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Inleiding  

 

Het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie 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.  

 

Plan van aanpak voor de evaluatie van het Interdisciplinair Instituut voor 

Breedband Technologie (IBBT)  

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

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

in artikel 10 (afdeling 5) van het addendum 1 bij de beheersovereenkomst (d.d. 

14.06.2007).  

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 IBBT 

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

samengesteld. 

Voor de exacte bepalingen betreffende de evaluatie wordt verwezen naar het 

hoofddocument1.  

 

2. Beleidscontext 

 

Aanleiding voor het initiatief 

 

In 1999 wezen de meeste indicatoren er al op dat Vlaanderen (België) niet behoorde tot de 

kopgroep van landen die volop de mogelijkheden van ICT benutten. De Vlaamse 

Regering startte toen een inhaalbeweging onder de vorm van het “Digitaal Actieplan 

Vlaanderen” en werden een aantal acties ondernomen om Vlaanderen een stap vooruit te 

brengen. Er werd inderdaad enige vooruitgang geboekt, maar bij een analyse in 2003 

                                                 
1 Evaluatie SOC’s – Ontwerp globaal plan van aanpak.  
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bleek dat bijkomende inspanningen nodig waren2. Op dat moment was de ICT-industrie 

trouwens ook in crisis. Om het hoofd te bieden aan die crisis, werden O&O-activiteiten 

binnen de bedrijven in de ICT-sector teruggeschroefd en begon ook al delokalisatie op te 

treden.  

Ondanks deze ongunstige situatie werd de noodzaak onderkend om de aanwezige troeven 

uit te buiten en blijvend te investeren in onderzoek en ontwikkeling op het vlak van ICT 

om aldus een concurrentiële positie te kunnen innemen van zodra de economie weer zou 

aantrekken.  

De Vlaamse Regering besliste dan ook tot de oprichting van een interdisciplinair 

onderzoekscentrum als een belangrijke bouwsteen in de ontwikkeling van Vlaanderen tot 

een kennissamenleving.  

 

Het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT) 

Op 24 oktober 2003 besliste de Vlaamse Regering tot de oprichting van het IBBT. Hierbij 

werd niet geopteerd voor een nieuw instituut, maar voor de formule van een “virtueel” 

instituut, waarbij verder wordt gebouwd op de aanwezige competentie bij universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, e.a.  

Het ontwerpconvenant tussen de Vlaamse overheid, het IWT-Vlaanderen en de vzw 

Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie werd d.d. 19.03.2004 goedgekeurd 

door de Vlaamse Regering. Een budget van 10.224.000 euro werd in 2004 voor de 

werking van IBBT vastgelegd3. De effectieve oprichting van IBBT vond plaats d.d. 

22.04.2004. 

 

Met het initiatief wilde de Vlaamse Regering een belangrijke bijdrage leveren tot de 

uitbouw van Vlaanderen tot een toonaangevende en internationale erkende speler in de 

toekomstige informatiemaatschappij. Dit in het bijzonder door te investeren in 

middellange termijn basisonderzoek.  

De doelstellingen van het nieuwe onderzoekscentrum zijn in eerste instantie het vormen 

van hoogcompetent menselijk kapitaal en het verrichten van onderzoek op het vlak van 

ICT en meer bepaald breedbandtechnologie en dit ten dienste van het Vlaamse 

bedrijfsleven, de Vlaamse overheid en andere maatschappelijke actoren. Hierbij komen 

alle aspecten aan bod die de ontwikkeling en exploitatie van breedband mogelijk moeten 

maken en dit zowel op technologisch, juridisch als maatschappelijk vlak. Het centrum is 

complementair aan (het (de) onderzoeksdomein(en) van) IMEC, aangezien pure 

hardwareaspecten buiten de scope van het nieuwe onderzoekscentrum vallen.  

 

Het onderzoekscentrum moet in eerste instantie volgens een eigen vraaggedreven 

onderzoeksprogramma generische (middellange termijn) onderzoeksresultaten en kennis 

ontwikkelen om een strategische ondersteuning en voedingsbodem te vormen voor ICT-

applicaties en dit niet alleen voor de bestaande bedrijven, maar nog meer voor 

vernieuwende initiatieven in de industrie en dienstensector.  

De onderzoeksprogrammering dient vraaggedreven ingevuld te worden en dit vanuit 

economische en maatschappelijke prioriteiten.  

Het is de bedoeling dat het IBBT niet alleen een internationale positie realiseert in haar 

onderzoeksdomein, maar ook in staat blijkt de resultaten van zijn onderzoek te valoriseren 

en een significante meerwaarde voor de Vlaamse economie te creëren.  

 

                                                 
2 Cf. Nota aan de Vlaamse Regering “Oprichting van een interdisciplinair virtueel onderzoekscentrum voor 

breedbandtechnologie (VR/2003/2410/DOC.1047). 
3 Cf. Beslissing Vlaamse Regering d.d. 19.03.2004 (VR/2004/1903/DOC O348). 
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Het eerder vermelde convenant wordt in 2004 ondertekend. Behalve het uitvoeren van de 

onderzoeksprogramma’s ISBO en GBO die zich richten op het ontwikkelen van 

generische onderzoeksresultaten en kennis, behoren tot de opdrachten van IBBT ook het 

uitvoeren van bedrijfsspecifieke (onderzoeksprojecten) en/of de deelname aan Europese 

onderzoeksprogramma’s, het beschikbaar stellen van een netwerk testomgeving, de 

nodige kritische massa aan onderzoekers mobiliseren om o.a. bij te dragen tot de 

internationale uistraling van Vlaanderen en het opzetten en begeleiden van een forum voor 

een brede netwerking tussen de betrokken economische, wetenschappelijke en 

maatschappelijke actoren.  

Hardwareontwerp en bijhorende technologie worden uitdrukkelijk buiten het 

activiteitendomein van IBBT gesitueerd.  

 

De bedoeling is dat IBBT op termijn uitgroeit tot een uniek kenniscentrum voor 

Vlaanderen, dat zichzelf inbedt in Vlaamse, nationale en internationale netwerken en dat 

een internationale erkenning en reputatie verwerft op het vlak van ICT en in het bijzonder 

breedbandcommunicatie.  

Het IBBT functioneert als een virtueel onderzoekscentrum, gebaseerd op een aantal 

onderzoeksgroepen die elk binnen hun eigen onderzoeksinstelling blijven, aangevuld met 

een beperkte centrale staf en administratieve ondersteuning.  

 

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

 

Met het IBBT wordt het luik “Strategisch basisonderzoek” van het wetenschaps- en 

technologisch innovatiebeleid substantieel uitgebreid4.  

In de volgende jaren werd IBBT als instrument meer en meer in het beleid ingeschakeld, 

zoals duidelijk blijkt uit de opeenvolgende beleidsnota’s en –brieven.  

De onderzoeksdomeinen van IBBT (e-Gezondheidszorg, Mobiliteit en Logistiek en 

Nieuwe Media) worden immers gaandeweg uitgebreid: bij de goedkeuring van het 

convenant in 2004 wordt de cluster e-government toegevoegd, terwijl vanaf 2007 het 

IBBT middelen krijgt voor de financiering van de cluster “medische beeldvorming”5.  

Op dat ogenblik stoelt de werking van het IBBT als virtueel onderzoekscentrum op 14 

deelnemende onderzoeksgroepen in bestaande kenniscentra (13 universitaire en de VRT).  

 

In 2004 en 2005 werd de werking van het IBBT in het kader van het lopende convenant 

telkens beoordeeld (door het IWT), terwijl in 2006 een studie werd uitgevoerd die een 

interne procesanalyse van IBBT omvatte. Dit laatste o.m. met het oog op de omzetting van 

het convenant naar een beheersovereenkomst. De rationale voor deze omzetting wordt in 

de volgende paragrafen uiteengezet.   

 

In de Beleidsbrief “Wetenschap en Innovatie – Beleidsprioriteiten 2005-2006”6 wordt de 

ophanden zijnde evaluatie van de lopende beheersovereenkomsten met de gevestigde 

SOC’s (IMEC, VIB en VITO) 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 zoals eerder 

                                                 
4 Cf. Beleidsbrief Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel-Beleidsprioriteiten 

2006-2007 (Stuk 1001 (2006-2007) – Nr. 1 d.d. 30.10.2006 van het Vlaams Parlement.  
5 Beslissing Vlaamse Regering d.d. 16.03.2007 (VR/2007/16.03/DOC.0224).  
6 Stuk 588 (2005-2006) – Nr. 1, d.d. 16.11.2005 van het Vlaams Parlement.  
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aangehaald, complementair aan IMEC op de ontwikkeling van diverse toepassingen van 

de beschikbare IC-technologieën.  

 

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

Handel – Beleidsprioriteiten 2006-2007”7 wordt de voorziene evaluatie van de gevestigde 

SOC’s aangehaald en wordt het afsluiten van nieuwe beheersovereenkomsten (op basis 

van de positieve resultaten van de evaluaties) in het vooruitzicht gesteld.  

In 2006 boog het Rekenhof zich over de steun aan innovatiecentra8 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 competentiepolen9. 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. 

 

Gelet op de aanbevelingen van het Rekenhof, de ontwikkelingen in het kader van BBB, de 

ontwikkeling van hoger vermeld beleidskader van strategische onderzoekcentra, en de 

impact van de Europese regelgeving, werd de gelegenheid aangegrepen het lopende 

convenant met IBBT te vervangen door een beheersovereenkomst. Deze 

beheersovereenkomst is gebaseerd op het sjabloon van beheersovereenkomsten dat voor 

de SOC’s werd uitgewerkt en houdt rekening met de resultaten van de beoordelingen van 

IBBT10. 

De studie die in 2006 werd uitgevoerd (zie supra), was in grote lijnen positief, maar bracht 

ook een aantal verbeterpunten naar voor. Deze verbeterpunten werden geïncorporeerd in 

de nieuwe beheersovereenkomst, die d.d. 16.03.2007 werd goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering11.  

 

In de lopende beheersovereenkomst met IBBT worden 2 focusdomeinen12 onderscheiden, 

met name toepassingen van breedbandtechnologie in verschillende domeinen en software 

gebaseerde informatica en communicatietechnologie. Verder is er sprake van ILAB, het 

centrum voor bruikbaarheidsonderzoek, beleidsondersteuning en technisch testen ter 

ondersteuning van het door IBBT uitgevoerde strategisch basisonderzoek.  

De strategische doelstellingen van IBBT worden in de beheersovereenkomst als volgt 

omschreven13: 

1. Nationaal en internationaal te worden erkend (en herkend) als excellent 

multidisciplinair onderzoek in informatie- en communicatietechnologie; 

2. Bijdragen tot een versnelde ontwikkeling en exploitatie van nieuwe ICT-producten 

en diensten in strategische domeinen voor Vlaanderen. 

                                                 
7 Stuk 1001 (2006-2007) – Nr. 1, d.d. 30.10.2006 van het Vlaams Parlement.  
8 Rapport van het Rekenhof “Subsidiëring van de kenniscentra voor innovatie”, d.d. 04.07.2006 (Stuk 37 (2006-

2007) – Nr. 1, Vlaams Parlement). 
9 VR/2006/1512/DOC.1544 
10 Jaarlijkse controle door IWT (in 2004 en 2005) op de uitvoering van het convenant, de besteding van de 

middelen, de uitvoering van het onderzoeksprogramma en de behaalde performantie en een doorlichting van de 

interne  procesanalyse (2006).  
11 VR/2007/16.03/DOC.0225. 
12 i.e. een door de Vlaamse Regering vastgelegd onderzoeksdomein van het IBBT.  
13 Artikel 2 van het addendum 1 bij de beheersovereenkomst.  
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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 2008-200914 wordt gesteld dat het onderzoeksthema “Nieuwe 

Media” van IBBT zal worden verbreed naar “Cultuur en Media”, wat bovendien gepaard 

zou gaan met de introductie van een algemeen korter lopend type van onderzoeksproject 

dat o.a. sneller valoriseerbare resultaten oplevert. 

Het budget van IBBT dat in de beleidsbrief voor 2009 wordt vooropgesteld, bedraagt 

23,743 miljoen euro.  

 

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 

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

(NERF)”. Andere opportuniteiten voor samenwerking, met name tussen IMEC en IBBT 

enerzijds en IBBT en VITO anderzijds, worden onderzocht.  

 

Te verwachten evoluties in de beleidscontext 

 

In de beleidsverklaring (p. 46) van de huidige Vlaamse Regering15 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 de op 

stapel zijnde evaluatie van o.m. IBBT aangekondigd.  

 

Verwacht kan worden dat de evaluatie van IBBT 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 IBBT.  

 

3. Doelstellingen van de evaluatie en beoogd resultaat 

 

                                                 
14 Stuk 1900 (2008-2009) – Nr. 1, d.d. 24.10.2008 
15 Stuk 31 (2009) – Nr. 1, ingediend op 13 juli 2009.  
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De doelstelling van de evaluatie wordt noch expliciet aangegeven in het generiek deel van 

de beheersovereenkomst, noch in het specifiek deel16.  

 

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

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

van de beheersovereenkomst heeft nageleefd, maar rekening houden met de 

beleidscontext waarin IBBT opereert.  

IBBT heeft nog niet eerder een institutionele evaluatie ondergaan en dit in tegenstelling 

tot de andere SOC’s, die kunnen bogen op een langere voorgeschiedenis. Het IBBT werd 

immers pas in 2004 opgericht en in 2007 omgevormd tot een SOC. 

Wel is het IBBT in het kader van de studieopdracht “Strategische Onderzoekscentra” van 

2006 het voorwerp geweest van een (gedeeltelijke) evaluatie. In het convenant (2004-

2009) met het IBBT was immers voorzien in een tussentijdse evaluatie (zie hoger) en dit 

na 2,5 jaar. Betreffende tussentijdse evaluatie werd ingevuld onder de vorm van een 

analyse van het beslissingproces en een financiële doorlichting17. Het eerste luik (analyse 

beslissingsproces) werd opgenomen in de eerder vermelde studieopdracht. Betreffende 

studieopdracht werd uitbesteed aan een externe consultant. 

 

Omdat IBBT nog geen institutionele evaluatie heeft ondergaan, wordt voor IBBT – in 

tegenstelling tot voor de andere SOC’s – geopteerd voor een “gewone evaluatie”. De 

evaluatie zal betrekking hebben op de algemene werking van IBBT en op de 

wetenschappelijke werking, bekeken vanaf de oprichting van IBBT (2004) en rekening 

houdend met (de evolutie in) de beleidscontext. Hierbij zal de beleidsvoering van de 

Vlaamse overheid betreffende de strategische onderzoeksdomeinen en de rol van de 

strategische onderzoekscentra hierin in overweging worden genomen. De evaluatie zal 

ook een beoordeling van het strategische belang van het domein omvatten en in die zin 

gedeeltelijk een evaluatie op metaniveau zijn.  

 

Als resultaten van de evaluatie worden minstens verwacht: 

• Een beoordeling van de wijze waarop IBBT 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. 

performantie18, prestaties met betrekking tot valorisatie en t.a.v. de maatschappij)), 

een organisatorische analyse (bedrijfsvoering in al haar aspecten) als een 

financiële analyse (aanwending subsidies, verantwoording subsidie, mate van 

externe fondsenwerving, …) van zowel de beheersovereenkomst (o.a. opbouw 

reserves) als de planning en verantwoording door het IBBT (jaarlijkse 

werkplannen, rapporten,…)).  

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

geëvolueerd (sinds 1994) 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. 

                                                 
16 Zie nota “Evaluatie SOC’s-Globaal plan”, deel 2 
17 Volgens het rapport van de consultant door de Inspectie van Financiën. In de nota Vlaamse Regering 

betreffende de beheersovereenkomst 2007-2011 met het IBBT zijn de jaarlijkse doorlichtingen opgenomen voor 

de jaren 2004 en 2005. Betreffende doorlichtingen werden conform het convenant uitgevoerd door het IWT.   
18 Dit omhelst o.m. de (evolutie van de) resultaten van IBBT op de performantie-indicatoren.  
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• 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 IBBT 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 IBBT in het 

onderzoeksdomein. 

• Benchmark van IBBT 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 IBBT 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 

IBBT). Het gevraagde omvat o.a. een analyse van de klantentevredenheid en een 

bevraging van de doelgroepen van IBBT over de bekendheid en impact (van de 

activiteiten) van IBBT. Daarnaast worden ook de wijze waarop IBBT de 

samenwerkingsverbanden die het met binnen- en buitenlandse instellingen werden 

afgesloten, concreet heeft ingevuld geanalyseerd. 

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

de daaraan verbonden onderzoeksgroepen 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. 

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

context.  

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

2012-2016.  

• Conclusies en aanbevelingen betreffende zowel de beleidsontwikkeling en –

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

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

ECOOM.  

 

4. Krijtlijnen en draagwijdte van de evaluatie 

De evaluatie van IBBT moet in ieder geval ruimer bekeken worden dan enkel met 

betrekking tot de beheersovereenkomst. Zo wordt met betrekking tot een aantal aspecten 

ook een beoordeling over de periode vóór de beheersovereenkomst verwacht. De 

krijtlijnen worden verder verduidelijkt a.d.h.v. evaluatievragen.  

 

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

helft van 2011. Om de evaluatie tijdig te kunnen afronden, wordt voorbereiding van de 

evaluatie eerder aangevat en zal de eigenlijke 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 evaluatie en de ondersteuning van het panel van internationale experts, 
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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 

Hoewel voor het IBBT in principe geen meta-evaluatie is voorzien, worden een aantal van 

de generieke evaluatievragen zoals vermeld in deel 5.1 van de nota “Evaluatie SOC’s – 

globale evaluatie” ook voor IBBT hernomen. 

 

Het betreft meer bepaald volgende vragen: 

 

Beleidsmatige evaluatie: 

• Wat waren de initiële beleidsdoelstellingen bij de oprichting van de SOC en hoe 

werden deze vertaald in strategische en operationele doelstellingen? 

• Welk belang vertegenwoordigt dit strategisch onderzoeksdomein binnen het globale 

Vlaamse wetenschaps- en technologiebeleid? 

• Welk effect heeft de inzet van IBBT als beleidsinstrument beleidsmatig veroorzaakt? 

 

Wetenschappelijke aspecten: 

• Wat is het belang van het gekozen strategische onderzoeksdomein binnen het geheel 

van de onderzoeksdomeinen (zowel in Vlaanderen als in een ruimer kader)? 

• Wat is de wetenschappelijke output (globaal en per jaar) in betreffend strategisch 

onderzoeksdomein en dit zowel in Vlaanderen als in een ruimer kader en dit vanaf een 

tiental jaar voor de oprichting van de SOC in kwestie? Vanaf de oprichting van de 

SOC dient dit vergeleken te worden met andere departementen/instellingen in 

hetzelfde expertisedomein maar buiten de SOC.  

• Welke bijdrage heeft de SOC geleverd aan deze output sinds de oprichting er van? 

• Welke wetenschappelijke output zou in betreffend strategisch onderzoeksdomein te 

verwachten geweest zijn indien er voor het betreffende domein geen SOC werd 

opgericht19?  

• Wat is de impact van de wetenschappelijke output van de SOC (globaal en in 

vergelijking met andere instellingen)? 

• Wat zijn de sterkste onderzoeksprestaties van de SOC in vergelijking met de 

hoofdstromen in het betreffende onderzoeksdomein?  

• Welk effect heeft de inzet van de SOC als beleidsinstrument gehad met betrekking tot 

het (de) onderzoeksdomein(en)? (Zwaartepuntvorming, wetenschappelijke prestaties, 

excellentie onderzoekspotentieel, enz.). 

 

Economische en maatschappelijke impact: 

• Welke bijdrage heeft de SOC geleverd aan de (Vlaamse) werkgelegenheid, het 

(Vlaams) onderzoekspotentieel en de Vlaamse economie in het algemeen?  

• Welke bijdrage hebben de onderzoeksresultaten binnen het strategisch 

onderzoeksdomeinen i.h.a. en de SOC in het bijzonder geleverd aan de creatie van 

                                                 
19 Eventueel vergelijking maken met andere onderzoeksgroepen, benchmark met andere regio’s en/of clusters in 

Europa, enz.  
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spin-offs in het algemeen en het versterken van het Vlaamse innovatieweefsel in het 

bijzonder? 

• In welke mate dragen de onderzoeksresultaten van de SOC bij tot het versterken van 

de concurrentiepositie van Vlaanderen?  

• In welke mate heeft de SOC de resultaten van hun onderzoek (actief) toegankelijk 

gemaakt voor een breed publiek? Welke acties hebben ze specifiek ondernomen t.a.v. 

de schoolgaande jeugd en dit rekening houdend met de beleidsdoelstellingen van de 

Vlaamse overheid?  

• In welke mate is de SOC zelf, zijn activiteiten en zijn resultaten gekend binnen 

Vlaanderen? 

• In welke mate draagt de SOC bij tot het welzijn en de welvaart van Vlaanderen? 

• Welke economische en maatschappelijke bijdrage/impact mag in de toekomst en met 

betrekking tot het strategische onderzoeksdomein verwacht worden (in Vlaanderen en 

ruimere context)? 

 

Specifieke evaluatievragen met betrekking tot IBBT: 

• Heeft het IBBT haar doelstellingen zoals neergeschreven in de 

beheersovereenkomst gehaald en was dit op een aanvaardbare manier? Blijkt dit 

bijvoorbeeld uit de verwachte (jaarlijkse) stijging in de performantie-indicatoren 

en uit de verwachte jaarlijkse gemiddeld aan te trekken financiering uit externe 

bronnen? 

• In welke mate werden de doelstellingen (in de beheersovereenkomst) adequaat 

vertaald in het beleidsplan voor de periode waarop de beheersovereenkomst 

betrekking heeft? In welke mate werd het beleidsplan verder ook concreet vertaald 

in de jaarlijkse werkplannen? In welke mate werden de in de jaarlijkse 

werkplannen voorziene acties effectief gerealiseerd, in hoeverre vormen ze een 

concrete en onderbouwde vertaling van de doelstellingen en in welke mate hebben 

de bijgedragen tot de realisatie van deze laatsten?  

• Sluiten de doelstellingen en de acties van IBBT nog aan bij de huidige 

beleidsdoelstellingen?  

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

organisatorisch) kunnen eventueel worden vastgesteld in de periode sinds de 

oprichting van het IBBT? Welke elementen20 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).  

• Hoe is IBBT gestructureerd en georganiseerd? Is deze structuur en organisatie 

voldoende transparant/kostenefficiënt, …?  

• Op welke wijze heeft IBBT zowel in de huidige (beheers)periode als in de gehele 

beschouwde periode (vanaf oprichting) 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 middelen heeft het IBBT in de periode sinds 

2004 verworven voor de verwezenlijking van de doelstellingen? Op welke wijze 

                                                 
20 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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heeft IBBT deze middelen ingezet? Was de inzet van de middelen effectief en 

efficiënt? 

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

welke scoort IBBT 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 worden gehanteerd voldoende adequaat 

gebleken om de performantie van IBBT te meten, rekening houdend met de 

belangrijkste opdrachten? Zijn er voldoende kwalitatieve indicatoren en zo nee, 

welke zouden dan in aanmerking kunnen worden genomen? Zijn de gekozen 

performantie-indicatoren eenduidig, relevant, dynamisch, up-to-date? Welke 

ontbreken mogelijk? Welke zijn eventueel overbodig? Geeft het geheel van de 

performantie-indicatoren een goed beeld van de performantie van IBBT? Zijn de 

verwachte toenames al dan niet kwantificeerbaar en zo ja, voldoende 

gekwantificeerd en realistisch? Zijn er voldoende kwalitatieve performatie-

indicatoren en worden deze adequaat gemeten?  

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 IBBT tot het realiseren van 

de Vlaamse beleidsdoelstellingen moeten kunnen opvolgen. 

• In welke mate slaagt IBBT 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 IBBT over de beschouwde periode 

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

het onderzoeksdomein/vakgebied?  

• In welke mate zijn de onderzoeksprojecten die binnen de onderzoeksprogramma’s 

door het IBBT werden gehonoreerd voldoende interdisciplinair? 

• Welke belangrijke klanten/doelgroepen heeft IBBT en welke (nieuwe) 

klanten/doelgroepen werden in de loop van de beheersovereenkomst bijkomend 

onderscheiden? In welke mate werden deze doelgroepen benaderd en zijn de 

benaderingswijzen voldoende effectief en efficiënt?  

• Wat is het effect en de impact van de activiteiten van IBBT voor het 

beleidsdomein en t.a.v. de klanten/doelgroepen? In welke mate zijn zowel de 

“klanten” als de doelgroepen bekend met als tevreden over de 

dienstverlening/activiteiten van IBBT? In welke mate is IBBT bekend bij de 

klanten/doelgroepen en in welke mate wordt IBBT bij deze groepen gewaardeerd 

voor de geboden dienstverlening/activiteiten? In welke mate zijn 

dienstverlening/activiteiten afgestemd op de behoeften van de 

klanten/doelgroepen? 

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

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

rol/meerwaarde/uitstraling van IBBT en dit zowel met betrekking tot de 

opdrachten als wat betreft de instelling zelf? Welke meerwaarde genereert dit voor 

Vlaanderen? 

• In welke mate overlappen de activiteiten van het IBBT met die van andere 

actoren? Zijn er kansen of opportuniteiten tot samenwerking (geweest) en zo ja, 

worden die optimaal benut? 
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• In welke mate houdt het IBBT rekening met andere actoren/acties/projecten in het 

veld (zowel in Vlaanderen als daarbuiten)? Wordt er gestreefd naar samenwerking, 

synergie, afstemming, … en gebeurt dit pro-actief of eerder afwachtend? 

• Hoe presteert IBBT in vergelijking met vergelijkbare instellingen en dit wat betreft 

zowel onderzoek, valorisatie en maatschappelijke dienstverlening als wat betreft 

bedrijfsvoering? (M.a.w. hoe vervult het IBBT haar taken en opdrachten in 

vergelijking met andere vergelijkbare instellingen?). Een benchmark wordt 

verwacht rekening houdend met alle aspecten (organisatie, werking, 

activiteiten/dienstverlening, financiering, …). 

• Op welke wijze geeft IBBT momenteel vorm aan interuniversitaire samenwerking 

en hoe is deze samenwerking geëvolueerd sinds de oprichting van IBBT? Zelfde 

vraag voor de internationale samenwerking.  

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

Vlaams onderzoekspotentieel? Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 

wijze waarop de werking van IBBT is georganiseerd (vraaggedreven) en kan 

onderzocht worden in welke mate IBBT zowel heeft bijgedragen tot de vorming 

van jonge onderzoekers (doctoraatsopleiding) als tot het doorgroeien van postdocs 

in het Vlaamse onderzoeksweefsel, eventueel in samenwerking met de 

academische wereld.. 

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

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

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

hierop ingespeeld (inspelen)?  Welke uitdagingen en bedreigingen dienen zich aan 

in de nabije toekomst, rekening houdend met het ruime beleidskader (zowel in 

Vlaanderen als daarbuiten)? 

• Aansluitend op het voorgaande: in welke mate is IBBT 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, enz. 

• Welke (internationale) samenwerkingsverbanden heeft IBBT inmiddels 

afgesloten? In welke mate zijn deze samenwerkingsverbanden ook geconcretiseerd 

in acties en welke dynamiek hebben betreffende samenwerkingsverbanden? In 

welke mate participeert het IBBT in internationale (onderzoeks)programma’s en in 

welke rol?  

• In welke mate beantwoordt het ontwerpbeleidsplan van IBBT voor 2012-2016 aan 

de te verwachten beleidsevolutie en uitdagingen/opportuniteiten? Vormen de 

strategische en operationele doelstellingen een onderbouwde vertaling van de 

beleidsdoelstellingen en van de opdrachten/taken van IBBT? Is het 

overeenstemmende financieel plan realistisch rekening houdend met de 

geformuleerde doelstellingen en rekening houdend met de te verwachten 

inkomsten? Zijn er meerdere scenario’s (bijvoorbeeld maximum- en 

minimumscenario) voorzien in het ontwerpbeleidsplan rekening houdend met de 

beschikbare middelen?  
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6. Onderdelen evaluatie en methodologie 

Dit onderdeel van de evaluatie van IBBT 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 panel21 voor de evaluatie van IBBT dient nog te worden opgemaakt. Aan 

IBBT werd gevragd een aantal suggesties te doen.   

 

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 IBBT; 

• Gegevens O&O-enquête specifiek voor IBBT; 

• Verslag jaarlijkse controle (zoals voorzien in beheersovereenkomst); 

• Relevante beslissingen Vlaamse Regering betreffende IBBT. 

 

11. Specifieke afspraken met IBBT betreffende de evaluatie 

Op 10 september 2010 vond een overleg plaats betreffende de evaluatie. Op dit overleg 

werd de aanpak van de evaluatie voorgesteld en de documenten betreffende de evaluatie 

ter informatie overgemaakt. Op basis van het overleg en mailverkeer achteraf, werden een 

aantal elementen van de evaluatie verder verduidelijkt en ook een aantal concrete 

afspraken gemaakt.  

 

De belangrijkste afspraken uit het overleg worden hieronder opgelijst: 

• 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 

                                                 
21 Voorstel opgemaakt door de dossierbehandelaar bij de afdeling Onderzoek.  
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geval aan te geven waarom bepaalde vragen niet of slechts gedeeltelijk kunnen 

worden beantwoord.  

• De evaluatie is voorzien op instellingsniveau en niet op het niveau van de 

departementen. De departementstructuur werd immers recent ingevoerd. De 

departementen op zich zullen wel meegenomen worden in het geheel van de 

evaluatie.  

• Bij de evaluatie moet rekening gehouden worden met de specifieke opdracht van 

IBBT en i.h.b. dat IBBT ten dienste moet staan van het lokale bedrijfsleven. 

• Het aantal doctoraten is geen KPI, maar de gegevens ter zake worden wel 

bijgehouden als publicatie.  

• Een benchmark uitvoeren is in veel gevallen niet voor de hand liggend en dit 

omwille van zowel de specifieke structuur als van de specifieke opdracht van 

bepaalde instellingen. Een vergelijkbare instelling is meestal niet beschikbaar. 

Voor IBBT stelt zich wellicht hetzelfde probleem. Voor een benchmark zal 

waarschijnlijk een partiële vergelijking moeten gemaakt worden. Bij de 

aanbesteding zullen van de consultant in dit verband voorstellen worden 

ingewacht.  

• Voor wat betreft het tellen van de publicaties is door IBBT in samenspraak met de 

universiteiten (rectoraten en bibliotheken) een methodiek ontwikkeld. Het 

overzicht van deze methodiek werd overgemaakt aan EWI. IBBT merkt hierbij op 

dat voor het verkrijgen van relevante resultaten deze methode ook bij een externe 

telling dient te worden gevolgd en stelt verder dat het aangewezen is dat de 

bibliometrische analyse door ECOOM vertrekt vanuit dit opgebouwde 

repertorium. EWI heeft betreffende methodiek aan ECOOM overgemaakt. 

ECOOM zal contact opnemen met IBBT om praktische afspraken te maken 

betreffende de uitvoering van de bibliometrische analyse.  

• Voor de site-visit door het panel van experts is de periode 15 maart t/m 30 april 

2011 voorzien. In dit tijdsvenster zijn volgende periodes niet geschikt wat IBBT 

betreft: 14 t/m 22 maart 2011 en 11 t/m 25 april 2011.  

• Strikt genomen is de evaluatieperiode wat de instelling betreft beperkt tot de 

periode van de beheersovereenkomst (2007-2011). In het licht van de meta-

evaluatie en met het oog te beschikken over zoveel mogelijk nuttige gegevens voor 

de evaluatie, dienen er echter zo veel mogelijk gegevens voor de jaren 2005 en 

2006 te worden verstrekt. Dit moet in ieder geval wat wordt opgelijst in het kader 

van de KPI’s omvatten, maar ook - waar mogelijk en beschikbaar – de gegevens 

die binnen de zelfevaluatie (ex-post luik) worden gevraagd. 

• IBBT heeft een lijst met suggesties voor experts voor het internationale panel 

overgemaakt aan EWI. 

• Er wordt afgesproken dat het ex-post luik van de zelfevaluatie uiterlijk eind januari 

2011 aan EWI zal worden overgemaakt. Het ex-ante luik (met name het 

beleidsplan) wordt uiterlijk eind februari 2011 bezorgd. Deze timing is strikt, 

omdat de evaluatie anders niet tijdig zal kunnen worden afgerond.  

• De zelfevaluatie wordt bij voorkeur in het Engels opgesteld omdat dit ter 

beschikking zal worden gesteld van het panel van experts. De zelfevaluatie kan 

eventueel in het Nederlands worden opgemaakt, maar dan dient ook een 

Engelstalige samenvatting te worden voorzien. EWI zal de Engelse vertaling van 

de zelfevaluatie zo snel mogelijk bezorgen aan IBBT.  

 

 


