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Context en aanpak van de evaluatie van Neuro-Electronics Research Flanders (NERF)  

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid heeft 

Technopolis BV de opdracht gegeven Neuro-Electronics Research Flanders (NERF) te 

evalueren1. Deze evaluatie vond plaats in de periode januari-juni 2021. 

NERF verricht neurowetenschappelijk basisonderzoek naar de hersenen vanuit een 

systeembenadering en met focus op technologieontwikkeling. NERF wil uiteindelijk bijdragen 

tot effectieve diagnostiek en behandelingen voor hersenaandoeningen bij de mens. Op 

initiatief van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), het Interuniversitair Micro-

Elektronica Centrum (imec) en de KU Leuven werd NERF in 2009 opgericht. Sinds de oprichting 

ontvangt NERF ook financiële steun van het Vlaamse Gewest. De evaluatie van NERF waarvan 

hier sprake is, bestrijkt de periode vanaf de oprichting van NERF in 2009 tot begin 2021, en 

omvat ook een vooruitblik naar de toekomst van NERF.  

De evaluatie bestond uit een ex-post- en een ex-anteluik waarmee een gedetailleerd beeld is 

verkregen van het ontstaan, de behaalde resultaten en de groei van NERF en mogelijke 

knelpunten daarin. In het ex-anteluik is naast het inhoudelijke potentieel en de relevantie met 

name naar de bedrijfsvoering, organisatorische inbedding en financiële positie van NERF 

gekeken. Nadrukkelijke aandacht is besteed aan de rol van NERF in het bevorderen van 

thematische samenwerking tussen de Strategische Onderzoekscentra imec en VIB.  

Er zijn verschillende methoden toegepast om de benodigde data te verzamelen en te 

analyseren, inclusief een uitgebreide documentenanalyse, interviews met sleutelfiguren, een 

kwalitatieve internationale benchmark, een financiële analyse, omgevingsanalyse en een 

sterkte-zwakteanalyse. Tevens heeft een internationaal panel van experts in april 2021 een 

digitaal bezoek aan NERF gebracht en met de verschillende belanghebbenden gesproken. 

De bevindingen van het expertenpanel zijn ter verificatie en verrijking gebruikt in deze 

evaluatie. De evaluatie werd begeleid door een stuurgroep en dit conform de 

evaluatiepraktijk die het Departement EWI hanteert2. 

Belangrijkste bevindingen en conclusies 

De drie oprichtingspartners en het expertenpanel zijn gelijkgestemd over de meerwaarde van 

NERF en beoordelen de investering van de afgelopen twaalf jaar als waardevol. NERF heeft 

zich in het wetenschappelijke domein gevestigd met onderzoek en technologieën van hoge 

kwaliteit, en neemt een unieke plaats in door de synergetische bundeling van de krachten van 

imec, VIB en KU Leuven. NERF-onderzoekers hebben bewezen een divers en complementair 

scala van analytische technieken en instrumenten te kunnen ontwikkelen.  

Het toekomstperspectief van NERF en onze aanbevelingen centreren zich rondom inhoudelijke 

continuïteit en organisatorische efficiëntie. NERF bevindt zich in een overgangssituatie van de 

opstartfase naar maturiteit. In deze overgang is het van belang stabiliteit en continuïteit van 

het onderzoeksbedrijf en de technologieontwikkeling te waarborgen zodat op de behaalde 

resultaten en technologieën kan worden gekapitaliseerd en verder worden gebouwd. NERF is 

financieel gezond en is relatief sterk in het aantrekken van externe financiering. Gezien de fase 

 
 

1 De evaluatie-opdracht werd aan Technopolis BV toegewezen via de aanbesteding van de overheidsopdracht 
getiteld “Specifieke opdrachten in het kader van de evaluatie van Neuro-Electronics Research Flanders (NERF)“ (zoals 
omschreven in het opdrachtbestek met nummer EWI-2020-02).  

2 De rol van de stuurgroep was zowel het bewaken van de kwaliteit als de voortgang van de evaluatie, evenals erop 
toe te zien dat de uitvoering van de opdracht resulteert in concrete aanbevelingen en dit conform de doelstellingen 
van de opdracht zoals beschreven in het opdrachtbestek. Gedurende de evaluatie heeft Technopolis BV meerdere 
keren de aanpak en de voortgang besproken met de stuurgroep en heeft de stuurgroep zowel commentaar 
geleverd op de ontwerprapportage als deze tussentijds gevalideerd. 
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waarin NERF zich bevindt, willen de oprichtingspartners hun financiële bijdrage gradueel 

afbouwen: van startfinanciering naar ondersteuning voor een meer volwassen groep. De 

toegang tot en in-kind bijdrage in de vorm van onderzoeksfaciliteiten van de 

oprichtingspartners aan NERF blijft ongewijzigd. Om de continuïteit te waarborgen, vragen 

NERF en de oprichtingspartners een verhoging van de bijdrage van de Vlaamse overheid tot 

het niveau dat overeenkomt met het financieringsmodel dat VIB voorstelt toe te passen voor 

de VIB-onderzoekscentra in de periode 2022-2026. 

Organisatorisch kent NERF een complexe bedrijfsvoering omdat NERF tussen imec, VIB en KU 

Leuven is gepositioneerd en van hen afhankelijk is. Een organisatorische opname van NERF in 

de VIB-structuur kan mogelijk de administratieve en organisatorische efficiëntie en 

wendbaarheid van NERF vergroten. Verder hebben de oprichtingspartners de verwachting 

uitgesproken dat er kosten kunnen worden bespaard door NERF van de imec-campus naar de 

VIB/KU Leuven-onderzoeksfaciliteiten te verplaatsen. Bij zowel een eventuele organisatorische 

integratie als de verhuizing van locatiegebonden onderzoek, is het van groot belang dat het 

unieke karakter van NERF niet verloren gaat: de combinatie van systems neuroscience en 

neuro-elektronica is voor een groot deel de bepalende factor waarmee NERF zich 

onderscheidt van andere onderzoekscentra en waarmee NERF richtinggevend kan zijn in de 

neurowetenschappen. Om de deelname van imec en VIB in de samenwerking met NERF ook 

in de toekomst te garanderen, is het verstandig beide partijen te blijven stimuleren door 

bijvoorbeeld een deel van de financiële bijdrage die ze ontvangen van de Vlaamse Regering 

voor hun activiteiten specifiek voor dergelijke samenwerking te bestemmen. 

Aanbevelingen 

In overeenkomst met de conclusies en aanbevelingen van het expertenpanel, zijn we voor de 

drie belangrijkste groepen belanghebbenden, NERF, de oprichtingspartners imec, VIB en KU 

Leuven, en de Vlaamse overheid, tot de volgende aanbevelingen gekomen: 

NERF 

•  Versterk en stimuleer de samenwerking in technologieontwikkeling met imec. Het instellen 

van een intern fonds voor technologieontwikkeling (gericht op samenwerking met imec) 

zoals eerder is gedaan, kan een goede manier zijn om hier praktisch invulling aan te geven. 

•  Behoud het unieke karakter en breid dit eventueel uit naar klinisch onderzoek, maar blijf bij 

de leest van basisonderzoek naar systems neuroscience en neurotechnologie. 

•  Het financieringsprofiel is goed, met name de hoogte en diversiteit in externe fondsen. Het 

verdient de aanbeveling om strategisch in te zetten op meer prestigieuze persoonlijke 

beurzen zoals van de ERC. Naast excellente onderzoekprofielen en -ideeën, is het 

belangrijk om samen met VIB en KU Leuven de carrièreperspectieven met bijbehorende 

academische waardering en status te verbeteren door bijvoorbeeld groepsleiders tenure-

track of andere vormen van (academische) vaste aanstellingen aan te kunnen bieden. 

•  Het partnerschap is met de Vlaamse overheid overeengekomen de bijdrage van de 

oprichtingspartners gradueel af te bouwen. Tegelijk wordt voor de periode 2022-2026 een 

verhoging van de bijdrage van de Vlaamse Regering gevraagd die gelijk is aan de 

verdeelsleutel die VIB voorstelt om te hanteren voor de VIB-onderzoekscentra in diezelfde 

periode. Vanuit het perspectief van NERF is het aanbevelenswaardig de totale 

financieringsbehoefte en inkomsten, inclusief de al dan niet financiële bijdrage van de 

partners, verder te onderbouwen zodat tezamen met het partnerschap en de Vlaamse 

overheid tot een gebalanceerd en transparant financieringsmodel kan worden besloten. 
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Partnerschap imec, VIB en KU Leuven 

•  Zorg voor helderheid in carrièreperspectieven zodat de goede onderzoekers en kritische 

massa op langere termijn behouden blijven. Het instellen van een tenure-track is mogelijk 

maar behoeft aandacht voor de mogelijke negatieve effecten in het aantrekken van 

nieuw personeel vanwege de onzekerheid en werkdruk die gelegen zijn in bepaalde 

prestatieafspraken.  

•  Neem NERF organisatorisch op in de bedrijfsvoering van VIB, maar laat ruimte voor het 

unieke karakter van NERF in, o.a. de besluitvorming over bijvoorbeeld investeringen, 

personeelsbeleid en strategische samenwerking. Op deze wijze kan de institutionele en 

administratieve complexiteit worden verlaagd en efficiëntie en wendbaarheid van NERF 

worden verhoogd. Voorafgaand aan de besluitvorming hieromtrent is het goed de 

verwachte winst te expliciteren en mogelijke voorwaardelijke beslisfactoren te 

identificeren. Draag ook zorg voor een efficiënte, duidelijke en planmatige overgang zodat 

lopend onderzoek zo min mogelijk nadelig wordt beïnvloed en de impact op werknemers 

op passende wijze wordt geadresseerd. Verder raden we het partnerschap aan om de 

visie en strategie (verder) te ontwikkelen over de wijze waarop wetenschappelijke en 

technologische groeivelden op synergetische manier kunnen worden geïdentificeerd. 

•  Als laatste is het raadzaam om het financieringsmodel voor NERF verder te expliciteren. Het 

partnerschap is met elkaar en de Vlaamse overheid overeengekomen de bijdrage van de 

oprichtingspartners gradueel af te bouwen. De opstartfase is afgerond en NERF kan en 

dient meer op eigen benen te gaan staan. Tegelijk wordt voor NERF een verhoging van de 

bijdrage van de Vlaamse Regering gevraagd die gelijk is aan de verdeelsleutel die VIB 

voorstelt te hanteren voor de VIB-onderzoekscentra in de periode 2022-2026. Vanuit het 

perspectief van het partnerschap dient de bijdrage van de partners verder te worden 

onderbouwd. Hierbij is het raadzaam de verschillende strategische belangen in, de visie 

op, en de rol van iedere partner in NERF afzonderlijk te expliciteren, zodat tezamen tot een 

gebalanceerd en transparant financieringsmodel kan worden besloten. 

Vlaamse Regering/Vlaamse overheid 

•  Continueer en verhoog de bijdrage voor NERF om te voorzien in een basisfinanciering en 

daarmee een zekere bedrijfszekerheid van NERF. De (forse) investeringen tot nu toe, 

hebben vruchten voortgebracht en NERF staat op het punt en is in staat om hierop te 

kapitaliseren. Echter, resultaatafspraken dienen te worden overeengekomen en we raden 

de overheidsdiensten alsook NERF aan om actief de dialoog op te zoeken om een beter 

wederzijds en realistisch begrip te krijgen van verwachtingen. Anderzijds is het van belang 

om in samenspraak met NERF en het partnerschap na te gaan waarom en op welke wijze 

de financiële en immateriële inbreng verdeeld en gerechtvaardigd kan worden, inclusief 

en expliciet die van imec, VIB en KU Leuven. 

•  Richt specifieke stimuleringsmaatregelen in om de samenwerking van NERF met imec 

verder te stimuleren en te behouden. Dit is met name van belang als NERF organisatorisch 

in het VIB wordt opgenomen. Eventueel kan dit breder worden ingezet door bijvoorbeeld 

budgettaire reserveringen of specifieke prestatie-indicatoren hierover op te nemen in de 

convenanten met de VIB en imec en zo verdere (strategische) samenwerking te stimuleren. 

•  NERF is in de afgelopen periode een aantal keer geëvalueerd, zowel inhoudelijk als in 

breder systeemperspectief. We raden het partnerschap en de Vlaamse overheid aan om 

daar waar mogelijk deze evaluatiedruk zoveel mogelijk te reduceren. De opname van 

NERF bij VIB kan mogelijk hieraan bijdragen. Wij denken dat NERF baat kan hebben bij 

vereenvoudiging, zekerheid, voorspelbaarheid en regelmaat, niet alleen in financiering, 

maar ook in de verantwoording daarvan.
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