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Boodschap van de minister voor Innovatie – Jo Brouns

In zijn toespraak benadrukt de minister dat – terwijl bescheidenheid een van de meest kenmerkende eigenschappen van de Vlaming
is – deze op vlak van onderzoek en innovatie niet nodig is omdat het Vlaamse O&I veld tot de top van Europa behoort. Daarom
moeten we de ambitie hebben om ervoor te zorgen dat de EU-missies succesvol zijn. O&I is in tijden van crisis, zoals vandaag het
geval is, belangrijk en is strategische onafhankelijkheid cruciaal. Hij benadrukt echter ook dat het missiegericht onderzoeksbeleid niet
ten koste mag gaan van curiosity-driven onderzoek. Hij benadrukt dat burgerparticipatie belangrijk is omdat de uitdagingen op vlak
van klimaat etc. ons allemaal raken. Hij wijst ook op het recent gelanceerde project Flanders Technology and Innovation (FTI) dat
bruggen wil bouwen tussen mensen en kennis. Hij benadrukt het belang van innovatie als antwoord op alle grote uitdagingen van de
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toekomst. Voor het slagen van de EU-missies legt hij hierbij nadruk op het belang van een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak
die nodig is om de doelstellingen te verwezenlijken. Hij benadrukt dat wij moeten leren om transversaal en internationaal samen te
werken.

EUROPESE CONTEXT MISSIES

Wat zijn missies en missie georiënteerd O&I-beleid
Rosalinde van der Vlies (Directeur ‘Clean Planet’ DG RTD & plaatsvervangend missiemanager van de
missie Klimaatneutrale en Slimme Steden, Europese Commissie)

In haar presentatie overloopt Mevrouw van der Vlies de geschiedenis en de doelstellingen van het Europese missie-georiënteerde
O&I beleid. Missies kwamen op de agenda na de evaluatie van het 7de en 8ste kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Beide
evaluaties spraken ervan dat burgers in de toekomst meer betrokken moeten worden. De EU-missies proberen de
burgerbetrokkenheid in het 9de kaderprogramma Horizon Europe op te trekken. Een van de belangrijkste selectiecriteria voor de
missies is daarom dat zij met burgers co-gecreëerd moeten worden. De burger staat ook daarom bij deze aanpak centraal, omdat de
missies zich zonder van de burger uitgaande gedragsveranderingen niet laten verwezenlijken. Tegelijk moeten de burgers ook bij de
evaluatie betrokken worden.

Bovendien zijn de missies geschikt om de burgerparticipatie te vergroten omdat de eenvoudige en zeer concrete doelstellingen die
kenmerkend zijn voor de EU-missies gemakkelijk te communiceren zijn (bv. "Leuven klimaatneutraal tegen 2030").

Samen met de Europese Commissie hebben de lidstaten van de EU vijf verschillende missies vastgelegd:

● 100 klimaatneutrale steden in 2030
● Klimaatadaptatie
● Kankerbestrijding
● Gezonde bodem en voedsel
● Bescherming van de oceanen

Voor volgend jaar staat een tussentijdse evaluatie van de EU-missies gepland die nu wordt voorbereid. Mevrouw van der Vlies gaat
ervan uit dat de evaluatie positief gaat uitvallen.

Verder gaat zij erop in hoe de missies tot stand zijn gekomen. De COM is hiervoor in gesprek gegaan met stakeholders en heeft
geluisterd, ook met betrekking tot het vastleggen van de concrete doelstellingen die tot 2030 gerealiseerd moeten worden.

Het bijzondere aan de missieaanpak is dat het om samenwerking/co-creatie over verschillende sectoren heen vraagt om innovatieve
oplossingen te zoeken en verschillende sectoren met elkaar te verbinden. Ook de verschillende beleidsniveaus moeten hiervoor
samenwerken (multi-level governance). Op deze manier worden de missies silo-brekers omdat ze proberen barrières tussen
verschillende beleidsniveaus en sectoren af te bouwen. Ze geeft het voorbeeld van de stedenmissie: de steden staan hierbij centraal,
maar het regionale en nationale niveau moet de steden door gepast beleid en fondsen ondersteunen.

De EU-missies worden momenteel uit Horizon Europe (10%) gefinancierd, maar de beschikbare fondsen zijn niet voldoende om de
doelstellingen te realiseren. Hiervoor is financiering uit de publieke en private sector nodig. De bedoeling is verder dat de steden met
de lokale industrie samenwerken om oplossingen te bedenken. Ook ondernemingen zouden moeten nadenken hoe ze iets kunnen
bijdragen. Daarom kunnen ook zij het missiecharter ondertekenen. Mevrouw Van der Vlies ziet de concrete uitwerking van de missies
(zoals de stedenmissie) als testcase voor overheden die later op grotere schaal kunnen uitgerold worden. Zo ondersteunen lidstaten
zoals Nederland ook al andere steden die de selectie voor de stedenmissie niet hebben gehaald in hun ambitie om klimaatneutraal te
worden.

De missie-georiënteerde aanpak staat ook voor grote uitdagingen. Hoe kan er bv. voor gezorgd worden dat onderzoeksresultaten
beter gevaloriseerd worden? Het gaat er niet alleen om onderzoek naar oplossingen te doen (alhoewel het geld uit het
kaderprogramma voor onderzoek komt), maar deze innoverende oplossingen moeten ook sneller gecommercialiseerd worden. Dit
wordt op Europees niveau ondersteund door de European Innovation Council (EIC) die voor een snellere implementatie van
innovatieve ideeën moet zorgen. Het EU Innovation Fund moet dit met fondsen ondersteunen. Missielabels zijn bedoeld om steden
te helpen extra fondsen te werven. De COM wil met het missiebeleid meer richting geven aan de investeringen in O&I om sneller
fondsen bij elkaar te hebben voor probleemgerichte oplossingen.

Mevrouw van der Vlies geeft mee dat het missie-georiënteerde O&I beleid momenteel een groot momentum kent en geeft als
voorbeeld Mission Innovation, een in 2016 opgericht samenwerkingsverband van verschillende landen met het doel innovatie op vlak
van clean energy te versnellen.
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Q&A

Karin Sipido (KU Leuven, VLIR) vraagt hoe de monitoring van de missies uitgevoerd gaat worden. Mevrouw van der Vlies antwoord
dat elke missie aangestuurd wordt door een mission board waarin hooggeplaatste experten zetelen. Deze spelen een belangrijke rol.
Binnen de COM zelf verschilt de monitoring van missie tot missie omdat de verschillende onderwerpen om een verschillende aanpak
vragen. De deelnemers zijn verplicht een monitoringsysteem te ontwikkelen, maar hebben de vrijheid een systeem op te bouwen dat
geschikt is voor de uitvoering van de respectievelijke missie. Prof. Sipido maakt haar vraag concreter en legt uit dat ze eigenlijk wou
te weten komen hoe de missies aangestuurd worden. Gebeurd dit vanuit de COM? Wordt het bijgestuurd wanneer duidelijk wordt dat
een bepaalde aanpak niet werkt? Mevrouw van de Vlies antwoord dat zij dat tijdens de tussentijdse evaluatie gaan bekijken. Voor de
Stedenmissie ligt de verantwoordelijkheid bij de steden zelf. De COM valideert het plan dat de steden opstellen en er zijn
missiemanagers die sturing kunnen geven (Zij werken niet voor de DG voor O&I).

Katrien Rycken (vzw Leuven 2030, stedenmissie) geeft mee dat hiervoor ook checklijsten bestaan. Ze vermeld dat een van de grote
uitdagingen daarin bestaat dat niet alle resultaten in KPIs meetbaar gaan zijn omdat de zachte aanpak ook belangrijk is: ‘hoe’ je
dingen doet en niet alleen het resultaat. Ze stelt de vraag hoe men dit werk kan evalueren en zichtbaar maken. Mevrouw van der
Vlies denkt hierbij om de graad van burgerparticipatie te bekijken, of de momenten van co-engagement te analyseren. De COM wil
ook rekening houden met de maatschappelijke dimensie, maar mevrouw van der Vlies geeft toe dat dit een grote uitdaging gaat zijn.
Ze willen ook op de niet-technologische, sociale innovatie focussen.

Daniël Termont die de stad Gent in het Europese stedennetwerk Eurocities vertegenwoordigt en lid is van de Europese Mission
Board voor steden, stelt de vraag hoe de burgerparticipaties in missies gewaarborgd wordt die niet zo concreet en dicht bij de
mensen zijn als de stedenmissie. Mevrouw van der Vlies legt uit dat de oceaan missie en de bodemmissie dit via living labs proberen
of onderwijstoolkits ontwikkelen.

Toekomstige implementatie van ‘missies’ in Vlaanderen

Hoe (EU-)missies in de praktijk brengen?
Johan Hanssens (Secretaris-Generaal, Departement EWI)

Johan Hanssens begint zijn presentatie ermee te benadrukken dat het missie-georiënteerd onderzoek in Vlaanderen nog in de
kinderschoenen staat en dat dialogen zoals het huidige symposium een meer concrete vorm moeten geven aan het Vlaamse
missiebeleid. Hij legt uit dat ondertussen veel literatuur over ‘missiegedreven innovatiebeleid’ bestaat, een term die vooral door het
werk van Marianna Mazzucato van het University College London een invulling heeft gekregen. De basisstelling van missiegericht
beleid is dat innovatie niet alleen een mate van vooruitgang kent, maar ook een richting. Dit impliceert twee basisvragen: “welke
richting?” en “wie bepaalt de richting”?

In Vlaanderen wordt momenteel beleidsmatig een onderscheid gemaakt tussen vier richtingen:
Het grootste deel van het budget voor onderzoek en innovatie gaat momenteel naar generiek onderzoek zonder richting (68% van
1,85 miljard euro in 2022). De op een na grootste hap uit het budget (27%) gaat naar thematische wetenschaps- en
innovatiedomeinen (onderzoekscentra, VLAIO-clusters…). De overheid stelt ook middelen ter beschikking voor bepaalde gewenste
maatschappelijke transities (3%), bijvoorbeeld de Blue Deal of Vlaanderen Circulair. De minste middelen worden momenteel
missiegericht besteed. Vlaanderen ondersteunt momenteel twee projecten, Vlaanderen koolstofcirculair en RegMed BX.

Wie bepaalt de richting?
In Vlaanderen zijn vooral de bottom-up kanalen dominant. Onderzoekers en ondernemers zitten in de driving seat. De wereld van de
kennisinstellingen en de wereld van de (non-)profit sector zijn momenteel nog twee aparte werelden. Missiegericht O&I beleid zou
deze werelden sneller bij elkaar kunnen brengen en zo ervoor zorgen dat innovaties sneller geïmplementeerd worden.

Een van de grote uitdagen van de toepassing van het quadrupel helix model is nog altijd de burger, want het is niet zo duidelijk wie
de burger nu eigenlijk is. Burgerexperten, de middenveldorganisaties? Voor wie spreken de organisaties exact? Vlaanderen probeert
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burgerparticipatie te implementeren, bijvoorbeeld door de betrokkenheid van patiëntenorganisaties, burgerbewegingen, maar de
burgerbetrokkenheid ligt momenteel nog aan de bescheiden kant.

Traditioneel lag de focus van O&I op de verhoging van het BBP, maar ondertussen groeit de overtuiging dat groei ook duurzaam
moet zijn. Zo innoveerde in de laatste decennia ook het innovatiebeleid in de richting van een ‘lasagne-model’. Van 1950 tot 1990
bestond het O&I beleid vooral in het toekennen van subsidies en belastingvoordelen en focuste het op regulering en de bescherming
van intellectueel eigendom. In de jaren ‘90 stelde men vast dat deze aanpak niet voldoende was om marktfalen tegen te werken, dus
ontwikkelde men het innovastiesysteem beleid dat publiek-private samenwerking moest stimuleren en actoren verbinden, de tweede
laag op de lasagne. Er bestaat een wisselwerking tussen het Innovatiesysteem Beleid en het O&I beleid. Sinds 2020 ligt er een derde
laag op de lasagne: het transformatief innovatiebeleid dat maatschappelijke transities moet stimuleren, want opnieuw stelde men vast
dat de vroegere aanpak tekortkomingen had (transitiefalen). Deze maatschappelijke transities laten zich niet realiseren zonder de
burger en burgerorganisaties. Hier neemt men dus de stap richting quadruple helix.

Welke zijn de basiskenmerken van het missiegedreven beleid?
Missies vertonen idealiter acht basiskenmerken:

1) ze zijn gedurfd, inspirerend, met een brede maatschappelijke relevantie om het grote publiek te betrekken;
2) doelgericht, meetbaar en tijdgebonden;
3) ambitieus in termen van onderzoeks- en innovatieacties, maar realistisch haalbaar binnen het tijdsbestek;
4) ze stimuleren cross-disciplinaire, cross-sectorale en cross-actor innovatie;
5) ze staan open voor meervoudige, bottom-up oplossingen;
6) ze bouwen voort op bestaande expertise en kennis;
7) ze hebben een breed maatschappelijk draagvlak vanwege nood aan legitimiteit en mogelijkheden voor co-creatie;
8) ze moeten een transformatieve en integrale aanpak garanderen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten missies: 1) accelerator missies, die een technologische oplossing moeten
versnellen (aanpakken van ‘moonshot problems’) en 2) transformer missies, die een transitie moeten helpen realiseren, die naast
technologische ook niet-technologische uitdagingen stelt (‘ghetto problems’).

Voor Vlaanderen stelt zich nu de vraag: Wie legt de missies vast? Wie dient bij het selectieproces betrokken te worden? Traditioneel
gaat men in het O&O&I landschap uit van de triple helix (bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid), maar bij het missiegericht
beleid wil men ook de civil society mee aan tafel. Dit heeft ook implicaties voor de governance, want het vraagt om een
samenwerkingsmodel waarbij de quadruple helix betrokken is. Dit stelt ook nieuwe eisen aan de overheid, die traditioneel een
financierende, ondersteunende en faciliterende rol speelde, maar nu ook een sterk coördinerende en waar nodig ook sturende rol
moet overnemen. Dit vraagt een grote inspanning op vlak van personeel in tijden van opeenvolgende besparingsrondes bij de
overheid.

Ook voor de financiering van missies (publiek en/of privaat) en de monitoring en evaluatie van de missies bestaat er nog geen
volledig uitgewerkt model. Op vlak van stakeholder- en burgerbetrokkenheid bij missies gaf het SERV-advies van maart 2021 al een
overzicht met mogelijke varianten van consultatie en co-creatie tot burgerforum.

Er zijn de Europese missies, maar ook ons buurland Nederland staat al verder op vlak van missiegericht beleid. De regering
formuleerde 25 missies binnen 5 maatschappelijke thema’s:

● Energietransitie en duurzaamheid
● Landbouw, water en voedsel
● Gezondheid en zorg
● Veiligheid

Kennis en innovatieagenda (KIA) werd hieraan gekoppeld (roadmap, budget)

Idealiter bestaan missies als complementair systeem in combinatie met vrij onderzoek, maar dit werkt alleen indien er genoeg
middelen voor beide vormen van onderzoek zijn.

Een optie voor de toekomst zou kunnen zijn om de missiegedreven benadering in de transitie duurzaam Vlaanderen te versterken,
bv. via EnergyVille in Genk. Hier bundelen de KU Leuven, imec, de UHasselt en Vito hun onderszoekslijnen op zoek naar synergiën.
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In het kader van de te sluiten convenant met EnergyVille wordt afgetoetst hoe concrete missies zouden kunnen worden geformuleerd
in de domeinen waarrond EnergyVille onderzoek doet.

Verdere opties binnen duurzaam Vlaanderen zijn de moonshots ‘Vlaamse industrie koolstofcirculair en CO2-arm tegen 2050’, het
beleidsplan bio-economie en de Vlaamse waterstofvisie. Het versterken van de missiegedreven benadering in de transitie zorgzaam
Vlaanderen via het impulsprogramma zorg en gezondheid kan bv. door de opstart van een coördinerende stuurgroep; de verdieping
via bottom-up initiatief van de maatschappelijke gerichtheid van de speerpuntclusters, de vier strategische onderzoekscentra en de
toepassing van de missiegerichte benadering via de Horizon Europe missies en via het TRAMI-project.

Missie georiënteerd beleid en governance in Vlaanderen
Tim Buyse (Algemeen secretaris Mobiliteitsraad, SERV)

Tim Buyse legt uit dat de vraag hoe wij technologische innovaties en innovatiebeleid sterker ten dienste leggen van burgers ten
grondslag van het missie georiënteerd beleid ligt. Het gaat hier om het ondersteunen van innovatie met een zekere richting bepaald
door een bepaalde maatschappelijke en economische uitdaging. Hij kadert zijn presentatie in het werk van de SERV uit 2021. De
Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV schreef in 2021 het rapport “Missiegedreven innovatiebeleid”, waarin zij vaststelden dat er
geen echte voorbeelden voor missiegedreven beleid in Vlaanderen zijn. Een survey van de praktijk in andere landen toonde aan dat
altijd weer dezelfde onderwerpen in missies aan bod komen, zoals bijvoorbeeld het klimaat. In hetzelfde jaar publiceerde de SERV
ook het advies “Het klavertje 5 van missiegedreven innovatiebeleid” omdat de vorige minister van missiegeoriënteerd beleid een
prioriteit wou maken. Hierbij lag de focus op het governance kader: hoe kan men missiegedreven innovatiebeleid structureel
verankeren? Hij benadrukt dat het belangrijk is om in het oog te houden dat men niet van een wit blad vertrekt en dat zowel
bottom-up alsook top-down aanpakken nodig zijn om te innoveren. Niet alles moet dus missiegericht zijn. Het klavertje 5 uit de titel
van het advies vat de basisprincipes van missiegedreven innovatiebeleid samen:

1) Monitoring, evaluatie en bijsturing; roadmap opstellen, langetermijndoelstellingen vertalen naar de korte termijn en bijsturen
2) Sterke governancestructuur: langjarig politiek commitment dat dient ondersteunt te worden met de geschikte specifieke

structuren
3) Burgerbetrokkenheid
4) Focus in beleidskeuzes (omdat de middelen beperkt zijn)
5) Maatwerk in het instrumentarium: er is geen optimale beleidsmix, het hang ervan af welke missie wij uitvoeren, hoe we

burgerparticipatie vorm willen geven…

Hij benadrukt dat innovatiebeleid de nadruk moet leggen op open, flexibele en adaptieve manieren van beleid en financiering van
O&I, een holistische aanpak die samenwerking aanmoedigt, ruimte voor nieuwe kennispraktijken om gezamenlijk te experimenteren
met innovatieve oplossingen, aandacht voor samenwerking met de bedrijfswereld en burgers en continuïteit in de onderzoeks- en
innovatieportfolios. Ze adviseren dus een vierledige missiebeheerscyclus met optimale quadruple helix betrokkenheid bestaande uit:

1) de identificatie en selectie van missies,
2) het ontwerp van een beleidsmix en instrumenten,
3) implementatie en uitvoering missiebeleid en
4) monitoring, evaluatie en bijsturing.

Deheer Buyse ging verder in op de drie stappen die nodig zijn om van maatschappelijke uitdagingen naar concrete beleidsmissies te
geraken. In de eerste plaats moet een prioritering van maatschappelijke uitdagingen door politiek, internationale akkoorden en
burgerinitiatieven gebeuren. In een tweede stap worden samen met de quadruple helix de missies geïdentificeerd, gekozen en
geco-creëerd. In een derde stap is het aan de overheid en politiek om samen met de quadruple helix tot concrete beleidsbeslissingen
te komen.

De uitrol van de missies zou via een high-level stuurgroep kunnen gebeuren waarin niet alleen de beleidsdomeinen, maar ook
actoren uit de quadruple helix gerepresenteerd zijn. Ook interdisciplinaire expertengroepen (zie bv. de Noorse 21 forums),
coördinatieplatformen waarin alle stakeholders bijeen komen en gericht op heel specifieke missies adviseren en beleid en
oplossingen voorstellen (probleemoplossingeninventarisatie, concrete voorstellen…) en klankbordgroepen/panels zijn een optie.

Samenvattend benadrukt hij dat er geen blauwdruk of handleiding voor een concreet missiebeleid bestaat, maar dat wij ook niet van
een wit blad vertrekken. Hij wijst erop dat wij niet mogen verzanden in semantische discussies over wat met missies bedoeld wordt.
Uiteindelijk gaat het om innovatiebeleid met een bepaalde richting. Missiegericht beleid is volgens hem een en-en-verhaal (bottom-up
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en top-down) daarom moeten misschien ook niet alle beleidsdomeinen een missiegerichte aanpak hebben. Het belangrijkste om te
onthouden is dat deze aanpak altijd betrokkenheid van de quadruple helix vraagt.

Q&A

Katrin Sipido (KU Leuven, VLIR) neemt als eerste het woord. Ze zegt dat beide voorafgaande sprekers erover gesproken hebben dat
het belangrijk is om keuzes te maken. Ze wil nu weten hoe de sprekers de keuzes zien die vanuit Europa gemaakt werden. Johan
Hanssens legt uit dat EWI probeert geld voor de Europese missies binnen te halen en de Vlaamse stakeholders te betrekken.
Concrete mensen werken hierop, maar het beleid zal keuzes moeten maken over de allocatie van middelen want er zijn geen nieuwe
middelen voorzien voor andere Europese missies. Als er voldoende vraag is om bijkomende middelen in te zetten voor andere
missies heeft het kabinet evt. open oren.

Bruno Van Koeckhoven (PXK-VHLORA) vraagt of er nog andere missies bijkomen buiten de Europese en hoe die gekozen worden.
Hij wil verder weten hoe de burgers hierbij betrokken worden, want de burger op straat weet niet wat missiegericht onderzoek is. Hij
merkt op dat niet alleen high-level experts hierbij betrokken zouden moeten worden, maar ook meer burgers.

Deheer Hanssens antwoordt dat in de budgetten van 2023 geen nieuwe middelen voorzien om nieuwe missies op te richten. Tot
dusver is de beleidslijn dat missies moeten groeien en het heeft niet veel zin om vanuit het kabinet gewoon nieuwe missies op te
leggen. Missies moeten gedragen zijn.

Deheer Buyse gaat in op het tweede deel van de vragen. Hij stelt dat het afhangt van de definitie van burger. Een deskundige burger
is misschien eerder geïnteresseerd om hieraan mee te werken. Specifieke stakeholders die geraakt moeten worden, moeten
betrokken worden. Dit hangt ervan af over welk onderwerp het gaat: de eerste vraag is altijd wie men bij de missies betrekt.
Misschien is het wel ook een goed idee om naar mensen te luisteren die anders weinig gehoord worden. Hij stelt dat het niet nodig is
dat elke burger zijn specifieke mening zegt, maar dat men vooral moet kijken wie betrokken wil worden.

Deheer Hanssens vermeld verder dat Flanders Technology and Innovation ook het doel heeft om ideeën te verzamelen, dus ze
hopen op input van de universiteiten etc.

Deheer Van Koeckhoven merkt op dat in Nederland duizenden burgers – ook met expertise – betrokken waren bij het creëren van de
missies. Hij stelt zich vragen bij de 5 Europese Missies. Het zijn mooie missies, maar er is nog plaats voor andere missies die daarop
aansluiten.

Deheer Buyse vermeld dat in het kader van de Vlaamse Wetenschapsagenda ook veel verschillende mensen input hebben gegeven,
maar hij is niet zeker of dit de juiste aanpak is.

Bernard De Potter (Vlaamse Milieumaatschappij) heeft een vraag met betrekking tot de intergovernance afstemming
klimaatadaptatie: Hoe maken we concreet de vertaalslag van O&O&I naar de beleidswerktuigen? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat
er een betere koppeling komt?

Deheer Hanssens legt uit dat er langetermijnplannen zijn voor Vlaanderen circulair, maar dat er inderdaad onvoldoende koppeling is
met de missies. Hij merkt op dat dit voorbereidend werk voor 2024 is dat in 2023 voorbereidend gedaan moet worden. De koppeling
moet door de administratie duidelijker gemaakt worden voor het volgende regeerakkoord.

Debat over de toekomstige invulling van missies in Vlaanderen

▪ Ann-Katrien Lescrauwaet (VLIZ)
▪ Bruno Van Koeckhoven (EU Research Affairs Manager, Hogeschool PXL/VHLORA)
▪ Katrien Rycken (Directeur, Stadsbrede vzw Leuven 2030/VVSG)
▪ Karin Sipido (Prof. Cardiovasculaire Wetenschappen, KU Leuven/VLIR)
▪ Koen Repriels (adviseur nationale ACV studiedienst/De Verenigde Verenigingen)

Hoe zou het missiegericht innovatiebeleid in Vlaanderen idealiter vormgegeven worden?

Bruno Van Koekhoven legt uit dat hogescholen altijd al van de burgers en ondernemingen uitgaan en tot nu toe maar matig door de
overheid gefinancierd worden. Ook in het kader van Horizon Europe zijn de hogescholen nog niet goed vertegenwoordigd. Hij uit de
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hoop dat structurele fondsen om internationale financiering aan te werven snel komen. Hij toont zich enthousiast over het
missiegedreven onderzoek en uit de hoop dat de hogescholen er in de toekomst als coming player aan mee kunnen werken.

Koen Repriels uit dat het duidelijk is dat het verhaal nog in de kinderschoenen staat. Hij roept op om het concreet te maken, een
methode te ontwikkelen om missies vast te leggen en de stakeholders te mappen. Hij was nauw betrokken bij het SERV-initiatief via
het ACV. Hij betreurt dat het als middenveldorganisatie moeilijk is om mee aan tafel te zitten. Ze moeten altijd aankloppen terwijl ze
deel van de quadruple helix zijn. Hij vindt dat men out of the box moet denken bij het schrijven van overheidsopdrachten, etc. Deze
instrumenten zouden in de bovenste laag van de lasagne [RED: zie presentatie van Johan Hanssens] moeten komen, want die is
eigenlijk nog niet gelegd. De saus mankeert nog. Hij benadrukt dat de quadrupel helix heel belangrijk is als men draagvlak wil vinden
bij de belastingbetaler. Volgens hem moet het allemaal breder gaan. Niet alleen productiviteit en bbp, maar ook maatschappelijke
relevantie.

Ann-Katrien Lescrauwaet spreekt over de missie “Restore our oceans and waters by 2030” waarbij zij (VLIZ) betrokken is. Ze legt uit
dat het hierbij niet alleen om de oceanen maar ook om rivieren, zoetwatergebieden gaat. De missie is al gestart en moet de blauwe
economie klimaatneutraal maken, vervuiling vermijden en focust ook op de bescherming van de flora en fauna. Hierbij is een zeer
brede waaier aan instellingen, ngo’s, burgers, administratie enzovoort betrokken. Ze vermeldt dat ze een aantal Horizon Europe
projecten gewonnen hebben, maar dat het tegelijk een blessing en een curse is omdat het ambitieniveau voor een redelijk korte
tijdspanne heel hoog ligt. Er zijn ‘coordination support actions’ die drie jaar lang lopen waarbinnen er middelen beschikbaar zijn om af
te stemmen, maar communicatie blijft een probleem. Terwijl communicatie net heel belangrijk is. Ze vermeldt dat ze daarom ook naar
VLEVA kijken. Ze wil weten hoe er in andere missies hiermee omgegaan wordt. Wie benadert de burger etc.? De communicatielijnen
moeten heel snel heel breed gelegd worden. Verder bestaan er in Vlaanderen natuurlijk ook al bepaalde infrastructuren zoals de
speerpuntclusters, maar het kan volgens haar nog meer worden.

Prof. Karin Sipido zegt dat keuzes gemaakt moeten worden. Sluiten wij ons aan bij Europese missies of zetten we eigen missies op?
Volgens haar gaat kritische massa belangrijk zijn. Verder vindt zij het belangrijk om te kijken naar de sterktes van Vlaanderen. Ze
vermoedt dat de keuzes uiteindelijk top-down gaan zijn met blik op de sterktes. Ze ziet nog een vraagteken bij de aansturing van
missies binnen Vlaanderen. Missies zijn niet alleen het domein van innovatie en economie, dus ook de andere beleidsdomeinen
moeten betrokken worden. Ook de sociale wetenschappen en de zorgsector zijn belangrijk, maar eveneens de humane
wetenschappen, vooral dan voor de implementatie. Daarom mogen wij deze disciplines en sectoren niet uit het oog verliezen.

Katrien Rycken vraagt om de prioriteiten duidelijk te zetten en hierbij voorbij de technologische innovatie en voorbij het
commercialiseerbare te kijken. Heel veel van wat er gebeurt, zit onder de waterlijn in de mentale, digitale, te financieren
infrastructuur, het uitdagen van systemen. Als het Vlaams innovatiebeleid hieraan voorbijgaat dan gaan wij volgens haar de clou
missen. Het moet dus ook gaan over waar we waarden aan toekennen. Wij moeten veel meer aligneren over verschillende
beleidsniveaus heen en vooral versnellen. En dat gaat niet alleen over meer geld vinden, maar ook ons beter organiseren. Het is een
zoektocht: we moeten kijken waar de gedeelde missie over alle beleidsdomeinen heen ligt om ons niet tegen te werken. Iedereen
moet aan één zeil trekken en de veranderingen moeten voelbaar zijn voor de mensen, met name in hun dagdagelijkse levens. We
moeten de harten raken en hebben daarom een goede storytelling nodig, anders gaan we de mensen niet kunnen meenemen.

Koen Repriels vraagt de overheid om meer nadrukkelijk op het terrein te komen door stakeholders te mappen etc. en dan “op de
lasagne te drukken tot dat de saus evenwichtig verdeeld is”, dus projecten die niet werken afschaffen, zoals bij missies die
bijgestuurd worden.

Bruno Van Koeckhoven is voorstaander om kleinschalige projecten die al bestaan in Vlaanderen mee te nemen in de missies. Om
mensen mee te nemen moet er niet zozeer een technische focus, maar een maatschappelijke focus komen. Er zou een mogelijkheid
moeten komen eigen discussies te maken, te verbreden. Kanker is bijvoorbeeld een nobel doel, maar zou hij nadenken of je dat niet
zou kunnen verbreden naar “verantwoorde zorg” (waardig ouder worden, langer thuis wonen etc.).

Welke rol zien jullie voor jullie eigen organisaties? En hoe kan jullie organisatie concreet bijdragen aan burgerparticipatie?

Prof. Karin Sipido neemt het voortouw door uit te leggen dat de lasagne eigenlijk geen goed model is om innovatiebeleid uit te leggen
omdat heel veel wisselwerking tussen de verschillende lagen bestaat. Universiteiten integreren al verschillende aspecten, en ook de
humane wetenschappen zijn cruciaal in het missieverhaal. De universiteiten zijn op zich al heel multidisciplinair, alleen zou de
bijdrage van de humane wetenschappen belangrijker moeten zijn. Universiteiten zijn ook goed geplaatst voor burgerparticipatie. Er
lopen al projecten met burgeronderzoek. In haar eigen domein is patiëntenparticipatie heel belangrijk. Patiënten nemen ook deel aan
de ethische commissies en worden als klankbord gebruikt: wat hebben jullie nodig? Ze stelt zich de vraag wie met ‘burgers’ nu
eigenlijk bedoeld wordt: spreken we over representatie van burgers of over experten?

Ann-Katrien Lescrauwaet zegt dat we zeker moeten zijn dat dat burgerparticipatie een meerwaarde heeft en dat wij op het einde
beter gewapend zijn om multidisciplinaire projecten aan te pakken. Ze zijn burgerparticipatie in hun dagelijkse praktijk gewoon,
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bijvoorbeeld bij het tellen van schelpen om klimaatverandering in kaart te brengen, maar er moet een structurele aanpak gevonden
worden voor de missies, die zij vervolgens kunnen meenemen als werkwijze. Ze hebben binnen VLIZ al een sociale wetenschapper
aangeworven om zich hier professioneel mee bezig te houden. De burger hoeft volgens haar niet te weten dat het een missie is. Het
raakt hem als hij het voelt, als hij er beter van wordt. We zoeken naar de meerwaarde voor de burger. Dat moet ons uitgangspunt
zijn. Er is dus nood aan een langetermijnvisie, aan structurele verankering. Ze geeft ook een voorbeeld ervan hoe projecten mis
kunnen gaan als er geen rekening gehouden wordt met de burgers: Er werd een mooi evacuatieplan gemaakt voor overstromingen,
maar zonder burgerparticipatie. Hierbij heeft niemand rekening gehouden met menselijk gedrag, waardoor het project is misgelopen.
Als het evacuatiebootje komt en het huisdier mag niet mee, dan stapt de persoon niet in werkt het plan niet. De burger gaat zich niet
laten evacueren, maar neemt het risico. Daarom vergt het volgens haar goede kennis en boots on the ground. Men moet weten wat
de burgers een meerwaarde vinden.

Bruno Van Koeckhoven vermeldt dat co-creatie altijd al de aanpak van de hogescholen was, lang voordat het een buzzword werd. De
hogescholen hebben volgens hem met weinig middelen veel gerealiseerd en daarom is hij blij over de missies. Hij stelt dat
burgerparticipatie mooi is, maar dat een spreekbuis op het marktplein niet genoeg is. Burgerplatformen moeten meer in de etalage
gezet worden. De GDPR is op dit vlak vaak een struikelblok.

Katrien Rycken voegt toe dat wij nog te veel op eilanden zitten en het ons nog niet voldoende lukt om verbindingen te leggen.
Daarom willen zijn binnen Leuven2030 ook de lessons learned delen. Wat gebeurt er wanneer de uitvoering van het klimaatplan niet
in de handen van het stadsbestuur ligt, maar in de handen van een vzw met gedeeld eigenaarschap? In de raad van bestuur van de
vzw zitten burgers, bedrijven en de overheid. Ze benadrukt ook het belang van vertrouwen: polarisatie is hardnekkig en neemt toe,
maatschappelijke innovatie moet ervoor zorgen dat er terug vertrouwen komt in de overheid. De missies moeten mensen
empoweren, betekenis te kunnen vinden en een eigen rol te kunnen bepalen in het bouwen van de eigen toekomst.

Koen Repriels toont zich jaloers op de Nederlandse en Duitse context vooral in verband met de vakbonden. In deze landen wordt
door de werknemersvertegenwoordiging de werknemer veel meer als stakeholder betrokken. Wat betekent het voor mijn werk
wanneer nieuwe technologieën geïmplementeerd worden? Vanuit zijn rol binnen de Verenigde Verenigingen benadrukt hij het belang
van het tijdig betrekken van de brede maatschappij. Zijn we als maatschappelijke gebruiker klaar voor de technieken en innovaties?

Wanneer zou volgens jullie het nieuwe missiegerichte beleid als succes gezien worden? Wat zijn de KPIs?

Bruno Van Koeckhoven antwoordt dat zij bij de Vlaamse hogescholen een rondvraag hebben gegaan, waarbij het antwoord vooral
was: kijk naar de lange termijn. Hoe is het leven van de burger veranderd en hoe blijft het veranderen? Er moet genoeg aandacht zijn
voor het society readiness level, kennis en vaardigheden van het werkveld en het bereiken van complexe doelgroepen, die niet
makkelijk bereikt worden maar nood hebben aan innovatie.

Katrien Rycken vult aan dat er aandacht moet zijn voor het in beeld brengen van parameters die kwalitatief en niet kwantitatief zijn.
Voor de samenwerking over verschillende beleidsniveaus heen moet de vraag gesteld worden: zijn we beter aan het samenwerken,
zijn we slimmer dan voorheen?

Koen Repriels stelt dat het voor hem er vooral op aan komt dat de concrete missies goed opgevolgd worden, dat er een goede
governance opgezet wordt en (hij herhaalt het nog eens uitdrukkelijk) alles goed opgevolgd wordt. Dragen de programma’s bij tot de
missie die geformuleerd is?

Prof. Karin Sipido zegt dat zij dubbele commentaren hoort: enerzijds wordt de vraag gesteld wat het succes van een missie is, langs
de andere kant denkt zij dat die aspecten die er een succes van maken toch vanaf het begin vast liggen als de missie goed
geformuleerd is. Op niveau van het Vlaamse beleid vindt zij de vraag moeilijker: wat is de bijdrage van Vlaanderen?

Ann-Katrien Lescrauwaet stelt dat de focus momenteel vooral op nieuwe actoren en nieuwe middelen ligt, maar op Vlaams niveau
zou het eerder om het wegnemen van hordes, het openen van nieuwe initiatieven van kennisdeling en het doorbreken van silo’s
moeten gaan.

Hebben jullie een laatste giveaway, tips en tricks om er concreet werk van te maken?

Ann-Katrien Lescrauwaet legt de nadruk op het belang van het zoeken naar meerwaarde en het zoeken van impact. Ze geeft het
voorbeeld van het oplossen van armoede: dat kan je niet op grote schaal doen, het is maatwerk. Dat vergt ook vertrouwen op lange
termijn. Ze denkt niet dat zij met een project van 3 jaar de missies kunnen realiseren. Ze hebben al veel stappen gezet, maar hopen
dat ze verdere stappen kunnen zetten in deze richting: het zoeken van oplossingen op maat voor de burgers. De vertrouwensrelaties
moeten met de burgers op lange termijn gebouwd worden, zowel in projecten als in de reguliere werking.
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Katrien Rycken stelt nog eens dat het belangrijk is om goed na te denken over de governance structuur, want het is ook een soort
leiderschapsuitdaging. Volgens haar moeten we gedistribueerde leiding organiseren. Wie krijgt welk mandaat, wie neemt waar
leiderschap op? Ze breekt een lans voor pledges (beloften), en het publiek maken van engagementen van stakeholders: “I will if you
will.” Het is meer dan het uitvoeren van een som van doorbraakprojecten, het is veel proceswerk, mensenwerk waarvoor er vaak niet
genoeg middelen beschikbaar zijn. Daarom vraagt de aanpak om een experimentele mentaliteit: Het vraagt toewijding om te
proberen en falen niet als falen te zien maar als een bron van leren. De processen moeten openbaar beschikbaar worden, de
puzzelstukjes bij elkaar gelegd worden.

Bruno Van Koeckhoven ziet de hoogste prioriteit in het creëren van een breed draagvlak. Hiervoor moeten financiële instrumenten
om te verbreden, dieper te gaan om nog meer expertise aan bord te halen, voorzien worden.

Koen Repriels stelt dat er ook een nood is aan een gemeenschappelijk jargon om draagvlak mogelijk te maken. Het Vlaams jargon
moet op het Europees jargon geënt worden.

Prof. Karin Sipido vult aan dat communicatie ook in de patiënten-dokter-relatie een probleem is. We moeten dezelfde taal leren
spreken.
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Q&A

Patrik Peeters (Waterbouwkundig laboratorium) vraagt of missies nodig zijn om die quadruple helix doelstellingen te realiseren?
Kunnen we de burger niet in de andere kaders ingang doen vinden? What’s in it for me als onderzoeker om aan een missie mee te
doen, want ik doe misschien liever mijn ding?

Prof. Karin Sipido denkt dat de vraag andersom ligt: de missies hebben de burger nodig. In andere vormen van onderzoek kan je ook
burgers betrekken, maar bij missies zijn ze essentieel door het opzet van de missies an sich. Met betrekking tot het ‘what’s in it for
me’ voegt zij toe dat een individuele onderzoeker kan kiezen een bepaald stukje van een missie mee te nemen. Een individuele
onderzoeker doet geen missie, die is deel van een missie.

Ann-Katrien Lescrauwaet wijst op de tragedy of the commons. Het is een extra last voor onderzoekers, bv. ook bij open data. Het is
meer werk, maar we hebben er tijdens de pandemie veel aan gehad. Maatschappelijke betrokkenheid is een structurele aanpak. Het
actief vertalen van kennis naar de maatschappij is ook een activiteit van de universiteiten, waarop mensen werken. Het is geen
individueel verhaal. Kennis wordt met publieke middelen gerealiseerd, dus het is goed dat die kennis terugvloeit om maatschappelijke
vooruitgang te realiseren.

Katrien Rycken wijst ook op het Leuven 2030 Urban Lab dat als doelstelling heeft zo veel mogelijk masterscripties te bundelen die te
maken hebben met de doelstellingen van Leuven 2030. Hiervoor werken UCL, KU Leuven, imec, etc. samen. De sterktes van
onderzoekers kunnen een rol spelen die zij zich proberen eigen te maken.

Johan Hanssens vraagt waarom er niet meer bottom-up missies zouden komen? Misschien zou dit meer mogelijkheden op korte
termijn geven? Missies die voortvloeien uit de hogescholen, universiteiten, het VLIZ, etc. Ze zouden eigen middelen kunnen
gebruiken om missies te formuleren.

Daarmee sluit het debat af.

De moderator geeft nog mee dat VLEVA en NCP Flanders bij vragen gecontacteerd kunnen worden.
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