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1. Inleiding 
 

1.1. De strategische onderzoekscentra   
 

De Vlaamse strategische onderzoekscentra (SOC’s) Imec1, VIB2, Flanders Make3 en VITO4 worden 
gevat door het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en 
innovatiebeleid van 30 april 20095 en meer bepaald door artikelen 29 t/m 356.  
 
Volgens het W&I-decreet (Titel I, artikel 2) wordt strategisch basisonderzoek gedefinieerd als 
“kwalitatief hoogwaardig generisch onderzoek, dat beoogt wetenschappelijke of technologische 
capaciteit op te bouwen als basis voor economische en/of maatschappelijke toepassingen die bij 
de aanvang van het onderzoek nog niet duidelijk zijn gedefinieerd en alleen effectief kunnen 
worden ontwikkeld met vervolgonderzoek”. Het strategische basisonderzoek wordt in hetzelfde 
artikel van het decreet aldus onderscheiden van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en 
toegepast wetenschappelijk onderzoek. 
 
Volgens de bepalingen van het W&I-decreet (Titel III, hoofdstuk I, afdeling I, artikel 29) zijn Imec, 
VIB, Flanders Make en VITO strategische onderzoekscentra en worden de maatschappelijk doelen 
van betreffende organisaties er weergegeven: 

• Bij vzw Imec is het maatschappelijk doel gericht op het verrichten van strategisch 
basisonderzoek op het gebied van de micro-elektronica, nanotechnologie, 
ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen. 

• Bij vzw VIB is het maatschappelijk doel gericht 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. 

• Bij vzw Flanders Make is het maatschappelijk doel gericht op de langetermijnversterking 
van de internationale competitiviteitspositie van de Vlaamse maakindustrie door het 
uitvoeren van industriegedreven, precompetitief, excellent, strategisch en toegepast 
onderzoek met het oog op valorisatie, in de domeinen mechatronica, 
productontwikkelingsmethodes en geavanceerde productietechnologieën.  

• Bij nv VITO is het maatschappelijk doel gericht op strategisch basisonderzoek in de 
domeinen energie, leefmilieu, materialen en aardobservatie met het oog op het stimuleren 
van duurzame ontwikkeling en het versterken van het economische en maatschappelijke 
weefsel in Vlaanderen. 

Alle strategische onderzoekscentra en dus ook Imec, VIB, Flanders Make en VITO beantwoorden 
conform het W&I-decreet (Titel III, hoofdstuk I, afdeling I, artikel 30) aan volgende vereisten: 

 
1 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum vzw, zie ook www.imec.be. 
2 Vlaams interuniversitair Instituut voor Biotechnologie, zie ook www.vib.be.  
3 Zie www.flandersmake.be. 
4 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, zie ook www.vito.be.  
5 Gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot de organisatie en 
financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en bij het decreet van 25 april 2014 tot wijziging van diverse 
bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en 
innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen.  
6 Daarnaast volgen in het decreet ook nog een aantal andere artikelen die specifiek betrekking hebben op VITO, maar 
die geen voorwerp uitmaken van dit document.  

http://www.imec.be/
http://www.vib.be/
http://www.flandersmake.be/
http://www.vito.be/
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1. Het gevoerde strategisch onderzoek bouwt voort op wetenschappelijk onderzoek 
waarvan de wetenschappelijke excellentie in internationale vergelijkingen objectief 
aantoonbaar is; 

2. Het strategisch onderzoekscentrum beschikt over een substantiële kritische massa; 
3. De activiteiten van het strategische onderzoekscentrum passen in het wetenschaps- en 

innovatiebeleid, bepaald door de Vlaamse Regering; 
4. 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 artikel 33 (Titel III, hoofdstuk I, afdeling II) van het W&I-decreet wordt o.m. gesteld dat de 
strategische en operationele doelstellingen van de instelling in kwestie zullen worden opgenomen 
in het meerjarig convenant dat de Vlaamse Regering met elk van de strategische onderzoekscentra 
afsluit. Meer bepaald specificeert dit artikel het volgende: 

De Vlaamse Regering sluit met de strategische onderzoekscentra een meerjarig convenant, 
waarin de wederzijdse rechten en plichten in het kader van de toelage of subsidie, vermeld 
in artikel 327, worden opgenomen. 
Het convenant beschrijft ten minste: 
1° de modaliteiten waaronder de Vlaamse Regering de subsidies of toelages verleent; 
2° de strategische en operationele doelstellingen van het strategisch onderzoekscentrum; 
3° de regels voor de meting en de opvolging ervan; 
4° de betalingsregeling voor de jaarlijkse toelage of subsidie van het Vlaamse Gewest; 
5° de financiële bepalingen over de aanwending van de subsidies of toelages en de 

reservevorming; 
6° een rapporteringsmechanisme en een mechanisme dat bestemd is voor de opvolging 

van de werking; 
7° de maatregelen in geval van niet-naleving van het convenant; 
8° de gevallen waarin en de wijze waarop het convenant tijdens de looptijd ervan kan 

worden gewijzigd;  
9° de duur en de opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van het convenant; 
10° de vereisten waaraan de code van behoorlijk bestuur van het strategisch 

onderzoekscentrum moet beantwoorden; 
11° de minimale kwaliteitseisen betreffende de werking van het strategisch 

onderzoekscentrum, in het bijzonder wat betreft het personeelsbeleid en het beleid 
betreffende vermogensrechten op vindingen. 

 
Zoals bepaald in artikel 35 (Titel III, hoofdstuk I, afdeling IV) van het W&I-decreet, zal de Vlaamse 
Regering erop toezien dat de algemene werking van de strategische onderzoekscentra vóór het 
verstrijken van het lopende convenant geëvalueerd wordt aan de hand van de in het convenant 
vooropgestelde strategische en operationele doelstellingen en indicatoren. Verder wordt in 
datzelfde artikel gesteld dat de voorwaarden voor een nieuw convenant onder meer bepaald 
worden door de resultaten van de evaluatie. 
 

 
7 In het W&I-decreet wordt verkeerdelijk verwezen naar artikel 34. De correcte verwijzing is naar artikel 32 en de tekst 
wordt hier aldus weergegeven.   
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Zowel Imec als VIB hebben in 2017 een opdracht toegekend gekregen die telkens nader wordt 
omschreven in een convenant tussen het Vlaamse Gewest en de respectievelijke SOC dat 
betrekking heeft op de periode 2017-20218. 
Elk van deze convenanten loopt af op 31 december 2021 en bepaalt in een specifiek artikel9 dat de 
algemene werking van het strategisch onderzoekscentrum voor het verstrijken van het convenant 
moet worden geëvalueerd aan de hand van de in het convenant vooropgestelde strategische en 
operationele doelstellingen en indicatoren. De evaluatie dient telkens in de eerste helft van 2021 
te worden georganiseerd en afgerond te zijn uiterlijk op 30 juni 2021. De resultaten van de 
evaluatie zullen ook telkens als vertrekbasis worden genomen bij de onderhandelingen over het 
afsluiten van een nieuw convenant (cf. W&I-decreet hoger). 
 
Daarnaast is in beide convenanten ook sprake van Neuro-Electronic Research Flanders (NERF). 
NERF is een initiatief van VIB en Imec dat in 2009 van start ging en waaraan de KU Leuven 
ondertussen ook deelneemt.  
Volgens beide convenanten wordt het NERF-samenwerkingsverband en specifiek de inbreng hierin 
van Imec in de evaluatie 2021 apart beschouwd en geëvalueerd op basis van de doelstellingen en 
KPI’s vermeld in het hoofdstuk over NERF in het convenant.  
 
Voorliggend plan van aanpak heeft betrekking op de verwachte evaluatie 2021 van het strategisch 
onderzoekscentrum Imec. 
 

1.2. Imec in de periode 2017-2021 
1.2.1. Convenant 2017-2021 

Zoals aangegeven in deel 1.1. wordt Imec zowel gevat door het W&I-decreet als door de bepalingen 
van het convenant 2017-2021 tussen Imec en de Vlaamse overheid.  
Het convenant 2017-2021 werd op 23 december 2016 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en 
een aantal van de elementen hierin zijn een rechtstreeks gevolg van de fusie tussen Imec en het 
strategische onderzoekscentrum iMinds, een fusie die in de loop van 2016 werd afgerond.  
 
Als gevolg van de fusie met iMinds, werd het organisatiekader van Imec als volgt aangepast: 

• Er is een coördinatiecomité met de Vlaamse universiteiten opgericht (CCU). De doelstelling 
van dit adviesorgaan is de samenwerking tussen Imec en de Vlaamse universiteiten op 
strategisch en operationeel vlak te bespreken.  

• Binnen Imec is een Vlaamse Industrieraad opgericht. De doelstelling van dit adviesorgaan 
is om de interactie tussen Imec en de Vlaamse industrie te bespreken en te verbeteren 
indien nodig.  

 
Een ander belangrijk element in het convenant (en een gevolg van de fusie) is bijvoorbeeld de 
verwijzing in artikel 5 naar de strategie die Imec volgt, nl.: 

• De institutionele langetermijnstrategie in het beleidsplan/strategisch plan zoals ingediend 
door Imec en door het voormalig strategisch onderzoekscentrum iMinds naar aanleiding 
van hun evaluatie over de periode 2012-2016. 

 
8 Convenant van 21 februari 2017 tussen Imec en het Vlaamse Gewest en convenant van 20 februari 2017 tussen VIB en 
het Vlaamse Gewest.  
9 Respectievelijk artikel 23 in het geval van Imec en artikel 29 bij VIB.  
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• De activiteiten van het voormalig strategisch onderzoekscentrum iMinds zijn op 1 januari 
2017 geïntegreerd in de werking van Imec. 

• De voormelde beleidsplannen/strategische plannen vormen het referentiekader voor dit 
convenant.  

De fusie had ook een aantal belangrijke gevolgen voor de organisatiestructuur van Imec die werd 
aangepast en ook de statuten van Imec werden aangepast wat gevolgen had voor zowel de 
strategische als operationele doelstellingen opgenomen in het convenant 2017-2021.  
 
De strategische doelstellingen van Imec zoals opgenomen in (art 6, §1 van) het convenant, zijn: 

1. 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. 

2. Nieuwe ontwikkelingen via partnerschappen of start-ups naar de markt brengen en 
bedrijven en universiteiten helpen om toegang te krijgen tot de nieuwe technologieën.  

Met het oog op (de realisatie van) eerder vermelde strategische doelstellingen, zal Imec onder 
andere volgende operationele doelstellingen realiseren (cf. art. 6, §2 van het convenant): 

1. 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 de 
competitieve positie en uitstraling van Vlaanderen versterken.  

2. Het uitvoeren van interdisciplinair coöperatief vraaggedreven onderzoek (ICON). 
3. Het bevorderen van de samenwerking en coördinatie tussen de Vlaamse universiteiten op 

het vlak van onderzoek inzake nanotechnologie en digitale technologie. 
4. Het bevorderen van dissiminatie van nieuwe technologieën naar universiteiten en 

bedrijven. 
5. Het uitwisselen van ideeën en informatie en samenwerking met andere industrie-

georiënteerde onderzoeks- en ontwikkelingscentra, zowel binnenlandse als buitenlandse. 
6. De uitbouw van de geïntegreerde groep Imec, zijnde een geheel van rechtspersonen met 

wie Imec is verbonden, overeenkomstig het groepsbeleid en de groepsstrategie die binnen 
de Imec-groep worden vastgelegd.  

7. Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met bovenvermelde activiteiten 
verband houden.  

Vervolgens wordt in artikel 6, §3 nog gesteld dat de operationele doelstellingen voor de periode 
2017-2021 worden vertaald naar Kritieke Prestatie-indicatoren (KPI’s) volgens drie assen, met name 
uitmuntendheid, regionale impact en hefboomwerking10.  
 
In artikel 7 van het convenant, worden vervolgens per as KPI’s gedefinieerd11. 
Voor het criterium “Uitmuntendheid” worden volgende KPI’s gehanteerd: 

• KPI 1: Aantal “peer reviewed” publicaties. 
• KPI 2: Octrooien; aantal eerste indieningen. 
• KPI 3: Aantal doctorandi. 

 
10 Dit was een aanbeveling uit de evaluatie van 2016.  
11 Voor het detail van de definities wordt verwezen naar het convenant zelf.  
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Voor de opvolging van de regionale impact, worden eerst een aantal doelstellingen (§1 onder “B. 
Regionale impact”) gedefinieerd die Imec - eventueel in samenwerking met andere actoren – zal 
realiseren. In §2 onder dezelfde hoofding, wordt gesteld dat Imec moet zorgen voor een 
aantoonbare economische en maatschappelijke impact van de activiteiten voor Vlaanderen. 
Verder stelt §3 dat Imec zich binnen het convenant engageert om de ambities van de Vlaamse 
Regering rond Smart Cities uit te bouwen en te ondersteunen. Concreet zal Imec het “City of 
Things”-project verder ondersteunen en aandacht hebben voor het verspreiden van de goede 
praktijken uit dit project binnen het bestaande “Smart Flanders”-netwerk. Deze bredere 
doelstellingen vermeld onder §1, §2 en §3 passen in het kader van de regionale impact, die verder 
kwantitatief zal opgevolgd worden door de volgende KPI’s: 

• KPI 4: Aantal nieuwe spin-offs. 
• KPI 5; Incubatiewerking.  
• KPI 6: Inkomsten uit samenwerking met bedrijven uit de regio.  
• KPI 7: Partnerschappen met entiteiten uit de regio.  

Voor de hefboomwerking tot slot, worden nog twee KPI’s onderscheiden, nl.: 
• KPI 8: Inkomsten uit internationale programma’s. 
• KPI 9: hefboomwerking ICON. 

De streefwaarden voor de KPI’s zijn opgenomen in hetzelfde artikel van het convenant.  
 
Net als in het convenant 2011-2016 zijn er naast de kwantitatieve indicatoren ook opdrachten voor 
Imec. De opdrachten uit het vorige convenant blijven behouden, maar er komen ook nieuwe 
opdrachten bij. De belangrijkste nieuwe opdrachten zijn12:  

• Imec zal streven naar een structurele samenwerking binnen Vlaanderen met andere SOC’s, 
universiteiten, of kennisinstellingen en ook inhoudelijk bijdragen tot het clusterbeleid in 
Vlaanderen.  

• Om de twee jaar zal Imec een forum organiseren waar andere sectoren dan de klassieke 
ICT-sector worden uitgenodigd om na te gaan waar de technologieën die ontwikkeld 
worden binnen Imec kunnen leiden tot bijkomende innovaties in toepassingen die niet 
standaard binnen Imec worden bekeken.  

• Naast de bestaande communicatie-initiatieven zal Imec tijdens de periode 2017-2021 extra 
aandacht besteden aan “outreach”-activiteiten waarbij een innovatiethema naar een breed 
publiek uitgaat. Het betreft uitdagende actuele maatschappelijke thema’s waaraan Imec 
een belangrijke bijdrage levert door de ontwikkeling van bouwblokken die bijdragen tot 
een beter leven in een duurzame maatschappij.  

De aanpak kan variëren afhankelijk van het beoogde einddoel (bv. mobiele of tijdelijke 
tentoonstelling) of ruime doelgroep (bv. scholen). Een outreach-activiteit is in elk geval 
substantieel in opzet, gericht op het breed publiek met ruime aandacht in de media en 
pers.  
Ter opvolging van deze outreach-activiteiten wordt een stuurgroep opgericht waar Imec 
in samenspraak met de voogdijminister of zijn vertegenwoordiger en de administratie 

 
12 Cf. convenant 2017-2021 en/of nota Vlaamse Regering naar aanleiding van het afsluiten van dit convenant en verder 
aangevuld met bijkomende informatie uit de beleidsdocumenten.  
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beslist over het activiteitenprogramma voor het komende werkjaar. Imec engageert zich 
om voor deze outreach-activiteiten alle benodigde mensen en middelen ter ondersteuning 
in te schakelen. 

• Imec engageert zich om de ambities van de Vlaamse Regering rond Smart Cities te 
ondersteunen. Concreet zal Imec het City-of-Things13-project verder ondersteunen en 
aandacht hebben voor het verspreiden van de goede praktijken uit dit project binnen het 
bestaande Smart-Flanders-netwerk.  

 
Het City-of-Things-initiatief betreft een groot Living-Lab-project en Technology Lab 
waarbij Imec in samenwerking met de stad Antwerpen een platform bouwt waarop real-
time internet-of-things-toepassingen en -technologieën in een stedelijke omgeving kunnen 
gecreëerd, getest en gevalideerd worden. De taakstelling van Imec is om te onderzoeken 
en uit te werken hoe men op een open (open API's, delen van datasets, uitbouwen 
governance-model, …), modulaire (dynamische integratie van nieuwe technologieën), veilige 
(encryptie, privacy, security) en schaalbare manier (samenwerkingsmodel met commerciële 
partners, onderzoeken financieringsmodellen samen met bedrijfsleven, publieke sector en 
financiële sector, …) een platform bouwt dat aan bedrijven, burgers en overheidsdiensten 
(“quadruple helix”) toelaat om applicaties en technologieën te testen en te ontwikkelen 
voor slimme steden. 
 
Smart Flanders, een project geïnitieerd binnen het Stedenbeleid van de Vlaamse overheid, 
vertrekt vanuit de stedelijke invalshoek en onderzoekt hoe data en technologie oplossingen 
kunnen bieden voor omvattende stedelijke uitdagingen (bv. mobiliteit, ecologie..). Concreet 
wordt een netwerk met de 13 Vlaamse centrumsteden (en de VGC) opgezet, waarbinnen 
Imec de steden ondersteunt om open referentiemodellen en standaarden in te voeren voor 
(real-time) data en de aanverwante diensten. Eerder dan vanuit een technologisch 
perspectief, vertrekt dit bestaande project vanuit de gebruikerszijde (het oogpunt van de 
beleidsmakers) en concrete stedelijke problematieken. Tevens worden jaarlijks data-
pilootprojecten uitgevoerd rond dergelijke stedelijke uitdagingen en kunnen de nieuw 
ontwikkelde slimme oplossingen van andere centrumsteden binnen Smart Flanders worden 
getest in de centrale City-of-Things-testinfrastructuur in Antwerpen. Imec engageert zich 
in het kader van dit convenant om naast de lopende projectwerking in te zetten op de 
disseminatie van de opgebouwde kennis uit het City-of-Things-project binnen het Smart 
Flanders-netwerk. Het gemeenschappelijke doel van beide projecten is om te komen tot 
Vlaanderen als slimme regio en testbed voor de toepassingen van de toekomst op basis 
van real-time data, open standaarden en interoperabiliteit. Zodoende zijn beide projecten 
complementair, met grote potentiële meerwaarde voor de toekomst van de Vlaamse 
economie. 
 
Voor deze bijdrage wordt in het kader van het convenant een budget van vier miljoen 
euro per jaar gereserveerd14.  
 

 
13 Ook afgekort als CoT.  
14 Voor de eigenlijke ontwikkeling van toepassingen is een budget van 4 miljoen euro voorzien bij het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen.  
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Voor de opvolging van deze projecten werd een stuurgroep (de CoT-stuurgroep) opgericht 
tussen de voogdijminister of zijn afgevaardigde, het Departement EWI en Imec, waar er 
een rapportering gebeurt over de vorderingen van beide projecten en mijlpalen en 
doelstellingen gedefinieerd worden op korte en lange termijn. Deze stuurgroep beslist over 
de prioriteiten inzake de besteding van de middelen die in het kader van het convenant 
voorzien zijn voor beide projecten. 

Ondertussen werd er een nieuwe strategie voor City of Things uitgewerkt rond 4 pijlers: 
mobiliteit, leefomgeving (lucht en water), mensen (living-lab-aanpak) en interoperabele 
architectuur (‘Vlaamse open City Architectuur’).  

• Imec zal haar internationaal netwerk in de periode 2017-2021 ook aanwenden om ten 
minste 10 Vlaamse bedrijven te begeleiden naar buitenlandse contacten. Hieronder valt 
ook het betrekken van Vlaamse bedrijven in Europese samenwerkingsverbanden zoals die 
van de Europese Commissie of van het Europees Ruimtevaartagentschap.  

 
• Imec zal coaches beschikbaar stellen die advies kunnen geven aan bedrijven over de impact 

van nieuwe technologieën of trends op hun concrete innovatie-inspanningen. Deze 
inspanningen kunnen tevens aanleiding geven tot het verhogen van de mobiliteit van 
onderzoekers en bedrijfsmensen in de context van de valorisatie van onderzoeksresultaten 
of tot het doorstromen van onderzoekers naar het bedrijfsleven of het opnemen van 
personen uit de industrie op Imec in de uitvoering van onderzoeksprojecten.  

• Imec zal een platformwerking uitbouwen, waarin mediabedrijven worden samengebracht 
om nieuwe initiatieven en innovatie binnen de mediasector te stimuleren en de toeleiding 
te verzorgen naar de diverse steunkanalen.  

• Imec engageert zich binnen het kader van dit convenant om jaarlijks ten belope van 
250.000 EUR middelen te voorzien voor implementatieprojecten gericht op de doorstroom 
en absorptie van nieuwe educatieve technologie in een reële onderwijsomgeving.  

 
Imec is verder betrokken bij het I-LEARN-project, dat als hoofddoel heeft om digitale oplossingen 
voor gepersonaliseerd leren op een kwalitatieve en duurzame manier te implementeren in het 
Vlaamse onderwijs. In dit project zijn ook andere partners betrokken, waaronder RVO-Society dat 
zowel door de Vlaamse overheid als door Imec gefinancierd wordt.  
 
Het convenant besteedt (in artikel 8) ook specifieke aandacht aan Imec International en meer 
bepaald de relatie tussen Imec zelf en Imec International.  
 
Een ander element in het convenant betreft het oormerken van de subsidie die vanaf 2017 in het 
kader van het convenant aan Imec wordt toegekend, wat tot dan toe nooit was gebeurd15.  
In het kader van het convenant is nl. opgenomen dat de jaarlijkse toelage van de Vlaamse overheid 
over de verschillende bestemmingen, opgesomd in het artikel 14, §1 van het convenant, verdeeld 
zal worden conform de hierna volgende verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel wordt toegepast voor 

 
15 Althans niet in de relatie met Imec tot dan toe. In het convenant 2012-2016 tussen het Vlaamse Gewest en iMinds was 
wel sprake van een verdeling van de subsidie over bepaalde categorieën maar niet onder de vorm van een vast 
percentage maar op basis van een welbepaald (procentueel) bereik binnen het totaal van de subsidie.  



Vlaamse overheid - Departement EWI  pagina 11 van 56  

de belangrijkste categorieën van activiteiten waartoe de subsidie die Imec ontvangt, wordt 
aangewend en is als volgt:  
 

Bestemming16  Toelage 2017 
in miljoen euro 

SBO-onderzoeksdomeinen  75 
Vraaggedreven onderzoek (ICON)  14 
iStart17  4 
Living Labs (proeftuinen)  1 
City of Things  4 
Strategisch Basisonderzoek met 
de Core-Groepen  

6 

Strategische projecten met 
Vlaamse kenniscentra (incl. 
universiteiten)  

4 

TOTAAL 108 
 
De bedragen in de tabel zijn indicatief. In functie van de noodwendigheid is een afwijking van 10% 
toegestaan. 
 
Naast hogervermelde subsidies is er ook nog de jaarlijkse NERF-subsidie die voor betreffende 
initiatief moet worden aangewend. 
In een apart hoofdstuk (Hoofdstuk IV – artikelen 17 tot en met 20) besteedt het convenant nl. ook 
aandacht aan het NERF-initiatief waarin Imec een van de partners is (naast VIB en KU Leuven).  
 

1.2.2. NERF in het convenant 2017-2021 met Imec 
NERF wordt beheerd door dezelfde drie partners (NERF-partners genoemd) en dit op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst18. NERF wordt aangestuurd door een stuurgroep samengesteld uit 
twee vertegenwoordigers van iedere NERF-partner. De stuurgroep duidt onder de 
vertegenwoordigers van VIB en Imec een woordvoerder aan, die rapporteert aan de Vlaamse 
overheid19. 
 
Governance 
Het NERF-samenwerkingsverband wordt geleid door een directeur, die verantwoordelijk is voor 
de inhoud, leiding en sturing van het wetenschappelijk onderzoek. De directeur neemt alle 
beslissingen noodzakelijk voor de dagelijkse uitvoering van het onderzoek en is de 
verantwoordelijke voor de implementatie van de langetermijnstrategie in samenwerking met de 
NERF-onderzoeksgroepen. De directeur draagt eindverantwoordelijkheid en rapporteert aan de 
stuurgroep.  
 

 
16 De omschrijving/definitie van de meeste van onderstaande categorieën is opgenomen in artikel 3 van het convenant 
2017-2021.  
17 Een initiatief vanuit Imec om ideeën van binnen en buiten Imec te ondersteunen en naar de markt te brengen (cf. punt 
20 van artikel 3 van het convenant 2017-2021).  
18 Deze samenwerkingsovereenkomst liep tot 8 juni 2019 en ondertussen werd een nieuwe overeenkomst afgesloten met 
ingang van 9 juni 2019 en voor de duur van één jaar, maar verlengbaar voor een afgesproken termijn door middel van 
een onderschreven overeenkomst tussen de drie betrokken partijen.  
19 Onder de vorm van één gezamenlijk jaarverslag opgesteld door de NERF-partners.  
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De NERF-onderzoeksgroepen worden geleid door Groepsleiders (Principal Investigators (PI)). De 
Groepsleider is inhoudelijk en wetenschappelijk verantwoordelijk voor de activiteiten van de 
NERF-onderzoeksgroep. De Groepsleider kadert de activiteiten van de NERF-onderzoeksgroep in 
het strategisch plan van NERF en de strategische en operationele doelstellingen van het 
samenwerkingsverband NERF.  
 
Het managementcomité (van NERF) bestaat uit de directeur en de Groepsleiders van de NERF-
onderzoeksgroepen. Het managementcomité wordt voorgezeten door de directeur.  
 
De NERF-partners zullen een internationale wetenschappelijke adviesraad (SAB20) raadplegen die 
NERF en de NERF-partners bijstaat om de objectieven van NERF in de praktijk om te zetten. De 
SAB zal bestaan uit een internationaal panel van vooraanstaande wereldgereputeerde 
wetenschappers in het onderzoekdomein van systeem-neurowetenschappen. De SAB telt minstens 
vier leden, die elkaar qua expertise aanvullen om het onderzoek te kunnen beoordelen en te 
adviseren. Bij de samenstelling van deze adviesraad zal een genderevenwicht nagestreefd worden. 
 
Strategische en operationele doelstellingen 
Imec ontwikkelt samen met de andere NERF-partners een gezamenlijke strategische onderzoekslijn 
neuro-elektronica met volgende objectieven:  

1. Het in kaart brengen van de architectuur en het functioneren van neuronale circuits 
(netwerken) in de hersenen.  

2. Het ontwikkelen van grensverleggende technologie om dit mogelijk te maken.  
3. Het integreren van deze nieuwe technologie in het functioneel onderzoek van neuronale 

circuits in de hersenen.  
4. Het vertalen van nieuwe wetenschappelijke inzichten naar toegevoegde socio-

economische waarde.  
5. Het stimuleren van internationale uitstraling van Vlaanderen in de biotech, micro-

elektronica en systeem-neurowetenschappen .  
6. Het integreren van deze strategische onderzoekslijn in de Vlaamse en internationale 

onderzoekgemeenschap op het gebied van neurowetenschappen.  
7. Het ontwikkelen van een communicatiestrategie om over de activiteiten en doorbraken 

op wetenschappelijk vlak te informeren, en dit in afstemming met het 
wetenschapscommunicatiebeleid.   

 
Voor de realisatie van deze strategische doelstellingen zal Imec samen met andere NERF-partners 
de volgende drie structurele operationele doelstellingen realiseren:  

1. Het uitbouwen van minstens vijf operationele onderzoeksgroepen, van elk 5 tot 15 
personen, inclusief technici en onderzoekers (post-doc en doctoraatstudenten) in het 
domein van de systeem-neurowetenschappen;  

2. Het creëren van een omgeving waar de interactie en samenwerking tussen NERF-
onderzoekers en Imec-technologie-specialisten gestimuleerd wordt;  

3. Het samenwerkingsverband blijft ten allen tijde open voor toetreding door nieuwe 
mogelijke partners.  

 

 
20 Strategic Advisory Board.  
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De wetenschappelijke strategische doelstellingen vertalen zich in 5 wetenschappelijke operationele 
doelstellingen:  

1. De ontwikkeling van disruptieve technologieën die grensverleggend zijn voor het veld van 
de systeem-neurowetenschappen;  

2. Het publiceren van wetenschappelijke artikels in hogerangtijdschriften (Tier 25%) of 
toptijdschriften (Tier 5%) in de velden systeem-neurowetenschappen en 
technologieontwikkeling;  

3. Het genereren van intellectuele eigendomsrechten op vindingen en het valoriseren van 
onderzoeksresultaten;  

4. Het begeleiden van doctoraten met specialisatie in de systeem-neurowetenschappen;  
5. Het creëren van een hefboomeffect van de Vlaamse NERF-subsidie door het aantrekken 

van externe financiering.  
 
KPI’s met betrekking tot NERF 
Voor de (jaarlijkse) voortgangscontrole van de doelstellingen, worden 6 NERF-KPI’s gebruikt: 

• Het aantal publicaties in hogerangtijdschriften (KPI1); 
• Het aantal publicaties in toptijdschriften (KPI2); 
• Het aantal reguliere octrooiaanvragen (KPI3); 
• Doctorandi (KPI4); 
• Externe inkomsten (KPI5); 
• Grensverleggende technologieën (KPI6). 

De details van de definities en de streefwaarden per KPI zijn opgenomen in het convenant.  
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2. Aanleiding voor de evaluatie van Imec (en van NERF) 
Artikel 35 van het W&I-decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering erop toe zal zien dat de algemene 
werking van de strategische onderzoekscentra vóór het verstrijken van het lopende convenant 
geëvalueerd wordt aan de hand van de in het convenant vooropgestelde strategische en 
operationele doelstellingen en indicatoren en dat de voorwaarden voor een nieuw convenant 
onder meer bepaald worden door de resultaten van de evaluatie. 
 
In artikel 23 van het convenant 2017-2021 tussen het Vlaamse Gewest en Imec wordt de evaluatie 
voor zowel Imec als NERF nader omschreven:  
 

Evaluatie Imec 
De algemene werking van Imec wordt voor het verstrijken van het convenant geëvalueerd 
aan de hand van de strategische en operationele doelstellingen en de KPI’s die in dit 
convenant vermeld zijn, en eventueel op basis van andere vooropgestelde doelstellingen 
waarover gerapporteerd is.   
 
De evaluatie zal in principe rekening houden met:  

1. het overkoepelende institutionele strategisch plan;  
2. het behalen van de strategische en operationele doelstellingen en de KPI’s;  
3. de jaarverslagen die Imec tijdens de duur van dit convenant heeft bezorgd21;  
4. het zelfevaluatierapport dat Imec heeft opgesteld;  
5. de (resultaten van de) vorige evaluatie;  
6. het beleidsplan Wetenschapscommunicatie;  
7. een bibliometrische en technometrische analyse;  
8. het oordeel van een internationaal panel van experten dat daarvoor onder andere 

een bezoek ter plaatse brengt;  
9. een benchmarking met andere vergelijkbare Instellingen;  
10. een analyse van de impact van de activiteiten van Imec op het Vlaamse 

maatschappelijke (en economische weefsel) m.b.t. wetenschap, technologie en 
innovatie22.  

 
De overige bepalingen over de evaluatie in ditzelfde artikel van het convenant betreffen 
onder meer NERF (cf. infra), het feit dat de evaluatie moet plaatsvinden in de eerste helft 
van 2021 en uiterlijk op 30 juni 2021 afgerond moet zijn, dat het Departement EWI de 
gepaste evaluatie-organen zal aanstellen en dat Imec een zelfevaluatie moet opstellen 
(bestaande uit een ex-post- en een ex-anteluik).  
 
Evaluatie NERF 
Enerzijds is in 2020 voorzien in een interne evaluatie van de vooruitgang van NERF en van 
de NERF-onderzoeksgroepen (artikel 17, § 8 van het convenant 2017-2021 met Imec). Uit het 
convenant 2017-2021 met VIB kan worden afgeleid dat er met “interne evaluatie” 

 
21 Cf. artikel 22 van het convenant 2017-2021.  
22 In artikel 7, deel B, §2 wordt verwezen naar “een aantoonbare economische en maatschappelijke impact voor 
Vlaanderen van de activiteiten van Imec.”. Om deze impact op te volgen zal Imec de (tweejaarlijkse) dynamische reeks 
impactstudies verder zetten en deze studie zal worden uitgevoerd in 2017, 2019 en 2021. De studie omvat een synthese 
van de diverse impactfactoren van de werking van Imec voor de Vlaamse economie.  
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betreffende NERF verwezen wordt naar een evaluatie die vergelijkbaar is met de evaluatie 
van de VIB-onderzoekscentra (cf. artikel 29, §3 en artikel 21 van dat convenant).  
 
Verder stelt het convenant 2017-2021 met Imec in artikel 23, §3 het volgende: 

Het NERF-samenwerkingsverband en specifiek de inbreng hierin van Imec wordt in 
deze evaluatie apart beschouwd en geëvalueerd op basis van de doelstellingen en 
KPI’s vermeld in het hoofdstuk van het convenant betreffende NERF (i.e. hoofdstuk 
IV). Voor deze evaluatie binnen de institutionele evaluatie zal een specifiek 
internationaal panel worden geselecteerd en geconsulteerd met expertise in het 
NERF-domein of een soortgelijk samenwerkingsverband. Er zal naast de andere 
bepalingen in dit artikel ook rekening worden gehouden met de resultaten van de 
interne evaluatie in 202023 (zoals vermeld in artikel 17, §8). 

 
 
  

 
23 In het convenant 2017-2021 met VIB is in artikel 29 § 3 van het convenant een vergelijkbaar tekstgedeelte opgenomen 
met uitzondering van de laatste zin. Deze is in eerder vermeld artikel van desbetreffend convenant vervangen door: “Er 
zal naast de andere bepalingen in dit artikel ook rekening worden gehouden met de evaluatieresultaten van de 
onderzoeksgroepen uitgevoerd door VIB in 2020 (zie ook artikel 21).”.  
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3. Beleidscontext  
In wat volgt, wordt aandacht besteed aan de beleidscontext voor zowel Imec als iMinds, aangezien 
Imec onder het convenant 2017-2021 is ontstaan uit de fusie van deze beide strategische 
onderzoekscentra.  
 

3.1. Aanleiding voor het initiatief 
3.1.1. Imec 

Imec werd in 1984 opgericht in het kader van de DIRV-actie24. Vlak na de tweede staatshervorming 
formuleerde de Vlaamse Executieve met de DIRV-actie25 al het belang dat ze hechtte aan bepaalde 
onderzoeksdomeinen en meer bepaald aan micro-elektronica, biotechnologie en nieuwe 
materialen. Elk van deze domeinen werd toen genoemd als technologiedomein waar Vlaanderen 
over capaciteiten of potentieel beschikte, onder meer op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, 
die beschouwd werden als van een internationaal hoog niveau, en bijgevolg voldoende 
substantieel konden zijn om garanties te bieden voor de toekomst.  
Als uitvoering van het luik “micro-elektronica” van de DIRV-actie, besliste de Vlaamse Regering in 
1983 tot oprichting van de vzw Imec.  
 
Het onderzoekscentrum werd vanaf de oprichting gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en 
stond verder ook in voor specifieke dienstverlening t.a.v. universiteiten (en hogescholen) als 
invulling van het “interuniversitair” luik van Imec.  
 
Vanaf 1991 werd de samenwerking tussen het Vlaamse Gewest en Imec geregeld via 
(beheers)overeenkomsten en dit – in principe - telkens voor een periode van 5 jaar26. 
 

3.1.2. iMinds 
In 1999 wezen de meeste indicatoren er al op dat Vlaanderen (België) niet behoorde tot de 
kopgroep van landen die volop de mogelijkheden van ICT benutten. De Vlaamse Regering startte 
toen een inhaalbeweging onder de vorm van het “Digitaal Actieplan Vlaanderen” en er werden een 
aantal acties ondernomen om Vlaanderen een stap vooruit te brengen. Er werd inderdaad enige 
vooruitgang geboekt, maar bij een analyse in 2003 bleek dat bijkomende inspanningen nodig 
waren27. Op dat moment verkeerde de ICT-industrie trouwens ook in crisis. Om het hoofd te bieden 
aan die crisis, werden O&O-activiteiten binnen de bedrijven in de ICT-sector teruggeschroefd en 
begon ook al delokalisatie op te treden.  
 
Ondanks deze ongunstige situatie werd de noodzaak onderkend om de aanwezige troeven uit te 
buiten en blijvend te investeren in onderzoek en ontwikkeling op het vlak van ICT om aldus een 
concurrentiële positie te kunnen innemen van zodra de economie weer zou aantrekken.  

 
24 Derde Industriële Revolutie Vlaanderen.  
25 Cf. Beleidsnota DIRV-actie (Stuk 227 (1983-1984) – Nr. 1, d.d. 18.11.1983 van het Vlaams Parlement; zie ook 
www.vlaamsparlement.be).  
26 De eerste overeenkomst 1991-1995 werd met een jaar verlengd en sinds het in werking treden van het W&I-decreet in 
2009, wordt gewerkt met meerjarige convenanten (tot nu toe telkens voor een periode van vijf jaar).  
27 Cf. Nota aan de Vlaamse Regering “Oprichting van een interdisciplinair virtueel onderzoekscentrum voor 
breedbandtechnologie (VR/2003/2410/DOC.1047)”. 

http://www.vlaamsparlement.be/
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De Vlaamse Regering besliste dan ook tot de oprichting van een interdisciplinair 
onderzoekscentrum als een belangrijke bouwsteen in de ontwikkeling van Vlaanderen tot een 
kennissamenleving.  
 
Op 24 oktober 2003 besliste de Vlaamse Regering aldus tot de oprichting van het “Interdisciplinair 
Instituut voor BreedbandTechnologie (IBBT)”, dat later omgedoopt zou worden tot iMinds (zie 
infra). Hierbij werd niet geopteerd voor een nieuw instituut, maar voor de formule van een 
“virtueel” instituut, waarbij verder wordt gebouwd op de aanwezige competentie bij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, e.a. 
 
Het onderzoekscentrum moest in eerste instantie volgens een eigen vraaggedreven 
onderzoeksprogramma generische (middellange termijn) onderzoeksresultaten en kennis 
ontwikkelen om een strategische ondersteuning en voedingsbodem te vormen voor ICT-applicaties 
en dit niet alleen voor de bestaande bedrijven, maar nog meer voor vernieuwende initiatieven in 
de industrie en dienstensector.  
 
Vanaf de oprichting werd de samenwerking tussen het IBBT en de Vlaamse overheid geregeld via 
een (beheers)overeenkomst. Een eerste beheersovereenkomst bestreek de periode 2004-2006 en 
vervolgens werd een beheersovereenkomst voor de periode 2007-2011 afgesloten. In de eerste helft 
van 2011 werd het IBBT geëvalueerd.  
 
De evaluatie in 2011 van het IBBT leidde tot het afsluiten van een nieuw convenant tussen het IBBT 
en het Vlaamse Gewest voor de periode 2012-2016. In 2014 werd ook de naam van de 
onderzoeksinstelling gewijzigd naar iMinds.  
 

3.2. Evolutie in de beleidscontext (sinds de oprichting van het initiatief) 
3.2.1. Imec en iMinds 

Vanaf de oprichting wordt de evolutie van Imec gekenmerkt door een gestage groei op allerlei 
gebieden, een groei die wordt gereflecteerd in de toename van de subsidies van en investeringen 
door de Vlaamse overheid (dit laatste o.a. in cleanrooms voor de ontwikkeling van 
siliciumschijven). Betreffende investeringen blijken nl. noodzakelijk voor de bestendiging van de 
leidende positie van Imec in zijn onderzoeksdomeinen, wat ook in het convenant 2012-2016 werd 
onderkend en wat zich duidelijk reflecteerde in de strategische doelstellingen opgenomen in dat 
convenant. Voor meer details wordt verwezen naar het plan van aanpak voor de evaluatie 2016 
van de strategische onderzoekscentra VIB, Imec en iMinds28. 
 
Voor iMinds ging de periode 2012-2016 gepaard met een gestage uitbreiding van de opdrachten en 
wijzigingen in de organisatiestructuur en dit onder de vorm van addenda aan het convenant. Voor 
de details ter zake wordt verwezen naar het plan van aanpak voor de evaluatie 2016 van de 
strategische onderzoekscentra VIB, Imec en iMinds.  
 
Het lopende convenant met Imec kwam na de evaluatie van 2016 tot stand onder de regeerperiode 
van de Vlaamse Regering 2014-2019 en loopt door in de regeerperiode 2019-2024. In wat volgt, 
wordt nader ingegaan op de evaluaties van Imec, iMinds en NERF van 2016 en verder worden de 

 
28 Zie https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/afgeronde-
beleidsevaluaties/beleidsevaluaties-6.  

https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/afgeronde-beleidsevaluaties/beleidsevaluaties-6
https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/afgeronde-beleidsevaluaties/beleidsevaluaties-6
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bepalingen uit de respectievelijke beleidsbrieven over Imec en iMinds (dit laatste tot en met eind 
2016) overlopen. In het deel over de regeerperiode 2014-2019 wordt uiteraard ook nog verwezen 
naar de evaluaties 2016 van de strategische onderzoekscentra waaronder Imec en iMinds.  
 

3.2.2. De evaluatie van 2016 
De evaluatie van 2016 van de strategische onderzoekscentra Imec en iMinds liep parallel met een 
fusie van deze beide onderzoeksinstellingen. Deze fusie leidde per 1 januari 2017 tot de integratie 
van iMinds in Imec en tot het onderbrengen van de activiteiten van deze laatste in het “nieuwe” 
Imec.  
De strategie van het “nieuwe” Imec steunt dan ook – zoals aangegeven in (artikel 5 van) het 
convenant 2017-2021 – op de beleidsplannen/strategische plannen die Imec en iMinds in het kader 
van de evaluatie van 2016 hadden opgesteld (zie ook deel 1.2.1).  
 
Deze beide evaluaties uit 2016 en hun resultaten worden hierna kort toegelicht29.  
 

3.2.2.1. Evaluatie 2016 van Imec 
Evaluatie (ontwerp van) strategisch plan 2017-2021 van Imec 
Imec had in het kader van de evaluatie 2016 een uitgebreid (ontwerp van) strategisch plan 2017–
2021 opgesteld waarin veel aandacht besteed werd aan de toekomstige ontwikkeling van de 
slimme systeemtoepassingen: Internet-of-Health, Internet-of-Power en het Intuïtieve Internet-of-
Things. Volgens de evaluatie waren dit beloftevolle toekomstige toepassingsvelden die 
voortbouwen op het CMOS30-platform dat centraal staat in het plan. 
  
In dit strategisch plan 2017-2021 nam Imec ook het Vlaams economisch en innovatiebeleid mee als 
richtinggevend kader voor zijn eigen strategie. Het plan besteedde ook uitgebreid aandacht aan 
de positionering van Imec in het Vlaams landschap en de partnerschappen. Vanuit zijn 
leiderspositie en aanpak beoogde imec in de periode 2017-2021 vooral resultaten te boeken m.b.t. 
internationale excellentie en regionale impact. 
  
Het expertenpanel dat in het kader van de evaluatie 2016 werd gevraagd om Imec te beoordelen, 
stelde in zijn beoordeling dat het strategisch plan 2017-2021 dat Imec had opgesteld, een 
overtuigend antwoord bood op de (op dat ogenblik) toekomstige ontwikkelingen in 
hogervermelde technologiedomeinen, alhoewel het panel ook aanstipte dat er een aantal 
domeinen waren waar Imec zijn rol nog zal moeten versterken. De doelstellingen uit het strategisch 
plan werden door het panel haalbaar geacht. Uit de evaluatie 2016 volgde verder dat er op dat 
ogenblik geen indicaties waren dat de succesfactoren van Imec de komende jaren zouden 
verzwakken, of dat andere onderzoekscentra het leiderschap van Imec zouden overnemen. 
 
Aanbevelingen aan de Vlaamse overheid volgend uit de evaluatie 2016 van Imec 
De evaluatie concludeerde onder meer dat in de ontwikkeling van Imec een nieuw momentum 
was aangebroken, dat steunde op de verworven leiderspositie wereldwijd in CMOS, de ‘state-of-
the-art’-infrastructuurinvesteringen, de aanwezige pool van talent, de op til zijnde fusie met iMinds 
en het uitgebouwde ecosysteem met academische en industriële partners. Om dit potentieel ten 

 
29 De managementsamenvattingen van beide evaluaties zijn beschikbaar op https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-
opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/afgeronde-beleidsevaluaties/beleidsevaluaties-6.  
30 CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor.  

https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/afgeronde-beleidsevaluaties/beleidsevaluaties-6
https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/afgeronde-beleidsevaluaties/beleidsevaluaties-6
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volle te valoriseren, werd gesteld dat een gecoördineerde aanpak tussen Imec en de Vlaamse 
overheid nodig was en vanuit die optiek werden er in het eindrapport aanbevelingen geformuleerd 
voor de Vlaamse overheid.  
 
Met het oog op het convenant 2017-2021 verdienen de volgende aanbevelingen bijzondere 
aandacht:  

• de nodige middelen voorzien ter financiering van het strategisch basisonderzoek van Imec;  
• steun voor het incubatiefonds Xpand31 om de kennisvalorisatie effectief te realiseren;  
• het aanpassen van de KPI’s voor Imec in lijn met de strategische doelen 2017-2021 volgens 

de driehoek “onderzoeksexcellentie – regionale impact – financiële hefboom”.  
 

3.2.2.2. Evaluatie 2016 van iMinds 
Evaluatie (ontwerp van) strategisch plan 2017-2021 van iMinds 
In het kader van de evaluatie 2016 had ook iMinds een (ontwerp van) strategisch plan 2017-2021 
opgesteld dat uit zes onderdelen bestond, namelijk:  

• Toelichting over de iMinds 3.0-strategie met aandacht voor de strategie in de afgelopen 
vijf jaar, de veranderende wereld, missie, visie en waarden van iMinds en strategische en 
operationele doelstellingen iMinds 3.0;  

• Strategische doelstelling 1: vraaggedreven onderzoek en innovatie met lokale impact met 
aandacht voor het ICON-programma, living labs, iStart en andere dienstverlening voor 
start-ups en kmo’s;  

• Strategische doelstelling 2: excellent onderzoek met globale relevantie met aandacht voor 
de selectie, operationalisering en afbakening van drie high-impact-initiatieven (‘everything 
connected’, ‘data science’ en ‘human capital building blocks’);  

• Strategische doelstelling 3: digitaal ecosysteem met aandacht voor menselijk kapitaal, 
strategische partnerschappen (ook internationaal), publiek bereik en verspreiding van 
kennis;  

• Organisatie en governance met aandacht voor de inrichting en aansturing van de iMinds-
organisatie;  

• Businessplan en KPI’s met aandacht voor scenario’s voor het opvolgen van de KPI’s voor 
elke strategische doelstelling.  

 
Een nieuwe benadering waren de drie “High Impact Initiatives” (‘Everything connected’, ‘data 
science’ en ‘distributed trust’). Deze clustering van activiteiten sloot inhoudelijk goed aan bij 
internationale ontwikkelingen waarin steeds meer apparaten (mobiel) verbonden zijn (‘everything 
connected’), waar deze apparaten en hun verbondenheid een enorme stroom aan data genereren 
(‘data science’) en waar aspecten als vertrouwen bij deze data-uitwisseling (‘distributed trust) een 
grote rol zullen spelen. Volgens het expertenpanel dat werd ingeschakeld in de evaluatie 2016 van 
iMinds, waren dit belangrijke en gerichte inhoudelijke keuzes maar was het voorgelegde 
strategisch plan wel sterk technologiegedreven. Volgens het expertenpanel was iMinds de 
geschikte organisatie om dit plan uit te voeren, maar twijfelde men er wel aan of iMinds 
daadwerkelijk in staat zou zijn om in de beschouwde periode alle expertises te verwerven. 
 

 
31 Een (toen nog) op te richten fonds om in een vroege fase ideeën financieel te ondersteunen om ze meer matuur te 
maken en naar de markt te brengen. (zie ook punt 19 van artikel 3 van het convenant).  
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iMinds werkte in het strategisch plan ook met drie scenario’s inzake haalbaarheid. In het 
minimumscenario zou de omzet van iMinds in 2021 groeien tot 66 miljoen euro, in het gemiddeld 
scenario tot 81 miljoen euro en in het ambitieus scenario tot 100 miljoen euro. In elk scenario 
stelde iMinds dat vooral de externe inkomsten moeten toenemen.  
 
Aanbevelingen Vlaamse overheid uit de evaluatie 2016 van iMinds 
Met het oog op het nieuwe convenant 2017-2021 verdienen de volgende aanbevelingen bijzondere 
aandacht:  

• Instandhouding en opschaling van de drie sterke troeven van iMinds: ICON, Living Labs en 
iStart;  

• Aanpassing van de KPI’s.  
 

3.2.2.3. Fusie Imec en iMinds 
Bij de start van de evaluatie in 2016 van Imec en iMinds werd de fusie van beide instellingen 
aangekondigd. Ondanks het feit dat voor elke SOC een aparte evaluatie werd uitgevoerd, werd 
deze fusie ook als een specifiek onderwerp behandeld in elke evaluatie.  
 
Door de fusie zou het nieuwe onderzoekscentrum de technologie en systeemkennis van meer dan 
2.500 Imec-onderzoekers combineren met de digitale vaardigheden van zowat 1.000 iMinds-
onderzoekers. Hierdoor zou een breed instituut ontstaan dat één van de grootste spelers zou 
worden in zijn domein(en).  
 
De fusie zou iMinds toelaten om zijn activiteiten, producten en diensten op te schalen en betere 
aansluiting te vinden bij internationale bedrijven en kennisinstellingen. Anderzijds was het de 
verwachting dat Imec door de fusie met iMinds zijn economische valorisatie verder zou kunnen 
versterken. Als zodanig bood deze fusie ook een unieke kans om de impact richting de Vlaamse 
industrie te versterken.  
 
Afhankelijk van de positie werd de fusie in de evaluatierapporten van beide SOC’s gezien als een 
opportuniteit maar ook als een uitdaging. Vanuit die optiek werd aanbevolen om de fusie van 
nabij op te volgen en er over te waken dat de Vlaamse innovatiedoelstellingen gediend blijven met 
deze fusie. Anderzijds had de overheid ook de optie om te sturen op de meerwaarde die de fusie 
voor de Vlaamse Gemeenschap zou opleveren. 
 

3.2.2.4. Evaluatie van NERF 
NERF werd in 2016 geëvalueerd in het kader van de respectievelijke evaluaties van VIB en Imec. In 
de toenmalige convenanten werden de (eerder wetenschappelijke en organisatorische) 
doelstellingen voor NERF gedefinieerd als:  

• Wetenschappelijke publicaties. 
• Het genereren van intellectuele eigendom op uitvindingen. 
• Doctoraten in de neuro-elektronica. 

Tot dan toe waren er geen KPI’s gekoppeld aan of gerapporteerd voor deze resultaatsgebieden.  
 
Op het ogenblik van de evaluatie in 2016 was er een kritische massa van 35 NERF-onderzoekers 
opgebouwd. Aanvullende inspanningen om de expertise en kritische massa binnen deze 
strategische onderzoekslijn te versterken, waren:  
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• Het aantrekken van een NERF-groepsleider van de Universiteit van Antwerpen. 
• Het aantrekken van 2 (internationale) ‘bezoekende wetenschappers’. 
• Het opbouwen van een technologisch interactieprogramma tussen NERF en Imec. 

Uit de evaluatie bleek dat het begin van NERF moeilijk was. Het opstarten van de 
onderzoeksgroepen en de rekrutering van de NERF-onderzoekers kenden een trage start. De 
beoogde resultaten zijn toen niet volledig gehaald, en de komende programmaperiode 2017-2021 
werd voor NERF als cruciaal aanzien om zijn doelstellingen te halen. Tot dan toe waren er ook 
geen KPI's gekoppeld en gerapporteerd aan de NERF-activiteit. Meerdere bevraagde stakeholders 
verklaarden dat na 5 jaar NERF-werken, smart KPI's met doelen moeten worden geformuleerd en 
opgenomen in het nieuwe convenant om de resultaten van dit programma accuraat te monitoren.  

Dit leidde tot de volgende conclusie en aanbeveling voor de Vlaamse overheid:  
Het NERF-programma staat voor de uitdaging om de komende 5 jaar de leidende positie 
in het netwerk van neuro-elektronische onderzoekscentra ook effectief te verwerven. Het 
inzetten op het technologisch interactieprogramma tussen het NERF-onderzoeksteam en 
de nano-elektronische expertise en infrastructuur van Imec is daartoe de hefboom. De 
voortgang van het NERF-onderzoek wordt best opgevolgd door een aparte set van KPI’s 
met smart KPI's, opgenomen in de nieuwe convenant en gerelateerd aan het al dan niet 
toekennen van de specifieke NERF-dotatie van de Vlaamse overheid. 

 
3.2.3. Regeerperiode 2014-2019 

Hierna wordt een overzicht gegeven van de bepalingen in de beleidsnota’s en beleidsbrieven van 
de Vlaamse Regering 2014-2019 specifiek voor wat betreft Imec en iMinds en bepaalde 
samenwerkingsverbanden (bv. Energyville en met Flanders Make).  
 
In de beleidsnota “Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019”32 werden de strategische 
onderzoekscentra vermeld onder de 2de strategische doelstelling “Investeren in een excellente 
kennisbasis” (en meer bepaald de operationele doelstelling 2.1 “Streven naar kwalitatieve invulling 
van de 3%-norm”) waarbij gesteld werd dat de verdere ontwikkeling ervan zal worden 
ondersteund, aangezien deze instellingen een brugfunctie vervullen tussen het fundamenteel en 
het toegepast onderzoek. Ook werd gesteld dat blijvende inspanningen zullen worden geleverd 
om de impact van de SOC’s op het vlak van valorisatie te verbeteren, o.m. via samenwerking met 
Vlaamse bedrijven (o.m. via de clusterpacten) en de creatie van spin-offs. Verder was het een 
strategische doelstelling van de toenmalige Vlaamse Regering om ervoor te zorgen dat de SOC’s 
(en de universiteiten en publieke kennisinstellingen) zouden kunnen beschikken over state-of-the-
art-onderzoeksinfrastructuur. Tot slot stelde de beleidsnota dat een belangrijke mijlpaal zich in 
2016 zou aandienen, wanneer de SOC’s Imec, VIB en iMinds geëvalueerd zouden worden.  
 
In de beleidsbrief “Werk, economie, Wetenschap en Innovatie 2015”33 werd (onder Strategische 
doelstelling 2, “Investeren in een excellente kennisbasis”, operationele doelstelling 2.1 “Streven naar 
kwalitatieve invulling van de 3%-norm”) met betrekking tot de SOC’s gesteld dat de ontwikkeling 
ervan verder ondersteund zal worden. Specifiek stelde deze beleidsbrief:  

 

 
32 Vlaams Parlement, stuk 144 (2014-2015) – Nr. 1. 
33 Zie https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1011632 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1011632
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De evaluatie 2016 van 3 Strategische Onderzoekscentra, zijnde Imec, VIB en iMinds, werd al 
grotendeels voorbereid. Er wordt geopteerd voor een punctuele evaluatie per SOC 
aangevuld met een evaluatie op systeemniveau (cf. supra) die onder meer tot doel heeft 
de effecten van de ondersteuning van de SOC’s op een hoger aggregatieniveau te bekijken.   

… 

We ondersteunen de verdere ontwikkeling van de SOC’s (Imec, VITO, VIB, iMinds, Flanders 
Make). In de innovatieketen vervullen de SOC’s immers een brugfunctie tussen het 
fundamenteel en het toegepast onderzoek.  

State-of-the-art-onderzoek vereist ook state-of-the-art-infrastructuur. Dat is zeker van 
toepassing in het domein van de micro-elektronica waarin Imec actief is. Vandaar dat de 
Vlaamse Regering in 2012 besliste om een bijdrage van 100 miljoen euro te voorzien voor 
de bouw van een nieuwe ‘clean room’. De bouw van de nieuwe ‘clean room’ verloopt 
volgens planning. In maart 2015 werd het ‘waferplateau’ ingehuldigd. In 2015 werd tevens 
een schijf van 10 miljoen euro voorzien. Een laatste schijf van 10 miljoen euro moet de 
bijdrage van de Vlaamse overheid afronden.  

… 

iMinds is over een periode van 10 jaar uitgegroeid tot een toonaangevend digitaal 
onderzoekscentrum in Vlaanderen met jaarlijkse ESR-uitgaven van 50 miljoen euro. Sinds 
zijn ontstaan is de impact van technologie op de economie en de maatschappij alleen maar 
belangrijker geworden. iMinds bevindt zich vandaag dan ook op een scharnierpunt om in 
te spelen op zowel de internationale trends als de lokale Vlaamse uitdagingen en 
opportuniteiten. iMinds doet dit in eerste instantie vanuit bestaande innovatie-modellen 
zoals ICON en iStart, die een sterk marktgedreven en laagdrempelig karakter hebben. 
Daarnaast zal iMinds als Strategisch Onderzoekscentrum ook vanuit een aantal 
focusgebieden met excellent langetermijnonderzoek streven naar een belangrijke impact 
op de Vlaamse samenleving en economie. iMinds kan er op die manier toe bijdragen dat 
een sterke (startende of gevestigde) onderneming, klassiek ICT-bedrijf of een bedrijf dat 
door een digitale transformatie gaat, in alle initiatieven de onderzoeks- of 
innovatieresultaten potentieel kan opschalen tot een (ICT)product of service.  
… 

Samen met imec en iMinds ontwikkelen we een aantal strategische programma’s met 
betrekking tot het Internet-of-Things, Security, Big Data, ICT voor Health.   

… 

De onderzoeksgroepen van VITO, KU Leuven en Imec rond energie zullen in 2016 verhuizen 
naar één gezamenlijke locatie in Genk : Energyville. Het onderzoek in Energyville zal worden 
uitgebreid om de netstabiliteit en de mogelijkheden van integratie te onderzoeken van de 
opname van meer decentrale en vaak intermitterende stroombronnen, afkomstig van 
duurzame energieproductie zoals PV (photo-voltaïcs) en wind, in het elektriciteitsnet. 
 

De beleidsbrief “Werk, economie, Wetenschap en Innovatie 2016-2017”34 stelde onder strategische 
doelstelling 1 “Investeren in wendbare werknemers en ondernemingen”, onderdeel 1.3 “Investeren 

 
34 zie https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1089736 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1089736
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in de randvoorwaarden voor innovatiegedreven ondernemerschap”, onderdeel 1.3.5 “Blijven 
inzetten op beleidsadviezen” in het onderdeel 1.3.5.2 “Evaluaties en onderzoek” het volgende:  
 

Daarnaast lopen eind 2016 ook de convenanten met drie Strategische Onderzoekscentra 
(SOC’s) ten einde, nl. met Imec, iMinds en VIB. Ook deze convenanten voorzien in een 
eindevaluatie in 2016. Deze drie punctuele evaluaties werden verrijkt met een systemische 
evaluatie.  

 

Verder stelde deze beleidsbrief (onder Strategische doelstelling 2, “Investeren in een excellente 
kennisbasis”, operationele doelstelling 2.1 “Streven naar kwalitatieve invulling van de 3%-norm”) 
het volgende: 

De strategische onderzoekscentra (SOC’s) zijn belangrijke actoren in het Vlaams 
innovatielandschap. Zij vervullen de brugfunctie tussen het fundamenteel en het toegepast 
onderzoek. Gelet op hun centrale rol in de innovatieketen blijven we de verdere 
ontwikkeling van de strategische onderzoekscentra Imec, VITO, VIB, iMinds en Flanders 
Make ondersteunen zoals aangegeven in de beleidsnota 2014-2019.  

Realisaties 2015-2016  

Een belangrijke mijlpaal in 2016 was de evaluatie van drie SOC’s (Imec, iMinds en VIB). Uit 
de eindrapporten volgt duidelijk dat zowel Imec, iMinds als VIB elk in hun domein zeer 
sterk presteren en dit zowel op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek alsook op 
het vlak van valorisatie.  

Werkjaar 2016-2017  

De resultaten van de evaluatie vormen de basis voor de onderhandeling voor de nieuwe 
beheersovereenkomsten gedurende het najaar 2016. De resultaten zullen vervolgens 
voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering zodat de betrokken SOC’s vanaf 2017 
beschikken over een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2017-2021.  

Imec-iMinds  

Realisaties 2015-2016  

In 2012 besliste de Vlaamse Regering om een bijdrage van 100 miljoen euro te voorzien 
voor de bouw van een nieuwe ‘clean room’ voor Imec. De bouw verliep volgens planning 
zodat op vrijdag 11 maart 2016 de nieuwe clean room officieel werd ingehuldigd. Met deze 
realisatie beschikt Imec over een state-of-the-art-infrastructuur om onderzoek uit te 
voeren naar toekomstige chipgeneraties gebaseerd op nanotechnologie. In 2016 werd ook 
de aangekondigde fusie tussen Imec en IMinds vorm gegeven en geformaliseerd. De fusie 
is ingegeven vanuit de toenemende convergentie tussen softwareontwikkelingen (iMinds) 
en hardwareontwikkelingen (Imec). De fusie creëert een unieke kans om 
doorbraaktechnologieën én toepassingen te ontwikkelen waarin die convergentie centraal 
gesteld wordt. Deze integratie zal er dan ook in belangrijke mate toe bijdragen om van 
Vlaanderen een competitieve topregio te maken zoals beschreven in de Visienota 2050.  
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Werkjaar 2016-2017  

Zoals toegelicht zal er voor het nieuwe “Imec” (Imec-iMinds) een beheersovereenkomst 
uitgewerkt worden voor de periode 2017-2021. Bij de transitie dient er over gewaakt te 
worden dat de iMinds-innovatie-modellen (ICON, Living Labs en iStart incubatie), die een 
uitgesproken marktgedreven en laagdrempelig karakter hebben, versterkt worden binnen 
de nieuwe constellatie. Uiteraard is het ook belangrijk dat de nieuwe structuur de lokale 
industrie nog beter zal ondersteunen. In het kader van het clusterbeleid zal de 
onderzoeksinstelling Imec onderzoeken hoe ze de samenwerking rond media en innovatie 
verder mee vorm kan geven. In het bijzonder onderzoeken we de mogelijke creatie van een 
platform om mediabedrijven samen te brengen, om nieuwe initiatieven en innovatie 
binnen de mediasector te stimuleren en de toeleiding te verzorgen naar de diverse 
steunkanalen.  

De Vlaamse Regering wil het vernieuwde Imec, met de geïntegreerde iMinds businessunit, 
een verhoogde dotatie toekennen, zodat ingespeeld kan worden op de groeiende 
technologische opportuniteiten. Concreet gaat het hier dan om nieuwe vormen van 
gedistribueerde en energie-efficiënte computing, sensorensystemen voor veiligere 
mobiliteit en ‘Smart Cities’, een veiliger en energie-efficiënt Internet-of-Things, 
hoogtechnologische zorg, gedistribueerde veiligheid van data doorheen de 
informatieketen, nieuwe energieopwekking en – opslagtechnieken, … . In al deze gebieden 
zal Imec initiatieven ontplooien en daarbij nog meer dan vroeger inzetten op impact naar 
Vlaanderen.  

Ook de werking rond educatieve technologie zal met Edubal worden uitgebouwd, met 
betrokkenheid van en valorisatie in Vlaamse ondernemingen en onderwijsinstellingen.  

… 

VITO 

Realisaties 2015-2016 

… 

In 2016 werd EFRO-steun en bijkomende Vlaamse cofinanciering verleend aan de verdere 
uitbreiding van Energyville, de onderzoekssamenwerking in het domein van duurzame 
energie tussen KU Leuven, VITO en Imec. Deze ondersteuning gaat naar de verdere 
integratie van het energieonderzoek door uitbreiding van de drie onderzoekslijnen binnen 
Energyville: thermische netten, optimaal gekoppelde energiesystemen en fotovoltaïsche 
systemen.  

 

Flanders Make  

… 

Werking 2016-2017 

In 2017 blijft Flanders Make inzetten op de verdere uitbouw van zijn 
onderzoeksinfrastructuur en de opbouw van zijn onderzoeksprojectportfolio (SBO, ICON 
en infrastructuurprojecten). Met een verhoging van de dotatie versterken we de rol van 
Flanders Make in het licht van het transitietraject Industrie 4.0 en zorgen daarbij voor 
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goede inhoudelijke en thematische afstemming met het vernieuwde Imec, zodat maximale 
complementariteit kan worden bereikt. Een belangrijke mijlpaal is de voorziene evaluatie 
in 2017. De voorbereiding van deze evaluatie wordt al gestart in 2016 met het ontwerp van 
het plan van aanpak en de zelfevaluatie. 
 

In de beleidsbrief “Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2017-2018”35 en meer specifiek onder 
strategische doelstelling 1 “Investeren in wendbare werknemers en ondernemingen”, onderdeel 1.3 
“Investeren in de randvoorwaarden voor innovatiegedreven ondernemerschap”, in deel 1.3.2 
“Uitbouw van programmatorische aanpak voor slimme specialisatie en clusterpacten”, vinden we 
onder “Industrie 4.0” het volgende:  

Het actieprogramma zoals beschreven in de startnota Industrie 4.0 kent een vliegende 
start. In het najaar zetten we sterk in op bekendmaking van het actieprogramma met de 
actieve deelname aan een tiental events. In parallel krijgen de eerste concrete projecten 
vorm en worden de bestaande steuninstrumenten en relevante organisaties gemobiliseerd. 
Onze strategische onderzoekscentra Flanders Make en Imec nemen hierin een leidende rol. 
Tevens werden een proeftuin en samenwerking met de clusters in het domein Industrie 
4.0 gelanceerd. In deze acties wordt niet alleen de technologische component bekeken, 
maar ook de impact van Industrie 4.0 op de arbeidscompetenties, en dit in nauwe 
samenwerking met de transitie ‘dynamische levensloopbaan en levenslang leren’.  

Onder strategische doelstelling 2, “Investeren in een excellente kennisbasis”, operationele 
doelstelling 2.1 “Streven naar kwalitatieve invulling van de 3%-norm”, onder het deel 2.1.2 
“Strategische onderzoekscentra”, stelde deze beleidsbrief verder: 

De strategische onderzoekscentra (SOC’s) zijn belangrijke actoren in het Vlaams 
innovatielandschap. Zij vervullen de brugfunctie tussen het fundamenteel en het toegepast 
onderzoek. Gelet op hun centrale rol in de innovatieketen blijven we de slagkracht en 
impact van de strategische onderzoekscentra imec, VITO, VIB en Flanders Make verhogen.  
 
Imec  
Op basis van de uitstekende resultaten van de evaluatie werd er met ingang van 2017 aan 
Imec een jaarlijkse dotatie van 108 miljoen euro toegekend, een structurele opstap van 30 
miljoen euro per jaar. De fusie met iMinds anticipeert op de toenemende integratie van 
hardware- en software-innovatie en moet de sterkte op gebied van onderzoek en 
samenwerking van Imec combineren met de sterke focus op valorisatie van IMinds. In het 
nieuwe convenant werd sterk ingezet op deze veelbelovende complementariteit. In 2018 
ligt de beleidsfocus op het verder uitbouwen van de ‘City of Things’-proeftuin en het 
uitdragen van de eerste lessen die hier getrokken zijn door het opstarten van projecten in 
andere Vlaamse steden. We doen dit concreet via een open oproep vanuit het Agentschap 
Innoveren & Ondernemen. Een ander speerpunt betreft de uitbouw van de testomgeving 
rond autonome voertuigen. In samenwerking met Imec investeren we zwaar in de opzet 
van een grootschalig testproject op de E313, in het kader van een Europese samenwerking 
tussen autobouwers en de telecomsector. We willen als Vlaanderen het voortouw nemen 
in deze ontwikkeling, voortbouwend op Imec-expertise, en in samenwerking met onze 
ondernemingen. Imec blijft ook zijn ondersteunende rol bij innovatie in de mediasector 

 
35 Zie https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1203690 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1203690
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vervullen. Imec lanceerde samen met MediaNet Vlaanderen het ‘SmartMedia Meetups’-
initiatief om samenwerking rond media en innovatie te ondersteunen, de kick-off hiervan 
vond eind september plaats in De Krook in Gent. In samenwerking met mijn collega 
bevoegd voor Media en de mediasector evalueren we in het komende jaar de werking van 
het ‘SmartMedia Meetups’-initiatief.  

 

Flanders Make  
Flanders Make heeft de ambitie om een sleutelrol te spelen in de transitie Industrie 4.0 in 
Vlaanderen, dit in samenwerking met Imec. In 2017 werd expertise van de beide partners 
in hun respectievelijke ICON-instrumenten ingezet ten voordele van de industrie en de 
toekomstige valorisatie van de kennis in dit domein.  
 

De beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2018-201936 is de laatste van de 
regeerperiode 2014-2019.  
 
Onder strategische doelstelling 2, “Investeren in een excellente kennisbasis”, operationele 
doelstelling 2.1 “Streven naar kwalitatieve invulling van de 3%-norm”, onder het deel 2.1.2 
“Strategische onderzoekscentra”, vinden we het volgende: 

Imec  
In 2018 werd de werking van Imec voor het eerst geëvalueerd na de fusie met iMinds. De 
resultaten van deze jaarlijkse evaluatie waren zeer positief zowel op het vlak van 
excellentie, publicaties en impact. Dit jaar werd de integratie van iMinds verder 
geconcretiseerd en werd er meer ingezet op venturing en spin-offs met Imec.istart, 
Imec.scale-ups en Imec.Expand. Tevens was er aandacht voor outreach-activiteiten met de 
mobiele “Techpeditie”, die georganiseerd werd in 12 steden, waar de bezoeker zelf kon 
ervaren hoe technologie de kwaliteit van ons leven in de toekomst zal bepalen. Voorts 
werkt Imec samen met de Mediahub Brussel, onder andere in het kader van de organisatie 
van zogenaamde ‘SmartMedia Meetups’. In het najaar was Imec prominent aanwezig op 
Supernova waar een Smart-City-project van de stad Antwerpen werd voorgesteld. In 2018 
en 2019 ligt de beleidsfocus op het verder uitbouwen van de ‘City of Things’-proeftuin en 
het uitdragen van de eerste lessen die getrokken zijn door het opstarten van projecten in 
andere Vlaamse steden. De lessen uit ‘City of Things’ (zowel de proeftuin als de diverse 
projecten) zal Imec ook meenemen in het uittekenen van een “Open City”-architectuur voor 
een slim Vlaanderen, die ervoor moet zorgen dat de smart-city-initiatieven van de 
verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen met elkaar kunnen samenwerken 
(interoperabel zijn) en elkaar kunnen versterken. 
 
Flanders Future Techfund  
Op voorstel van de minister bevoegd voor Wetenschap en Innovatie besliste de Vlaamse 
Regering37 tot de oprichting van een Flanders Future Techfund. Met dit nieuwe fonds willen 
we het potentieel van de toptechnologie van onze Vlaamse strategische onderzoekscentra 
en speerpuntclusters zo breed mogelijk benutten, door te mikken op de doorontwikkeling 
en valorisatie van verschillende parallelle toepassingen. Met dit fonds willen we de basis 

 
36 Zie https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1279542 
37 Op 29 maart 2019.  

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1279542
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leggen voor een nieuwe generatie Vlaamse wereldspelers. Het krijgt een startkapitaal van 
75 miljoen euro, dat op termijn met 300 miljoen euro kan aangroeien. We voeren ook 
gesprekken met het European Investment Fund (EI met het oog op een mogelijke co-
investering in dit instrument. 
 

Onder strategische doelstelling 4 “Investeren in ruimte en infrastructuur om te ondernemen”, 
onder het deel 4.1 “Het kader creëren voor de digitale economie van de toekomst”, vinden we 
onder “Werking 2018-2019” het volgende:  

Samen met mijn collega bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken zullen we de data 
van de Vlaamse overheid klaarmaken om het terrein voor te bereiden voor de komst van 
zelfrijdende voertuigen. We gebruiken overheidsdata als enabler voor open innovaties in 
verkeersinfrastructuur gericht op geconnecteerd en autonoom vervoer. We voeren dit 
project uit in partnerschap met imec (in het kader van City of Things en Slimme 
Autosnelwegen). 

 
Wat opvalt in hogervermelde regeringsdocumenten is dat NERF er nergens in vermeld wordt.  
 

3.2.4. Regeerperiode 2019-2024 
In de huidige regeerperiode is er op dit ogenblik enkel de Beleidsnota Economie, 
Wetenschapsbeleid en Innovatie. Imec en de andere strategische onderzoekscentra worden in de 
beleidsnota vermeld in een aantal doelstellingen. 
 
Onder de transversale strategische doelstelling 5 “Innovatie voor klimaatneutrale oplossingen in 
de industrie”, in het onderdeel “Onderzoek en innovatie door bedrijven” van deze beleidsnota, 
vinden we: 

We investeren volop in onderzoek en ontwikkeling naar duurzame energie‐ en 
klimaatoplossingen. Energyville is de onderzoekssamenwerking tussen KU Leuven, VITO, 
Imec en UHasselt in het domein van duurzame energie en intelligente energiesystemen. De 
Blauwe Cluster en UGent zijn in complementaire gebieden sterk. Door het samenbrengen 
van de expertise van onderzoekspartners streven we naar een stevige verankering van 
excellent innovatief energieonderzoek in Vlaanderen. 
 

Onder het beleidsveld “Economie” in het onderdeel “Een vlotte toegang tot financiering en 
risicokapitaal” wordt gesteld dat: 

Flanders Future Techfund 
We bouwen het Flanders Future Techfund (FFTF) met zorgvuldigheid uit. We streven er 
naar een waarborging via het EIF tot stand te brengen. We voorzien een bijkomende 
kapitaalverhoging of een aandeelhouderslening, zodat het fonds zijn rol voor de brede 
valorisatie van de technologieplatformen uit Vlaams onderzoek ten volle kan vervullen. We 
onderzoeken de mogelijkheid van de uitbouw van extra investeringsfondsen bij de 
universiteiten, Strategische Onderzoekscentra (SOC’s) en speerpuntclusters zodat zij 
optimaal kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van het FFTF. We garanderen dat 
steeds minstens 10% private inbreng vervuld blijft op het niveau van het fonds. 
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Onder het beleidsveld “Innovatie” in het onderdeel “Topinstituten slaan de brug tussen wetenschap 
en toepassing”:  

Duurzame groei van de Strategische Onderzoekscentra verzekeren 
We zetten de ingeslagen weg verder, maar maken ook werk van een duurzaam 
financieringsmodel voor onze vier strategische onderzoekscentra (VITO, Imec, VIB en 
Flanders’ Make) om hun langetermijngroei te verzekeren, onder meer via een toegang tot 
het Flanders Future Techfund. We sporen hen aan om de verbindende rol die ze opnemen 
tussen het onderzoek en het Vlaamse economische en maatschappelijke weefsel te 
versterken. 
 
We onderzoeken of intersoc‐initiatieven zoals NeuroElectronics Research Flanders (NERF) 
en Energyville navolging verdienen. We toetsen de haalbaarheid van een intersoc‐werking 
rond digitale toepassingen en nieuwe productietechnieken gericht op de grote 
arbeidsmarktuitdagingen. We willen inzetten op onderzoek om meer mensen via 
technologische ondersteuning, zoals via cobots, te activeren en duurzaam aan het werk te 
houden. 
 
Voor de aansturing van de SOC’s hanteren we relevante impactindicatoren. We gaan 
intensief samenwerken met de SOC’s en FIT om de bijdrage van de SOC’s aan de 
internationale uitstraling van Vlaanderen te ontwikkelen. We zetten tijdig de nodige 
stappen om de meerjarige convenants te evalueren en te vernieuwen. 
 
… 
 
Imec 
Het Interuniversitair Micro‐Elektronica Centrum (Imec) is het grootste Europese 
onderzoekscentrum op het gebied van nano‐elektronica, nanotechnologie, 
ontwerpmethodes en technologieën voor ICT‐systemen. Naast Vlaanderen heeft Imec 
vestigingen in Nederland, Taiwan, de Verenigde Staten, China, India en Japan. Door de fusie 
met iMinds in 2016 werd de hardwarekennis van Imec aangevuld met een solide expertise 
in software. De jaarlijkse omzet groeide de laatste jaren tot 583 miljoen euro (2018). 
 

Onder het beleidsveld “Innovatie” in het onderdeel “Het gebruik van kennis stimuleren voor meer 
impact” tenslotte, vinden we voor de strategische onderzoekscentra in het algemeen:  

Bij de volgende hernieuwing van de aansturingsovereenkomsten i.v.m. onderzoek met 
universiteiten en hogescholen, SOC's, speerpuntclusters en andere betoelaagde actoren, 
hanteren we impactindicatoren die over het geheel consistent zijn met de uitbouw van 
het Vlaamse innovatie‐ecosysteem. 
 
Vernieuwend omgaan met valorisatie van kennis 
We schakelen een versnelling hoger in het toegankelijk maken van kennis van 
universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra en de wetenschappelijke 
instellingen, in het bijzonder voor kleinere bedrijven. We organiseren een dialoog tussen 
de bedrijfswereld en de kennisinstellingen om na te gaan hoe we een vorm van 
vraaggedreven (‘Flipped’) ’Technology Transfer’ kunnen uittesten, waarbij de vraag kan 
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vertrekken vanuit ambitieuze ondernemers, vanuit de markt en/of vanuit 
maatschappelijke noden. 

 
Verder gaat de beleidsnota nog in op een aantal thema’s die voor alle strategische 
onderzoekcentra van belang zijn, onder meer de doelstelling om het clusterbeleid goed af te 
stemmen met de werking van de SOC’s en de andere actoren in het innovatielandschap.  
Dit sluit ook aan bij Open Science, een ander belangrijk aandachtspunt van de beleidsnota en 
waarvan de Vlaamse Regering voluit de kaart wil trekken in Europees verband. Het is de bedoeling 
dat de kennisinstellingen verantwoordelijk gemaakt worden om hierrond een beleid te voeren. 
Wetenschappelijk onderzoek, gefinancierd met publieke middelen dient zo snel mogelijk publiek 
toegankelijk te worden, volgens het principe ‘zo open als het kan, zo gesloten als nodig’. Dit gaat 
zowel op voor toegang tot publicaties als voor toegang tot de achterliggende onderzoeksdata. De 
implementatie van het Open-Science-beleid gebeurt in nauw overleg met alle betrokken actoren 
en stakeholders en met voldoende aandacht voor het carrièrematig waarderen en valoriseren van 
een Open-Science-mentaliteit, bijvoorbeeld via altmetrics. 
Om de onderzoeksinformatie te ontsluiten, zal met de SOC’s overlegd worden om FRIS (Flanders 
Research Information Space) hiervoor in te zetten. 
 
De Vlaamse Regering schuift ook investeringen in infrastructuur voor O&O naar voren als één van 
de prioriteiten voor de komende jaren. Het is de bedoeling om de Vlaamse roadmap voor 
onderzoeksinfrastructuur te actualiseren vanuit een strategisch langetermijnperspectief waarbij 
ook hiervoor samengewerkt wordt tussen het onderzoekslandschap – waaronder de strategische 
onderzoekscentra – en het bedrijfsleven. 
 
Op inhoudelijk vlak wenst de Vlaamse Regering ook te onderzoeken hoe de SOC’s kunnen 
samenwerken rond het thema van circulaire economie.  
 
Daarnaast wordt ook aangestipt dat er ingezet wordt op een intensieve samenwerking met 
Flanders Investment & Trade (FIT) om de bijdrage van de SOC’s aan de internationale uitstraling 
van Vlaanderen te ontwikkelen (cf. supra). Hierbij is het onder meer de bedoeling dat het aantal 
technologieattachés versterkt wordt om ook de toptechnologie van de strategische 
onderzoekscentra – naast die van de Vlaamse bedrijven en clusters – te helpen verspreiden op 
buitenlandse strategische markten om zo investeringen in die sectoren binnen te halen. 
 
Verder wordt specifiek voor Imec voor 2020 vooropgesteld (cf. JOP38 Departement EWI 2020) dat 
het vanuit het continuïteitsperspectief belangrijk is dat Imec nieuwe inhoudelijke waarde blijft 
bieden aan zijn huidige industriële partners en erin slaagt om bijkomende bedrijven te overtuigen 
van zijn onderzoeksaanbod. Het is eveneens belangrijk om voldoende groei te realiseren binnen 
de domeinen van artificiële intelligentie, machine-learning, cybersecurity, neuromorphic-
computing, quantum-computing, enz.  
Het JOP 2020 stelt dan ook dat het (voor Imec) essentieel zal zijn om een duidelijke 
onderscheidende factor/eigenschap (“differentiator” genoemd in het JOP 2020) te identificeren als 
onderzoekscentrum, om het verschil te kunnen maken zowel op lokaal als op internationaal vlak. 
 

 
38 JOP staat voor jaarondernemingsplan.  
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Imec heeft volgens het JOP 2020 ook een belangrijke doelstelling om, samen met andere actoren 
binnen het bedrijfsleven en het onderzoekskader, Vlaanderen prominenter op de kaart te zetten 
op het gebied van artificiële intelligentie en cyberveiligheid binnen Europa. 
 
Verder stelt het JOP 2020 dat er wordt gestreefd naar een structurele samenwerking tussen Imec, 
Fraunhofer-Gesellschaft (Duitsland) en Laboratoire d’éléctronique des technologies de 
l’information (Frankrijk), financieel gesteund door de Europese Commissie binnen Horizon Europe. 
 
Tot slot voegt het JOP 2020 eraan toe dat het ook de missie van Imec is om nieuwe 
platformtechnologieën verder te ontwikkelen en tot maturiteit te brengen en dit voornamelijk 
binnen de domeinen van ICT, gezondheidszorg en energie. Het Flanders Future Tech Fund van de 
Vlaamse overheid is een belangrijke financieringsbron om de ontwikkeling van deze platformen te 
versnellen. Verder zullen de acties in het kader van de ‘Imec Innovation Services’, waarmee Imec 
kmo’s en start-ups laagdrempelig toegang verleent tot geavanceerde technologie, in 2020 verder 
uitgebouwd worden (verbreding van het aanbod). 
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4. Doelstellingen van de evaluatie en beoogde resultaten 
 
4.1. Uitgangspunten voor evaluaties vanaf 2020 

In de beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-2024 wordt in het kader van de 
doelstelling “een beleid gedreven door feiten en cijfers” het engagement aangegaan om de 
evaluatie-agenda van het departement nauwgezet uit te voeren. Hierbij wordt gespecifieerd dat 
de proportionaliteit van de evaluatie-aanpak in functie van de omvang van de betrokken 
organisaties en budgetten bekeken zal worden met het oog op de efficiënte besteding van tijd en 
middelen. 

Dit engagement werd door de evaluatiecel van het Departement EWI geconcretiseerd in de eigen 
beleidsplanning voor de periode 2020-2024 en in een visienota inzake de rationalisatie van de 
evaluaties39.  

In deze documenten werden ook een aantal uitgangspunten uitgetekend voor de vanaf 2020 uit 
te voeren evaluaties. Deze uitgangspunten40 zijn: 

1. Alle evaluatiebepalingen uit de regelgeving (dus o.a. het convenant) moeten aan bod 
komen. 

2. Er wordt gestreefd naar evolutie in de evaluatie (geen “platgetreden paden”).  
3. De geplande evaluatie beoogt een goed evenwicht tussen het ex-post- en het ex-

antegedeelte ervan. Vanuit die optiek zal er meer dan bij voorgaande evaluaties aandacht 
besteed worden aan het ex-anteluik41.  

4. Een systeembenadering zal ingebracht worden waar mogelijk/nuttig. In eerste instantie 
wordt uitgegaan van het WTI-systeem en de doelstellingenkaders waarin dit is ingebed. 

 
4.2. Doelstellingen evaluatie Imec 

De doelstellingen voor de evaluatie van Imec zijn eerder impliciet verwoord in zowel het W&I-
decreet als in het convenant. Er is enkel sprake van een evaluatie van de algemene werking en dit 
op basis van de strategische en operationele doelstellingen en op basis van de KPI’s.  

In het convenant zijn wel bepalingen opgenomen over de elementen die in de evaluatie aan bod 
moeten komen (zie ook deel 2).  
Zoals verder aangegeven in deel 3.1 is het ook de bedoeling om evolutie in de evaluatie te brengen. 
Dit geldt in het bijzonder voor Imec, dat al meerdere keren werd geëvalueerd, nl. diepgaand in 
2006, een meta-evaluatie in 2011 en een individuele evaluatie aangevuld met een systemisch luik 
in 2016. Een aandachtspunt in de evaluatie van 2021 is uiteraard de nieuwe structuur van Imec en 
dit naar aanleiding van de fusie met iMinds. Vanuit die optiek bekeken, is deze evaluatie eigenlijk 
een evaluatie van 2 SOC’s.  
Een specifieke aanpak voor de evaluatie van 2021 is dan ook aangewezen, met minstens een 
terugblik op de evaluaties van beide SOC’s uitgevoerd in 2016.  
 

 
39 Deze documenten zijn gefinaliseerd maar dienen intern nog hiërarchisch gevalideerd te worden.  
40 De eerste twee uitgangspunten waren voordien ook al geldig, maar worden hier ter herinnering hernomen.  
41 Dit zou het ex-postluik in principe ook lichter moeten maken.  
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4.3. Hoofdlijnen van de evaluatie 
Zoals hoger aangegeven, zal de evaluatie zich zowel op het verleden als op de toekomst richten, 
waarbij een goed evenwicht tussen beide delen wordt nagestreefd. Hieronder worden de 
hoofdlijnen voor deze beide onderdelen van de geplande evaluatie weergegeven.  
 
Ex-postluik 
• Alle elementen gevraagd in het convenant moeten aan bod komen (cf. supra).  
• Gebeurt op een hoog aggregatieniveau:  

o Realisatie beleidsplan: doelbereiking (incl. resultaten) en (onderzoeks)management; 
o Bijdrage WTI-beleid; 
o Economische en maatschappelijke impact; 
o Samenwerking (i.h.b. Intersocwerking). 

• Wetenschappelijke impact wordt vooral bepaald op basis van de bibliometrische analyse. 
• Benchmark is voorzien (cf. supra), met volgende aandachtspunten: 

o Financiering en opvolging (bv. op basis van indicatoren); 
o Aansturing van “vergelijkbare” instellingen (binnen en buiten Europa).  

• Het expertenpanel richt zich in zijn ex-postevaluatie vooral op het onderzoeksmanagement, 
de globale wetenschappelijke impact, innovatiekracht/valorisatie42, economische en 
maatschappelijke impact. 

• Specifieke aandachtspunten: 
o Fusie met iMinds: hoe is dit verlopen, wat zijn de impact en gevolgen? 
o Vooropgestelde bedragen voor taken/activiteiten (cf. convenant): hoe verloopt dit en 

is dit in de toekomst nog nodig? Waarom (niet)? 
 

De ex-postzelfevaluatie van het evaluatievoorwerp wordt op een hoog aggregatieniveau 
uitgewerkt met aandacht voor hogervermelde elementen. 
 
Ex-anteluik 
• Meer nadruk op dit luik van de evaluatie (zodat er meer evenwicht is tussen het ex-post- en 

ex-anteluik – cf. supra). 
• Aandacht voor: 

o De toekomstige (economische en maatschappelijke) impact van dergelijke instellingen, 
inclusief het definiëren, het meten/bepalen en de opvolging ervan (o.m. kwalitatieve 
indicatoren). Dit omvat ook (het in kaart brengen van) de impact van dergelijke 
instellingen op maatschappelijke uitdagingen (cf. ex-postluik) en het richten van deze 
instellingen naar die uitdagingen.    

o Toekomstige aansturing en governance.  
o Inpassing in doelstellingenkaders op een hoger aggregatieniveau.  

• Het toekomstgericht onderdeel omvat onder meer: 
o Het opstellen van een eigen toekomstperspectief ten aanzien van het 

evaluatievoorwerp door de dossierbehandelaar/bevoegde afdeling binnen EWI (in 
samenspraak met het kabinet). Dit zal meegenomen worden als een element in het 
geheel van de evaluatie. 

 
42 Onder meer op basis van een technometrische analyse.  
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o Het opstellen van het ex-anteluik van de zelfevaluatie door het evaluatievoorwerp dat 
meegenomen wordt in het geheel van de evaluatie43.  

 

⇒ Het expertenpanel wordt ook en meer dan in vorige evaluaties ingezet om bij te dragen tot 
het adviseren over de toekomst. Op basis van de uitgewerkte toekomstplannen (instelling en 
EWI/kabinet) worden (afzonderlijke) toekomstgerichte sessies opgezet waarin het panel 
enerzijds met het evaluatievoorwerp en anderzijds met de beleidsmakers (EWI en kabinet) 
interageert met het oog op een weloverwogen expertenadvies over de toekomst van het 
evaluatievoorwerp in kwestie. 

⇒ De ex-antezelfevaluatie van het evaluatievoorwerp evenals de toekomstvisie van het beleid 
vormen belangrijke input voor de beleidssessies van het panel.  

De panelbijdrage tot het ex-anteluik van de evaluatie zal dus groter zijn dan bij de vorige 
evaluaties het geval was. 

 
4.4. Beoogde resultaten van de evaluatie 

Als resultaten van de evaluatie worden minstens verwacht: 
1. Analyse en beoordeling van (minstens) de periode 2016/2017 tot op vandaag in termen van: 

a) Implementatie en realisatie van de beleidsdoelstellingen opgenomen in het 
convenant en in de strategische planning/beleidsplanning (Imec en iMinds). 

b) Implementatie en realisatie van de fusieoperatie (onder meer in het licht van de 
strategische planning/beleidsplanning). 

c) Gevoerd (onderzoeks)beleid en governance. 
d) Geleverde wetenschappelijke, economische en maatschappelijke prestaties en 

impact (waaronder onder meer de innovatiekracht/valorisatie).  
e) Lokale verankering en meerwaarde ten aanzien van het Vlaamse WTI-beleid, 

klanten en doelgroepen, belanghebbenden. 
f) Regionale, nationale en internationale samenwerking.  
g) Financiering van (de werking) van Imec, met bijzondere aandacht voor de 

verdeelsleutel van de werkingssubsidies, de investeringssubsidies, het Flanders 
Future Techfund. 

h) Systeemblik: inpassing in en bijdrage tot de doelstellingenkaders op verschillende 
niveaus (Vlaamse WTI-beleid, Vlaams beleid, Regional Innovation Scoreboard, EU-
doelstellingen (waaronder de Green Deal), Grand Challenges).  

i) Evolutie sinds de vorige evaluaties (van Imec en iMinds). 
2. Analyse en beoordeling van de toekomstplannen van Imec in termen van: 

a) Doelstellingen, ambities en prestaties. 
b) Maatschappelijke en economische ambities en vooropgestelde paden naar impact. 
c) Toekomstige aansturing en opvolging. 
d) Toekomstplannen versus Vlaamse beleidsambities voor de toekomst.  
e) Systeemblik: inpassing in en bijdrage tot de doelstellingenkaders op verschillende 

niveaus (Vlaamse WTI-beleid, Vlaams beleid, Regional Innovation Scoreboard, EU-
doelstellingen (waaronder de Green Deal), Grand Challenges).   

 
43 Dit is standaard voorzien in het convenant en dit luik van de verwachte zelfevaluatie omvat onder meer het opstellen 
van een ontwerp van strategisch plan (beleidsplan) voor de periode 2022-2026.   
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3. Conclusies en aanbevelingen. 
 
De evaluatie 2021 van Imec moet leiden tot een eindrapport waarin conclusies en aanbevelingen 
betreffende de toekomst zijn opgenomen en de resultaten van deze evaluatie zullen – conform 
het convenant – de basis vormen voor het opstellen van een nieuw convenant. 
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5. Draagwijdte en krijtlijnen van de evaluatie 
 
De evaluatie dient, zoals mag blijken uit deel 4 hierboven, ruimer te worden opgevat dan wat 
strikt genomen is aangegeven in het lopende convenant. De draagwijdte en de krijtlijnen van de 
verwachte evaluatie worden verder verduidelijkt a.d.h.v. evaluatieluiken uitgewerkt volgens de 
structuur van deel 4.3 en rekening houdend met alles wat in deel 4 werd toegelicht.   
 
De evaluatie dient uiterlijk tegen 31 mei 2021 te zijn voltooid. De evaluatie zal onder meer gebruik 
maken van een (compakte44) zelfevaluatie opgesteld door Imec45, die zal bestaan uit een ex-postluik 
en een ex-anteluik, en verder gebaseerd zal zijn op een richtlijn/leidraad met een aantal 
hoofdthema’s die betrekking hebben op het verleden en op de toekomst. Deze richtlijn/leidraad 
wordt in detail weergegeven als Bijlage 1. 
Er werd met Imec afgesproken dat de verwachte zelfevaluatie zal opgeleverd worden conform de 
voorziene timing. Deze timing wordt weergegeven in deel 7.2.2.  
 
Bij de uitvoering van de evaluatie dient ook rekening gehouden te worden de systeeminbedding 
van Imec (cf. deel 4.3).  
 

  

 
44 Omdat Imec jaarlijks omstandig moet rapporteren over zijn activiteiten en prestaties (cf. convenant), zal de 
zelfevaluatie die in deze context wordt verwacht, beperkt worden tot het essentiële en op een hoog aggregatieniveau 
moeten worden uitgewerkt. 
45 Opgesteld door Imec op basis van een richtlijn aangereikt door het Departement EWI en toegespitst op een (beperkt) 
aantal hoofdthema’s of -vragen. 
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6. Evaluatieluiken 
Rekening houdend met de hoger vermelde doelstellingen en beoogde resultaten van de evaluatie 
(zie deel 4), dient de evaluatie minstens te bestaan uit onderstaande evaluatieluiken. De gekozen 
evaluatieonderwerpen (per luik) zijn niet altijd even strikt van elkaar te scheiden. Overlappingen 
tussen de luiken zijn dan ook niet uitgesloten.  
 
Verder is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de evaluatie van Imec vanuit 
verschillende invalshoeken zal worden bekeken. De evaluatie wordt dan ook opgezet vanuit 
verschillende dimensies, met name: 

• Ex post en ex ante. 
• Intern (vanuit het oogpunt van Imec zelf) en extern (vanuit het oogpunt van de 

doelgroepen/klanten en de belanghebbenden).  
• Op zich en vanuit het systeemperspectief. Dit laatste betekent concreet rekening houdend 

met andere actoren/instrumenten betreffende wetenschappelijk onderzoek en dit op 
verschillende beleidsniveaus en hun doelstellingenkaders. 

• Regionaal en internationaal. 

Behalve de ex-post- en ex-antedimensies die expliciet worden weergegeven in afzonderlijke 
onderdelen van de evaluatie (zie de delen hierna), lopen de genoemde dimensies doorheen alle 
onderscheiden evaluatieluiken en worden ze enkel geëxpliciteerd waar nuttig en relevant. 
 

6.1. Ex-postluik van de evaluatie van Imec 
6.1.1. Beleidsplanning en -realisatie 

Imec en iMinds waren tot en met eind 2016 afzonderlijke strategische onderzoekscentra die begin 
2017 werden gefusioneerd tot het “nieuwe” Imec. Voorafgaand aan deze fusie en als onderdeel van 
(het ex-anteluik van) de evaluaties van Imec en iMinds stelden beiden een strategisch beleidsplan 
op voor de periode 2017-2021. Beide plannen vormden de basis voor de strategie van de 
gefusioneerde SOC voor de periode 2017-2021 (cf. ook het convenant 2017-2021). Dit luik van de 
evaluatie van (het “nieuwe”) Imec zal dan ook betrekking hebben op de periode vanaf 2016/2017 
(met andere woorden vanaf de vorige evaluaties uitgevoerd in 2016) tot en met vandaag.  
Zowel de strategische beleidsplanning als de uitvoering en realisatie ervan en dit rekening 
houdend met de implementatie van de fusie en van de vooropgestelde strategieën, dienen in dit 
deel van de evaluatie aan bod te komen (interne blik). Dit alles dient ook te worden uitgewerkt 
tegen de achtergrond van het systeem/de systemen waarin Imec was en is ingebed. Hierbij wordt 
trapsgewijs uitgegaan van het Vlaamse WTI-systeem (en -beleid) met zijn actoren en 
doelstellingenkaders, het Vlaamse beleid en de hierbij horende actoren en doelstellingenkaders (cf. 
Visie 2050, Vizier 2030 en het Regional Innovation Scoreboard (RIS)), het EU-beleid en 
- doelstellingen en de globale doelstellingen (o.a. Grand Challenges). Er wordt met andere woorden 
ook verwacht dat voor de beschouwde periode wordt nagegaan in welke mate de strategische 
doelstellingen pasten in en hebben bijgedragen tot de doelstellingen van de eerder vermelde 
niveaus (externe blik of Imec gezien binnen de vermelde systemen) en dit in relatie tot de andere 
relevante actoren binnen deze niveaus.  
 
In dit onderdeel kan vanuit de analyse en beoordeling van de beleidsplanning en -realisatie ook 
de meerwaarde van Imec als SOC en dit voor de opeenvolgende systemen bepaald worden, en dit 
zowel in termen van (de bijdrage tot de) realisatie van doelstellingen als ten aanzien van andere 



Vlaamse overheid - Departement EWI  pagina 37 van 56  

relevante actoren in deze systemen. Samenwerking en netwerking in deze systemen kunnen in dit 
onderdeel ook in kaart worden gebracht en de vastgestelde meerwaarde kan verder verdiept 
worden ten aanzien van klanten, doelgroepen en belanghebbenden. Op het vlak van samenwerking 
dient specifieke aandacht te gaan naar de intersoc-werking, maar verder dient ook de regionale, 
nationale en internationale samenwerking in kaart te worden gebracht.  
 
Een ander aspect betreft de lokale verankering van Imec en dit ook in vergelijking met de 
voorgaande (beheers)periode. Belangrijk punt hierbij is de evolutie van de lokale verankering van 
Imec ten opzichte van de situatie voor de fusie eind 2016 van Imec en iMinds. Met andere woorden, 
is de som groter/beter/optimaler geworden dan de individuele lokale verankering die beide delen 
(al) hadden voor de fusie en heeft de fusie in dat opzicht een meerwaarde opgeleverd? 
 
Specifieke aandacht dient ook te gaan naar de beleidsdoelstellingen die betrekking hebben op de 
realisatie van maatschappelijke impact, waarbij dit laatste ruimer dan enkel (activiteiten 
betreffende) wetenschapscommunicatie dient te worden geïnterpreteerd.  
Wat wetenschapscommunicatie betreft, dient in het bijzonder de relatie met de RVO-Society te 
worden onderzocht met het oog op maximale interactie, afstemming, samenwerking, effectiviteit 
en efficiëntie (cf. convenant 2017-2021 Imec en convenant 2018-2022 (incl. addendum) RVO-Society). 
 
Een vergelijking met de voorgaande (beheers)periode wordt ook verwacht voor alle elementen 
vermeld in dit luik en rekening houdend met de doorgevoerde fusie.  
 

6.1.2. Werking, aansturing en governance 
In dit onderdeel is het de bedoeling dat de werking, aansturing en governance van Imec over de 
afgelopen periode worden onderzocht en dit in het licht van zowel de strategische beleidsplanning 
als de fusie met iMinds. Hierbij moet ook bekeken worden hoe de werking, aansturing en 
governance is geëvolueerd/gewijzigd ten opzichte van de periode 2011-2016 en dit met het oog op 
de optimale integratie van beide vroegere SOC’s. De fusie was er immers ook op gericht om de 
sterktes van beide voormalige SOC’s te bundelen en de hardware (Imec) en software (iMinds) bij 
elkaar te brengen. Tevens dienen de zwaktes, opportuniteiten en uitdagingen die zich in 2016 
stelden (cf. evaluatie 2016) bekeken te worden vanuit het oogpunt van de fusie en dient 
geanalyseerd en beoordeeld te worden of, hoe en in welke mate deze werden meegenomen in de 
fusieoperatie en de strategische planning en welke resultaten dit heeft opgeleverd (bv. in termen 
van efficiëntie en effectiviteit).  
De werking, aansturing en governance dienen ook geanalyseerd en beoordeeld te worden specifiek 
vanuit het oogpunt van het onderzoeksbeleid en onderzoeksmanagement en in functie van de 
verwachte valorisatie en innovatiekracht.  
Specifieke aandacht dient ook te worden besteed aan de organen die naar aanleiding van de fusie 
in de schoot van Imec werden opgericht (CCU en Vlaamse Industrieraad; zie ook deel 1.2.1), aan hun 
specifieke werking en aan hun bijdrage tot de algemene werking, aansturing en governance van 
Imec.  
 
In dit onderdeel kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen het interne en het externe 
perspectief op de werking, aansturing en governance. In het eerste geval betreft het de wijze 
waarop Imec zich intern organiseert met het oog op zowel een optimale werking, aansturing en 
governance als de realisatie van de strategische doelstellingen (interne doorvertaling, 
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streefwaarden en realisaties, interne werking, enz.), terwijl het tweede eerder betrekking heeft op 
de werking, aansturing en governance van Imec vanuit (het Vlaams) beleidsoogpunt. Met dit laatste 
wordt vooral de inbedding in en afstemming op de Vlaamse beleidsdoelstellingen van de 
instellingdoelstellingen bedoeld en de wijze waarop dit en de realisatie van deze doelstellingen 
wordt opgevolgd (bv. en onder meer in termen van KPI’s). Een vergelijking met 
onderzoeksinstellingen met een opdracht vergelijkbaar met een SOC (i.e. excellent strategisch 
basisonderzoek vertaald in valorisatie en innovatie) zowel binnen als buiten Europa lijkt 
aangewezen voor dit onderdeel.  
Een specifiek aandachtspunt is de structuur van Imec (Imec internationaal, enz. – cf. het convenant 
2017-2021 van Imec).  
 
Verbonden aan de eigenlijke werking van Imec is de financiering ervan. In de periode 2017 tot op 
vandaag heeft Imec substantiële subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid. Niet alleen is de 
subsidie die tot en met 2016 werd toegekend aan iMinds overgegaan naar (het “nieuwe”) Imec na 
de fusie, maar verder werden ook een aantal specifieke investeringsprovisies toegekend aan Imec 
(zie Tabel 1 voor een overzicht ter zake). Daarnaast genereert Imec ook heel wat externe inkomsten 
om het geheel van haar activiteiten en structuren te financieren. In dit onderdeel van de ex-
postevaluatie dient een analyse en beoordeling van de globale financiering van Imec en van de 
aanwending van de subsidies te gebeuren en dit op een hoog aggregatieniveau (inkomsten, 
uitgaven), gerelateerd aan de ingezette personele middelen en verdeeld over de belangrijkste 
(onderzoeks)thema’s en -activiteiten. Een specifiek aandachtspunt is de verdeelsleutel van de 
subsidies over een aantal specifieke rubrieken die in het convenant 2017-2021 (en voor het eerst) 
werd vooropgesteld. De achterliggende reden voor de invoering van deze verdeelsleutel situeert 
zich in de fusie tussen Imec en iMinds en de bekommernis hierbij dat de samengevoegde 
activiteiten zouden kunnen rekenen op middelen in de grootteorde van de subsidies die voor de 
fusie gebruikelijk waren. De plaats en de rol van de activiteiten die van iMinds werden 
overgedragen naar (het “nieuwe”) Imec vormen hierbij een aandachtpunt. De vraag die zich onder 
meer stelt, is of de verdeelsleutel geleid heeft tot de beoogde resultaten en of het al dan niet nodig 
is deze in de toekomst aan te houden en waarom (niet).  
 

 

Tabel 1 – Overzicht subsidies Imec (en iMinds) over de begrotingsjaren 2016 tot en met 2020i (in miljoen euro) 
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Wat ook aan bod dient te komen in het kader van de werking, aansturing en governance is de 
relatie tot en de aanwending van het Flanders Future Techfund (FFTF) tot nu toe. Opgezet als 
vehikel om nieuwe technologieën die o.a. onderzoekscentra en de universiteiten ontwikkelen, 
breder in te zetten, raakt het ook aan de valorisatiestrategieën en -mogelijkheden van Imec. De 
bedoeling is om na te gaan in welke mate het FFTF wordt gebruikt of is ingebed in de werking 
van Imec of waarom dit (nog) niet is gebeurd.  
 
Verder zijn er nog de projecten en investeringen die in de loop van de afgelopen periode aan Imec 
werden toevertrouwd (cf. Tabel 1) en die geanalyseerd en beoordeeld dienen te worden in het licht 
van de werking, aansturing en governance van Imec. Bijzondere aandachtspunten hierbij zijn het 
NERF-initiatief binnen Imec en de bijdrage van Imec tot NERF en omgekeerd.  
 
Een ander aspect dat onderzocht dient te worden, is de evolutie die Imec algemeen en op het vlak 
van werking, aansturing en governance heeft doorgemaakt sinds de vorige (beheers)periode. 
Hierbij dient voor de vorige (beheers)periode dus de vergelijking gemaakt te worden met iMinds 
én met Imec, waarbij ook wordt geanalyseerd en beoordeeld of, hoe en in welke mate de 
aanbevelingen uit de evaluaties 2016 werden geïmplementeerd. De invloed van de fusie op de 
((on)mogelijkheid tot) implementatie van deze aanbevelingen dient hierbij ook in aanmerking te 
worden genomen. 
  
 

6.1.3. Resultaten en impact 
In dit onderdeel wordt een analyse en beoordeling van de resultaten en de impact van Imec 
verwacht, aangevuld met een vergelijking hiervan met de resultaten en impact vastgesteld in de 
vorige (beheers)periode. Hierbij dient opnieuw rekening gehouden te worden met het feit dat dit 
laatste betrekking heeft op zowel Imec als op iMinds (cf. fusie van beide instellingen).  
 
Dit luik van de evaluatie heeft in elk geval betrekking op de verwezenlijkingen van Imec op de 
prestatie-indicatoren, maar deze zijn op zich onvoldoende om bv. een kwalitatief beeld te krijgen 
van de resultaten en impact van Imec. Het is de bedoeling dat de prestaties en impact van Imec 
niet alleen beoordeeld worden in termen van de hoger vermelde prestatie-indicatoren maar ook 
op basis van meer en andere gegevens.  
Bovendien zijn de prestatie-indicatoren onder meer een manier om de externe opvolging mee 
vorm te geven (cf. deel 6.1.1) en de vraag die zich dan ook stelt, is of de set van KPI’s uit het 
convenant een goed beeld hebben gegeven van de prestaties en resultaten van Imec en of de 
overeenstemmende streefwaarden al of niet voldoende ambitieus waren. Een andere vraag die 
zich stelt is of de set van KPI’s op zich voldoende is voor de externe opvolging van Imec.  
 
Specifiek is het de bedoeling dat de resultaten en impact van Imec – en dit minstens vanaf 
2010/2011 – worden geanalyseerd en beoordeeld bijvoorbeeld op het vlak van wetenschappelijk 
onderzoek. Voor de periode tot en met 2016 betreffen deze prestaties en impact zowel deze van 
Imec als van iMinds.  
Een bijzonder aandachtspunt zijn de prestaties en resultaten die Imec met betrekking tot NERF 
kan voorleggen en wat betreft de (verdere) realisatie van de cleanroom en bijhorende 
infrastructuur en middelen.  
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Daarnaast dient ook specifieke aandacht te worden besteed aan de valorisatie die in de periode 
minstens vanaf 2017 heeft plaatsgevonden, maar ook nog eerder (vanaf 2010/2011), en dit uitgaande 
van de portfolio’s tot en met 2016 van iMinds en Imec. De valorisatie(kracht) en innovatie die Imec 
kan voorleggen, is een belangrijk deel van de opdracht als SOC en is ook een element dat kan 
aangewend worden in het kader van het FFTF.   
 
Daarnaast is het de bedoeling dat ook de impact van Imec wordt nagegaan en beoordeeld en dit 
zowel wetenschappelijk (cf. supra), maatschappelijk, economisch en internationaal als 
beleidsmatig en dit bekeken over de periode vanaf 2010/2011.  
In het algemeen is het wat de maatschappelijke, economische en internationale impact van Imec 
betreft, de bedoeling om t.o.v. de evaluatie van 2011 – waar nodig of van toepassing - een meer 
onderbouwde analyse en beoordeling te maken dan toen mogelijk was of toen kon worden 
gemaakt en betreffende analyse en beoordeling ook op een langere periode te laten slaan (cf. 
infra). Aangezien impact zich meestal pas op (middel)lange termijn manifesteert, is het in 2021 
wellicht mogelijk om over bepaalde aspecten meer gefundeerde uitspraken te doen wanneer de 
periode van 2011 tot en met 2021 in aanmerking wordt genomen.  
 
Voor de periode 2011 tot en met 2016 betreft het uiteraard de maatschappelijke, economische en 
internationale impact van de toenmalige SOC’s Imec en iMinds, terwijl het in de periode daarna de 
gefusioneerde SOC Imec betreft. Er zal moeten nagegaan worden in welke mate de impact waarvan 
sprake voor de periode 2011 tot en met 2016 gecombineerd kan worden tot “gezamenlijke” impact 
die kan gerelateerd worden aan de impact die in de periode vanaf 2017 werd gegenereerd.  
 
Tot slot wordt ook een analyse en beoordeling verwacht van de mate waarin en de wijze waarop 
Imec de aanbevelingen betreffende prestaties, resultaten, impact, enz. van de evaluaties van 2016 
heeft geïmplementeerd en waarom (niet). 
 
Een laatste element betreft de beleidsmatige impact van Imec als SOC die nader geanalyseerd en 
beoordeeld kan worden.  
 

6.2. Ex-anteluik van de evaluatie van Imec 
Het is de bedoeling dat het toekomstluik van de evaluatie een even belangrijke deel vormt als het 
ex-postluik, zodat een maximaal leereffect voor alle partijen kan bekomen worden.  
Dit luik van de evaluatie zal onder meer moeten steunen op een SWOT-analyse volgend uit het ex-
postluik ervan én op de toekomstplannen en ambities van zowel Imec als de (Vlaamse) 
beleidsmakers en dient gekaderd te worden in de opeenvolgende (beleids)systemen en 
doelstellingenkaders zoals geschetst in deel 6.1.1.  
 
Dit deel van de evaluatie zal zich richten op de vooropgestelde strategie en de hieraan verbonden 
doelstellingen, ambities en prestaties/resultaten en op de te realiseren impact. Specifiek voor wat 
de maatschappelijke impact betreft, wordt verwacht dat er strategieën worden ontwikkeld en 
voorgesteld gericht op het realiseren van dergelijke impact (“paden naar maatschappelijke 
impact”), waarbij deze impact ruimer moet worden geïnterpreteerd dan louter 
Wetenschapscommunicatie.  
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De analyse en beoordeling zal ook moeten aangeven of, hoe en in welke mate de vooropgestelde 
doelstellingen en ambities passen in en kunnen bijdragen (o.m. via de vooropgestelde prestaties) 
tot de doelstellingen en doelstellingenkaders die van toepassing zijn in de verschillende systemen. 
Het WTI-systeem en het Vlaamse beleidssysteem (en meer bepaald Visie 2050 en Vizier 2030 met 
onder meer RIS-doelstellingen) zijn hierin de belangrijkste, maar het EU- en het globale niveau 
moeten ook in aanmerking worden genomen.  
 
Andere elementen die in dit luik van de evaluatie belangrijk zijn, zijn de samenwerking (met in het 
bijzonder de intersocwerking) en netwerking, de meerwaarde die Imec kan betekenen voor 
doelgroepen, klanten en belanghebbenden, de lokale verankering, de internationale positie, de 
inzet/gebruik/mogelijkheden van het FFTF (cf. JOP 2020 en deel 3.2.4), enz.  
 
Een ander aspect betreft de toekomstige werking, aansturing en governance en dit zowel vanuit 
een intern als een extern perspectief. Een analyse en beoordeling van de manier waarop dit wordt 
vooropgesteld en wat de mogelijke alternatieven zouden kunnen zijn, worden hier verwacht. 
Specifiek voor het externe perspectief worden voorstellen van mogelijke scenario’s verwacht voor 
de efficiënte en effectieve aansturing en opvolging van een instelling zoals Imec. De (toekomstige) 
externe opvolging van overheidswege dient in dit verband bekeken te worden met het oog op 
eenvoud, duidelijkheid, efficiëntie en transparantie. 
In dit verband wordt ook verwezen naar de ambitie van de Vlaamse overheid om door te stoten 
tot de top vijf van innovatieve kennisregio’s in Europa, die ook als toetssteen voor het 
innovatiebeleid wordt vooropgesteld. In de Beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 
2019-2024, wordt hieromtrent aangegeven dat de er op basis van de (indicatoren van de) Regional 
Innovation Scoreboard (RIS) – die deze rangschikking bepaalt – voor Vlaanderen strategische 
beleidsindicatoren bepaald zullen worden om deze ambitie te sturen, vorm te geven en te 
evalueren. Hierbij lijkt het aangewezen minstens na te gaan in welke mate de toekomstige 
doelstellingen en prestatie-indicatoren voor Imec hierop afgestemd kunnen of moeten worden. 
 
Een specifiek aandachtspunt in dit luik van de evaluatie is de toekomst van NERF in relatie tot 
Imec. De vraag die zich opdringt is hoe de toekomst van NERF het best vorm wordt gegeven en 
welke rol Imec er al of niet in moet spelen.  
 

6.3. Conclusies en aanbevelingen 
Het geheel van de evaluatie moet leiden tot een eindrapport dat minstens een beschrijving van de 
beleidscontext omvat, een toelichting geeft over de evaluatiecontext en -aanpak, een overzicht 
omvat van de ingezette methodes en middelen, van de uitgevoerde analyses en de eraan 
verbonden beoordelingen en tot slot een aantal conclusies en aanbevelingen formuleert.  
Het eindrapport moet beantwoorden aan de doelstellingen van de evaluatie en de beoogde 
resultaten opleveren en moet tegemoet komen aan alle evaluatieluiken. 
 
De resultaten van de evaluatie zullen onder meer worden gebruikt bij de onderhandelingen over 
een volgend convenant.  
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7. Onderdelen van de evaluatie, methodologieën en planning 
7.1. Onderdelen van de evaluatie en methodologieën 

De evaluatie dient te bestaan uit een ex-postluik en een ex-anteluik en een goed evenwicht tussen 
beide luiken is essentieel bij de uitvoering ervan. Wat inhoudelijk in beide luiken aan bod moet 
komen, wordt toegelicht in deel 6.  
 
De methodologieën die bij de uitvoering van de evaluatie minstens aan bod moeten komen, zijn: 

1. Deskstudie. 
2. Interviews. 
3. Een bibliometrische en technometrische analyse uitgevoerd door ECOOM. 
4. Een plaatsbezoek en beoordeling door een panel van internationale experts. 
5. Benchmark. 
6. Toekomstgerichte methodologieën ter ondersteuning van het ex-anteluik van de evaluatie. 
7. Systeembenadering van de omgeving en t.o.v. de beleidskaders waarin Imec zich bevindt.   

De werkzaamheden in het kader van deze evaluatie moeten leiden tot een globaal eindrapport 
waarvan de inhoud in grote lijnen wordt omschreven in deel 6.3. In dit rapport moeten ook de 
bevindingen worden verwerkt van het panel van experts (zie ook verder in deel 7.3.3).  
 

7.2. Ondersteunende bronnen en werkzaamheden voor de evaluatie 
7.2.1. Bronnen 

De evaluatie kan steunen op verschillende bronnen, waaronder het convenant 2017-2021, de 
regelgeving, beleidsnota’s en beleidsbrieven, de evaluatierapporten van de voorgaande evaluaties 
(uit 2016 van Imec en iMinds; het rapport van de systeemevaluatie uit 2016, enz.), de beleidsplannen 
voor de periode 2017-2021 (van Imec en iMinds), de jaarverslagen die Imec heeft ingediend bij het 
Departement EWI, de zelfevaluatie die Imec zal opstellen (zie deel 7.2.2), enz.  
 
In het kader van deze evaluatie zullen de bevoegde Vlaamse beleidsactoren (in eerste instantie (de 
dossierbehandelaar(s) bij) het Departement EWI en het kabinet van de bevoegde minister) een 
toekomstvisie opstellen met betrekking tot Imec. Deze toekomstvisie zal ook als bron ter 
beschikking gesteld worden van de evaluatie en dient gericht ingezet te worden met het oog op 
een weloverwogen advies over de toekomst van Imec. 
 
Andere bronnen zijn onder meer de bibliometrische en technometrische analyse die ECOOM zal 
opstellen en het rapport dat het panel van experts zal opstellen naar aanleiding van het 
plaatsbezoek aan Imec.  
 

7.2.2. Zelfevaluatie opgesteld door Imec 
De zelfevaluatie die Imec zal opstellen, bestaat uit een ex-post- en een ex-anteluik en wordt op 
een hoog aggregatieniveau uitgewerkt. Om de verwachte zelfevaluatie te kunnen opstellen, heeft 
de evaluatiecel van het Departement EWI een richtlijn/leidraad opgesteld en overgemaakt aan 
Imec. Deze richtlijn/leidraad is opgenomen als Bijlage 1 bij dit plan van aanpak.  
 
Er werd met Imec afgesproken dat beide delen van de zelfevaluatie zullen opgeleverd worden 
tegen eind januari 2021.  
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7.3. Evaluatoren 
7.3.1. In te zetten evaluatoren en wijze van aanstelling 

Voor de uitvoering van deze evaluatie zal een beroep gedaan worden op twee types van 
evaluatoren, nl. een externe consultant en een panel van internationale experts (cf. deel 7.3.3). 
Beide types van evaluatoren voeren onafhankelijk hun eigen evaluatie uit, maar beide 
evaluatieprocessen interageren ook. 

7.3.2. Externe consultant 
De consultant zal worden aangesteld via de aanbesteding van een overheidsopdracht voor de 
uitvoering van bovenvermelde evaluatie. De consultant zal Imec beoordelen conform de 
evaluatieluiken hoger gedefinieerd en rekening houdend met de doelstellingen en verwachte 
resultaten van de evaluatie.  

Van de consultant wordt verwacht dat hij bij de uitvoering van zijn opdracht de onderscheiden 
evaluatieluiken vertaalt in een set van samenhangende en relevante evaluatievragen en in zijn 
werkplan voor uitvoering methodologieën aanwendt die tegemoet komen aan de doelstellingen 
van de evaluatie en leiden tot de beoogde resultaten. Verder zal de consultant bij de uitvoering 
van de evaluatieopdracht een beroep moeten doen op verschillende vormen van expertise en 
diverse stakeholders moeten raadplegen om de opdracht tot een goed einde te kunnen brengen.  

De consultant zal zijn opdracht uitvoeren in samenwerking met een samen te stellen panel van 
experts (zie deel 7.3.3) en gebruik maken van de bevindingen van het panel bij het opstellen van 
zijn eindrapport. Het rapport dat het panel zal opstellen, zal met andere woorden aangewend 
worden in de finale rapportering van de consultant en moet ook integraal als bijlage bij het 
eindrapport gevoegd worden.  

De consultant moet alle onderdelen van de evaluatie op zich nemen (cf. deel 7.1) en minstens de 
bronnen aanwenden die ter beschikking staan van deze evaluatie (cf. deel 7.2). Verder moet de 
consultant instaan voor de ondersteuning en begeleiding van het panel van experts en op basis 
van zijn eigen analyses en bevindingen een programma en evaluatie-opdracht (incl. evaluatie-
onderwerpen en/of -vragen) voor het panel uitwerken.  
 

7.3.3. Panel van internationale experts 
Het panel van internationale experts dat zal ingezet worden voor de evaluatie van Imec, dient in 
staat te zijn om Imec te beoordelen vanuit hoger geschetste invalshoeken én dient ook zicht te 
hebben op de toekomst van de onderzoeksdomeinen van Imec en het management ervan en op 
de beleidsontwikkelingen op het vlak van onderzoek in het algemeen en wat de 
onderzoeksdomeinen van Imec betreft in het bijzonder. Ervaring hebben met onderzoeksbeleid op 
het niveau van een regio of land of ruimer vormt een bijkomend pluspunt.  

Praktisch gezien zal het panel van experts een tweetal dagen worden ingezet en worden er 
panelsessies georganiseerd waarin in ieder geval Imec gehoord en bevraagd wordt, maar waarin 
dat minstens ook met de (Vlaamse) beleidsmakers gebeurt en eventueel met andere stakeholders. 

Het panel zal worden ondersteund en begeleid door de consultant die op basis van zijn 
voorafgaandelijke analyse en bevindingen een tussentijds rapport, een evaluatie-opdracht en een 
concrete set van evaluatievragen voor het panel uitwerkt. Het panel van experts zal zich met 
andere woorden bij de uitvoering van zijn eigen evaluatie onder meer baseren op de 
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voorbereidende werkzaamheden van de consultant, maar zal ook andere bronnen kunnen 
raadplegen46.  

Het panel stelt een eigen rapport op dat in het eindrapport van de consultant zal worden verwerkt 
en dat ook als afzonderlijke bijlage bij dit eindrapport zal worden opgenomen.  

Voor de samenstelling van het panel van (internationale) experts, zal de inhoudelijk bevoegde 
entiteit binnen het departement (i.e. de afdeling Onderzoek) een voorstel doen47. Op basis van dit 
voorstel zal (de evaluatiecel van) de afdeling Strategie en Coördinatie mogelijk al stappen 
ondernemen om een geschikt tijdsvenster voor de uitvoering van het plaatsbezoek48 door het 
panel te bepalen.  

De samenstelling van het panel van experts moet gevalideerd worden door de stuurgroep die de 
evaluatie begeleidt (zie ook deel 7.4) en de evaluatiecel staat in voor het aanstellen van het panel. 
Conform de evaluatiepraktijk wordt er in het panel van experts minstens één expert opgenomen 
die betrokken was bij de vorige evaluatie. In dit geval betekent dit dat zowel een expert uit het 
evaluatiepanel van 2016 van Imec als uit het evaluatiepanel 2016 van iMinds wordt betrokken in 
het panel van experts voor de evaluatie 2021 van Imec.   
 

7.4. Begeleiding van de evaluatie/evaluatieproces 
De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van het 
departement (afdeling Strategie en Coördinatie en afdeling Onderzoek) zijn opgenomen. Verder 
wordt een vertegenwoordiger van de minister in de hoedanigheid van waarnemer opgenomen in 
de stuurgroep. 
De externe consultant wordt uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep, maar maakt er geen 
deel van uit.  
 
De stuurgroep is het orgaan dat bevoegd is voor toezicht op en de begeleiding van het 
evaluatieproces. De werking ervan is neergelegd in een huishoudelijk reglement. De stuurgroep 
waakt over het correcte verloop van het evaluatieproces en kan dit zo nodig bijsturen. De 
rapportering vindt plaats aan de leden van de stuurgroep, die de kwaliteit van het geleverde werk 
bewaakt. Verder ziet de stuurgroep erop toe dat de evaluatie-opdracht van de externe consultant 
wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van het opdrachtbestek en dat de 
werkzaamheden van de externe consultant resulteren in een eindrapport met concrete 
aanbevelingen die inpasbaar zijn in de regelgeving. 
De stuurgroep is ook het orgaan dat interviewlijsten, tussentijdse resultaten, rapporten en andere 
stukken, voorstellen en/of deliverables valideert.  
 
Voor de dagelijkse opvolging van de evaluatiewerkzaamheden is een operationele werkgroep 
ingesteld. Deze bestaat uit de dossierbehandelaar voor de evaluatie (en zijn/haar back-up) die 
behoren tot de evaluatiecel en uit de dossierbehandelaar voor Imec.  
Het (enige) aanspreekpunt (SPOC) voor alle betrokkenen bij de evaluatie is eerder vermelde 
dossierbehandelaar voor de evaluatie.  

 
46 (Beide luiken van) de zelfevaluatie opgesteld door Imec, de strategische plannen 2017-2021 en de jaarverslagen van 
Imec, de toekomstvisie opgesteld door de beleidsmakers, enz. (zie ook deel 6.2).  
47 Er wordt uitgegaan van een panel bestaande uit minstens vier experts, waarbij rekening wordt gehouden met de 
genderbalans.  
48 Er wordt uitgegaan van twee dagen ter plaatse.  
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Op de eerste stuurgroepvergadering wordt ook het evaluatievoorwerp uitgenodigd zodat de 
betrokkenen kennis kunnen maken met de aanpak die de externe consultant voor de uitvoering 
van de evaluatie-opdracht voorstelt en ook om een aantal afspraken te kunnen maken.   
 

7.5. Planning 
De indicatieve planning voor de voorbereiding en uitvoering van deze evaluatie is als volgt: 

1. Bespreking beknopt plan van aanpak (PVA) voor de evaluatie van Imec met de 
dossierbehandelaars: 5 maart 2020; 

2. Aanpassen beknopt PVA: 9 maart 2020; 
3. Overleg met Imec over het beknopt PVA en timing afspreken voor het opstellen van de 

zelfevaluaties: 26 maart 202049; 
4. Uitwerken plan van aanpak evaluatie Imec op basis van de besprekingen/opmerkingen: 

april-mei 2020; 
5. Toelichten uitgewerkt plan van aanpak aan Imec: 17 juni 2020; 
6. Overleg met het kabinet: juni 2020; 
7. Opstart aanbesteding evaluatie-opdracht met het oog op het aanstellen van een externe 

consultant: september 2020; 
8. Benaderen expertenpanel: juli-oktober 2020; 
9. Start opdracht consultant: november 2020; 
10. Oplevering bibliometrische en technometrische analyse door ECOOM: begin 2021; 
11. Opstellen zelfevaluatie: tegen eind januari 2021; 
12. Opstellen toekomstvisie door dossierbehandelaar(s): januari 2021; 
13. Tussentijdse rapportering consultant: in functie van plaatsbezoek expertenpanel en 

uiterlijk midden maart 2021;  
14. Bezoek expertenpanel: maart-april 2021; 
15. Ontwerp van eindrapport: eind april 2021; 
16. Validatie ontwerp van eindrapport door de stuurgroep en nazicht door Imec (1 week) met 

het oog op de verbetering van materiële fouten: midden mei 2021;  
17. Afronden rapportering: eind mei 2021; 
18. Nazorggesprekken50: september 2021.  

Als deliverables worden minstens een tussentijdse rapportering van de externe consultant 
verwacht - die onder meer zal dienen als een van de brondocumenten voor het panel van 
internationale experts - én een eindrapport verwacht. Het rapport dat het panel van experts 
opstelt, zal verwerkt worden in dit eindrapport en er ook als bijlage aan toegevoegd worden.  

  

 
49 Het opstellen van een beknopt plan van aanpak en het bespreken ervan met zowel de dossierbehandelaar als het 
evaluatievoorwerp zijn bijkomende stappen in het evaluatieproces. De eerste twee werden al naar tevredenheid 
toegepast, terwijl de derde een nieuw onderdeel in de voorbereidingsfase van het evaluatieproces uitmaakt.  
50 Deze gesprekken vinden plaats tussen de evaluatiecel en enerzijds het evaluatievoorwerp en anderzijds de inhoudelijke 
dossierbehandelaar bij het departement. De gesprekken zijn gericht op de verbetering van het evaluatieproces zelf en 
niet op de inhoud en/of de resultaten van de afgelopen evaluatie.    
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8. Informeren van en communiceren met het evaluatievoorwerp 
Op 26 maart 2020 heeft een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Imec waarbij 
zowel de evaluatiepraktijk van het departement als het beknopt plan van aanpak werden 
toegelicht. Onder meer op basis hiervan werd het plan van aanpak verder uitgewerkt (zie deel 7.5) 
en onderhavig document is die uitwerking.  
 
Dit uitgewerkt plan van aanpak en de richtlijn/leidraad voor het opstellen van de zelfevaluatie 
(zie Bijlage 1) werd op 17 juni 2020 toegelicht aan Imec. Naast het toelichten van het plan van 
aanpak, werd er aan Imec ook feedback gevraagd over de voorgestelde planning en de verwachte 
deliverables51.  
 
Onderhavig plan van aanpak werd na deze toelichting aangepast op basis van de afspraken 
gemaakt tijdens het overleg. Deze afspraken zijn opgenomen in deel 11 en waar van toepassing 
ook geïntegreerd in de tekst zelf.  
 
 

  

 
51 De planning opgenomen in deel 7.5 werd op 26 maart 2020 al afgetoetst met Imec en gevalideerd. Ook de termijn voor 
het opleveren van de zelfevaluatie werd afgetoetst en vastgelegd zoals weergegeven in de planning.  
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9. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie 
Voor de uitvoering van de evaluatie zal o.m. een beroep worden gedaan op een consultant (cf. 
deel 7.3.2).  

De consultant zal worden aangesteld via een aanbestedingsprocedure. Het is de bedoeling 
betreffende procedure begin september 2020 op te starten. De evaluatiecel van de afdeling 
Strategie en Coördinatie (ASC) staat in voor het geheel van (de afhandeling van) de 
aanbestedingsprocedure van de opdracht van de consultant. Dit omvat zowel het voortraject, de 
eigenlijke aanbestedingsprocedure als de opvolging van de uitvoering van de opdracht.  
 
Beschikbare documenten: 
Volgende informatie zal ter beschikking worden gesteld aan de consultant, hetzij als bijlage bij het 
bestek, hetzij op de relevante website, hetzij elektronisch op te vragen bij het departement: 
Voor het opstellen van de offerte: 

• Het convenant 2017-2021 met Imec en de (eventuele) bijhorende addenda; 
• Het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het 

wetenschaps- en innovatiebeleid en de wijzigingen aan betreffend decreet52; 
• Beleidsbrieven en beleidsnota’s53;  
• Informatie over Imec (zie www.imec.be);  
• Diverse adviezen (VARIO, SERV, andere) betreffende de SOC’s (cf. websites adviesorganen); 
• De rapporten van de vorige evaluaties54. 

 
Bij de plaatsing van de opdracht (of later): 

• Strategische plannen 2017-2021 van Imec en iMinds; 
• De jaarrapporteringen van Imec; 
• Studies en andere rapporten op te leveren door Imec conform het convenant (bv. de 

impactmetingen die Imec laat uitvoeren); 
• Relevante beslissingen van en nota’s/mededelingen aan de Vlaamse Regering; 
• De zelfevaluatie van Imec (met inbegrip van het ontwerp van strategisch plan 2022-2026); 
• De bibliometrische en technometrische analyses uitgevoerd en opgesteld door ECOOM; 
• Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot NERF.  

 
 

  

 
52 Zie https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018085&param=inhoud&ref=search&AVIDS=; 
53 Zie https://www.ewi-vlaanderen.be/publicaties/type/beleidsdocument of op de website van het Vlaams Parlement 
www.vlaamsparlement.be. 
54 Zie o.m. https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/afgeronde-
beleidsevaluaties/beleidsevaluaties-6. 

http://www.imec.be/
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018085&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://www.ewi-vlaanderen.be/publicaties/type/beleidsdocument
http://www.vlaamsparlement.be/
https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/afgeronde-beleidsevaluaties/beleidsevaluaties-6
https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/afgeronde-beleidsevaluaties/beleidsevaluaties-6
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10. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 
Conform de communicatiestrategie die het Departement EWI hanteert voor beleidsevaluaties55, 
wordt het eindrapport van een evaluatie pas publiek van zodra het beslissingsproces over de 
toekomst van het evaluatievoorwerp is afgerond.  
In de periode daarvoor is het eindrapport nog vertrouwelijk en wordt het enkel ter beschikking 
gesteld aan de direct betrokken partijen, nl. de bevoegde minister, de leden van de stuurgroep die 
de evaluatie heeft begeleid en (vertegenwoordigers van) het evaluatievoorwerp.  
 
Voor het eindrapport finaal gevalideerd wordt (door de stuurgroep), krijgt het evaluatievoorwerp 
de mogelijkheid om het ontwerp van eindrapport na te lezen met het oog op de verbetering van 
materiële fouten. Vastgestelde materiële fouten moeten altijd verbeterd worden en conclusies of 
aanbevelingen die erop gebaseerd waren, moeten overeenkomstig aangepast worden. Voor het 
nazicht met het oog op de verbetering van materiële fouten krijgt het evaluatievoorwerp een week 
tijd en de verwachte periode waarin dit nazicht moet uitgevoerd worden, wordt ruim op voorhand 
aan het evaluatievoorwerp meegedeeld, zodat deze werkzaamheden opgenomen kunnen worden 
in de eigen planning.  
 
In principe kan Imec na de afronding van de evaluatieprocedure een beroep doen op de externe 
consultant om de evaluatie aan (vertegenwoordigers van) Imec toe te lichten, conform de 
hierboven omschreven communicatiestrategie. In het opdrachtbestek voor de aanbesteding van 
deze evaluatieopdracht wordt hiervoor een specifieke optie voorzien. 
 

  

 
55 Zie ook https://www.ewi-vlaanderen.be/wat-doet-ewi/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/wat-beleidsevaluatie.  

https://www.ewi-vlaanderen.be/wat-doet-ewi/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/wat-beleidsevaluatie
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11. Afspraken gemaakt met (vertegenwoordigers van) Imec na 
overleg over het (ontwerp van) plan van aanpak voor de 
evaluatie 

Op 17 juni 2020 heeft de dossierbehandelaar voor de evaluatie van Imec bij het Departement EWI 
onderhavig (ontwerp van) plan van aanpak via een presentatie toegelicht aan de 
vertegenwoordigers van Imec. Het ontwerp van plan van aanpak werd samen met de agenda van 
het overleg d.d. 10.06.2020 bezorgd aan de vertegenwoordigers van Imec.  

Tijdens deze toelichting werden volgende afspraken gemaakt of verduidelijkingen gegeven: 

1. Imec kan zich vinden in de planning opgenomen in het (ontwerp van) plan van aanpak (zie 
deel 7.5 voor het detail ervan). 

 

2. Panel van internationale experts 
2.1. Samenstelling van het panel 
Imec vraagt tegen wanneer de evaluatiecel van het Departement EWI (DEWI) van Imec 
voorstellen voor mogelijke experts voor het expertenpanel verwacht? 

→ Hoe sneller hoe beter, en liefst tegen begin september indien mogelijk. 
→ De collega’s van DEWI zullen ook voorstellen voor mogelijke experts doorgeven. 
→ Er zal uitgegaan worden van een longlist met prioritaire voorstellen en telkens een 

aantal reserves. 
→ Een aandachtspunt in de samenstelling van het panel is de genderbalans (maximaal 

2/3 van hetzelfde geslacht).  
→ Er zal ook geprobeerd worden om zowel een expert die in 2016 betrokken was bij de 

evaluatie van Imec als een expert die in 2016 betrokken was bij de evaluatie van iMinds 
op te nemen in het panel voor de evaluatie van 2021. 

→ Er wordt uitgegaan van een panel van minstens 4 experts. 
→ De stuurgroep moet in principe de lijst wel valideren alvorens de experten 

gecontacteerd kunnen worden.  

Imec vraagt of er bepaalde beperkingen zijn t.a.v. de voorstellen voor mogelijke experts. 
Specifiek voor het AI-luik werd hierbij gedacht aan de leden van de International Advisory 
Board (IAB) in het kader van het onderzoeksprogramma AI. 

→ Aangezien het IAB bestaat uit onafhankelijke experts, lijkt daar geen gevaar voor 
belangenvermenging te bestaan.  

→ Belangrijk is natuurlijk wel dat het panel een voldoende brede expertise heeft zodat 
niet alleen de onderzoeksdomeinen van Imec bestreken worden, maar ook voldoende 
ervaring met (onderzoeks)management en met het management van een 
onderzoeksinstelling erin aanwezig is.   

2.2. Tijdsvensters voor het panelbezoek 
Het is belangrijk om over een aantal tijdsvensters te kunnen beschikken alvorens de experten 
te contacteren. Er wordt uitgegaan van 2 opeenvolgende volle dagen voor het plaatsbezoek.  

→ Imec zal intern de agenda’s samenleggen en uiterlijk binnen twee weken na dit overleg 
een aantal suggesties overmaken aan de evaluatiecel van het Departement EWI. 
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→ Er wordt uitgegaan van een fysiek plaatsbezoek. Mocht dit omwille van onvoorziene 
omstandigheden (bv. een nieuwe pandemie) echter niet mogelijk zijn, dan zal 
expertenpanel vanop afstand moeten evalueren. 

→ Mogelijke tijdsvensters worden verwacht voor de periode vanaf midden maart tot eind 
maart/begin april 2021. 

 
3. Het (ontwerp van) plan van aanpak is in detail uitgewerkt en voor Imec is het duidelijk wat ze 

tijdens de evaluatie kunnen verwachten en wat ze tegen wanneer moeten opleveren.  
 

4. Verwachte zelfevaluatie: Wat moet Imec concreet doen Knowledge Transfer Metrics?  
→ Kan interessant zijn om te bekijken bij het opstellen van een voorstel van een set van 

KPI’s voor de periode 2022-2026.  
→ Het rapport ter zake werd vanuit DEWI eerder als inspiratiebron vermeld, niet als 

methodologie.  
→ De zelfevaluatie mag in het Engels worden opgesteld en dit ten behoeve van het panel 

van internationale experts.  
 

5. Na aanpassingen wordt het (ontwerp van) plan van aanpak overgemaakt aan Imec en verder 
wordt het ook overgemaakt aan de minister. 

 

6. Aanbesteding evaluatieopdracht: Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk hoe de aanbesteding 
zal worden uitgewerkt, nl. als 3 afzonderlijke aan te besteden opdrachten (evaluaties Imec, VIB 
en NERF) dan wel een overkoepelende aanbesteding met drie afzonderlijke percelen. Imec zal 
op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen ter zake.  
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Bijlage 1  
 

Zelfevaluatie op te stellen door Imec – richtlijn/leidraad 
 

1. Inleiding 
De evaluatiepraktijk die het Departement EWI hanteert, voorziet standaard in het opstellen van 
een zelfevaluatie door “het voorwerp van de evaluatie”. Deze zelfevaluatie bestaat zowel uit een 
terugblik (ex-postluik van de zelfevaluatie) als een vooruitblik (ex-anteluik van de zelfevaluatie). 

Aangezien de meeste (te evalueren) instellingen jaarlijks omstandig rapporteren, kan de 
zelfevaluatie in principe op een hoog aggregatieniveau uitgewerkt worden. Dit geldt in ieder geval 
voor Imec.  

Om het opstellen van de zelfevaluatie te vergemakkelijken, heeft de evaluatiecel van het 
departement een richtlijn/leidraad opgesteld, die bestaat uit een lijst van thema’s die ingevuld 
moeten worden.  

De uiteindelijke bedoeling is om Imec toe te laten een ex-postreflectie t.a.v. de afgelopen periode 
(periode 2016 t/m 2020) op te stellen en op basis hiervan ook een aantal krachtlijnen uit te zetten 
voor de toekomst (vooruitblik; vanaf 2022 en minstens tot 2026).  

Bij het opstellen van de gevraagde zelfevaluatie, kan - waar mogelijk en nuttig - altijd verwezen 
worden naar al bestaande documenten of beschikbare gegevens (uit jaarverslagen, op de website, 
andere rapportering, enz.). Het is NIET de bedoeling dergelijke informatie te reproduceren.  

2. Context voor het opstellen van de zelfevaluatie 
De eigenlijke evaluatie 2021 van Imec die in het plan van aanpak ter zake wordt uiteengezet, wordt 
opgezet vanuit twee dimensies (met name ex post en ex ante) en vanuit twee perspectieven, met 
name de instelling op zich (intern perspectief) en de instelling als actor in het Vlaamse WTI-beleid 
en dit gesitueerd binnen de beleidscontext(en) (extern perspectief; cf. systeemblik).  

De evaluatie van Imec zoals vooropgesteld in het plan van aanpak omvat zowel een beoordeling 
van Imec zelf als van zijn activiteiten. Bij de ex-postbeoordeling van Imec als onderzoeksinstelling 
ligt de nadruk op strategie (planning en realisatie), werking en governance, en organisatorische 
aspecten, terwijl bij de beoordeling van de activiteiten de nadruk eerder zal liggen op behaalde 
resultaten, impact, kwaliteit van het geleverde werk, interactie met 
stakeholders/doelgroepen/klanten/andere actoren, enz.. Een belangrijk deel van de evaluatie is 
gericht op de toekomst en omvat onder meer een analyse en beoordeling van de toekomstplannen 
van Imec in relatie tot de toekomstplannen van de beleidsmakers en dit op verschillende 
beleidsniveaus (cf. systeemblik). Er wordt verwacht dat Imec in het ex-anteluik van zijn 
zelfevaluatie rekening houdt met de doelstellingenkaders op deze verschillende beleidsniveaus en 
aantoont hoe zijn toekomstplannen erop inspelen en ertoe bijdragen. 

3. Richtlijn/leidraad voor het opstellen van de zelfevaluatie 
Om de verwachte zelfevaluatie op te stellen, kan Imec uitgaan van onderstaande richtlijn/leidraad 
die is onderverdeeld in een aantal thema’s. Deze thema’s worden (soms) aangevuld met een aantal 
vragen die illustratief zijn ten aanzien van het thema in kwestie. Het is niet de bedoeling dat de 
opgestelde zelfevaluatie deze vragen afzonderlijk beantwoordt, maar wel om op basis van het 



Vlaamse overheid - Departement EWI  pagina 52 van 56  

beschreven thema en de (eventueel) onderliggende vragen in de finale documenten voldoende 
elementen aan te reiken om elk thema te onderbouwen en in te vullen.  

3.1 Inhoud van het ex-postluik van de zelfevaluatie (periode 2016/2017-2020) 
3.1.1 Vorige evaluatie(s) 

In dit deel van de zelfevaluatie wordt een reflectie verwacht op de vorige evaluaties 2016 van 
zowel Imec als iMinds en wat daaruit werd geleerd en geïmplementeerd en waarom (niet). 
Bijzondere aandacht dient hierbij te gaan naar de impact van de fusie van Imec en iMinds in 2017 
op de implementatie van de aanbevelingen van de uitgevoerde evaluaties én in relatie tot de 
evolutie van de werking, aansturing en governance in vergelijking met de voorgaande periode 
(2011-2015/2016).  

De conclusies en aanbevelingen uit beide evaluaties kunnen eventueel hernomen worden en 
telkens kan aangeduid worden welke bruikbaar waren, welke niet en waarom (niet) en welke 
gevolgen deze én de fusie hadden op de werking, aansturing en governance voor de periode van 
het lopende convenant.  

Ook kan aangegeven worden of er in relatie tot het voorgaande bepaalde 
aandachtspunten/verbeterpunten kunnen worden opgenoemd en zo ja, welke en waarom.  

Indien nuttig en relevant mag dit deel van de zelfevaluatie ook verwerkt worden in de andere 
thema’s.  

3.1.2 Beleidsplanning en -realisatie/rol, positie en meerwaarde 
In dit onderdeel wordt in eerste instantie een korte toelichting verwacht bij het eigen beleid (2017-
2019/2020) en hoe dit is/was ingebed/afgestemd op de beleidsdoelstellingen en dit zowel in de 
Vlaamse als de ruimere (internationale) context en hoe dit beleid ten uitvoer werd gebracht. 
Bijzondere aandacht dient hierbij te gaan naar de wijze waarop de afzonderlijke beleidsplannen 
van Imec en iMinds voor de periode 2017-2021 in de praktijk werden gebracht als een 
instellingsbrede strategie en hoe dit concreet werd gerealiseerd binnen de organisatie 
(integratie/afstemming organisatieprocessen, welzijn werknemers, enz.).  

Verder wordt een toelichting verwacht bij de manier waarop het eigen beleid al of niet werd 
bijgesteld in het licht van de evoluerende beleidscontext en/of onderzoekscontext, de bijkomende 
middelen die werden toegekend, de specifieke opdrachten/projecten waarvan sprake in het 
convenant/de beleidsnota en -brieven, enz. In dit verband dient bijzondere aandacht te gaan naar 
de bijdragen die Imec heeft geleverd tot de realisatie van de (evoluerende) beleidsdoelstellingen 
(Vlaams/ruimer), maar ook naar de mate waarin en de wijze waarop de eigen beleidsdoelstellingen 
werden gerealiseerd of verwacht mag worden dat deze gerealiseerd zullen worden tegen het eind 
van 2021 en eventueel waarom (niet).  

Specifieke aandacht dient te worden besteed aan de middelen die Imec kan inzetten voor de 
realisatie van zijn beleidsdoelstellingen, en dit in termen van zowel eigen middelen, middelen 
afkomstig van de Vlaamse overheid (basissubsidie en andere middelen) en middelen afkomstig van 
andere partijen. De uitdagingen en mogelijkheden in relatie tot het FFTF kunnen hierbij ook aan 
bod komen, maar ook het hefboomeffect die de Vlaamse middelen eventueel betekenen ten 
opzichte van het verwerven van andere middelen.  

Wat betreft de rol, positie en meerwaarde van Imec binnen de evoluerende beleidscontext, dient 
een toelichting te worden gegeven bij de eventueel geëvolueerde rol, positie en meerwaarde van 
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Imec in het algemeen en de manier waarop Imec die evoluerende rol heeft geoperationaliseerd in 
het bijzonder. Zowel de samenwerking en/of afstemming met als de complementariteit t.a.v. 
andere actoren, in het bijzonder met de beleidsactoren (Vlaams/ruimer), met de andere SOC’s 
(intersocwerking), met de academische wereld, met de bedrijven, dienen hier te worden toegelicht. 
Aandachtspunten hierbij zijn de relaties met en de acties t.a.v. de doelgroepen/klanten, de relaties 
met stakeholders (afstemming, synergie, complementariteit), in het bijzonder met de Vlaamse 
beleidsactoren.  

Op een hoger aggregatieniveau dienen ook de rol, positie en meerwaarde van Imec in de 
internationale beleidscontext te worden toegelicht en geduid, waarbij bovenstaande 
aspecten/elementen – en dit waar nuttig en relevant – aan bod moeten komen. Bijzondere 
aandacht dient hierbij te worden besteed aan de verhouding tot/relatie met Imec International 
en de andere entiteiten in het Imec-universum.  

Een specifiek aandachtspunt overal in dit onderdeel is de fusie met iMinds eind 2016 en de 
(eventuele) impact hiervan op de aspecten die in dit onderdeel zijn opgenomen (bv. wat betreft 
de rol, positie en meerwaarde).  

Dit onderdeel wordt bij voorkeur ook uitgewerkt vanuit zowel een intern als een extern perspectief 
en zowel op zichzelf als vanuit een systeemperspectief. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan 
van het Vlaamse WTI-systeem, vervolgens het globale Vlaamse beleid (huidig, Visie 2050 en Vizier 
2030) en nog ruimer (EU, globaal) en dit specifiek voor wat betreft de daar gedefinieerde 
doelstellingenkaders.   

3.1.3 Werking, governance en aansturing/Resultaten, prestaties en impact 
Dit onderdeel heeft in eerste instantie betrekking op de werking, governance en aansturing van 
Imec en dit zowel vanuit een intern als een extern perspectief. Het interne perspectief heeft in 
hoofdzaak betrekking op de interne werking, governance en aansturing, met bijzondere aandacht 
voor de impact hierop ten gevolge van de fusie met iMinds. De wijze waarop de interne organisatie 
diende te worden aangepast (bv. de nieuw ingerichte organen), hoe de integratie van de 
onderzoeks- en valorisatie-activiteiten gebeurde, welke rol de verdeelsleutel voor de subsidies 
heeft gespeeld, hoe en in welke mate de strategische en de operationele doelstellingen en de KPI’s 
en hun streefwaarden (al of niet) werden doorvertaald naar de werkvloer en in de governance. 

Vanuit een extern perspectief en dit in eerste instantie ten aanzien van de Vlaamse overheid als 
subsidieverstrekker, is de werking, governance en aansturing van Imec geregeld op basis van het 
W&I-decreet, het convenant 2017-2021 en de beleidsplanning van Imec voor diezelfde periode. Dit 
vertaalt zich in strategische en operationele doelstellingen en in een set van KPI’s die samen met 
een financiële beoordeling gebruikt worden voor de jaarlijkse opvolging. Vanuit dat oogpunt 
wordt verwacht dat Imec de genoemde regelgeving bekijkt en reflecteert over de externe 
opvolging over de afgelopen periode. Specifiek kan Imec dit vanuit de KPI’s en de neergezette 
resultaten analyseren en beoordelen.  

In dit onderdeel dienen ook de belangrijkste resultaten en de impact die Imec in de beschouwde 
periode heeft gerealiseerd (bv. op wetenschappelijk, economisch, maatschappelijk vlak of in 
termen van (beleids)agendabepaling) te worden toegelicht. Hierbij is het niet de bedoeling om in 
te gaan op de meer kwantitatieve resultaten (bv. de resultaten behaald op de KPI’s), maar eerder 
op de kwalitatieve realisaties en impact.  
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Specifiek wordt een overzicht van en een toelichting over de resultaten (bv. in termen van 
wetenschappelijke doorbraken, valorisatie, beleidsmatige, internationale, economische en 
maatschappelijke impact) verwacht die de investeringen van de Vlaamse overheid in Imec hebben 
opgeleverd en dit zowel voor Imec zelf als ruimer bekeken56 in de periode vanaf 2011. Een 
vergelijkbaar overzicht en toelichting worden verwacht voor de middelen die Imec verkregen heeft 
uit andere bronnen. Tevens is het de bedoeling dat Imec aangeeft of er een hefboomeffect 
merkbaar is (bv. t.o.v. het werven van externe fondsen – cf. supra) en of er meer samenwerking 
op het terrein merkbaar is. 

Specifieke aandacht dient in dit verband ook te gaan naar de gevolgen van de fusie met iMinds 
op het vlak van prestaties en impact, naar de prestaties en/of impact die werd gegenereerd in het 
kader van de andere opdrachten die aan Imec werden toegekend, de prestaties en resultaten die 
met betrekking tot wetenschapscommunicatie in het algemeen en STEM in het bijzonder werden 
neergezet. Met betrekking tot wetenschapscommunicatie en STEM dient in het bijzonder de relatie 
en samenwerking met RVO-Society te worden toegelicht en de meerwaarde die in dat verband (al 
dan niet) werd gerealiseerd.  

Tot slot wordt verwacht dat Imec aangeeft welke prestaties de sterkste/zwakste waren in de 
afgelopen periode en waarom en welke impact als sterkst/zwakst kan worden beschouwd en 
waarom. Het is de bedoeling dat de prestaties ruimer bekeken worden dan enkel in relatie tot de 
KPI’s.  

3.1.4 NERF 
Specifiek met betrekking tot NERF wordt verwacht dat Imec ingaat op alle elementen vermeld in 
de delen 3.1.1 tot en met 3.1.3 hierboven en dit voor zover van toepassing. In het bijzonder dient er 
aandacht te zijn voor de relatie van Imec tot NERF, de inbedding van NERF in Imec, de meerwaarde 
van NERF voor Imec en omgekeerd, de wisselwerking tussen beide, de inzet van middelen en 
infrastructuur, enz. Concreet dient er in het ex-postluik van de zelfevaluatie van Imec dus een 
specifiek deel te worden gewijd aan NERF en dit onder meer vertrekkende van de vorige evaluatie 
maar bekeken vanuit het standpunt van Imec57.  

3.1.5 SWOT-analyse 
Uitgaande van het voorgaande wordt verwacht dat Imec een SWOT-analyse opstelt die vervolgens 
kan aangewend worden bij het uitwerken van een strategisch plan/beleidsplan voor de komende 
periode (2022-2026).  
 
Bij het opstellen van de verwachte SWOT(analyse) kunnen volgende vragen als richtinggevend 
worden beschouwd.  

1) Wat zijn volgens Imec de sterke/zwakke punten van zowel Imec, zijn werking als zijn 
activiteiten en waarom?  

2) Welke aandachtspunten zijn er en welke verbeterpunten stelt Imec voor t.a.v. de huidige 
regelgeving (i.h.b. W&I-decreet, convenant 2017-2021, andere regelgeving, enz.) in relatie tot 
zijn werking en waarom? Wat is het oordeel van Imec over de praktische modaliteiten van 

 
56 Bv. voor de Vlaamse economie, m.a.w. in het eerste geval worden eerder de directe effecten t.a.v. de SOC zelf bedoeld 
en in het twee de geval de meer indirecte effecten.  
57 De globale evaluatie van NERF zal immers afzonderlijk en in parallel met de evaluatie van Imec plaatsvinden. Daarom 
dient de zelfevaluatie van Imec enkel in te gaan op NERF vanuit het oogpunt van Imec.  
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de regelgeving (bv. in termen van planning, bijsturing, administratieve opvolging, 
rapportering, praktische toepassing ervan, enz.)?   

3) Welke conclusies trekt Imec met betrekking tot de voorbije periode voor wat betreft de 
werking van Imec zelf en de ontplooide activiteiten?  

4) Welke opportuniteiten/uitdagingen stellen er zich volgens Imec wat betreft (de 
uitwerking/ontwikkeling van) zijn beleid en werking, de activiteiten hierin en het 
(eventueel) ingezette instrumentarium en waarom? 

5) Andere suggesties/opmerkingen/aanvullingen betreffende de voorbije periode?  

 
3.2 Inhoud van het ex-anteluik van de zelfevaluatie (periode 2022-2026) 

Op basis van het ex-postgedeelte van de zelfevaluatie en rekening houdend met de huidige 
beleidscontext (zowel regionaal, nationaal als internationaal) en regelgeving enerzijds en de te 
verwachten evoluties in de beleidscontext anderzijds, is het de bedoeling dat Imec (een ontwerp 
van) (onderzoeks)beleidsplan opstelt voor de periode 2022-2026.  

Het (ontwerp van) (onderzoeks)beleidsplan voor de periode 2022-2026 bevat minstens een missie, 
strategische doelstellingen, afstemming op beleidsdoelstellingen en regelgeving (Vlaams, 
internationaal en waar van toepassing), operationele doelstellingen (activiteiten), een voorstel 
voor een set van KPI’s (kwantitatief en kwalitatief en inclusief streefwaarden58), af te sluiten of 
bestaande samenwerkingsverbanden (o.a. met andere actoren in het veld), afstemming en synergie 
met andere actoren, en dit telkens met een verantwoording van de voorgestelde keuzes. Het 
voorstel houdt verder ook expliciet rekening met de systeemdimensie en haakt daarom in op de 
doelstellingenkaders waarin deze systemen zijn ingebed. Hierbij wordt trapsgewijze uitgegaan van 
het WTI-beleid, het globale Vlaamse beleid (huidig, Visie 2050 en Vizier 2030), ruimer (EU (o.m. 
Green Deal) en internationaal (SDG’s)) 

Het (ontwerp van) (onderzoeks)beleidsplan 2022-2026 dient minstens rekening te houden met een 
minimaal scenario (i.e. ongewijzigd beleid, wat overeenkomt met de bestendiging van de huidige 
financiële inbreng in termen van de toegekende subsidies) wat betreft verwachte inkomsten en 
overeenstemmende bestedingen. 
Bijzondere aandacht dient ook te worden besteed aan de toekomst van het NERF-initiatief vanuit 
het oogpunt van Imec, aan Open Science, aan wetenschapscommunicatie in het algemeen en STEM 
in het bijzonder, enz.  

Verder kan worden ingegaan op de nieuwe inhoudelijke waarde die Imec zal blijven bieden aan 
zijn huidige industriële partners en erin zal slagen om bijkomende bedrijven te overtuigen van zijn 
onderzoeksaanbod, en op de mate waarin Imec zal proberen om voldoende groei te realiseren 
binnen de domeinen van artificiële intelligentie, machine-learning, cybersecurity, neuromorphic-
computing, quantum-computing, enz. In essentie moet Imec voor de toekomst een duidelijke 
onderscheidende factor/eigenschap (“differentiator”) identificeren als onderzoekscentrum, om het 
verschil te kunnen maken zowel op lokaal als op internationaal vlak en om, samen met andere 
actoren binnen het bedrijfsleven en het onderzoekskader, Vlaanderen prominenter op de kaart te 
zetten op het gebied van artificiële intelligentie en cyberveiligheid binnen Europa.  
 

 
58 Mogelijke inspiratiebron: Knowledge Transfer Metrics, EU JRC, 2020.  
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Verder gaat het ontwerpplan uit van de SWOT(-analyse) die werd opgesteld op basis van het ex-
postluik van de zelfevaluatie en geeft het aan hoe de zwakke/sterke punten kunnen worden 
weggewerkt/benut. Tevens gaat het uit van de geïdentificeerde opportuniteiten en uitdagingen 
en geeft het aan hoe deze maximaal kunnen worden benut/omzeild. In het bijzonder dienen hierbij 
zowel de regionale beleidscontext en - ontwikkelingen als de internationale beleidscontext en -
ontwikkelingen in overweging te worden genomen, evenals het systeemperspectief (cf. supra).  

Het (ontwerp van) (onderzoeks)beleidsplan bevat naast bovenstaande elementen ook suggesties 
tot vereenvoudiging/aanpassingen van de regelgeving, de rapportering en opvolging, governance 
en aansturing, enz. Er wordt met andere woorden verwacht dat Imec ook aanbevelingen 
formuleert t.a.v. de overheid betreffende een model voor (externe) aansturing (bv. op basis van 
een buitenlands model waar Imec zich aan wil/kan spiegelen), t.a.v. het WTI-beleid in het algemeen 
en het instrumentarium gericht op onderzoek in het bijzonder. Hierbij dient ook de internationale 
context in overweging te worden genomen.  
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