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magniet
opdrogen"
Méér ge[d voo r méér ta[ent: daarvoor pleiten onzeVlaamse
onderzoekers bij het Fonds Wetenschappetijk Onderzoek
(FWO). Recent kende deVlaamse regerinB3o miljoen euro
extra toe aan het FWO , maar "dat kan nóg beter", vond
onderzoekster Annemie Bogae rts. Ze ging een gesprek
aan met FWO-topman Hans Witlems.

TFKST KATRIEN VERREYKEN FOTO'S JESSE WILLEMS

e financiering van het
wetenschappeLij k onder-
zoek staat wereLdwijd
onder druk. Erq tastbaar

werd dat in het Amerika van DonaLd Trump,
waar stevig gesnoeid werd in de budgetten.
Dat zette kwaad b[oed bi1 de wetenschappers
en resufteerde onder meer in de Marches for
Science op 22 aprL dit laar. Maar hoe ziet de

situatie er hier rn V[aanderen ult? Moeten we

ons ook zorgen maken?

Geen beter kanaal om ons [icht op te steken
dan brl het FWO het Fonds WetenschappeLlk

Onderzoek. Dat financiert, los van de un ver-
siiaire instelIrngen, ÍundamenteeL weten-

20 vaoaz NE uNrvERSrrErr ANTwERpEN 24 20r 7

schappeIi1k onderzoek rn VLaanderen. Het

FWO wLLop d e manier de rnteruniversitaire
wetenschappelijke competrt e aanmoedigen.
Hans WiL[ems, aLumnus geschiedenis aan

onze universiteit, is sinds enkeLe maanden
de nieuwe secretaris-generaaLvan het FWO

Annemie Bogaerts, professor chem e en kLant

bij het FWO, was in september vor g jaar een

van de irekkers van de grote interuniversitaire
petrtie om meer midde[en voor hei FWO te

krijgen. Aan tafeL met vrager en aanbieder.

OQO prioritair
"AL vóór er sprake was van de Brexit en het

Amerika van Trump had 1e in veel Europese

landen een tendens oTn meer in te zetten op
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Hans
Wi[[ems

Is sinds januari zorT de

nieuwe topman van hel
Fo nd s lVetensch ap peiij k

Onderzoek (FWOJ Hij
werl<te na zijn studie ge-

schiedenis als wetenschap
pelijk m.^dewerker aan onze
universiteil, waar hi1 als
aspiranl van hel FWO oo <

doci-oreerde. In zooT begon
hij als belerdsmederanerl<er bij
het FWO, waar hi1 daarna de

cel Steun aan Onderzoekers

leidde. Willems s getrouwd,
houdt van historische
'ro' riL ' e .- speel ^.ro,r ,r

de plaalselijke fanfare.

An nem ie
Bogae rts
f - o > o-,1 oot ,]oog e.

raar verbonden aan het
Departenrent Chemie en

leidl de onderzoeksgroep
PLAS \lANl. l-laar onderzoei<
locusl op de studie van pias,
ma en plasma oppervla<
inte i'acties door rniddelvan
cornputermodellering en ex
perimenlen. Ze is getrouwd
en moeder van 3 l<inderen

(r9, r7 en r5 jaar] Ze loopl
graag, houdt van lel<ker eten
en reizen.
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het toegepaste onderzoek ten nade[e van
het fundamenteLe onderzoek", steekt Hans
WiLlems van wal. "ln een groot aantal Lan-

den ztln de budgetten voor wetenschappelrjk
onderzoek gedaatd. NormaaL zou drie procent
van het bruto nationaal product Ibnp) naar
investeringen in onderzoek en ontwikkeLing
(0&01 moeten gaan. Dat haLen heeIwat lan

den he[aas nlet. Als er moet gesnoeid worden,
komt wetenschappeLrlk onderzoek gemakkelilk
in het vizrer, maar dat is bi.l ons ge[ukkig niet
het gevaL. In Vlaanderen is onderzoek en ont-
wikkeling aLti.ld een prioriteit geweest en dat
bLLlÍt zo Er is btl ons géen reductie geweest van

het wetenschapsbudget, aLLeen lang ook geen

str.lgrng. let kLimaat tn V[aanderen wordt niet
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zo negatief gepercipieerd aLs in andere landen."

"Wr1 hebben als onderzoekers niet altild dat
gevoel', vindt professor Annemie Bogaerts. " 

De

VLaamse regering voorziet immers veeL meer
geLd voor toegepast onderzoek dan voor funda-
menteel onderzoek. let klopt dat de regering
recent inspanningen gedaan heeft om het pro-
fessorenkorps uit te breiden om tegemoet te
komen aan de stijqende studentenaantaLlen,
maar de geLden zijn niet noemenswaardig
mee gestegen, waardoor de koek in kleinere
stukken moet woTden gedeeLd."

Weinig toekenningen
A[s w-" ki]ken naar het aÍqelopen decennium

is het aantaLFWO aanvragen opvalLend toege-
nomen. De aanvragen voor asptrantschappen
stegen met 75 procent, d e voor postdocs met
51 en d e voor projecten met 73 procent. li/aar
de toekenningen daaLden: de sLaagkans voor
projecten b11 het FWO bereikte vor g jaar een

historisch dieptepunt van 1ó procent Hoe

verklaar je dat?

"Daf het àaa.d. darvtdge-t s toegononet,
duidt er in de eerste plaats op dat het onder-
zoeksLandschap in VLaanderen erg actieÍ is.

Maar helaas is het onderzoeksbudget niet
rnee gestegen , poneert Bogaerts

'De sti.lging heeÍt in de eerste plaats te maken

'-; :

ta:. §
,.1, ,

':ta :.4 ':l&

:,. ,.!§i

i:t;. § '§.
.a... x'.,,t .§

",§i ,.@,
:§ i'ii

I
&

.§ .-1

ra.ia&ËI'
**ffi

,|t$
r.,l*lf

::i

k heb het gevoel dat al mlln tijd gaat naar het schrlven en evalueren van prolecten" stelt Annemie Boqaerts (r.l
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Ik wil het FWO nog
efficiënter make n zodat onze
ond erzoekers zich kunnen
concentreren op wat er echt

::ïi;J::ïii:i.ffi.ï:,J::: roe doer: her onde rzaek
het FWO van de VLaamse rege- Hans Willems
ring 30 miLjoen euro extra zou

met de integratie van de aca-
demische hogeschooLopLei-
dingen in de universiteiten",
vuLt WilLems aan. "Het aantal
studenten dat een universitai-
re studie begint, is ioegeno
men. Meer masterstudenten
komen in aanraking met
wetenschappeLijk onderzoek,
krijgen de mrcrobe te pakken
en wagen hun kans."

"Maar door het feit dat er
maar zo weinig aanvragen
worden toegekend, fnuikt
dat de motivatie weL", vindt
Bogaerts. "Het slaagpercen-
tage Ligt voor internationale
projecten nog veel Lager, voor
het Horizon 2020-programma
van de Europese Unje is er
voor sommige kanaLen maar
een sLaagkans van 3 procent.
Soms heb ik het gevoeL dat
aL miln tljd gaai naar het
schrijven en evaLueren van
projecren, en naar or-derw,js.
We zijn destilds prof gewor-
den o'ndat we goed waren ir
onderzoek, maar daar kornen
we qewoon niet meer aan toe.

lk zat laren in toekenningscommissies van
het FWO en ik vond het aLtrld zeer spiltig dat
we erg goede projecten niet konden betoe_
Lagen omdat er gewoonweg niet voLdoende
budget was."

30 miljoen extra
GeLukkig is er beterschap in zicht. Annemie
Bogaerts startte samen met een aantaLcolle-
ga's van de vier andere VLaamse universrteiten
een petitie om meer middeLen van het FWO
te genereren, en die actie wierp vruchten af.

''Ruim ó000 academici tekenden de petitie,
over de universiteiten heen. Toen de petitie
nog voLop Liep, werden we al op het kabinet

krijgen, waardoor hei in 20,17 kan rekenen
op 350 miljoen euro. Goed nieuws uiteraard,
maar nog steeds te weinig."

"Wat wéL positieÍ is", vindt WitLems, "is dat
die 30 miLloen niet'geLabeLd'werd, maar
dat die kan ingezet worden voor de verster-
king van het fundamenteeL wetenschappeLijk
onderzoek binnen de open competitie. Naar
2019 ïae heeÍt minister Muyters bovendien
nog een extra 80 miLjoen in het vooruitzicht
gesteLd Die extra geLden zuILen ongetwij-
feLd een invloed hebben op de sLaagcilfers
voor de reguliere projecten. Dankzi.l de extra
mlddelen is de slaagkans voor de postdocs
al gestegen naar 27 proceni. We mikken op
een slaagkans van 30 procent voor zowel
projecten aLs mandaten, omdat dat ons toe-
Laat een voLdoende strenge selectre door te
voeTen die kwaLiteit garandeert en toch aan
de onderzoekers het signaaL geeft dat het
de moeite Loont een aanvraag in te dienen.'

Dat exacte wetenschappers met het meeste
geLd gaan Lopen en humane wetenschappers
in de kou bLijven staan, kLopt echt niet voLgens
Willems "We werken met geLijke sLaagkansen
voo. aLLe oiscipL,nes. De man,er waarop we de
sLaagcijfers berekenen, voorkomt trouwens
een scheefgroei."

Hervormingen
0ok bjnnen het FWO zeLf beweegi er heeL
wat. "ln het regeerakkoord stonden al wat
hervormingen ingepLand die we nu volop
aan het uitvoeren zi1n", Licht WiLLems toe. "ln

de toekomst wiLLen we onze procedures nog
eff iciënter laten verlopen. DoeL is om een
aanvrager zo snel mogelilk te Laten weten of
de aanvraag is goedgekeurd en een duideLijke
motivatie te geven bij een eventuele aÍkeuring.
We wiLLen de externe peerreviews optimaLi-
seren en interviewprocedures invoeren bij de

pre- en postdocs, zodalztl hun project Live

kunnen komen verdedigen voor een (interl
nationa[e jury. 0ok wiLLen we in de toekomst
het aantaL prolecten dat een onderzoeker
bij het FWO heeft lopen, Limiteren tot twee."

"Maar dan moet het budget voor die projec-
ten weL substa ntieeL verhoogd worden, want
anders wordt het moeiLijk om onze onder-
zoeksgroepen draaiende te houden", bedenkt
Bogaerts.

''We hopen echt dat aLs de procedures efÍtci-
enter verlopen en de poLitiek ziet dat we ons
engagement zijn nagekomen, dat dan het
budget ook zaLstijgen", zegt WiLLems hoopvol

Geld via schenkingen
Hans WiLLems weet aLs geen ander hoe onder-
zoekers soms creatieÍ uit de hoek moeten
komen om voLdoende financiering voor hun
projecten te vinden, want ooit zat hij zeLf aan
de andere kant toen hij doctoreerde in de
geschiedenis.

"lk was onderzoeker in een kleine onder-
zoeksgroep en heb aan den Lijve ondervonden
dat 1e inventief moet zijn om aan de nodige
geLden te komen. Ik deed onderzoek naar
economische geschiedenis, waardoor we
geLukkig ook funding via het bankwezen en
de FinancieeI Economische IiTd Loskregen."

Moeten aLternatieve geLdstromen - uit de
bedrijfswereLd en via schenkingen en erfe-
nissen - geen grotere rol gaan speLen om
eventueLe tekorten vanuit de overheid op te
vangen?

"De bedrijfswereld sponsort vooraL toeqepast
onderzoek", weet Bogaerts. "Dat is voor hen
direct nuttig. FundamenteeLonderzoek is even
waardevol, maaT er is niet meteen een return
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ONVËRANDERD BUDGET "De koek moet in kte nere stukken worden verdeeld", zegt Bogaerts [1.).

on investment HoeweI het wereLdwilde web Al merktWiLLems ook hterstiLaan een kente-

bilvoorbeeLd ontstaan s doorf undamenteel ring. " k had on[angs een man op bezoek die

onderzoek naar eLementairedeeLtlesfys ca." het FWO n z jn testament w Lde laten opne-

men omdat hij besefte dat er fundamenteeI
onderzoek nod q was om echt vooruitgang te

''We zetten vanult het FWO echt weL in op boeken bil bepaa[de aandoeningen."

schenkrngen en Legaten", weet WiLLems.
"Maar het blilft een erg beperkt stukle b n-

Walen geven meer

nen de voLLedige FWO-portefeuiILe Zo ziln

we een concTete campagne gestart naar
notarissen toe. Het vaLt ons trouwens op dat

het deeL giften en legaten in WaLLon ë sub

stantieeL hoger Iigt dan n Vlaanderen. 0nze

Waalse tegenhanger, het F R S -FNRS, haa[t

een substantieeL deeL van z ln werking uit
giften. De grote lieÍdadighe dsshow op RTL,

TéLévle de WaaLse pendant van de Kom op

tegen Kanker-show - leverde d t iaar maar

[iefst 11 m Lloen euro op die ÍntegraaI naar

ÍundamenteeL onderzoek gaat. Ter vergelil-
king: Kom op tegen Kanker bracht maar3,2

mil.loen euro op, waarvan 1 mi[joen euro

ingebracht door de VLaamse regering via

het FWO om. We hebben hier in Vlaanderen

bLilkbaar minder de mentaliteit om geLd te

geven voor fundamenteeL wetenschappelijk
onderzoek "
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Rustig vaarwater
Vóór de aanste[ing van Hans W L[ems zat

het FWO even rn woelge wateren, met de

poLem ek rond voorganger -Jurgen Tack, d e

onts[ag moest nemen toen ultLekte dat een

prestig euze prijs die hij zogezegd ontvan

gen had, n werkelilkheid noo t had bestaan

Daarna raakten de V[aamse regering en de

universrteiten het niet eens oveT de samen-

ste[Ling van de nieuwe raad van bestuur Maar

met Wi[[ems aan het hoofd heeft het FWO een

goede manager die het onderzoeksÍonds in

rust ger vaarwate[ laveert.

"Het FWO is aLtild een onderzoekersvrien-
deL lke inste[Ling geweest', v ndt WilLems

"AL[es wat we doen, doen we voor en door
onderzoekers. lk v nd het beLangrijk om goed

naaT onze onderzoekers te Luisteren om te
weten wat de noden zi.ln en hoe we daar een

qedeqen antwoord op kunnen bleden. lk w l

de admin strat eve inspanningen tot een mini-

mum beperken, zodat onze wetenschappers
zich kunnen concentTeTen op wat er echt toe

doet, nameLjk het onderzoek. Het VLaamse

onderzoek is internationaaL toonaangevend.

D e bron aan nieuwe deeën en innovat es

mag n et opdrogen.'
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