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Inleiding  

 

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft een opdracht 

toegekend gekregen die nader wordt omschreven in de lopende beheersovereenkomst 

(2008-2012). De beheersovereenkomst bestaat uit een generiek gedeelte (identiek voor 

alle SOC’s) en een specifiek gedeelte onder de vorm van een addendum (addendum 1) aan 

de beheersovereenkomst.  

Een tweede (generiek) addendum heeft betrekking op het afsluiten van multidisciplinaire 

samenwerkingen met andere SOC’s. Dit addendum werd door bijvoorbeeld Imec en VIB 

al geïmplementeerd onder de vorm van de samenwerking betreffende het NERF
1
-

initiatief.  

 

De strategische doelstellingen opgenomen in (addendum 1 aan) de beheersovereenkomst 

met VITO zijn:  

1. Een internationaal gerenommeerde onderzoeksorganisatie worden of blijven in de 

domeinen leefmilieu (inclusief aardobservatie), energie en materialen en in deze 

onderzoeksdomeinen behoren tot de top 10 in de Europese Unie en hierdoor 

Vlaanderen internationaal mee profileren; 

2. Als onafhankelijk expertisecentrum optreden ten behoeve van de Vlaamse 

bedrijven en bijdragen aan de Vlaamse invulling van de Lissabonstrategie door 

(onder meer) mee te werken aan de creatie van een aantrekkelijk innovatieklimaat 

en het aanbieden van innoverende technologische oplossingen; 

3. Als onafhankelijk expertisecentrum het Vlaams beleid inzake milieu en energie 

ondersteunen door het afleveren van wetenschappelijk onderbouwde adviezen en 

diensten. 

 

De eerste twee doelstellingen worden opgevolgd a.d.h.v. vijf prestatie-indicatoren (KPI’s 

– zie ook verder). Voor de 3
de

 strategische doelstelling zullen specifieke prestatie-

indicatoren worden opgesteld.  

 

De beheersovereenkomst met VITO werd ook aangevuld met een (generiek) addendum 

(addendum 2) dat betrekking heeft op het opzetten van multidisciplinaire 

                                                 
1
 Neuro-electronic Research Flanders.  
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samenwerkingsverbanden
2
. In dit verband heeft VITO geen specifieke KPI ter zake ( en 

dit in tegenstelling tot de andere SOC’s).  

 

De (dagdagelijkse) opvolging van de beheersovereenkomst met VITO valt onder de 

verantwoordelijkheid van het departement EWI en meer concreet de afdeling Ondernemen 

en Innoveren.  

 

De beheersovereenkomst met VITO (niet gedateerd) werd sinds het afsluiten ervan, 

uitgebreid met een bijakte (Bijakte 1, d.d. 12.12.2008) die refereert aan de referentietaken. 

Deze referentietaken worden vanaf 1 januari 2009 gevat in een beheersreglement.  

 

Het beheersreglement heeft betrekking op 9 referentietaken, met name: 

1. Referentielaboratorium Milieuanalyses en –metingen; 

2. Kenniscentrum BBT/EMIS; 

3. KOEN: Vlaams Kenniscentrum Ondergrond (VLAKO); 

4. Milieu en Gezondheid;  

5. Ondersteuning Energie Beleid (steunpunt Energie); 

6. Verificatiebureau in het kader van de Benchmarking Energieconvenant en in het 

kader van de Auditconvenant; 

7. Kenniscentrum Milieuvriendelijke voertuigen; 

8. Kenniscentrum Luchtkwaliteitsmodellering; 

9. Technisch-Wetenschappelijke beleidsondersteuning Afvalstof/Bodem.  

 

Sinds het beheersreglement werd goedgekeurd, werden de referentietaken zowel 

uitgebreid (d.d. 17.12.2010 – uitbreiding referentietaken 1 en 4) als werden er nieuwe 

toegevoegd. Dit laatste heeft betrekking op de goedkeuring d.d. 15.07.2011 van de 

volgende twee referentietaken: 

• Programme Office elektrische voertuigen (vanaf 01.09.2011); 

• Verdere ontwikkeling en exploitatie BeeldverwerkingsKeten (BVK) GDI-

Vlaanderen (vanaf 01.01.2012). 

 

De uitvoering van de eerder vermelde referentietaken wordt opgevolgd door middel van 

stuurgroepen (per referentietaak) waarin (o.m.) vertegenwoordigers van diverse Vlaamse 

(overheids)instellingen zetelen en voor de opvolging van het geheel ervan, werd een meta-

stuurgroep samengesteld.  

De (dagdagelijkse) opvolging van het beheersreglement valt onder de 

verantwoordelijkheid van het departement LNE. 

 

                                                 
2
 Bedoeling is om structurele samenwerking op te zetten met nationale of internationale partners die over 

complementaire expertise beschikken en waarmee door een interdisciplinaire samenwerking nieuwe onderzoeks- 

en ontwikkelingsdomeinen met maatschappelijk valorisatiepotentieel kunnen worden ontdekt en ontgonnen 



 
1.3 

 

Plan van aanpak voor de (meta-)evaluatie van de Vlaamse Instelling voor 

Technologisch Onderzoek 

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

De evaluatie van de VITO is voorzien enerzijds in artikel 24 van afdeling 5 en anderzijds 

in artikel 19 (afdeling 4) van het addendum 1 bij de beheersovereenkomst. In de bijakte 

(bijakte 1) aan de beheersovereenkomst wordt ook verwezen naar de evaluatie. 

 

Concreet omvat de evaluatie in ieder geval: 

• Een analyse van de verslaggeving; 

• Een bibliometrische analyse; 

• Een oordeel door internationaal panel van experten; 

• Een benchmarking; 

• Een impactanalyse.  

Verder specificeert (het eerste addendum bij) de beheersovereenkomst met VITO 

betreffende de evaluatie vooral hoe het panel van externe experten dient te worden 

samengesteld. In de bijakte wordt het eerder vermeld artikel 19 verder verduidelijkt. 

Concreet wordt aangegeven dat de evaluatie ook betrekking zal moeten hebben op de 

referentietaken die aan de VITO werden toegekend. Deze referentietaken worden vanaf 1 

januari 2009 gevat door een beheersreglement.  

Sinds de goedkeuring van het beheersreglement werden aan VITO twee nieuwe 

referentietaken toegekend (vanaf 01.09.2011) en werden twee referentietaken opgenomen 

in het beheersreglement uitgebreid.  

 

Hoewel deze referentietaken recent werden toegevoegd, wordt in de beslissing Vlaamse 

Regering ter zake gewag gemaakt van een mogelijke bijstelling van deze referentietaken 

en dit als gevolg van de geplande evaluatie van VITO.  

 

Voor de exacte bepalingen betreffende de evaluatie en voor een overzicht van de 

referentietaken wordt verwezen naar het hoofddocument
3
. 

 

 

2. Beleidscontext 

 

Aanleiding voor het initiatief 

 

DIRV-actie
4
 

Vlak na de tweede staatshervorming formuleerde de Vlaamse Executieve met de DIRV-

actie
5
 al het belang dat ze hechtte aan bepaalde onderzoeksdomeinen. Inderdaad, in de 

betreffende beleidsnota worden de basistechnologieën van DIRV-actie opgenoemd, met 

name micro-elektronica, biotechnologie en nieuwe materialen. Elk van deze domeinen 

worden genoemd als technologiedomeinen waar Vlaanderen over capaciteiten of 

potentieel beschikt, onder meer op het vlak van wetenschappelijk onderzoek die 

                                                 
3
 Evaluatie SOC’s – Ontwerp globaal plan van aanpak.-planning evaluaties 2012 

4
 DIRV= Derde Industriële Revolutie Vlaanderen. 

5
 Cf. Beleidsnota DIRV-actie (Stuk 227 (1983-1984) – Nr. 1, d.d. 18.11.1983 van het Vlaams Parlement; zie ook 

www.vlaamsparlement.be).  
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beschouwd wordt als van een internationaal hoog niveau, en bijgevolg van een formaat 

zijn die garanties biedt voor de toekomst.  

Eén van de initiatieven die in het kader van de DIRV-actie in het vooruitzicht worden 

gesteld, is de oprichting van Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC).  

Het tweede initiatief betreft de organisatie van een transuniversitair postgraduaat 

programma in de biotechnologie. In een later stadium zou het belang dat de Vlaamse 

overheid aan biotechnologie hechtte, leiden tot de oprichting van het Vlaams Instituut 

voor Biotechnologie (VIB) in 1991. 

 

Betreffende domeinen werden dan ook beschouwd als strategisch van groot belang voor 

Vlaanderen en de instellingen die ter ondersteuning van deze beleidsvisie werden 

opgericht, worden strategische onderzoekscentra (SOC’s) genoemd.  

 

Niet-nucleaire taken 

 

Een derde strategisch onderzoekscentrum dat in Vlaanderen in 1991 werd opgericht, is de 

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, of VITO.  

De VITO kwam tot stand naar aanleiding van de overdracht van bevoegdheden na de 

staatshervorming van 1988 waarbij de niet-nucleaire taken van het StudieCentrum voor 

Kernenergie (SCK) een gewestelijke bevoegdheid werden.  

 

Inderdaad, op basis van de wet van 8 augustus 1988 die de bijzondere wet tot hervorming 

van de instellingen van 8 augustus 1980 wijzigde, werden de niet-nucleaire taken van het 

SCK een gewestelijke bevoegdheid. Dit had tot gevolg dat deze taken in een afzonderlijke 

entiteit dienden te worden ondergebracht.  

Via de bijzondere wetten van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 

Gemeenschappen en Gewesten werden ook de nodige middelen verbonden aan de 

overgedragen bevoegdheden naar het Vlaams Gewest overgedragen.  

 

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 

 

De oprichting van VITO werd decretaal geregeld in het specifieke decreet van 23 januari 

1991.  

 

Bij de oprichting had de VITO tot doel geïntegreerd technologisch onderzoek uit te voeren 

in drie domeinen nl. leefmilieu, energie en grondstoffen met inbegrip van nieuwe 

materialen. Het onderzoek moet kaderen in het economisch beleid van de Vlaamse 

regering en in maatschappelijke aspecten daarvan zoals omgevingsaspecten, 

gezondheidsaspecten,  risicobenadering, veiligheidsaspecten en technologiebeoordeling
6
.   

 

Volgens het decreet heeft de VITO inzonderheid tot opdracht:  

1. Het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die rechtstreeks of 

onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met zowel de technologie en 

de duurzame ontwikkeling van producten en processen, als met de andere 

aanverwante technische, wetenschappelijke en maatschappelijke aspecten; 

2. Het structureel uitbouwen van de noodzakelijke ervaring en basiskennis binnen 

VITO; 

                                                 
6
 Cf. Beleidsbrief-Technologiebeleid in Vlaanderen (Stuk 506 (1990-1991)-Nr. 1, d.d. 06.05.1991 van het 

Vlaams Parlement), § 4.4.2) 
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3. Het uitvoeren, op verzoek van de Vlaamse Regering, van opdrachten in 

overeenstemming met 1 en 2 en van aanverwante beleidsondersteunende 

onderzoeken en adviezen; het formuleren van technisch-wetenschappelijke 

adviezen en beleidsaanbevelingen; 

4. Het uitvoeren van opdrachten, in overeenstemming met 1 en 2, op verzoek van 

publiekrechtelijke rechtspersonen, van privaatrechtelijke rechtspersonen en van 

natuurlijke personen; 

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, §1, het beschermen en valoriseren van 

kennis en onderzoeksresultaten langs de meest geëigende weg.  

 

Ook werden de opdrachten van VITO ondergebracht in een aantal programma’s die 

gekaderd werden in het Vlaams Technologiebeleid. Deze programma’s waren: Energie, 

Leefmilieu en Biologie en Grondstoffen en Nieuwe Materialen. Door de aard van het 

domein waar het SCK werkzaam in was en een deel daarvan door VITO werd “geërfd”, 

was Technology Assessment (TA) van meet af aan ook een aandachtspunt voor VITO en 

een structureel onderdeel van de opdracht.  

Zowel m.b.t. TA als tot de taken en opdrachten in het algemeen gaf de beleidsnota 

betreffende het Technologiebeleid aan dat VITO een eigen plaats in het Vlaamse 

onderzoekslandschap diende af te dwingen en hierbij complementariteit met bestaande 

instellingen en programma’s diende na te streven.  

 

In de begroting 1992 werd voor VITO een bedrag van 889,3 miljoen BEF voorzien.  

 

Evolutie in de beleidscontext (sinds de opstart van het initiatief) 

 

De eerste beheersovereenkomst met VITO werd d.d.29.09.1994 goedgekeurd door de 

Vlaamse Regering en had betrekking op de periode 1994-1998. In dit verband stelt de 

beleidsbrief “Wetenschapsbeleid in Vlaanderen – beleidsbrief 1995” dat de 

beheersovereenkomst VITO in staat moet stellen een krachtdadiger en meer 

vraaggeoriënteerd beleid te voeren.  

Verder wijst de beleidsbrief erop dat de nieuwe beheersovereenkomst de decretale 

opdracht van VITO zeer concreet maakt, nl. dat de instelling er is om relevant 

geïntegreerd technologisch onderzoek te verrichten en dienstverlening te verschaffen in 

functie van de uitgedrukte behoeften van het Vlaamse bedrijfsleven en de Vlaamse 

overheid. De beheersovereenkomst bevestigt dat de VITO voor een markt werkt en de 

interne organisatie wordt ook op die bestemming gericht. De beheersovereenkomst 

voorziet verder in een (geïndexeerde) basistoelage en een bonus voor goede prestaties en 

dit op basis van duidelijk meetbare “prestatiecriteria”.  

Tot slot was het ook de bedoeling dat VITO in toenemende mate zelf instaat voor de 

nodige aanvullende financiering zodat in 1998 het niveau van de eigen inkomsten 

minstens 35% van de basistoelage zou bedragen.   

 

De VITO van haar kant heeft in deze eerste beheersovereenkomst haar algemene strategie, 

programma’s en resultaatverbintenissen ingebracht. Betreffende bedrijfsstrategie beperkte 

het aantal onderzoeksdomeinen en concentreerde het onderzoek rond een tiental 

krachtlijnen, nl.: 

• Voor de afdeling Leefmilieu: 

o Milieutechnologie; 

o Milieudiagnostiek; 

o Milieutoxicologie. 
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• Voor de afdeling Energie: 

o Rationeel energieverbruik; 

o Alternatieve brandstoffen; 

o Technologische ontwikkelingen; 

o Energie-Milieu. 

• Voor de afdeling Nieuwe Materialen: 

o Structurele materialen; 

o Membraantechnologie; 

o Oppervlaktetechnologie; 

 

Op 26 oktober 1994 keurde de Vlaamse Regering verder de Technologienota 2002
7
 goed. 

Deze nota omvatte een concretisering van de hoofdstukken betreffende het 

technologiebeleid die eerder waren uitgewerkt binnen het project Vlaanderen-Europa 

2002. 

De Technologienota was o.a. gebaseerd op een studie uitgevoerd door McKinsey in het 

kader van het eerste Vlaamse Economisch Forum.  

 

De voorstellen in de Technologienota zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën in de drie hoofddomeinen waar Vlaanderen een sterk wetenschappelijk 

potentieel heeft. Het betreft de biotechnologie, de informatietechnologie en de nieuwe 

materialen. De nota heeft ook aandacht voor technologiediffusie waarin VITO een rol 

dient te spelen. 

 

Sinds 1996 cofinanciert de Vlaamse overheid verder ook het PRODEM-initiatief dat door 

VITO wordt uitgevoerd. PRODEM is het Promotie-en demonstratiecentrum voor 

milieuvriendelijke technieken dat met de steun van EFRO-fondsen werd opgezet. De 

voorziene ondersteuning van dit initiatief bedroeg in 1998 86 miljoen frank.  

 

In de beleidsbrief “Vlaams Wetenschaps- en Technologiebeleid – Beleidsprioriteiten 

1998”
8
 wordt aangekondigd dat de voorbereidingen voor de doorlichting van VITO 

inmiddels zijn opgestart. De beheersovereenkomst met VITO voor de periode 1994-1998 

voorziet immers in een doorlichting. Er wordt gesteld dat gegeven de opdrachten van de 

instelling én de opstartproblemen deze oefening niet voor de hand ligt, en dit onder meer 

omdat het “IMEC-model” hier niet van toepassing is.  

 

In de beleidsbrief “Het Wetenschaps- en Technologiebeleid – Beleidsprioriteiten 1998-

1999”
9
 wordt opnieuw verwezen naar de op handen zijnde evaluatie en wordt verwezen 

naar het tiental expertisecentra waar de bedrijfsstrategie van VITO rond werd 

geconcentreerd: 

• Rationeel energieverbruik; 

• Verkeer en Milieu; 

• Product- en procesevaluatie; 

• Milieudiagnostiek; 

• Teledetectie en atmosferische processen; 

• Milieutoxicologie; 

                                                 
7
 Cf. Beleidsbrief – Het wetenschapsbeleid in Vlaanderen – Beleidsbrief voor 1995, Stuk 624 (1994-1995) – Nr. 

1 d.d. 17.11.1994 van het Vlaams Parlement.  
8
 Stuk 806 (1997-1998) – Nr. 1, d.d. 10.11.1997 

9
 Stuk 1219 (1998-1999) – Nr. 1, d.d. 05.11.1998  
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• Milieutechnologie; 

• Grondstoffen; 

• Procestechnologie; 

• Materiaaltechnologie; 

• PRODEM.  

 

In de beleidsbrief wordt verwezen naar een tweede initiatief
10

 van de VITO dat van de 

Vlaamse overheid extra middelen kreeg toegewezen, met name het project BBT/EMIS. 

Het BBT/EMIS
11

-kenniscentrum heeft respectievelijk tot taak informatie over schone 

technologieën en over energie en leefmilieu te bundelen en op gebruiksvriendelijke 

manier ter beschikking te stellen van de overheid en van bedrijven of particulieren. 

Bedoeling was dat de projectmatige ondersteuning vanaf 1999 als een recurrente opdracht 

wordt opgenomen in de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst.  

 

De beheersovereenkomst 1994-1998 werd verlengd, omdat een het eerste ontwerp van 

strategisch plan van de VITO pas op 6 oktober 1999 aan de vertegenwoordigers van de 

Vlaamse Regering werd overgemaakt. Een verlenging van beperkte duur van de 

beheersovereenkomst drong zich dan ook op
12

. Zoals aangekondigd in de beleidsnota 

1999-2004 betreffende het Wetenschaps- en Technologiebeleid was het ook de bedoeling 

om van deze periode van verlenging gebruik te maken om de conclusies van de 

doorlichting van 1998 van de VITO te implementeren. Meer specifiek wordt gesteld dat 

aan de Raad van Bestuur van de instelling gevraagd wordt om belangrijke keuzes te 

maken en een aantal duidelijke zwaartepunten uit te bouwen.  

 

Inderdaad, zoals eerder vermelde beleidsnota aangeeft, had de doorlichting namelijk een 

grote versnippering aangetoond, zodat te weinig groepen een voldoende kritische massa 

bereiken. Als gevolg daarvan werd aanbevolen de bestreken technologiedomeinen 

duidelijk af te lijnen. De rol van de VITO in een beleid, gericht op duurzame 

ontwikkeling, dient daarbij echter doorslaggevend te blijven.  

Uit de analyse van de activiteiten van de VITO blijkt dat deze instelling in de eerste plaats 

aan beleidsrelevant onderzoek doet en de Vlaamse overheid ondersteunt bij het uitvoeren 

van haar beleid. Ook heeft de VITO binnen Vlaanderen in bepaalde sectoren een 

belangrijk referentielaboratorium.  

De overheid blijft ook inde toekomst ongetwijfeld de belangrijkste klant van de VITO, 

maar een degelijker overleg tussen de overheid-klant en de VITO moet wel worden 

uitgebouwd.  

Verder stelt de beleidsnota dat de VITO ook wat betreft de industriële samenwerking 

keuzes zal moeten maken; De directe O&O-samenwerking met de buitenlandse industrie 

zal daarbij niet meer primordiaal zijn, en de aandacht dient vooral te gaan naar de eigen 

Vlaamse industrie. De VITO moet zich wel openstelen voor internationale samenwerking, 

maar dit vormt volgens de beleidsnota geen strategische doelstelling op zich.  

Voor de samenwerking met de Vlaamse industrie stelt de beleidsnota ook dat een goed 

onderbouwd strategisch plan moet worden opgesteld, waarvan een sluitend marketing plan 

een essentieel element is. Dit laatste was volgens de doorlichting on voldoende 

uitgebouwd. De keuze van de doelgroep waar de VITO zich op richt, zal verder ook 

eenduidig moeten worden vastgelegd.  

                                                 
10

 Het eerste is PRODEM.  
11

 BBT: Best beschikbare Technieken; EMIS: Energie en Milieu-informatiesysteem.  
12

 Zie ook Beleidsnota “Wetenschaps- en Technologiebeleid 1999-2004”, stuk 151 (1999-2000) – Nr. 1 d.d. 

12.01.2000 van het Vlaams Parlement.  
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Tot slot wordt gesteld dat de VITO er ook naar moet streven om een aantal grote 

langdurige contracten met de industrie verder uit te bouwen. Daartoe is het wel vereist dat 

onderzoeksgroepen voldoende kritische massa aan mensen en infrastructuur hebben.  

Eigen basisonderzoek kan verder worden ondersteund, vooral in het kader van de 

dienstverlening aan de overheid en de bedrijven. Bovendien dient de VITO hierbij naar 

synergiën met universitaire onderzoeksgroepen te zoeken, zowel voor het 

gemeenschappelijk uitvoeren van onderzoeksprojecten als voor het beschikbaar stellen 

van haar – unieke – infrastructuur.  

 

In de beleidsbrief “Wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid – Beleidsprioriteiten 

2000-2001”
13

 wordt gewezen op het feit dat het erg belangrijk is dat de drie strategische 

onderzoekscentra (VITO, IMEC en VIB) elk voor hun domein en elk met hun specifieke 

opdracht, de innovatiecapaciteit van de Vlaamse bedrijven ondersteunen met als doel de 

Vlaamse economie sterke impulsen te geven.  

Specifiek met betrekking tot de VITO wordt erop gewezen dat n.a.v. de doorlichting het 

noodzakelijk was een aantal fundamentele bijsturingen door te voeren. Een kritisch punt 

was het concentreren van het onderzoekspotentieel in een kleiner aantal 

onderzoeksdomeinen met onder meer als doel het verhogen van de kritische massa in de 

overgebleven domeinen. Er wordt gesteld dat in de nieuwe beheersovereenkomst die voor 

2000 in het vooruitzicht wordt gesteld, meetbare doelstellingen zullen worden opgenomen 

en dat er duidelijke afspraken zullen worden gemaakt wat betreft de middelen die besteed 

worden aan beleidsgericht onderzoek en de middelen bestemd voor het technologisch 

onderzoek in autonoom beheer.  

Daarnaast wordt gesteld dat prestatiegebonden financiering nieuw is in het Vlaams 

technologiebeleid en dat een bonus zal worden uitgekeerd indien VITO goed presteert, 

terwijl de dotatie zal verminderen indien VITO ondermaats presteert.  

 

De Vlaamse Regering besliste d.d. 28.04.2000 over een verlenging van de lopende 

beheersovereenkomst met VITO. Uiteindelijk werd de nieuwe beheersovereenkomst 

tussen de Vlaamse overheid en de VITO d.d. 13.07.2001 goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering.  

In de beleidsbrief “Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid – Beleidsprioriteiten 

2001-2002”
14

 wordt verwezen naar de strategie die VITO conform de 

beheersovereenkomst zal volgen in de periode 2001-2005: 

• VITO zal het strategisch onderzoek dat ze op eigen initiatief uitvoert en dat 

gefinancierd wordt met de dotatie van de Vlaamse overheid als kernactiviteit 

verder versterken. Waar mogelijk zal dit in een intensere samenwerking met de 

universiteiten gebeuren. 

• VITO zal haar activiteiten op een beperkter aantal technologievelden concentreren 

zodat met de beschikbare middelen een grotere impact bereikt kan worden. 

• Duurzame socio-economische ontwikkeling blijft een prioritair aandachtspunt. 

• VITO zal zich meer klantgericht opstellen, zowel ten aanzien van de overheid als 

ten aanzien van de industrie. De recent doorgevoerde interne reorganisatie van 

VITO zal hiertoe bijdragen.  

• VITO rekent erop dat haar samenwerking met de industrie en in het bijzonder met 

de KMO’s fors zal toenemen.  

                                                 
13

 Stuk 454 (2000-2001) – Nr. 1 d.d.06.11.2000 van het Vlaams Parlement 
14

 Stuk 912 (2001-2002) – Nr. 1 d.d.07.11.2001 van het Vlaams Parlement 
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In de beleidsbrief wordt ok verwezen naar de performantie-indicatoren die in de nieuwe 

overeenkomst zijn opgenomen en die zullen gehanteerd worden om de resultaten van 

VITO op te volgen. Een eerste analyse ter zake wordt voorzien voor de eerste helft van 

2003. De basistoelage van VTO wordt rechtstreeks gekoppeld aan de behaalde resultaten. 

Indien deze positief evolueren, zal de toelage met 3% extra worden verhoogd, terwijl er 

een vermindering met hetzelfde percentage zal worden doorgevoerd indien de resultaten 

zich in de negatieve zin ontwikkelen.  

Op dat ogenblik, bedroeg de dotatie van de Vlaamse overheid aan de VITO ruim 1.100 

miljoen BEF.  

 

In de beleidsbrief “Wetenschaps- en Technologische Innovatiebeleid – Beleidsprioriteiten 

2002-2003”
15

 wordt verwezen naar de afspraken die met VITO werden gemaakt inzake 

taakafbakening en prioriteiten en wordt gesteld dat de implementatie daarvan al heeft 

geleid tot een verbeterde samenwerking met andere beleidsdomeinen als 

referentielaboratorium en tot een verhoging van de externe inkomsten.  

Verder worden de middelen bestemd voor de bilaterale wetenschappelijke samenwerking, 

die oorspronkelijk centraal werden beheerd, geïntegreerd in het BOF en in de 

werkingsmiddelen van zowel VITO, Imec als ITG.  

Een doorlichting bestaande uit zowel de opvolging van de performantie-indicatoren als de 

analyse van de jaarlijkse gerealiseerde inkomsten en uitgaven wordt voor 2003 in het 

vooruitzicht gesteld.  

 

Ondertussen werden aan de beheersovereenkomst addenda toegevoegd en dit ten gevolge 

een aantal bijkomende opdrachten als referentielaboratorium, waardoor de VITO haar 

opdracht als beleidsondersteunende onderzoeksinstelling vergroot. Op 10 juli 2003 nl. 

hechtte de Vlaamse Regering een addendum goed waardoor de VITO voortaan ook 

fungeert als verificatiebureau voor de benchmarking van het Energieconvenant.  

 

In de beleidsbrief “Wetenschappen en Technologische Innovatie – Beleidsprioriteiten 

2003-2004”
16

 wordt verwezen naar de doorlichting in 2003 van de performantie-criteria, 

waaruit o.m. bleek dat de VITO een belangrijke toename heeft gekend in industriële 

contracten en dat de overheidsdiensten die gebruik maken van de dienstverlening van 

VITO tevreden tot zeer tevreden zijn over de samenwerking met VITO. Op basis van de 

doorlichting kan de dotatie aan VITO beperkt worden aangepast.  

 

In dezelfde beleidsbrief wordt ook vermeld dat het financieringskanaal voor Strategisch 

BasisOnderzoek (SBO) openstaat voor andere O&O-actoren dan de universiteiten, zoals 

met name VITO. Daarnaast wordt verwezen naar de definitieve beslissing van de Vlaamse 

Regering om het Incubatiepunt Geo-Informatie (IncGeo) financieel te ondersteunen. 

VITO is met zijn afdeling TAP één van de initiatiefnemers van IncGeo.  

 

In de beleidsnota “Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse 

Handel 2004-2009”
17

 wordt gewezen op de belangrijke strategische keuzes in het verleden 

met succes gemaakt werden. Met name de strategische onderzoekscentra (Imec, VIB en 

VITO) worden genoemd als belangrijke pijlers voor de strategische 

onderzoeksinvesteringen in Vlaanderen. Tegelijk wordt erop gewezen dat niet alleen hun 

wetenschappelijke maar ook hun economische en maatschappelijke relevantie permanente 

                                                 
15

 Stuk 1424 (2002-2003) – Nr. 1 d.d. 05.11.2003 van het Vlaams Parlement 
16

 Stuk 1909 (2003-2004) – Nr. 1 d.d. 27.10.2003 van het Vlaams Parlement 
17

 Stuk 94 (2004-2005) – Nr. 1, d.d. 25.10.2004 van het Vlaams Parlement 
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bewaking vergen en dit o.m. via de jaarlijkse rapporteringen en de voorziene vijfjaarlijkse 

evaluaties van hun beheersovereenkomsten. Tegelijk wordt gesteld dat de overheid een 

klimaat dient te creëren opdat deze instellingen hun internationale positie verder kunnen 

versterken.  

 

In de Beleidsbrief “Wetenschap en Innovatie – Beleidsprioriteiten 2005-2006”
18

 wordt de 

ophanden zijnde evaluatie van de lopende beheersovereenkomsten met de SOC’s 

aangekondigd.  

 

Zoals aangegeven in de beleidsbrief “Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en 

Buitenlandse Handel – Beleidsprioriteiten 2006-2007”
19

 werden de resultaten van de 

evaluatie van VITO als positief beschouwd, maar wordt ook gesteld dat hoewel VITO de 

voorbije jaren duidelijk in de goede richting is geëvolueerd, een aantal bijsturingen toch 

nodig zijn. In 2007 wordt voor VITO dan ook voorlopig geen bijkomend budget voorzien, 

maar wordt ook opgemerkt dat de werkingsdotatie aan VITO de laatste jaren sterker is 

gestegen van de index door de uitbetaling van een financiële bonus, gekoppeld aan het 

behalen van jaarlijkse prestaties.  

 

In 2006 boog het Rekenhof zich over de steun aan innovatiecentra
20

 en formuleerde o.a. 

een aantal aanbevelingen betreffende de wijze waarop de samenwerking tussen de 

Vlaamse overheid en de SOC’s is geregeld. Meer bepaald wees het Rekenhof op een 

gebrek aan consistentie in de beheersovereenkomsten met de verschillende SOC’s. Een en 

ander gaf aanleiding tot het uitwerken van een uniform beleidskader, o.m. gebaseerd op 

het beleidskader voor strategische onderzoekscentra en competentiepolen
21

. Dit leidde tot 

de opmaak van gelijklopende beheersovereenkomsten met de SOC’s, met dien verstande 

dat elke beheersovereenkomst bestaat uit een generiek gedeelte (identiek voor elke SOC) 

en een specifiek gedeelte (zie verder). 

In de beleidsbrief wordt ook gesteld dat bij het opstellen van de nieuwe 

beheersovereenkomsten bijzondere aandacht besteed moet worden aan de internationale 

excellentie van de onderzoekscentra en aan de toegevoegde waarde die deze centra 

moeten genereren voor de Vlaamse economie.  

 

In het luik “Beleidsdomeinoverschrijdende innovatie” verwijst de beleidsbrief naar het 

Milieu- en Energietechnologie Innovatieplatform (MIP) dat in 2006 van start ging en 

netwerking en samenwerking beoogt tussen alle actoren betrokken bij de 

ontwikkelingskansen voor energie- en milieutechnologie, bedrijven, 

onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen, overheidsagentschappen. Naast de 

normaal voorziene IWT-middelen voor projecten, wordt een bijkomende enveloppe van 7 

miljoen euro voorzien en dit via een kapitaalsverhoging bij VITO met PMV-gelden. VITO 

moet instaan voor de ondersteuning van deze netwerking. 

 

In het kader van de ontwikkelingen op het vlak van BBB, wordt aangekondigd dat een 

beslissing zal worden genomen over de positionering van VITO binnen de Vlaamse 

overheid en dit in functie van een (lopende) vergelijkende analyse over de voor- en 

nadelen van verschillende scenario’s (IVA, EVA, instelling “sui generis”).  

                                                 
18

 Stuk 588 (2005-2006) – Nr. 1, d.d. 16.11.2005 van het Vlaams Parlement.  
19

 Stuk 1001 (2006-2007) – Nr. 1, d.d. 30.10.2006 van het Vlaams Parlement.  
20

 Rapport van het Rekenhof “Subsidiëring van de kenniscentra voor innovatie”, d.d. 04.07.2006 (Stuk 37 (2006-

2007) – Nr. 1, Vlaams Parlement). 
21

 VR/2006/1512/DOC.1544 
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In het kader van de uitvoering van het innovatiepact, worden in de beleidsbrief 

“Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel – 

Beleidsprioriteiten 2007-2008”
22

 extra middelen voor wetenschap en Innovatie 

vrijgemaakt. Voor VITO betekent dit een verhoging van zowel de middelen voor 

algemene werking als voor de referentietaken, en in totaal een verhoging met ongeveer 4 

miljoen euro.  

In de beleidsbrief wordt verder gesteld dat in het najaar van 2007 een nieuwe 

beheersovereenkomst zal worden afgesloten waarin – net zoals voor de andere 

strategische onderzoekscentra – sprake is van de uitwerking een code van “Good 

Governance”. 

 

In de beleidsbrief Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse 

Handel – Beleidsprioriteiten 2008-2009
23

 wordt verwezen naar de goedkeuring van de 

nieuwe beheersovereenkomst met de VITO d.d.14.12.2007. In de nieuwe 

beheersovereenkomst die – net zoals bij de andere SOC’s – bestaat uit een generiek en 

specifiek gedeelte en betrekking heeft op de periode 2008-2012, wordt voortgebouwd op 

de realisaties uit het verleden, maar worden ook bakens uitgezet voor de toekomst. Zo 

voorziet de beheersovereenkomst een groei met minimaal 20% en dit op alle vlakken 

(personeel, wetenschappelijk output en octrooien). De in de vorige beleidsbrief 

aangekondigde verhoging van zowel de basistoelage als van de middelen bestemd voor de 

referentietaken werd effectief gerealiseerd. Het uitgangspunt bij dit laatste is dat de 

referentietaken, die vooral voor de beleidsdomeinen energie en milieu worden uitgevoerd, 

volgens de Europese regelgeving aan volledige kost moeten worden gedekt. Bedoeling is 

om vanaf 2009 de referentietaken uit de beheersovereenkomst te lichten en onder te 

brengen in een beheersreglement.  

 

In de beheersovereenkomst wordt een referentietaak gedefinieerd als: “een 

welomschreven dienstverlening die de onderzoeksinstelling levert aan de diensten van de 

Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse overheid”.  

 

In (addendum 1 van) de beheersovereenkomst 2008-2012 zijn volgende strategische 

doelstellingen opgenomen:  

1. Een internationaal gerenommeerde onderzoeksorganisatie worden of blijven in de 

domeinen leefmilieu (inclusief aardobservatie), energie en materialen en in deze 

onderzoeksdomeinen behoren tot de top 10 in de Europese Unie en hierdoor 

Vlaanderen internationaal mee profileren; 

2. Als onafhankelijk expertisecentrum optreden ten behoeve van de Vlaamse 

bedrijven en bijdragen aan de Vlaamse invulling van de Lissabonstrategie door 

(onder meer) mee te werken aan de creatie van een aantrekkelijk innovatieklimaat 

en het aanbieden van innoverende technologische oplossingen; 

3. Als onafhankelijk expertisecentrum het Vlaams beleid inzake milieu en energie 

ondersteunen door het afleveren van wetenschappelijk onderbouwde adviezen en 

diensten.  

                                                 
22

 Stuk 1428 (2007-2008) – Nr. 1, d.d. 07.11.2007 van het Vlaams Parlement. 
23

 Stuk 1900 (2008-2009) – Nr. 1, d.d. 24.10.2008 van het Vlaams Parlement 
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Voor de opvolging van de eerste strategische doelstelling worden volgende performantie-

indicatoren
24

 afgesproken:  

• KPI 1:Het aantal publicaties;  

• KPI 2: Het aantal octrooien; 

• KPI 3: Totale inkomsten Georganiseerd Wetenschappelijk Onderzoek (GWO). 

Voor de opvolging van de 2
de

 strategische doelstellingen worden volgende performantie-

indicatoren vooropgesteld:  

• KPI 4: Aantal bereikte KMO’s; 

• KPI 5: Aantal nieuwe spin-offs.  

De 3
de

 strategische doelstelling zal worden opgevolgd door een set van performantie-

indicatoren die per referentietaak zullen worden gedefinieerd en opgenomen in een 

addendum bij de beheersovereenkomst.  

 

Verder werd in de beleidsbrief specifieke aandacht gevraagd voor meer 

interdisciplinariteit in onderzoek en innovatie. De toenemende interesse voor de meestal 

nog braakliggende grensgebieden tussen verschillende wetenschappelijke disciplines kan 

worden vastgesteld en gesteld wordt dat deze gebieden bijzonder vruchtbaar blijken te zijn 

voor nieuwe wetenschappelijke doorbraken. De SOC’s werden in hun nieuwe 

beheersovereenkomsten dan ook aangezet om structurele samenwerkingverbanden op te 

zetten met nationale of internationale partners die over complementaire expertise 

beschikken en waarmee door een interdisciplinaire samenwerking nieuwe onderzoeks- en 

ontwikkelingsdomeinen met maatschappelijk valorisatiepotentieel kunnen worden ontdekt 

en ontgonnen.  

Een eerste samenwerkingopportuniteit die in dit verband werd geïdentificeerd, was een 

samenwerking tussen VIB en IMEC op het grensgebied tussen neurowetenschappen en 

nanotechnologieën (“neuro-electronics”). Als resultaat hiervan werd een samenwerking 

opgezet tussen IMEC en VIB met de naam “Neuro-Electronic Research Flanders 

(NERF)”.  

 

Tevens is in de beleidsbrief sprake van een investering langs de kant van VITO van ca. 20 

miljoen euro die bestemd is om de VITO-activiteiten te hergroeperen in een terrein dat 

afgescheiden is/kan worden van de gronden van SCK en dit om de veiligheid van de 

nucleaire activiteiten van deze laatste te garanderen.  

 

Eind 2008 werd een bijakte 1 aan de beheersovereenkomst toegevoegd, die betrekking 

heeft op de referentietaken. Deze taken worden vanaf 01.01.2009 gevat door het 

beheersreglement dat de referentietaken beschrijft die aan VITO worden toegewezen
25

.  

De bijakte vermeldt specifiek dat de evaluatie voorzien in de beheersovereenkomst ook 

betrekking zal hebben op de referentietaken.  

In dit verband dient vermeld te worden dat de opvolging van de referentietaken (cf. 

beheersreglement) gebeurt door een stuurgroep (per referentietaak) en dat de globale 

opvolging gebeurt door een overkoepelende stuurgroep.  

De eigenlijke opvolging vindt plaats a.d.h.v. een (jaarlijkse) tevredenheidsbevraging die in 

se de in de beheersovereenkomst voorziene opvolging a.d.h.v. performantie-indicatoren 

vervangt.  

 

                                                 
24

 Noteer dat in het geval van VITO het al of niet halen van de KPI’s geen gevolgen heeft voor de jaarlijkse 

subsidie. Dit in tegenstelling tot de andere SOC’s waar het niet halen van meerdere KPI’s een vermindering van 

het saldo (5%) van de jaarlijkse subsidie tot gevolg heeft.  
25

 VR 2008 1212 DOC 1534. 
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In de beleidsnota Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie 2009-2014
26

 wordt de 

evaluatie van VITO in het vooruitzicht gesteld.  

 

Te verwachten evoluties in de beleidscontext 

 

In de beleidsverklaring (p. 46) van de huidige Vlaamse Regering
27

 wordt gesteld dat de 

Vlaamse kennisinstellingen maar ook de strategische onderzoekscentra via hun 

maatschappelijke opdrachten van onderwijs en onderzoek beschikken over een enorm 

potentieel voor kennisontwikkeling en innovatie, maar ook dat dit potentieel onvoldoende 

benut wordt. Er wordt dan ook voor geopteerd te focussen op speerpuntdomeinen zoals 

bekrachtigd in ViA binnen de doorbraak “Innovatiecentrum Vlaanderen”. De strategische 

onderzoekscentra worden hierbij onderkend als belangrijke partners.  

 

In de beleidsbrief ‘Innovatie 2010-2011”
28

 wordt verwezen naar het MIP (zie supra) dat 

werd opgericht en ondergebracht bij de VITO. Na een doorlichting van de eerste fase, 

werd in september 2009 de tweede fase opgestart. Het MIP blijft operationeel verbonden 

aan VITO. De missie blijft het fungeren als een platform dat de relevante spelers uit het 

bedrijfsleven, de onderzoekswereld en de overheid –in Vlaanderen samenbrengt die 

betrokken zijn bij de ontwikkeling en toepassing van kennis en technologie in functie van 

de transitie naar een “groene” economie. Daarenboven is MIP een financieringsinstrument 

voor vraaggedreven onderzoek dat gericht is op duurzaam materiaal- en energiegebruik.  

 

In het kader van operationele doelstelling 2 “Optimaliseren van de impact en verdere 

integratie van de SOC’s in het innovatielandschap”, wordt gewezen op én van de grote 

uitdagingen van het Pact2020 en de verbintenissen van Vlaanderen in Europese context, is 

de transitie naar een duurzame samenleving en de rol die VITO – net als de andere SOC’s 

– hierin kan spelen. In het bijzonder wordt verwezen naar Energyville, dat kadert in de 

KIC Duurzame Energie van de European Institute of Technology (EIT).  

 

3. Doelstellingen van de evaluatie en beoogd resultaat 

 

De doelstelling van de evaluatie wordt noch expliciet aangegeven in het generiek deel van 

de beheersovereenkomst, noch in het specifiek deel
29

.  

 

Een evaluatie dient echter altijd te worden bekeken tegen de achtergrond van de 

beleidscontext. Aldus zal de evaluatie niet sensu stricto nagaan of VITO de bepalingen 

van de beheersovereenkomst heeft nageleefd, maar rekening houden met de 

beleidscontext waarin VITO opereert. In dat verband is bijzonder aandacht nodig voor het 

beheersreglement en de evaluatie die in dat verband moet plaatsvinden.  

 

Omdat VITO in de loop van zijn bestaan echter al meermaals werd geëvalueerd en 

omwille van de beperkte budgettaire ruimte, stelt de evaluatiecel van het departement 

EWI voor meer in de breedte te evalueren dan in de diepte. Aldus wordt voorgesteld om 

VITO – net zoals Imec en VIB in de eerste helft van 2011 - te onderwerpen aan een meta-

                                                 
26

 Zie http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/beleidsnota-wetenschap-innovatie-2009-2014 
27

 Stuk 31 (2009) – Nr. 1 van het Vlaams Parlement, ingediend op 13 juli 2009.  
28

 Stuk 774 (2010-2011) – Nr. 1 van het Vlaams Parlement, ingediend op 28 oktober 2010. 
29

 Zie nota “Evaluatie SOC’s - Globaal plan van aanpak – Planning evaluaties 2012 ”, deel 2 
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evaluatie
30

, echter zonder de bepalingen in de beheersovereenkomst betreffende de 

evaluatie uit het oog te verliezen.  

 

De evaluatie zal dan ook betrekking hebben op de algemene werking van VITO en op de 

wetenschappelijke werking, maar bekeken over een langere periode (vanaf de oprichting 

van VITO) en rekening houdend met (de evolutie in) de beleidscontext (sinds 1991). 

Hierbij zal de beleidsvoering van de Vlaamse overheid betreffende de strategische 

onderzoeksdomeinen en de rol van de strategische onderzoekscentra hierin in overweging 

worden genomen.  

Aldus is de evaluatie van VITO een meta-evaluatie eerder dan een gewone evaluatie. De 

inhoud van de meta-evaluatie wordt nader gespecificeerd a.d.h.v. de evaluatievragen (zie 

verder).  

 

Anderzijds dient ook opgemerkt dat VITO een wat andere taakinvulling heeft dan de 

andere SOC’s. Inderdaad, de andere SOC’s zijn hoofdzakelijk onderzoeksinstellingen met 

een belangrijke valorisatie-opdracht. VITO is ook een onderzoeksinstelling met een 

valorisatie-opdracht, maar daarnaast is VITO ook een belangrijke dienstverlener t.a.v. de 

Vlaamse overheid (cf. o.a. de referentietaken), maar ook t.a.v. andere actoren. Bovendien 

bestrijkt het onderzoek van de VITO drie belangrijke domeinen (leefmilieu, energie en 

nieuwe materialen), terwijl de onderzoeksfocus van de andere SOC’s “beperkt” is tot één 

groot onderzoeksdomein.  

Bovendien werd VITO sinds 1991 nog maar twee keer geëvalueerd, nl. in 1998 en in 2005 

en is onderhavige evaluatie voorzien voor 2012. Dit betekent dat VITO gemiddeld om de 

zeven jaar werd geëvalueerd.  

 

Rekening met het voorgaande, zal de nadruk van de evaluatie bij VITO dan ook op het 

specifieke gedeelte liggen en minder op het luik dat de meta-evaluatie betreft.  

In het hierna volgend overzicht van de resultaten die m.b.t. de evaluatie worden verwacht, 

dient deze nadruk dan ook meegenomen te worden.  

 

Als resultaten van de (meta-)evaluatie worden minstens verwacht: 

• Een beoordeling van de wijze waarop VITO zijn missie, opdrachten en 

doelstellingen heeft vervuld en dit zowel in de context van de 

beheersovereenkomst als in functie van het ruime beleidskader. Dit omvat zowel 

een inhoudelijke beoordeling (prestaties op wetenschappelijk vlak (o.a. 

performantie
31

, prestaties met betrekking tot valorisatie, dienstverlening t.a.v. de 

overheid en t.a.v. de maatschappij)) als een beoordeling van de organisatie van de 

werking (bedrijfsvoering in al haar aspecten (o.a. strategie), ook financieel). 

Bijzondere aandacht dient hierbij besteed aan de uitvoering van de referentietaken 

en het contractonderzoek.  

• Een analyse van de wijze waarop beleidscontext en –voering in het algemeen is 

geëvolueerd (sinds 1991) en dit op regionaal, nationaal, Europees en globaal vlak. 

In deze analyse dient een oordeel te worden gevormd over het hoe en waarom van 

bepaalde strategische beleidskeuzes betreffende het onderzoek op de eerder 

vermelde niveaus en de kosten/baten van de gemaakte keuzes. 

• Voortbouwend op het voorgaande een analyse van (de evolutie van) het belang 

van de gekozen strategische onderzoeksdomeinen binnen het geheel van het 

                                                 
30

 Zie nota “Evaluatie SOC’s-Globaal plan van aanpak – Planning evaluaties 2012”, deel 5.1 e.v.  
31

 Dit omhelst o.m. de (evolutie van de) resultaten van VITO op de performantie-indicatoren en wat betreft 

andere opvolgingsmechanismen (cf. referentietaken).  
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wetenschappelijk onderzoek en dit in de ruime context (regionaal, nationaal, …) 

en de (evolutie van de) bijdrage van VITO tot de eigen onderzoeksdomeinen. 

Beoordeling van de (evolutie van de) wetenschappelijke output in het betreffende 

onderzoeksdomein mocht er in Vlaanderen niet in geïnvesteerd zijn. 

• Analyse en beoordeling van de (evolutie van de) positie van VITO in het 

onderzoeksdomein en in het Vlaamse landschap. Met betrekking tot dit laatste 

dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de dienstverlening van VITO en 

dit zowel t.a.v. de Vlaamse overheid (in opdracht van de Vlaamse overheid – cf. 

referentietaken) als t.a.v. van het lokale industriële weefsel. Ook de rol van VITO 

als enerzijds actor en anderzijds dienstverlener (en de mogelijke conflicten die 

deze rollen t.o.v. elkaar kunnen meebrengen) dienen te worden onderzocht. Dit 

onderdeel heeft m.a.w. zowel betrekking op VITO als:  

o onderzoeksinstelling,  

o partner voor innovatie,  

o partner van de Vlaamse overheid, 

als betrekking op VITO en haar rol in de markt.  

• Benchmark van VITO met andere vergelijkbare instellingen en dit zowel wat 

betreft wetenschappelijke prestaties, bedrijfsvoering, als wat betreft valorisatie 

activiteiten en (maatschappelijke) dienstverlening.  

• Analyse en beoordeling van de (evolutie van de) zowel de resultaten en de 

activiteiten van VITO als de impact ervan en dit zowel wetenschappelijk als in de 

maatschappelijke context. Met betrekking tot dit laatste wordt zowel een analyse 

en beoordeling van de economische impact als t.o.v. van de maatschappij verwacht 

(dit laatste betreft o.a. het sensibiliseren van het grote publiek t.a.v. de 

onderzoeksdomeinen van VITO, maar ook de dienstverlening t.a.v. de 

maatschappij en de overheid).  

• Een analyse en beoordeling van (de evolutie van) het personeelsbeleid bij VITO en 

dit vooral wat betreft het opbouwen en in stand houden van het 

onderzoekspotentieel in Vlaanderen in het betreffende onderzoeksdomeinen. Dit 

laatste dient te worden bekeken tegen de achtergrond van het beleid van de 

Vlaamse overheid betreffende de loopbanen van onderzoekers. 

• Analyse en beoordeling van de wijze waarop rekening werd gehouden met de 

conclusies en aanbevelingen uit de eerdere evaluatie (en dit zowel door VITO als 

door de overheid). 

• SWOT-analyse van VITO (en zijn structuren) in zowel de Vlaamse als de ruimere 

context.  

• Analyse en beoordeling van het ontwerpbeleidsplan van VITO voor de periode 

2013-2017.  

• Conclusies en aanbevelingen betreffende zowel de beleidsontwikkeling en –

implementatie op het vlak van de onderzoeksdomeinen van VITO als t.a.v. een 

verbeterde inschakeling van VITO in dit (nieuwe) beleid. Concrete aanbevelingen 

t.a.v. een nieuwe beheersovereenkomst en beheersreglement worden hierbij 

verwacht.  

Deze analyses en beoordelingen zullen o.a. gebaseerd worden op een zelfevaluatie 

uitgevoerd door VITO (zie verder) en een bibliometrische analyse opgesteld door 

ECOOM.  

 

4. Krijtlijnen en draagwijdte van de evaluatie 

De keuze voor een meta-evaluatie impliceert dat de evaluatie van VITO ruimer bekeken 

wordt dan enkel met betrekking tot de beheersovereenkomst. De krijtlijnen worden verder 
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verduidelijkt a.d.h.v. evaluatievragen. Er zal in ieder geval ook rekening moeten worden 

gehouden met de (resultaten van) eerdere evaluaties van VITO.  

 

De evaluatie dient conform de beheersovereenkomst georganiseerd te worden in de eerste 

helft van 2012.  

De evaluatie zal in belangrijke mate steunen op de inbreng van externe expertise. Voor de 

uitvoering van de meta-evaluatie en de ondersteuning van het panel van internationale 

experts, zal een externe consultant worden ingeschakeld. Verder zal een bibliometrische 

analyse worden uitgevoerd door ECOOM (opdrachtbeschrijving aangehecht als bijlage 6 

bij de nota “Evaluatie SOC’s – globaal plan van aanpak – planning 2012”) en wordt – 

zoals eerder aangegeven – ook een panel van internationale experts ingeschakeld. De 

evaluatie zal ook ten dele steunen op interne expertise die beschikbaar is binnen het 

departement EWI, maar ook bij het departement LNE. 

De details betreffende de taken van elk van eerder genoemde actoren kunnen gevonden 

worden in deel 5.2 van de nota “Evaluatie SOC’s – globaal plan van aanpak – planning 

evaluaties 2012”.  

 

5. Evaluatievragen 

De generieke evaluatievragen kunnen teruggevonden worden in deel 5.1 van de nota 

“Evaluatie SOC’s – globaal plan van aanpak – planning evaluaties 2012”. 

 

Specifieke evaluatievragen met betrekking tot VITO
32

: 

•  Welke evoluties in de “bedrijfsvoering” (zowel wetenschappelijk, dienstverlenend 

als organisatorisch) kunnen worden vastgesteld in de periode sinds de oprichting 

van VITO? Welke elementen
33

 lagen/liggen ten grondslag aan eventuele 

koerswijzigingen? In welke mate was de bedrijfsvoering efficiënt en effectief 

(wetenschappelijk, financieel, m.b.t. valorisatie en communicatie, 

personeelsbeleid,…)? Hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan “good 

governance” (cf. beheersovereenkomst) en aan de transparantie en rapportering 

t.o.v. de Vlaamse overheid.  

• Op welke wijze heeft VITO zowel in de huidige (beheers)periode als in de gehele 

beschouwde periode invulling gegeven aan haar belangrijkste opdrachten, met 

name de onderzoeksopdracht, de valorisatieopdracht, de dienstverleningsopdracht 

en de communicatieopdracht ten behoeve van de maatschappij? Welke evoluties 

kunnen in dat verband worden vastgesteld? Welke elementen lagen/liggen ten 

grondslag aan eventuele wijzigingen? 

• Welke strategie(ën) hanteerde VITO tot nu toe m.b.t. de diverse opdrachten 

(wetenschappelijk/technologisch, dienstverlenend (overheid e.a), marktwerking, 

enz. Op welke manier werd (werden) deze strategie(ën) ondersteund door 

structuren, systemen en processen?  

• In relatie tot het voorgaande, in welke mate werd rekening gehouden met 

(tegemoet gekomen aan) de aanbevelingen uit de doorlichtingen van VITO, en dit 

zowel door de overheid als door VITO zelf?   

Specifiek wat betreft de opvolging en beoordeling van de (uitvoering van) de 

referentietaken/het contractonderzoek dient te worden nagegaan op welke manier 

VITO rekening houdt met de aanbevelingen die voortvloeien uit de jaarlijkse 

                                                 
32

 De nadruk van de (meta-)evaluatie ligt zoals hoger aangegeven op dit onderdeel ervan.  
33

 Dit kunnen zowel interne als externe elementen zijn, bijvoorbeeld wijzigingen in de eigen strategie (intern) of 

belangrijke wijzigingen in de beleidscontext (bijv. belangrijke wijzigingen in het Vlaamse beleid).  
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tevredenheidsbevraging (betreffende de referentietaken en het contractonderzoek),  

bv. onder de vorm van implementatie, feedback t.a.v. de respondenten, enz. 

• Hierbij aansluitend, m.b.t. de referentietaken en het contractonderzoek: 

o Welke voorzieningen betreffende het garanderen van de betrouwbaarheid 

van de resultaten en de wetenschappelijke correctheid van de output zijn 

aanwezig?  Zijn deze al dan niet adequaat, robuust, betrouwbaar?  Zijn 

eventuele verbeteringen/aanpassingen nodig/wenselijk?  

o Welk kwaliteitssysteem  en kwaliteitscontroles hanteert VITO of heeft 

VITO ontwikkeld  om de correctheid van de gebruikte en gegenereerde 

gegevens, modellen en methoden te garanderen? Is deze al dan niet 

adequaat, robuust, betrouwbaar?  Zijn eventuele 

verbeteringen/aanpassingen nodig/wenselijk? 

o Op welke wijze zorgt VITO ervoor dat consistentie van de output 

(energieprognoses, emissieprognoses e.d.) met historische reeksen (o.m. 

transparantie over de gebruikte basisgegevens), en met de realiteit en de 

beleidscontext (o.m. wat betreft de invoer van gegevens en omzetting van 

beleidsmaatregelen in de modellen
34

) wordt gegarandeerd en (eventueel) 

verbeterd? 

o In welke mate genereert VITO als referentie-instelling methoden, cijfers en 

modellen die door andere onderzoekers en/of consultants als referentie 

kunnen worden gebruikt? Op welke manier stelt VITO deze gegevens ter 

beschikking van de beleidsverantwoordelijken en derden? Zijn er 

verbeteringen/aanpassingen mogelijk/nodig? 

• Welke prestaties heeft VITO in de periode sinds de oprichting en i.h.b. in deze 

beheersperiode neergezet? Op welke scoort VITO goed en op welke minder? Wat 

zijn de oorzaken van deze verschillen en welk verband is er eventueel met de 

manier waarop het onderzoek/de dienstverlening wordt ingevuld? Hoe kunnen 

mindere prestaties eventueel geremedieerd worden? In welke mate zijn de 

indicatoren die in de opeenvolgende periodes werden gehanteerd voldoende 

adequaat gebleken om de performantie van VITO te meten, rekening houdend met 

de belangrijkste opdrachten? Zijn er voldoende kwalitatieve indicatoren (geweest) 

en zo nee, welke zouden dan in aanmerking kunnen worden genomen? Rekening 

houdende met het voorgaande, welke indicatoren zouden in een volgende 

beheersperiode gehanteerd kunnen worden en waarom? Een aantal van deze 

indicatoren zouden idealiter ook de bijdrage van VITO tot het realiseren van de 

Vlaamse beleidsdoelstellingen moeten kunnen opvolgen. Bijzondere aandacht 

dient hierbij te worden besteed aan de prestaties tijdens de voorbije beheersperiode 

(onderzoek, valorisatie, dienstverlening (t.o.v. de maatschappij en t.o.v. de 

overheid; cf. referentietaken).   

• In welke mate slaagt VITO er in ook andere financiering aan te trekken dan de 

middelen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt? Wat is de (evolutie van 

de) verhouding tussen deze middelen over de jaren heen? Hoe kunnen de 

wijzigingen verklaard worden? Binnen welke domeinen situeren deze inkomsten 

zich hoofzakelijk? 

• Hoe communiceert VITO met de overheid i.h.a. en de verschillende 

beleidsdomeinen betrokken bij VITO i.h.b.? Bijzondere aandacht dient hierbij te 

worden besteed aan de rapportering t.a.v. de overheid en de diverse 

beleidsdomeinen.  

                                                 
34

 Hoe gebeurt dit concreet? In welke mate kan deze omzetting als realistisch worden beschouwd?  
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• In welke mate werken de positie en de opdrachten van VITO, VITO enerzijds in 

zijn rol als onderzoeksactor en anderzijds als (commerciële) dienstverlener, al dan 

niet marktverstorend? Waarom (niet)?  

• In welke (deel)taken van de referentietaken kan dit marktverstorende effect 

eventueel worden vastgesteld en hoe groot is het?  In welke (deel)taken van de 

referentietaken is het vastgestelde marktverstorende effect dusdanig dat de 

maatschappelijke voordelen van het werken met referentietaken in het gedrang 

komen? Welke maatregelen ter remediëring kunnen worden voorgesteld en/of 

getroffen? 

• Zijn de gekozen onderzoeksthema’s bij VITO over de beschouwde periode en 

i.h.b. deze beheersperiode (voldoende) vernieuwend en leveren zij een 

internationaal erkende bijdrage aan het onderzoeksdomein/vakgebied? 

• Wat is de positie van VITO in het onderzoeksdomein en dit zowel in Vlaanderen 

als in vergelijking met andere vergelijkbare instellingen? Wat is de internationale 

rol/meerwaarde van VITO en dit zowel met betrekking tot de opdrachten als wat 

betreft de instelling zelf? Welke meerwaarde genereert dit voor Vlaanderen? 

• Hoe presteert VITO in vergelijking met vergelijkbare instellingen en dit wat 

betreft zowel onderzoek, valorisatie en maatschappelijke dienstverlening als wat 

betreft bedrijfsvoering? 

• Op welke wijze geeft VITO momenteel vorm aan de lokale samenwerking 

(onderzoekswereld, bedrijfswereld, overheid) en hoe is deze samenwerking 

geëvolueerd sinds de oprichting van VITO? Zelfde vraag voor de internationale 

samenwerking.  

• In welke mate heeft VITO bijgedragen aan het opbouwen en verankeren van het 

Vlaams onderzoekspotentieel? Hierbij dient onderzocht te worden in welke mate 

VITO zowel heeft bijgedragen tot de vorming van jonge onderzoekers 

(doctoraatsopleiding) als tot het doorgroeien van postdocs in het Vlaamse 

onderzoeksweefsel. 

• Wat zijn momenteel de sterke/zwakke punten van VITO? In welke mate zijn deze 

al dan niet geëvolueerd sinds de oprichting en in welke zin? Wat zijn de 

opportuniteiten en bedreigingen waar VITO heeft voorgestaan (voorstaat) en hoe 

heeft (zal) VITO hierop ingespeeld (inspelen)? Hierbij bijzondere aandacht voor 

(de impact en het effect van) de taken die in de loop van de beheersperiode aan de 

VITO werden toegekend. Bijzondere aandacht dient te gaan naar de 

referentietaken 

• Aansluitend op het voorgaande: in welke mate is VITO klaar voor de toekomst, 

rekening houdend met de (te verwachten) ontwikkelingen/uitdagingen en dit zowel 

in de beleidscontext (Vlaanderen, Europees, ruimer) als in de onderzoeksomgeving 

(binnen en buiten het domein). Hierbij dient in het bijzonder rekening te worden 

gehouden met volgende aspecten:  

o Open innovatie, collaboratief onderzoek vs. patentaanvragen, startup 

creëren, … 

o Grote uitdagingen. 

o Translationeel onderzoek. 

o Aansluiting bij Europese initiatieven: Het European Strategic Energy 

Technology Plan (SET-Plan), Joint Programming Initiatives. 

o EIT –KICs
35

. 

o ESFRI. 
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 Knowlegde Innovation Communities.  
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o Joint Technology Initiatives.   

o Referentietaken en dienstverlening aan zowel de overheid als het 

bedrijfsleven.  

• Andere evaluatievragen i.h.b. wat betreft referentietaken: 

o Hoe wordt de transparantie inzake kosten van referentietaken (in het 

bijzonder overheadkosten) verzekerd? Zijn er verbeteringen/aanpassingen 

mogelijk/nodig? 

o Hoe positioneert VITO zich Europees (CEN Technische Comités) en 

internationaal op vlak van de ontwikkeling en implementatie van 

referentie-analysemethoden en monsternemingsmethoden? In welke mate 

ingespeeld op de Europese ontwikkelingen? Zijn er 

verbeteringen/aanpassingen mogelijk/nodig? 

o Hoe wordt de aanpak van VITO m.b.t. de erkenning en opvolging van 

labo's (ringtesten, audits) beoordeeld? Neemt de kwaliteit toe en wordt er 

ingespeeld op synergiemogelijkheden? (Is de aanpak adequaat? 

Kostenefficiënt? Rationalisatie in de pakketten?). Voor de organisatie van 

ringtesten is VITO bezig om een accreditatie te behalen - quid stand van 

zaken? Hoe positioneert VITO zich t.o.v. andere ringtestorganisaties? In 

welke mate is de ondersteuning die VITO verschaft aan (erkende) labo's 

toereikend? Wat is de verhouding tussen de inspanningen geleverd voor de 

ontwikkeling van nieuwe analysemethoden en 

monsternamemethoden versus de inspanningen geleverd om bestaande 

internationale analysemethoden en monsternamemethoden te 

implementeren (bv deelname aan Europese proefrondes)? Hoe wordt deze 

verhouding beoordeeld? 

o Hoe worden de prestaties van VITO m.b.t. beleidsondersteunend 

onderzoek binnen het pakket van de referentietaken beoordeeld (en dit in 

termen van kwaliteit, continuïteit over de tijd heen, prestaties m.b.t. timing 

en bereikbaarheid)? In welke mate beantwoordt het beleidsondersteunend 

onderzoek aan de vragen van de beleidsmakers? In welke mate is het 

beleidsondersteunend onderzoek (mee) richtinggevend aan het beleid? In 

welke mate kan en wordt rekening gehouden met toekomstige 

(beleids)evoluties? 

 

• In welke mate beantwoordt het ontwerpbeleidsplan van VITO voor 2013-2017 aan 

de te verwachten beleidsevolutie en uitdagingen/opportuniteiten? Vormen de 

strategische en operationele doelstellingen een onderbouwde vertaling van de 

beleidsdoelstellingen en van de opdrachten/taken van VITO? Is het 

overeenstemmende financieel plan realistisch rekening houdend met de 

geformuleerde doelstellingen en rekening houdend met de te verwachten 

inkomsten? Zijn er meerdere scenario’s (bijvoorbeeld maximum- en 

minimumscenario) voorzien in het ontwerpbeleidsplan rekening houdend met de 

beschikbare middelen? 
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6. Onderdelen evaluatie en methodologie 

Dit onderdeel van de evaluatie van VITO wordt in meer detail uiteengezet in deel 5.2 van 

nota “Evaluatie SOC’s – globaal plan van aanpak”. Met betrekking tot de samenstelling 

van de stuurgroep wordt hier een specifiek voorstel opgenomen.  

 

Stuurgroep: 

• Departement EWI: 

o Voorzitter (effectief en behoort niet tot de inhoudelijk bevoegde entiteit); 

o Secretaris (waarnemend en behoort niet tot de inhoudelijk bevoegde 

entiteit); 

o Inhoudelijk expert (effectief; behoort tot de inhoudelijk bevoegde entiteit); 

• Vertegenwoordiger minister(s) (waarnemend); 

• Experts (effectief bijvoorbeeld uit andere departementen, te bepalen); 

• Consultant (waarnemend). 

 

7. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 

(betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie) 

Zie deel 5.4 van de nota “Evaluatie SOC’s – plan van aanpak – planning evaluaties 2012”. 

 

8. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie 

Zie deel 5.5 van de nota “Evaluatie SOC’s – plan van aanpak – planning evaluaties 2012”. 

Het voorstel van panel
36

 voor de evaluatie van VITO dient nog te worden opgemaakt. Aan 

VITO is voorgesteld zelf ook een aantal suggesties te doen.  

 

9. Gebruik en verspreiding resultaten van de resultaten van de evaluatie 

Zie deel 5.7 van de nota “Evaluatie SOC’s – plan van aanpak – planning evaluaties 2012”. 

 

10. Documenten beschikbaar voor de (uitvoering van de) evaluatie (andere dan 

eerder genoemd) 

• Jaarverslagen VITO; 

• Gegevens O&O-enquête specifiek voor VITO; 

• Verslag jaarlijkse controle (o.a. doorlichting van de KPI’s, zoals voorzien in 

beheersovereenkomst)
37

; 

• Rapporten betreffende economische impact van VITO (beschikbaar vanaf 2001); 

• Beoordelingen uitgevoerd door de Strategische Adviesraad (SAR) van VITO en 

betreffende specifieke (onderzoeks)thema’s; 

• Relevante beslissingen Vlaamse Regering betreffende VITO. 

 

11. Specifieke afspraken met VITO betreffende de evaluatie 

Op 10 november vond een overleg plaats met VITO betreffende de evaluatie. Op dit 

overleg werd de aanpak van de evaluatie voorgesteld. De (ontwerp)documenten 

betreffende de evaluatie werden voor de vergadering al ter informatie aan VITO 

overgemaakt.  

 

De belangrijkste afspraken uit dit overleg zijn de volgende: 

• Dhr. Fransaer stelt dat het belangrijk is dat bij de (uitvoering van de evaluatie) de 

specificiteit van VITO (en dit o.a. in vergelijking met de andere SOC’s) wordt 
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 Voorstel opgemaakt door de dossierbehandelaar bij de afdeling Ondernemen en Innoveren.  
37

 Niet ter beschikking. 
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benadrukt en ook wordt gewezen op (de implicaties van) het (juridisch) 

onderscheid tussen de beheersovereenkomst en het beheersreglement.  

Tevens worden in de documenten weinig verwijzingen teruggevonden naar de 

faciliterende rol die VITO heeft en dit o.a. t.a.v. de industrie en KMO’s.  

→ Zowel het globaal als het specifiek plan van aanpak werden aangepast om meer 

rekening te houden met deze opmerking. 

  

• Noch de evaluatievragen die betrekking hebben op het meta-luik van de evaluatie 

(cf. deel 5.1 van het globaal plan van aanpak) noch de specifieke evaluatievragen 

dienen door VITO zelf te worden beantwoord. VITO dient dus geen aanbesteding 

te doen om deze vragen te beantwoorden.  

→ Het beantwoorden van deze evaluatievragen maakt deel uit van de 

evaluatieopdracht en is bijgevolg de taak van de evaluator(en). De nadruk van deze 

evaluatie ligt trouwens op het specifieke luik en niet op het meta-luik.  

 

• De referentietaken betreffen hoofdzakelijk middelen die afkomstig zijn van LNE. 

 

• VITO zal de zelfevaluatie (bestaande uit een ex-post en een ex-ante luik) opstellen 

tegen begin februari 2012. Deze zelfevaluatie dient gebaseerd te worden op het 

sjabloon (zie bijlage 2 bij het globaal plan van aanpak). Hierbij dient opgemerkt 

dat dit sjabloon generiek is opgesteld en dat VITO het zal moeten vertalen naar de 

eigen taken/specificiteiten. 

 

• Ten behoeve van het panel van internationale experts dient de zelfevaluatie te 

worden opgesteld in het Engels.  

 

• De Strategische Adviesraad (SAR) van VITO doorloopt sinds 2001 een cyclus 

waarbij telkens een beoordeling over een deel van de werking van VITO 

plaatsvindt. Deze gegevens kunnen ter beschikking gesteld worden voor de 

evaluatie.  

→ EWI zou graag over deze gegevens beschikken. 

 

• De beheersovereenkomst staat op zichzelf. Er werd geen strategisch plan voor de 

periode 2008-2012 aan gehecht. Er zijn wel visiedocumenten voor betreffende 

periode ter beschikking. Het is in het kader van deze evaluatie wel de bedoeling 

dat er een ontwerp van strategisch plan voor de periode 2013-2017 wordt 

opgesteld en dit als onderdeel van de zelfevaluatie (ex-ante luik).  

 

• Verantwoordingsstukken over de werking van VITO werden formeel goedgekeurd 

door de RvB en zijn ter beschikking van de evaluatie (indien gewenst).  

→ EWI wenst inderdaad over deze documenten te beschikken.  

 

• VITO stelt voor om alvast Arnold De Meyer (voorzitter SAR) op te nemen in het 

panel van experts. 

 

• VITO heeft momenteel een samenwerking met IBBT, maar deze werd niet gevat 

onder de noemer Strategische Multidisciplinaire Samenwerking.  
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• Het is de bedoeling tegen eind januari een eerste stuurgroepvergadering te 

organiseren.  

 

• In het kader van het plaatsbezoek door het panel van internationale experts, is het 

belangrijk dat VITO zo snel mogelijk de tijdsvensters doorgeeft waarin het 

plaatsbezoek niet kan plaatsvinden. Voor dit plaatsbezoek gaat EWI uit van een 

drietal dagen effectief ter plaatse en een panel van 7 à 8 experts.  

 

 


