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Doel/Niche van het TBM-programma

Financiering van een specifieke subniche binnen het
biomedisch onderzoek:

Late-stage toegepast biomedisch onderzoek dat tot doel
heeft de Vlaamse gezondheidssituatie te verbeteren (door
ontwikkeling van een verbeterde therapie, diagnose en/of
specifieke preventie), en waarin de industrie op dit
ogenblik niet geïnteresseerd is wegens commerciële
redenen.
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TBM Niche: Vier basiscriteria

1. Biomedisch onderzoek naar een nieuwe therapie, 
diagnose en/of specifieke preventie.

2. Onderzoek dat zich reeds ver in het traject van 
ontdekking tot toepassing bevindt  focus op vertaling 
van bevindingen naar kliniek, niet op de novo
kenniscreatie. Proof-of-concept werd reeds bereikt.

3. Meerwaarde voor de Vlaamse gezondheidssituatie 
met minstens een positieve medische impact voor een 
bepaalde patiëntengroep.

4. Geen of zeer beperkte industriële interesse.
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Criterium 1: Bijdrage tot vernieuwde 

therapie/diagnose/specifieke preventie

Wat past niet in het TBM-programma:

 Onderzoek om de algemene gezondheidssituatie te 
verbeteren

 Epidemiologische studies 

 Evaluatie van gezondheidsorganisaties

 Vergelijkende studies tussen bestaande medische 
procedures, therapieën of diagnose technieken

 Overbrengen van een in het buitenland gehanteerde 
therapie of diagnose naar Vlaanderen

 …
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Criterium 2: Positie in het traject: Vertaalstadium & 

ver in traject van onderzoek naar toepassing

Wat past niet in het TBM-programma:

 Fundamenteel onderzoek (de novo kenniscreatie)

 Basisonderzoek dat zich nog ver van een klinische
toepassing situeert (nog geen proof-of-concept)

 Zuivere implementatie activiteiten

 Marktonderzoek m.b.t. utilisatie van de projectresultaten

 …
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Criterium 3: Meerwaarde Vlaamse 

gezondheidssituatie

Wat past niet in het TBM-programma:

 Onderzoek gericht op ziekten die niet in Vlaanderen 
voorkomen

 Onderzoek naar nieuwe therapieën die een 
comfortverbetering nastreven, doch geen positieve 
medische impact teweegbrengen
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Criterium 4: Afwezigheid industriële interesse

Wat past niet in het TBM-programma:

 Onderzoek gericht naar een specifiek bedrijf (O&O).

 Onderzoek waar de aanvragers nu nog geen transfer naar de 
bedrijven wensen om later betere condities te kunnen 
afdwingen van de bedrijven.

 Onderzoek waarin de bedrijven momenteel nog niet 
geïnteresseerd zijn omwille van het wetenschappelijke risico 
(in strijd met criterium 2, SBO).

 Onderzoek waarin een Vlaams of buitenlands bedrijf
geïnteresseerd is. 

 Onderzoek waarvoor het opportuun is om een spin-off bedrijf
op te starten zodra financiële middelen gevonden worden.

 Onderzoek waarvoor vandaag redelijkerwijs industriële 
interesse verwacht kan worden, maar waarin de industrie 
wegens de economische crisis niet wenst te investeren.

 Het ontwikkelen van medische apparaten (medical devices) 
waarvoor er industriële interesse bestaat. 
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Criterium 4: Afwezigheid industriële interesse

Afwezigheid van industriële interesse door 
bedrijfseconomische/commerciële redenen:

 Geen mogelijkheid tot octrooieren

 Geen gestandaardiseerd product mogelijk 
(patiënt-specifiek product, vb. celtherapie, tissue engineering)

 Lage winstmarges

 Te hoog commercieel risico 
(vb. gentherapie, xenotransplantatie)

 Te kleine patiëntenpopulaties
(‘return on investment’ te klein)
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TBM-programma: doelgroep 

 Aanvragers: 

 Non-profit O&O actoren: universiteiten, ziekenhuizen, 
hogescholen, onderzoeksinstellingen

Aandeel niet-Vlaamse aanvragers max. 20% van de totale begroting.

 Bedrijven niet toegelaten

 Consortium mogelijk, maar aanwezigheid Vlaams 
ziekenhuis vereist:

 Gezien focus op vertaling naar klinische toepassingen

 Inhoudelijke bijdrage & >10% van de totale begroting
(motiveer!)

 Grote onderaannemers (> €8.500):

 Bedrijven toegelaten

 Routine taken, zonder creatieve input

Max. 30% van de totale begroting.
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TBM-programma: begroting en subsidie

 Projectbegroting: tussen €250.000 en €1.000.000

 Duur: 2 tot 4 jaar 

 Subsidie: 100%



TBM-programma: nieuw: 

Samenwerking met begeleidingscommissie

Vanaf de start van elk TBM project dient een 
begeleidingscommissie te worden samengesteld van 
maatschappelijke spelers die later betrokken worden in het 
verdere utilisatietraject

Doel:

- Vanaf projectgenese interactie stimuleren met relevante 
maatschappelijke spelers

- Effectieve implementatie en verspreiding van 
projectresultaten stimuleren

- Impact TBM projecten vergroten 

- TBM programma (nog) beter afstemmen op het doel 
(bijdragen tot de implementatie van nieuwe therapie/diagnose/preventie)
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TBM-programma: begeleidingscommissie

Rol:

Vertaling van resultaten naar klinische toepassing 
ondersteunen, zowel vanuit regelgevend als 
patiëntenstandpunt

bv. aangeven van praktijknoden/knelpunten, discussie 

projectaanpak, mee uitwerken en voorbereiden van de vertaalslag 
naar de klinische praktijk, opties voor terugbetaling…

Actieve betrokkenheid tot de implementatie en 
verspreiding van projectresultaten 

oa. via advies m.b.t. haalbaarheid van utilisatie tijdens project: 

protocolwijziging, helpen bij inclusieproblemen, …
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TBM-programma: begeleidingscommissie

Wie?

15* zonder interesse zelf te ontwikkelen, 
cfr. criterium afwezigheid van industriële interesse 



TBM-programma: begeleidingscommissie

16

Vereisten:

• Minstens 2 leden (~relevantie & noden project)

• Vroegtijdige pro-actieve tweerichtingsinteractie met 
begeleidingscommissie is cruciaal; motiveer:

– interacties voor projectindiening (voortraject) & impact op het project

– meerwaarde van elk lid van de commissie

– uiteindelijke rol in utilisatie (natraject)

• Per lid een gemotiveerde intentieverklaring tegen deadline 
voor indiening, getekend door rechtsgeldig 
vertegenwoordiger

• Minimale interactiefrequentie: jaarlijks
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Voorgaande TBM-oproepen: overzicht

Oproep Beschikbare 
begroting (€)

Aantal ingediende 
projecten 

Totaal ingediende 
begroting (€)

Aantal 
gesteunde 
projecten 

Slaagkans

2006-2007 I 5 M 23 12 M 7 42%

2006-2007 II 5 M 46 26 M 9 19%

2007-2008 6 M 42 23 M 11 26%

2008-2009 6 M 32 17 M 11 35%

2009-2010 5,7 M 45 27 M 9 20%

2010-2011 5.4 M 45 31 M 8 18%

2011-2012 6.7 M 31 21.5 M 9 32%

2012-2013 6.8 M 42 32 M 9 21%

2013-2014 6.8M 41 29M 8 24%

Overzicht gesteunde TBM projecten: www.innovatienetwerk.be (projecten-TBM)

http://www.innovatienetwerk.be/
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TBM Oproep 2012-2013: Projectindiening

 Programmabudget: ca. €6,8 miljoen

 Deadline indiening: 18 februari 2015 om 12:00

 Indienen volgens aanvraagtemplate op de website
 Elektronische submissie (tbm@iwt.be of CD-rom)

 Verplicht Engelstalig

 Max. 25-30 blz projectbeschrijving

 1 word of pdf file: projectidentificatie & -beschrijving

1 excell file: begroting

1 pdf file: bijlagen

mailto:tbm@iwt.be
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Projectindiening: Aanvraagtemplate

 Deel 1: Projectidentificatie

 Projectsamenvatting

 Administratieve gegevens aanvragers (aanvrager=rechtspersoon!!)

 Deel 2: Projectbeschrijving

 “Fit” in het TBM-programma

 Situering t.o.v. state of the art & projectdoelstellingen 

 Gebruik/utilisatie van de projectresultaten

 Werkprogramma

 Expertise

 Deel 3: Projectbegroting

 Projectbegroting voor elke aanvrager

 Totale projectbegroting

 Deel 4: Bijlage(n)

 Ondertekende intentieverklaringen van alle aanvragers 

 Verklaring van de projectleider

 Gemotiveerde intentiebrieven van leden v/d begeleidingscommissie

 Goedkeuring Ethische commissie (indien relevant) 

 Offertes voor onderaannemers > € 8.500 (indien relevant)

Incl. 
Meerwaarde/Relevantie
Interactie met begeleidingscommissie
Impact
Rol in natraject
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Projectindiening: Opmaak van de Begroting 

 Zie documenten op website (www.iwt.be/subsidies/tbm)

 Algemeen IWT kostenmodel

 Aanvraagtemplate: excel bestand

 Projectbegroting = som van de begrotingen van alle
aanvragers

 De begroting per aanvrager is opgedeeld in: 
 Personeelskosten

 Overige kosten

- Directe kost = werking + uitrusting (afschrijvingskost)

- Indirecte kost = vaste kost / overhead

http://www.iwt.be/subsidies/tbm


Projectindiening: Opmaak van de Begroting

 Personeelskosten:
- Enkel personeelsleden (werknemersstatuut) die 

onderzoeksactiviteiten uitvoeren op het project 

(secretariaat hoort bij indirecte overige kosten/overhead)

- Reële bruto loonkost (barema)

- Geen dubbele financiering

- Kosten voor werknemers gebaseerd op offertes (vb. consultants) 
horen bij overige kosten of grote onderaannemers (> €8.500), tenzij
langlopend engagement

- Artsen die op zelfstandige basis in een ziekenhuis werken mogen in 
de personeelskosten worden opgenomen

 Overige kost (incl. overhead kost!)
– Enkel reële kosten, gerelateerd aan het project (realistische 

inschatting)

– Motiveer directe kosten (vb. materialen, uitrusting, IT-kosten, 
reiskost, afschrijving onderzoeksapparatuur, onderaannemers, …)

– Max. €40.000/mensjaar (waarvan indirecte kost max. 
€20.000/mensjaar)
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Projectindiening: Opmaak van de Begroting

 Grote onderaannemer (> €8.500):
– Geen eigen valorisatie rationale, geen eigen risico, geen recht op 

projectresultaten

– Marktprijs (volledige kost + marge)

– Kostendriver nodig (motivatie en schatting aantal mm voor specifieke 
taken)

 Grote kost:
– Uitzonderlijk (zeer dure testen, zoals beeldvorming, sequencing, …)

– Relevant en noodzakelijk voor het project

– Enkel geaccepteerd wanneer deze kost niet in andere 
kostencategorieën kan ondergebracht worden

– Gedetailleerde motivatie vereist (offertes)
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Projectindiening: Opmaak van de Begroting

 Begeleidingscommissie:
 Geen eigendomsrechten op de projectresultaten

 Geen financiering mogelijk voor:

- uitvoeren v/h voortraject (interactie voor indiening)

- deelname aan de begeleidingscommissie (vergoeding voor deelname)

- uitvoeren natraject (verdere ontwikkelings/implementatie 
activiteiten & verspreiding van TBM-projectresultaten)

 Activiteiten tijdens de projectduur -verbonden aan utilisatie achteraf-
kunnen voor steun in aanmerking komen voor zover hun aandeel
beperkt is: oa. vergaderingen met de begeleidingscommissie, …
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Behandeling van een TBM-projectaanvraag
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Evaluatieproces: Ontvankelijkheidsanalyse

1. Ontvankelijkheid

 Voorzien voor RvB van maart 2015

Ontvankelijkheidscriteria:

 Binnen tijdslimiet en volgens 'format‘

 Formele beperkingen (budget, duur, consortium, …)

 Opgepast: Vergeet de intentieverklaringen niet!!

 Minstens begeleidingscommissie van 2 leden, met 
gemotiveerde intentieverklaring voor elk lid
 Ondertekend door rechtsgeldig vertegenwoordiger

 Specifieke meerwaarde van projectresultaten voor elk lid (↔
algemene interessebetuiging)
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Evaluatieproces: Selectie

2. Preselectie (enkel indien te groot aantal dossiers)

 Op basis van de "fit" met de TBM 
programmadoelstellingen (cfr. 4 criteria)

 1 TBM expertencommissie

3. Finale selectie

 O.b.v. "fit" in het programma & "klassieke" 
kwaliteitscriteria

 Expertencolleges; korte interactie met aanvragers

 RvB van juni 2015



Finale evaluatieronde: criteria

Scorerooster

 Het TBM-scorerooster is opgebouwd uit twee assen met 
een gelijk gewicht:

- Wetenschappelijk-technologische kwaliteit

- Maatschappelijke utilisatieperspectieven
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Finale evaluatieronde: Criteria wetenschappelijke 

kwaliteit

1. Focus van het project op de ontwikkeling van een nieuwe 
therapie, diagnose en of specifieke preventie van een 
welbepaalde ziekte (FIT)

2. Situering van het project in het traject van ontdekking 
naar toepassing (FIT)

3. Bijdrage tot de state-of-the-art/wetenschappelijk belang

4. Relevantie van de wetenschappelijke benadering voor 
het behalen van de wetenschappelijke doelstellingen

5. Balans tussen risico’s en haalbaarheid van de 
wetenschappelijke projectdoelstellingen

6. Kwaliteit projectplan + beheer

7. Competentie en infrastructuur



1. Relevantie van het project voor het behalen van de 
utilisatiedoelstelling

2. Intrinsieke haalbaarheid van de utilisatiedoelstelling

3. Verwachte impact voor de individuele patiënt (FIT)

4. Verwachte omvang van het maatschappelijk potentieel 
voor Vlaanderen (FIT)

5. Afwezigheid industriële interesse (FIT)

6. Kwaliteit en haalbaarheid van de utilisatie-aanpak

7. Competentie en track record naar transfer en utilisatie
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Finale evaluatieronde: criteria maatschappelijke 

utilisatieperspectieven

Begeleidingscommissie:
- Interactie
- Relevantie/Meerwaarde
- Rol in natraject
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Opvolging: IWT Overeenkomst

 De overeenkomst behandelt:

- IPR: aanvragers zijn in principe eigenaar 

- Samenwerkingsovereenkomst tussen de aanvragers 
(indien van toepassing)

- Voorwaarden voor betaling

- Vereiste verslaggeving aan IWT

- Begroting

- "Innovatiedoel" van het project
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Betalingen

 Half-jaarlijkse voorschotten

 Eindschijf op basis van financieel verslag: gebaseerd 
op verificatie van de kosten
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Verslaggeving

 Half-jaarlijks voortgangsverslag: 

 Kort wetenschappelijk verslag

 Jaarlijks een prestatietabel (personeelsinzet in mm) 

Koppelen aan opvolgvergadering: 
interactie met begeleidingscommissie & IWT adviseur

 Eindverslag

 Wetenschappelijk verslag

 Verslag over utilisatieperspectieven

 Financieel verslag incl. prestatietabel

 Workshop

 Voorstelling van TBM-resultaten

 Niet-confidentiële samenvatting projectresultaten
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Tips

 Lees aandachtig de documenten op de website en contacteer 
IWT bij vragen (02/432.42.33; tbm@iwt.be)

 Start tijdig uw interactie met de begeleidingscommissie

 Stuur tijdig een abstract van uw projectvoorstel naar 
tbm@iwt.be om een idee te krijgen over de fit van het 
beoogde project in het TBM-programma

 Onderbouw duidelijk de fit van het project in het TBM-
programma

 Zorg er voor dat uw project een duidelijke focus heeft

 Zorg er voor dat de wetenschappelijke doelstellingen goed 
afgestemd zijn op de utilisatiedoelstellingen

 Neem contact op met eventuele ondersteunende diensten 
van uw organisatie die u kunnen helpen om aspecten zoals 
utilisatieplanning, begroting en statistiek op een goede 
manier uit te werken 

mailto:tbm@iwt.be
mailto:tbm@iwt.be
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Tips

 Besteed voldoende aandacht aan 

 poweranalyse (klinische studies) 

 een goede patiëntenrecruteringsstrategie (dropouts, 

haalbaarheid)

 Utilisatieplanning (te doorlopen stappen na project om 

patiëntenpopulatie te bereiken)

 Bereid de begrotingsopmaak goed voor (vergeet de overhead 

kosten niet op te nemen in de begroting)

 Laat elke “intentieverklaring” tijdig ondertekenen door de 
gemachtigde van de instelling
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mailto:ms@iwt.be
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mailto:mc@iwt.be
mailto:dv@iwt.be
mailto:hdb@iwt.be
mailto:kika@iwt.be
mailto:lbi@iwt.be
mailto:al@iwt.be


Koning Albert II-laan 35, box 16, 

B-1030 Brussel

Tel.: +32 (0)2 432 42 00

Fax.: +32 (0)2 432 43 99

E-mail: info@iwt.be

www.iwt.be

agentschap voor Innovatie

door Wetenschap en Technologie


