Toespraak Lieven Danneels, voorzitter VARIO
Nieuwjaarsreceptie 23 januari 2020
Geachte mevrouw de
genodigden en collega’s,

viceminister-president,

Vlaamse

parlementsleden,

Beste vrienden,
Ik wil beginnen met u een gezond, succesvol en innovatief 2020 te wensen.
Uiteraard volgt daarmee de traditionele terugblik op het voorbije jaar. 2019 was
een sleuteljaar niet alleen voor VARIO; er trad een nieuwe bestuursploeg aan in
de Vlaamse Regering onder leiding van minister-president Jan Jambon. We zijn
bijzonder blij dat onze nieuwe voogdijminister, mevrouw Hilde Crevits, tijd heeft
vrijgemaakt om hier aanwezig te zijn en haar nieuwjaarsboodschap voor VARIO
over te maken. Dat appreciëren we ten zeerste. Ik ken haar als een gedreven
streekgenoot met wie we de komende jaren heel graag en constructief willen
samenwerken.
Het doet me ook plezier zoveel Vlaamse parlementsleden te mogen verwelkomen.
Tijdens onze recente kennismakingsronde langs de verschillende fracties konden
we op veel belangstelling rekenen, ook van de nieuw verkozenen, en we zijn blij
dat zij onze relatie warm willen houden.
Uiteraard was VARIO benieuwd naar het nieuwe regeerakkoord, welk gewicht
kregen wetenschap, innovatie en ondernemen? Wat was de impact van VARIO?
[…]
We kunnen – denken we - heel tevreden zijn. De geest van ons Memorandum en
onze adviezen kunnen we duidelijk ontwaren in het nieuwe bestuursakkoord en
de beleidsnota. De ambitie voor een top-5 kennisregio; het aanhouden van het
groeipad met deze keer 250 miljoen euro tegen 2024, en dit in een moeilijke
budgettaire context; de transversale gedachte van innovatie waarbij innovatie in
het DNA zit van de volledige Vlaamse Regering en haar voltallige administratie;
de slimme, efficiënte en effectieve inzet van middelen voor meer impact; de uitrol
van een strategie voor internationaal toptalent….

www.vario.be

Er zit ook continuïteit in het beleid wat maakt dat ook wij kunnen verder
bouwen op het werk dat we al hebben in gang gezet. Ik verwijs naar het
conceptueel kader dat we in 2019 hebben ontwikkeld voor het opstellen van KPIs
om de top-5-ambitie van Vlaanderen op te volgen, en waar we nu op vraag van
minister Crevits een vervolgadvies zullen aan toevoegen met een concrete set van
kwaliteitsvolle indicatoren. We hebben ook een rapport klaar met een analyse
over de positie van Vlaanderen ten overstaan van de top van kennisregio’s met
gedetailleerde gevalstudies van Zwitserland en Singapore. Deze zal dienen om een
roadmap uit te stippelen om Vlaanderen naar die top-5 positie te loodsen tegen
2030. Beide adviezen zijn uiteraard sterk aan elkaar gekoppeld.
U ziet mevrouw de minister, wij zijn net als u zeer gedreven. Vlaanderen kan de
top halen tegen 2030, dat is zonder twijfel een haalbare kaart. Ons
innovatiesysteem heeft veel potentieel, andere Europese regio’s hebben het ons
voorgedaan, samenwerking is de boodschap... De holistische aanpak vindt u dan
ook als duidelijke lijn terug in onze adviezen. Samenwerking over de
beleidsdomeinen heen en samen met het werkveld zal ons leiden naar ons doel:
duurzame groei, welvaart én welzijn voor iedereen. Wetenschap, innovatie en
ondernemen zijn hierin uiteraard onontbeerlijk.
Dit gezegd zijnde brengt me naadloos bij een aantal andere belangrijke highlights
uit 2019:
- In december waren wij voor het eerst gastheer voor de jaarlijkse ‘Autumn
meeting of Science and Innovation Councils in Europe’ waar de voorzitters en
secretarissen van onze collega adviesraden uit Europa samenkomen om te
leren van elkaars ervaringen. We zijn fier dat wij als regionale adviesraad een
volwaardige partner zijn in dit netwerk. Er waren 10 landen aanwezig,
waaronder alle toppers uit ‘het noorden’: de Scandinavische landen, Nederland,
Duitsland, maar ook Zwitserland, Oostenrijk, … Dit jaar was het thema
‘mission-oriented innovation policy’. En alhoewel dit al een jaar geleden werd
vastgelegd, zal dit ons nu goed van pas komen bij ons adviestraject op vraag
van minister Crevits voor een kader voor het maken van gedragen keuzes
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voor een dergelijk missiegericht beleid. We hebben al een preview gekregen
van hoe onze voorbeeldlanden daar mee omgaan;
- Ons jaarlijks VARIO-Colloquium, ook al rond missiegericht innovatiebeleid en
opgevat als kick-off voor het nieuwe VARIO-adviestraject, was een
succesverhaal ondanks de staking van de spoorwegen;
- De inspiratiemissie naar China – Beijing, Shanghai en Shenzhen - in het zog van
de Belgische economische missie was een echte eyeopener. De ‘lessons learned’
zullen zeker van nut zijn voor onze toekomstige adviezen;
Dat brengt mij bij wat de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement mag
verwachten van VARIO in 2020:
Ik vermeldde al de set indicatoren, de roadmap naar de top-5, het kader voor
gedragen keuzes voor missiegericht innovatiebeleid. Hierin zullen we ook
aandacht besteden aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde
Naties.
Want ik wil hier nog benadrukken dat niet enkel de plannen van de nieuwe
Vlaamse Regering belangrijk zijn voor ons, maar ook die van het federale, het
Europese en het mondiale niveau. Voor onderzoek, innovatie en ondernemen is
het immers essentieel om maatregelen op verschillende niveaus goed op elkaar af
te stemmen, en ook om (samen) te wegen op de Europese besluitvorming, ik
verwijs hier o.a. naar de nieuwe Green Deal van de nieuwe Europese Commissie.
Ook de vraag van de minister naar een referentiekader voor de IPCEIs – de
Important Projects of Common European Intrest – kadert hierin.
Ook het belang van private O&O verliezen we niet uit het oog. In de loop van
2020 kan de Vlaamse Regering een nieuw VARIO Advies verwachten rond het
aantrekken van buitenlandse O&O-centra. Naast de publieke 1%-norm voor O&O,
is er immers ook de 2% norm voor de private middelen.
U hoort het: een hele boterham waarvoor we ook in 2020 rekenen op de inbreng
van u allen als belangrijke partners van VARIO.
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Om af te sluiten nog een woord van dank. In de eerste plaats aan de minister en
haar kabinet, de parlementsleden, de verschillende partners en experts uit het
werkveld, de partners uit ons beleidsdomein, het Departement EWI, VLAIO, FWO,
PMV. Mijn dank gaat ook uit naar mijn collega-VARIO-raadsleden en de VARIOstaf. Ten slotte ook dank aan u allen voor uw aanwezigheid en steun.
Laat ons nu klinken op 2020 dat een boeiend jaar beloofd te worden.
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