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Situering van de evaluatie, focus en aanpak 

De 4 Vlaamse strategische onderzoekscentra (SOC’s) worden gevat door het decreet betreffende de 
organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid van 30 april 2009 (hierna W&I-
decreet genoemd). Alle strategische onderzoekscentra, en dus ook VIB, beantwoorden conform dit 
W&I-decreet aan de volgende vereisten (art. 30 W&I-decreet): 

 Het gevoerde strategisch onderzoek bouwt voort op wetenschappelijk onderzoek waarvan de 
wetenschappelijke excellentie in internationale vergelijkingen objectief aantoonbaar is; 

 Het strategisch onderzoekscentrum beschikt over een substantiële kritische massa; 

 De activiteiten van het strategische onderzoekscentrum passen in het wetenschaps- en 
innovatiebeleid, bepaald door de Vlaamse Regering; 

 Het gevoerde onderzoek bezit een belangrijk valorisatiepotentieel, zodat het onderzoekscentrum 
als aantrekkingspool voor nieuwe bedrijfsactiviteiten in het Vlaamse Gewest kan gelden en 
ondersteuning kan bieden aan bestaande bedrijfsactiviteiten. 

Zoals voorgeschreven door het W&I-decreet en om hun onderzoeksopdracht te realiseren, sluit de 
Vlaamse overheid met elk van de SOC’s een meerjarige overeenkomst (of "convenant"), waarin de 
doelstellingen van de SOC, de financiering ervan door de overheid en onder meer kritische prestatie-
indicatoren (KPI’s) zijn opgenomen. 

In het kader van het W&I-decreet van 2009 wordt VIB aangeduid als één van de vier strategische 
onderzoekscentra in Vlaanderen, waarvan het maatschappelijk doel gericht is op het verrichten van 
biomoleculair strategisch basisonderzoek in de levenswetenschappen, met als oogmerk het verhogen 
van de kennis van de levensprocessen en -systemen en het vertalen van die kennis in economische groei 
en wetenschappelijke vooruitgang (art. 29, 4° van het W&I-decreet).  

Het huidige convenant tussen VIB en het Vlaamse Gewest bestrijkt de periode 2017-2021 en voorziet 
een jaarlijkse financiering (basistoelage) voor VIB van minimaal 58,9 miljoen euro voor de uitvoering van 
de strategische doelstellingen die opgelijst zijn in het convenant. 



 

Evaluatie van VIB | IDEA Consult | 23 juni 2021 3 

Aan het huidige convenant tussen VIB en het Vlaamse Gewest werden sinds 2017 nog twee addenda 
toegevoegd:  

 In 2017 werd een addendum toegevoegd om een bijkomende opdracht voor VIB vast te leggen in 2017-
2019 in het kader van de Vlaams-Nederlandse samenwerking rond regeneratieve geneeskunde 
(RegMed XB)1, en waarvoor de Vlaamse overheid ook 2 miljoen euro extra financiële middelen aan VIB 
ter beschikking stelde voor deelname in een Vlaams-Nederlands consortium bestaande uit 9 
onderzoekspartners (waaronder VIB), gezondheidsfondsen, industriële en overheidspartners. Meer 
specifiek werken VIB-onderzoekers er mee aan de ontwikkeling van een biosynthetische nier, welke 
één van de vier Moonshot-onderzoekslijnen (Kidney Moonshot) is waarrond RegMed XB werkt.  

 In 2020 werd een addendum toegevoegd dat enerzijds een aanpassing regelt van de financiële 
voorwaarde tot eigen inbreng van de NERF-partners in NERF2 en anderzijds een voorzetting van de 
financiering van de VIB SALK-onderzoeksgroep3 door de Vlaamse overheid tot aan het einde van het 
convenant in 2021.  

Zowel in het W&I-decreet als in het convenant is vastgelegd dat vóór het einde van de looptijd van het 
huidige convenant (2017-2021) een (externe) evaluatie van VIB moet worden uitgevoerd en dat de 
gesprekken over de hernieuwing van het convenant voor de volgende periode zullen steunen op de 
uitkomsten van die evaluatie. Voorliggend rapport vormt de weerslag van deze evaluatie, die werd 
uitgevoerd door IDEA Consult in de periode december 2020 -mei 20214.  

De uitgevoerde evaluatie omvat zowel een ex-post- als een ex-anteluik, met een gelijkwaardige aandacht 
voor beide luiken. Het ex-anteluik is vooral gericht op de toekomstige onderbouwing van de beleidsvorming. 
De evaluatie heeft ook een systeemperspectief. Meer bepaald wordt rekening gehouden met de 
verschillende systemen en hun (beleids)doelstellingenkaders waarin VIB is ingebed. Verder houdt de 
evaluatie ook rekening met de langetermijnevolutie van VIB, die gedocumenteerd staat in voorgaande 
evaluaties in de periode 2006 tot en met 2016. 

Onderstaande tabel expliciteert in meer detail de focus van de evaluatie. 

Ex-postevaluatie Ex-ante-evaluatie 

 Implementatie van de doelstellingen 
opgenomen in het convenant 2017-2021 en in 
het strategisch plan inclusief KPI’s 

 Gevoerd (onderzoeks)beleid en governance 

 Geleverde wetenschappelijke, economische en 
maatschappelijke prestaties en impact (i.h.b. 
innovatiekracht/valorisatie) 

 Regionale, nationale en internationale 
samenwerking 

 Doelstellingen, ambities en prestaties voor 
2022-2026 

 Evaluatie van KPI’s en streefcijfers 

 Geplande (onderzoeks)beleid en governance 

 Maatschappelijke en economische ambities en 
vooropgestelde paden naar impact 

 Toekomstplannen versus Vlaamse beleids-
ambities voor de toekomst 

 
1 Zie https://regmedxb.com/  
2 NERF (Neuro-Electronics Research Flanders) is een onderzoeksinitiatief, gespecialiseerd in onderzoek op het grensgebied tussen 
neurobiologie, nanotechnologie en micro-elektronica. Het werd in 2009 opgericht door VIB, imec en KU Leuven, met belangrijke steun van de 
Vlaamse overheid. De steun vanwege de Vlaamse overheid voor NERF zit momenteel vervat in de bepalingen van de lopende convenanten 
tussen het Vlaamse Gewest en respectievelijk VIB en imec. 
3 Ter versterking van het regionale life science ecosysteem in Limburg werd in 2014 in het kader van het SALK-actieplan beslist om een VIB 
SALK-onderzoeksgroep BIOMED op te starten aan de universiteit Hasselt in het expertisedomein van auto-immune ziekten. VIB ontving 
hiervoor in de periode 2014-2017 en in 2020 jaarlijks 400.000 euro extra financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid, conform art. 22 
van het convenant en het addendum van 2020.   
4 De evaluatie-opdracht werd aan IDEA Consult toegewezen via de aanbesteding van de overheidsopdracht getiteld “Specifieke opdrachten in 
het kader van de evaluatie van het strategisch onderzoekscentrum VIB“ (zoals omschreven in het opdrachtbestek met nummer EWI-2020-03).  
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 Lokale verankering en meerwaarde t.a.v. het 
Vlaamse WTI-beleid, klanten en doelgroepen, 
belanghebbenden 

 Relatie met het Vlaams agentschap voor 
internationaal ondernemen, Flanders 
Investment & Trade (FIT), i.k.v. internationale 
uitstraling 

 Aansluiting van onderzoeksbeleid op principes 
van Open Science en Open Data, en 
doorstroming naar het FRIS-onderzoeksportaal 
(Flanders Research Information Space)5 

 Financiering, met bijzondere aandacht voor de 
aanwending van de toelagen, de verdeling van 
de middelen tussen de VIB-onderzoekscentra, 
de verdeling over onderzoeks- en faciliterende 
budgetten, en de mate waarin externe 
financiering wordt aangetrokken (m.i.v. 
Flanders Future Tech fund) 

 

 Systeemblik: inpassing in en bijdrage tot de beleidsdoelstellingenkaders op verschillende niveaus 
(Vlaamse WTI-beleid, Vlaams beleid, EU en Regional Innovation Scoreboard (RIS), EU-doelstellingen 
(waaronder de Green Deal), Grand Challenges), wetenschapscommunicatie en beleid inzake Responsible 
research & Innovation, Open Science en Open Data en doorstroming naar FRIS. 

 Conclusies en aanbevelingen ex-post- en ex-ante-evaluatie: 

 evolutie sinds vorige evaluaties; 

 evaluatie van convenantperiode 2017-2021; 

 beoordeling van toekomstplan 2022-2026. 

 

De evaluatie werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau IDEA Consult en de aanpak ervan bestond uit 
volgende elementen:  

 Op basis van documenten en gegevens die ter beschikking werden gesteld door VIB en de Vlaamse 
overheid werd een eerste analyse gemaakt van de algemene werking van VIB. Bij deze 
documentenanalyse was de zelfevaluatie (ex post en ex ante) zoals opgesteld door VIB een 
belangrijke bron die enerzijds door IDEA consult gebruikt werd als input en anderzijds getoetst 
werd aan andere bronnen. Ook de jaarlijkse rapportages van en over VIB aan de Vlaamse overheid 
alsmede een bibliometrische en technometrische analyse die werd uitgevoerd door ECOOM6, 
maakten deel uit van de documentenanalyse. 

 De inzichten uit de analyse van de beschikbare documenten en gegevens werden verder aangevuld 
en verrijkt met input vanuit twee gesprekken met de VIB-directie en 20 interviews met andere VIB-
medewerkers en externe stakeholders (beleidsmakers, onderzoekspartners, etc.). 

 Op 31 maart, 1 en 2 april 2021 werd een visitatie georganiseerd met een panel van vijf 
internationale experten. Omwille van de COVID-pandemie gebeurde deze beoordeling door het 

 
5 Het FRIS-onderzoeksportaal is een regionaal online portaal dat informatie bevat over het publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek 
in Vlaanderen. De huidige website bevat informatie over onderzoekers, onderzoeksgroepen, wetenschappelijke projecten en publicaties. Het 
portaal en de FRIS-databank is voor de Vlaamse overheid een bron van inspiratie voor rapporten, analyses en statistieken voor beleidsvorming 
en het beter volgen van trends. De FRIS-portaalsite zal onderzoekers ook verenigen door interdisciplinair onderzoek aan te moedigen, 
onderzoekers te laten netwerken en het mogelijk te maken experten in bepaalde disciplines te vinden. Zie: https://www.researchportal.be/nl  
6 Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (https://www.ecoom.be/) 
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panel van experten online. Voorafgaand aan deze visitatie ontvingen de panelleden een briefing 
book met alle nodige voorbereidend materiaal. Tijdens de visitatie konden de experten naar 
toelichtingen luisteren van VIB en vragen stellen, op basis waarvan ze een oordeel konden vormen 
over de werking van VIB en in het bijzonder over de toekomstige werking van VIB en de rol van VIB 
in het ecosysteem. De bevindingen van het panel werden door hen neergeschreven in een apart 
evaluatieverslag. Dit verslag werd door IDEA Consult ook verder verwerkt in het evaluatierapport.  

 In een internationale benchmark werd VIB vergeleken met drie andere onderzoeksorganisaties in 
de levens- en biowetenschappen in Europa (European Molecular Biology Laboratory (DE), John 
Innes Centre (GB) en Karolinska institutet (SE), onder meer op aspecten als de structuur en 
governance van de organisatie, de omvang, de wijze van financiering, doelstellingen (en evolutie 
erin), wetenschappelijke focus (en evolutie erin), en de resultaten, prestaties en impact. 

 In april 2021 vond er een toekomstgerichte designworkshop plaats tijdens dewelke beleidsmakers 
van het Departement EWI en een vertegenwoordiger van Vlaams minister van Economie, 
Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, Hilde Crevits verder reflecteerden over de positie 
van VIB in het Vlaamse beleid. Zowel de voorlopige bevindingen van de ex-post- en ex-ante-
evaluatie als de opgestelde innovatiesysteemmap gaven input voor de denkpistes. De designwork-
shop was erop gericht om in wisselwerking met het beleid naar de meest optimale impactpaden 
en naar een zo optimaal mogelijke inpassing van VIB in het Vlaamse innovatiesysteem te zoeken.  

 Bevindingen uit bovenstaande onderzoekstappen zijn vervolgens gecombineerd in een SWOT-
analyse (waarbij sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen in kaart zijn gebracht). Op 
basis hiervan zijn tenslotte conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 

De evaluatie werd begeleid door een stuurgroep, samengesteld en voorgezeten door (een 
vertegenwoordiger van) de evaluatiecel van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, en 
dit conform de evaluatiepraktijk die het departement hanteert. De rol van de stuurgroep was zowel het 
bewaken van de kwaliteit als de voortgang van de evaluatie, evenals erop toe te zien dat de uitvoering 
van de opdracht resulteert in concrete aanbevelingen en dit conform de doelstellingen van de opdracht 
zoals beschreven in het opdrachtbestek. Gedurende de evaluatie heeft IDEA Consult meerdere keren 
de aanpak en de voortgang besproken met de stuurgroep en heeft de stuurgroep zowel commentaar 
geleverd op de ontwerprapportage als deze tussentijds gevalideerd.  

Zoals voorzien in de evaluatiepraktijk van het Departement EWI, hebben de vertegenwoordigers van 
VIB ook de mogelijkheid gekregen om het door de stuurgroep gevalideerde eindrapport nog na te kijken 
met het oog op de verbetering van materiële fouten. In voorliggend rapport werden de vastgestelde 
materiële fouten verbeterd. 

 

Inleidende schets van VIB 

VIB werd in 1995 opgericht als een onafhankelijk onderzoeksinstituut 
gefinancierd door de Vlaamse overheid, dat vernieuwend onderzoek verricht 
in het domein van de levenswetenschappen, en dit onderzoek vertaalt naar 
producten en oplossingen met economische en maatschappelijke meer-
waarde. Voor het realiseren van zijn opdracht, heeft VIB onderzoekscentra aan elk van de vijf Vlaamse 
universiteiten: Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en de 
Universiteit Hasselt.  
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste karakteristieken van VIB.   

VIB  

Missie VIB verricht vernieuwend biomoleculair onderzoek in verschillende domeinen van de 
levenswetenschappen, om zo meer inzicht te verwerven in de mechanismen van het 
leven. De resultaten van het onderzoek van VIB vormen de basis voor nieuwe 
producten en oplossingen die de maatschappij ten goede komen.  

Strategische 
doelstellingen 

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

2. het uitbouwen van een autonome interuniversitaire structuur die een stabiele 
en stimulerende omgeving creëert voor hoogkwalitatief basisonderzoek in de 
biotechnologie in Vlaanderen; 

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

4. het actief bijdragen tot de vorming van onderzoekers in het domein van de 
biotechnologie; 

5. het creëren van een gestructureerde valorisatiepolitiek voor in Vlaanderen 
gerealiseerde onderzoeksresultaten met industriële opportuniteiten in het 
domein van de biotechnologie; 

6. het bevorderen van de samenwerking met de industrie in het domein van de 
biotechnologie, met inbegrip van het verzekeren van transfer van technologie 
en kennis naar de in Vlaanderen gevestigde industrie, het aantrekken en 
uitvoeren van industriële onderzoeksprojecten, het opstarten van nieuwe 
biotechbedrijven, het aantrekken van kapitaal, of het nemen van financiële 
participaties in aanverwante projecten, verenigingen of bedrijven; 

7. het bevorderen van industriële activiteit in Vlaanderen in het domein van de 
biotechnologie;  

8. het verrichten en/of laten verrichten van onderzoek op een duurzame, ethische 
en maatschappelijk verantwoorde manier en met het oog op het creëren van 
een duurzame toekomst; 

9. deelnemen aan de brede maatschappelijke discussie over de wetenschappelijke 
en technologische aspecten van de biotechnologie door het actief voeren van 
een objectieve wetenschapscommunicatie met specifieke aandacht voor 
publieksvoorlichting, regelgeving en risico-inschatting.  

Visie en kernwaarden VIB’s baanbrekende onderzoek naar de moleculaire mechanismen van het leven leidt 
tot een betere levenskwaliteit, economische groei, en duurzaam maatschappelijk 
welzijn.  
Waarden:  
 VIB streeft uitmuntendheid na in al zijn onderzoeksdomeinen en stimuleert 

wetenschappers en medewerkers om creatief en ondernemend te zijn.  
 Door in te zetten op innovatieve technologieën kan er baanbrekend onderzoek 

gedaan worden. Dankzij VIB’s ambitieus beleid rond technologietransfer 
worden deze doorbraken vertaald naar waardevolle toepassingen voor de 
maatschappij.   

 VIB tracht het publiek te betrekken bij hun activiteiten en met transparante 
communicatie het vertrouwen en wederzijds begrip op te bouwen. 

Activiteiten  Fundamenteel onderzoek in de biowetenschappen (inclusief translationeel 
onderzoek); 

 Activiteiten voor technologieoverdracht waarbij onderzoeksresultaten worden 
omgezet in concrete voordelen voor de samenleving, zoals nieuwe diagnostica 
en therapieën en innovaties in de landbouw; 

 Actieve deelname aan het openbare debat over biotechnologie door de 
ontwikkeling en verspreiding van een breed scala van wetenschappelijk 
onderbouwde informatie. 
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Structuur  VIB is een autonome onderzoeksinstelling zonder winstoogmerk die wordt 
bestuurd door een algemene vergadering en een raad van bestuur. De 
algemene directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van VIB.   

 VIB omvat acht thematische onderzoekscentra die gevestigd zijn op de 
campussen van de vijf Vlaamse universiteiten (UGent, KU Leuven, Universiteit 
Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt). Ze worden 
(mede)gefinancierd via de toelage voor strategisch basisonderzoek die VIB 
ontvangt van de Vlaamse overheid. Verder is VIB partner in NERF (Neuro-
Electronics Research Flanders), het interdisciplinair samenwerkingsverband 
van VIB, KU Leuven en imec. Het is gevestigd in de gebouwen van imec. Zowel 
VIB als imec ontvangen (via hun respectievelijke convenant) een bijkomende 
toelage van de Vlaamse overheid om dit onderzoeksinitiatief mee te 
financieren. Parallel aan de evaluatie van VIB7 wordt (het) NERF(-
samenwerkingsverband) in opdracht van het Departement EWI (en conform de 
bepalingen van de lopende convenanten tussen het Vlaamse Gewest en 
respectievelijk VIB en imec) apart geëvalueerd door een andere evaluator. In 
deze evaluatie wordt NERF specifiek beoordeeld vanuit het standpunt van VIB.  

 Elk VIB-onderzoekscentrum wordt geleid door een wetenschappelijk directeur 
die verantwoordelijk is voor de inhoud en de leiding van het wetenschappelijk 
onderzoek. 

 De VIB-onderzoekscentra zijn samengesteld uit thematisch verwante 
universitaire onderzoeksgroepen, onder leiding van een groepsleider. Eind 
2020 telde VIB 90 onderzoeksgroepen8. De groepsleiderscommissie (GLC) 
bestaat uit een groepsleider vanuit elk centrum en de erbij aangesloten 
onderzoeksgroepen. Om de twee jaar wordt een nieuwe GLC gekozen. 

 De 8 wetenschappelijke directeurs die aan het hoofd staan van de VIB-
onderzoekscentra vormen samen met een uitgebreide algemene directie het 
directiecomité van het instituut. 

 De Institutionele Adviesraad (IAB) formuleert eenmaal per jaar aanbevelingen 
aan de raad van bestuur en de algemene directie van VIB over het institutionele 
wetenschaps- en technologiebeleid en de langetermijnstrategie. 

Kritische Prestatie-
Indicatoren (KPI’s) 

Voor de (jaarlijkse) voortgangscontrole van de realisatie van de strategische 
doelstellingen, worden 10 KPI’s gebruikt. Deze KPI’s volgen meer specifiek de 
evolutie van de wetenschappelijke excellentie, de onderwijsaspecten, de 
valorisatiestrategie en de inkomsten op. 
 Wetenschappelijke excellentie: 
KPI 1: het aantal publicaties in hogerangtijdschriften 
KPI 2: het aantal publicaties in toptijdschriften 
KPI 3: citatie-impact 
 Onderwijs 
KPI 4: aantal doctorandi 
 Technologietransfer en valorisatiestrategie 
KPI 5: het aantal ingediende en gepubliceerde reguliere octrooiaanvragen 
KPI 6: het aantal nieuwe licentieovereenkomsten en 
samenwerkingsovereenkomsten met industriële partners 
KPI 7: VIB Discovery science 
KPI 8: het aantal start-ups 
 Inkomsten 
KPI 9: Internationale inkomsten 
KPI 10: Industriële inkomsten 

Financiering De Vlaamse overheid verstrekt, binnen de beschikbare begrotingskredieten, een 
jaarlijkse toelage gelijk aan 58,9 miljoen euro (basistoelage 2017, jaarlijks 
geïndexeerd - geïndexeerd bedrag 2020: 60,4 miljoen euro) aan VIB. Dit bedrag 
wordt verdeeld over de verschillende taken van VIB (toewijzing van toelagen) zoals 

 
7 En van imec.  
8 Inclusief 6 onderzoeksgroepen in NERF 
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opgesomd in artikel 14, §2. van het convenant, waarbij een afwijking van 10% tussen 
de categorieën is toegestaan mocht dit nodig zijn (zie tabel). 

Verdeling van de VIB-toelage 

Doel toelage 2017 (in duizend 
euro) 

Strategische basisonderzoekcentra 36.198 
Programma voor translationeel onderzoek 6.000 
Raamovereenkomsten universiteiten 5.068 
Technologietransfer  6.370 
Communicatie 1.022 
Algemene werking 4.256 
Totaal 58.914 

 

De verdeling van de toelage voor strategisch basisonderzoek over de 8 VIB-
onderzoekscentra is weergeven in onderstaande tabel.  

Verdeling van de toelage strategisch basisonderzoek over de VIB-onderzoekscentra, 
2017 

VIB-onderzoekscentrum 
VIB-toelage 2017 (in 
duizend euro) 

Inflammatieonderzoek-centrum 9 5.416 

Plantensysteembiologie-centrum 7.611 

Kankerbiologie-centrum 6.620 

Structuurbiologie-centrum 2.584 

Integratieve neurowetenschappen-centrum 2.691 

Medische biotechnologie-centrum 2.664 

Moleculaire Microbiologie-centrum 1.872 

Neurobiologie-centrum 6.742 

Totaal 36.198 

 
Bovendien verleent het Vlaamse Gewest aan VIB een bijkomende toelage van 880 
duizend euro voor zijn bijdrage aan NERF (basisbedrag 2017, geïndexeerd bedrag 
2020: 858  duizend euro).  
 
90% van de jaarlijkse toelage wordt in vier termijnen uitbetaald. Het jaarlijkse saldo 
van 10% wordt uitbetaald binnen 60 kalenderdagen na ontvangst en goedkeuring 
van de verstrekte bewijsstukken door VIB, waaruit blijkt dat de jaarlijkse toelage 
correct is gebruikt en dat de vooraf bepaalde doelstellingen zijn gerealiseerd, zoals 
blijkt uit de scores op de KPI's. 
 
Conform het convenant varieert de beoordeling van de KPI's voor de betaling van 
het jaarlijkse saldo van 10% in de verschillende jaren van het convenant: 

 In 2017 (eerste jaar van het huidige convenant) worden 7 KPI's beoordeeld, 
namelijk KPI 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10. De betaling van het saldo geschiedt volgens 
de volgende criteria: 

Als de vooraf bepaalde doelen worden 
behaald voor: 

Dan wordt het volgende % van het 
maximale saldo uitbetaald 

Minstens 6 van de 7 KPI’s 100% 
5 van de 7 KPI’s 70% 
4 van de 7 KPI’s 55% 
3 van de 7 KPI’s 40% 
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2 van de 7 KPI’s 25% 
1 van de 7 KPI’s 10% 
0 van de 7 KPI’s 0% 

 In de jaren 2018 tot en met 2020 worden 8 KPI's beoordeeld, namelijk KPI 1, 2, 
3, 4, 5, 9 en 10 + KPI 6 in 2018 en 2020 en KPI 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 + KPI 8 in 
2019. De betaling van het saldo geschiedt volgens de onderstaande criteria: 

Als vooraf bepaalde doelen worden 
behaald voor: 

Dan wordt het volgende % van het 
maximale saldo uitbetaald 

Minstens 7 van de 8 KPI’s 100% 
6 van de 8 KPI’s 75% 
5 van de 8 KPI’s 60% 
4 van de 8 KPI’s 50% 
3 van de 8 KPI’s 35% 
2 van de 8 KPI’s 25% 
1 van de 8 KPI’s 10% 
0 van de 8 KPI’s 0% 

 In het jaar 2021 (laatste jaar van het convenant) worden alle 10 KPI's 
beoordeeld. De betaling van het saldo geschiedt volgens de volgende criteria: 

Als de vooraf bepaalde doelen worden 
behaald voor: 

Dan wordt het volgende % van het 
maximale saldo uitbetaald 

Minstens 9 van de 10 KPI’s 100% 
8 van de 10 KPI’s 80% 
7 van de 10 KPI’s 70% 
6 van de 10 KPI’s 60% 
5 van de 10 KPI’s 50% 
4 van de 10 KPI’s 40% 
3 van de 10 KPI’s 30% 
2 van de 10 KPI’s 20% 
1 van de 10 KPI’s 10% 
0 van de 10 KPI’s 0% 

 
Voor de jaarlijkse beoordeling van de KPI's in het kader van het convenant en de 
betaling van het jaarlijkse saldo van 10% door de Vlaamse overheid, wordt het 
gemiddelde van de cijfers van jaar X en de twee voorgaande jaren berekend en 
vergeleken met de doelstelling per jaar. Tot dusver10 heeft VIB volgens deze 
berekening alle KPI-doelstellingen gehaald (zie ook verder). 

VIB-tewerkstelling 1.652,00 VTE’s, waarvan 743,1 op de VIB-loonlijst staan. De overige VIB-werknemers 
worden betaald door één van de vijf partneruniversiteiten of via een persoonlijke 
beurs (status eind 2020). 

Bronnen: https://vib.be/; convenant tussen het Vlaamse Gewest en VIB 2017-2021; zelfevaluatie VIB 

 

  

 
9 Organisatorisch omvat dit onderzoekscentrum ook de VIB SALK-onderzoeksgroep (zie voetnoot 3). De financiering van deze onderzoeksgroep 
gebeurt echter niet vanuit de VIB-toelage voor strategisch basisonderzoek. VIB ontvangt hiervoor van de Vlaamse overheid aparte financiële 
middelen. 
10 Tot 2020 
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Ex-postevaluatie 

Opvolging aanbevelingen vorige evaluatie 

In 2016 werd VIB geëvalueerd in aanloop naar de onderhandelingen voor het huidige convenant tussen 
VIB en het Vlaamse Gewest. De evaluatie bevatte ook aanbevelingen om de werking van VIB te 
verbeteren. Op basis van de huidige evaluatie, vatten we in onderstaande tabel samen in hoeverre VIB 
erin geslaagd is uitvoering te geven aan deze aanbevelingen. Een groene kleur betekent dat VIB de 
aanbeveling volledig heeft opgevolgd, een gele kleur betekent dat de aanbeveling al grotendeels werd 
opgevolgd maar nog niet volledig is gerealiseerd, een oranje kleur dat de aanbeveling nog belangrijke 
verdere opvolging vraagt. 

Aanbeveling Opvolging door VIB 

Onderzoeksstrategie 

Uitmuntende positie op gebied van strategisch basisonderzoek minstens behouden en 
bij voorkeur verder uitbouwen 

 

Bestaande sleuteldomeinen zoals “structural biology” and “bio-informatics” verder 
versterken als kernactiviteiten van VIB, en daarnaast ook nieuwe, maatschappelijk 
relevante onderzoeksdomeinen ontwikkelen.  Samenwerking met artsen en 
ziekenhuizen en een holistische benadering krijgen alvast meer kansen dankzij het 
Grand Challenges-Programma. 

 

Specifiek voor SALK: zorgen voor een structurele samenwerking tussen de VIB-
onderzoeksgroep aan de Universiteit Hasselt, het Inflammation Research Centre in Gent 
en het MS-centrum in Hasselt 

 

Valorisatie van onderzoek 

Uitmuntende positie op gebied van tech transfer minstens behouden en bij voorkeur verder uitbouwen, door 
1/ versterking van het TT-team;  
2/ strenge selectie van IP met start-up-potentieel aan te houden;  
3/ opleiding ondernemersvaardigheden te handhaven.  

HR 
Meer inspanningen om vrouwelijke onderzoekers (vooral vanaf het niveau van 
hoofdonderzoeker (PI) 11 en hoger) aan te stellen.  

 

Opvolging van het huidige directeursduo tijdig voorbereiden.   
Samenstelling van het managementcomité herzien en eventueel vergroten.  
Specifiek voor NERF : aanwerving van een senior onderzoeker als leidinggevende.12  
Samenwerking tussen PI’s van verschillende universiteiten en departementen 
stimuleren.  

 

Communicatie 

Een meer gerichte communicatiestrategie uitwerken, waarbij het doelpubliek en 
communicatie-activiteiten verder afgebakend moeten worden. Focus bij de 
communicatie op het bereiken van het brede publiek via pers, industrie/biotech-
bedrijven en leerkrachten 

 

Meer inbreng van VIB met betrekking tot de agendasetting op Europees vlak   

 
11 VIB-hoofdonderzoekers (PI’s - Principal Investigators) zijn onderzoekers die een leidende positie in de organisatie opnemen, als 
wetenschappelijk directeur, groepsleider, als leidend expert in een wetenschappelijk project of als hoofd van één van de technologische 
kernfaciliteiten bij VIB. 
12 Hoewel VIB niet overging tot de aanwerving van een senior onderzoeker als directeur van NERF, maar eerder van een junior onderzoeker in 
2019, werd hij eind 2020 bij de externe wetenschappelijke evaluatie van alle onderzoekscentra en hun hoofdonderzoekers positief geëvalueerd 
en aldus door peers bevestigd in zijn rol als onderzoeksdirecteur. 
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Internationale toppositie meer uitspelen in het VIB-merk, zodat de visibiliteit van VIB 
verhoogt 

 

De impact van de communicatie-activiteiten beter opvolgen.  
Impact voor Vlaanderen 

De incubator- en acceleratorruimte verder uitbreiden opdat de Life Sciences bedrijven 
in Vlaanderen zouden blijven. 

 

De impact van het VIB op de gezondheidszorg en op duurzame voedselproductie 
aantonen via aangepaste evaluatiemethoden (waarbij meer dan alleen kwantitatieve 
KPI’s worden opgevolgd) 

 

 

Sterke groei van de activiteiten tijdens het huidige convenant 

In de periode 2016-2020 stegen de totale ontvangsten (inclusief de ontvangsten beheerd door de 
partneruniversiteiten) en uitgaven van VIB significant in vergelijking met de vorige convenantperiode. 
De toename in de basistoelage (+37%) vertaalde zich in een stijging van de totale ontvangsten met 36%. 
Vooral de inkomsten uit industrie (uit onderzoekssamenwerking, licentieovereenkomsten, 
incubatorwerking) en de internationale inkomsten uit competitieve onderzoeksfinanciering zoals 
Horizon 2020 stegen substantieel (+76%). De ontvangsten beheerd door de partneruniversiteiten 
stegen met 4,8%. 

De groei van de activiteiten heeft zich ook vertaald in een groei van het aantal VIB-medewerkers in 
2016-2020 (+10,6%), en met name van het aantal medewerkers op de payroll van VIB die instaan voor 
de ondersteunende dienstverlening aan de VIB-onderzoeksgemeenschap en algemeen beheer 
(+26,6%).   

 

Wetenschappelijke excellentie  

Zowel de bibliometrische als technometrische analyse van VIB’s wetenschappelijk werk wijzen op een 
performantie van internationaal topniveau. Niet enkel is er een toenemend aantal papers – waarvan 
steeds meer in multidisciplinaire tijdschriften – en internationale samenwerkingen; ze hebben tegelijk 
een zeer hoge citatie-impact. VIB heeft de voorbije jaren ook een zichtbare en sterke technologische 
voetafdruk kunnen opbouwen, met de ontwikkeling van een groot en groeiend aantal  octrooien. In 
termen van impact van de VIB-octrooien op de grenzen van de technologische ontwikkeling liggen 
weliswaar nog groeimogelijkheden in vergelijking met gelijkaardige instituten. Verder wijzen ook 
indicatoren zoals de toppositie van VIB in internationale rankings van onderzoeksinstituten of het grote 
succes van VIB in het aantrekken van ERC-grants op een excellente wetenschappelijke prestatie. 

VIB heeft een sterke onderzoeksomgeving uitgebouwd met processen die de hoge kwaliteit van het 
basisonderzoek bewaken. Om dit ook in de toekomst te blijven garanderen zijn zowel permanente 
vernieuwing van onderzoekstalent, focus op multidisciplinaire samenwerking als structurele monitoring 
van toekomstgerichte ontwikkelingen in het onderzoeksveld van bio- en levenswetenschappen, 
belangrijke aandachtspunten. 

 

Sterke infrastructuur- en technologieprogramma’s versnellen de groei van VIB als onderzoeksinstituut 

Met het VIB-kernfaciliteitenprogramma biedt VIB niet alleen toegang tot hoogwaardige geavanceerde 
onderzoeksinfrastructuur voor de VIB-onderzoeksgemeenschap als een essentieel onderdeel voor hun 
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basisonderzoek, maar is VIB ook een drijvende kracht in de uitbouw van verschillende (internationale) 
onderzoeksinfrastructuren in Vlaanderen en Europa.  

Met VIB Tech Watch en het Technology Innovation Lab heeft VIB belangrijke instrumenten opgezet en 
verder uitgebouwd om vroegtijdig veelbelovende nieuwe technologieën in de levenswetenschappen te 
identificeren, te testen en nog beter te integreren in de onderzoeksomgeving. De vroege detectie en 
investeringen in baanbrekende single cell-technologieën binnen VIB, heeft VIB toegelaten om 
internationaal in de voorhoede van het single cell-onderzoeksveld werk te verrichten.  

Maar het belang van nieuwe technologieën voor onderzoek in de levenswetenschappen evolueert in 
zeer snel tempo en blijvende alertheid en investeringen – zowel in hardware als expertise – zijn 
essentieel om concurrentieel te blijven. Vooral in de domeinen van big data-management, 
computationele biologie en AI heeft VIB in de voorbije jaren een achterstand opgelopen tegenover 
gelijkaardige instituten in Europa. Gezien het nog toenemende belang van deze technologieën in het 
onderzoek binnen de levenswetenschappen en de technologietransfer naar biomarkers, diagnostica en 
andere instrumenten in de gezondheidszorg en landbouwwetenschappen, is het voor VIB cruciaal om 
voor deze technologieën met spoed een inhaalbeweging in te zetten. 

 

Internationaal gerenommeerd ondersteuningssysteem voor economische valorisatie van onderzoek 

VIB heeft sinds zijn oprichting een ondersteuningssysteem voor technologietransfer en 
ondernemerschap uitgebouwd dat tot op heden internationaal als een best practice wordt gezien door 
peer instituten. De invoering van het VIB Discovery Sciences-programma in 2015 – dat zich gericht inzet 
om wetenschappelijk onderzoek om te zetten in economische valorisatie - heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan dit succes. Ook de uitbouw van het VIB New Ventures-team, het ondersteunen 
van toegang tot financiering en geschikte huisvesting dragen bij aan het succes. De veelzijdige 
ondersteuning die geboden wordt om potentieel waardevolle valorisatieprojecten in het VIB-onderzoek 
te detecteren en deze te laten doorontwikkelen tot projecten met marktpotentieel, heeft ondertussen 
geleid tot een groeiend aantal octrooiverleningen, stijgende industriële inkomsten (o.a. uit 
licentieovereenkomsten) en de oprichting van verschillende start-up-bedrijven die ook aanzienlijke 
buitenlandse investeringen weten aan te trekken. 

Met de sterke groei van het biotechecosysteem in Vlaanderen, rijst wel de vraag in hoeverre VIB deze 
uitgebreide ondersteuning in technologietransfer nog grotendeels zelf kan blijven voorzien, dan wel dat 
het ecosysteem ondertussen voldoende ontwikkeld is om bepaalde aspecten van de dienstverlening 
meer in samenwerking met andere (markt)actoren verder uit te bouwen. Tegelijk ligt er ook potentieel 
om VIB’s unieke ondersteuningssysteem voor technologietransfer niet enkel bottom-up ten dienste van 
de eigen onderzoeksgemeenschap te stellen, maar het ook meer open te stellen voor een sterkere 
dialoog met industrie en het ondersteunen van ondernemerschap in de levenswetenschappen buiten 
de VIB-onderzoeksgemeenschap. 

 

Maatschappelijke impact van het Grand Challenges-Programma vraagt nauwere opvolging 

Met het Grand Challenges-Programma (GCP) heeft VIB een waardevol instrument om zijn 
maatschappelijke impact te vergroten door bij te dragen tot oplossingen voor grote maatschappelijke 
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vraagstukken vanuit het VIB-onderzoek en in samenwerking met maatschappelijke stakeholders (profit- 
en non-profit-organisaties, kennisinstellingen, overheid, burgers). In 2016-2020 heeft VIB verschillende 
projecten opgestart binnen dit programma. Het GCP heeft VIB ook toegelaten om zeer snel te ageren 
aan het begin van de COVID-19-crisis en VIB’s expertise maximaal in te zetten voor de snelle 
ontwikkeling van een COVID-19-therapeuticum in samenwerking met de industrie.  

Omwille van de nog korte doorlooptijd van de meeste GCP-projecten in deze convenantperiode en het 
feit dat impact zich pas op langere termijn toont, is het momenteel nog vroeg om de maatschappelijke 
impact van het programma te evalueren. Om maximaal maatschappelijke impact te kunnen garanderen, 
is het echter van belang dat van bij de start van dergelijke projecten de weg naar impact helder wordt 
uitgezet en gemonitord, en dat stakeholders vanaf de projectideefase en doorheen het hele traject als 
volwaardige partners betrokken zijn. Hier liggen nog belangrijke groeikansen voor VIB om zijn 
maatschappelijke impact op termijn te versterken. 

 

Bijdrage tot beleidsvorming en -uitvoering mist strategische benadering en visibiliteit 

Als strategisch onderzoekscentrum draagt VIB niet enkel bij tot het versterken van Vlaanderens 
internationale reputatie op het gebied van (onderzoek in) biotechnologie, maar neemt het ook deel aan 
het publieke en maatschappelijke debat over de wetenschappelijke en technologische aspecten van 
biotechnologie. In 2016-2020 heeft VIB verschillende initiatieven genomen om op het Europese niveau 
mee te wegen op de agendazetting, o.a. via de oprichting van het Europese netwerkwerk EU-Life en 
mee te zorgen voor een Europees regelgevend kader dat een stimulerende omgeving kan blijven bieden 
aan onderzoek in de levens- en biowetenschappen.  

Op Vlaams niveau nam VIB initiatieven om bij te dragen tot het Open Science-beleid van de Vlaamse 
overheid en de uitbouw van Vlaamse onderzoeksinfrastructuur. Via outreachactiviteiten, fact sheets, 
educatieve projecten en (sociale) media communiceerden VIB-onderzoekers met beleidsmakers, 
onderwijs en het bredere publiek. In 2017 werd een nieuw communicatieplan ontworpen en in 2020 
een nieuwe website gelanceerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat VIB meer als één geheel naar buiten komt 
in communicatie en zo ook als instituut meer visibel is.  

Maar zowel voor wat betreft VIB’s interactie met beleid als zijn communicatie is de benadering eerder 
ad hoc en mist het momenteel nog een coherente strategie. Voor de toekomst liggen er belangrijke 
groeimogelijkheden om veel meer doelgroepgericht aan wetenschapscommunicatie te doen en VIB’s 
communicatie-inspanningen beter af te stemmen en te linken met bestaande 
wetenschapscommunicatie-initiatieven om versnippering te voorkomen. Ook in het meer visibiliteit 
geven aan VIB’s bijdrage tot de grote maatschappelijke uitdagingen liggen kansen. Meer specifiek ten 
aanzien van de Vlaamse overheid – en analoog aan de meer algemene communicatie-inspanningen van 
VIB - mist de bijdrage van VIB tot beleidsvorming en -uitvoering tot op heden een strategische 
benadering en visibiliteit. 
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Alle KPI’s werden ruimschoots behaald 

In het huidige convenant worden 10 kwantitatieve KPI’s gehanteerd om de performantie van VIB te 
monitoren. Meer specifiek richten de KPI’s zich op het opvolgen van de wetenschappelijke excellentie, 
opleiding en talentontwikkeling, technologietransfer en valorisatiestrategie, en het genereren van 
internationale en industriële inkomsten.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende KPI’s en de performantie van VIB. 

Tot op heden is VIB erin geslaagd om elk van de KPI-doelstellingen die geformuleerd zijn in het 
convenant, ruimschoots te realiseren. De sterke focus van de KPI’s op wetenschappelijke excellentie en 
economische valorisatie van technologietransfer hebben ertoe bijgedragen dat VIB anno 2021 
internationaal tot de top behoort voor beide aspecten. Intern zijn ondertussen de nodige 
kwaliteitsprocessen ingebouwd om deze hoge standaarden ook in de toekomst te bewaken via peer 
review. Een verdere verhoging van de huidige KPI-doelstellingen door de Vlaamse overheid om te 
bewaken dat VIB hier blijvend hoge kwaliteit levert, lijkt ons in dat opzicht een weinig impactvolle 
gevolggeving aan het feit dat de huidige KPI’s ruimschoots worden behaald. Het sterker voortbouwen 
op peer reviews bij evaluatie lijkt een meer waardevolle piste in dat opzicht. Bovendien kan een verdere 
verhoging van de KPI-doelstellingen op termijn ook contraproductief werken, wanneer het VIB zou 
aanzetten tot het vermijden van complexer onderzoekswerk dat een langere doorlooptijd vraagt – en 
dus op korte termijn minder bijdraagt tot de KPI’s - maar waar de kansen voor baanbrekende uitkomsten 
wel hoger liggen.  

Waar de huidige set van KPI’s echter wel tekort schiet als monitoringinstrument, is in het opvolgen (en 
aanjagen) van de bredere maatschappelijke impact van VIB's activiteiten en zijn bijdrage tot de realisatie 
van belangrijke beleidsprioriteiten van de Vlaamse overheid.  



Overzicht performantie VIB op de Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s), 2016-2020 

  
Doelstelling Gerealiseerd Doel Gerealiseerd Gerealiseerd 

 Kritische Prestatie-Indicatoren Per jaar* 2016 2017 2018 2019 2020 
2016-
2020 2016-2020 Performantie 

Wetenschappelijke 
excellentie 

KPI 1: Aantal publicaties in hogerangstijdschriften 360 475 458 483 460 451 1.800 2.327 129% 
KPI 2: Aantal publicaties in toptijdschriften 150 278 246 254 260 262 750 1.300 173% 
KPI 3a: Citatie -impact (RCR)** 1 1,31 1,23     

 
1 1,27** 127% 

KPI 3b: Citatie-impact (NMCR/RCR)** 1,5 2,04 1,94     
 

1,5 2,04** 136% 
Onderwijs KPI 4: Aantal doctorandi 50 81 82 103 96 86 250 448 179% 

Technologie-
transfer en 

valorisatiestrategie 

KPI 5a: Aantal ingediende reguliere 
octrooiaanvragen 

25 45 37 31 32 31 125 176 141% 

KPI 5b: Aantal gepubliceerde reguliere 
octrooiaanvragen  20 23 28 25 37 23 100 136 136% 

KPI 6: Aantal nieuwe licentie-overeenkomsten en 
samenwerkingsovereenkomsten met industriële 
partners 

      339**   769**  450 769 171% 

KPI 7: VIB Discovery Science             >3 >6   
KPI 8: Aantal start-up-bedrijven   1 1 0 2 5 6 9 150% 

Inkomsten 
KPI 9: Internationale inkomsten 10 16,3 17,9 20,4 19,4 24,7 50 98,7 197% 
KPI 10: Inkomsten uit industriële samenwerking 10 10,9 29,2 45,2 25,1 30,0 50 140,4 281% 

*: In 2017 worden KPI 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 beoordeeld; in 2018 en 2020 worden KPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 en 10 beoordeeld en in 2019 KPI 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10.  

**: hoewel KPI 3 jaarlijks wordt beoordeeld, hebben omwille van vertraging in de bibliometrische cijfers de meest recente cijfers betrekking op de publicaties van 2017 en de citatieperiode 
2017-2018-2019.  

***: cumulatieve cijfers 2016-2018 en 2016-okt 2020 
 



Unieke organisatiestructuur die extra waakzaamheid vraagt voor interorganisationele samenwerking 

VIB wordt gekenmerkt door een interuniversitaire organisatiestructuur, met onderzoekscentra die 
verspreid zitten over de vijf Vlaamse universiteiten. Dit vereist veel dialoog en interactie om de 
strategische en operationele coherentie van de organisatie te bewaken, en interorganisationele 
schotten te doorbreken. In de voorbije convenantperiode ondernam VIB verschillende acties om het 
samenwerkingsmodel met de universiteiten verder te optimaliseren en om de (multidisciplinaire) 
samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende VIB-onderzoekscentra en de VIB-hoofdzetel te 
stimuleren. Deze inspanningen vertalen zich in een groeiend aantal co-publicaties tussen 
onderzoeksgroepen uit verschillende VIB-onderzoekscentra. Het blijft echter ook in de toekomst 
belangrijk om proactief interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren binnen deze 
structuur.  

De governancestructuur van de organisatie is transparant met vertegenwoordiging van alle geledingen 
van de VIB-onderzoeksgemeenschap. De dagelijkse leiding gebeurt door een tandem van twee 
algemene directeurs, die ervaren worden als sterke en elkaar aanvullende leiders. In termen van 
diversiteit in de bestuursorganen – een aandachtspunt dat ook in de vorige evaluatie werd 
geformuleerd - schiet VIB voorlopig echter nog tekort, ondanks de acties die VIB ondernam om het 
genderevenwicht en, meer algemeen, diversiteit in de organisatie en op bestuursniveau te verbeteren. 
Het is belangrijk dat de inspanningen om dit verder te verbeteren in de komende jaren onverminderd 
en effectief voortgezet worden. 

 

Internationale benchmark  

In een internationale benchmark werd VIB vergeleken met drie andere onderzoeksinstituten in de 
levens- en biowetenschappen in Europa: European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Duitsland, 
John Innes Centre (JIC) in het Verenigd Koninkrijk en Karolinska institutet (KI) in Zweden. Deze instituten 
zijn tot op zeker niveau vergelijkbaar qua onderzoeksthema’s en oriëntatie, maar er zijn ook belangrijke 
verschillen in hun doelstellingen en regionale/nationale inbedding, welke ook een impact hebben op 
hun omvang, financiering en respectievelijke resultaten. 

Uit de internationale vergelijking van VIB met de drie benchmarkinstituten kunnen we afleiden dat VIB 
zich op het vlak van wetenschappelijk excellentie en citatie-impact van onderzoek kan meten met deze 
topinstituten. Bovendien kan VIB deze wetenschappelijke excellentie ook zeer succesvol vertalen in het 
aantrekken van Europese onderzoeksmiddelen uit Horizon 2020. Rekening houdend met de onderlinge 
verschillen in grootte van de instituten, presteert VIB hier sterk.  

Voor wat betreft het economisch valoriseren van technologietransfer blinkt VIB duidelijk uit tegenover 
de benchmarkinstituten. Het aantal spin-offs en het aandeel aan inkomsten die gegenereerd worden 
uit samenwerking met de industrie ligt bij VIB substantieel hoger dan bij de benchmarkinstituten.  

Verder wordt ongeveer een derde van VIB’s inkomsten op competitieve basis via de 
partneruniversiteiten verworven (uit nationale/regionale onderzoeksfondsen). Dit aandeel is lager dan 
bij JIC en KI, maar substantieel hoger dan bij EMBL. Ten slotte kan VIB bogen op een basistoelage die 
35% van de financiering van de organisatie uitmaakt. Dit is substantieel lager dan bij EMBL en KI, maar 
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hoger dan bij JIC die een duidelijk andere inkomstenstructuur heeft dan VIB (meer andere publieke 
financiering en andere inkomsten, (veel) minder inkomsten uit EU en industrie).  

M.b.t. het integreren van belangrijke nieuwe technologieën in het onderzoek (computationele biologie, 
research-data-management) alsook het meer impactgericht verrichten van onderzoek, hebben een 
aantal benchmarkinstituten wel een voorsprong tegenover VIB. In dat opzicht kunnen ze een spiegel 
voor VIB zijn om zich op te oriënteren. 

Ten slotte blijkt bij vergelijking van de wijze van monitoring en evaluatie van de benchmarkinstituten 
door de financierende instanties, dat vooral  gebruik gemaakt wordt van (substantiële) meerjarige (peer 
review) evaluaties eerder dan van jaarlijks te behalen kwantitatieve KPI’s. 

 

Ex-ante-evaluatie 

Inhoudelijke analyse van het ontwerp van strategisch plan 2022-2026 van VIB 

In het ontwerp van strategisch plan 2022-2026 zet VIB in eerste instantie in op het verzekeren en verder 
consolideren van de uitstekende prestaties in wetenschappelijke excellentie en (economische 
valorisatie van) technologietransfer. Dit wil VIB doen door te focussen op de volgende pijlers: 

 investeringen in technologische infrastructuur - waaronder een Research Data Service Facility - en 
eraan gerelateerde expertise opdrijven om de huidige achterstand in een aantal technologie-
applicaties weg te werken en wetenschappelijke excellentie voor de toekomst veilig te stellen. 
Tegelijk wil VIB de bestaande infrastructuur- en technologieprogramma’s nog beter op elkaar en 
op de onderzoeksactiviteiten afstemmen en verkennen welke verdienmodellen geschikt kunnen 
zijn om de kernfaciliteiten op een duurzame manier te blijven versterken; 

 de VIB-ondersteuning voor innovatief ondernemerschap en economische valorisatie nog verder 
uitbreiden en openstellen voor derden om zo de regionale impact verder te vergroten. Bijzondere 
aandacht gaat daarbij naar het versterken van de interactie tussen verschillende bestaande 
instrumenten (VIB New Ventures, financiële instrumenten, VIB Discovery Sciences Diagnostics, 
incubatorwerking, etc.) en het verhogen van het multidisciplinaire karakter van de ondersteunende 
dienstverlening. Verder wil VIB in de komende jaren een meer doorgedreven incubatorprogramma 
uitbouwen dat ook openstaat voor niet-VIB-onderzoekers en -start-ups, onder de naam VIB 
Biotope; en 

 het Grand Challenges-Programma uitdiepen voor grotere maatschappelijke impact, door bijsturing 
van de oproepprocedure voor GCP-projecten, het nauwer betrekken van stakeholders en de 
ontwikkeling en implementatie van impactroadmaps, zodat beter kan gestuurd worden op de te 
realiseren impactpaden. 

Deze voorstellen worden positief geëvalueerd. Ze spelen in op het verder consolideren en valoriseren 
van VIB’s sterkten en pakken tegelijk een aantal bestaande tekortkomingen aan. Voor wat betreft 
wetenschapscommunicatie en verhoging van VIB’s zichtbaarheid bij beleidsvorming en in het publieke 
debat, mist het (ontwerp van) strategisch plan 2022-2026 echter nog steeds een overkoepelende 
strategie en coherentie, evenals een duidelijke relatie met het beleid van de Vlaamse overheid. 
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Een onderbouwde vraag tot verhoging van de overheidstoelage 

Voor de komende convenantperiode vraagt VIB een jaarlijkse toelage van 73,5 miljoen euro (bedrag 
2022), wat een verhoging van 22% tegenover 2021 betekent. Daarnaast vraagt VIB nog extra 
overheidsfinanciering ter waarde van 2,3 miljoen euro voor VIB’s werk in NERF, SALK en incubatie-
activiteiten (+103%). De vraag voor verhoging van de toelage is sterk gelinkt aan de ambities die VIB 
formuleert in het ontwerp strategisch plan 2022-2026.  

Veruit het grootste deel van de verhoging is gerelateerd aan de verdere ondersteuning van het 
strategisch basisonderzoek en de investeringen in een state-of-the-art-onderzoeksomgeving. De 
verhoogde toelage moet VIB toelaten om de onderzoekscentra van voldoende kritische massa aan 
onderzoekscapaciteit te voorzien (inclusief de nodige technologische experten), het translationeel 
onderzoek verder uit breiden in de domeinen van biomarkers en diagnostica, de huidige achterstand in 
nieuwe technologieën weg te werken en de (technologische) onderzoeksinfrastructuur verder uit te 
breiden en te versterken. Voor dit laatste vraagt VIB een nieuwe ‘Technologie’-toelagelijn van 2,1 
miljoen euro.  

Verder vraagt VIB verhogingen in de toelagelijnen Huisvesting/samenwerkingsovereenkomst met 
universiteiten, Technologietransfer en Communicatie die de toename aan kosten voor deze activiteiten 
weerspiegelen door de toename van de strategische basisonderzoeksactiviteiten (+15%).  

In het oog springt de verhoging met 55% van de toelage voor algemeen beheer, dit omdat de huidige 
toelage ontoereikend blijkt om kostendekkend te zijn voor alle ondersteunende centrale diensten die 
VIB levert. Hoewel deze stijging substantieel is, wordt deze als gerechtvaardigd geëvalueerd om de 
huidige hoge kwaliteit van de ondersteuning ook in de toekomst te garanderen. Tegelijk blijft het 
aandeel van deze toelage voor algemeen beheer in de totale toelage – zijnde 7% in 2021 en 8,7% in het 
nieuwe voorstel - wijzen op een slanke en efficiënte beheersstructuur.  

Ten slotte vraagt VIB aan de Vlaamse overheid nog een aparte nieuwe toelage van jaarlijks 1,5 miljoen 
euro voor de verdere uitbouw van de incubatorwerking, inclusief de opzet van een open 
incubatieprogramma VIB Biotope en operationalisering van de nieuw aangekochte agro-incubator i.s.m. 
ILVO. 

Zowel het panel van experten als de consultant zijn van oordeel dat de gevraagde verhoging duidelijk 
onderbouwd en gerechtvaardigd is en er mee voor zorgt dat VIB als Vlaams strategisch 
onderzoekscentrum zijn vooraanstaande rol kan blijven spelen. Tegelijk wijst de consultant erop dat 
deze verhoging best gepaard gaat met sterkere verwachtingen en monitoring van VIB’s 
maatschappelijke impact en bijdrage tot het publieke debat en beleidsuitvoering. 

 

Groeipotentieel voor VIB in het ruimere innovatiesysteem in Vlaanderen 

Wanneer we VIB’s rol in het ruimere innovatiesysteem in Vlaanderen evalueren, stellen we vast dat VIB 
al een belangrijke rol speelt in de huidige dynamiek van het Vlaamse innovatie-ecosysteem in de 
levenswetenschappen, maar dat er zeker nog groeipotentieel is. Dit groeipotentieel wordt enerzijds 
ingevuld door VIB’s geformuleerde ambities in het ontwerp van strategisch plan 2022-2026. Anderzijds 
blijft er nog groeipotentieel liggen in sterkere samenwerking met het bedrijfsleven en andere 
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maatschappelijke stakeholders en het incorporeren van een sterkere missie-gedreven benadering bij 
onderzoek, beleidsinteractie en wetenschapscommunicatie, om de maatschappelijke impact van VIB’s 
activiteiten nog te vergroten en meer te expliciteren en visibiliteit te geven. Een grotere (explicitering 
van de) alignering van VIB’s werk met langetermijnstrategieën om de grote maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken zoals Visie 2050 of de SDG’s zijn hierbij een eerste stap. 

 

SWOT-analyse 

De belangrijkste vaststellingen uit de evaluatie vatten we samen in een SWOT-analyse. 

Sterktes Zwaktes 

 VIB kan rekenen op een sterk commitment van 
de Vlaamse overheid in de vorm van een 
substantiële toelage die in een vijfjarig 
convenant wordt vastgelegd. 

 VIB beschikt over een kritische massa van 
topwetenschappers op het gebied van 
strategisch basisonderzoek in de bio- en 
levenswetenschappen. 

 Het huidige duo van algemene directeurs 
vertoont sterk leiderschap, met duidelijke visies 
omtrent het belang van wetenschappelijke 
excellentie en succesvolle technologietransfer. 

 Met het VIB Kernfaciliteiten-programma 
beschikt de VIB-onderzoeksgemeenschap over 
hoogwaardige onderzoeksinfrastructuur. 

 Met initiatieven als VIB Discovery Sciences en 
VIB New Ventures stimuleert VIB binnen de 
onderzoeksgemeenschap een dynamische 
ondernemerschapscultuur met oog voor 
economische valorisatiekansen van onderzoek.  

 De relatieve kosten voor het algemeen beheer 
van VIB in verhouding tot de geleverde 
ondersteuning aan de onderzoeksgemeenschap 
en de economische impact voor Vlaanderen, 
wijzen op een slanke en efficiënte administratie. 

 In de gemeenschap van jonge onderzoekers is er 
een grote diversiteit, zowel naar nationaliteit als 
naar gender. 

 VIB biedt hoogwaardige opleiding en coaching 
aan jonge onderzoekers welke hen voorbereidt 
op een (academische of industriële) carrière na 
VIB. 

 VIB beschikt over een uniek instrumentarium 
(effectieve detectie, begeleiding in marktrijp 

 VIB heeft momenteel een achterstand in 
gegevensbeheer, computationele biologie en AI 
in vergelijking met gelijkaardige topinstituten in 
Europa. Dit trekt zich ook door naar een 
achterstand op het gebied van de ontwikkeling 
van diagnostica en biomarkers.  

 Ondanks de vroegtijdige incorporatie van single 
cell-technologieën in VIB, missen deze door de 
sterke groei in onderzoekstoepassingen 
momenteel  kritische massa om alle 
onderzoeksopportuniteiten te kunnen 
ondersteunen. 

 De bestuursorganen van VIB missen diversiteit 
en een evenwichtige vertegenwoordiging van 
vrouwen. 

 Ondanks gerichte inspanningen blijft de 
interuniversitaire organisatiestructuur zorgen 
voor een silostructuur die remmen zet op 
interdisciplinaire uitwisseling en samenwerking.   

 VIB voert tot op heden nog te weinig open 
dialoog met (potentiële) economische en 
maatschappelijke partners (inclusief  grote 
farmaceutische bedrijven). 

 De groeiende portefeuille aan start-ups in 
combinatie met een gebrek aan een duidelijke 
exit-strategie voor VIB in deze start-ups, zorgt 
enerzijds voor toenemende druk op de 
ondersteuning en belemmert anderzijds een 
heldere herinvesteringsstrategie voor de op 
exits gerealiseerde meerwaarde. 

 VIB creëert slechts beperkte visibiliteit van de 
maatschappelijke bijdrage die ze levert en 
onderbenut dit zowel richting beleidsmakers als 
richting het brede publiek. 
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maken, gespecialiseerde adviesverlening rond 
e.g. IP, ondersteuning bij financiering en 
huisvesting, etc.) om succesvolle 
technologieoverdracht maximaal mogelijk te 
maken. 

 VIB kan bogen op een sterk en groeiend netwerk 
van investeerders om de opschaling van zijn 
technologietransferactiviteiten mee kracht bij te 
zetten. 

 VIB beschikt over een dynamisch, gemotiveerd 
en zeer bekwaam team dat proactief 
technologietransfer ondersteunt en in nauwe 
interactie met de onderzoekers werkt. 

 VIB zet momenteel niet systematisch in op 
impactmonitoring van zijn onderzoeks- en 
andere outreach-activiteiten, en het ontbreekt 
hiervoor momenteel aan de juiste tools. 

 VIB voert slechts een beperkte dialoog met de 
Vlaamse overheid, waardoor zijn bijdrage tot de 
Vlaamse beleidsvorming en -uitvoering een 
strategische benadering en visibiliteit mist. 

Opportuniteiten Uitdagingen/Bedreigingen 

 De voorziene uitbouw van de Research Data 
Service Facility (RDSF) kan VIB helpen om zijn 
achterstand in databeheer voor 
onderzoeksdoeleinden in te lopen. 

 Via het collaboratief onderzoeksprogramma 
voor postdocs, VIB Biotope en andere 
instrumenten (Grand Challenges,...) kan VIB 
interdisciplinaire samenwerking verder 
stimuleren. 

 De uitbreiding van de VIB-kernfaciliteiten zorgt 
ervoor dat niet alleen de VIB-
onderzoeksgemeenschap maar ook derden in de 
toekomst toegang zullen (blijven) hebben tot 
sterke onderzoeksinfrastructuur. 

 Dankzij de uitbreiding van het VIB Tech Watch-
programma met een maakstrategie, kan VIB nog 
beter zorgen voor toegang tot baanbrekende 
nieuwe technologieën voor de 
onderzoeksgemeenschap. 

 Gezondheid, gezonde voeding en duurzame 
landbouw staan hoog op de Vlaamse en 
internationale beleidsagenda’s en nemen een 
centrale positie in in de langetermijnstrategieën 
op Vlaams en Europees niveau om de grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. 

 De disciplines waarin VIB opereert, bieden 
belangrijke kansen om (de zichtbaarheid van) 
VIB’s bijdrage tot noodzakelijke 
maatschappelijke transities te verhogen, mede 
dankzij een duidelijkere explicitering van de 
innovatie-agenda vanwege de Vlaamse overheid 
en het introduceren van de impactroadmaps in 
het GCP voor het actief opvolgen van de impact 

 Het uitblijven van kordate actie (inclusief de 
nodige financiering) om de huidige 
achterstanden m.b.t. nieuwe technologieën, 
onderzoeksmethoden en infrastructuur weg te 
werken kunnen een hypotheek leggen op VIB’s 
huidige toppositie als onderzoeksinstituut in de 
levens- en biowetenschappen. 

 Bij een te beperkte vernieuwing/verjonging van 
de onderzoeksgemeenschap, schuilt een gevaar 
voor te beperkte flexibiliteit in de 
onderzoekscentra om van wetenschappelijke 
koers te veranderen. 

 De huidige koers die Europese beleidsmakers 
varen inzake GGO-regulering en het gebruik van 
genoombewerking, vormen een bedreiging voor 
Europese onderzoeksinstellingen in de 
levenswetenschappen die veelal pleitbezorger 
zijn van het inzetten van GGO-technologie in de 
transitie naar meer duurzame voedselsystemen. 

 VIB opereert in een sterk concurrentiële 
internationale markt voor het aantrekken van 
toptalent. De hoge verwachtingen die gesteld 
worden aan VIB-onderzoekers (in de vorm van 
hoge KPI-doelstellingen – zowel naar aantallen 
publicaties als kwaliteit), incl. bv. taaleisen aan 
de universiteiten) kunnen VIB in een nadelige 
positie brengen in vergelijking met andere 
topinstituten in de ‘war on talent’. 

 Het uitblijven van meer diversiteit op hogere 
managementniveaus binnen VIB straalt negatief 
af op de reputatie als internationaal 
gerenommeerd topinstituut.  

 Het opleggen van te hoge KPI-doelstellingen 
rond wetenschappelijke excellentie en 
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 De aankoop van de agro-incubator eind 2020 in 
samenwerking met ILVO biedt mogelijkheden 
voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in 
agrofood. 

 Het succesvol strategisch partnerschap met 
ILVO kan als model fungeren voor het 
uitbouwen van gelijkaardige partnerschappen 
met andere relevante innovatiepartners in 
Vlaanderen. 

 De stijgende opbrengsten uit technologie-
transfer- en venturing-activiteiten bieden 
mogelijkheden voor (her)investering in nieuwe 
activiteiten. 

economische valorisatie van technologie-
transfer kunnen contraproductief werken door 
het in de hand werken van risico-avers gedrag en 
het uit de weg gaan van moeilijker maar mogelijk 
meer baanbrekend onderzoek en innovaties-
investeringen.  

 De aanstelling van een nieuwe algemene 
directeur na het pensioen van Jo Bury, zal sterk 
mee bepalen welk leiderschap VIB in de 
volgende jaren zal krijgen. De selectie van het 
juiste profiel om VIB in de volgende periode mee 
sturing te geven is dan ook zeer belangrijk en 
dient goed voorbereid te worden. 

 Hoewel VIB momenteel kan rekenen op een 
sterk commitment van de Vlaamse overheid, zijn 
overheidssteun en -beleid weliswaar nooit in 
steen gebeiteld. We schatten deze bedreiging 
evenwel als minimaal in.  

 

Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies en aanbevelingen voor VIB 
Wetenschappelijke excellentie blijven waarmaken in een dynamische en concurrentiële 
onderzoeksomgeving 

Voor een strategisch onderzoekscentrum als VIB vertrekt alles vanuit het basisonderzoek waarop het 
kan voortbouwen en van de kwaliteit ervan. In de lopende convenantperiode is VIB erin geslaagd om 
internationaal zijn positie als toponderzoeksinstituut verder te versterken. Tegelijk blijkt uit het ontwerp 
van strategisch plan 2022-2026 dat VIB er zich bewust van is dat deze positie allesbehalve een 
verworvenheid is in de zeer dynamische en concurrentiële onderzoeksomgeving waarin VIB opereert. 
We vragen specifiek aandacht voor volgende aanbevelingen, om ook voor de toekomst internationaal 
wetenschappelijke excellentie te kunnen blijven garanderen: 

 Programma’s als de VIB-Kernfacilteiten, VIB Tech Watch en het Tech Innovation Lab zijn essentieel 
voor het wetenschappelijk succes van VIB. Gezien het steeds grotere belang van nieuwe 
technologieën en methoden zoals big-data-analyse, computationele biologie en AI voor 
wetenschappelijke excellentie in de levenswetenschappen, is het cruciaal dat de geplande 
bijkomende investeringen in deze nieuwe technologieën (hardware en expertise), en met name 
ook de uitrol van de Research Data Service Facility, onverminderd (of zelfs versneld) worden 
uitgevoerd. Alleen zo kan VIB zijn huidige positie als onderzoeksinstituut van topniveau blijven 
behouden. 

 Minstens even belangrijk voor het toekomstige succes van VIB is het zorgen voor voldoende 
verloop en verjonging in de VIB-onderzoeksgemeenschap.  Dit zorgt voor de nodige vernieuwing 
en flexibiliteit om thematisch nieuwe richtingen te bewandelen in een zeer dynamisch 
onderzoeksdomein als de bio- en levenswetenschappen.  
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- De dubbele aanstelling van de meeste VIB-onderzoekers aan zowel VIB als aan één van de 
partneruniversiteiten helpt dit mee te bewaken. Het invoeren van een eigen VIB-tenure is o.i. 
niet gewenst, omdat het de nodige vernieuwing kan belemmeren. 

- VIB heeft in de lopende convenantperiode belangrijke stappen gezet om vernieuwing en 
verjonging in de VIB-onderzoeksgemeenschap ook te laten samengaan met een verhoogde 
diversiteit (naar nationaliteit, gender, expertise, enz.). Met name bij de jongere onderzoekers 
kan VIB ondertussen bogen op een diverse VIB-onderzoeksgemeenschap. Volgehouden 
inspanningen blijven weliswaar nodig om ook de diversiteit op het niveau van 
hoofonderzoekers en wetenschappelijke directeurs – alsook in de verschillende 
bestuursorganen van VIB – significant te verhogen.  

 Met 8 thematische onderzoekscentra gespreid over 5 universiteiten en één inter-SOC 
onderzoeksinitiatief (NERF) bevelen we aan om meer structureel en proactief in te zetten op 
interactieve kennisuitwisseling en samenwerking over de grenzen van onderzoeksgroepen/-centra 
heen. Veel van het baanbrekend onderzoek in de bio- en levenswetenschappen ligt net op het 
snijvlak tussen verschillende disciplines die zich binnen de VIB-onderzoeksgemeenschap bevinden. 
Hier worden momenteel nog kansen gemist. De geplande invoering van het collaboratief postdoc-
onderzoeksprogramma zien we in dat opzicht als een belangrijke stap vooruit.  

 Momenteel wordt de wetenschappelijke agenda van VIB nog te sterk bottom-up bepaald vanuit de 
individuele onderzoekscentra. Onderzoek in de bio- en levenswetenschappen kent echter een 
enorme ontwikkeling en baanbrekend onderzoek gaat steeds vaker gepaard met 
interdisciplinariteit. We bevelen aan dat:  

- VIB - naar analogie met de visie achter VIB Tech Watch om vroegtijdig technologische 
richtingen te detecteren - ook over zijn wetenschappelijke richting een meer strategische 
toekomstvisie ontwikkelt en zich hiervoor blikverruimend extern en internationaal laat 
uitdagen. Het valt te bekijken of de reeds bestaande wetenschappelijke adviesraad deze taak 
bijkomend en afdoende kan opnemen (momenteel wordt dit niet/onvoldoende opgenomen) 
– wat onze voorkeur wegdraagt - dan wel dat hiervoor een nieuw adviesorgaan dient 
opgericht te worden;  

- VIB nog meer de dialoog aangaat met andere onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven om 
vanuit een beter begrip van hun expertises en (onderzoeks)vragen, ook het eigen VIB-
onderzoek te inspireren en mee richting te geven. 

 

Regionale economische impact van technologietransferactiviteiten nog versterken 

VIB heeft in de voorbije jaren al een zeer sterk instrumentarium ontwikkeld voor succesvolle 
technologietransfer vanuit het VIB-onderzoek, dat internationaal zeer hoog wordt aangeschreven. Een 
grote sterkte ligt in de nauwe relatie (en juiste expertise hiervoor) tussen het technologietransferteam 
en de VIB-onderzoekscentra, die zeker moet behouden blijven en verder uitgediept waar nodig.  

Om de regionale economische impact van de VIB-expertise rond technologietransfer en new venturing 
nog verder te verhogen, bevelen we aan dat VIB: 

 deze unieke kennis en expertise breder dan enkel voor de VIB-onderzoeksgemeenschap ter 
beschikking stelt. Het voorstel voor de opstart van het open incubatieprogramma VIB Biotope 
evalueren we in dat opzicht als positief. Het biedt ook mogelijkheden om expertise van andere 
stakeholders te betrekken bij de invulling van het programma. We raden aan om minstens in 
Vlaanderen met imec in gesprek te gaan over de leercurve die zij tot op heden doorlopen hebben 
met imec.istart; 
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 zijn interacties met het bedrijfsleven en bredere innovatie-ecosysteem in Vlaanderen verder 
intensifieert en ook vanuit hun vragen en noden op een meer co-creatieve wijze opportuniteiten 
detecteert voor succesvolle technologietransfer. De recente ervaring met UCB kan hier als 
inspiratie dienen;  

 een nog grotere rol gaat spelen in de ontwikkeling en ter beschikkingstelling van belangrijke 
onderzoeksinfrastructuren zowel in Vlaanderen als op Europees niveau en o.a. ook de strategische 
ontwikkelingen met betrekking tot grote onderzoeksinfrastructuur (zowel bestaande als nieuwe) 
op Europees niveau opvolgt en ondersteunt. Het verkennen van mogelijkheden tot verdere 
openstelling van VIB’s onderzoeksinfrastructuur voor het bedrijfsleven (verder dan het VIB-
ecosysteem) is hierin een belangrijk facet; en 

 er werk wordt gemaakt van een meer strategische planning van passende exitstrategieën voor de 
investeringen die VIB doet, waardoor ruimte vrijkomt voor het ondersteunen van nieuwe 
initiatieven die op langere termijn de dynamiek van het regionale innovatie-ecosysteem ten goede 
komen. 

 

Groot potentieel voor maatschappelijke impact beter benutten en zichtbaar maken 

Vanuit de expertisedomeinen waarin VIB als strategisch onderzoekscentrum excelleert, kan VIB een 
belangrijke bijdrage leveren in de zoektocht naar antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen 
voor Vlaanderen en internationaal, en aan het realiseren van noodzakelijke maatschappelijke transities. 
Het wetenschappelijk onderzoek dat VIB dagelijks verricht, draagt hier ontegensprekelijk toe bij.  

Maar de grote maatschappelijke uitdagingen structureel aanpakken en de noodzakelijke 
maatschappelijke transities effectief doorvoeren, vraagt veel meer dan louter (interdisciplinair) 
onderzoek en behelst ook de transformatie van beleidskaders en regulering, het uittekenen van 
gezamenlijke innovatie-roadmaps op het niveau van het ecosysteem, gedragswijziging bij burgers, etc. 
Net als economische valorisatie uit fundamenteel onderzoek slechts effectief en met terugkerend 
succes kan waargemaakt worden dankzij een proactieve strategie en bijhorend ondersteunend 
instrumentarium, geldt dit ook voor het maximaal realiseren van maatschappelijke impact. Dergelijke 
strategische visie en aanpak ontbreken momenteel echter nog grotendeels bij VIB, inclusief in het 
ontwerp van strategisch plan 2022-2026.  

Om VIB’s grote potentieel voor maatschappelijke impact beter te benutten en zichtbaar te maken, 
bevelen we - naast de reeds bovenvermelde aanbevelingen rond verhoogde interdisciplinariteit en 
stakeholdersamenwerking - aan dat VIB: 

 in het Grand Challenges-Programma maximaal inzet op het identificeren, financieren en realiseren 
van projecten die een maatschappelijke impact creëren die effectief verder reikt dan het normale 
VIB-onderzoek. Het voorstel tot introduceren van impact-roadmaps en vernieuwde processen voor 
identificatie van projectideeën zijn een stap in de goede richting; 

 zich meer structureel en proactief inschakelt in beleids(visie)vorming en -uitvoering, zowel in 
Vlaanderen als op Europees niveau; en 

 een sterker en meer coherente communicatiestrategie uitwerkt, inclusief een gedegen 
doelgroepenanalyse en monitoringsysteem, die VIB’s potentiële bijdrage tot maatschappelijke 
transitie maximaal ondersteunt. 
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Bewust omgaan met waardecreatie binnen het interuniversitaire samenwerkingsmodel 

De VIB-administratie wordt ervaren als slank en efficiënt, en legt minimaal beslag op de beschikbare 
middelen met een grote positieve return voor de hele VIB-gemeenschap en verder. Het verzoek om de 
begroting voor algemeen beheer met 55% te verhogen is ons inziens zeker gerechtvaardigd. De waarde 
die de VIB-administratie creëert voor de brede VIB-gemeenschap, maar ook de waarde die VIB creëert 
voor de partneruniversiteiten, is tot op heden echter weinig zichtbaar. Het kan de relatie met de 
verschillende universitaire partners ten goede komen, wanneer VIB deze waardecreatie meer bewust 
zichtbaar maakt.  

 

Aanbevelingen voor de Vlaamse overheid 

Blijvend investeren in excellentie 

In de lopende convenantperiode heeft de Vlaamse overheid jaarlijks meer dan 60 miljoen euro  
structureel geïnvesteerd in VIB. Deze investering stelde VIB in staat om verder uit te groeien tot het 
internationaal gerenommeerde onderzoekscentrum in de bio- en levenswetenschappen dat het anno 
2021 is en uitstekende prestaties neer te zetten m.b.t. de KPI’s die de Vlaamse overheid en VIB 
vastlegden in het lopende convenant.  

 Om VIB in staat te stellen zijn positie op topniveau te bestendigen en nog verder te groeien als 
Vlaams strategisch onderzoekscentrum, bevelen we aan om de door VIB gevraagde verhoging van 
de overheidstoelage ernstig te overwegen. De gevraagde verhoging past duidelijk in een bredere 
strategische visie om blijvend wetenschappelijke excellentie en excellentie in technologietransfer 
in de komende convenantperiode na te streven. Het verhoogde budget zal VIB enerzijds in staat 
stellen om een aantal noodzakelijke nieuwe investeringen te doen, en anderzijds om nog beter in 
te spelen op opportuniteiten die zich voordoen om de regionale economische impact te vergroten. 
De gevraagde verhoging werd ook door het panel van experten over de hele lijn als gerechtvaardigd 
beschouwd.  

 Voor wat betreft de investering in de Research Data Service Facility (RDSF), wijzen de experten op 
een reeds bestaande achterstand van VIB tegenover gelijkaardige internationale instituten in big 
data-analyse, computationele biologie en AI. Zij adviseren dan ook om VIB van de nodige slagkracht 
te voorzien om de investering in de RDSF zonder vertraging door te voeren. Daarbij merken ze 
bovendien op dat het huidige begrotingsverzoek mogelijk niet zal volstaan om deze ontwikkeling 
volledig te ondersteunen. We bevelen aan dat de Vlaamse overheid hierover prioritair met VIB in 
gesprek gaat en dat er tot een gezamenlijke strategie wordt gekomen voor een zo spoedig 
mogelijke realisatie van de RDSF. Daarbij dient ook de mogelijk rol van het recent opgerichte FOSB 
bekeken worden in de implementatie en co-financiering van de RDSF. 

 In de lopende convenantperiode kwam het VIB-Kernfaciliteitenprogramma op kruissnelheid en in 
de komende jaren zal dit nog verder worden uitgebreid. We bevelen aan dat de Vlaamse overheid 
naast de investeringen in nieuwe onderzoeksinfrastructuur, samen met VIB ook oog heeft voor de 
nodige vervolginvesteringen om de huidige onderzoeksinfrastructuur ook in de toekomst state-of-
the-art te houden.  

 Aan de opbrengstenzijde kunnen door de groeiende portefeuille van VIB-investeringen in nieuwe 
bedrijven, op termijn ook belangrijke meeropbrengsten ontstaan bij VIB door exits. Het is belangrijk 
dat zowel voor VIB en de Vlaamse overheid helder is, hoe hiermee wordt omgegaan. 
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Sturen op impact 

 De huidige set van KPI’s stuurt zeer sterk op het realiseren van wetenschappelijke excellentie en 
excellentie in economische valorisatie. Deze indicatorenset heeft er mee toe bijgedragen dat VIB 
anno 2021 internationaal hoog scoort op elk van deze aspecten. In de nieuwe convenantperiode 
blijft het uiteraard belangrijk dat VIB zich voor beide dimensies op topniveau blijft inzetten en dat 
dit blijvend wordt opgevolgd. We menen echter dat in deze fase van de ontwikkeling van VIB een 
meer kwalitatieve monitoring zoals peer reviews, analyse van citaties of benchmarking relevantere 
sturingsmechanismen zijn voor VIB’s performantie in deze domeinen. 

 Hoewel VIB in de lopende convenantperiode de KPI’s ruimschoots heeft gehaald, zien we geen heil 
in een verhoging van de huidige KPI-doelstellingen. We volgen de mening van het panel van 
experten dat een verhoging veeleer contraproductief zal zijn voor de verdere ontwikkeling van de 
organisatie. 

 Wel zien we ruimte voor een verbreding van de scope waarop de Vlaamse overheid via de KPI’s 
mee sturing kan geven aan VIB’s werking, met name m.b.t. VIB’s bijdrage tot belangrijke 
maatschappelijke transitieprioriteiten. Momenteel worden zowel VIB’s huidige bijdrage hieraan 
onderbelicht als het potentieel van VIB hierin onderbenut. Het opnemen in het convenant van 
duidelijk geformuleerde verwachtingen hieromtrent vanwege de Vlaamse overheid – met eraan 
gekoppelde opvolgingsmechanismen - kan o.i. een belangrijke stimulans zijn om dit potentieel 
beter te benutten. Wij erkennen dat dit niet gemakkelijk kan worden gekwantificeerd, en bevelen 
hier opnieuw aan om te kiezen voor meer kwalitatieve monitoring, zoals bijvoorbeeld 
systematische rapportering omtrent voortgang van vooraf uitgetekende impactroadmaps in de 
context van GCP-projecten.  

 Om voorgaande aanbeveling optimaal invulling te kunnen geven, is het voor de Vlaamse overheid 
aan te bevelen dat ad-hoc-beleidsprojecten meer aan een strategische innovatieagenda worden 
gekoppeld: welk overkoepelend langetermijntransitiekader is leidend voor de Vlaamse overheid 
(Visie 2050, SDG’s?), en zal gebruikt worden om de impactpaden ten aanzien van het innovatie-
ecosysteem ‘biotechnologie, levenswetenschappen en agrofood’ en de rol van VIB daarin uit te 
tekenen? Deze impactpaden dienen vervolgens uitgediept worden (incl. de verantwoordelijkheden 
van, en daarom ook idealiter met, innovatie-actoren zoals VIB) in beleidsinitiatieven zoals de 
Vlaamse voedselstrategie, beleidsplan bio-economie, etc. Eénmaal de transitieprioriteiten en 
impactpaden vanwege de overheid helder bepaald zijn, kunnen deze duidelijker ten aanzien van 
VIB  en door VIB geëxpliciteerd worden. Zo kan VIB deze hanteren om zelf impactroadmaps te 
maken, waardoor ze duidelijker naar maatschappelijke impact kunnen toewerken vanuit de 
bijdragen die ze kunnen leveren aan deze impactpaden vanuit hun expertise en 
(onderzoeks)activiteiten. Deze impactroadmaps kan VIB zowel intern gebruiken voor monitoring 
(bv. in de context van het GCP), extern voor communicatie, alsook om versterkende 
partnerschappen met andere (innovatie)actoren te identificeren (in dialoog met de overheid). We 
raden aan dat de Vlaamse overheid in gezamenlijk overleg met VIB helder communiceert over 
welke maatschappelijke impactdimensies haar inziens hierbij prioritair aandacht vragen en hoe VIB 
zijn bijdrage best kan aligneren (op hoofdlijnen). 


