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1. Inleiding 

1.1. Het ontstaan van Neuro-Electronics Research Flanders (NERF) 

In de beleidsperiode 2004-2009 werd in de rubriek “De versterking van het strategische 
basisonderzoek” van de beleidsbrief Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en 
Buitenlandse Handel – Beleidsprioriteiten 2008-20091 aandacht gevraagd voor (het belang van) de 
interdisciplinariteit en convergentie van onderzoek. De integratie van verschillende 
wetenschappelijke disciplines bleek op dat ogenblik immers bijzonder belangrijk te zijn voor 
belangrijke wetenschappelijke doorbraken en door zijn kennispotentieel verder uit te bouwen, 
beoogde Vlaanderen zich sterker te positioneren in de Europese kenniseconomie. 

In eerder vermelde beleidsbrief werd ook veel aandacht besteed aan de toenmalige vier 
strategische onderzoekscentra (SOC’s) Imec2, VIB3, IBBT4 en VITO5 als belangrijke actoren in het 
innovatielandschap en werd erop gewezen dat deze centra een unieke positie innemen om 
multidisciplinaire samenwerkingen op te zetten om op die manier verschillende 
expertisedomeinen te integreren. Dergelijke interdisciplinaire aanpak zou niet alleen de positie van 
de betrokken centra in hun traditionele domein van expertise versterken, maar ook nieuwe 
onderzoeks- en ontwikkelingsdomeinen met hoog maatschappelijk valorisatiepotentieel creëren. 
Specifiek werd in de beleidsbrief gesteld dat de SOC’s in hun respectievelijke 
beheersovereenkomsten alvast werden aangezet om structurele samenwerkingsverbanden op te 
zetten met nationale of internationale partners die over een complementaire expertise beschikken 
en waarmee door een interdisciplinaire aanpak nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsdomeinen 
met maatschappelijk valorisatiepotentieel zouden kunnen worden ontdekt en ontgonnen. 

De beleidsbrief stelde verder dat er recent een “heel bijzondere samenwerkingsopportuniteit” was 
geïdentificeerd die een bijkomende participatie van de Vlaamse overheid rechtvaardigde. Het 
betrof concreet een samenwerking tussen onder meer Imec en VIB onder de naam Neuro-
Electronics Research Flanders (NERF) waarvoor een dossier zou worden voorbereid voor de 
Vlaamse Regering.  

Op 3 april 2009 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan de ondersteuning 
van “Strategische Multidisciplinaire Samenwerkingen” (SMS’en) in het algemeen6 en haar 
goedkeuring aan de ondersteuning van de SMS “Neuro-Electronics Research Flanders (NERF)” in 
het bijzonder. In het jaar voorafgaand aan deze beslissing hadden Imec, VIB en de KU Leuven 
samen nl. de internationale scene van de neurowetenschappen doorgelicht. Hun bevindingen met 
betrekking tot de opportuniteiten die de combinatie van de in Vlaanderen aanwezige expertise 

 
1 Vlaams Parlement, Stuk 1900 (2008-2009) – Nr. 1.  
2 Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum vzw, zie ook www.imec.be. 
3 Vlaams interuniversitair Instituut voor Biotechnologie, zie ook www.vib.be.  
4 Het Internuniversitair Instituut voor BreedBandTechnologie (IBBT), later iMinds geworden. In 2016 werden iMinds en 
Imec gefusioneerd tot het “nieuwe” Imec. 
5 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, zie ook www.vito.be.  
6 In een SMS dienen volgens de nota aan de Vlaamse Regering minstens 2 SOC’s betrokken te zijn, al staat het 
samenwerkingsverband in principe ook open voor andere partijen.   

http://www.imec.be/
http://www.vib.be/
http://www.vito.be/
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op het vlak van enerzijds bio- en anderzijds nanotechnologische wetenschappen bood, hadden zij 
vervolgens gebundeld in een studie7.   

Deze studie bestond in essentie uit drie delen: 

• In het eerste deel werden de rationale, de onderzoeksniche en het onderzoeksprogramma, 
evenals de samenwerking, financiering en de structuur van het voorstel tot nieuw initiatief 
uitgewerkt. 

• In het tweede deel werd een overzicht gegeven van de belangrijkste onderzoekers die 
wereldwijd actief waren met betrekking tot de studie van neuronale netwerken voor 
hersenonderzoek. 

• In het derde deel werd een overzicht gegeven van de laboratoria die bezocht werden. 
Hierbij werd nagegaan welke toonaangevende wetenschappers in het domein potentiële 
kandidaten waren voor een wetenschappelijke adviesraad voor het nieuwe initiatief 
"NERF".  

Uit de studie volgde dat de neurowetenschappen de laatste jaren een enorme vooruitgang hadden 
geboekt, maar dat er nog heel wat onderzoek nodig was om na te gaan hoe de neuronale 
netwerken van het brein precies functioneren vooraleer het mogelijk zou worden om methodes 
te ontwikkelen om bij disfuncties ervan te kunnen ingrijpen. 

De studie toonde ook aan dat neuronale netwerken in het brein de anatomische structuur vormen 
waar de biologie, psychologie en geneeskunde samenkomen. De technologie om de elektrische 
werking van de neuronale netwerken te bestuderen, stond echter nog niet op punt. Men stelde 
tevens vast dat de nanotechnologie op dat ogenblik voldoende ontwikkeld was, zodat men door 
interdisciplinaire samenwerking inzichten, methoden en technologieën zou kunnen ontwikkelen 
om de neuronale netwerken van het brein beter te begrijpen. Het uiteindelijke doel was om onder 
meer bij te dragen tot de behandeling van beperkingen of ziektes van het menselijk brein. Een 
samenwerking zoals voorgesteld in de studie zou volgens Imec, VIB en de KU Leuven internationaal 
een niche kunnen innemen die echte doorbraken in het veld laat voorspellen. De uniciteit van de 
aanpak van NERF bestond volgens de studie uit de creatie van een toegewijde cluster van hoge 
en gemengde expertise (neurobiologie en neuro-elektronica) binnen een duidelijke missie en 
gebaseerd op een duidelijke onderzoeksagenda. Bovendien zouden de teams binnen NERF kunnen 
steunen op de veel bredere expertise en onderzoeksinfrastructuur van de drie partners (met name 
VIB, Imec en KU Leuven), wat een unieke opzet zou opleveren met een hoog hefboompotentieel. 

In het kader van de voorgestelde samenwerking "NERF" zou het accent gelegd worden op het 
onderzoek en de ontwikkeling van methoden, toestellen en technologieën die onderzoekers 
zouden toelaten om de elektrische werking van de zenuwcel en de gerelateerde neuronale 
netwerken van het brein in vivo te bestuderen.  

De beslissing van de Vlaamse Regering om NERF te ondersteunen, kaderde in de strategie 
vooropgesteld in de eerder vermelde beleidsbrief om meer aandacht te hebben voor 
interdisciplinariteit en convergentie van het onderzoek. De beslissing resulteerde dan ook in een 
2de addendum aan de (toen) lopende beheersovereenkomsten 2007-2011 tussen het Vlaamse Gewest 

 
7 Deze studie droeg de titel "A New lnterdisciplinary Research Center for the integration of Neuroscience and 
Bioengineering: The Center for Neuro-Electronics Research Flanders (NERF)". 
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en respectievelijk VIB en Imec. Voor de periode 2009-2011 werd voorzien in een specifieke 
ondersteuning en vanaf 2012 was het de bedoeling om de ondersteuning van NERF te laten sporen 
met de vijfjarige overeenkomsten die telkens met beide SOC’s zouden worden afgesloten. 

Onderhavig plan van aanpak heeft betrekking op de evaluatie 2021 van NERF zoals voorzien in de 
lopende convenanten van VIB en Imec voor de periode 2017-2021 (zie deel 1.2).  

1.2. De strategische onderzoekscentra 

Op dit ogenblik zijn er vier strategische onderzoekscentra, met name Imec, VIB, Flanders Make en 
VITO. Het huidige Imec is in 2017 ontstaan uit de fusie van de toenmalige strategische 
onderzoekscentra Imec en iMinds8, waardoor Imec nu onderzoeksexpertise op het vlak van zowel 
hardware als software in zich verenigt.  

Flanders Make is een SOC die in 2014 werd opgericht en gericht is op de maakindustrie in 
Vlaanderen.    

De Vlaamse strategische onderzoekscentra worden gevat door het decreet betreffende de 
organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid van 30 april 20099 (hierna 
het W&I-decreet genoemd) en meer bepaald door artikelen 29 t/m 3510.  

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 de 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 

 
8 Midden 2014 veranderde IBBT van naam naar iMinds.   

9 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.  

10 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.  
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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. 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 3211, 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; 

 
11 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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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 toe 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. Verder wordt in 
datzelfde artikel gesteld dat de voorwaarden voor een nieuw convenant onder meer bepaald 
worden door de resultaten van de evaluatie. 

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 2017-202112. 

Deze beide convenanten lopen af op 31 december 2021 en bepalen in een specifiek artikel13 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-Electronics Research Flanders (NERF). 
NERF is een initiatief van VIB en Imec dat in 2009 van start ging en waaraan de KU Leuven ook 
deelneemt.  

Volgens beide convenanten wordt het NERF-samenwerkingsverband en specifiek de inbreng hierin 
van zowel Imec als VIB in de evaluatie van 2021 apart beschouwd en geëvalueerd op basis van de 
doelstellingen en KPI’s vermeld in het hoofdstuk over NERF in het respectievelijke convenant.   

Voorliggend plan van aanpak heeft betrekking op de verwachte evaluatie van NERF. 

2. Neuro-Electronics research Flanders (NERF) 

2.1 Ondersteuning van NERF door de Vlaamse overheid 

Zoals aangegeven in deel 1.1, keurde de Vlaamse Regering in 2009 de ondersteuning van NERF goed 
en voorzag ook een jaarlijkse subsidie voor het initiatief aan respectievelijk Imec en VIB. In de 
periode 2009 tot en met 2011 werd deze ondersteuning geregeld via een addendum aan de 
respectievelijke beheersovereenkomsten 2007-2011. Dit addendum bestond uit een generiek luik 
dat betrekking had op het begrip “Strategische multidisciplinaire samenwerking (SMS)”14 en een 

 
12 Convenant van 21 februari 2017 tussen Imec en het Vlaamse Gewest en convenant van 20 februari 2017 tussen VIB en 
het Vlaamse Gewest.  
13 Respectievelijk artikel 23 in het geval van Imec en artikel 29 bij VIB.  
14 In dit luik werd in artikel 5 ervan onder meer gesteld dat de toelages voor een SMS jaarlijks niet hoger konden zijn 
dan 50% van de totale inkomsten (dit is incl. de toelage van het Vlaamse Gewest) van de SMS.  
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specifiek luik (bijlage aan dit addendum) dat nader inging op de SMS NERF. Dit addendum 
omschreef onder meer de wederzijdse rechten en plichten van de betrokken instellingen naar 
aanleiding van de toelage die het Vlaamse Gewest voor NERF zou verstrekken15. Eén van de 
bepalingen (en leverbaarheden in het kader) van dit addendum had betrekking op het afsluiten 
van een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen die in overeenstemming diende te 
zijn met de bepalingen van de beheersovereenkomsten en de respectievelijke addenda. Verder ging 
het addendum ook in op de governance voor de SMS en de verdere uitrol ervan. Tevens werd in 
het addendum gesteld dat in de eerder vermelde samenwerkingsovereenkomst diende opgenomen 
te worden dat de drie NERF-partners jaarlijks elk minstens 650.000 euro eigen middelen ter 
beschikking moesten stellen aan NERF (dus buiten de subsidie van de Vlaamse overheid vermeld 
in zowel de beheersovereenkomst als in het addendum). 

Vanaf 2012 werd NERF geïntegreerd in de respectievelijke convenanten en dit telkens in een 
specifiek hoofdstuk ter zake. In de convenanten werden zowel strategische en operationele 
doelstellingen opgenomen, als bepalingen over de structuur en aansturing van NERF evenals 
bepalingen over de subsidie die jaarlijks voor NERF ter beschikking werd gesteld.  

In samenspraak met zowel Imec als VIB werden voor de periode 2017-2021 de doelstellingen en 
verplichtingen van beide binnen het NERF-samenwerkingsverband duidelijk omschreven in de 
convenanttekst en werden ook een aantal kwantitatieve indicatoren gekoppeld aan de subsidie 
voor de komende vijf jaar. De doelstellingen voor NERF en de bepalingen over de structuur van 
NERF die zijn opgenomen in de convenanten (zie ook deel 2.3), zijn in grote mate gebaseerd op de 
samenwerkingsovereenkomst16 tussen de drie NERF-partners (VIB, Imec en KU Leuven).  

2.2 Missie van NERF 

De drie NERF-partners hebben bij de start van het initiatief en op basis van de studie vermeld in 
deel 1.1 ook een missie, doelstellingen en een uitvoeringsplan neergelegd. Dit heeft geresulteerd in 
een strategische planning sinds 2009.  

Het convenant 2017-2021 tussen het Vlaamse Gewest en VIB vermeldt expliciet dat het 
institutionele strategisch plan van VIB voor de periode 2017-2021 integraal deel uitmaakt van het 
convenant. Een van de bijlagen aan dit strategisch plan van VIB bestaat uit een strategisch plan 
voor NERF voor de periode 2016-2021, wat betekent dat dit strategisch plan de basis vormt voor 
NERF in de beschouwde periode.   

In dat strategisch plan wordt de missie van NERF als volgt verwoord: 

Neuro-Electronics Research Flanders (NERF) aims at understanding how electrical activity 
in the brain gives rise to mental function and behaviour. To meet this objective, we study 
the structure and function of neural circuits, the elementary building blocks of the brain, 
in a selected set of animal models. We employ and develop innovative neurotechnologies 
and novel experimental assays to observe and manipulate brain activity during behaviour. 

 
15 Zowel aan de beheersovereenkomst 2007-2011 met Imec als aan deze van VIB werd aldus een addendum toegevoegd 
dat betrekking had op NERF. In het addendum wordt respectievelijk verwezen naar de wederzijdse rechten en plichten 
tussen het Vlaamse Gewest en de SOC in kwestie naar aanleiding van de voor NERF met “ab initio” de andere SOC en 
de KU Leuven, door het Vlaamse Gewest verstrekte toelage.  
16 Zie ook deel 2.4.  
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The basic research and technology validation performed at NERF will reveal mechanistic 
principles of brain function and will be instrumental in the development of novel medical 
solutions in diagnosis and treatment of neurological disorders in humans.   

De raad van bestuur van VIB besliste eind 2015 bovendien om de verdere financiële ondersteuning 
vanuit VIB aan NERF (na 2018) te koppelen aan een succesvolle tussentijdse interne evaluatie van 
NERF eind 2018. Naar aanleiding van die tussentijdse evaluatie en beslissing die ter zake moest 
worden genomen, vroeg de raad van bestuur van VIB ook om het strategisch plan van NERF toe 
te voegen aan de documenten voor het betreffende agendapunt. Aldus werd voor de periode 2018-
2021 ook een strategisch plan voor NERF opgesteld en meegedeeld aan de raad van bestuur van 
VIB.  

In dit strategisch plan voor de periode 2018-2021 wordt de missie van NERF als volgt omschreven 
en geïllustreerd (zie Figuur 1):  

The mission of Neuro-Electronics Research Flanders (NERF) is to reveal the mechanistic 
foundation of how activity in the nervous system gives rise to mental function and behaviour 
through the synergistic combination of systems neuroscience research and neurotechnology 
development. We study (1) the structure and function of neuronal circuits and (2) derive new 
technologies which will ultimately find application in research and the diagnosis and 
treatment of central nervous system disorders.  

In het strategisch plan 2018-2021 wordt duidelijk een sprong voorwaarts gemaakt ten opzichte van 
het strategisch plan 2016-2021. Inderdaad, de ambities en realisaties van NERF tot dan toe worden 
in het plan 2018-2021 nog altijd in rekening gebracht, maar er worden ook een aantal extra 
ambities geformuleerd in termen van hoofddoelen en strategische keuzes. Er worden echter geen 
bijkomende KPI’s vermeld. Het strategische plan 2018-2021 moet dan wellicht ook vooral gezien 
worden als een verfijning/bijstelling/update van de initiële strategische planning 2016-2021 en dit 
voor wat betreft de periode 2018-2021. De strategische plannen worden daarom bij voorkeur als 
een geheel beschouwd17.  

 
17 Noteer dat op de website van NERF (www.nerf.be) geen missie is weergegeven.  

Figuur 1 - Illustratie van de missie van NERF 

http://www.nerf.be/
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2.3 NERF in de lopende convenanten met Imec en VIB 

NERF wordt beheerd door de drie NERF-partners (VIB, Imec en KU Leuven) en dit op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst18 tussen deze drie partijen. In de lopende convenanten voor de 
periode 2017-2021 met respectievelijk Imec en VIB is een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen over 
NERF19. In dat hoofdstuk wordt nader ingegaan op de structuur en aansturing van NERF, de 
strategische en operationele doelstellingen ervan en op de kritische performantie-indicatoren 
(KPI’s) ter zake.  

In wat volgt worden de belangrijkste bepalingen uit het NERF-hoofdstuk van beide convenanten 
weergegeven.  

NERF wordt aangestuurd door een stuurgroep (binnen NERF “Inter-Institutional Board” genoemd 
– zie ook deel 2.4) die is 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 overheid20. 

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.  

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 (SAB21) 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 systeemneurowetenschappen. De SAB telt minstens 
vier leden, die elkaar qua expertise aanvullen om het onderzoek te kunnen beoordelen en te 
kunnen adviseren. Bij de samenstelling van deze adviesraad zal een genderevenwicht nagestreefd 
worden. 

 
18 Deze samenwerkingsovereenkomst liep van 8 juni 2009 tot en met 8 juni 2019 en ondertussen werd een nieuwe 
overeenkomst afgesloten (retroactief) met ingang van 9 juni 2019 en voor de duur van één jaar vanaf datum van 
ondertekening (i.e. vanaf 20 februari 2020), maar wel verlengbaar voor een afgesproken termijn door middel van een 
onderschreven overeenkomst tussen de drie betrokken partijen.  
19 Telkens Hoofdstuk IV, maar met andere artikelnummering. De inhoud van het hoofdstuk is echter identiek.  
20 Onder de vorm van één gezamenlijk jaarverslag opgesteld door de NERF-partners.  
21 Strategic Advisory Board.  
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Strategische en operationele doelstellingen 

Imec en VIB ontwikkelen samen met de andere NERF-partner 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 systeemneurowetenschappen .  
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 zullen Imec en VIB samen met de andere 
NERF-partner 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-docs en doctoraatstudenten) in het 
domein van de systeemneurowetenschappen;  

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.  

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 systeemneurowetenschappen;  

2. Het publiceren van wetenschappelijke artikels in hogerangtijdschriften (Tier 25%) of 
toptijdschriften (Tier 5%) in de velden systeemneurowetenschappen 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); 
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• 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 de convenanten. 
Volgens de nota aan de Vlaamse Regering betreffende het ontwerpconvenant 2017-2021 tussen het 
Vlaamse Gewest en VIB22 werden als KPI’s waar mogelijk dezelfde gekozen als deze die voor de 
hoofdsubsidie van VIB in het convenant zijn opgenomen.  

Financiële aspecten 

Voor de realisatie van NERF stelt de Vlaamse overheid via de convenanten met VIB en Imec jaarlijks 
een gelijke subsidie ter beschikking. Deze subsidie werd (zowel voor VIB als voor Imec) in principe23 
vastgelegd op 880.000 euro per jaar, te vermeerderen met de gezondheidsindex (vanaf 
begrotingsjaar 2018 en in overeenstemming met de begrotingsinstructies).  

De subsidie kan slechts worden uitbetaald na ontvangst van het ondertekende ministeriële besluit 
ter zake én op voorwaarde dat “de NERF-partners voor dat werkingsjaar gezamenlijk minstens 
eenzelfde bedrag hebben ingebracht zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst.”24. 

De toegekende NERF-subsidie25 kan worden gebruikt voor het realiseren van de doelstellingen van 
NERF zoals opgenomen in de convenanten, met inbegrip van de aanschaf van uitrusting, 
personeelskost, werkingskost, huisvesting, provisie voor langetermijninvesteringen, valorisatie van 
resultaten, uitnodiging van visiting scientists en de organisatie van symposia26.  

2.4 Het NERF-samenwerkingsverband 

Zoals aangegeven in deel 1.1, is NERF een samenwerkingsverband tussen Imec, VIB en de KU Leuven. 
Voor de realisatie van NERF hebben deze drie partners (“NERF-partners” genoemd) een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Een eerste samenwerkingsovereenkomst betrof de 
periode 8 juni 2009 tot en met 8 juni 201927. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor een 
periode van een jaar28 vanaf datum van de (laatste) ondertekening (i.e. 25 februari 2020) en (retro-
actief) ingaand op 9 juni 2019, werd ondertussen afgesloten.  

Daar waar de eerste samenwerkingsovereenkomst gericht was op het opzetten van een 
onderzoekssamenwerking op het gebied van neuro-elektronica, met het oog op de realisatie van 

 
22 VR 2016 2312 DOC.1521/1. 
23 Binnen de perken van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap en onder voorbehoud van goedkeuring 
van deze begroting door het Vlaamse Parlement.  
24 Artikel 13, § 1 in het convenant met VIB en artikel 20, § 1 in het convenant met Imec. Momenteel (zomer 2020) is een 
procedure in voorbereiding met het oog op de uitbreiding van beide convenanten met een addendum waarbij de 
aangehaalde voorwaarde zal worden geschrapt.  
25 Artikel 14, § 3 van zowel het convenant met VIB als met Imec.   
26 In het addendum bij de beheersovereenkomsten 2007-2011 (zie ook deel 2.1) werd (in artikel 9 van de bijlage bij het 
addendum) gesteld dat de toelage niet kon worden aangewend voor de kosten die gepaard gaan met de werking en 
ondersteuning van de SMS NERF. In de convenanten voor de periode 2012-2016 volgde na “de organisatie van symposia” 
nog de zinsnede “en andere vormen van netwerking en (internationale) uitstraling”.  
27 Deze samenwerkingsovereenkomst is niet volledig duidelijk over de effectieve einddatum ervan en de einddatum van 
8 juni werd daarom afgeleid uit de startdatum (9 juni 2019) van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.  
28 Verlengbaar mits schriftelijk akkoord tussen de drie partijen. 
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het NERF-programma, is de tweede overeenkomst gericht op het voortzetten ervan. In de 
samenwerkingsovereenkomsten werd en wordt ingegaan op volgende aspecten van de 
samenwerking: 

• Een aantal definities en begrippen die van belang zijn voor NERF (artikel 1). In dit verband 
wordt specifiek onder NERF begrepen het virtuele interinstitutionele centrum, bestaande 
uit de NERF-onderzoekseenheden waarin NERF is onderverdeeld en waarin het NERF-team 
het NERF-programma zal uitvoeren. Het NERF-programma wordt hierbij gedefinieerd als 
het gezamenlijke onderzoeksprogramma in het domein van de neuro-elektronica gericht 
op het uitvoeren van strategisch basisonderzoek met het oog op het ontrafelen van de 
functionele fundamenten van neurale interactie en van neurale netwerken in vivo.  

• De reikwijdte van de overeenkomst (artikel 2).  
• De organisatie van het NERF-programma. In dit onderdeel (artikel 3 van de overeenkomst) 

wordt achtereenvolgens ingegaan op: 
o De wijze waarop het NERF-programma is gestructureerd rond het NERF-team en 

hoe dit team zal instaan voor de uitvoering ervan. Het NERF-team wordt geleid 
door het NERF-managementcomité dat bestaat uit de NERF-directeur en de 
Principal Investigators (PI’s)29. De PI’s staan aan het hoofd van een NERF-
onderzoekseenheid en de functie van NERF-directeur is een roterende post onder 
alle PI’s. De NERF-directeur is voorzitter van het managementcomité. Voor elk van 
de genoemde organisatie-eenheden (NERF-managementcomité, NERF-
onderzoeksgroepen en NERF-team) of functies (NERF-directeur en PI’s) worden 
hetzij het kader van de werking, hetzij de verantwoordelijkheden en/of 
verwachtingen, hetzij beide vastgelegd.  

o De organisatie van het NERF-programma en meer bepaald de organisatiestructuur 
voor de organisatie en de evaluatie ervan. Deze structuur bestaat enerzijds uit een 
Wetenschappelijke Adviesraad (Strategic Advisory Board of SAB) en anderzijds uit 
een Interinstitutionele Raad (Inter-Institutional Board of IIB). De SAB is een externe 
adviesraad bestaande uit ten minste vijf topexperts30 in de domeinen van de NERF-
doelstellingen en is bedoeld om NERF te ondersteunen bij het uittekenen van de 
globale strategie en richting, bij de verdere differentiatie en focus van het NERF-
programma en bij het ontwikkelen en wereldwijd positioneren van NERF als een 
excellentiecentrum in het domein van systeemneurowetenschappen.  

• Financiële aspecten (artikel 4). In dit onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst wordt 
ingegaan op het NERF-budget, de NERF-(bank)rekeningen, (het gebruik van) de 
infrastructuur en de toegang tot kernfaciliteiten en diensten van de NERF-partners. Het 
NERF-budget bestaat uit de financiële bijdragen van de drie NERF-partners zoals 
vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, de NERF-subsidie(s) en andere vormen van 
financiering. Hierbij valt het volgende op te merken: 

o In de afgelopen samenwerkingsovereenkomst is sprake van een jaarlijkse 
cashbijdrage van elke partner aan het NERF-budget van 650.000 euro.  

 
29 In het convenant is sprake van groepsleiders (zie ook deel 2.3).  

30 Zoals uit deel 2.3 blijkt, stellen beide convenanten dat de SAB minstens vier leden moet tellen, terwijl de 
samenwerkingsovereenkomst uitgaat van minstens vijf leden. Momenteel bestaat de SAB uit 6 leden.  
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o In de huidige samenwerkingsovereenkomst wordt voor het jaar 2019 als 
cashbijdrage voor elke partner aan bedrag van 600.000 euro vooropgesteld.  

o Volgens een schrijven d.d. 08.05.2020 van de NERF-partners gericht aan de 
bevoegde minister31, is het de bedoeling om ook in 2020 en 2021 per partner een 
cashbijdrage van 600.000 euro voor NERF in te brengen.   

• Eigenaarschap en exploitatie. In dit onderdeel (artikel 532) van de overeenkomst wordt 
achtereenvolgens ingegaan op het techtransferbeleid, de bescherming van IPR, het 
eigenaarschap van de resultaten33, het eigenaarschap en de licentie van “achtergrond”34, 
de exploitatierechten en de boekhoudkundige principes met betrekking tot de resultaten.  

• Vertrouwelijkheidsverplichtingen met betrekking tot allerlei aspecten (waaronder bv. 
informatie en kennis) zijn opgenomen in artikel 6 van de overeenkomst.  

• Artikel 7 heeft betrekking op publicaties die voortvloeien uit het NERF-programma. Er 
wordt specifiek in aangegeven welke verwijzingen de publicaties moeten bevatten, welke 
richtlijnen auteurs moeten volgen en welke verantwoordelijkheid de PI’s hebben op het 
vlak van het identificeren van potentiële waarde in termen van IP.  

• De overige artikels (8 t/m 11) hebben eerder betrekking op procedurele aspecten.  
• Tot slot heeft de samenwerkingsovereenkomst ook nog een addendum dat het NERF-IP-

raamwerk beschrijft.  

2.5 Evolutie in de beleidscontext en huidige beleidscontext 

Zoals aangegeven in deel 1.1 is NERF in 2009 ontstaan als een strategische multidisciplinaire 
samenwerking tussen onder meer Imec en VIB en werd er vanaf dat ogenblik ook financiële 
ondersteuning voorzien vanuit het wetenschaps- en innovatiebeleid.  

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de totale subsidie die vanuit de Vlaamse overheid 
werd toegekend voor NERF35. Voor de periode 2009-2020 vertegenwoordigt dit een totaalbedrag 
van bijna 18,69 miljoen euro.  

 
31 Zie ook deel 2.5 voor meer informatie ter zake.  
32 In de vorige samenwerkingsovereenkomst was dit artikel 6. In die vorige overeenkomst betrof artikel 5 de eigenlijke 
operationalisering van NERF. Dit artikel is nu niet langer relevant.  
33 In artikel 1 van de overeenkomst gedefinieerd als “alle uitkomsten van het werk geleverd binnen het NERF-programma, 
met inbegrip van maar niet beperkt tot, producten, materiaal, onderdelen, software, technieken, processen, data en om 
het even welke tastbare en niet tastbare resultaten, al of niet in aanmerking komend voor bescherming onder eender 
welke IPR.”  
34 In artikel 1 van de overeenkomst gedefinieerd als “het volledige gamma van de IPR en feitelijke kennis van een partij 
[i.e. een van de NERF-partners], met inbegrip van maar niet beperkt tot, recepten, processen, specificaties, methodes, 
praktijken en procedures in hetzelfde domein als het NERF-programma (i) die bestond voor het inwerking treden van 
deze overeenkomst en werd ontwikkeld buiten de vorige overeenkomst en/of (ii) in licentie gegeven aan, verworven of 
ontwikkeld door een NERF-partij buiten deze overeenkomst maar binnen de looptijd van deze overeenkomst en waar 
de NERF-partij naar eigen goeddunken over kan beschikken/beslissen.”  
35 Het weergegeven bedrag werd telkens voor de helft aan VIB en Imec toegekend. Tot en met 2011 gebeurde dit volgens 
de bepalingen van een addendum aan de beheersovereenkomst 2007-2011 en vanaf 2012 via een afzonderlijk ministerieel 
besluit en dit conform de bepalingen van de convenanten.  

Tabel 1 - Bijdrage Vlaamse overheid met betrekking tot NERF (in k euro) over de periode 2009-2020 
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Naar aanleiding van de evaluaties van 2016 van VIB en Imec – voorzien in het kader van de 
respectievelijke convenanten voor de periode 2012-2016 – werd ook NERF geëvalueerd.  

In die 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:  

• 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 van 2016 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 vijf jaar NERF-werken, smart36 KPI's met doelen moesten 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 convenanten en gerelateerd aan het al dan niet 
toekennen van de specifieke NERF-dotatie van de Vlaamse overheid.  

Deze aanbeveling werd ter harte genomen en vertaald in de convenanten 2017-2021 met zowel VIB 
als Imec, zoals duidelijk blijkt uit deel 2.3.  

In de opeenvolgende beleidsnota’s en beleidsbrieven voor de regeerperiode 2014-2019 wordt NERF 
niet vermeld.  

In de beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-2024 vinden we onder het 
beleidsveld “Innovatie” in het onderdeel “Topinstituten slaan de brug tussen wetenschap en 
toepassing” het volgende37: 

 
36 SMART in de zin van Specifiek, Meetbaar, Afgesproken, Realistisch en Tijdsgebonden.  

37 Dit is de enige verwijzing naar NERF in deze beleidsnota.  
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Duurzame groei van de Strategische Onderzoekscentra verzekeren 
… 
We onderzoeken of intersoc‐initiatieven zoals Neuro-Electronics 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 een het werk te 
houden. 
… 

Voor de toekomst wordt verwacht dat op basis van de evaluatie van NERF die is voorzien in 2021 
onder meer aanbevelingen worden geformuleerd voor toekomstige intersoc-initiatieven en over 
het potentieel van strategische multidisciplinaire samenwerkingen en dit gelet op de ambitie 
verwoord in de beleidsnota (cf. supra). 

De Vlaamse Regering zet verder ook in op gepersonaliseerde geneeskunde en op zorginnovatie. 
Dit past binnen de doelstelling “Impactvol innoveren in bedrijven en clusters en optimale 
kennisverspreiding” van de beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-2024. Voor 
gepersonaliseerde geneeskunde zal de haalbaarheid van een speerpuntcluster in dit domein 
worden nagegaan en hierbij wordt uitgegaan van de sterke uitgangspositie van Vlaanderen ten 
gevolge van de aanwezigheid van toonaangevende bedrijven en van sterke academische en 
klinische expertise. Zorginnovatie zal onder meer via Flanders’ Care gerealiseerd worden. Flanders’ 
Care is een programma van de Vlaamse overheid dat als missie heeft om op aantoonbare wijze en 
door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg te verbeteren en verantwoord 
ondernemerschap in de zorgeconomie te stimuleren. In de beleidsnota 2019-2024 wordt nl. 
aangegeven dat Flanders’ Care 4.0 via transversale samenwerking tussen zorg en industrie, en 
ingebed in een duurzame toekomststrategie, de ontwikkeling van samenwerkings‐ en 
businessmodellen faciliteert waarbij de finaliteit van de innovatie‐inspanningen ligt in het creëren 
van economische en maatschappelijke meerwaarde. De bedoeling is om hiertoe de werking en 
doelstellingen van Flanders’ Care te evalueren en meer nadruk te leggen op de opportuniteiten in 
de verbetering van de zorg. Verder is het de bedoeling om in samenspraak met de minister van 
Welzijn in 2020 te onderzoeken hoe een bundeling van een budgettaire inbreng van de 
beleidsdomeinen EWI en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) voor innovatie in de zorg 
gerealiseerd kan worden om een actieplan Flanders’ Care uit te voeren. De focus zal liggen op 
nieuwe samenwerkingsmodellen tussen zorg en industrie, een veilige en accurate elektronische 
gegevensdeling, de toepassing van big data, artificiële intelligentie, innovatieve behandelingen, 
nieuwe zorgorganisatie en ethische uitdagingen van zorginnovatie. 

NERF bevindt zich als initiatief binnen de sterke academische expertise van Vlaanderen voor een 
specifiek domein dat gerelateerd is aan gezondheid, geneeskunde en zorg en is vanuit die optiek 
een aandachtspunt binnen zowel gepersonaliseerde geneeskunde als Flanders’ Care.  

De Europese ontwikkelingen rond gepersonaliseerde geneeskunde en zorginnovatie evenals de 
internationale en interregionale ontwikkelingen, zijn in dit verband mogelijk ook van belang voor 
NERF.  

Andere internationale ontwikkelingen die voor NERF van belang (kunnen) zijn, hebben betrekking 
op verantwoord onderzoek en innovatie (RRI) in hersenonderzoek, neuro-onderzoek, 
neurotechnologie, enz. Dit is nog meer van belang voor initiatieven als NERF waar het onderzoek 
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in vivo gebeurt. De OESO bijvoorbeeld heeft omtrent RRI in de domeinen van hersenonderzoek, 
neuro-onderzoek, neurotechnologie, enz. een aantal rapporten, aanbevelingen en 
werkdocumenten gepubliceerd die als kader voor de evaluatie van NERF gehanteerd kunnen 
worden38 39 40 41 en die zowel voor de ex-postevaluatie van NERF als voor de toekomst van het 
initiatief van belang kunnen zijn.  

In het bijzonder is de aanbeveling “OECD, Recommendation of the Council on responsible 
Innovation in Neurotechnology, OECD/Legal/0457, 2020”, van belang, aangezien deze als eerste 
internationale standaard voor dit domein erop gericht is om overheden en innovatoren te 
begeleiden bij het anticiperen op en het aanpakken van ethische, juridische en maatschappelijke 
uitdagingen die rijzen bij nieuwe neurotechnologieën en tegelijkertijd innovatie in het domein te 
promoten. De aanbeveling belichaamt negen principes en beoogt als gids te fungeren in elke stap 
van het innovatieproces, nl. onderzoek, technologietranfer, investering, commercialisering en 
regelgeving, zodat voordelen gemaximaliseerd worden en risico’s geminimaliseerd.  

Tot slot hebben de drie NERF-partners in 2019 al een verzoek gericht aan de bevoegde minister 
om de bepalingen van de respectievelijke convenanten 2017-2021 van VIB en Imec betreffende de 
NERF-subsidie aan te passen. Dit verzoek werd in 2019 niet meer in overweging genomen, gelet op 
de komende legislatuurwissel, maar kwam in 2020 opnieuw ter sprake. Concreet vragen de drie 
partners om in artikel 13, §2 (respectievelijk artikel 20, §1) van het convenant met VIB 
(respectievelijk Imec) de zinssnede “en op voorwaarde dat de NERF-partners voor dat werkingsjaar 
gezamenlijk minstens eenzelfde bedrag hebben ingebracht zoals omschreven in de 
samenwerkingsovereenkomst.” te schrappen. In dat geval zouden deze artikels telkens herleid 
worden tot: 

“De NERF-subsidie wordt als volgt uitbetaald: 90% wordt in vier gelijke schijven uitbetaald. De 
eerste schijf wordt uitbetaald binnen dertig kalenderdagen na ontvangst door het 
departement van het ondertekende subsidiebesluit.” 

De drie NERF-partners stellen in hun verzoek aan de minister dat NERF nu de maturiteit, omgeving, 
expertise en ervaring heeft opgebouwd om verder te kunnen werken zonder middelen uit een 
opstartfonds (i.e. de middelen die initieel binnen de samenwerkingsovereenkomst 2009-2019 
tussen de drie NERF-partners waren voorzien), alhoewel in de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst nog altijd sprake is van een (zij het beperktere) financiële inbreng 
(in cash) van de drie NERF-partners aan het initiatief42.  

De ontwikkelingen in dit verband zijn ook van belang voor de toekomst van NERF.  

 
38 Neurotechnology and Society – Strengthening responsible innovation in brain science, OECD Science, Technology and 
Innovation Policy Papers, November 2017, No. 46. 
39 OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2018/11 – Issues in neurotechnology governance. Herman 
Garden and David Winickoff. 
40 40 OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2019/05 – Responsible Innovation in neurotechnology 
enterprises. Herman Garden, David E. Winickoff, Nina Maria Frahm, Sebastian Pfotenhauer.  
41 OECD, Recommendation of the Council on responsible Innovation in Neurotechnology, OECD/Legal/0457, 2020. 
42 In de brief van de drie NERF-partners is sprake van (een totale cashbijdrage van) 1,8 miljoen euro voor 2020 en 2021, 
hoewel de nieuwe samenwerkingsovereenkomst in principe maar loopt tot 19 februari 2021, telkens in te brengen in de 
loop van de maand januari van het betreffende kalenderjaar (zie punt 4.1.1 van de samenwerkingsovereenkomst)..  
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3. Aanleiding voor de evaluatie van NERF  
In de lopende convenanten met Imec en VIB wordt zowel ingegaan op de evaluatie van de 
instellingen zelf als op deze van NERF.  

In het convenant 2017-2021 tussen het Vlaamse Gewest en Imec wordt over de evaluatie van NERF 
het volgende gesteld: 

• Artikel 17, §8: “De vooruitgang van NERF en van de NERF-onderzoeksgroepen zal in 2020 
onderworpen worden aan een interne evaluatie”. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
uit het convenant 2017-2021 met VIB blijkt dat er met “interne evaluatie” 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).  

• Artikel 23, §3: “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 202043 (zoals 
vermeld in artikel 17, §8)”. 

Het NERF-samenwerkingsverband dient dus alvast geëvalueerd te worden, maar dit bestaat uit 
drie partners, met name VIB, Imec en de KU Leuven.  

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 
evaluaties44.  

In deze documenten werden ook een aantal uitgangspunten uitgetekend voor de vanaf 2020 uit 
te voeren evaluaties. Deze uitgangspunten45 zijn: 

 
43 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).”.  
44 Deze documenten zijn gefinaliseerd maar dienen intern nog hiërarchisch gevalideerd te worden.  
45 De eerste twee uitgangspunten waren voordien ook al geldig, maar worden hier ter herinnering hernomen.  
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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-anteluik46.  

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 van de evaluatie van NERF 

In het convenant is geen expliciete doelstelling voor de evaluatie van NERF opgegeven. Er is enkel 
sprake van de evaluatie van het NERF-samenwerkingsverband en de bijdragen van beide 
strategische onderzoekscentra aan het samenwerkingsverband.  

Ondertussen werd gedurende meer dan tien jaar geïnvesteerd in NERF door vier partijen, met 
name de Vlaamse overheid en de drie NERF-partners en vond in 2016 een eerste evaluatie van 
NERF plaats. Vanuit die optiek is het zinvol om terug te blikken op de periode sinds de start van 
NERF.  

Daarnaast biedt de beleidsnota 2019-2024 de mogelijkheid om de samenwerking die in het kader 
van NERF tot stand werd gebracht, als instrument en als voorbeeld voor een mogelijke intersoc-
werking te beschouwen en vanuit die optiek te beoordelen en dit rekening houdend met de 
systemen waarin NERF thans is ingebed. 

4.3. Hoofdlijnen van de evaluatie van NERF 

Zoals hoger aangegeven, zal de evaluatie van NERF zich zowel op het verleden als op de toekomst 
richten, waarbij een goed evenwicht tussen beide onderdelen nagestreefd wordt. Hieronder 
worden de hoofdlijnen voor beide onderdelen van deze evaluatie weergegeven. Deze hoofdlijnen 
worden in deel 6 in meer detail toegelicht.  

Ex-postluik 

• Alle elementen vermeld in de regelgeving (o.a. convenant) moeten aan bod komen. 
• Hoog aggregatieniveau en bekeken over de periode sinds de start van het initiatief: 

o Realisatie beleidsplanning: doelbereiking (incl. resultaten), management (o.a. 
onderzoek, techtransfer, enz.) en governance. 

o Realisatie (initieel) vooropgesteld potentieel. 
o Maatschappelijke en economische impact. 
o Samenwerking (tussen de partners, met beleidsmakers, belanghebbenden en andere 

actoren). 
o Aftoetsen OESO-standaarden in verband met RRI (zie ook deel 2.5).  

• Wetenschappelijke en technologische impact en dit onder meer op basis van een 
bibliometrische en technometrische analyse (op te stellen door ECOOM).  

• Benchmark van NERF als instrument (SMS). 

 
46 Dit zou het ex-postluik in principe ook lichter moeten maken.  
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• Inbedding van NERF in en bijdragen van NERF aan de opeenvolgende systemen en 
doelstellingenkaders.  

Ex-anteluik 

• Toekomst en potentieel van NERF op het vlak van onderzoek, technologietransfer, 
samenwerkingsmogelijkheden, investeringen en commercialisering.  

• Toekomstige werking, governance en opvolging van NERF, onder meer rekening houdend met 
de internationale standaarden op het vlak van RRI. 

• Inbedding van NERF in en bijdragen van NERF aan de opeenvolgende systemen en 
doelstellingenkaders.  

• Toekomst van een instrument als NERF (SMS).  

4.4. Beoogde resultaten van de evaluatie 

Als resultaten van de evaluatie worden minstens verwacht: 

1. Analyse en boordeling over de periode vanaf de start van het initiatief (medio 2009) tenzij 
anders vermeld, in termen van: 

a) Realisatie van het vooropgestelde potentieel van NERF. 
b) Implementatie en realisatie van de strategische en operationele doelstellingen 

opgenomen in de convenanten en in het eigen strategische plan.  
c) Gevoerd beleid (onderzoek, techtransfer, financieel, communicatie, personeel, 

strategische planning, enz.). 
d) Governance en aansturing (intern en extern). 
e) Onderlinge samenwerking en samenwerking met andere partijen (netwerkanalyse).  
f) Resultaten en impact (wetenschappelijk, technologisch, economisch en 

maatschappelijk).  
g) Kostenbatenanalyse.  
h) Gerealiseerde meerwaarde en additionaliteit.  
i) NERF als beleidsinstrument (op zichzelf en t.o.v. andere (waaronder Vlaamse) 

initiatieven).  
j) Interdisciplinariteit in de praktijk: sterktes, zwaktes, opportuniteiten, uitdagingen, 

lessen. 
k) Systeemblik ten aanzien van de thema’s binnen NERF (onder meer op het vlak van 

onderzoek, techtransfer, investeringen, enz.): inpassing en bijdrage tot de 
beleidskaders op verschillende beleidsniveaus (Vlaams WTI-beleid, Vlaams beleid 
(huidig maar ook de kaders Visie 2050 en Vizier 2030), EU-beleid, ruimer), maar ook 
andere thema’s zoals RRI, open science en data (cf. OESO-aanbevelingen). 

l) Evolutie sinds de vorige evaluatie van 2016 van NERF.  

2. Analyse en beoordeling van: 
a) Het toekomstpotentieel van NERF zelf en van een beleidsinstrument (SMS) als NERF. 
b) De toekomstplannen van de NERF-partners met betrekking tot NERF in termen van: 

i. Doelstellingen, ambities en prestaties. 
ii. Maatschappelijke en economische ambities en vooropgestelde paden naar 

impact. 
iii. Toekomstige governance, aansturing en opvolging. 
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iv. Toekomstplannen versus Vlaamse beleidsambities voor de toekomst. 
c) Ex-antesysteemblik ten aanzien van de thema’s binnen NERF (onder meer op het 

vlak van onderzoek, techtransfer, investeringen, enz.): inpassing en bijdrage tot de 
beleidskaders op verschillende beleidsniveaus (Vlaams WTI-beleid, Vlaams beleid 
(huidig maar ook de kaders Visie 2050 en Vizier 2030), EU-beleid, ruimer), maar ook 
andere thema’s zoals RRI, open science en data (cf. OESO-aanbevelingen). 

3. Conclusies en aanbevelingen. 

De evaluatie 2021 van NERF moet leiden tot een eindrapportering waarin conclusies en 
aanbevelingen betreffende de toekomst zijn opgenomen en dit zowel generiek (beleidsinstrument) 
als ten opzichte van NERF specifiek. De resultaten van deze evaluatie zullen mee de basis vormen 
voor de beslissing van de Vlaamse overheid over (haar bijdrage aan) de toekomst van NERF. 

5. Draagwijdte en krijtlijnen van de evaluatie 
De evaluatie van NERF dient ruimer te worden opgevat dan in de respectievelijke convenanten 
2017-2021 met Imec en VIB is aangegeven.  

De draagwijdte en de krijtlijnen van de verwachte evaluatie van NERF worden verder verduidelijkt 
a.d.h.v. evaluatieluiken uitgewerkt op basis van de structuur van deel 4.3 en rekening houdend 
met alles wat in deel 4 werd toegelicht.   

De evaluatie dient uiterlijk tegen 30 juni 2021 te zijn voltooid. De evaluatie zal onder meer gebruik 
maken van een zelfevaluatie opgesteld door de vertegenwoordigers van NERF, 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 in Bijlage 1. 

Er werd met vertegenwoordigers van NERF afgesproken dat de verwachte zelfevaluatie zal 
opgeleverd worden conform de voorziene timing. Deze timing wordt weergegeven in deel 7.6.  

Bij de uitvoering van de evaluatie dient ook rekening gehouden te worden de systeeminbedding 
van NERF (cf. delen 4.3 en 4.4). 

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 NERF 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 NERF zelf) en extern (vanuit het oogpunt van de 

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

houdend met andere actoren/instrumenten betreffende wetenschappelijk onderzoek, 
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techtransfer, enz. en dit op verschillende beleidsniveaus en hun overeenstemmende 
doelstellingenkaders. 

• Generiek en specifiek (NERF als beleidsinstrument en NERF als initiatief op zich). 
• 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-postevaluatie 

Het ex-postluik van deze evaluatie heeft betrekking op de periode sinds de start van het initiatief 
(midden 2009) en moet rekening houden met zowel het potentieel dat toen voor NERF werd 
vooropgesteld, als met de evaluatie van NERF die in 2016 werd uitgevoerd in de marge van de 
evaluaties van zowel Imec als VIB op datzelfde ogenblik.  

De start van NERF was immers gebaseerd op een studie die de huidige NERF-partners gezamenlijk 
hebben uitgevoerd. Op basis van deze studie zochten de NERF-partners ondersteuning van de 
Vlaamse overheid in de vorm van subsidies voor het onderzoek binnen NERF en de valorisatie die 
eruit zou volgen. NERF werd gepresenteerd als een specifieke onderzoeksniche die in belangrijke 
mate interdisciplinair was en onder meer zou steunen op neurobiologie en neurotechnologie. De 
expertise die de drie partners als omkadering voor het initiatief konden bieden, werd hierbij als 
vrij uniek beschouwd.  

De ambities die in 2009 voor NERF werden geformuleerd, waren dan ook niet gering en de 
meerwaarde die de ondersteuning van NERF voor de Vlaamse overheid zou opleveren, werd hierbij 
benadrukt.  

Ondertussen is NERF meer dan 11 jaar actief en hebben zowel de drie NERF-partners als de Vlaamse 
overheid er heel wat middelen in geïnvesteerd (zie Tabel 1 voor de investeringen van de Vlaamse 
overheid). Vanuit de Vlaamse overheid werd NERF als een concretisering van het beleidsinstrument 
strategische multidisciplinaire samenwerking (SMS) gezien, terwijl de drie NERF-partners een 
opportuniteit detecteerden waarin hun respectievelijke onderzoeksdomeinen, aanwezige expertise 
en infrastructuur een uniek kader en voedingsbodem voor het initiatief zouden bieden.  

Het ex-postluik van deze evaluatie dient vanuit deze beide invalhoeken te worden benaderd.  

Verder dient er ook rekening gehouden te worden met het feit dat NERF als onderzoeksgroep in 
2020 ook geëvalueerd zal worden binnen de evaluatie van alle onderzoeksgroepen van VIB die 
door VIB wordt opgezet (cf. art. 23 §8 van het convenant 2017-2021 tussen het Vlaamse Gewest en 
VIB).  

6.1.1 Beleidsplanning en -realisatie, werking, aansturing en governance 

In dit luik wordt verwacht dat het initieel vooropgestelde potentieel van NERF en de initieel 
verwachte realisaties onderzocht worden en vergeleken met de stand van zaken op het ogenblik 
van de evaluatie, zodat het duidelijk is of NERF de initiële verwachtingen al of niet heeft ingelost. 
Het hoe, waarom en eventueel wanneer (wel) dienen hierbij aan bod te komen en verder dient 
ook rekening gehouden te worden met de evaluatie van NERF van 2016. De eigenlijke evolutie van 
NERF zelf dient hierbij ook aan bod te komen. In dit verband dient in het bijzonder (de evolutie 
van) de relatie tussen de doelstellingen met betrekking tot NERF opgenomen in de overeenkomsten 
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tussen het Vlaamse Gewest en respectievelijk VIB en Imec en deze opgenomen in de strategische 
plannen van NERF zelf te worden onderzocht, evenals (de evolutie van) de eraan gerelateerde 
verwachte realisaties. Het is met andere woorden de bedoeling dat NERF en zijn evolutie in kaart 
worden gebracht voor de periode sinds de oprichting ervan en dit gerelateerd aan de initiële 
verwachtingen, de doelstellingen, de realisaties en een stand van zaken op het ogenblik van deze 
evaluatie. Dit dient ook gerelateerd te worden aan de input in NERF (in termen van financiële, 
personele en andere middelen, bijdragen in natura, infrastructuur, enz.), aan de output (cf. supra) 
en aan een kostenbatenanalyse.  

De eigenlijke beleidsvoering wordt eveneens onderzocht en beoordeeld en dit met betrekking tot 
alle aspecten van NERF (onderzoek, techtransfer, financieel beleid, communicatie, personeelsbeleid, 
strategische planning, enz.). Onderdelen hiervan zijn ook de eigenlijke organisatie van NERF en de 
wijze waarop het initiatief functioneert, wordt aangestuurd en opgevolgd. Voor de aansturing en 
opvolging dienen zowel de interne als de externe dimensie te worden onderzocht. De interne 
dimensie heeft betrekking op de interne organisatie van NERF zelf, terwijl de externe dimensie 
zowel van toepassing kan zijn op de relatie tussen NERF en de drie NERF-partners als op de 
Vlaamse overheid (maar ook ruimer). In die zin kan de aansturing, governance en opvolging op 
drie niveaus of lagen bekeken worden, met name: het NERF-programma zelf en de organisatie en 
aansturing ervan (PI’s, directeur, managementcomité), vervolgens de institutionele organen voor 
de aansturing en evaluatie (IIB, SAB) en waarin vooral de drie NERF-partners in betrokken zijn en 
tot slot het Vlaamse Gewest/de Vlaamse overheid als belangrijkste stakeholder. Toen NERF werd 
opgericht, werd onder meer gepleit voor een flexibele structuur en organisatie om een maximale 
dynamiek en interactie (onder meer intern) te verzekeren en verder ook vlot te kunnen inspelen 
op opportuniteiten. De toen vooropgestelde structuur en organisatie komen in grote mate overeen 
met de uiteindelijke governance. De mate waarin de beoogde flexibiliteit en dynamiek werd 
bekomen, is een aandachtspunt bij de analyse en beoordeling van de governance en aansturing.  

Specifieke aandacht dient verder te worden besteed aan de beleidsvorming inzake NERF op de 
drie eerder vermelde niveaus, maar ook t.a.v. de verschillende systemen waarin het initiatief is 
ingebed. In het bijzonder kan worden nagegaan in hoeverre er bij de beleidsvorming rekening 
wordt/kan worden gehouden met die systemen en hun doelstellingenkaders en waarom (niet). De 
rol en verantwoordelijkheden van de SAB en de mate waarin deze rekening houdt/kan of wil 
houden met eerder vermelde systemen vormen een specifiek aandachtpunt. De interactie tussen 
de SAB en de andere institutionele organen (bv. IIB) dient eveneens te worden onderzocht.  

Een ander belangrijk aspect dat bij de start van het NERF-programma werd benadrukt, is dat het 
initiatief zowel verschillende onderzoeksdisciplines als technologische (onderzoeks)expertise die 
elk internationaal erkend zijn, bij elkaar zou brengen. De verschillende op te zetten 
onderzoekslijnen, evenals de verwachte onderlinge interactie en wederzijdse kruisbestuiving 
werden hierbij als troeven naar voren geschoven. Daarnaast werden ook de omkadering door, de 
inbedding in en de toegang tot de expertise en infrastructuur van de drie NERF-partners als uniek 
en als meerwaarde voor de realisatie van het potentieel van NERF omschreven. De analyse en 
beoordeling van deze “omgeving” van het NERF-programma en de opgeleverde meerwaarde dienen 
ook vanuit deze invalshoeken/optiek te gebeuren. In dit onderdeel kunnen de verwachte en 
effectieve dynamiek en samenwerking worden onderzocht en dit zowel intern (i.e. binnen en 
tussen de eerste twee lagen/niveaus van NERF; cf. supra) als extern (i.e. onder meer ten aanzien 
van de onderzoekswereld, actoren en belanghebbenden, beleidsmakers, enz.). Een specifieke 
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netwerkanalyse ten aanzien van diverse aspecten (wetenschappelijk, economisch, maatschappelijk, 
enz.) wordt hierbij ook verwacht.  

Verder dient in dit luik ook ingegaan te worden op de ontwikkelingen in de internationale context 
sinds de start van het NERF-programma. Dit betreft onder meer de systemen waarin het NERF-
programma is ingebed (cf. supra) en de mate waarin de doelstellingen van NERF zijn afgestemd 
op en hebben bijgedragen tot deze doelstellingen47. Daarnaast is het ook de bedoeling dat deze 
context thematisch wordt ingevuld en bijvoorbeeld ingaat op aspecten als RRI, open science, open 
data, enz. en nagaat in welke mate NERF zowel inhoudelijk als organisatorisch (bv. op het vlak van 
governance) rekening houdt met en/of is ingesteld op deze thema’s/problematieken.  

Tot slot is het ook de bedoeling dat in dit luik de evolutie van NERF wordt geschetst op de aspecten 
vermeld in dit luik en dit in het algemeen maar ook ten opzichte van de evaluatie van 2016. Hierbij 
dient aandacht besteed te worden aan de mate waarin en de wijze waarop rekening werd 
gehouden met de aanbevelingen uit die evaluatie.  

6.1.2 Resultaten en impact 

In dit luik wordt een analyse en beoordeling van de resultaten en de impact die NERF heeft 
gerealiseerd en dit minstens sinds de vorige evaluatie van 2016, maar bij voorkeur vanaf de start 
van het initiatief en inclusief een vergelijking van en over beide periodes.  

De analyse en beoordeling dient in ieder geval in te gaan op de resultaten die gehaald werden op 
de prestatie-indicatoren, maar deze zijn op zich onvoldoende om bv. een kwalitatief beeld te 
krijgen van de verwezenlijkingen en de impact van NERF. Het is dan ook de bedoeling om een 
beeld te vormen van de resultaten en impact van NERF op basis van meer en andere gegevens. 
Bovendien zijn de KPI’s ook een manier om NERF extern op te volgen en stelt zich ook de vraag of 
de set die in het convenant 2017-2021 wordt gehanteerd, een goed beeld geeft of heeft gegeven 
van de resultaten en prestaties van NERF en het NERF-programma en of de overeenstemmende 
streefwaarden realistisch dan wel voldoende ambitieus waren. Specifiek kan nagegaan worden of 
de gehanteerde set van KPI’s voldoende is als instrument voor de externe opvolging van NERF.  

Specifiek is het de bedoeling dat de resultaten en impact van NERF worden geanalyseerd en 
beoordeeld en dit zowel wetenschappelijk (cf. supra), maatschappelijk, economisch en 
internationaal als beleidsmatig en dit bekeken over de periode vanaf de start van het initiatief.  

In het algemeen is het wat de maatschappelijke, economische en internationale impact van NERF 
betreft, de bedoeling om – waar nodig of van toepassing – een meer onderbouwde analyse en 
beoordeling te maken dan mogelijk was of kon worden gemaakt bij de evaluatie van 2016 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 2009/2010 
tot en met 2020/2021 in aanmerking wordt genomen.  

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 2009/2010). De 
valorisatie(kracht) en innovatie die NERF heeft opgebouwd en/of heeft, was immers ook een van 

 
47 Als opeenvolgende systemen en hierbij horende doelstellingenkaders worden minstens in overweging genomen: 
Vlaams WTI-systeem, Vlaamse beleid, Vizier 2030 en Visie 2050, EU-kader, internationaal.  
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de meerwaarden die bij de opstart aan het initiatief werden verbonden. Hetzelfde geldt voor de 
internationale positie die NERF geacht werd te verwerven in het domein van de 
systeemneurowetenschappen.  

Een ander aandachtspunt betreft de interdisciplinariteit die NERF kenmerkt en die ook als een 
troef naar voren werd geschoven bij de opstart van het initiatief. Hieromtrent wordt verwacht 
dat er een analyse en beoordeling gemaakt wordt van de meerwaarde die de interdisciplinariteit 
al of niet heeft opgeleverd, of de domeinen effectief een goede match vormen zoals initieel werd 
vooropgesteld, enz.  

Tot slot wordt ook een analyse en beoordeling verwacht van de mate waarin en de wijze waarop 
NERF de aanbevelingen betreffende prestaties, resultaten, impact, enz. van de evaluaties van 2016 
heeft geïmplementeerd en waarom (niet). 

Een laatste element betreft de (eventuele) beleidsmatige impact van NERF.  

6.1.3 NERF als beleidsinstrument 

In dit luik is het de bedoeling dat NERF vanuit beleidsoogpunt wordt geanalyseerd en beoordeeld 
en meer bepaald als een mogelijk instrument dat beleidsmatig kan worden ingezet. Hierbij is het 
de bedoeling om in eerste instantie het generieke instrument (“strategische multidisciplinaire 
samenwerking” of SMS) te analyseren en te beoordelen en vervolgens NERF als een concrete 
uitwerking ervan. Dit alles tegen de achtergrond van het huidige beleid in het EWI-domein en de 
daarin bestaande beleidsinstrumenten en de beleidsintentie om na te gaan of intersoc-initiatieven 
als NERF (en Energyville48) navolging verdienen (binnen het kader van het verzekeren van de 
duurzame groei van de SOC’s – cf. beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-
2024).  

In deze analyse en beoordeling dient vanuit beleidsmatig oogpunt een onderscheid gemaakt te 
worden tussen de specifieke en generieke kenmerken van NERF en – indien mogelijk – een beeld 
te geven van de transponeerbare kenmerken die in principe ook de minimale vereisten van 
vergelijkbare (beleids)instrumenten/(beleids)initiatieven zouden moeten vormen.  

In dit luik kan NERF ook vergeleken worden met andere vormen van beleidsinstrumenten die 
gelijktijdig gericht zijn op onderzoek en valorisatie en die gekenmerkt worden door 
interdisciplinariteit. In de voorstudie van 2009 over de mogelijke oprichting van NERF (zie ook 
deel 1.1) werd een benchmark gemaakt met een aantal laboratoria, maar deze benchmark werd 
eerder gebruikt om de specifieke niche waarop NERF zich zou richten te benadrukken en dus het 
onderscheid tussen NERF en de benchmarklaboratoria in de verf te zetten. Het is wellicht 
interessant om voor enkele van deze benchmarklaboratoria na te gaan hoe de situatie er vandaag 
is en of en in welke mate deze laboratoria in de richting van een initiatief als NERF zijn 
opgeschoven. 

NERF kan verder ook beschouwd worden als een concretisering van interdisciplinariteit en van 
een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstellingen. Voor beide aspecten kunnen de 
geleerde lessen, de sterktes, zwaktes, de opportuniteiten en bedreigingen/uitdagingen in kaart 
gebracht en geanalyseerd worden.   

 
48 Zie ook deel 2.5.  
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Andere aspecten van NERF die in dit onderdeel aan bod kunnen komen, zijn de meerwaarde en 
additionaliteit ervan. De mogelijke meerwaarde en de additionaliteit kunnen zowel generiek als in 
relatie tot de drie NERF-partners als vanuit beleidsoogpunt worden bekeken.  

Een ander element is de plaats van een (generiek en specifiek) beleidsinstrument als NERF binnen 
de opeenvolgende systemen en hun doelstellingenkaders. Hierbij wordt in eerste instantie 
uitgegaan van het WTI-systeem (en bij uitbreiding het EWI-systeem) en het beleid ter zake en 
vervolgens het Vlaamse beleid (huidig beleid, Vizier 2030 en Visie 2050, inclusief Regional 
Innovation Scoreboard (RIS)), EU-niveau en ruimer.  

NERF bevindt zich bovendien in een specifieke onderzoeksniche en betreft een onderwerp dat veel 
ethische vragen kan oproepen of oproept. RRI is voor een initiatief als NERF dan ook een belangrijk 
toetsingskader. Daarnaast is er de evolutie naar open science en open data die ook onderschreven 
wordt in het beleid binnen het EWI-domein. In dit verband dient dan ook nagegaan te worden hoe 
een beleidsinstrument als NERF rekening houdt met deze ontwikkelingen en dit zowel inhoudelijk 
als organisatorisch (bv. op het vlak van governance) en ernaar handelt.  

6.2 Ex-ante-evaluatie 

Het is de bedoeling dat het toekomstluik van de evaluatie van NERF een even belangrijk deel van 
de evaluatie vormt als het ex-postluik en dit met het oog op het genereren van een maximaal 
leereffect voor alle betrokken partijen. NERF dient hierbij zowel specifiek op zich als meer generiek 
(i.h.b. als mogelijk beleidsinstrument) te worden bekeken. 

Dit luik van de evaluatie zal onder meer moeten steunen op een SWOT-analyse volgend uit het ex-
postluik ervan (specifiek en generiek) én op de toekomstplannen en ambities van zowel NERF/het 
NERF-programma als de (Vlaamse) beleidsmakers en dient gekaderd te worden in de 
opeenvolgende (beleids)systemen en doelstellingenkaders zoals eerder geschetst (cf. onder meer 
deel 6.1.3).  

Dit deel van de evaluatie zal onder meer zich richten op de vooropgestelde strategie voor 
NERF/het NERF-programma 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.  

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 Vizier 2030 en Visie 2050 met 
onder meer RIS-doelstellingen) zijn hierin de belangrijkste, maar het EU- en het globale niveau 
moeten ook in aanmerking worden genomen. Deze ex-antesysteemblik ten aanzien van NERF moet 
ook betrekking hebben op de thema’s binnen NERF (onder meer op het vlak van onderzoek, 
techtransfer, investeringen, enz. maar ook andere thema’s zoals zorginnovatie (cf. beleidsambities 
in verband met Flanders’ Care – zie ook deel 2.5), RRI, open science en open data (cf. OESO-
aanbevelingen). 

Andere elementen die in dit luik van de evaluatie belangrijk zijn, zijn het (toekomst)potentieel van 
NERF, de samenwerking (onderling, met andere partijen) en netwerking, de meerwaarde die NERF 
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kan betekenen voor Vlaanderen (op wetenschappelijk en technologisch vlak, economisch en 
maatschappelijk, internationaal, 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 initiatief als NERF en eventuele 
vergelijkbare toekomstige beleidsinstrumenten. 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 NERF hierop afgestemd kunnen of moeten worden. 

Een specifiek aandachtspunt in dit deel van de evaluatie is de relatie van NERF tot de drie partners 
en in het bijzonder wat VIB en Imec betreft. De vraag die zich vanuit het standpunt van de Vlaamse 
overheid stelt, is of en hoe de toekomst van NERF vorm gegeven moet worden en in welke relatie 
tot VIB en Imec (en eventuele andere actoren, bv. de KU Leuven als derde NERF-partner, maar ook 
met andere universiteiten en onderzoeks-/kenniscentra) dit moet gebeuren (bv. als onderdeel van 
het convenant of niet).  

Tot slot is het ook de bedoeling dat het toekomstpotentieel van een beleidsinstrument 
vergelijkbaar met NERF wordt geanalyseerd en beoordeeld onder meer vanuit de invalshoek van 
kruisbestuiving tussen excellent wetenschappelijk en technologisch onderzoek én de invalshoek 
van interdisciplinariteit, maar ook vanuit de thema’s die hoger werden aangehaald.  

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, moet tegemoetkomen aan alle evaluatieluiken en moet zowel een specifiek 
als generiek luik (i.e. NERF op zich en NERF als beleidsinstrument) omvatten. 

7. Onderdelen van de evaluatie, methodologieën en planning 

7.1 Relatie tussen de evaluatie van NERF en de evaluaties van VIB en Imec 

Zoals aangegeven in deel 3 wordt de evaluatie van NERF apart beschouwd binnen de institutionele 
evaluaties van VIB en Imec. De evaluatie van NERF die in onderhavig (ontwerp van) plan van 
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aanpak wordt vooropgesteld, zal parallel aan de evaluaties van VIB en Imec verlopen, maar tijdens 
het verloop van deze drie evaluaties zullen er interactiemomenten worden opgezet. Deze kunnen 
bestaan uit informatie-uitwisseling, kennisdeling, gezamenlijk uitgevoerde activiteiten, enz. Het is 
in ieder geval de bedoeling om de werklast bij de evaluatievoorwerpen tot een minimum te 
beperken en tegelijkertijd de opbrengsten van de evaluatiewerkzaamheden te maximaliseren.  

De uitvoering van de institutionele evaluaties van VIB en Imec omvat ook een luik dat betrekking 
heeft op NERF. In dit luik wordt NERF in eerste instantie geëvalueerd in relatie tot de instelling in 
kwestie en niet als initiatief op zich (dat trouwens uitgaat van drie partijen). Aldus is elk van deze 
evaluaties in principe complementair aan de evaluatie die in onderhavig ontwerp van plan van 
aanpak is uitgewerkt, al is er wellicht ook een zekere overlap. De bedoeling is dan ook dat alle 
vaststellingen met betrekking tot NERF die volgen uit de drie trajecten gebundeld worden tot een 
geheel, vandaar de interactiemomenten die worden voorzien.  

7.2 Onderdelen van de evaluatie en methodologie 

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 NERF 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 7.4.3). 

7.3 Ondersteunende bronnen en werkzaamheden voor de evaluatie 

7.3.1. Bronnen 

De evaluatie kan steunen op verschillende bronnen, waaronder de convenanten 2017-2021 met VIB 
en Imec, de regelgeving, de samenwerkingsovereenkomst(en) betreffende NERF, beleidsnota’s en 
beleidsbrieven, de evaluatierapporten van de voorgaande evaluaties (uit 2016 van Imec en VIB, het 
rapport van de systeemevaluatie uit 2016, enz.), de beleidsplanning met betrekking tot NERF voor 
de periode 2016-2021/2018-2021, de jaarverslagen die over NERF werden ingediend bij het 
Departement EWI, de controleverslagen van het departement, de zelfevaluatie die over NERF zal 
opgesteld worden (zie deel 7.3.2), 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 NERF. Deze toekomstvisie zal bij de uitvoering van de 
evaluatie ook als bron ter beschikking worden gesteld aan de evaluatoren (zie deel 7.4) en dient 
gericht ingezet te worden met het oog op een weloverwogen advies over de toekomst van NERF. 
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Andere bronnen zijn onder meer het verslag van de interne evaluatie van NERF (zie ook deel 3), de 
bibliometrische en technometrische analyse die ECOOM met betrekking tot NERF zal opstellen en 
het rapport dat het panel van experts zal opstellen naar aanleiding van het plaatsbezoek dat is 
voorzien in het kader van de evaluatie van NERF.  

7.3.2. Zelfevaluatie met betrekking tot NERF 

De zelfevaluatie die over NERF opgesteld zal worden, 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 de vertegenwoordigers van NERF. Deze richtlijn/leidraad is opgenomen als 
Bijlage 1 bij dit plan van aanpak.  

Er werd met de vertegenwoordigers van NERF afgesproken dat beide delen van de zelfevaluatie 
zullen opgeleverd worden tegen eind januari 2021 (cf. deel 7.6).  

7.4 Evaluatoren 

7.4.1. In te zetten evaluatoren en wijze van aanstelling 

Voor de uitvoering van deze evaluatie zullen twee types van evaluatoren worden ingezet, met 
name zowel een externe consultant als een panel van internationale experts. Beide types van 
evaluatoren voeren onafhankelijk hun eigen evaluatie uit, maar beide evaluatieprocessen 
interageren ook.  

7.4.2. Externe consultant 

De externe consultant zal worden aangesteld via de aanbesteding van een overheidsopdracht voor 
de uitvoering van bovenvermelde 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 tegemoetkomen 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 7.4.3) 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 7.2) en minstens de 
bronnen aanwenden die ter beschikking staan van deze evaluatie (cf. deel 7.3). 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.  

De consultant moet bij de uitvoering van zijn opdracht ook rekening houden met het feit dat 
tegelijkertijd de evaluaties van VIB en Imec plaatsvinden die elk een NERF-partner zijn en dat er 
kennisdeling tussen de verschillende evaluaties moet plaatsvinden.  
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7.4.3. Panel van internationale experts 

Het panel van internationale experts dat zal ingezet worden voor de evaluatie van NERF, dient in 
staat te zijn om NERF te beoordelen vanuit hoger geschetste invalshoeken én dient ook zicht te 
hebben op de toekomst van de onderzoeks- en/of technologiedomeinen van NERF, het 
management van een dergelijke projectopzet of ruimer en op de beleidsontwikkelingen op het 
vlak van onderzoek en technologie in het algemeen en wat de onderzoeks- en 
technologiedomeinen van NERF betreft in het bijzonder. Ervaring hebben met wetenschaps- en 
technologiebeleid 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 vertegenwoordigers van NERF gehoord en 
bevraagd worden, 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 
voorbereidende werkzaamheden van de consultant, maar zal ook andere bronnen kunnen 
raadplegen49.  

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 doen50. 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 plaatsbezoek51 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 7.5) en de evaluatiecel staat in voor het aanstellen van het panel. 

7.5 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.  

 
49 (Beide luiken van) de zelfevaluatie opgesteld betreffende NERF, de strategische planning 2016-2021 en 2018-2021, de 
jaarverslagen van NERF, de toekomstvisie opgesteld door de beleidsmakers, enz. (zie ook deel 6.2).  
50 Er wordt uitgegaan van een panel bestaande uit minstens vier experts, waarbij rekening wordt gehouden met de 
genderbalans.  
51 Er wordt uitgegaan van twee dagen ter plaatse. Mochten de omstandigheden hiertoe dwingen, dan zal de beoordeling 
door het panel van experts via digitale middelen (online) gebeuren.  
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De stuurgroep is het orgaan dat bevoegd is voor het 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)52 die 
behoren tot de evaluatiecel en uit de (twee) dossierbehandelaars voor NERF (bij de afdeling 
Onderzoek van het departement).  

Het (enige) aanspreekpunt (SPOC) voor alle betrokkenen bij de evaluatie is de eerder vermelde 
dossierbehandelaar voor de evaluatie.  

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.   

7.6 Planning 

De indicatieve planning voor de uitvoering van deze evaluatie is als volgt: 

1. Bespreking ontwerp van plan van aanpak (PVA) binnen de evaluatiecel van het 
departement: midden juni 2020; 

2. Aanpassing ontwerp van PVA en validatie binnen de evaluatiecel: midden juni 2020; 
3. Bespreking ontwerp van PVA met de dossierbehandelaars van NERF: eind augustus 2020; 
4. Aanpassen ontwerp van PVA en interne validatie: eind augustus 2020; 
5. Toelichting ontwerp van PVA aan vertegenwoordigers van NERF: 15 september 2020; 
6. Aanvullen ontwerp van PVA op basis van toelichting ervan aan de vertegenwoordigers van 

NERF: 2de helft september 2020; 
7. Overleg met het kabinet: september 2020; 
8. Opstart aanbesteding evaluatie-opdracht met het oog op het aanstellen van een externe 

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

uiterlijk midden april 2021;  
15. Bezoek expertenpanel: april-mei 2021; 

 
52 Cf. zie ook deel 8 waar is opgegeven wie de dossierbehandelaar voor de evaluatie is. 



Vlaamse overheid - Departement EWI  pagina 33 van 41  

16. Ontwerp van eindrapport: eind mei 2021; 
17. Validatie ontwerp van eindrapport door de stuurgroep en nazicht door de 

vertegenwoordigers van NERF (1 week) met het oog op de verbetering van materiële 
fouten: midden juni 2021;  

18. Afronden rapportering: eind juni 2021; 
19. Nazorggesprekken53: 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.   

 
53 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 
Er heeft op 15 september 2020 een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van NERF. De 
bedoeling van dit overleg was om zowel de evaluatiepraktijk van het departement als het ontwerp 
van plan van aanpak en de richtlijn/leidraad voor het opstellen van de zelfevaluatie (zie Bijlage 1) 
toe te lichten. Hierbij werd aan de vertegenwoordigers van NERF ook zowel feedback gevraagd 
over het ontwerp van plan van aanpak zelf als over de voorgestelde planning en de verwachte 
deliverables.  

Onderhavig plan van aanpak werd na deze toelichting aangepast op basis van de gemaakte 
afspraken en verder is hieronder ook een overzicht van de gemaakte afspraken opgenomen.  

Afspraken gemaakt met (vertegenwoordigers van) NERF over het (ontwerp van) plan 
van aanpak 

1. (De vertegenwoordigers van) NERF zullen de verwachte zelfevaluatie eind januari 2021 
overmaken aan het aanspreekpunt voor de evaluatie bij het Departement EWI (cf. supra 
en cf. deel 7.6). 

2. Panel van experts 
• Voor de evaluatie van NERF zal een specifiek panel worden ingezet (cf. deel 7.4.3). 
• Voor de samenstelling van het panel wordt zowel een genderevenwicht als een 

evenwicht in types van expertise (zowel domeinexpertise als ervaring met het 
beheer van onderzoeksinstellingen en/of onderzoeksprogramma’s als 
interdisciplinariteit) beoogd.   

• De vertegenwoordigers van NERF worden uitgenodigd om zo snel mogelijk 
voorstellen over te maken voor mogelijke experts. De inhoudelijk 
dossierbeheerders van NERF bij het Departement EWI zullen ook voorstellen ter 
zake doen.  
Alle voorstellen moeten worden overgemaakt aan het aanspreekpunt voor de 
evaluatie (cf. supra).  
De bedoeling is om tot een lijst met prioritaire voorstellen aangevuld met mogelijke 
reserves te komen en dit in samenspraak met alle direct betrokkenen bij de 
evaluatie (vertegenwoordigers NERF en vertegenwoordigers Dep. EWI). Aldus 
kunnen mogelijke belangenconflicten worden vermeden.   

• De stuurgroep voor de evaluatie dient de finale samenstelling van het panel te 
valideren.  

• De vertegenwoordigers van NERF zullen laten weten wie er momenteel deel 
uitmaakt van de Wetenschappelijke Adviesraad (SAB) en welke experts 
zullen/hebben deelgenomen aan de interne evaluatie van NERF die dit jaar 
plaatsvindt (zie ook deel 3).  

• De vertegenwoordigers van NERF zullen zo snel mogelijk een tijdsvenster van twee 
volle dagen opgeven waarin de evaluatie door het panel van experts kan 
plaatsvinden. De beoordeling door het panel is gepland in de periode eind april – 
begin mei 202154.  

 
54 Het is de bedoeling om de mogelijke tijdsvensters zo te kiezen dat schoolvakanties erbuiten vallen.  
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3. Voor de aanbesteding van de evaluaties van Imec, VIB en NERF zal meer dan waarschijnlijk 
geopteerd worden voor drie afzonderlijke (aanbestedings)procedures. Het is in dat geval 
echter wel de bedoeling dat bij de uitvoering van de drie opdrachten informatie-
uitwisseling en kennisdeling plaatsvindt voor wat betreft NERF, zodat ter zake een 
optimaal resultaat gehaald kan worden voor de drie evaluaties. De planning voor de 
uitvoering van elk van de drie opdrachten zal daar dan ook op afgestemd moeten worden.  

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 7.4.2).  

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: 

• De convenanten 2017-2021 met Imec en VIB 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 decreet55; 
• Beleidsbrieven en beleidsnota’s56;  
• Informatie over NERF, Imec en VIB (zie www.nerf.be; www.imec.be; www.vib.be);  
• Diverse adviezen (VARIO, SERV, andere) betreffende wetenschappelijk en technologisch 

onderzoek (cf. websites adviesorganen); 
• De rapporten van de vorige evaluaties57. 

Bij de plaatsing van de opdracht (of later): 

• Strategische planning in verband met NERF; 
• De voorstudie over de mogelijke oprichting van NERF uit 2009; 
• De samenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot NERF; 
• De jaarrapporteringen van NERF en de controleverslagen van het Departement EWI; 
• De interne evaluatie van NERF van 2020 (cf. artikel 17, §8 van het convenant 2017-2021 van 

Imec).  
• Relevante beslissingen van en nota’s/mededelingen aan de Vlaamse Regering; 

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

http://www.nerf.be/
http://www.imec.be/
http://www.vib.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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• De zelfevaluatie betreffende NERF (met inbegrip van het ontwerp van strategisch plan voor 
de periode 2022-2026); 

• De bibliometrische en technometrische analyses uitgevoerd en opgesteld door ECOOM; 
• Enz.  

10. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 
Conform de communicatiestrategie die het Departement EWI hanteert voor beleidsevaluaties58, 
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 kunnen de vertegenwoordigers van NERF na de afronding van de evaluatieprocedure 
een beroep doen op de externe consultant om de evaluatie aan (vertegenwoordigers van) NERF 
toe te lichten, conform de hierboven omschreven communicatiestrategie. In het opdrachtbestek 
voor de aanbesteding van deze evaluatieopdracht wordt hiervoor een specifieke optie voorzien. 

 

 

  

 
58 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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Bijlage 1 
Zelfevaluatie op te stellen door de vertegenwoordigers van NERF – 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 vertegenwoordigers van de meeste instellingen, projecten, programma’s, enz. 
jaarlijks omstandig rapporteren over hun instelling, project of programma, kan de zelfevaluatie in 
principe op een hoog aggregatieniveau uitgewerkt worden. Dit geldt in principe ook voor NERF.  

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

De uiteindelijke bedoeling is om de vertegenwoordigers van NERF toe te laten een ex-postreflectie 
t.a.v. de afgelopen periode (minstens de periode 2016 t/m 2020, maar bij voorkeur vanaf de opstart 
van het initiatief) 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 NERF die in het plan van aanpak ter zake wordt uiteengezet, 
wordt opgezet vanuit twee dimensies (met name ex post en ex ante) en vanuit meerdere 
perspectieven, waaronder het initiatief op zich (intern perspectief) en het initiatief in het Vlaamse 
WTI-beleid en dit gesitueerd binnen de beleidscontext(en) (extern perspectief; cf. systeemblik), 
maar bijvoorbeeld ook specifiek en meer generiek (als beleidsinstrument).   

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

3. Richtlijn/leidraad voor het opstellen van de zelfevaluatie 

Om de verwachte zelfevaluatie op te stellen, kunnen de vertegenwoordigers van NERF uitgaan van 
onderstaande richtlijn/leidraad die is onderverdeeld in een aantal thema’s. Deze thema’s worden 
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(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 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 

Voor het ex-postluik van de zelfevaluatie van NERF wordt verwacht dat de vertegenwoordigers 
ervan een reflectie maken over de periode sinds de oprichting van NERF (m.a.w. vanaf midden 
2009). Deze terugblik dient op een hoog aggregatieniveau te gebeuren en ook in acht te nemen 
welk potentieel voor NERF werd vooropgesteld in 2009 en of en hoe dit potentieel werd 
gerealiseerd of gerealiseerd zal worden en binnen welke termijn. Bij het opstellen van de terugblik 
kan ook stilgestaan worden bij de evaluatie van 2016 van NERF die in de rand van de evaluaties 
van 2016 van VIB en Imec plaatsvond. Deze evaluatie was echter eerder beperkt, maar kan op dit 
ogenblik wel beschouwd worden als een tussentijdse evaluatie van NERF.  

Er wordt verwacht dat de vertegenwoordigers van NERF in dit verband aangeven wat er uit de 
evaluatie van 2016 werd geleerd en al of niet werd geïmplementeerd.  

3.1.1. Beleidsplanning en -realisatie/rol en meerwaarde 

Wat betreft beleidsplanning en -realisatie wordt een korte toelichting verwacht bij het eigen beleid 
van NERF, hoe deze tot stand is gekomen en hoe deze voortbouwt op de beleidsplanning van de 
voorgaande beheersperioden en gerelateerd was en mogelijk nog is aan de doelstellingen en 
ambities die bij de opstart van het initiatief werden vooropgesteld. Ook wordt verwacht dat wordt 
aangegeven hoe het eigen beleid van NERF is/was ingebed/afgestemd op enerzijds de strategie 
van de NERF-partners en anderzijds op de beleidsdoelstellingen en dit zowel in de Vlaamse als de 
ruimere (internationale) context, en hoe het beleid van NERF ten uitvoer werd gebracht.    

Verder wordt een toelichting verwacht bij de manier waarop het eigen beleid (van NERF) al of niet 
werd bijgesteld in het licht van de evoluerende beleidscontext en/of onderzoeks- en 
(technologische) innovatiecontext, enz. In dit verband dient bijzondere aandacht te gaan naar de 
bijdragen die NERF heeft geleverd aan 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 (alle) middelen die NERF kan inzetten en heeft 
ingezet voor de realisatie van zijn beleidsdoelstellingen, en dit in termen van zowel eigen middelen, 
middelen afkomstig van de Vlaamse overheid (i.e. subsidies aan VIB en Imec via de convenanten 
2017-2021), middelen afkomstig van de drie NERF-partners (zowel financieel als wat betreft 
omkadering (bv. gebruik van infrastructuur en bepaalde expertise)) en middelen afkomstig van 
andere partijen (bv. FWO59, EU, enz.).  

 
59 Er dient met andere woorden een onderscheid gemaakt te worden tussen de subsidie van de Vlaamse overheid (i.e. 
via de convenanten 2017-2021 met VIB en Imec) en de Vlaamse middelen die daarbuiten (bv. op competitieve basis) 
werden verworven (bv. via het FWO, zoals een toegekend FWO-mandaat of FWO-middelen voor een onderzoeksproject 
in het kader van NERF).  
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De mogelijke en/of gerealiseerde meerwaarde van NERF dient benaderd te worden vanuit 
meerdere invalshoeken. De eerste invalshoek heeft betrekking op het potentieel dat bij de opstart 
van NERF werd vooropgesteld en de meerwaarde die de investering erin zowel voor de betrokken 
onderzoeks- en technologiedomeinen als voor het Vlaamse Gewest zou opleveren. Verwacht wordt 
dat de vertegenwoordigers van NERF hierover reflecteren en beoordelen of en in welke mate dit 
potentieel en deze meerwaarde zijn gerealiseerd of gerealiseerd zullen worden en dit laatste tegen 
welke termijn.  

De tweede invalshoek heeft betrekking op zowel de kruisbestuiving tussen onderzoek en 
technologie, als de interdisciplinariteit die bij de start van NERF als belangrijke troeven werden 
naar voren geschoven. Er wordt verwacht dat de vertegenwoordigers van NERF hier ook over 
reflecteren en aangeven of beide aspecten inderdaad een troef waren of eerder onverwachte 
problemen hebben veroorzaakt, en verder aangeven welke gevolgen dit gehad heeft voor de 
meerwaarde van NERF. Bijzondere aandacht dient hierbij besteed te worden aan de concrete 
vertaling van de beleidsvoering in de onderscheiden onderzoekslijnen.  

Een derde invalshoek heeft betrekking op de inbedding van NERF ten aanzien van de drie NERF-
partners en de omkadering waar NERF een beroep op kon en kan doen tijdens de afgelopen 
periode. Deze inbedding en omkadering werden eveneens als troeven naar voren geschoven bij de 
opstart van het initiatief. De meerwaarde die beiden al dan niet voor de realisatie van de 
doelstellingen hebben opgeleverd, dient ook te worden aangegeven.  

Tot slot wordt ook verwacht dat NERF en de meerwaarde ervan worden bekeken ten opzichte van 
de systemen en hun doelstellingenkaders waarin het is ingebed en de bijdragen die NERF heeft 
geleverd aan deze doelstellingen. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van verschillende 
beleidsniveaus (Vlaams WTI-beleid, Vlaams beleid (huidig maar ook de kaders Vizier 2030 en Visie 
2050, incl. RIS, EU-beleid, ruimer), maar ook van thema’s zoals RRI, open science en data (cf. OESO-
aanbevelingen ter zake).  

3.1.2. Werking, aansturing en governance/resultaten en impact 

In dit onderdeel is het de bedoeling dat er wordt gereflecteerd over de werking, aansturing en 
governance van NERF. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de werking, aansturing 
en governance op het niveau van het initiatief zelf (onderzoeksgroepen met PI’s, 
managementcomité en NERF-directeur) en op het niveau dat gerelateerd is aan de ruimere context 
(IIB en SAB). Aspecten als rollen en verantwoordelijkheden, transparantie van besluitvorming, 
efficiëntie en effectiviteit kunnen in dit onderdeel aan bod komen, evenals de realisatie van de 
initieel beoogde dynamiek en flexibiliteit.  

Specifieke aandacht dient enerzijds te gaan naar de doorvertaling van de NERF-doelstellingen naar 
de verschillende niveaus binnen NERF en de implicaties hiervan op de werking en aansturing en 
anderzijds ook omgekeerd naar de doorvertaling van de ambities op het niveau van de 
onderzoeksgroepen naar de beleidsvorming voor NERF als geheel. De interacties en samenwerking 
tussen de verschillende bestuursorganen kunnen hierin aan bod komen, met specifieke aandacht 
voor de rol van de SAB.  

Een ander aspect van de werking en aansturing heeft betrekking op de opvolging van de realisatie 
van de doelstellingen en dit onder meer in termen van performantie-indicatoren. Specifiek wordt 
verwacht dat de systemen die zowel voor de interne opvolging als voor de externe opvolging 
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worden gebruikt (cf. KPI’s), nader worden bekeken en beoordeeld en dit in functie van (de realisatie 
van) de vooropgestelde doelstellingen.  

In dit onderdeel dienen verder ook de belangrijkste resultaten en de impact die door NERF in de 
beschouwde periode (i.e. vanaf de start van het initiatief) werden gerealiseerd (bv. op 
wetenschappelijk, economisch, maatschappelijk vlak) 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.  

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 in NERF hebben opgeleverd in de periode 
sinds de start van het initiatief. Indien relevant kan een onderscheid gemaakt worden tussen de 
middelen die NERF (rechtstreeks) via de Vlaamse overheid heeft verworven en middelen die uit 
andere bronnen werden betrokken.  

Tot slot wordt verwacht dat NERF 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 (cf. supra). 

3.1.3. SWOT-analyse 

Uitgaande van het voorgaande wordt verwacht dat voor NERF een SWOT-analyse wordt opgesteld 
die vervolgens kan aangewend worden bij het uitwerken van een strategisch plan/beleidsplan 
voor NERF 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 de vertegenwoordigers van NERF de sterke/zwakke punten van zowel 
NERF, zijn werking als zijn activiteiten en waarom?  

2) Welke aandachtspunten zijn er en welke verbeterpunten stellen de vertegenwoordigers 
van NERF voor t.a.v. de huidige regelgeving (i.h.b. W&I-decreet, bepalingen convenant 2017-
2021, samenwerkingsovereenkomsten, andere regelgeving, enz.) in relatie tot zijn werking 
en waarom? Wat is het oordeel van de vertegenwoordigers van NERF over de praktische 
modaliteiten van de regelgeving (bv. in termen van planning, bijsturing, administratieve 
opvolging, rapportering, praktische toepassing ervan, enz.)?   

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

4) Welke opportuniteiten/uitdagingen stellen er zich volgens de vertegenwoordigers van 
NERF 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 

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 de 
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vertegenwoordigers van NERF (een ontwerp van) (onderzoeks)beleidsplan opstellen 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 het van toepassing/relevant is), operationele doelstellingen (activiteiten), 
wijze van governance en aansturing met onder meer een voorstel voor een set van KPI’s 
(kwantitatief en kwalitatief en inclusief streefwaarden60), 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)), maar ook van thema’s zoals RRI, open science en data (cf. 
OESO-aanbevelingen ter zake).  

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. 

Verder kan worden ingegaan op de inhoudelijke waarde en de valorisatiemogelijkheden die NERF 
in de toekomst zal proberen te bieden zowel binnen Vlaanderen als daarbuiten en op de mate 
waarin NERF zal proberen om voldoende groei te realiseren binnen zowel de eigen 
onderzoeksdomeinen als in ontluikende domeinen of wat betreft opportuniteiten die zich stellen 
(bv. op het vlak van Health).  

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 de vertegenwoordigers van NERF 
ook aanbevelingen formuleren t.a.v. de overheid betreffende een model voor (externe) aansturing, 
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. 

 

 
60 Mogelijke inspiratiebron: Knowledge Transfer Metrics, EU JRC, 2020.  
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