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Beschrijving van de achtergrond, de doelen en de aanpak van de evaluatie 

 

De Vlaamse overheid ondersteunt via het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) de 

doelgroep van de kennisinstellingen. Binnen het begrotingsprogramma ‘Meer innovatie, kenniscreatie 

en kennisvalorisatie’ van het beleidsdomein EWI1 ondersteunt de Vlaamse overheid onder meer 4 

Strategische Onderzoekscentra (SOC’s): imec, VIB, VITO en Flanders Make. Deze Vlaamse 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 imec, beantwoorden conform het 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. 

In de beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-20242 wordt van de SOC’s verwacht 

dat ze een brug slaan tussen wetenschap en toepassing en wordt vermeld dat er werk gemaakt zal 

worden van een duurzaam financieringsmodel van de vier SOC’s om hun langetermijngroei te 

verzekeren, onder meer via een toegang tot het Flanders Future Techfund (FFTF)3. De SOC’s worden er 

 

1 Zie de uitgavendecreten goedgekeurd door het Vlaams Parlement, of de Speurgids 2020 Ondernemen en Innoveren van het Departement 

EWI (https://www.ewi-vlaanderen.be/speurgids).  
2 Beleidsnota van 8 november 2019 ingediend ingediend door viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, 

Werk, Sociale Economie en Landbouw, zie ook https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/beleidsnota_2019-

2024_economie_wetenschapsbeleid_en_innovatie_.pdf  
3 De missie van het FFTF is om platformtechnologie die aanwezig is in de Vlaamse SOC's, universiteiten en de Vlaamse speerpuntclusters naar 

de markt te brengen via start-ups met een breed productportfolio en een sterk groeipotentieel en/of via licentieovereenkomsten met 

bestaande bedrijven. 
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ook aangespoord om de verbindende rol die ze opnemen tussen het onderzoek en het Vlaamse 

economische en maatschappelijke weefsel te versterken. In de beleidsnota werd ook aangekondigd dat 

onderzocht zal worden of intersoc-initiatieven zoals NeuroElectronics Research Flanders (NERF)4 

en Energyville navolging verdienen. 

In het kader van het W&I-decreet wordt het non-profit onderzoeksinstituut imec erkend als één van de 

vier strategische onderzoekscentra (SOC) in Vlaanderen, waarvan het maatschappelijk doel gericht is op 

het verrichten van strategisch onderzoek op het gebied van micro-elektronica, nanotechnologie, 

ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen5. Zoals voorgeschreven door het decreet sluit 

de Vlaamse Regering met elk van de SOC’s een meerjarige overeenkomst (of convenant), waarin onder 

meer de doelstellingen van de SOC, de financiering ervan door de overheid en kritische performantie-

indicatoren (KPI’s) zijn opgenomen. 

Het huidige convenant tussen imec en het Vlaamse Gewest bestrijkt de periode 2017-2021 en de 

strategische doelstellingen van imec zijn volgens art.6, §1 van het convenant de volgende: 

� Baanbrekend strategisch onderzoek verrichten op het gebied van nano-elektronica en digitale 

technologieën om bouwstenen te ontwikkelen die bijdragen tot een beter leven in een 

duurzame samenleving; 

� Nieuwe ontwikkelingen naar de markt brengen via partnerschappen of start-ups en bedrijven 

en universiteiten helpen om toegang te krijgen tot de nieuwe technologieën.  

Hiervoor ontvangt imec een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid (via het Departement 

Economie, Wetenschap en Innovatie) die in 2020 109,55 mln. EUR bedroeg. Naast de jaarlijkse 

basissubsidie ontvangt imec via het convenant ook 0,9 mln. EUR financiering voor zijn deelname aan 

het initiatief Neuro-Electronics Research Flanders (NERF). 

Zowel het W&I-decreet als het convenant bepalen dat imec voor het einde van de periode waarop het 

huidige convenant betrekking heeft (2017-2021) geëvalueerd moet worden en dat de beslissing over 

de toekomst van het onderzoekscentrum onder meer gebaseerd zal zijn op de resultaten van die 

evaluatie6. 

Voorliggende samenvatting bevat de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie van imec als 

strategisch onderzoekscentrum, die werd uitgevoerd door IDEA Consult in de periode december 2020 -

mei 20217. 

De uitgevoerde evaluatie omvat zowel een ex-post- als een ex-anteluik, waarbij voor een evenwaardig 

evenwicht tussen deze beide luiken werd gezorgd. Het ex-anteluik is bij uitstek gericht op de 

toekomstige onderbouwing van de beleidsvorming. Daarnaast diende ook rekening gehouden te 

worden met het systeemperspectief en meer bepaald met de opeenvolgende (beleids)systemen en hun 

 

4 NERF is een interdisciplinair onderzoeksinitiatief dat in 2009 is opgezet als een samenwerking tussen imec, het Vlaams Instituut voor 

Biotechnologie (VIB) (beiden SOC's) en de Katholieke Universiteit Leuven. NERF bestudeert neuronale circuits en ontwikkelt nieuwe 

technologieën om circuitactiviteit te linken aan de hersenfunctie. NERF wordt sinds 2009 ook door de Vlaamse overheid gefinancierd met 

middelen die via de convenanten tussen het Vlaamse Gewest en respectievelijk imec en VIB en specifiek voor NERF worden toegekend.   
5 Cf. artikel 29, 3° van het W&I-decreet.  
6 Parallel met deze evaluatie van imec en met de evaluatie van VIB, liep een afzonderlijke evaluatie van NERF, aangezien de convenanten tussen 

het Vlaamse Gewest en respectievelijk imec en VIB beiden stellen dat (het) NERF(-samenwerkingsverband) afzonderlijk dient te worden 

geëvalueerd. In het kader van deze imec-evaluatie (respectievelijk de VIB-evaluatie) werd ook gevraagd om ook NERF te beoordelen vanuit het 

standpunt van imec (respectievelijk VIB). 
7 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 imec“ (zoals omschreven in het opdrachtbestek met nummer EWI-2020-

01).  
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doelstellingenkaders waarin imec is ingebed. Een specifiek aandachtspunt in de 2021-evaluatie was ook 

de nieuwe structuur van imec en dit naar aanleiding van de integratie met iMinds eind 2016. Bijgevolg 

diende rekening gehouden te worden met de evaluaties van deze beide SOC’s die uitgevoerd werden in 

2016. 

De focus van de verschillende evaluatieluiken wordt in onderstaande tabel opgesomd. 

ExExExEx----postevaluatiepostevaluatiepostevaluatiepostevaluatie ExExExEx----anteanteanteante----evaluatieevaluatieevaluatieevaluatie 

� Implementatie en realisatie van de 

beleidsdoelstellingen opgenomen in het 

convenant 2017-2021 en in de strategische 

planning/beleidsplanning (imec en iMinds) 

� Implementatie en realisatie van de 

integratie-operatie 

� Gevoerd (onderzoeks)beleid en governance 

� Geleverde wetenschappelijke, economische 

en maatschappelijke prestaties en impact 

(i.h.b. innovatiekracht/valorisatie) 

� Lokale verankering en meerwaarde t.a.v. 

het Vlaamse WTI-beleid, klanten en 

doelgroepen, belanghebbenden 

� Regionale, nationale en internationale 

samenwerking 

� Financiering van imec-werking met 

bijzondere aandacht voor de verdeelsleutel 

van de werkingssubsidies, de 

investeringssubsidies, het Flanders Future 

Techfund 

� Doelstellingen, ambities en prestaties 

 

 

 

� Toekomstige aansturing en opvolging 

� Maatschappelijke en economische 

ambities en vooropgestelde paden naar 

impact 

� Toekomstplannen versus Vlaamse 

beleidsambities voor de toekomst 

 

 

 

 

 

 

� Systeemblik: inpassing in en bijdrage tot de doelstellingenkaders op verschillende niveaus 

(Vlaamse WTI-beleid, Vlaams beleid, Regional Innovation Scoreboard (RIS)8, EU-doelstellingen 

(waaronder de Green Deal, Digital Europe, ...), Grand Challenges), wetenschapscommunicatie 

en beleid inzake Open Science en Open data en doorstroming naar FRIS9. 

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

 Evolutie sinds vorige evaluaties (2016) van imec en iMinds 

 Evaluatie van convenantperiode 2017-2021 

 Beoordeling van toekomstplannen 2022-2026 

 

 

8 In de beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-2024 wordt de RIS naar voren geschoven als toetssteen voor het 

innovatiebeleid.  
9 FRIS staat voor het Flanders Research Information Space, het onderzoeksportaal van de Vlaamse overheid met informatie over onderzoekers 

en hun onderzoek in Vlaanderen. 
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De evaluatie werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau IDEA Consult en de aanpak ervan bestond uit 

zes elementen:  

� In de documentenanalyse is een eerste analyse gemaakt van de algemene werking van imec. Bij 

de documentenanalyse was de zelfevaluatie (en het ex-postluik ervan in het bijzonder) - zoals 

opgesteld door imec en het “imec-businessplan 2022-2026” genoemd - een belangrijke bron die 

wij enerzijds gebruikt hebben als input en anderzijds getoetst hebben aan andere bronnen. De 

jaarlijkse rapportages van en over imec aan de Vlaamse overheid alsmede een bibliometrische en 

technometrische analyse (uitgevoerd door ECOOM) maakten ook deel uit van de 

documentenanalyse. 

� In (groeps)interviews werden 47 betrokkenen gevraagd naar hun beeld van en ervaringen met 

(activiteiten van) imec, welke economische, wetenschappelijke en maatschappelijke impact zij 

imec toekennen, hoe zij imec – als SOC - positioneren in de bredere beleidscontext en welke 

sterktes en zwaktes en opportuniteiten en bedreigingen zij imec toebedelen. 

� Vervolgens is imec in een benchmark vergeleken met drie andere onderzoeksorganisaties op het 

vlak van nano-elektronica en digitale toepassingen in Europa (CEA-Leti (FR), Fraunhofer-IPMS (DE) 

en TNO (NL)), onder meer op de aspecten als de structuur en governance van de organisatie, de 

omvang, strategische en operationele doelstellingen (en evolutie erin), de wetenschappelijke 

focus (en evolutie erin), de wijze van financiering en tenslotte de resultaten, prestaties en impact. 

� Op 23, 24 en 25 maart 2021 heeft een internationaal expertenpanel imec beoordeeld en dit door 

middel van een digitaal “plaatsbezoek”. Op basis van een aantal vooraf toegestuurde 

documenten over imec (waaronder het imec-businessplan 2022-2026, het tussentijds 

syntheserapport van de consultant, het rapport van ECOOM, enz.) en op basis van een aantal 

sessies waarin vertegenwoordigers van imec een aantal presentaties aan de experts hebben 

gegeven telkens gevolgd door een vragen- en discussieronde, heeft het panel van 5 experten zich 

een oordeel gevormd over de werking van imec en in het bijzonder over de toekomstige werking 

van imec en de rol van imec in het ecosysteem. Dit oordeel vond zijn weerslag in een apart 

expertenrapport. 

� Op 20 april 2021 vond er een toekomstgerichte designworkshop plaats waarbij 

vertegenwoordigers van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en van het 

kabinet van de Vlaamse minister bevoegd voor Economie, Wetenschap en Innovatie impactpaden 

uittekenden voor imec en het ecosysteem van micro-elektronica en digitale technologie. 

� Bevindingen uit bovenstaande onderzoekstappen zijn vervolgens gecombineerd in een SWOT-

analyse (waarbij sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen in kaart worden gebracht). 

In een laatste fase zijn conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd op basis van de resultaten 

uit de voorgaande stappen.  

De evaluatie werd begeleid door een stuurgroep, samengesteld en voorgezeten door (een 

vertegenwoordiger van) de evaluatiecel van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

(EWI), 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 

imec ook de mogelijkheid gekregen om het door de stuurgroep gevalideerde eindrapport na te kijken 

met het oog op de verbetering van materiële fouten. 

In voorliggende samenvatting werden de vastgestelde materiële fouten verbeterd. 
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Beknopte beschrijving van imec 

In onderstaande tabel wordt er een beknopte beschrijving van imec gegeven. 

TopicTopicTopicTopic    iiiimecmecmecmec    

MissieMissieMissieMissie/visie/visie/visie/visie    “Als een wereldwijd toonaangevend O&O-centrum op het gebied van nano-elektronica en 

digitale technologie streven wij het onmogelijke na en werken we op disruptieve innovaties. We 

maximaliseren de maatschappelijke impact door slimme, duurzame oplossingen te creëren die 

de levenskwaliteit verbeteren. Bij imec geven we vorm aan de toekomst." (visie) 

"Als een vertrouwde partner voor bedrijven, start-ups en de academische wereld brengen we 

briljante geesten van over de hele wereld samen in een creatieve en stimulerende omgeving. Door 

gebruik te maken van onze infrastructuur van wereldklasse en ons lokale en wereldwijde 

ecosysteem van uiteenlopende partners in een groot aantal sectoren, versnellen we de 

vooruitgang naar een verbonden, duurzame toekomst." (missie) 

IIIImec’smec’smec’smec’s    USPUSPUSPUSP10101010    Volgens imec is zijn USP gebaseerd op de combinatie en het onderling verband van de volgende 

drie elementen: 

� zijn ultramoderne infrastructuur die een lab-to-fab-strategie op het gebied van 

geavanceerde halfgeleider- en digitale technologie mogelijk maakt; 

� zijn wereldwijd geïntegreerd innovatie-ecosysteem en bijhorende bedrijfsmodellen 

(gezamenlijke en bilaterale O&O-samenwerkingen, innovatiediensten en venturing-

initiatieven) die de volledige waardeketen van de industrie bestrijken; 

� zijn multidisciplinair talent van wereldklasse en de daarmee samenhangende 36-jarige 

staat van dienst op het gebied van nano-elektronica en digitale innovatie. 

Strategische Strategische Strategische Strategische 

doelstellingendoelstellingendoelstellingendoelstellingen11111111    

    

� IIIImecmecmecmec    als excellentiecentrumals excellentiecentrumals excellentiecentrumals excellentiecentrum    

Het verrichten van grensverleggend strategisch onderzoek inzake nanotechnologie en 

digitale technologie om de bouwblokken te ontwikkelen die bijdragen tot een beter leven 

in een duurzame maatschappij; 

� ImImImImecececec    streeft naar impact streeft naar impact streeft naar impact streeft naar impact     

Nieuwe ontwikkelingen via partnerschappen of start-ups naar de markt brengen en 

bedrijven en universiteiten helpen om toegang te krijgen tot de nieuwe technologieën.  

Operationele Operationele Operationele Operationele 

doelstellingendoelstellingendoelstellingendoelstellingen12121212    

De strategische doelstellingen zullen verwezenlijkt worden aan de hand van volgende 

operationele doelstellingenoperationele doelstellingenoperationele doelstellingenoperationele doelstellingen: 

� het aangaan van wereldwijde partnerschappen in marktdomeinen waar 

nanotechnologie, digitale technologie en digitale systeemtechnologie en innovatie 

belangrijk zijn, om technologische oplossingen te ontwikkelen die relevant zijn voor de 

industrie en die de competitieve positie en uitstraling van Vlaanderen versterken; 

� het uitvoeren van interdisciplinair coöperatief vraaggedreven onderzoek (ICON);  

� het bevorderen van de samenwerking en de coördinatie tussen de Vlaamse 

universiteiten op het vlak van het onderzoek inzake nanotechnologie en digitale 

technologie; 

� het bevorderen van disseminatie van nieuwe technologieën naar universiteiten en 

bedrijven; 

� het uitwisselen van ideeën en informatie en samenwerking met andere industrie-

georiënteerde onderzoeks- en ontwikkelingscentra, zowel binnenlandse als 

buitenlandse;  

� de uitbouw van een geïntegreerde groep imec, zijnde een geheel van rechtspersonen 

waarmee imec is verbonden, overeenkomstig het groepsbeleid en de groepsstrategie 

die binnen de imec-groep worden vastgelegd; 

� alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met bovenvermelde activiteiten 

verband houden. 

ApplicatieApplicatieApplicatieApplicatie----domeinendomeinendomeinendomeinen    Imec voert strategisch basisonderzoek uit rond microchiptechnologie tot en met implementaties 

in slimme toepassingsdomeinen, zoals 'smart health', 'smart mobility', 'smart cities', 'smart 

industries', 'smart energy', 'smart education', 'smart entertainment' en 'smart agrofood'. 

 

10 USP staat voor “Unique Selling Position” en de tekst werd overgenomen uit het imec-businessplan 2022-2026. 
11 Zie art. 6, §1 van het imec-convenant 2017-2021. 
12 Zie art. 6, §1 van het imec-convenant 2017-2021.  
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TopicTopicTopicTopic    iiiimecmecmecmec    

OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie----kader kader kader kader 13131313    Het organisatiekader van imec bestaat uit: 

� Raad van bestuur; 

� Algemene directie (managementteam dat instaat voor het dagelijks bestuur); 

� Internationale wetenschappelijke adviesraad, die jaarlijks bijeenkomt om de 

wetenschappelijke strategie van imec te bespreken; 

� Coördinatiecomité met de Vlaamse Universiteiten (CCU), dat na de iMinds-integratie 

werd opgericht om de dynamiek van de vraaggestuurde manier waarop iMinds met 

universiteiten samenwerkte, ook na de integratie te behouden. Het doel van dit comité 

is om de samenwerking tussen imec en de Vlaamse universiteiten op strategisch en 

operationeel niveau te bespreken;   

� Vlaamse Industrieraad, geïnstalleerd na de integratie tussen iMinds en imec om de 

dynamiek van de vraaggestuurde manier waarop iMinds met het bedrijfsleven 

samenwerkte ook na de integratie te behouden. Het doel van deze adviesraad is om de 

interactie tussen imec en de Vlaamse industrie te bespreken en waar nodig te 

verbeteren. 

Naast de centrale onderzoekscampus in Leuven werkt imec structureel samen met 8 

universitaire kerngroepen (DUCS - Digital and User Centric Solutions), georganiseerd in 4 

domeinen (connectiviteit, veiligheid, beeldverwerking en sensorfusie, gehumaniseerde 

technologieën), en 3 geassocieerde universitaire labo's (2 aan de Universiteit Gent en 1 aan de 

Universiteit Hasselt). 

PerformantiePerformantiePerformantiePerformantie----

indicatorenindicatorenindicatorenindicatoren14141414    

De operationele doelstellingen voor de periode 2017-2021 worden vertaald in KPI’s volgens 3 

assen/criteria: uitmuntendheid, regionale impact en hefboomwerking. Referentiewaarde zijn 

uitgedrukt per jaar, tenzij anders vermeld15. 

� Uitmuntendheid (Uitmuntendheid (Uitmuntendheid (Uitmuntendheid (iiiimec als onderzoeksinstelling)mec als onderzoeksinstelling)mec als onderzoeksinstelling)mec als onderzoeksinstelling)    

 KPI 1: Aantal “peer reviewed” publicaties (referentiewaarde 1.600); 

 KPI 2: Octrooien: aantal eerste indieningen (referentiewaarde 130); 

 KPI 3: Aantal doctorandi (referentiewaarde 350). 

� Regionale impact (Regionale impact (Regionale impact (Regionale impact (iiiimec in Vlaanderen)mec in Vlaanderen)mec in Vlaanderen)mec in Vlaanderen)    

 KPI 4: Aantal nieuwe spin-offs (referentiewaarde 20 cumulatief over 

convenantsperiode); 

 KPI 5: Incubatiewerking – nieuwe imec.istart bedrijven (referentiewaarde 15); 

 KPI 6: Inkomsten uit samenwerking met ondernemingen uit de regio 

(referentiewaarde 15 mln. EUR); 

 KPI 7: Partnerships met entiteiten uit de regio (referentiewaarde 500). 

� Hefboomwerking (hefboomeffectHefboomwerking (hefboomeffectHefboomwerking (hefboomeffectHefboomwerking (hefboomeffect    op de subsidieop de subsidieop de subsidieop de subsidie----middelen)middelen)middelen)middelen)    

 KPI 8: Inkomsten uit internationale programma’s (referentiewaarde 23 mln. 

EUR); 

 KPI 9: Hefboomwerking ICON (referentiewaarde 55%). 

 

13 Zie art. 5 van het imec-convenant 2017-2021. 
14 Zie ook imec-convenant, art. 7. 
15 Voor een uitgebreide bespreking van de KPI’s en de bijhorende streefwaardes verwijzen we naar deel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
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TopicTopicTopicTopic    iiiimecmecmecmec    

FinancieringFinancieringFinancieringFinanciering    De Vlaamse Regering stelt binnen de beschikbare begrotingskredieten een jaarlijkse 

basisfinanciering of subsidie ter beschikking aan imec die in 2017 gelijk is aan het basisbedrag 

van 107,93 mln. EUR (geïndexeerd bedrag in 2020: 109,55 mln. EUR). Dit bedrag wordt verdeeld 

over de verschillende bestemmingen (oormerking van subsidies) zoals opgesomd in art. 14, §2. 

van het convenant waarbij in functie van noodwendigheid een afwijking van 10% is toegestaan. 

� 90% van de jaarlijkse subsidie wordt in vier schijven uitbetaald. 

� Het jaarlijks saldo van 10% wordt uitbetaald binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst 

en goedkeuring door het Departement EWI van het te leveren bewijs over de correcte 

besteding van de jaarlijkse subsidie en van het behalen van de nodige KPI’s. 

 

Bovenop de basisfinanciering ontving imec in de vorige convenantsperiode 2012-2016 een 

éénmalige investering van de Vlaamse overheid voor de nieuwe cleanroom (2014; 100 mln. EUR) 

en in 2016 een éénmalige investering in imec.xpand van 30 mln. EUR. Imec.xpand is een 

onafhankelijk beheerd durfkapitaalfonds voor startende technologie-ondernemingen. Tijdens 

de huidige convenantperiode investeerde de Vlaamse overheid ook (via investeringsprovisies) 

30 mln. EUR in Mobilidata, waarin imec een ondersteunende rol heeft, 20 mln. EUR in i-Learn 

rond digitalisering van het onderwijs en 16 mln. EUR in kleinere projecten (zoals Internet of 

Water, Energyville, ...). De 2de investeringsronde van 30 mln. EUR in imec.xpand II werd 7 mei 

2021 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op 21 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering  een 

bijkomende investering van 40 mln. EUR goed voor de uitbreiding van de ‘casco’ imec-

cleanroom-extensie.  

Naast de jaarlijkse basisfinanciering van 109,55 mln. EUR (2020), ontvangt imec ook ca. 0,90 mln. 

EUR financiering voor hun deelname aan het initiatief Neuro-Electronics Research Flanders 

(NERF)16. 

Tabel Tabel Tabel Tabel 1111: Oormerking van de imec: Oormerking van de imec: Oormerking van de imec: Oormerking van de imec----overheidsoverheidsoverheidsoverheidssubsidiesubsidiesubsidiesubsidie    (2020(2020(2020(2020)))) 

BestemmingBestemmingBestemmingBestemming    GeoormerkteGeoormerkteGeoormerkteGeoormerkte    

budgetten 2020 in budgetten 2020 in budgetten 2020 in budgetten 2020 in 

mln. EURmln. EURmln. EURmln. EUR    

Niet-geoormerkte overheidssubsidie voor strategisch 

basisonderzoek 

76,08 

imec.icon. 14,20 

imec.istart 4,06 

Living labs 1,01 

City of Things 4,06 

Strategisch basisonderzoek met core-onderzoeksgroepen 6,09 

Strategische projecten met Vlaamse kenniscentra (PhD, postdocs, 

etc.) 

4,06 

TotaalTotaalTotaalTotaal    109,55109,55109,55109,55    

 

 

Indien vooropgestelde resultaten zijn 

behaald voor: 

Dan wordt volgend % van het saldo (van 10% 

cf. supra) uitbetaald: 

Minstens 8 van de 9 KPI’s 100% 

Minstens 7 van de 9 KPI’s 70% 

Minstens 6 van de 9 KPI’s 40% 

Minder dan 6 van de 9 KPI’s 0% 
 

Geraadpleegde Geraadpleegde Geraadpleegde Geraadpleegde 

bronnenbronnenbronnenbronnen    

� Convenant 2017-2021 tussen imec en het Vlaamse Gewest 

� EWI-Speurgids 2020 

� W&I-decreet 

� Website imec 

 

 

 

16 In 2020 werd een addendum toegevoegd dat een aanpassing regelt van de financiële voorwaarde tot eigen inbreng van de NERF-partners 

in NERF tot aan het einde van het convenant in 2021. 
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EEEEXXXX----POSTPOSTPOSTPOST----EVALUATIEEVALUATIEEVALUATIEEVALUATIE    

 

• Opvolging van de vorige evaluatie 

Op basis van onze evaluatie-werkzaamheden kunnen we vaststellen dat imec tijdens de huidige 

beheersperiode (2017-2021) erin geslaagd is om de aanbevelingen van de vorige evaluatie uit 2016 van 

imec en iMinds grotendeels met succes te implementeren. De onderstaande tabellen geven een 

vergelijking tussen de aanbevelingen uit de voorgaande evaluatie voor imec en voor iMinds en de staat 

van uitvoering op dit moment. Een groene kleur betekent dat deze aanbeveling volledig werd 

opgevolgd, een gele kleur betekent dat ze grotendeels werd opgevolgd, maar dat ze nog niet volledig 

gerealiseerd is. 

Opvolging van de aanbevelingen uit de vorige evaluatie van imec (2016) 

AAAAanbevelinganbevelinganbevelinganbeveling    Staat van uitvoeringStaat van uitvoeringStaat van uitvoeringStaat van uitvoering    

Verdere uitbouw van de positie van imec als wereldleider in nano-elektronica-

onderzoek (CMOS17-programma). 

 

Uitbouw van de Smart Systems zoveel mogelijk (blijven) kapitaliseren op de 

link met de core-CMOS-technologieën. 

 

Versnelde opbouw van expertise in systeemintegratie, via het werken met task 

forces voor horizontale thema’s. 

Expertise in systeemintegratie nog niet op 

het vereiste wereldniveau. 

Het imec-innovatieplatform met de imec-innovatieweek en het 

daaropvolgend Timebox-proces als aanscherping voor de ondernemerszin van 

de onderzoekers, de aangroei van het aantal incubatietrajecten en van het 

aantal start-ups een centrale plaats geven in de imec-strategie. 

 

De juiste mix van business modellen aan zijn partners aanbieden in het 

spectrum tussen de programmawerking op basis van het open 

innovatieplatform (IIAP) en meer bilaterale contracten met industriële 

partners in applicatiedomeinen. 

 

Imec-ecosysteem versterken en zo bestaande en nieuwe partners in 

Vlaanderen verankeren. Vooral in de applicatiedomeinen is een strategische 

oefening inzake het aantrekken van nieuwe industriële partners wenselijk. 

Het imec-ecosysteem is in ontwikkeling 

en zal verder moeten groeien in de 

komende 5 jaar. 

De samenwerking met Vlaamse universitaire    onderzoeksgroepen (ook buiten 

de geassocieerde labo’s) verder versterken, in het bijzonder richting systeem-

oplossingen en toepassingen. 

De samenwerking met de 

onderzoeksgroepen (en eventuele 

nieuwe) vergt continu aandacht  

De toegang tot de geavanceerde technologie voor Vlaamse bedrijven 

laagdrempelig houden door onder meer de afstemming/integratie van het 

ICON-programma met de imec eigen werking naar de lokale industrie (IC-Link 

en Interact18). 

 

Strak operationeel plan uitvoeren voor een vlotte integratie van iMinds met 

als grootste uitdagingen: de samenwerking met de universitaire 

De komende jaren moet nog verder 

gewerkt worden naar een verdere 

 

17 CMOS is de afkorting van Complementary metal-oxide-semiconductor. Het is een halfgeleidertechniek die gebruikmaakt van metaaloxide-

veldeffecttransistoren (meestal FET’s genaamd). 
18 Imec-interact bestond uit een toegewijd team van 6 imec-technologiecoaches met als doel het stimuleren, initiëren en coördineren van 

samenwerking met Vlaamse bedrijven en innovatie-actoren. 
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onderzoeksgroepen, opzetten van gezamenlijke onderzoeksprogramma’s en 

teams, de stroomlijning van HR, finance en ICT-processen.  

strategische verweving van de DUCS-

teams en de imec centrale teams. 

Trekkersrol spelen in het Europees landschap    van    onderzoekscentra in nano-

elektronica, en zo samen met bv. CEA-Leti en Fraunhofer een katalysator 

spelen in de modernisering van de Europese industrie. 

Dit blijft een werf voor de komende 5 jaar, 

om zowel op EU-vlak als inzake 

samenwerking met Europese bedrijven 

verdere stappen te zetten.  

Met het NERF-programma de komende 5 jaar de leidende positie in het 

netwerk van neuro-elektronische onderzoekscentra ook effectief verwerven. 

De voortgang van het NERF-onderzoek wordt best opgevolgd door een aparte 

set van KPI’s met smart KPI's. 

De afstand tussen imec en NERF is 

vergroot, wat tegelijkertijd ook de vraag 

oproept naar de strategische 

positionering van de samenwerking 

tussen imec en NERF in de toekomst. 

 

Opvolging van de aanbevelingen uit de vorige evaluatie van iMinds (2016) 

AAAAanbevelinganbevelinganbevelinganbeveling    Staat van uitvoeringStaat van uitvoeringStaat van uitvoeringStaat van uitvoering    

Om de afhankelijkheid van de subsidie van de Vlaamse overheid te 

verminderen, zou iMinds nog meer inspanning moeten leveren om extra 

financiële middelen te verwerven, en dat bij voorkeur bij bedrijven. 

 

Het ICON-programma is één van de sterke diensten van iMinds en dient als 

zodanig gekoesterd te worden. Van een eventuele uitbreiding - zoals enkele 

stakeholders en het expertenpanel bepleiten - kan alleen sprake zijn indien de 

onderzoeksgemeenschap in staat is meer ICON-projecten uit te voeren en zich 

daar ook daadwerkelijk voor te engageren. 

 

iMinds is in de afgelopen jaren geslaagd in het opzetten en begeleiden van een 

groot aantal start-ups (via iStart). Dit is een prestatie van formaat. Een 

volgende stap zou kunnen zijn dat iMinds deze start-ups op de lange termijn 

blijft volgen. Dat gebeurt nu nog beperkt. 

 

De drie centrale activiteiten (ICON – Living Labs – iStart) vormen een unieke 

en logische samenhangende set van diensten van iMinds aan derden. Niet 

voor niets nemen andere organisaties deze activiteiten over. iMinds moet bij 

een integratie met imec zorgen dat deze activiteiten blijven bestaan, en kan 

ze zelfs opschalen binnen de nieuwe organisaties imec/iMinds. 

 

De integratie met imec biedt nieuwe opportuniteiten die iMinds zou kunnen 

grijpen, zoals het opschalen van kernactiviteiten (ICON, Living Labs en iStart), 

het aanbieden van geïntegreerde hard- en software-oplossingen en innovatie, 

internationalisering en meer samenwerking met grote bedrijven. 

 

De integratie met imec stelt iMinds voor de uitdaging hoe zijn flexibele, 

ondernemende en informele cultuur te behouden in een meer industriële en 

hiërarchische organisatie die imec is. iMinds zou moeten nagaan welke impact 

de integratie heeft op het engagement van payroll- en non-payroll-

medewerkers met de nieuwe organisatie en zal eventueel maatregelen 

moeten nemen om de betrokkenheid van de onderzoeksgemeenschap te 

behouden 
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• Sterke groei tijdens het huidige convenant 

Ook in de periode van het lopende convenant 2017-2021 is imec sterk blijven doorgroeien met een 

gemiddelde jaarlijkse groei van de bedrijfsopbrengsten van 8,2%. Het groeicijfer van de imec-inkomsten 

post-integratie ligt wel lager dan het groeicijfer van imec (gemiddeld groeicijfer van 10,9%) in het 

convenant 2012-201619, hetgeen te verwachten is aangezien de integratie tussen 2 entiteiten middelen 

en enige tijd vergt vooraleer deze zijn volledig effect bereikt. De O&O-contractinkomsten en de groei 

ervan worden nog steeds sterk gedreven door de core-CMOS-business line die in 2020 goed was voor 

63% van de inkomsten. De andere business lines konden de ambitieuze groeidoelstellingen niet volledig 

realiseren. Zowat 70% van de inkomsten waren afkomstig van contractinkomsten 

(onderzoeksprogramma’s en bilaterale contracten) met veelal internationale ondernemingen. Een 

kwart van de inkomsten zijn afhankelijk van de Vlaamse subsidie of via door overheden (Vlaamse 

overheid, EU, enz.) gefinancierde projecten (op competitieve basis). 

Wat de imec-payroll-werkgelegenheid betreft, kan een gelijkaardig groeipad worden waargenomen met 

een gemiddelde stijging van 6,3% van het aantal werknemers en van 7,0% van het aantal 

voltijdsequivalenten ten opzichte van 2016. In 2020 stonden er bijna 2.500 loontrekkenden op de imec-

payroll. Een overgrote meerderheid van de werknemers (loontrekkenden en industriële residenten) is 

gehuisvest op de imec-campus in Leuven. 

imec slaagt erin om een sterk groeiende economische impact te creëren: elke euro geïnvesteerd door 

de Vlaamse overheid genereerde in de periode 2009-2018 bijna 8 euro toegevoegde waarde, wat op 

een sterk multiplicatoreffect duidt. 

 

• Succesvolle integratie van iMinds binnen imec 

Over het algemeen beschouwen we de iMinds-integratie in imec als een succesvolle operatie met voor 

beiden voordelige effecten. Deze integratie is bijna volledig afgerond. Acht van de voormalige iMinds 

universitaire onderzoeksgroepen werden geïntegreerd in de nieuwe imec-divisie 'Digital and User 

Centric Solutions' (DUCS) en konden ten opzichte van 2017 het personeelsbestand met 36% doen 

toenemen (725 onderzoekers in 2020). De omzet van de DUCS-onderzoeksgroepen groeide met 33% 

ten opzichte van 2017 tot 32 mln. EUR in 2020. Dankzij de integratie van iMinds heeft imec zijn impact 

naar het Vlaamse economische weefsel kunnen vergroten en werd hiermee de basis gelegd voor het 

imec-businessplan 2022-2026 waarin implementatie van de core-CMOS-technologie in slimme 

toepassingsgebieden gesteund op systeemdemonstratoren centraal zal staan.  

De verschillen in cultuur en structuur tussen het vroegere imec en iMinds en de afstemming op de 

bedrijfsstrategie zullen verder en continu moeten worden bewaakt om de synergie tussen beiden ten 

volle te benutten. Een aandachtspunt is het behoud van de meerwaarde van het vroegere meer open 

en lage instapkarakter van het iMinds-samenwerkingsmodel tussen partners en het continu beheren 

van het evenwicht tussen de imec-campus (met een top-down meerlagige hiërarchische structuur) en 

de gedecentraliseerde universitaire onderzoeksgroepen die deel uitmaken van de imec-structuur (cf. 

supra). 

 

19 In het vorige convenant kenden de bedrijfsopbrengsten van iMinds een vergelijkbare groei als deze van imec, nl. 10,7%. 
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• Evaluatie van de wetenschappelijke excellentie 

Voor de periode 2000-2019 werden op basis van de bibliometrische en technometrische studie 

uitgevoerd door ECOOM 12.749 publicaties in tijdschriften teruggevonden in de WoS (Web of Science)-

databanken waarbij er een duidelijke groei van het aantal publicaties werd vastgesteld, net als een 

gestage groei van het aantal publicaties met internationale samenwerkingsverbanden, waarbij de 

belangrijkste partnerlanden van imec de Verenigde Staten en Nederland zijn, gevolgd door Duitsland, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De KPI-doelstellingen opgenomen in het convenant voor 

publicaties zijn overschreden in de periode 2017-2020. In de periode 2015-2019 merken we een 

afnemend aandeel van publicaties in de twee topdisciplines "machinebouw, elektrotechniek & 

elektronica" en "toegepaste natuurkunde" en een toenemende diversificatie van imec in andere 

disciplines, zoals “materiaalonderzoek”, “telecommunicatie” en “computerwetenschappen en 

informatiesystemen”. 

Verschillende citatie-impactindicatoren tonen een duidelijk hoge impact van imec-publicaties aan, maar 

deze impact neemt wel af doorheen de tijd. In vergelijking met 11 referentie-instituten en op basis van 

de belangrijkste citatiescores behoort imec tot de middengroep wat betreft citatie-impact van 

publicaties in de periode 2015-2017. Van de 3 Europese onderzoeksorganisaties die het meest direct 

vergelijkbaar zijn met imec, heeft Fraunhofer-IPMS (DE), een hogere impactscore in vergelijking met 

imec, terwijl TNO (NL) vergelijkbaar scoort met imec, en CEA-Leti (FR) beduidend lager dan imec. 

Op basis van hun bibliometrische analyse besluiten de ECOOM-experten: "Uit deze [publicatie]analyse 

kunnen drie belangrijke vaststellingen worden getrokken: het profiel van de onderzoeksactiviteiten van 

imec raakt meer gespreid over verschillende disciplines, de internationale samenwerking zit op een 

gestaag groeipad en de citatiescores gaan enigszins achteruit naar de verwachte waarden in de laatste 

drie jaar (2015-2017)”. 

imec’s octrooiportefeuilleoctrooiportefeuilleoctrooiportefeuilleoctrooiportefeuille bevat 1.325 octrooiaanvragen en 1.544 toegekende octrooien. In de periode 

2010-2019 kende imec een toenemend aantal octrooien doorheen de tijd (vooral EPO-toekenningen) 

en bijna de helft van imec's octrooien zijn in mede-eigendom met ten minste één andere aanvrager, in 

de meeste gevallen bedrijven, maar ook non-profitorganisaties van de overheid en universiteiten, 

verspreid over de hele wereld. imec’s octrooien bestrijken een brede waaier van technologiedomeinen. 

Impactindicatoren die het gemiddelde aantal ontvangen citaties per geciteerd octrooi over de periode 

2010-2015 meten, bevestigen dat imec ook een top 5-instituut is in termen van impact. imec presteert 

beter dan CEA, scoort iets lager dan TNO, terwijl Fraunhofer de hoogste score heeft van de 3 

belangrijkste referentie-instituten voor imec20. 

Op basis van de technometrische analyse besluiten de ECOOM-experten: "Op het vlak van octrooiering 

heeft imec een internationaal gereputeerde positie verworven. Het voorbije decennium heeft imec een 

zeer gunstige positie weten te behouden, en is erin geslaagd deze verder uit te bouwen, zowel op het 

vlak van productiviteit als impact. imec werkt nauw samen met Vlaamse universiteiten, 

 

20 Er moet worden opgemerkt dat voor CEA en Fraunhofer de octrooien niet kunnen worden toegewezen aan specifieke onderafdelingen, en 

dat de gerapporteerde aantallen betrekking hebben op de gehele organisatie. Beide instituten zijn beduidend groter dan imec. 
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onderzoeksinstellingen en bedrijven en onderhoudt internationale samenwerkingsverbanden die de 

grenzen van Europa ver overschrijden en werkt met partners op hoog niveau op wereldschaal"21. 

 

• Bijdrage tot transversale Vlaamse beleidsdoelstellingen 

imec heeft de voorbije jaren stappen gezet in zijn bijdrage tot de Vlaamse transversale 

beleidsdoelstelling ‘wetenschapscommunicatie’ door een actieve deelname aan events rond 

wetenschapscommunicatie (Dag van de Wetenschap, Techpeditie, TV-shows), aan STEM-educatie 

(medewerking aan EDUbox, MOOC’s22, Wetenschap uitgedokterd, EOS-magazine) en heeft via 

allerhande nieuwsbrieven, een Vlaamse website www.imec.be gericht op zijn impact in Vlaanderen, en 

intenser gebruik van social media, enz. actief gewerkt om de Vlaamse stakeholders beter te bereiken. 

Dit heeft geresulteerd in een grotere visibiliteit van imec in de Vlaamse media. De beleidsmakers 

verwachten dat imec inzake wetenschapscommunicatie de engagementen ten aanzien van RVO-society 

zoals opgenomen in het convenant 2018-2022 tussen de Vlaamse Gemeenschap en RVO-society beter 

nakomt. Ook is er nood om de zichtbaarheid van imec’s bijdrage tot de SDG’s te verhogen. 

Op het vlak van bijdrage tot het Vlaamse beleid inzake open science en open data, heeft imec in de 

lopende convenantperiode minder vooruitgang geboekt. Net als andere SOC’s bezorgt imec amper data 

aan het FRIS-onderzoeksportaal. Tot nu toe bleven de werkzaamheden van imec in dit verband vooral 

beperkt tot interne voorbereiding van het open access-beleid waarbij het principe 'Zo open als mogelijk, 

zo gesloten als nodig' zal worden gehanteerd.  

 

• Alle KPI’s werden behaald 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de referentiewaarden en de algemene doelstellingen voor 

imec over de periode 2017-2021 voor de verschillende KPI’s geordend rond de drie clusters 

"excellentie", "regionale impact" en "hefboomeffect". De tabel geeft ook de werkelijke jaarlijkse 

prestaties weer, alsook de algemene prestaties in de periode 2017-2020 met verwijzing naar de 

doelstellingen voor de convenantsperiode 2017-2021.    

Tot nu toe behaalde imec alle KPI's voor de convenantperiode 2017-2021. De tabel toont echter ook 

een verschuiving aan in de manier waarop imec presteert op de referentiewaarden: sommige KPI-

waarden in de wetenschappelijke excellentiecluster dalen de laatste jaren, wat door imec wordt 

verklaard als het resultaat van een grotere focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit.  

 

 

21 Bibliometrische en technometrische studie van imec, ECOOM, 2021. 
22 MOOC staat voor Massive Open Online Course. 
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KPI’s imec – doelstellingen en realisatie 2017-2020, en doel 2021 

 

KPIKPIKPIKPI    
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    DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling    GerealiseerdGerealiseerdGerealiseerdGerealiseerd    

2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    2021202120212021    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 

2017201720172017----2020202020202020    

ExcellentieExcellentieExcellentieExcellentie     
KPI1: Aantal peerKPI1: Aantal peerKPI1: Aantal peerKPI1: Aantal peer----

reviewed publicatiesreviewed publicatiesreviewed publicatiesreviewed publicaties23232323    

1 600   ≥ 0,9 * ref  ≥ 0,9 * ref ≥ 0,9 * ref en 

gemiddelde over 

2017, 2018 en 

2019 zal ≥ ref. +5% 

 ≥ 0,9 * ref ≥ 0,9 * ref EN 

gemiddelde over 

2017-2021 zal ≥ ref. 

+10% (behoudens 

target citatie-impact 

behaald, dan ref. 

+5%) 

2 159  1 931  1 955  1 866  1978 

ref. +24% 

 Citatie-impact (berekend 

door ECOOM) 

            

 
KPI2: Octrooien: aantal KPI2: Octrooien: aantal KPI2: Octrooien: aantal KPI2: Octrooien: aantal 

eerste indieningeneerste indieningeneerste indieningeneerste indieningen    

130   ≥ 0,9 * ref  ≥ 0,9 * ref ≥ 0,9 * ref en het 

gemiddelde over 

2017, 2018 en 

2019 zal ≥ ref. +5% 

 ≥ 0,9 * ref ≥ 0,9 * ref en het 

gemiddelde over 

2017-2021 zal ≥ ref. 

+10% 

163  174  158  161  164 

ref. + 26% 

 
KPI3KPI3KPI3KPI3: Aantal doctorandi: Aantal doctorandi: Aantal doctorandi: Aantal doctorandi    350   ≥ 0,9 * ref  ≥ 0,9 * ref ≥ 0,9 * ref en het 

gemiddelde over 

2017, 2018 en 

2019 zal ≥ ref. +5% 

 ≥ 0,9 * ref ≥ 0,9 * ref en het 

gemiddelde over 

2017-2021 zal ≥ ref. 

+10% 

710  874  826  820  808 

ref. + 131% 

RegioRegioRegioRegionale impactnale impactnale impactnale impact 
    

KPI4: Cumulatief aantal KPI4: Cumulatief aantal KPI4: Cumulatief aantal KPI4: Cumulatief aantal 

nieuwe spinnieuwe spinnieuwe spinnieuwe spin----offsoffsoffsoffs24242424    

 
≥ 1 ≥ 3  ≥ 6  ≥ 10 ≥ 16 t.o.v. start 

convenant 

2 8 15 20 n.v.t. 

 

23 Er is nog een extra indicator/kengetal, nl. de citatie-impact. Vanaf 2017 moet ECOOM die jaarlijks berekenen en in 2021 zal zowel de RCR als de NMCR/RCR bepaald worden voor alle publicaties in de periode 2014-

2019. Wanneer de RCR > 1,1 en de NMCR/RCR > 1,2 zal de KPI voor 2021 bijgesteld worden: in plaats van een toename van 10 % volstaat dan een toename van 5 %.  Hierbij is RCR = Relative Citation Rate  = MOCR / MECR 

waarbij MOCR = Mean Observed Citation Rate = aantal citaties / aantal publicaties met t=3 én MECR = Mean Expected Citation Rate = aantal citaties in tijdschrift / aantal publicaties in tijdschrift met t=3; NMCR = 

Normalised Mean Citation Rate = MOCR/MECR|S) waarbii  MECR|S = Subject Mean Expected Citation Rate  = aantal citaties in het domein / aantal publicaties in het domein met een tijdsvenster van 3 jaar na publicatie 

(t=3). 
24 Indien een spin-off opgericht wordt met een kapitalisatie van minimum 5 miljoen euro, gedurende de duur van dit convenant, dan telt deze nieuwe entiteit voor 2 als behaalde resultaat. 
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    DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling    GerealiseerdGerealiseerdGerealiseerdGerealiseerd    

2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    2021202120212021    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 

2017201720172017----2020202020202020        
KPI5: Incubatiewerking KPI5: Incubatiewerking KPI5: Incubatiewerking KPI5: Incubatiewerking 

(imec.istart)(imec.istart)(imec.istart)(imec.istart)25252525    

15  ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 Jaarlijks min. 15 met 

een totaal van 75 

over 5 jaar 

17 26 26 57 32 

 ref. +110% 

    
KPI6KPI6KPI6KPI6: Inkomsten uit : Inkomsten uit : Inkomsten uit : Inkomsten uit 

samenwerking met samenwerking met samenwerking met samenwerking met 

ondernemingen uit de ondernemingen uit de ondernemingen uit de ondernemingen uit de 

regio (mln. EUR)regio (mln. EUR)regio (mln. EUR)regio (mln. EUR)    

15  ≥ 0,8 * ref  ≥ 0,8 * ref ≥ 0,8 * ref en het 

gemiddelde over 

2017, 2018 en 

2019 zal ≥ ref. 

+7,5% 

 ≥ 0,8 * ref ≥ 0,8 * ref en het 

gemiddelde over 

2017-2021 zal ≥ ref. 

+15% 

19,39 22,5 20,87 19,56 20,58 

ref. + 37% 

    
KPI7: Partnerships met KPI7: Partnerships met KPI7: Partnerships met KPI7: Partnerships met 

entiteiten uit de regioentiteiten uit de regioentiteiten uit de regioentiteiten uit de regio    

500   ≥ 0,9 * ref  ≥ 0,9 * ref ≥ 0,9 * ref en het 

gemiddelde over 

2017, 2018 en 

2019 zal ≥ ref. 

 ≥ 0,9 * ref ≥ 0,9 * ref en het 

gemiddelde over 

2017-2021 zal ≥ ref. 

557 554 519 572  551 

ref + 10% 

HefboomwerkingHefboomwerkingHefboomwerkingHefboomwerking    
 

KPI8: Inkomsten uit KPI8: Inkomsten uit KPI8: Inkomsten uit KPI8: Inkomsten uit 

internationale internationale internationale internationale 

programma's (mln. EUR)programma's (mln. EUR)programma's (mln. EUR)programma's (mln. EUR)    

23  ≥ 0,9 * ref     ≥ 0,9 * ref    ≥ 0,9 * ref en het 

gemiddelde over 

2017, 2018 en 

2019 zal ≥ ref.    

 ≥ 0,9 * ref    ≥ 0,9 * ref en het 

gemiddelde over 

2017-2021 zal ≥ ref.    

31,90 33,30 29,60 35,20 32,50 

ref. + 41% 

 
KPI9: Hefboomwerking KPI9: Hefboomwerking KPI9: Hefboomwerking KPI9: Hefboomwerking 

imec.iconimec.iconimec.iconimec.icon    

55% ≥ 55% ≥ 55% ≥ 55% ≥ 55% ≥ 55% 62% 61% 66% 63% 63% 

ref + 8%-

punt 

 

 

 

25 Soms mag een iStart-onderneming dubbel geteld worden, nl. indien een iStart-bedrijf gekapitaliseerd wordt met minstens 1 miljoen euro tijdens de duur van het convenant, dan telt deze entiteit voor 2 als behaalde 

resultaat. 
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IIIINTERNTERNTERNTERNATIONALE BENCHMARNATIONALE BENCHMARNATIONALE BENCHMARNATIONALE BENCHMARKKKK    MET MET MET MET CEACEACEACEA----LLLLETIETIETIETI,,,,    FFFFRAUNHOFERRAUNHOFERRAUNHOFERRAUNHOFER----IPMSIPMSIPMSIPMS    EN EN EN EN TNOTNOTNOTNO    

 

Als onderdeel van deze evaluatie is een benchmarkanalyse uitgevoerd die de vergelijking maakt tussen 

de prestaties van imec en drie andere organisaties die actief zijn in het domein van de micro- en nano-

elektronica. De volgende organisaties zijn opgenomen in de benchmark: CEA-Leti (Frankrijk)26; 

Fraunhofer-IPMS (Duitsland)27 en TNO (Nederland)28. Deze organisaties zijn tot op zeker niveau 

vergelijkbaar qua onderzoeksthema’s en oriëntatie richting industrie, maar toch zijn er ook belangrijke 

verschillen in hun missie en strategische doelstellingen die ook een impact hebben op het type en de 

omvang van hun respectievelijke resultaten.  

De wetenschappelijke excellentie van imec in CMOS heeft ertoe geleid dat imec een wereldspeler is op 

het vlak van industriële samenwerking in nanotechnologie. Naast het aantal publicaties en octrooien, 

geven het hoge aandeel financiering vanuit de industrie en de samenwerkingen met toonaangevende 

technologiebedrijven aan dat het businessmodel van imec succesvol is. Als onafhankelijke 

onderzoeksinstelling met een groot niet-geoormerkt deel van de basissubsidie, heeft imec hierin meer 

vrijheidsgraden dan bijvoorbeeld CEA-Leti dat voor tal van beslissingen, zoals samenwerking met niet-

Europese bedrijven, de goedkeuring van de overheid nodig heeft. Ook bij TNO en Fraunhofer-IPMS is 

een belangrijk deel van de basisfinanciering reeds vastgelegd in functie van het realiseren van missies 

(maatschappelijk gedragen uitdagingen die door de overheid gedefinieerd zijn).   

De politieke missie bij CEA-Leti en Fraunhofer-IPMS zorgt voor een belangrijke focus op ondersteuning 

van industrie in eigen land die erop gericht is om de competitiviteit van deze bedrijven te versterken. 

imec heeft, onder andere door de afwezigheid in eigen land van een industriële basis binnen zijn core-

CMOS-activiteiten, een veel internationalere klantenbasis en is in die zin een echte wereldspeler binnen 

de nanochiptechnologie. 

De complexiteit van de grote maatschappelijke thema’s (klimaat, energietransitie, mobiliteit, 

gezondheid, enz.) vereisen een systeemaanpak die naast technologie ook waardeketens, 

businessmodellen, het gedrag van burgers en regelgeving in rekening brengt. TNO als een 

missiegedreven organisatie (waar imec eerder vanuit een technology push opereert) heeft op dit vlak 

al meer ervaring opgebouwd dan imec, bij wie deze maatschappelijke gedreven uitdagingen slechts 

recenter, sinds de integratie met iMinds, prominenter geworden zijn. TNO zet ook actief in op outreach 

naar het grote publiek om burgers te informeren over en te betrekken bij deze maatschappelijke 

thema’s. Ook Fraunhofer-IPMS wijst op de belangrijke rol van communicatie met de burgers. Op het 

vlak van outreach heeft ook imec stappen gezet in de huidige convenantperiode, maar kan het zich 

tegelijk nog verder ontwikkelen. 

Omwille van de hoge kosten van de cleanrooms en de nood voor meer Europese soevereiniteit op het 

vlak van nieuwe technologieën, is er een rol weggelegd voor imec, CEA-Leti en Fraunhofer-IPMS om tot 

meer onderlinge samenwerking te komen op het vlak van pre-competitief onderzoek.  

 

26 CEA is de afkorting van ‘Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives’. Leti is een divisie binnen CEA en is de afkorting van 

‘Laboratoire d'électronique des technologies de l'information’. 
27 IPMS is de afkorting voor ‘Institute for Photonic Microsystems’. 
28 TNO is de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. 
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EEEEXXXX----ANTEANTEANTEANTE----EEEEVALUATIEVALUATIEVALUATIEVALUATIE    

 

• Strategie 2022-2026 

De imec-strategie 2022-2026 (zoals uitgewerkt in het imec-businessplan 2022-2016) steunt op 4 pijlers, 

nl. het functioneel schalen van halfgeleiders, slimme toepassingen, elektronische/digitale 

systeeminnovatie en goed lokaal burgerschap. Deze nieuwe strategie vertaalt zich ook in de imec-O&O-

portfolio voor de komende jaren die het hele spectrum van fundamentele microchiptechnologie tot 

implementatie in slimme toepassingsdomeinen omvat (zie onderstaande figuur). Op dit ogenblik is de 

expertise van imec op het vlak van volledige systeemintegratiecapaciteiten en 

systeemniveaudifferentiatoren nog niet van hetzelfde wereldleidende niveau als imec's basis van 

halfgeleidertechnologie. Om dit te realiseren ontwikkelde imec het ‘system-technology-co-

optimization’ (STCO)-programma. In 2020 heeft imec enkele belangrijke aanwervingen gedaan om de 

STCO-activiteiten te bevorderen en het team te versterken. Daarnaast werden de eerste contacten 

gelegd met toonaangevende systeembedrijven. Centraal in de imec-strategie 2022-2026 staat de 

ontwikkeling van 5 tot 10 systeemdemonstratoren, om op basis van de microchiptechnologie het TRL29-

niveau van de oplossingen te verhogen (van TRL 2-4 naar TRL 5-7) en de maturiteit van de 

systeemintegratie tussen halfgeleidertechnologie, hardware, software en toepassing te versterken. Een 

bijkomende investering is nodig om een versnelling te brengen in de ontwikkeling van de 

systeemoplossingen, gefinancierd enerzijds door imec.invest en anderzijds via een (voorgestelde) 

verhoging van de jaarlijkse Vlaamse overheidssubsidie met 30 mln. voor de periode 2022-2026. Deze 

verhoogde overheidssubsidie wordt gevraagd omdat de eigen cashflow onvoldoende is om deze 

investeringen te financieren. 

 

• Actief in een groot aantal toepassingsgebieden 

imec engageert zich in tal van toepassingsdomeinen gaande van slimme gezondheid, industrie, energie, 

steden, mobiliteit, entertainment, onderwijs en agro-industrie. imec’s groeiende rol in vele 

uiteenlopende toepassingsdomeinen toont zijn ambitie om bij te dragen aan belangrijke 

maatschappelijke transities en opkomende technologieën in domeinen als gezondheid en klimaat, zoals 

naar voren gebracht in zowel de Vlaamse (bv. Visie 2050 en Vizier 2030) als Europese (bv. Green Deal) 

beleidsdoelstellingen en de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Het doel 

van de verdere ontwikkeling van de applicatiedomeinen is om partnerschappen te openen naar een 

bredere waaier van bedrijven dan de initiële CMOS-partners, waarbij deze applicatiedomeinen ook 

samenwerkingsmogelijkheden moeten openen voor meer EU- en Vlaamse bedrijven, of multinationale 

bedrijven met vestiging in Vlaanderen (zoals farmaceutische en industriële bedrijven). 

 

 

 

29 TRL staat voor Technology Readiness Level. 
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• Lagere verwachte inkomstengroei in de volgende convenantsperiode dan in de lopende 

periode 

Ondanks de sterke positie van imec en de strategische keuze om in te zetten op een combinatie van 

technologie en systeemoptimalisatie, blijft de verwachte groei van de contractinkomsten van 3,3% voor 

de periode 2022-2026 redelijk bescheiden en lager dan de afgelopen 5 jaar (7,3%). Dit terwijl met 

digitalisering en systeembedrijven als klant een sterkere groei kan worden verwacht. imec presenteert 

in zijn strategie voor 2022-2026 een voorzichtig groeiscenario, gelet op enkele bedreigingen die zich 

zouden kunnen aandienen, zoals toenemende geopolitieke spanningen (VS en China), de opkomst van 

grootschalige overheidsgefinancierde concurrerende onderzoekscentra in de VS en China, de 

wereldwijd veranderende chipmarkt en de nood aan een krachtige EU-strategie hierrond, een verdere 

consolidatie in de halfgeleiderindustrie en digitale systeembedrijven en het economisch model van de 

wet van Moore30 dat steeds moeilijker te realiseren is. 

 

 

 

 

 

 

30 De wet van Moore houdt in dat de performantie van computerchips om de x jaar verdubbelt, en dit door meer transistoren en andere 

componenten in een geïntegreerde schakeling op de chip te plaatsen. 
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• Een meer centrale plaats voor de venturing-funnel 

In de lopende convenantsperiode heeft imec zich in zijn valorisatiestrategie sterker gericht op de 

‘venturing funnel’ dan in voorgaande periodes het geval was, met de volgende resultaten: 

• 19 spin-offs of vervolginvesteringen in het imec.xpand-programma, waarbij er ook meer 

hardwarestarters deelnemen. Het aantal indieningen in het imec.istart-programma kent een 

duidelijke stijging en de gesteunde start-ups hebben een significant hogere overlevingsgraad. 

• 11 imec.xpand-portfoliobedrijven waarvan 7 spin-offs. 

In de vierde pijler van het imec-businessplan 2022-2026, wordt de verdere versterking van het interne 

venturing-team van imec als prioriteit naar voren geschoven, net als een verdere uitbouw van het 

imec.istart-model dat erkend wordt als een wereldwijde technologieversneller. Via imec.xpand I en II 

wil men een ecosysteem van startende halfgeleiderbedrijven uitbouwen in Vlaanderen. Vanaf 2026 

zouden de inkomsten van imec-venturing de uitgaven voor incubatie moeten overstijgen. De 

belangrijkste succesfactor in dit venturingmodel is de spin-off van start-ups met voldoende kritische 

massa op het juiste moment in hun ontwikkelingsproces, om de ratio van succesvolle spin-outtrajecten 

te verhogen, alsook de groei van deze spin-offs tot scale-ups te ondersteunen. 

 

Tot nu toe levert het Flanders Future Techfund (FFTF) dat opgericht werd om financiering te voorzien 

voor de ontwikkeling van technologieplatformen tot een volwassen prototype niet het aantal voorziene 

Special Purpose Vehicles (SPV) op. Het probleem is het complexe beheer van het fonds, samen met de 

discussies over de overdracht van IP naar de SPV, die een snelle oprichting van de SPV verhinderen, 

waardoor het risico bestaat dat het imec-platform zijn ‘first mover’s advantage’ zou kunnen verliezen 

ten aanzien van andere kenniscentra met vergelijkbare ambities.  

 

• Bijdrage van imec tot maatschappelijke transities 

Vanuit een systeemperspectief op het Vlaamse innovatiesysteem en in lijn met het Regeerakkoord 

2019-2024 van de Vlaamse Regering, zal het belangrijk zijn om de SOC's - en dus ook imec - in het nieuwe 

convenant aan te spreken op hun bijdrage aan de ambitie van Vlaanderen om tot de top 5 van 

innovatieve kennisregio's in Europa te behoren, ondersteund door mondiale excellentie van zijn 

innovatieactoren. 

Onderstaand schema toont duidelijk dat de Vlaamse overheid en imec elkaar kruisen op het niveau van 

het innovatie-ecosysteem, waarvoor ze (Vlaamse overheid en imec) samen een ontwikkelingsvisie 

uittekenen, met verwachtingen van de Vlaamse overheid op 2 niveaus: 

� Performante imec-strategie als strategisch onderzoekscentrum op zich; 

� Bijdrage van imec tot de ontwikkeling van het innovatie-ecosysteem, dat op zijn beurt impact 

genereert ten aanzien van de maatschappelijke transitieprioriteiten van de Vlaamse overheid. 
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Op basis van een screening van de verschillende langetermijnbeleidskaders (SDG’s, Visie 2050, Vizier 

2030, het relanceplan Vlaamse Veerkracht) blijkt er een grote link te zijn tussen deze beleidskaders en 

de imec-applicatiedomeinen. Potentieel is er dus een grote bijdrage van imec tot deze beleidskaders. 

Om dit potentieel ook effectief te benutten, is het belangrijk dat de Vlaamse overheid volgende punten 

in beschouwing neemt: 

� Het beter koppelen van de ad-hoc-beleidsprojecten aan een strategische innovatieagenda van de 

Vlaamse overheid; 

� Het bepalen van de rol en bijdrage van imec aan het Vlaams (en ook EU) relancebeleid, dat steunt 

op pijlers als 'digitaal-groen-gezondheid'; 

� De verwachte rol van imec in de transversale beleidsprioriteiten van het W&I-beleid explicieter 

maken; 

� Bepalen hoe de ontwikkeling van het innovatie-ecosysteem zal aangestuurd en opgevolgd worden: 

wie neemt de regie op zich en op welke wijze worden de partners structureel betrokken?    

     

• Verbindende rol van imec in het Vlaamse W&I-ecosysteem 

imec heeft de ambitie om een wereldleider te zijn met een sterke lokale voetafdruk (‘maximum local 

impact through global leadership’). Deze lokale voetafdruk wordt in belangrijke mate bepaald door de 

verbindende rol die imec speelt in het Vlaamse innovatiesysteem en de samenwerking met zijn multiple 

helixpartners zoals de andere kenniscentra (inclusief intersoc-samenwerking en NERF) en de industrie. 

Onze analyse leert dat het innovatie-ecosysteem ‘nano-elektronica en digitale technologieën’ rond imec 

matuur is, maar dat er zeker nog groeipotentieel is. Hierbij zal het belangrijk zijn om in het nieuwe 

convenant duidelijke verwachtingen op te nemen ten aanzien van de bijdrage van imec tot de groei van 

het innovatie-ecosysteem ‘nano-elektronica en digitale technologieën’, welke actielijnen hiertoe nodig 

zijn, welke actoren cruciaal zijn en welke spillovermogelijkheden er zijn. 

De verdere ontwikkeling van het innovatie-ecosysteem zien we verlopen via: 
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� De ontwikkeling van collaboratieve onderzoeksnetwerken met andere onderzoekscentra met de 

imec-systeemdemonstratoren als platform. Aandachtspunten hierbij zijn de afstemming van de 

valorisatiemodellen en het opzetten van efficiënte overlegplatformen met een Single Point of 

Contact (SPOC) op voldoende hoog niveau.  

� Samenwerking met en valorisatie naar het Vlaamse bedrijfsleven via het imec.icon-programma en 

via imec.IC-link. imec.icon (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een vraaggestuurd model 

voor toegepast onderzoek, dat in 2016 door imec werd overgenomen door de integratie met 

iMinds. imec.IC-link31 biedt directe toegang tot chipprototypes en een flexibele productiecapaciteit 

voor voornamelijk Vlaamse bedrijven die (nog) geen behoefte hebben aan een hoog 

productievolume.. 

� Samenwerking met de speerpuntclusters (SPC’s) om bedrijven op een gestructureerde manier te 

betrekken bij de imec-strategie. Aandachtspunten hierbij zijn de wederkerigheid in samenwerking, 

tijdige betrokkenheid van de SPC’s en een SPOC op voldoende hoog niveau bij imec. 

 

• Belang van overheidsfinanciering voor de imec-strategie 

In de loop van de tijd is het aandeel van de basisfinanciering van imec door de overheid in de totale 

financiering van imec gedaald (zaagtandvormig), wat het succesvolle bedrijfsmodel van imec illustreert. 

Het dalende aandeel van de overheidsfinanciering en het zaagtandpatroon wijzen erop dat de gemaakte 

investeringen productief waren en resulteerden in stijgende contractinkomsten. imec pleit in zijn imec-

businessplan 2022-2026 voor een verhoging van de jaarlijkse overheidssubsidie met 30 mln. EUR om 

een stabiele basisfinanciering van minstens 20% van de totale inkomsten te kunnen bereiken zodat 

voldoende baanbrekend onderzoek kan worden verricht dat de langetermijngroei en excellentie van 

imec kan ondersteunen. Met betrekking tot de onderbouwing en toewijzing van de extra 

overheidsfinanciering wijst imec eveneens op de noodzaak aan eigen middelen (naast eventuele FFTF-

financiering) die nodig zijn voor de ontwikkeling van de systeemdemonstratoren en de bijbehorende 

platformprogramma's. 

  

 

31 imec.IC-link is de innovatiedienstendivisie van imec. Zijn kernklantenbestand wordt vertegenwoordigd door start-up/scale-uo's, kmo's en 

universiteiten, maar ook grotere bedrijven die geen in-house ontwerp- en fabricagecompetenties hebben. 
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SWOTSWOTSWOTSWOT    VAN IMECVAN IMECVAN IMECVAN IMEC    

 

Op basis van de ex-ante- en de ex-post-evaluatie, de bevindingen van het expertenpanel en van de 

benchmark, werd onderstaande SWOT opgesteld van imec. 

 

SterktesSterktesSterktesSterktes    ZwaktesZwaktesZwaktesZwaktes    

 State-of-the-art 300mm-infrastructuur 

(cleanroom en apparatuur) en een 

talentenpool van wereldklasse met bijna 

2.500  door imec bezoldigde medewerkers en 

bijna 2.000 niet door imec bezoldigde 

medewerkers (industriële residenten, PhD-

studenten, universitaire medewerkers, …). 

 Goed geleide en efficiënt georganiseerde 

organisatie door een ervaren 

managementteam. 

 Grootste en groeiend geïntegreerd 

onderzoeks- en innovatie-ecosysteem voor 

halfgeleidertechnologie, dat de hele industrie 

omvat; van materiaalleveranciers over 

fabless-bedrijven tot foundries, IDM’s en 

systeembedrijven. 

 Sterke academische prestaties op het vlak 

van publicaties en octrooien, en dit in 

combinatie met een diversificatie van het 

aantal wetenschappelijke disciplines zoals 

“materiaalonderzoek”, “telecommunicatie”, 

“computerwetenschappen” en ”informatie-

systemen”. 

 Succesvolle integratie van de iMinds-

instrumenten en programma's (ICON, istart, 

living lab, enz.) waarbij de roadmaps van de 

DUCS-onderzoeksgroepen sterk ingebed zijn 

in de verschillende programmastrategieën en 

ze bijna volledig  verweven zijn tot 1 

geïntegreerde corporate strategie. Hierdoor 

werd de samenwerking met de Vlaamse 

industrie en universitaire groepen versterkt. 

 Diverse applicatiedomeinen in ontwikkeling 

rond toekomstgerichte domeinen zoals 

‘smart health’, ‘smart energy’, ‘smart 

industry’ e.a. De integratie met iMinds (met 

expertise in software, netwerktechnologie, 

digitale veiligheid en AI), versnelde de 

ontwikkeling van toepassingsdomeinen die 

 Groot en breed onderzoeksportfolio dat vele 

toepassingsgebieden bestrijkt en het 

moeilijker maakt om op al deze gebieden 

excellent te zijn en te blijven. De vraag dringt 

zich op of imec expertise kan aanbieden en 

de middelen beschikbaar heeft om in zo'n 

uiteenlopende reeks van toepassingen te 

excelleren naarmate de organisatie verder 

groeit.  

 De capaciteit en expertise op het vlak van 

systeemintegratie is nog niet van hetzelfde 

wereldniveau als de imec-positie op het vlak 

van halfgeleidertechnologie, wat 

substantiële investeringen vergt. 

 Lange en dure incubatiecycli om de 

technologie- en systeemplatformen naar een 

hoger maturiteitsniveau te brengen. Vermits 

het gaat over een langere interne incubatie 

zullen deze investeringen niet noodzakelijk 

onmiddellijk inkomsten opleveren, maar 

eerder pas op middellange termijn.  

 Samenwerkingsmodel met universiteiten en 

innovatieplatformen zoals de speerpunt-

clusters is nog niet stabiel en nog 

onvoldoende gealigneerd. Dit 

samenwerkingsmodel vereist verdere 

uitbouw en investering. 
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'nieuw' waren voor imec, zoals smart cities, 

smart mobility en Internet of Water. 

 Sterke en groeiende partnerschappen in 

Vlaanderen, de EU en internationaal, zowel 

academisch als commercieel met bedrijven. 

De integratie met iMinds speelde een 

doorslaggevende rol om de partnerschappen 

met Vlaamse academici en bedrijven verder 

te ontwikkelen. 

 Diverse inkomstenstromen via commerciële 

partnerschappen, risicokapitaal en de 

Vlaamse overheidssubsidie. 

KansenKansenKansenKansen    BedreigingenBedreigingenBedreigingenBedreigingen    

 De functionele schaalvergroting van 

halfgeleiders (Wet van Moore) voortzetten 

door de volgende generatie computer-, 

opslag- en interconnectietechnologieën aan 

te sturen, afgestemd op de behoeften van de 

leidende bedrijven in de 

halfgeleiderindustrie. 

 Voortbouwen op een gedifferentieerde 

strategie om waarde te creëren op alle 

niveaus van het digitale ecosysteem 

(technologie, platformen en 

toepassingsdomeinen), door gebruik te 

maken van imec’s unieke technologie-

infrastructuur en leiderschap in dit 

onderzoeksgebied. 

 Groeiende samenwerking met een breder 

scala aan digitale systeembedrijven als 

Microsoft, Google en Apple, gebaseerd op 

imec’s system-technology-co-optimization 

(STCO) strategie. Deze- STCO verbindt imec’s 

expertise over het ontwikkelen van 

technologieën die de algemene 

rekenprestaties verhogen met de 

toegevoegde waarde van deze technologieën 

voor specifieke systemen en toepassingen. 

 Verdere ontwikkeling van diepgaande 

domeinkennis in nieuwe toepassingen als 

basis voor een groeiende samenwerking met 

toonaangevende systeembedrijven buiten de 

silicon-omgeving (bv. gezondheidszorg). 

 Uitbreiding en verfijning van het imec- 

venturing-model als bron voor groei van het 

ecosysteem (financiële partners, grotere 

 Verdere consolidatie van de 

halfgeleiderindustrie (nu gereduceerd tot 

minder industriële spelers) kan een uitdaging 

vormen voor bestaande en toekomstige 

partnerschappen. 

 Het economisch model van de wet van 

Moore (waarbij de performantie van 

computerchips om de x jaar verdubbelt), 

wordt steeds moeilijker door de stijgende 

investeringskosten en langere 

ontwikkelingstijd. 

 Geopolitieke spanningen en 

handelsoorlogen (met de nadruk op 

soevereiniteit en een over het algemeen 

minder open markt) kunnen bestaande en 

toekomstige wereldwijde partnerschappen 

op de proef stellen. Dit kan  een negatieve 

impact hebben op het imec-platformmodel 

(IIAP) waarbij men in een 

multipartnercontext op zoek gaat naar 

technologieën van de volgende generatie. 

 Toenemende concurrentie van andere 

onderzoekscentra (in economische 

machtsblokken zoals de VS en China, die 

voorzien om grote bedragen te investeren in 

de chipindustrie) kunnen leiden tot 

technologische autarkie en kunnen druk 

zetten op de huidige imec-klanten om in 

eigen land te investeren. 

 Overheidsfinanciering (zowel lokaal als 

internationaal) onder druk als gevolg van 

oplopende budgettaire tekorten veroorzaakt 

door de COVID-pandemie. 
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fondsen, grotere omvang van het 

managementteam). 

 Groei van een sterk multiple helix-

ecosysteem rond nano-elektronica en 

digitale technologieën, en dit met de 

universitaire onderzoeksgroepen, andere 

kenniscentra, de SPC’s en 

(vertegenwoordigers van) het Vlaams 

bedrijfsleven, ondersteund door de Vlaamse 

overheid. 

 Erkenning van imec als EU-flagship 

onderzoekscentrum in de nano-elektronica 

en digitale technologie, wat nieuwe 

inkomstenbronnen kan genereren (EC-

fondsen, partnerschappen met EU-bedrijven, 

enz.). 

 Innovatie in het hart van het economische 

post-COVID-herstelbeleid op wereld-, EU-, 

Belgisch en Vlaams niveau. Als rode draad 

doorheen deze herstelplannen lopen 

doelstellingen rond ‘digitaal-groen-

gezondheid’, drie domeinen – en de 

combinatie ervan – waaraan imec als 

technology enabler een strategische bijdrage 

kan leveren. 

 

 Te grote financiële afhankelijkheid van 

commerciële samenwerkingscontracten die 

baanbrekend, disruptief onderzoek in de 

weg kunnen staan, wat de aantrekkelijkheid 

van imec als onderzoekspartner op de 

langere termijn kan hypothekeren. 

 

Bron: IDEA Consult 
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AAAAANBEVELINGENANBEVELINGENANBEVELINGENANBEVELINGEN    

 

Net als vijf jaar geleden staat imec voor een strategisch uitermate belangrijke periode. Vijf jaar geleden 

was er een nieuw momentum aangebroken voor imec, dat steunde op de verworven leiderspositie 

wereldwijd in core-CMOS, de ‘state-of-the-art’-infrastructuurinvesteringen in de fablabs/, de aanwezige 

pool van nationaal en internationaal talent, de integratie met iMinds en het uitgebouwde ecosysteem 

met academische en industriële partners. Nu geldt bovenstaande nog steeds en wordt het bovendien 

aangevuld met bijkomende opportuniteiten en uitdagingen als gevolg van de keuze van het imec-

management om een versnelling te plaatsen op de ontwikkeling van systeemplatformen en 

systeemgebaseerde applicatiedomeinen. Om dit potentieel ten volle te benutten zal een sterk 

gecoördineerde aanpak tussen imec zelf en de Vlaamse overheid nodig zijn, en dit in een omgeving die 

gekenmerkt wordt door een versnelde twin-transitie van digitalisering en verduurzaming. 

AAAAANBEVELINGENANBEVELINGENANBEVELINGENANBEVELINGEN    VOOR IMECVOOR IMECVOOR IMECVOOR IMEC    

 

Wereldwijde uitmuntendheid en Wereldwijde uitmuntendheid en Wereldwijde uitmuntendheid en Wereldwijde uitmuntendheid en regionaleregionaleregionaleregionale    impactimpactimpactimpact    

� Bestendig jullie positie als ‘global leader’ wat blijvende investering vereist in het drieluik: 

• succesfactoren van imec, zijnde de voorsprong inzake cleanroom-infrastructuur en 

bijhorende apparatuur, de talentenpool en de partnerschappen met (globale) bedrijven en 

kenniscentra; 

• de imec-strategie 2022-2026 gebaseerd op 4 pijlers32 als strategische keuze waarbij de 

CMOS-technologie wordt aangevuld met geïntegreerde systeemoplossingen, mede ook 

met het oog op een diversificatie van de inkomstenbronnen; 

• Tot slot wordt de combinatie van en het evenwicht tussen global leadership met het CMOS-

programma en de versterkte regionale impact via de applicatiestrategie des te belangrijker 

voor de komende periode. De snelheid van de ontwikkeling van de 

systeemdemonstratoren zal een cruciale succesfactor worden. 

Organisatorische uitdagingenOrganisatorische uitdagingenOrganisatorische uitdagingenOrganisatorische uitdagingen    

� Ontwikkel als imec-management een uitgewerkte visie voor het gehele digitale ecosysteem, 

vertrekkende vanuit de applicaties en de systeemplatformen, aangevuld met de gewenste 

partnerschappen en de ermee verbonden verdienmodellen, ook als basis om prioriteiten te 

stellen binnen het ruime palet aan mogelijke applicaties. Ook moet worden overwogen om de 

veelheid aan mogelijke toepassingsdomeinen te beperken in plaats van te verbreden, met andere 

woorden om kracht in de diepte te ontwikkelen in plaats van in de breedte. 

 

32 Functionele schaalvergroting van halfgeleiders, slimme toepassingen, elektronische/digitale systeeminnovatie en goed lokaal burgerschap. 
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� Besteed de nodige aandacht aan het duiden voor en het communiceren aan stakeholders hoe de 

balanced scorecard33 in evenwicht is en hoe prioriteiten worden bepaald. Dit zal de transparantie 

voor investeerders en andere belanghebbenden ten goede komen, wat op zijn beurt dan weer 

kan leiden tot het ontsluiten van nieuwe en/of bijkomende financieringsbronnen. 

� Verken de mogelijkheden van de imec-systeemdemonstratoren als platformen om collaboratieve 

onderzoeksnetwerken met andere onderzoekscentra zoals de andere SOC’s, de universiteiten en 

wetenschappelijke instellingen, de speerpuntclusters, enz. verder te ontwikkelen en te 

structureren en het ecosysteem rond imec te laten doorgroeien. 

� Investeer verder in de strategische en organisatorische samenwerking met universitaire 

onderzoeksgroepen, die mede dankzij de iMinds-integratie en de structurering binnen de DUCS 

die sterk is gegroeid. Installeer een SPOC binnen imec voor de geassocieerde labo’s en 

dynamiseer het Coördinatiecomité met de Vlaamse universiteiten (CCU). 

Uitbreiding van het O&O portfolio van imecUitbreiding van het O&O portfolio van imecUitbreiding van het O&O portfolio van imecUitbreiding van het O&O portfolio van imec 

� Differentieer en beperk de risico's door het O&O-portfolio uit te breiden naar systeemplatformen 

die gericht zijn op een reeks van nieuwe toepassingsgebieden. De afhankelijkheid van het CMOS-

programma aan inkomstenzijde kan verminderd worden door contracten af te sluiten over 

meerdere programma’s met meer bedrijven uit diverse sectoren, en dit met partners uit de hele 

wereld maar ook in toenemende mate uit de EU en uit Vlaanderen. 

� Stel prioriteiten voor elke innovatielaag (technologieplatformen-systeemplatformen-

toepassingsdomeinen) op basis van jullie "balanced scorecard"-benadering aangezien het 

moeilijk is om met de beschikbare middelen op alle lagen in de breedte te excelleren. 

� Volwaardige systeemgebaseerde prototypes en oplossingen creëren, zal aanzienlijke 

investeringen vergen en dus een strakke opvolging vergen. Ga ook voor een sterk 

partnerschapsmodel, met de industrie en onderzoekscentra in de specifieke domeinen, om deze 

systeemgebaseerde oplossingen te ontwikkelen. 

� Blijf zoveel mogelijk bij de uitbouw van de toepassingsdomeinen kapitaliseren op de link met de 

core-CMOS-technologieën. Dit vormt de basissterkte van imec, en dus het domein waarin imec 

het verschil kan blijven maken. 

Financiële stabiliteit op lange termijnFinanciële stabiliteit op lange termijnFinanciële stabiliteit op lange termijnFinanciële stabiliteit op lange termijn    

� Kies voor die applicatiedomeinen waar voldoende excellentie en kritische massa op 

systeemniveau aanwezig is, en waarvoor een businessmodel met meerwaarde kan ontwikkeld 

worden. Blijf tegelijk alert en wendbaar voor nieuwe applicatiedomeinen waar een verschil kan 

gemaakt worden. 

        

 

33 Een balanced scorecard is de vertaling van de strategische doelen van een organisatie in concrete, meetbare parameters. Deze parameters 

worden onderverdeeld in vier categorieën: financiën, klanten, interne bedrijfsvoering en ontwikkeling en groei. Deze vier perspectieven 

moeten in evenwicht zijn en kunnen gedragen worden door de missie, visie en het gehele beleidsplan van de organisatie. 
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EcosysteemversterkingEcosysteemversterkingEcosysteemversterkingEcosysteemversterking    

� Maak een proactieve strategische oefening van het aantrekken van nieuwe industriële partners 

inzake smart-applicatiedomeinen, en dit zowel binnen Vlaanderen als op Europees niveau. Deze 

oefening kan inzicht geven in het potentieel van de applicatiedomeinen als pijler binnen de 

nieuwe imec-strategie. 

� Investeer verder in het imec.icon-programma als hefboom om op een programmatorische wijze 

de samenwerking tussen imec en het Vlaamse bedrijven te laten groeien. 

� Gebruik de beleidsprojecten die door imec in opdracht van de Vlaamse overheid worden 

georganiseerd om in een vroeg stadium de Vlaamse techbedrijven te betrekken. Op die manier 

kunnen deze bedrijven hun expertise lokaal opbouwen om daarna als showcase te gebruiken in 

het buitenland. 

� Blijf de spillover-effecten van de samenwerking met het lokale ecosysteem actief communiceren 

naar alle imec-stakeholders binnen de quadruple helix. Bouw dit draagvlak ook op EU-niveau 

versneld op. 

� Dynamiseer de Vlaamse Industrie Adviesraad (VIAR) als overlegplatform met het Vlaamse 

bedrijfsleven. 

Diversificatie in de financieringsbronnen Diversificatie in de financieringsbronnen Diversificatie in de financieringsbronnen Diversificatie in de financieringsbronnen     

� Wees ambitieus met de diversificatie van financieringsbronnen om niet te afhankelijk te zijn van 

commercieel gefinancierd onderzoek. Als de wereldwijde status van imec als onafhankelijk 

strategisch onderzoekscentrum aangetast wordt, hypothekeert dit paradoxaal genoeg de 

aantrekkelijkheid van imec als onderzoekspartner op de langere termijn.   

� Zet in op een aanzienlijke uitbreiding van de EU-financiering. Daarvoor zal een uitgedokterde EU-

strategie nodig zijn, in de richting van andere EU-onderzoekscentra, een versterking van de 

samenwerking met Europese bedrijven, evenals coalities met andere EU-lidstaten. imec verdient 

op EU-vlak een sterkere erkenning als flagship-onderzoekscentrum. 

NERF en intersocNERF en intersocNERF en intersocNERF en intersoc----samenwerkingsamenwerkingsamenwerkingsamenwerking    

� Blijf betrokken bij NERF en andere intersoc-samenwerkingen want hierin leren jullie elkaar beter 

kennen met spillovers in samenwerking als resultaat. Gezien de strategische keuze van 

systeemplatformen en applicatiedomeinen, zal samenwerking tussen imec en andere 

onderzoekscentra intenser worden. Haal ontbrekende kennis bij andere kenniscentra als die daar 

aanwezig is. 
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AAAAANBEVELINGENANBEVELINGENANBEVELINGENANBEVELINGEN    VOORVOORVOORVOOR    DE DE DE DE VVVVLAAMSE OVERHEIDLAAMSE OVERHEIDLAAMSE OVERHEIDLAAMSE OVERHEID 

 

Rol van imec als Rol van imec als Rol van imec als Rol van imec als ‘‘‘‘technology enablertechnology enablertechnology enablertechnology enabler’’’’    

� Ontwikkel meer dan tot dusver een duidelijke visie over de verwachte bijdrage van imec aan de 

strategische innovatieagenda van Vlaanderen. In de huidige sociaal-politieke context bevelen we 

volgende richtingen aan: 

• Duurzaamheid als link tussen de imec-visie en het Vlaamse ‘sustainable growth’-beleid. 

Met zijn smart-applicatiedomeinen levert imec vandaag reeds een bijdrage tot 8 SDG-

doelstellingen.; 

• Uitvoering van een programmatorisch (eerder dan projectmatig) post-COVID-herstelbeleid 

en EU-herstelplan waar ‘digitaal-groen-gezondheid’ de rode draad vormen en waaraan 

imec als technology enabler een strategische bijdrage kan leveren; 

• Ontwikkeling van een Vlaams innovatie-ecosysteem in nano-elektronica en digitale 

technologieën ook door de krachten te bundelen ten aanzien van de Europese Unie en 

proactief in te spelen op de nieuwe EU-programma’s die ontwikkeld worden met focus op 

digitale technologieën en zijn toepassingen; 

• Incentiveer imec om zijn volle bijdrage te leveren tot de prioriteiten van het transversaal 

innovatiebeleid, bijvoorbeeld met betrekking tot de STEM-agenda, wetenschaps-

communicatie, open data, open science en FRIS. 

Impact naar een duurzame economieImpact naar een duurzame economieImpact naar een duurzame economieImpact naar een duurzame economie    

� Moedig imec aan om op basis van zijn imec-businessplan 2022-2026 een gezamenlijke ambitie 

met bijhorend actieplan te ontwikkelen voor het volledige digitale ecosysteem dat op een termijn 

van 5 jaar kan worden ontwikkeld (‘impactroadmap’). In dit proces moet worden overwogen om 

de waaier van applicatiedomeinen te beperken in plaats van te verbreden om zo sneller een 

referentiepositie op wereldniveau uit te bouwen. 

� Zorg voor een gepaste governance om een meer intensieve samenwerking met de 

speerpuntclusters structureel te verankeren (via high level SPOC binnen imec, dynamisering 

Vlaamse Industrie Adviesraad (VIAR) om roadmaps te delen en te aligneren). 

� Definieer de rol van imec goed voor beleidsprojecten en gebruik dergelijke programma’s als 

hefboom om de expertise in het ecosysteem te mobiliseren, zoals ook gebeurd is in het AI-

programma. Bij de uitvoering van een dergelijk programma kan ten aanzien van Vlaamse 

techbedrijven gewerkt worden met een open marktconsultatie. 

iiiimec's wereldwijde reputatie en netwerkenmec's wereldwijde reputatie en netwerkenmec's wereldwijde reputatie en netwerkenmec's wereldwijde reputatie en netwerken        

� Dokter samen met Flanders Investment & Trade (FIT) een strategie uit om vervolginvesteringen 

van systeembedrijven in Vlaanderen te verankeren, aansluitend op de O&O-samenwerking met 

imec. Bedrijven als Google, Apple, Facebook hebben hun EU-vestigingen momenteel vooral in 

Ierland en Nederland waar ze tienduizenden jobs creëren. 
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� Valoriseer de reputatie van imec voor het aantrekken van risicokapitaal van grote venture-

fondsen om zo te komen tot een versnelde doorgroei van imec spin-offs en techbedrijven. Dit is 

een belangrijke kans voor de komende vijf jaar. 

� Trek internationale talenten aan, niet alleen jonge talenten maar ook meer senior profielen (voor 

de ontwikkeling van de imec-applicatiedomeinen). 

PositionerPositionerPositionerPositioneringinginging    als een EUals een EUals een EUals een EU----flagshipflagshipflagshipflagship----onderzoekscentrumonderzoekscentrumonderzoekscentrumonderzoekscentrum  

� Positioneer imec als een EU-Flagship-onderzoekscentrum, om zo de positie van Europa op het 

gebied van nano-elektronica en digitale technologie te versterken. Ondersteun dit zowel politiek 

als financieel. Identificeer partnerlanden die deze strategie delen en een regio-overschrijdende 

samenwerking willen uitbouwen. 

Meer Meer Meer Meer inzetten op vinzetten op vinzetten op vinzetten op venturingenturingenturingenturing    alsalsalsals    valorisatiespovalorisatiespovalorisatiespovalorisatiespoorororor    

� Oormerk eventuele bijkomende investeringen in het venturing-spoor en de platformstrategie van 

imec via een apart budget en monitor het met een aparte set van KPI’s.  

� Zorg voor een adequate monitoring van de bijkomende investering in de systeemdemonstratoren 

met duidelijkheid over de geplande pipeline en de evolutie, de relatie met imec.invest en FFTF, 

en de bestemming van de meerwaarde bij succes. 

OOOOntwikkeling van het imecntwikkeling van het imecntwikkeling van het imecntwikkeling van het imec----ecosysteemecosysteemecosysteemecosysteem    

� Installeer een periodiek overleg tussen het imec-management en de Vlaamse overheid op het 

hoogste niveau om de mogelijkheden van digitale technologieën bij het aanpakken van post-

COVID uitdagingen te optimaliseren. 

� Zorg voor een beter functioneren van de overlegplatformen VIAR en CCU. De uitdaging voor imec 

is om deze platformen beter te laten functioneren. 

� Verzeker dat er een SPOC op hoog niveau is voor de samenwerking met de geassocieerde labo’s, 

net zoals dit het geval is bij de DUCS. 

Investering in imecInvestering in imecInvestering in imecInvestering in imec    als onafhankelijkals onafhankelijkals onafhankelijkals onafhankelijkeeee    SOCSOCSOCSOC    

� We pleiten voor een behoud van de basisfinanciering ten bedrage van de huidige 110 mln. EUR, 

maar adviseren om deze enveloppe op te delen in 2 delen: 

 77 mln. EUR voor strategisch basisonderzoek (gericht op wetenschappelijke excellentie); 

 33 mln. EUR voor investering in kennistransfer en de ontwikkeling van het lokale 

ecosysteem (regionale impact). 

� Wat betreft de vraag naar een opstap van 30 mln. EUR in de jaarlijkse subsidie aan imec voor de 

versnelde opbouw van systeemdemonstratoren, erkennen we samen met het expertenpanel dat 

dit het juiste moment is om het onderzoek in systeemplatformen op te voeren. Ook is het 

aangewezen om zich daarbij te richten op bestaande, sterke ecosystemen in Europa die een 

Europese valorisatie kunnen ondersteunen. 
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Set van KPI’sSet van KPI’sSet van KPI’sSet van KPI’s    

� De KPI’s die worden afgesproken, hangen af van wat er moet worden bereikt, in lijn met wat in 

het imec-businessplan 2022-2026 staat en met de impact die de Vlaamse overheid van imec 

verwacht. 

� We stellen een KPI-systeem voor rond 5 clusters, rekening houdend met de structurering van de 

overheidssubsidie aan imec: 

Wetenschappelijke Wetenschappelijke Wetenschappelijke Wetenschappelijke 

excellentieexcellentieexcellentieexcellentie    

� Aantal peerAantal peerAantal peerAantal peer----reviewed publicatiesreviewed publicatiesreviewed publicatiesreviewed publicaties (met nadruk op kwaliteit i.p.v. 

kwantiteit34) 

� CCCCitatieitatieitatieitatie----impact van peerimpact van peerimpact van peerimpact van peer----reviewed publicaties of reviewed publicaties of reviewed publicaties of reviewed publicaties of (nieuw) (nieuw) (nieuw) (nieuw) erkenning erkenning erkenning erkenning 

onderzoeksexcellentieonderzoeksexcellentieonderzoeksexcellentieonderzoeksexcellentie (bv. benchmarking t.o.v. zusterinstellingen, 

uitgenodigde sprekers voor belangrijke conferenties (IEDM35, VLSI36 

Symposium, ISSCC37) of fellowship of chair van belangrijke 

industriecomités (bv. IEEE-fellowships38) 

� OctrooienOctrooienOctrooienOctrooien::::    aantal eerste indieningenaantal eerste indieningenaantal eerste indieningenaantal eerste indieningen    

� Nieuw - impact van octrooienimpact van octrooienimpact van octrooienimpact van octrooien door meting van valorisatie van 

octrooien (IP-waardebepaling bij spin-off-creatie, 

licentievergoedingen, ..)39 

� Aantal Aantal Aantal Aantal doctorandidoctorandidoctorandidoctorandi    

Regionale impactRegionale impactRegionale impactRegionale impact    � Cumulatief aantal nieuwe spinCumulatief aantal nieuwe spinCumulatief aantal nieuwe spinCumulatief aantal nieuwe spin----offsoffsoffsoffs    

� Nieuw – Aantal spinAantal spinAantal spinAantal spin----offs die belangrijke mijlpalen bereikenoffs die belangrijke mijlpalen bereikenoffs die belangrijke mijlpalen bereikenoffs die belangrijke mijlpalen bereiken (bv. 

nieuwe kapitaalronde)40 

� Incubatiewerking (imec.istart)Incubatiewerking (imec.istart)Incubatiewerking (imec.istart)Incubatiewerking (imec.istart)    

� Inkomsten uit samenwerking met ondernemingen uit de regioInkomsten uit samenwerking met ondernemingen uit de regioInkomsten uit samenwerking met ondernemingen uit de regioInkomsten uit samenwerking met ondernemingen uit de regio (mln. 

EUR) 

Financiële hefboomFinanciële hefboomFinanciële hefboomFinanciële hefboom    � Inkomsten uit internationale programma’s (mln. EUR)Inkomsten uit internationale programma’s (mln. EUR)Inkomsten uit internationale programma’s (mln. EUR)Inkomsten uit internationale programma’s (mln. EUR)    

� Hefboomwerking imec.iconHefboomwerking imec.iconHefboomwerking imec.iconHefboomwerking imec.icon 

Systeemdemonstratoren Systeemdemonstratoren Systeemdemonstratoren Systeemdemonstratoren 

en smart applicatiesen smart applicatiesen smart applicatiesen smart applicaties    

Nieuwe KPI Nieuwe KPI Nieuwe KPI Nieuwe KPI (in overleg met imec)(in overleg met imec)(in overleg met imec)(in overleg met imec)    of sturing via geoormerkte middelenof sturing via geoormerkte middelenof sturing via geoormerkte middelenof sturing via geoormerkte middelen 

met systematische rapportering omtrent de voortgang van de 

ontwikkeling van systeemdemonstratoren en smart applicaties 

Bijdrage van imec tot Bijdrage van imec tot Bijdrage van imec tot Bijdrage van imec tot 

SDG’s en relancebeleidSDG’s en relancebeleidSDG’s en relancebeleidSDG’s en relancebeleid    

Systematische rapportering omtrent de voortgangSystematische rapportering omtrent de voortgangSystematische rapportering omtrent de voortgangSystematische rapportering omtrent de voortgang van vooraf 

uitgetekende en vastgelegde impact-roadmaps (via jaarverslag aan de 

Vlaamse overheid) 
 

    

 

34 Hier kan aansluiting gezocht worden bij IND 19 ‘Aandeel Vlaamse publicatie in de top 10% highly cited articles’ uit het VARIO-advies 13 

(Indicatorenset voor W&I). 
35 IEDM staat voor International Electron Devices Meeting (www.ieee-iedm.org). 
36 VLSI staat voor Very Large-scal integration (www.vlsisymposium.org). 
37 ISSCC staat voor de International Solid-Stare Circuits Conference (www.isscc.org). 
38 IEEE staat voor Institute of Electrical and Electronics Engineers 
39 Hier kan aansluiting gezocht worden bij IND 21 ‘Aandeel Vlaamse patenten in de top 10% highly cited patents’ uit het VARIO-advies 13 

(Indicatorenset voor W&I). 
40 Hier kan aansluiting gezocht worden bij IND 35b – te ontwikkelen ‘Kwaliteit-reflecterende data m.b.t. spin-offs aan de kennisinstellingen’ uit 

het VARIO-advies 13 (Indicatorenset voor W&I). 
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