie SOC’s-Globaal plan”, deel 2 
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IMEC te onderwerpen aan een meta-evaluatie37, 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 IMEC en op de 

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

van IMEC) en rekening houdend met (de evolutie in) de beleidscontext (sinds 1975). 

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 IMEC 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 IMEC zijn 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. 

performantie38, 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 1975) 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 

wetenschappelijk onderzoek en dit in de ruime context (regionaal, nationaal, …) 

en de (evolutie van de) bijdrage van IMEC 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 IMEC in het 

onderzoeksdomein. 

• Benchmark van IMEC met andere vergelijkbare instellingen en dit zowel wat 

betreft wetenschappelijke prestaties, bedrijfsvoering, als wat betreft valorisatie 

activiteiten en maatschappelijke dienstverlening.   

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

activiteiten van IMEC 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 

IMEC).  

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

en dit vooral wat betreft het opbouwen en in stand houden van het 

onderzoekspotentieel in Vlaanderen in het betreffende onderzoeksdomein. Dit 

                                                 
37 Zie nota “Evaluatie SOC’s-Globaal plan”, deel 5.1 e.v.  
38 Dit omhelst o.m. de (evolutie van de) resultaten van IMEC op de performantie-indicatoren.  
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laatste dient te worden bekeken tegen de achtergrond van het beleid van de 

Vlaamse overheid betreffende de loopbanen van onderzoekers. 

• SWOT-analyse van IMEC (en zijn structuren) in zowel de Vlaamse als de ruimere 

context.  

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

2012-2016.  

• Conclusies en aanbevelingen betreffende zowel de beleidsontwikkeling en –

implementatie op het vlak van de onderzoeksdomeinen van IMEC als t.a.v. een 

verbeterde inschakeling van IMEC 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 IMEC (zie verder) en een bibliometrische analyse opgesteld door 

ECOOM.  

 

4. Krijtlijnen en draagwijdte van de evaluatie 

De keuze voor een meta-evaluatie impliceert dat de evaluatie van IMEC 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 IMEC.  

 

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 

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 IMEC: 

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

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

van? Welke elementen39 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). 

                                                 
39 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).  
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• Op welke wijze heeft IMEC 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 IMEC in de periode sinds de oprichting neergezet? Op 

welke scoort IMEC 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 ingevuld? 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 IMEC 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 IMEC tot het realiseren 

van de Vlaamse beleidsdoelstellingen moeten kunnen opvolgen. 

• In welke mate slaagt IMEC 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 IMEC over de beschouwde periode 

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

het onderzoeksdomein/vakgebied? 

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

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

rol/meerwaarde van IMEC en dit zowel met betrekking tot de opdrachten als wat 

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

• Hoe presteert IMEC in vergelijking met vergelijkbare instellingen en dit wat 

betreft zowel onderzoek, valorisatie en maatschappelijke dienstverlening als wat 

betreft bedrijfsvoering? 

• Op welke wijze geeft IMEC momenteel vorm aan de interuniversitaire 

samenwerking en hoe is deze samenwerking geëvolueerd sinds de oprichting van 

IMEC? Zelfde vraag voor de internationale samenwerking.  

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

Vlaams onderzoekspotentieel? Hierbij dient onderzocht te worden in welke mate 

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

balance in overweging worden genomen (% vrouwen tijdens studie, doctoraat, 

postdoc, ZAP, PI, …) en academisch versus niet-academisch. 

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

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

bedreigingen waar IMEC heeft voorgestaan (voorstaat) en hoe heeft (zal) IMEC 

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

effect van) enerzijds het NERF-initiatief en anderzijds de nieuwe juridische 

structuur van IMEC. 

• Aansluitend op het voorgaande: in welke mate is IMEC 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;.  

o Translationeel onderzoek. 

o Aansluiting bij Europese initiatieven: Joint Programming. 

o EIT –KICs40. 

o ESFRI. 

o Joint Technology Initiatives.   

 

6. Onderdelen evaluatie en methodologie 

Dit onderdeel van de evaluatie van IMEC 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, te bepalen); 

• 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 panel41 voor de evaluatie van IMEC dient nog te worden opgemaakt. Aan 

IMEC is voorgesteld zelf ook een aantal suggestyies te doen.   

 

                                                 
40 Knowlegde Innovation Communities.  
41 Voorstel opgemaakt door de dossierbehandelaar bij de afdeling Onderzoek.  
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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 IMEC; 

• Gegevens O&O-enquête specifiek voor IMEC; 

• Verslag jaarlijkse controle (zoals voorzien in beheersovereenkomst); 

• Relevante beslissingen Vlaamse Regering betreffende IMEC. 

 

11. Specifieke afspraken met IMEC betreffende de evaluatie 

Op 09 juli en 20 september 2010 vond telkens een overleg plaats met IMEC betreffende 

de evaluatie. Op het eerste overleg werd de aanpak van de evaluatie voorgesteld en de 

documenten betreffende de evaluatie ter informatie overgemaakt.  

Op het tweede overleg werd dieper ingegaan op een aantal specifieke elementen van de 

evaluatie, waaronder de tijdsplanning en de op te leveren stukken en/of gegevens.  

 

De belangrijkste afspraken uit dit overleg worden hieronder opgelijst: 

• De gevraagde zelfevaluatie lijkt een andere invulling van het gevraagde in de 

beheersovereenkomst. Dit is echter niet het geval: het preciseert enkel wat de 

zelfevaluatie moet omvatten. Het is de bedoeling dat in de toekomst de gevraagde 

zelfevaluatie concreter wordt gemaakt, zodat het voorwerp van de evaluatie al bij 

de aanvang van de samenwerking- of beheersovereenkomst een duidelijk beeld 

heeft van wat in dit verband wordt verwacht.  

• De zelfevaluatie zal – in kort bestek – ook een historisch overzicht bevatten. Waar 

mogelijk is het de bedoeling gegevens te verstrekken over de evaluatieperiode 

waarvan sprake (vanaf oprichting instelling (1984)).  

• Veel informatie zal al verwerkt zijn in het businessplan. IMEC zal op basis hiervan 

de gevraagde zelfevaluatie invullen.  

• De zelfevaluatie die wordt gevraagd, bestaat uit een ex-post en ex-ante luik en is 

generiek opgesteld. Dat betekent dat elke instelling dit naar de eigen specifieke 

situatie dient te vertalen. Het is dan ook mogelijk dat – juist omwille van die 

specifieke situatie - bepaalde gegeven niet ter beschikking zijn of niet kunnen 

geleverd worden (op het gevraagde niveau van detail). De instelling dient in dat 

geval aan te geven waarom bepaalde vragen niet of slechts gedeeltelijk kunnen 

worden beantwoord.  

• Het is niet de bedoeling dat de instelling een externe validatie (door derden) laat 

uitvoeren. Dit maakt immers deel uit van de opdracht aan de consultant. Indien de 

instelling echter beschikt over informatie of gegevens die kunnen bijdragen tot een 

degelijke externe validatie, dan kunnen deze ter beschikking gesteld worden van 

de evaluatie. Bij IMEC betreft dit bijvoorbeeld de impactstudie, een benchmark 

met andere instellingen. Verder zal IMEC ook een benchmark laten uitvoeren door 

haar Scientific Advisory Board.  

• De zelfevaluatie moet pragmatisch worden benaderd. Bijvoorbeeld individuele 

(beknopte) CV’s op zich zullen wellicht niet veel informatie opleveren. Een 

globaal overzicht rekening houdend met de gevraagde parameters is meer 

aangewezen.  

• IMEC voorziet ook in een reeks interviews met programmadirecteurs om een 

aantal vragen in de zelfevaluatie te kunnen beantwoorden (bijvoorbeeld met 

betrekking tot excellentie).  
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• Details op projectniveau kunnen niet verstrekt worden, omdat ze enerzijds 

vertrouwelijk zijn en het anderzijds ook zeer veel details betreft. Er zal op 

corporate niveau worden gewerkt.  

• IMEC stelt bereid te zijn tot een discussie betreffende de visie op het beleid en zal 

dit niet als dusdanig opnemen in de zelfevaluatie.  

• De documenten die al aan EWI werden overgemaakt (jaarverslagen, beleidsplan 

2007-2011, enz) dienen niet opnieuw te worden bezorgd.  

• Samenwerkingovereenkomsten kunnen desgevallend ingekeken worden en verder 

zal m.b.t. dit onderdeel wel een toelichting worden verstrekt op een hoger 

aggregatieniveau dan dat van de individuele overeenkomst.  

• Wat betreft opleidingen enz die IMEC aan de personeelsleden ter beschikking 

stelt, kan – indien gewenst – toegang worden verstrekt tot Intranet, zodat dit in 

meer detail kan bekeken worden.  

• Het hoofdstuk 18 van het businessplan is strikt vertrouwelijk en wordt enkel aan 

de evaluatoren ter beschikking gesteld mits non-disclosure agreement. .  

• Voor het panel van internationale experts, zal een managementsamenvatting van 

het businessplan ter beschikking zijn. Het volledige plan (behalve strikt 

vertrouwelijke delen) zal ter beschikking zijn tijdens de site-vist en de experts 

kunnen het consulteren indien zij dit zouden wensen. Het hoofdstuk 

“Wetenschappelijk strategie” uit het businessplan zal samen met de eerder 

vermelde samenvatting voor hun bezoek aan de experts worden overgemaakt.  

• De evaluatie door de experts is vooral wetenschappelijk. Een beoordeling over het 

management, de financiële aspecten en de toekomst kan daar echter niet helemaal 

van los gekoppeld worden. De experts zullen daar m.a.w. ook een uitspraak over 

doen.  

• Het eigenlijke businessplan van IMEC zal midden oktober ter beschikking gesteld 

worden. De zelfevaluatie zal pas midden januari opgeleverd kunnen worden, 

aangezien de Scientific Advisory Board pas omstreeks midden december opnieuw 

vergadert.  

• Afgesproken wordt dat aan EWI van het business plan naast een elektronisch 

exemplaar, 3 volledige gedrukte exemplaren zullen worden overgemaakt, en van 

de hoofdstukken 1, 10 en 15 telkens 5 gedrukte exemplaren.  

• Van de zelfevaluatie zullen 5 gedrukte exemplaren aan EWI worden bezorgd, 

evenals een elektronische versie.  

• IMEC zal ook de impactstudie aan EWI bezorgen (2000-2009). Verder zal IMEC 

nagaan of er nog evaluatierapporten van voor 2002 ter beschikking zijn en 

desgevallend aan EWI overmaken.  

• Als expert voor het internationale panel stelt IMEC prof. Jan Rabaey uit Berkeley 

voor.  

 

 


