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Managementsamenvatting  
 

Deze managementsamenvatting presenteert de resultaten van de evaluatie van de 
Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) en de interfaceactivititeiten van de (Vlaamse) 
universitaire associaties en dit zowel op het niveau van het Vlaams innovatiesysteem 
als op het niveau van de universitaire associaties zelf (zie verder). De evaluatie omvat 
de ex post evaluatie van de afgelopen periode (2009-2013) en de ex ante evaluatie van 
de ontwerp strategische plannen die de vijf associaties hebben opgesteld voor de 
komende periode (2014-2018). Naast de evaluatie op systeemniveau, die is vastgelegd 
in een hoofdrapport, is de evaluatie van de IOF en de interfaceactiviteiten ook op 
associatieniveau uitgevoerd en dit voor alle vijf de universitaire associaties 
afzonderlijk. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in vijf associatierapporten, één per 
universitaire associatie. Aangezien de interfacediensten van de universitaire 
associaties instaan voor het beheer van de IOF en voor de ondersteuning van hun 
werking specifieke (interface)activiteiten ontwikkelen, vormen de interfacediensten 
zelf ook een element van deze evaluatie.  

De evaluatie van de IOF en interfaceactiviteiten is voorzien in het besluit van 29 mei 
2009 van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële 
Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse 
Gemeenschap1.  

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid 
heeft na een openbare procedure Technopolis de opdracht gegeven om een evaluatie 
uit te voeren van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten2. De 
evaluatie werd begeleid door een stuurgroep, samengesteld en voorgezeten door het 
departement EWI. De rol van de stuurgroep was zowel het bewaken van de kwaliteit 
als de voortgang van de evaluatie, evenals erop toe te zien dat de uitvoering van de 
opdracht resulteert in concrete aanbevelingen die inpasbaar zijn in de regelgeving. 
Gedurende de evaluatie heeft Technopolis verschillende keren de aanpak en de 
voortgang van de evaluatie met de stuurgroep besproken en heeft de stuurgroep zowel 
commentaar geleverd op de conceptrapportages als deze tussentijds gevalideerd. 
Conform de evaluatiepraktijk die het departement EWI hanteert, hebben de 
universitaire associaties ook de mogelijkheid gekregen om de (door de stuurgroep 
gevalideerde ontwerpen van) eindrapporten3 na te kijken met het oog op de 
verbetering van materiële fouten. In betreffende rapporten zijn de vastgestelde 
materiële fouten verbeterd.  

Voor de uitvoering van deze evaluatie werden verschillende methoden ingezet: 
documentatie- en literatuuranalyse, interviews, een internationale benchmark en een 
peer review van de ontwerpen van strategische plannen (door twee experts en door 
Technopolis) voor volgende periode (2014-2018). 

De belangrijkste resultaten van de evaluatie van de Industriële Onderzoeksfondsen en 
de interfaceactiviteiten en de daarop gebaseerde conclusies worden hieronder in eerste 
instantie per evaluatiethema samengevat en daarna ook op het niveau van en per 
universitaire associatie.  

 

 
 

1 In wat hierna volgt, wordt naar betreffend besluit ook verwezen als “het besluit”. 
2 Overheidsopdracht “Specifieke opdrachten in het kader van de evaluatie van de Industriële 

Onderzoeksfondsen (IOF) en de interfaceactiviteiten” - Bestek met nummer EWI-2013-01.  
3 Met name het hoofdrapport en het specifieke rapport betreffende de universitaire associatie in kwestie.  
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Belangrijkste resultaten van de evaluatie op het niveau van het Vlaams 
innovatiesysteem 

 

Positionering van de IOF en de interfacediensten  

In het geheel van financieringsinstrumenten van de Vlaamse overheid die ze in het 
kader van haar wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid voert, heeft de IOF, net 
als de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF), een intra-universitaire werking omdat de 
middelen afzonderlijk per associatie worden ingevuld. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld het FWO en de strategische onderzoekscentra (SOCs) en Lichte 
Structuren die interuniversitair functioneren.  

De IOF is een instrument dat tot doel heeft het strategisch basisonderzoek te 
stimuleren en is gepositioneerd tussen het fundamenteel onderzoek (voornamelijk 
gefinancierd via het FWO en de BOF) en het toegepast onderzoek (zoals de industriële 
O&O-programma’s). 

Interfacediensten van universitaire associaties zijn er ter bevordering van de 
wisselwerking tussen de associatie en het bedrijfsleven en van de economische 
valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd binnen de associatie, zoals 
door licentieverlening, contractonderzoek en start-ups. De interfacediensten zijn 
betrokken bij de start-up fase van jonge bedrijven en positioneren zich naast private 
initiatieven zoals investeringsfondsen en business angels. De interfacediensten van de 
associaties staan in voor het beheer van de IOF en voeren specifieke activiteiten uit ter 
ondersteuning van hun werking.  

In de huidige situatie is er - aanvullend op de IOF - nu het Spin-off-
financieringsinstrument (SOFI) voor de universitaire associaties: SOFI-Associaties. Er 
is ook een zekere complementariteit van de IOF-mandatarissen met de Innovatie-
mandatarissen van IWT; in de praktijk blijken deze twee typen mandaathouders veel 
samen te werken. 

De interfacediensten valoriseren alle onderzoek van hun universitaire associatie. Met 
de valorisatiediensten van sommige SOCs zijn afspraken gemaakt over de verdeling 
van licentie-inkomsten. Ook worden hun outputcijfers (octrooien, spin-offs, 
contractinkomsten, etc.) meegenomen in die van de associatie voor de berekening van 
de IOF-sleutel. 

 

Financiering van de IOF en de interfaceactiviteiten 

De Vlaamse overheid gebruikt voor het jaarlijks vaststellen van de financiële middelen 
die iedere universitaire associatie voor de IOF ontvangt een verdeelsleutel die 
(momenteel) is gebaseerd op de prestaties van iedere associatie op zes verschillende 
parameters4. De IOF-sleutel is niet gelinkt aan de IOF-output. Vanuit evaluatief 
oogpunt zou een additionaliteits- en effectmeting van de IOF-investeringen zelf een 
beter uitgangspunt zijn voor de verdeling van de IOF-onderzoeksmiddelen.  

Door de opzet van de IOF-sleutel als gesloten enveloppe waarin een vast bedrag 
competitief wordt verdeeld, bestaat er het risico van het ontstaan van feedback loops 
die een concentrerende werking hebben. Doordat grotere associaties meer financiering 
ontvangen, kunnen zij meer investeren in valorisatie, waardoor zij vervolgens relatief 
een nog hoger aandeel ontvangen. Gezien het feit dat de huidige IOF-sleutel slechts in 
beperkte mate een performantie-indicator is voor de IOF-activiteiten zou een vaste 
voet in de IOF-sleutel wel gerechtvaardigd zijn, mits van beperkte omvang. Een 

 
 

4 Deze zijn: aandeel in doctoraatsdiploma’s, aandeel in publicaties en citaties, aandeel in contractinkomsten, 
aandeel in contractinkomsten van het Europese Kaderprogramma, aandeel in octrooien, aandeel in spin-
off bedrijven. 
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dergelijke aanpassing zou echter moeten meegenomen worden in het kader van een 
bredere heroverweging van de performantie-aspecten. Ook overwegingen die ontleend 
kunnen worden aan het innovatiebeleid van de Vlaamse overheid zoals de keuze om de 
regionale functie van bepaalde (kleinere) associaties te benadrukken zou een ‘vaste 
voet’ voor deze associaties in de IOF-middelen kunnen rechtvaardigen. 

Voor de meeste associaties zijn de IOF-middelen relatief beperkt (vaak gaat het maar 
om enkele procenten van het totale onderzoekbudget van de associatie). Ondanks deze 
beperkte IOF-middelen (ca. 2/5 van wat aanvankelijk als groeipad was 
vooropgesteld5), heeft de inzet ervan toch een groot positief (hefboom)effect gehad. 
IOF-mandaathouders realiseerden namelijk drie- tot acht keer meer aan output dan 
de ZAP-leden die niet bij de IOF waren betrokken.  

Om de derde missie van de universiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren, is het aan 
te bevelen om het aandeel van deze financiering ten opzichte van de financiering van 
andere types van onderzoek (fundamenteel en toepassingsgericht) meer in evenwicht 
te brengen. Gelet op bovenstaande lijkt een substantiële verhoging van het IOF-budget 
gerechtvaardigd.  

De interfacesleutel heeft een vaste verdeling die eens in de vijf jaar opnieuw wordt 
vastgesteld. De huidige verdeling werd in 2011 door de Vlaamse Regering vastgesteld 
en ziet er als volgt uit: AKU Leuven: 41,7%; AU Gent: 30,45%; AUHA: 12,84%; UAB: 
11,53% en AUHL: 3,41% (volledige namen van de associaties staan in voetnoot 
uitgeschreven6). De interfacesubsidie kan – cf. het besluit - worden besteed aan 
personeels-, werkings- en overheadkosten. Aangezien de interfacesubsidie door de 
associaties als een vorm van basisfinanciering wordt gebruikt, wordt de financiering 
over het algemeen niet gekoppeld aan specifieke activiteiten van de interfacedienst van 
de associatie. 

 

Vergelijkende analyse strategische plannen 2009-2013  

De strategische plannen die de universitaire associaties betreffende de IOF en de 
interfaceactiviteiten voor de periode 2009-2013 hebben opgesteld, vertonen een grote 
verscheidenheid in de wijze waarop ze zijn opgebouwd: iedere associatie heeft op haar 
eigen wijze de verschillende elementen opgenomen die het strategisch plan volgens 
het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de IOF en interfaceactiviteiten, zou 
moeten bevatten. Sommige plannen vatten operationele doelstellingen op als 
activiteiten die men gaat verrichten om de strategische doelstellingen te bereiken, 
soms zijn de operationele doelstellingen als te bereiken resultaten geformuleerd.  

De missies zoals in de plannen gepresenteerd, verschillen sterk. Die van de AKU 
Leuven is internationaal gericht: men wil behoren tot Europese top van 
interfacediensten en richt zich op het realiseren van Vlaanderen als meest innovatieve 
regio in 2020. Die van de AUHA, AUHL en UAB leggen hun focus op Vlaanderen, en 
daarbinnen op hun eigen regio maar formuleren geen ambities in termen van lange 
termijn posities. De missie van AUGent heeft geen geografische focus en er worden 
ook geen lange termijn ambities geformuleerd.  

In de strategische plannen van de associaties komt een expliciete referentie naar de 
derde missie van de universiteiten en waar de IOF- en de interfacesubsidies in 
principe aan zouden moeten bijdragen, niet voor.  

 
 

5 Bij de invoering van de IOF in 2004 werd een groeipad vooropgesteld waarbij de IOF-middelen zouden 
aangroeien tot 50 miljoen euro. De IOF hebben sinds 2004 inderdaad een groei gekend, maar niet tot dit 
niveau.   

6 AKU Leuven: Associatie Katholieke Universiteit Leuven; AUGent: Associatie Universiteit Gent; AUHA: 
Associatie Universiteit en Hogecholen Antwerpen; AUHL: Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg; 
UAB: Universitaire Associatie Brussel. 
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Performantie van de universitaire associaties  

De AKU Leuven heeft op de indicatoren “aangevraagde octrooien” (behalve in 2008) 
en “actieve octrooien”, “inkomsten uit licenties” en “tewerkstelling bij spin-offs” de 
hoogste score. Ook scoort de AKU Leuven bij “industriële contractinkomsten” het 
hoogst, gevolgd door de AUGent. De indicator “inkomsten uit Europese 
kaderprogramma’s” wordt voor alle universitaire associaties gekenmerkt door een 
hoge variabiliteit. Dit is vooral het geval voor de UAB, terwijl deze van de groep van 
kleinere universiteiten relatief hoog scoort. De AUHL scoort het laagst op deze 
indicator. Wat betreft het aantal spin-offs per 1000 onderzoekers zien we een hoge 
score van de AUHL (over de hele periode, behalve in 2010 want dan is de AUHA 
topscorer). Hier bewijst zich de gekozen strategie van de AUHL van het oprichten van 
zoveel mogelijk spin-offs. De andere universitaire associaties bevinden zich voor wat 
die indicator betreft, per jaar op wisselende posities.  

Belangrijke verklarende factoren voor deze uitkomsten zijn allereerst de leeftijd, 
omvang (budget, aantal medewerkers) en competenties (en dus ervaring, 
professionaliteit en hebben kunnen profiteren van leerprocessen) van de 
interfacedienst van de universitaire associatie. De interfacedienst van de AKU Leuven 
bestaat al tientallen jaren en heeft zich ontwikkeld tot een grote professionele 
organisatie, die als onafhankelijke business unit binnen de associatie opereert. 
Bovendien omvat de associatie een grote universiteit die veel middelen heeft om te 
investeren in geavanceerde faciliteiten en die toponderzoekers kan aantrekken. De 
interfacediensten van de AUHA, AUHL en UAB - veel kleinere 
associaties/universiteiten - zitten duidelijk nog in de eerste fase van hun ontwikkeling; 
hun formele oprichting dateert van na 2007. De interfacedienst van de AUGent is al 
iets ouder (in 2004 formeel opgericht) en heeft zich al verder ontwikkeld, maar nog 
niet uitontwikkeld. Ook het wetenschappelijke profiel van de universiteit binnen de 
associatie is belangrijk: natuur- en technische wetenschappen zijn meer industrieel 
relevant dan sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Tenslotte is de waarde die het 
topmanagement van de universiteit/associatie aan de valorisatiefunctie toekent, van 
belang. 

Voor de benchmark van de prestaties van de groep van Vlaamse interfacediensten met 
deze van andere universiteiten in Europa is gekozen voor universiteiten die 
vergelijkbaar zijn met die in Vlaanderen. Het staal bestaat uit de universiteiten van 
Cambridge (UK), Aarhus (Denemarken), Edinburgh (UK), Eindhoven (Nederland) en 
Freiburg (Duitsland). Uit deze benchmark komt naar voren dat de Vlaamse 
universiteiten consistent op alle indicatoren (octrooien, inkomsten en spin-offs) hoger 
scoren dan de andere Europese universiteiten in de benchmark en dan het Europese 
gemiddelde. De AKU Leuven presteert extreem goed en de andere universitaire 
associaties - vooral de AUGent en de UAB - heel goed. 

 

Samenwerking tussen de interfacediensten 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie 2007-2008 besloten de 
universitaire interfacediensten om hun werking en samenwerking meer aandacht te 
geven en op een aantal fora en evenementen naar buiten te treden onder één naam: 
TTO Flanders. Er werd een gezamenlijk actieplan opgesteld voor de periode 2009-
2013 met verschillende activiteiten. Op dit moment zijn bijna alle interfacediensten 
tevreden over wat ze met de oprichting van TTO Flanders hebben bereikt en vinden ze 
dat de samenwerking niet door andere middelen zou moeten worden gestimuleerd. 
Voor de AUHA echter zou het meer mogen zijn. Informeel werken de associaties 
samen via de verschillende activiteiten die ze in het kader van TTO Flanders uitvoeren 
en in bilaterale samenwerkingen, onder andere in de vorm van gezamenlijke spin-offs. 

 

 



 

 

Evaluatie van de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) en de interfaceactiviteiten 7 

De rol van de hogescholen in de IOF- en interfacewerking 

De onderzoekers van hogeschoolonderzoeksgroepen waren al geassocieerd met 
onderzoeksconsortia rond een IOF-mandataris, werkten mee met de universitaire 
onderzoeksgroepen (aan de AUGent, AUHA en UAB), of hadden zelf een IOF-mandaat 
(AKU Leuven).  

De interfacedienst van de associatie opereert op het niveau van de associatie, dus haar 
werkterrein is de afgelopen jaren door het academiseringsproces7 niet veranderd en 
dit zal ook in de toekomst niet gebeuren. De interfacediensten van de grotere 
universiteiten hebben een medewerker bij de aan hun associatie verbonden 
hogescholen gedetacheerd. Het maakt voor de dienstverlening niet uit of de 
betreffende onderzoeker bij de universiteit of de hogeschool werkzaam is: het gaat om 
het te valoriseren onderzoek.  
 

Verbeterpunten voor de regelgeving  

Het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële 
Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse 
Gemeenschap’8 werd goedgekeurd op 29 mei 2009 en in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd op 23 juli 2009. In april 2011 zijn enkele (kleine) wijzigingen aan het 
besluit aangebracht. 

De meeste verbeterpunten betreffende de regelgeving die uit de evaluatie volgen, 
hebben betrekking op de IOF-verdeelsleutel en de parameters die daarbij worden 
gebruikt.  

• De definities en verzamelmethodes voor Parameter 3 (contractinkomsten) dienen 
te worden geharmoniseerd om onduidelijkheid hierover te voorkomen. 

• Voor Parameter 6 (spin-offs) zou een heldere afspraak tussen de associaties en 

ECOOM9 omtrent het vermelden van de associatie-inbreng op notariële akten en 
andere wettelijke bewijsstukken helpen om de consistentie te verbeteren. 

• Het is te overwegen om het meetellen van de licentie-inkomsten te beperken tot 
octrooien die in een beperkt tijdsvenster (bijvoorbeeld de afgelopen 10 jaar) zijn 
toegekend. 

• Het meetellen in de IOF-parameters van de outputs gegenereerd binnen 
strategische onderzoekscentra kan worden heroverwogen gelet op het feit dat deze 
centra over eigen valorisatiekanalen beschikken. 

• Het verdient aanbeveling om na te gaan of Parameter 4 (inkomsten uit Europese 
Kaderprogramma’s) jaarlijks op basis van de inkomsten van het jaar daarvoor kan 
worden berekend. 

 
 

7 Dit houdt in dat academische hogeschoolopleidingen (binnen een associatie) hun onderzoeksactiviteiten 
versterkten en vervolgens geïntegreerd worden/werden in de universiteit van diezelfde associatie. Dit 
proces moet in principe voor 1 oktober 2013 beëindigd zijn.  

8 Het zwarte tekstgedeelte is de tekst van het (oorspronkelijk) besluit van 29.05.2009 
(http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018147.html). Het cursieve tekstgedeelte 
zijn de wijzigingen die aan het eerste werden aangebracht d.m.v. het besluit van de Vlaamse Regering van 
1 april 2011 en die betrekking hadden op artikelen 4 en 14 van voorgaand besluit 
(http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1020241.html). 

9 Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap. 
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• Parameter 1 (het aantal doctoraten) is geen adequate representant van de IOF-
doelstellingen. Bij een heroverweging zou ervoor kunnen worden gekozen om deze 
parameter op te laten gaan in een vaste voet.  

• Parameter 2 (citaties en publicaties) kan worden gehandhaafd. 

Er is geen parameter die de invulling van de IOF-doelstelling met betrekking tot de 
wisselwerking tussen associatie en bedrijfsleven representeert. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen via uitbreiding van Parameter 3 door hierin contracten met nieuwe bedrijven 
van de interfacedienst op te nemen (bij voorkeur uitgesplitst naar KMO/groot bedrijf, 
regionaal/nationaal). Het verdient aanbeveling om de haalbaarheid van de opname 
van deze parameter in de IOF-sleutel te onderzoeken. 

De IOF-sleutel is ingesteld om tot een goede performantiegedreven verdeling van de 
beschikbare middelen te kunnen komen. De IOF-sleutel is echter niet gelinkt aan de 
IOF-output maar aan de output van de hele associatie. Om die reden wordt 
aanbevolen te komen tot een heroverweging van de aspecten die in het berekenen van 
de IOF-subsidie (aan de hand van de parameters en de sleutel) moeten worden 
opgenomen: hetzij de performantie op basis van het IOF-onderzoek, hetzij de 
algemene valorisatieperformantie van een associatie. 

Andere verbeterpunten van de regelgeving betreffen de aanstellingsduur en de 
vereisten voor de mandatarissen, het beheer van IOF op universiteit of op 
associatieniveau, de deelname van hogescholen in de IOF-Raad, het strategisch plan, 
de samenwerking tussen de associaties, de definitie van de parameters, het gebruik en 
gewicht van de parameters in de sleutel en het budgetbeheer van IOF. 

 

Ex ante evaluatie van de ontwerp strategische plannen 2014-2018 

Alleen de plannen van de AKU Leuven en de AUHL zijn SMART opgesteld. De 
plannen van de andere drie associaties missen de uitwerking van de strategische en 
operationele doelstellingen (vaak uitgewerkt in concrete plannen en acties) in te meten 
resultaten van die concrete plannen en acties (zoals in kwantitatieve indicatoren) die 
ook aan bepaalde tijdstermijnen zijn gebonden bijvoorbeeld door aan te geven wat 
men per jaar of voor de hele strategieperiode wil bereiken voor iedere doelstelling of 
actie. Alleen het plan van de AKU Leuven is compleet. In de andere plannen ontbreken 
verschillende onderdelen die volgens het IOF-besluit weliswaar niet zijn vereist maar 
wel in een strategisch plan thuishoren. Het betreft de SWOT (AUGent, AUHA, AUHL, 
UAB) en de financiële middelen die worden ingezet om het plan uit te voeren 
(AUGent, AUHA, UAB), ook al hebben de meeste plannen wel een paragraaf aan de 
financiële middelen gewijd. Het plan van de AUHA mist ook een visie en missie. 

In de plannen worden geen nieuwe types van activiteiten aangekondigd of nieuwe 
wegen ingeslagen. Ze beschrijven vooral een voortzetting van de huidige situatie, soms 
op onderdelen aangescherpt en uitgebreid. De plannen bevatten desalniettemin, niet 
alleen vanwege de slechte economische situatie, voldoende uitdagingen voor de 
interfacediensten. Er worden enkele nieuwe initiatieven genoemd die door de twee 
experts positief worden gewaardeerd.  

Te oordelen naar de inhoud van de nieuwe plannen en op basis van de vergelijking met 
de vorige strategische plannen, kan worden geconcludeerd dat de strategische 
capaciteit en beleidsvoering van de AKU Leuven zich nog steeds op het zelfde hoge 
niveau bevindt. De AUHL heeft vergeleken met het vorige plan grote vooruitgang 
geboekt op dit vlak en hetzelfde kan van de UAB worden geconcludeerd. De 
strategische capaciteit van de AUGent behoeft nog verdere ontwikkeling en de AUHA 
heeft te maken gehad met een afname in strategische capaciteit en beleidsvoering.  

 



 

 

Evaluatie van de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) en de interfaceactiviteiten 9 

Belangrijkste resultaten van de evaluatie op het niveau van de universitaire 
associaties en per associatie  

 

AKU Leuven 

 

Het strategisch plan 2009-2013 

Het strategische plan 2009-2013 van de AKU Leuven adresseert alle onderwerpen die 
in het besluit worden gevraagd. De volledigheid en het detailniveau waarmee het plan 
is uitgewerkt, verschilt per onderdeel. Over het algemeen besteedt het plan vrij veel 
aandacht aan de stand van zaken in 2009. De strategische doelstellingen zijn 
geformuleerd in termen van activiteiten en zijn kwalitatief van aard. De drieslag 
strategische doelen, operationele doelen (met resultaatindicatoren) en bijbehorende 
activiteiten is wel aanwezig, maar door de gekozen structuur niet eenvoudig terug te 
vinden. De gekozen resultaatindicatoren in het plan zijn over het algemeen SMART en 
vrij nauwkeurig en op hoog impactniveau vastgesteld. 

 

De IOF-bestedingen 

De IOF-middelen worden zoals hoger al aangehaald over de associaties verdeeld 
volgens de IOF-sleutel. Deze wordt jaarlijks berekend aan de hand van (momenteel) 
zes parameters, waarna de financiering wordt verdeeld à rato van het aandeel van de 
associatie (in de referentieperiode) in de som van de parameters na een vastgestelde 
weging. De IOF-subsidie voor de AKU Leuven steeg in de periode 2008-2012 van 7,6 
miljoen euro naar bijna 8,9 miljoen euro. De IOF-middelen maakten in 2012 2,6% 
(cijfer voor 2012) uit van het totale onderzoeksbudget van de AKU Leuven. In deze 
periode werd ca. 23% besteed aan IOF-mandatarissen, ca. 51% aan 
onderzoeksprojecten en de rest (6%) aan werkingskosten en projectkosten-
vergoedingen ter ondersteuning van IOF-mandaten. Er is over deze periode ca. 7,7 
miljoen euro minder uitgegeven dan ontvangen: deze reserves zijn opgebouwd om de 
aanstelling van onbepaalde duur van de mandatarissen te kunnen garanderen, gezien 
de continu stijgende loonkost. De meeste IOF-mandatarissen en -projecten situeren 
zich in de medische wetenschappen. 

 

De werkingsanalyse van de interfacedienst 

Leuven Research and Development (LRD), de interfacedienst van de AKU Leuven, is 
in 2012 onderverdeeld in een aantal afdelingen met afdelingshoofden. De organisatie 
was te groot geworden; de indeling in afdelingen moest de interne werking van de nog 
steeds platte organisatie verder verbeteren. Ook heeft men geïnvesteerd in de verdere 
ontwikkeling van ICT-infrastructuur. Deels maakt men gebruik van de opgebouwde 
expertise en infrastructuur bij de Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC) voor het 
behandelen van aanvragen voor IOF-financiering. De interfacedienst groeide in de 
periode 2009-2012 met ruim 35% (van 50,4 VTE naar 67,6 VTE) en de omzet van 
135,6 miljoen euro in 2009 naar 175,2 miljoen euro in 2012, een stijging van 29%. 
Interne klanten (onderzoeksgroepen) en externe klanten (bedrijven) omschreven de 
dienst als zeer professioneel en zeer efficiënt. 

 

De samenwerking met andere interfacediensten 

De LRD heeft goede contacten met de interfacediensten van de andere associaties, 
zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. Daarnaast heeft LRD verschillende 
contacten met het Vlaams Innovatienetwerk. De structurele formele samenwerking 
met de andere associaties geschiedt via het platform TTO Flanders, het 
samenwerkingsverband van de interfacediensten van de vijf associaties. Hierin 
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waardeert de LRD het meest het delen van best practices in dienstverlening en het 
gezamenlijk optreden in het aantrekken van buitenlandse investeringen. 

 

De rol van de hogescholen in de IOF en interfacewerking  

De hogescholen binnen de associaties participeren in het IOF, onder meer doordat ze 
zitting hebben in de IOF-raad. De hogescholen worden begeleid bij het schrijven van 
de IOF-projectaanvragen; dit leidde tot meer projectaanvragen uit hogescholen, maar 
over het geheel genomen, zijn het er relatief nog weinig. Men verwacht een verdere 
academisering van de te integreren onderzoeksgroepen van de hogescholen die vanaf 1 
oktober 2013 onderdeel zullen uitmaken van de universiteit. Dit zal het 
valorisatiepotentieel groter maken, en dat kan tegelijkertijd leiden tot een druk op de 
financiële middelen bij het uitblijven van een verhoging van de IOF. 

 

De wetenschappelijke en economische output  

Het aandeel publicaties van de AKU Leuven (in het totaal van de vijf associaties) is erg 
hoog; het is bijna de helft van het totaal. Datzelfde geldt voor de citaties (ca. 45%) 
maar hier is een lichte daling te zien over de periode 2009-2012. 

LRD houdt niet bij welke outputs gerelateerd zijn aan IOF-projecten of aan IOF-
mandaathouders. Het geaggregeerde effect van IOF in termen van octrooien, 
inkomsten uit contractonderzoek en spin-offs is dus niet vast te stellen.  

Over de periode 2009-2012 is er voor alle octrooi-indicatoren en alle inkomsten-
indicatoren een sterke groei, maar niet voor de spin-off-indicatoren, dit is mede het 
gevolg van de economische crisis. 

 

Analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 

De sterktes van de IOF en interfacedienst van de AKU Leuven zijn: 

• Door middel van de IOF slaagt de AKU Leuven erin om toepassingsgerichte 
onderzoekers een goede loopbaan te bieden; hiermee blijft dit talent voor de 
universiteit behouden; 

•  De IOF geeft veel vrijheid aan de associatie, en de AKU Leuven vult deze goed en 
op gepaste, eigen wijze in; 

• De IOF heeft bijgedragen aan een verdere cultuurverandering met meer 
waardering voor valorisatiegericht onderzoek; 

• De communicatie rondom IOF naar onderzoekers is over het algemeen adequaat 
en professioneel; 

• De zeer lange ervaring (40 jaar) met valorisatiebeleid dat ook reeds lang is 
verankerd in de associatievisie; 

• Een goed ontwikkeld lokaal ecosysteem van onderzoeksinstituten met een 
valorisatiemissie, netwerken met het bedrijfsleven en een sterk internationaal 
netwerk, biedt veel aanknopingspunten voor valorisatie van onderzoek;  

• De grote strategische, operationele en financiële vrijheid van de interfacedienst; 

• Het zeer toegankelijk zijn, het snel schakelen van de interfacediensten en de grote 
mate van professionaliteit;  

• De goede contacten met het bedrijfsleven; 

• De goede proactieve communicatie naar onderzoekers over opportuniteiten. 
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De zwaktes zijn: 

• Er wordt nog te weinig kritisch gekeken naar ‘track records’ van 
onderzoeksgroepen die IOF-projectvoorstellen doen in die zin dat deze track 
records onvoldoende worden meegenomen in de beoordeling van de projecten; 

• Er is soms onduidelijkheid en ongemak voor onderzoekers met betrekking tot de 
afhandeling van financiële aspecten van contractonderzoek;  

• Er zijn nog onderzoeksgroepen die meer gebruik zouden kunnen maken van de 
mogelijkheden van LRD, dan ze nu doen. 

 

De kansen zijn: 

• Het beter in kaart brengen wat de uitkomst is geweest van een IOF-
hefboomproject of IOF-kennisplatform, d.w.z. meer aandacht aan ex-post 
evaluatie. Dit kan ook helpen duidelijker de ‘return on investment’ te kunnen 
communiceren; 

• De evaluaties van voorstellen zouden duidelijker zijn wanneer men de 
beoordelingen per beoordelaar (wel anoniem) en niet per onderwerp gerangschikt 
ontvangt. Zo blijft de context van een beoordeling voor de onderzoekers 
behouden; 

• De professionele bachelors bieden kansen op het gebied van praktische 
valorisatieprojecten. LRD kan hierin ondersteunen; 

• Een intensievere samenwerking met innovatiecentra zou het grote aanbod aan 
kennis binnen de associatie beter in contact kunnen brengen met de vraag vanuit 
het bedrijfsleven; 

• Een meer gedegen inzicht in het klantbereik (interne en externe klanten) zou 
nuttige managementinformatie voor verantwoording en bijsturing kunnen 
opleveren;  

• Meer inzet vanwege de interfacedienst op echt gezamenlijke uitvoering van 
onderzoek door onderzoekers van de universiteit met die van de industrie. 
Hierdoor kan een verwevenheid van personeel van de universiteit en industrie 
ontstaan die de informele en formele valorisatiekanalen verder zou kunnen 
versterken;  

• De geïntegreerde onderzoeksgroepen van hogescholen kunnen nog directer 
aanspraak maken op de diensten van de LRD; 

• De academisering van hogescholen vergroot het valorisatiepotentieel door 
bewustwording en opleiding van onderzoekers. 

 

De bedreigingen zijn: 

• Het gevaar dat bedrijven afhaken wanneer slaagkans voor de IOF-projecten lager 
wordt dan de huidige 1-op-3; 

• Wanneer IOF-middelen stagneren, nemen de carrièrekansen voor 
mandaathouders af; 

• Wanneer een kennisplatform niet wordt gecontinueerd met een mandataris, 
bestaat de kans dat de gedane investeringen niet worden gekapitaliseerd; 

• De hogescholen hebben een achterstand bij IOF. Bij een zeer competitieve selectie 
van projecten kan hierdoor niet aan opbouw/inhaalslag worden begonnen; 

• Het aanhoudende negatieve economische klimaat zet een rem op 
valorisatieactiviteiten omdat de kapitaalverschaffing lastiger wordt en bedrijven 
minder investeren in onderzoek; 
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• Het verdwijnen van het specifieke profiel van hogeschool-opleidingen, 
bijvoorbeeld die van industriële ingenieurs met meer aansluiting naar de 
technische praktijk. 

 

Het ontwerp strategisch plan 2014-2018 

Zoals hoger al aangegeven hebben Technopolis en twee externe experts het ontwerp 
strategisch plan 2014-2018 van de AKU Leuven beoordeeld. Het plan is SMART 
opgesteld, en compleet. IOF en interfaceactiviteiten zijn ingebed in een sterk 
samenhangend en geïntegreerd systeem. Het plan is niet vernieuwend (‘business as 
usual’); men zet de activiteiten voort die al enige tijd geleden zijn ingezet, maar het 
betreft wel - zoals een expert opmerkte - een associatie die nationaal en internationaal 
voorop loopt in haar ondernemende cultuur. 

Het plan bevat, zeker gezien de huidige economische situatie, verschillende 
uitdagingen. De associatie wordt aanbevolen om te onderzoeken hoe ze de taak van het 
gelijkwaardig samenbrengen van vraag en aanbod (en het maken van de wederzijdse 
vertaalslag) kan oppakken, met behoud van de wetenschappelijke kwaliteit. 

 

AUGent 

 

Het strategisch plan 2009-2013 

De hoofdstukken van het strategisch plan 2009-2013 komen min of meer overeen met 
de elementen zoals genoemd in het besluit (cf. supra). Het plan bevat vijf strategische 
doelstellingen voor de IOF en vijf voor de interfacedienst; deze zijn uitgewerkt in 
operationele doelstellingen. Per doelstelling zijn kritische performantie-indicatoren 
(KPI) vastgelegd met per KPI de streefwaarden voor 2009-2013. Deze zijn deels 
SMART geformuleerd; bij het R(ealistische) gehalte van de streefwaarden worden 
vraagtekens gezet. Men gaf voor veel indicatoren dezelfde stijging per jaar (ca. 15%), 
deze streefwaarden lijken zonder veel afwegingen te zijn gekozen. 

 

De IOF-bestedingen 

De IOF-middelen worden verdeeld over de associaties in overeenstemming met de 
IOF-sleutel (cf. supra). De IOF-subsidie voor de AUGent nam in de periode 2008-2012 
toe van net geen 5 naar 6 miljoen euro. De IOF-middelen maakten in 2012 5,2 % uit 
van het totale onderzoeksbudget van de Universiteit Gent. In deze periode werd 35,1% 
besteed aan IOF-mandatarissen, 44,2% aan onderzoeksprojecten en de rest (18,2%) 
aan werkingskosten en projectkosten-vergoedingen ter ondersteuning van IOF-
mandaten. Het zwaartepunt van de IOF-bestedingen ligt bij de wetenschapsgebieden 
Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur, gevolgd door Bio-
Ingenieurswetenschappen en bij Geneeskunde. 

 

De werkingsanalyse van de interfacedienst 

De omvang van de interfacedienst is in de periode 2009-2012 gegroeid van 15 naar 24 
VTEs, en vooral geprofessionaliseerd: men trok in deze periode medewerkers aan met 
bedrijfservaring en expertise in IP, Legal en Business Development. Het Gentse 
technologietransfermodel bestaat uit de centrale interfacedienst (UGent Tech Transfer 
of UTT) en de gedecentraliseerde interface-antennes (de IOF-valorisatieconsortia, de 
AUGent-onderzoeksgroepen buiten de IOF-consortia, en de zogenaamde hogeschool 
interface-antennes). Een belangrijke maatregel om de werking van de interfacedienst  
te professionaliseren was de invoer van een ICT-systeem voor het beheer, de 
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monitoring en de opvolging van de valorisatieprojecten. De bestaande 
contractdatabase is nog niet in dit systeem geïntegreerd. 

 

De samenwerking met andere interfacediensten 

De Gentse interfacedienst onderhoudt bilaterale contacten met alle Vlaamse 
universiteiten en andere actoren in het Vlaamse innovatiesysteem. De samenwerking 
met de interfacediensten van de andere associaties is in het kader van TTO Flanders 
(het samenwerkingsverband van de interfacediensten van de vijf Vlaamse associaties)  
in de afgelopen periode verder toegenomen. 

 

De rol van de hogescholen in de IOF en interfacewerking  

De voorbereiding van het academiseringsproces aan de AUGent is in 2003 van start 
gegaan; sindsdien is er sprake van groeiende samenwerking tussen de Universiteit 
Gent en de hogescholen binnen de associatie. Via de IOF-mandataris werden de 
hogescholen betrokken bij IOF-projecten. Het integratieproces leidde er ook toe dat 
het hogeschoolonderzoek nog dichter bij industriële valorisatie is komen te staan, dat 
de hogescholen meer onderzoek doen en dat onderzoeksvaardigheden in onderwijs 
zijn terechtgekomen. Het feit dat de interfacedienst een personeelslid als 
aanspreekpunt bij de hogescholen heeft, versterkt de valorisatie van het 
hogeschoolonderzoek. 

 

De wetenschappelijke en economische output  

Het aandeel van de AUGent in het totaal aantal publicaties van de vijf associaties (zie 
Voetnoot 2) is in 2012, na een lichte daling, weer op het niveau van 2008, namelijk 
28%. Het aandeel citaties steeg van ca. 25% in 2008 naar ca. 29% in 2012.   

Wat betreft de economische output: er is na 2010 een grote stijging in het aantal aan 
IOF gerelateerde toegekende en actieve octrooien en licentie-inkomsten. Het aantal 
opgerichte aan IOF gerelateerde spin-offs veranderde niet noemenswaardig in de 
periode 2008-2012 (gemiddeld 4 per jaar). Wel steeg het aantal nieuw geopende spin-
off dossiers na 2010 (van 9 naar 16). Het aandeel IOF-gelieerde octrooien maakte in de 
periode 2008-2012 een groot deel van het totaal aantal aangevraagde octrooien uit: in 
2012 bv. was dat 60 van de 70 octrooien. Ook het aandeel aan IOF-gelieerde spin-offs 
in het totaal aantal is groot: in 2009 en 2010 drie van de vier en in 2012 zelfs alle vijf. 
De inkomsten (uit contracten, licenties, EU-kaderprogramma’s) wisselen sterk per 
jaar.  

 

Analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 

De sterktes van de IOF en interfacedienst van de AUGent zijn: 

• De IOF-Raad werkt goed. De raad heeft zich flexibel opgesteld en is mee 
ontwikkeld met haar werk. De IOF-Raad bestaat nu uit verschillende 
werkgroepen. Er is een goede samenwerking tussen de verschillende partijen 
(universiteit, hogescholen en industrie). 

• Er is een sterke klant-focus bij de consortia (clusters gericht op en met kennis van 
de markt). IOF-mandatarissen hebben intensief contact met bedrijven; ze brengen 
onderzoekers in contact met bedrijven, er komen steeds nieuwe bedrijfscontacten 
bij. 

• Omgekeerd zijn de clusters (en de actieve rol van de IOF-mandatarissen daarin) 
een duidelijk aanspreekpunt voor bedrijven. 
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• Het samenbrengen van experts binnen consortia leidde tot (winstgevend) 
onderzoek dat voorheen niet op de radar stond. Zonder IOF was er veel minder 
intersectorale samenwerking. 

• De complementaire werking van enerzijds de decentraal opererende clusters met 
IOF-mandatarissen en anderzijds de centrale UTT (ter ondersteuning van 
onderzoekers in valorisatieprocessen). 

• De samenstelling van de UTT met ervaren adviseurs in alle belangrijke disciplines 
die een TTO nodig heeft. 

• De actieve aanwezigheid van de UTT bij de hogescholen. 

 

De zwaktes zijn: 

• De beperkte capaciteit van IOF-mandatarissen om alle kansen die zich voordoen 
voldoende te kunnen adresseren. Er is een rem op groei omdat er beperkte 
capaciteit beschikbaar is. De werklast in sommige consortia is zeer hoog; ze zijn 
slachtoffer van eigen succes. 

• Er zijn geen extra middelen om de groei van consortia te faciliteren: er is een 
plafond in de beschikbare middelen. 

 

De kansen zijn: 

• Door het verder sensibiliseren van onderzoekers worden meer onderzoekers zich 
bewust van de waarde van hun onderzoek voor het bedrijfsleven.  

• Aangezien de IOF-mandaathouders  als liaison/business developer opereren en 
zich volledig focussen op het faciliteren van het valorisatieproces, past daar een 
eigen loopbaanpad en beloningssysteem bij dat anders is dan dat van 
onderzoekers. Het is een uitdaging voor de AUGent om voor IOF-mandaathouders 
en de adviseurs bij de UTT een passend loopbaanbeleid te ontwikkelen en 
daarmee een praktische invulling te geven aan universitaire functies die 
betrekking hebben op de derde missie van de universiteit.   

• De informatiesystemen zijn bijna op orde, de belangrijkste uitdaging is om in het 
bestaande CRM-systeem ook de contractbehandeling te integreren.  

• Het valt te overwegen om - ook gezien de voorbeeldfunctie die dit voor 
ondernemende onderzoekers kan hebben - de UTT als een zelfstandig opererende 
business unit verbonden aan de AUGent te laten functioneren waarin inkomsten 
(zoals voor IOF-beheer, inkomsten uit licenties uit contractonderzoek, uit diensten 
die ze verleent in het kader van contracten) in evenwicht zijn met haar uitgaven 
(personeel, werking, overhead). Gezien de opbouw van een eigen 
technologieplatform met daarbij horende octrooiportefeuille krijgen de 
activiteiten van de UTT al steeds meer een bedrijfsmatig karakter. 

 

De bedreigingen zijn: 

• Valorisatieprojecten komen bijna altijd uit IOF-mandatarissen. Er is een groot 
potentieel aan goede plannen, maar er zijn te weinig mandatarissen om deze 
plannen verder te vertalen in valorisatietrajecten.  

• Er is duidelijk sprake van een verschil van inzicht tussen de UTT en IOF-
mandatarissen en het departement EWI over welke kosten wel en niet onder het 
IOF passen. De AUGent heeft opvattingen over welke activiteiten en kostenposten 
de IOF-gelden besteed kunnen worden (vullen van de gaps), die niet stroken met 
het besluit. Als het besluit op dit punt blijft gehandhaafd zal de AUGent haar IOF-
strategie moeten aanpassen. 



 

 

Evaluatie van de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) en de interfaceactiviteiten 15 

• Op dit moment wordt het IOF-beleid van de AUGent herzien. Er zou binnen de 
UTT de wens zijn tot een meer top-down beleid, terwijl de consortia en vooral de 
IOF-mandatarissen bezorgd zijn of hun wensen en inzichten wel mee worden 
genomen in de te ontwikkelen strategie. Deze verschillen van inzicht kunnen een 
negatieve werking hebben op het functioneren van de UTT. 

 

Het ontwerp  strategisch plan 2014-2018 

Het nieuwe plan is onvoldoende SMART opgesteld. De vier strategische krachtlijnen 
zijn uitgewerkt in acht operationele doelstellingen die ieder veel verschillende plannen 
en acties omvatten. De relevantie is goed. Men introduceert wel performantie--
indicatoren, maar de bijbehorende streefwaarden worden niet gegeven. Hierdoor kan 
niet worden beoordeeld of de plannen al dan niet haalbaar zijn. Het plan is dus niet 
compleet. Verder ontbreekt een SWOT-analyse en mist het plan de uitwerking in 
financiële en capaciteitsplannen (deze horen wel in een strategisch plan thuis maar 
zijn volgens het IOF-besluit niet vereist). Het plan bevat weinig vernieuwende 
voorstellen. Ambities zijn ook pas mogelijk als het dagelijks beheer, de systemen en de 
informatievoorziening op orde zijn, wat nu nog niet het geval is. Wanneer rollen, taken 
en verantwoordelijkheden helder worden belegd, kan een breed spectrum aan 
activiteiten gedekt worden. Het is - gezien de inhaalslag die de AUGent de afgelopen 
periode maakte - een goed te verdedigen keuze om de thans bereikte positie in de 
komende periode eerst te verstevigen en de voorgestelde activiteiten naar behoren uit 
te voeren. In die zin bevat het nieuwe plan voldoende uitdagingen voor interfacedienst 
en associatie. 

 

AUHA 

 

Het strategisch plan 2009-2013 

Het strategisch plan 2009-2013 van de AUHA bevat drie hoofdstukken met daarin 
respectievelijk de situering van de IOF en de interfaceactiviteiten binnen de AUHA, de 
organisatie van de toepassingsgerichte samenwerking met het bedrijfsleven en de 
strategische en operationele doelstellingen van de IOF en de interfaceactiviteiten. De 
strategische doelen volgen de doelen die de Raad voor het Industrieel 
Onderzoeksfonds en Innovatiebeleid (RIOFI) van de AUHA formuleerde voor 2009. 
Het strategisch plan toont sterke ambities voor de samenwerking met het 
bedrijfsleven, met niet louter aandacht voor technologische innovaties maar ook voor 
innovatieve diensten.  

 

De IOF-bestedingen 

De IOF-middelen worden volgens een verdeelsleutel verdeeld over de associaties. De 
IOF-sleutel wordt jaarlijks berekend aan de hand van (momenteel) zes parameters, 
waarna de financiering wordt verdeeld à rato van het aandeel van de associatie (in de 
referentieperiode) in de som van de parameters na een vastgestelde weging. De IOF-
subsidie voor de AUHA nam in de periode 2008-2012 af van 1,88 naar 1,77 miljoen 
euro. De IOF-middelen maakten in 2012 1,6 % uit van het totale onderzoeksbudget 
van de AUHA. In 2012 werd 33% besteed aan IOF-mandatarissen, 55% aan 
onderzoeksprojecten en de rest (12%) aan werkingskosten en projectkosten-
vergoedingen ter ondersteuning van IOF-mandaten. Het zwaartepunt van de IOF-
bestedingen ligt in de universiteit bij de wetenschapsgebieden Geneeskunde en 
Wetenschappen en in de hogescholen bij Toegepaste Ingenieurswetenschappen. 
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De werkingsanalyse van de interfacedienst 

De interfacedienst bestaat uit twee nauw met elkaar samenwerkende onderdelen, de 
dienst TechTransfer en de dienst Basis- en Toegepast Onderzoek; de laatste doen de 
opvolging en administratie van IOF. De juristen die betrokken zijn bij de activiteiten 
van de interfacedienst zijn formeel werkzaam bij het Juridisch Opvolgingscentrum 
(JOC) van de associatie. De interfacedienst kende in 2008 11 medewerkers (een 
diensthoofd, twee business developers, vier onderzoeksmanagers, een 
contractmanager en administratieve ondersteuning) bijgestaan door vier 
onderzoekscoördinatoren op de hogescholen. In 2011 waren er veertien medewerkers, 
maar deze bezetten nog geen 6 VTEs. In 2012 waren er nog 3,5 VTEs. In de afgelopen 
periode is het klantbeheer toegenomen, is een professioneel ICT-systeem opgezet en 
zijn duidelijke regels en procedures opgesteld. Het HR-beleid schiet echter nog te kort.  

 

De samenwerking met andere interfacediensten 

De bilaterale samenwerking met andere interfacediensten is zeer beperkt; het betreft 
samenwerking onder leiding van de AKU Leuven op het gebied van bio-imaging. Er is 
wel formele samenwerking met de andere associaties in het kader van TTO Flanders, 
het samenwerkingsverband van de interfacediensten van de Vlaamse associaties. Er is 
al vanaf de start van de interfacedienst samenwerking met partners in het regionale 
innovatiesysteem (Innovatiecentrum Antwerpen, de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, en VOKA Antwerpen/Waasland). 

 

De rol van de hogescholen in de IOF en interfacewerking  

Meteen bij de oprichting van de Raad voor het Industrieel Onderzoeksfonds en 
Innovatiebeleid (RIOFI) zijn de hogescholen al door de Universiteit van Antwerpen 
betrokken bij het innovatiebeleid en de implementatie van het IOF-besluit van 2009; 
vertegenwoordigers van de hogescholen van de associatie werden lid van de raad. In 
2009 is er een Onderzoeksmanager Academisering aangesteld die het proces van het 
academiseren van het onderzoek aan de hogescholen van de AUHA begeleidt. Bij het 
aantrekken van externe onderzoeksfinanciering en de inzet voor regionale innovatie-
activiteiten werd uitgegaan van de clusters van universitaire en hogescholengroepen. 

 
De wetenschappelijke en economische output  
Het aandeel van de AUHA in het totaal aantal publicaties van de vijf associaties daalde 
van 14,9% in 2008 naar 14,6% in 2012. Het aandeel citaties daalde van 14,3% in 2008 
naar 13,3% in 2012.  

Het aantal aangevraagde IOF-gerelateerde octrooien steeg vanaf nul in 2008 naar 9 in 
2012; het aantal actieve octrooien van 9 in 2008 naar 31 in 2012. Het aantal 
toegekende octrooien beperkt zich over de hele periode tot 1. De inkomsten uit IOF-
gerelateerde industriële contracten fluctueren over de periode 2008-2012 (tussen 1 en 
7 miljoen euro); hetzelfde geldt voor de inkomsten uit Europese Kaderprogramma’s 
(tussen 0,7 en 4 miljoen euro). Er zijn in de periode 2009-2012 erg weinig IOF-
gerelateerde spin-offs opgericht (3 in 2010, 1 in 2011 en geen in 2012). De 
tewerkstelling bij de IOF-gerelateerde spin-offs in 2010 was 24,2 VTE.  

Het aantal gemelde octrooien fluctueert sterk in de periode 2008-2012 en was 14 in 
2012. Het aantal aangevraagde, toegekende en actieve octrooien laat een stijgende lijn 
zien: resp. 11, 6 en 56 in 2012. De industriële contractinkomsten en vooral de 
inkomsten uit Europese Kaderprogramma’s stegen fors. De inkomsten uit licenties zijn 
ten opzichte van de andere inkomstenbronnen beperkt, maar laten vooral in 2012 een 
sterke groei zien ten opzichte van de periode ervoor. Er zijn tussen 1 en 4 spin-offs per 
jaar opgericht.  
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Analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 

De sterktes van de IOF en interfacedienst van de AUHA zijn: 

• De populariteit van de twee instrumenten is groot aan de AUHA. De 
slaagpercentages van aanvragen die door de interfacedienst worden verzorgd, zijn 
relatief hoog en dit wordt door de onderzoekers als positief ervaren.  

• De IOF-Raad (RIOFI) is prominent en duidelijk gekend in de associatie. 

 

De zwaktes zijn: 

• Het aantal mandaathouders is groter dan dat de werking duurzaam kan 
verdragen. Het is volgens de betrokkenen om arbeidsrechtelijke redenen echter 
moeilijk dit te rationaliseren. Op het moment dat de mandatarissen werden 
aangesteld, ging de associatie nog uit van grotere subsidiestromen dan uiteindelijk 
toegekend. De financiële consequenties voor de AUHA zijn zorgelijk.  

• De lange doorlooptijd voordat kan worden besloten of een valorisatieprocedure al 
dan niet kan worden gestart, schrikt bedrijven af om deel te nemen in 
valorisatieprojecten.  

 

De kansen zijn: 

• Binnen de associatie leeft de overtuiging dat het huidige model te Vlaams 
competitief is. In alle geledingen wordt actief nagedacht over alternatieve 
invullingen die hun impact zullen hebben buiten Groot-Antwerpen of zelfs buiten 
Vlaanderen. Wanneer dit binnen de kaders van het besluit kan, levert dit nieuwe 
kansen op.  

 

De bedreigingen zijn: 

• De IOF-werking aan de AUHA verkeert financieel in zwaar weer. De maturiteit 
van de mandatarissen is laag. Dat levert een interessant enthousiasme op, maar is 
tegelijkertijd een ernstige bedreiging voor de IOF-werking. De hefboomwerking 
wordt immers gehinderd. Bovendien kan het de status van het instrument schaden 
en zal het indirect de werking van de interfacedienst schaden.  

 

Het ontwerp strategisch plan 2014-2018 

Het nieuwe plan bevat negen concreet geformuleerde strategische doelstellingen voor 
de interfacewerking en de IOF, die ieder zijn uitgewerkt in een set van actiepunten. 
Deze zijn maar in zeer beperkte mate in de vorm van te realiseren eindresultaten 
geformuleerd en ook maar beperkt meetbaar. Het plan is dus maar gedeeltelijk 
SMART geformuleerd. Het plan is ook niet compleet. Wat ontbreekt, zijn de visie en 
missie en een kwantificering van de te behalen resultaten. Ook mist zowel een 
uitwerking in termen van hoe men de beschikbare mensen en financiële middelen wil 
gaan inzetten om de doelstellingen te bereiken als een SWOT-analyse. Het plan is 
uitdagend, gezien het kleine aantal medewerkers van de interfacedienst en het 
beperkte budget. Uit het plan spreekt een groot enthousiasme en een grote ambitie, 
maar het is de vraag of het - met de huidige bezetting - wel kan worden uitgevoerd. 
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AUHL 

 

Het strategisch plan 2009-2013 

Het strategisch plan 2009-2013 van de interfacedienst is ingekaderd in de situatie in 
Limburg en de rol die de associatie in haar regionale omgeving heeft, de visie van de 
AUHL op valorisatie, en het speerpuntenbeleid van de AUHL. Alle elementen 
gevraagd in het besluit komen in het strategisch plan terug. Het plan bevat 
strategische en operationele doelstellingen voor de IOF en interfacedienst; deze zijn 
niet uitgewerkt in performantie-indicatoren en bijbehorende streefwaarden, maar wel 
in concrete termen geformuleerd en daardoor te monitoren en te toetsen. Het betreft 
31 doelstellingen waarvan acht tijdsgebonden; er wordt geen waarde gegeven die de 
indicatoren aan het eind van de strategieperiode moeten hebben bereikt. Het aantal 
dat SMART is geformuleerd, is zeer beperkt. 

 

De IOF-bestedingen 

De IOF-middelen worden volgens een verdeelsleutel verdeeld over de associaties. De 
IOF-sleutel wordt jaarlijks berekend aan de hand van (momenteel) zes parameters, 
waarna de financiering wordt verdeeld à rato van het aandeel van de associatie in de 
referentieperiode in de som van de parameters na een vastgestelde weging. De IOF-
subsidie voor de AUHL nam in de periode 2008-2012 toe van 0,4 naar 0,7 miljoen 
euro. De IOF-middelen maakten in 2012 1,8% uit van het totale onderzoeksbudget van 
de AUHL. In 2012 werd 58% besteed aan IOF-mandatarissen, ca. 30% aan 
onderzoeksprojecten en de rest (12%) aan werkingskosten en projectkosten en -
vergoedingen ter ondersteuning van IOF-mandaten. De IOF-gelden worden ingezet in 
de speerpunten, op de meest spin-off-kansrijke projecten. Daarbij speelt verdeling 
over wetenschapsgebieden geen rol. 

 

De werkingsanalyse van de interfacedienst 

De interfacedienst van de AUHL heeft in de afgelopen jaren een sterke 
professionalisering doorgemaakt. Het aantal medewerkers is gegroeid van 4,5 VTE in 
2008 naar 7,5 VTE (9 personen) in 2012. Van de negen personen zijn er drie met 
ervaren business support profielen. Men heeft bij het aantrekken van nieuwe 
medewerkers expliciet gezocht naar personen met kennis van communicatie en van 
juridische zaken. Desalniettemin blijft het een relatief kleine dienst voor de 
verschillende taken die ze moet uitvoeren. Er is veel tijd besteed aan het 
automatiseren van het contractbeheer en het klantenbeleid. In 2008 is al gestart met 
een nieuw registratiesysteem van contracten waardoor gedetailleerde analyses 
gemaakt kunnen worden van de contractenportefeuille.  

 

De samenwerking met andere interfacediensten 

De AUHL onderhoudt bilaterale contacten met de universiteiten in de directe 
omgeving. Structurele samenwerking zoekt en vindt men vooral in het kader van TTO 
Flanders, het samenwerkingsverband van de interfacediensten van de vijf associaties. 
Vanuit de sectorale keuzes die in het kader van het speerpuntenbeleid van de AUHL 
zijn gemaakt, richt de interfacedienst zich op de actoren in het Vlaams 
Innovatienetwerk (VIN), zoals IWT en de Innovatiecentra met een sterke nadruk op de 
regionale omgeving. Het effect van deze activiteiten versterkt men met Interreg-
projecten. 
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De rol van de hogescholen in de IOF en interfacewerking  

De interfacedienst van de AUHL is vooral werkzaam voor de UHasselt; de plaats van 
de hogescholen in de IOF en interfacewerking is formeel uitgewerkt en de contacten 
met de hogescholen zijn substantieel. Deze contacten worden in het kader van de 
associatievorming verder uitgewerkt. Er is een groeiende belangstelling binnen de 
hogescholen voor wat de interfacedienst voor hen kan betekenen. 

 

De wetenschappelijke en economische output  

Het aandeel van de AUHL in het totaal aantal publicaties van de vijf associaties zakte 
in de periode 2008-2012 van 2,4% naar 2,1%. Het aandeel citaties steeg van 1,7% in 
2008 naar 1,9% in 2012.  

Wat betreft de economische output kan worden vastgesteld dat het aantal aan IOF 
gerelateerde toegekende en actieve octrooien sterk schommelt en daalde na een 
opleving in 2010-2011. Dit zelfde patroon zien we bij alle door de interfacedienst 
bemiddelde octrooien. Inkomsten van aan IOF gerelateerde contracten en licenties is 
de laatste jaren nihil. Dit geldt ook voor de niet aan IOF gerelateerde inkomsten uit 
contracten en licenties. De inkomsten uit Europese Kaderprogramma-projecten  
daalden van bijna 1 miljoen euro in 2008 naar bijna 50.000 euro in 2012. Er worden 
in Limburg veel spin-off dossiers geopend. Ongeveer 1 op de 8 dossiers resulteert in 
een spin-off. Geen daarvan is beëindigd. Hun werkgelegenheid blijft over al die jaren 
gelijk (ca. 28 VTEs).  

 

Analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 

De sterktes van de IOF en interfacedienst van de AUHL zijn: 

• De AUHL heeft weten te profiteren van aanvullende fondsen om de IOF-werking 
verder te versterken; 

• De AUHL is sterk geïntegreerd in de regio Limburg. In deze regio vragen vooral 
KMOs om ontsluiting van academische kennis en kunde. De interfacedienst heeft 
een duidelijk zichtbaar en sterk netwerk in de regio.  

 

De zwakte is: 

• De financiering uit de IOF - en vooral de jaarlijkse schommelingen daarin - blijft 
een gevaarlijk punt voor een kleine associatie. Zonder sokkel en met een zeer 
sterke focus op spin-offs is de financiering erg volatiel. Het gaat nu een aantal 
jaren goed, maar het kan ook omslaan. Een sokkel van bijvoorbeeld 25% zou deze 
zwakte verkleinen.  

 

De kans voor de IOF en interfacedienst van de AUHL is: 

• Het verloop van personeel aan de AUHL is zeer klein. Na de afgelopen periode van 
opbouw biedt dat nu goede kansen op een sterke uitbouw.  

 

De bedreigingen zijn: 

• De naambekendheid van de interfacedienst van de AUHL en de institutionele 
verankering ervan op de hogescholen schieten nog te kort. De Provinciale 
Hogeschool Limburg (PHL) heeft een eigen interfacedienst - PHL Research - voor 
onderzoek en dienstverlening. PHL Research lijkt daar nog de rol van preferred 
supplier te hebben. Hierdoor is het vooralsnog moeilijk de integratie optimaal te 
laten renderen.  
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• Onderzoekers aan de universiteit merken dat er af en toe sprake is van 
onderbezetting. De behandeling van dossiers laat daardoor in voorkomende 
gevallen langer op zich wachten dan gewenst.  

 

Het ontwerp strategisch plan 2014-2018 

Het nieuwe plan is SMART opgesteld. Het bevat een duidelijk geformuleerde missie en 
visie die in heldere strategische en operationele doelstellingen zijn vertaald. 
Vervolgens zijn zes overkoepelende kwantitatieve Key Performantie-indicatoren 
(KPIs) vastgesteld om de werking van de interfacedienst te meten en te monitoren, per 
jaar en over de hele periode tot en met 2018. Het betreft een integraal plan waarbij 
IOF in samenhang met de interfacedienst wordt beschouwd. Men maakt duidelijke 
keuzes in wat men wel en niet doet. Het plan is nagenoeg compleet; het enige dat 
ontbreekt, is een SWOT-analyse. Het plan is voldoende uitdagend, zeker gezien de 
kleine aantallen medewerkers van de interfacedienst en de beperkte budgetten die 
voor de werking ter beschikking staan. 

 

UAB 

 

Het strategisch plan 2009-2013 

Het strategische plan 2009-2013 van de UAB adresseert alle onderwerpen die in het 
besluit worden gevraagd. Het grootste deel van de doelstellingen die de UAB heeft 
gekozen voldeden aan de SMART-criteria, al bleven met name de indicatoren gericht 
op samenwerking en ondersteuning nog vrij kwalitatief. Een aanvulling in april 2011 
verbeterde deze situatie, waardoor een duidelijk raamwerk van indicatoren is 
ontstaan, al zou het onderscheid tussen doelstellingen en activiteiten scherper kunnen 
worden gemaakt.  

 

De IOF-bestedingen 

De IOF-middelen worden volgens een verdeelsleutel verdeeld over de associaties. De 
IOF-sleutel wordt jaarlijks berekend aan de hand van (momenteel) zes parameters, 
waarna de financiering wordt verdeeld à rato van het aandeel van de associatie in de 
referentieperiode in de som van de parameters na een vastgestelde weging. De IOF-
subsidie voor de UAB daalde in de periode 2008-2012 van 2,0 miljoen euro naar 1,7 
miljoen euro. De IOF-middelen maakten in 2012 2,4% (cijfer voor 2012) uit van het 
totale onderzoeksbudget van de UAB. Het grootste deel van de gefinancierde 
onderzoeksgroepen vallen binnen het domein Engineering. 

 

De werkingsanalyse van de interfacedienst 

In het algemeen kan men stellen dat de autonomie van de Technology Transfer 
Interface TTI) over de periode 2009-2013 zowel formeel als informeel is gegroeid. In 
de periode 2009-2012 is de TTI duidelijk verder uitgebouwd en groeide het aantal 
VTEs van 9 in 2008 naar 11 in 2012 en dat zal verder groeien tot 13 in 2013. De 
organisatie en governance lijken adequaat voor de grootte van de organisatie en de 
evolutie in de afgelopen periode. Onderzoekers van de VUB en EhB10 geven aan dat de 
interfacedienst professioneel en betrokken functioneert. De expertise aanwezig bij de 
dienst is voor deze onderzoekers van zeer groot belang bij het onderhandelen van 
contracten, ondersteuning bij het aanvragen van intellectueel eigendom en het 
 
 

10 Erasmushogeschool Brussel 
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opstarten van spin-offs. Wel ervaart men dat de dienst soms overbelast is waardoor 
het afhandelen van complexere dossiers langer duurt dan wenselijk.  

 

De samenwerking met andere interfacediensten 

De interfacedienst werkt terugkerend samen met de overige interfacediensten 
(voornamelijk met die van AUGent en AKU Leuven). De VUB heeft, vooral met het 
Universiteits-Industrie netwerk Crosstalks, een initiërende rol bij het aangaan van 
bilaterale samenwerking. De publicatie ‘Het IOF – Een Balans’ van TTO Flanders - het 
samenwerkingsverband van de interfacediensten van de vijf associaties - werd in 
opdracht van de gezamenlijke interfacediensten opgesteld door Crosstalks. De 
interfacedienst heeft regelmatig en goed contact met de innovatiecentra en men is 
actief binnen ‘Lichte Structuren’ zoals FISCH (Flanders Innovation Hub for 
Sustainable Chemistry) en neemt aan verschillende activiteiten van het Vlaams 
InnovatieNetwerk (VIN) deel. 

 

De rol van de hogescholen in de IOF en interfacewerking  

Wat betreft de invulling van het IOF zijn de vertegenwoordigers van de hogeschool11 
adequaat vertegenwoordigd in de IOF-raad. Er worden regelmatig voorstellen vanuit 
de hogeschool voor IOF-projecten ingediend, meestal van de vakgroepen in de 
industriële wetenschappen of de filmafdeling van de RITS  School of Art. Doordat de 
eisen aan IOF-projecten, Zwaartepunten en Groeiers zeer hoog zijn (ook op 
onderzoeksvlak) is de uiteindelijke deelname beperkt. De dienstverlening van de 
interfacedienst staat open voor de onderzoekers aan de EhB. Hier wordt beperkt 
gebruik van gemaakt. Het grootste deel van de samenwerking verloopt via de 
onderzoeksgroepen zelf, aangezien onderzoekers van de EhB vaak participeren in 
onderzoek aan de VUB.  

 

De wetenschappelijke en economische output  

De ontwikkeling op het gebied van wetenschappelijke en economische output over de 
IOF-gerelateerde parameters is wisselend. Het valt op dat zowel het aandeel in 
publicaties als het aandeel in citaties over de afgelopen periode is gedaald. Het aantal 
doctoraten is daarentegen wel aanzienlijk gestegen van 430 naar 509,512. Wat betreft 
octrooien, laat het aantal toekenningen over de periode 2009-2012 een vrij consistente 
daling zien; het aantal actieve octrooien blijft echter min of meer gelijk. De industriële 
contractinkomsten stegen van 8,2 miljoen in 2009 naar 10,0 miljoen in 2010, van 2011 
en 2012 zijn nog geen data bekend. Het totaal aantal spin-offs is over de jaren 
substantieel gestegen, er zijn geen spin-offs failliet gegaan. De totale tewerkstelling bij 
deze spin-offs verdubbelde bijna tussen 2008 en 2011. Wel moet hierbij worden 
opgemerkt dat meer dan de helft van het aantal VTE bij een zeer succesvolle spin-off 
(Ablynx) werkt (242,5 VTE).   

 

Analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 

De sterktes van de IOF en interfacedienst van de UAB zijn:  

• Het programmafinancieringsmodel IOF biedt veel flexibiliteit aan 
onderzoeksgroepen om de meest renderende investering in te zetten. De strenge 

 
 

11 De UAB omvat 1 hogeschool,, met name de EhB. 
12 Als doctoraten zijn verkregen op basis van onderzoek dat aan meerdere universiteiten is verricht en door 

hoogleraren van deze universiteiten is begeleid, dan komt het doctoraat op de scorelijst van deze 
universiteiten te staan voor het overeenkomende deel dat aan die universiteit kan worden toegerekend. 
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opvolging van deze groepen aan de hand van roadmaps zorgt voor een continue 
valorisatiegerichtheid en doelmatigheid bij de geselecteerde onderzoeksgroepen; 

• Strenge en nauwe opvolging van IOF-projecten;  

• Evident hefboomeffect van de IOF-investeringen; 

• Het IOF-aandeel in de totale output is bovengemiddeld groot ondanks het beperkt 
aandeel in de totale onderzoekmiddelen; 

• De interfacedienst is uitgegroeid tot een professionele interfacedienst; 

• Stijgende contractinkomsten, aantal spin-offs en aantal VTEs bij spin-offs zijn 
signalen van een succesvol valorisatiebeleid; 

• Het rectoraat heeft valorisatie als integraal onderdeel van het beleid opgenomen; 
de komst van een mandaathouder ‘Innovatie en Valorisatie’ geeft aan dat 
valorisatie een prioriteit is. 

 

De zwaktes zijn:  

• Lange-termijn planning is risicovol bij een wisselende toelage van IOF-middelen; 

• Weinig doorstroming bij Groeiers en Zwaartepunten. POC-projecten worden ook 
voornamelijk door zelfde groepen gebruikt waardoor er minder toegang is voor 
andere onderzoeksgroepen; 

• Onzekerheid over de (middel)lange-termijnfinanciering van de interfacedienst 
zorgt voor minder gecommitteerd personeel en hogere turn over; 

• Door overbelasting van managers in interfacedienst verloopt de meer complexe 
dienstverlening soms aan de trage kant; 

• Gedetailleerde en gestructureerde managementinformatie over klantbereik, zowel 
intern als extern, is nog onvolledig aanwezig; 

• Dalende inkomsten uit Europese Kaderprogramma’s; 

• De toegang tot KMOs is momenteel nog beperkt. 

 

De kansen zijn:  

• Een betere evaluatie (ook kwantitatief) van IOF-mandatarissen voorzien die de 
effectiviteit nog verder kan vergroten; 

• De UAB kan blijven presteren door met IOF-middelen in te zetten op excellente 
niches; 

• Het meer delen van best-practices tussen IOF-onderzoeksgroepen onderling kan 
leiden tot verhoogde effectiviteit en nieuwe synergie; 

• De programmatische aanpak met Zwaartepunten en Groeiers is erop gericht een 
renderende investering te doen in een specifieke onderzoeksgroep. Het systeem 
zou beter tot zijn recht komen wanneer in de toekomst Groeiers gericht uitgroeien 
tot Zwaartepunten, en Zwaartepunten op een gegeven moment sterk genoeg zijn 
om ‘op eigen benen te staan’. Een goede doorstroom hierin biedt ook weer ruimte 
voor nieuwe Groeiers; 

• Evoluties onder het nieuwe rectoraat geven aan dat er ruimte is om de 
interfacedienstverlening verder te professionaliseren en vorm te geven; 

• Nu een performante interfacedienst is gerealiseerd en er is geïnvesteerd in 
bewustwording en sensibilisering kan men de komende jaren het 
valorisatiepotentieel goed gaan benutten; 
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• Zowel vanuit de overheid, Europese initiatieven en bedrijven komt er steeds meer 
nadruk te liggen op gezamenlijk onderzoek. Hier kan de interfacedienst op 
inspelen. 

 

De bedreigingen zijn: 

• Door de academisering lijkt het IOF-budget te gaan verminderen, waardoor het 
gevaar bestaat dat het IOF aan de UAB subkritisch wordt; 

• Door de nadruk op relatief lange-termijnfinanciering, het gebruik van POC-
projecten door de reeds ondersteunde groepen en de stagnerende of afnemende 
toelage bestaat het risico dat de IOF-middelen vrij statisch worden aangewend. 
Hierdoor kan de interesse vanuit andere onderzoeksgroepen verminderen;  

• Door de relatief kleine schaal van de VUB bestaat de IOF-raad voornamelijk uit 
‘insiders’. Hoewel er goede procedures tegen belangenverstrengeling aanwezig 
zijn, bestaat het gevaar dat men de schijn tegen zich krijgt; 

• Een dalend aantal IOF-aanvragen kan de kwaliteit, het bereik en vernieuwing van 
de IOF onder druk zetten; 

• Door de grote belasting voor interface-medewerkers, de onzekerheid van 
financiering en daarmee hun aanstelling is het risico op grote turn over 
substantieel en wordt de dienstverlening aangetast. 

 

Het ontwerp  strategisch plan 2014-2018 

Zoals hoger aangehaald, hebben zowel Technopolis als twee externe experts het 
ontwerp strategisch plan 2014-2018 van de UAB beoordeeld.  Het strategisch plan van 
de UAB is zowel formeel als inhoudelijk in lijn met het besluit. Het plan is voldoende 
SMART opgesteld, alle gevraagde onderdelen waren aanwezig behalve een expliciete 
SWOT-analyse. Het plan geeft uitstekend aandacht aan de opbouw van zowel interne 
strategische capaciteit als beleidsvorming. Er is een duidelijk overzicht van 
aankomende aanstellingen van personen die de capaciteit strategisch verhogen en de 
bestaande knelpunten (de overmatige druk op bepaalde huidige medewerkers) zullen 
helpen verlichten. Het plan is op bepaalde onderdelen vernieuwend en uitdagend, 
maar ook op bepaalde aspecten vrij behoudend qua ambities voor streefwaarden bij de 
doelstellingen. 
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