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Bericht van onze CEO
"Als wereldleider in nano-elektronica en digitale technologie streven we naar het onmogelijke
en mikken we op disruptieve innovatie. Ons doel is het maximaliseren van de sociale impact
door slimme, duurzame oplossingen aan te reiken die de levenskwaliteit verbeteren. Bij imec
geven we de toekomst vorm."
Innovatie is een van de belangrijkste pijlers in het aanpakken van de uitdagingen waarmee
de samenleving, de overheden en de bedrijfswereld worden geconfronteerd. Het is ook een
van de beste benaderingen om de wereld beter te maken. Maar echt innovatieve oplossingen
worden niet van de ene dag op de andere gevonden. Ze komen evenmin voort uit één enkele
expertise of technologie. Ze zijn het resultaat van een lang proces van slimme vragen stellen,
expertise in een ruime waaier van domeinen combineren en wetenschappelijke en technische
doorbraken bereiken.
In de veertig jaar sinds zijn oprichting heeft imec altijd op die baanbrekende technologieën
gemikt. Zo bevat vrijwel elke computerchip vandaag technologie die is ontstaan uit het O&Owerk van imec. Bovendien heeft imec zijn expertise in toepassingsgericht onderzoek in een
hele reeks domeinen altijd uitgebreid, net als zijn netwerk van partners.
Vandaag staan we op de drempel van de vijfde disruptieve innovatiegolf. De eerste vier golven
(industrialisering, technologie, elektronica en digitalisering) hebben onze wereld radicaal
hervormd op manieren die we allemaal herkennen. De golven hebben elkaar niet zozeer
vervangen, maar aangevuld. De opkomende vijfde golf – de deeptech-golf – is gebaseerd op
een convergentie van verschillende technologieën en expertises, zoals elektronica, artificiële
intelligentie, moleculaire engineering, nanotechnologieën enz. en kan onze wereld ingrijpend
transformeren.

Luc Van den hove
Voorzitter & CEO imec

Imec is een speler van wereldniveau in O&O rond deeptech. Het benut zijn expertise om
te innoveren in domeinen als gezondheidszorg, voeding en landbouw, duurzame energie,
mobiliteit, logistiek, ICT ...
Met deze achtergrond zijn wij optimistisch over de toekomst. In een wereld waarin digitalisering
diep verankerd is in de samenleving, willen wij de drijvende kracht van verandering zijn. Samen
met onze lokale en wereldwijde partners, bedrijven, overheden, academische instellingen en
onderzoeksorganisaties, werken wij aan de volgende golf van innovaties die ons allen zullen
helpen om een beter en duurzamer leven te omarmen.
Met dit eerste uitgebreide duurzaamheidsverslag wil imec een inkijk geven in de
duurzaamheidsinspanningen van de organisatie. We belichten de initiatieven in onze
kernactiviteiten die bijdragen tot een positieve impact op de mens en het milieu, en op de
dagelijkse werking in onze organisatie.
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1. Imec als katalysator voor een
duurzame groei
1.1 Bij imec geven we de toekomst vorm
Imec is een wereldwijd toonaangevend onderzoeks- en
innovatiecentrum voor nano-elektronica en digitale technologie.
De combinatie van ons alom geprezen leiderschap in
microchiptechnologie en onze diepgaande expertise in software
en ICT maakt ons uniek. We benutten onze infrastructuur van
wereldklasse en ons lokale en globale ecosysteem in uiteenlopende
sectoren om baanbrekende innovaties tot stand te brengen in
domeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit,
logistiek en productie, energie, onderwijs ...
Als vertrouwde partner van ondernemingen, start-ups en
universiteiten brengen wij meer dan 4500 briljante geesten van
bijna 100 verschillende nationaliteiten samen. Imec heeft zijn
hoofdkantoor in Leuven en werkt met verspreide O&O-groepen
in een aantal universiteiten in Vlaanderen, Nederland, Taiwan en
de Verenigde Staten. Het onderzoekscentrum heeft kantoren in
China, India en Japan. De omzet van imec bedroeg 680 miljoen
euro in 2020.
Imec is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie, opgericht in
1984. Het is een van de vier strategische onderzoekscentra die
worden erkend en ondersteund door de Vlaamse overheid. Met
161 octrooiaanvragen in 2020 is imec de Belgische nummer twee
op de lijst van het Europees Octrooibureau (EPO) en een van de
belangrijkste Europese onderzoeksorganisaties in zijn domeinen.
Met een portfolio van actieve deelname aan 184 door de EU
gefinancierde projecten kan zeker worden gesteld dat imecs
activiteiten overeenstemmen met – en erkend worden door – het
beleid en de strategische prioriteiten van de EU.
Wereldwijd werkt imec jaarlijks samen met meer dan 800 bedrijven
en 200 universiteiten. Imec is bijgevolg een van de belangrijkste
bijdragers aan wereldwijd toonaangevende congressen en peerreviewed publicaties in zijn domeinen. In 2020 werden 161 nieuwe
octrooien aangevraagd en publiceerden imec-onderzoekers niet
minder dan 1866 wetenschappelijke artikelen in toonaangevende
tijdschriften als Nature (14) en op toonaangevende
wetenschappelijke congressen als IEDM (27), VLSI (17) en ISSCC
(5). Veel van deze artikelen hadden een of meer toonaangevende
academische of industriële partners in het domein van halfgeleiders
en digitale innovatie als coauteur. Imec heeft in de afgelopen jaren
niet minder dan 21 spin-offs voortgebracht. Sinds zijn lancering
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in 2011 heeft imec.istart, het business-acceleratorprogramma
van imec, meer dan 220 tech start-ups en spin-offs in een
waaier van domeinen geholpen om uit te groeien tot duurzame
ondernemingen. In 2020 werden 27 nieuwe start-ups geselecteerd
voor het acceleratorprogramma imec.istart.
Imec is een gedeponeerd handelsmerk voor de activiteiten van
IMEC International (een stichting van openbaar nut naar Belgisch
recht), imec België (IMEC vzw, gesteund door de Vlaamse overheid),
imec Nederland (Stichting IMEC Nederland, een onderdeel van het
Holstcentrum en het OnePlanet Onderzoekscentrum, gesteund
door de Nederlandse overheid), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.),
imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.), imec
India (Imec India Private Limited) en imec Florida (IMEC USA
Nanoelectronics Design Center).
Deze band wordt juridisch gerealiseerd door onder meer de
goedkeuring van de IMEC Group Modus Operandi, uitgegeven
door de raad van bestuur van imec International en vervolgens
aanvaard op het niveau van de entiteiten (met uitzondering
van de dochtermaatschappijen van IMEC vzw). De IMEC Group
Modus Operandi bepaalt dat imec International de controlerende
juridische entiteit van de imec-groep is en dat alle voornoemde
entiteiten de richtlijnen van imec International zullen naleven met
betrekking tot de bedrijfsontwikkeling, de financiën, de human
resources en de activiteiten, uiteraard met respect voor de eigen
autonomie van elke entiteit die deel uitmaakt van de imec-groep.
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Figuur 1 | Overzicht van de internationale locaties en activiteiten van imec

Visie en missie
"Als wereldwijd toonaangevend O&O-centrum voor nano-elektronica en digitale technologie streven wij
naar het onmogelijke en mikken wij op disruptieve innovatie. We maximaliseren de maatschappelijke
impact door slimme, duurzame oplossingen aan te reiken die de levenskwaliteit verbeteren. Bij imec geven
we de toekomst vorm."
"Als vertrouwenspartner van bedrijven, start-ups en de academische wereld brengen we briljante geesten
uit heel de wereld samen in een creatieve en stimulerende omgeving. Door gebruik te maken van onze
infrastructuur van wereldklasse en ons lokale en mondiale ecosysteem van diverse partners in een groot
aantal industrieën, versnellen we de voortgang naar een geconnecteerde, duurzame toekomst."
Imecs visie en missie bepalen alle activiteiten van het onderzoekscentrum. Van de aanhoudende functionele schaalvergroting van de
halfgeleidertechnologie, over disruptieve sensormodaliteiten tot de sequentiebepaling van de volgende generatie en een breed portfolio van
andere digitale activiteiten: alles wordt gedreven door de wens om een positieve impact te hebben en bij te dragen aan een beter leven in een
duurzame samenleving, gebaseerd op baanbrekende innovaties die imec ontwikkelt.
Daaruit volgen de sturende principes van imec:
•

Baanbrekend onderzoek verrichten op het gebied van nano-elektronica en digitale technologie als bijdrage aan de bouwstenen van een
beter leven in een duurzame samenleving.

•

Disruptieve innovatie naar de markt brengen door middel van partnerships en spin-offs, zodat bedrijven en de academische wereld
gemakkelijker toegang krijgen tot de technologie.
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Strategische pijlers
De visie en de missie van imec worden in praktijk gebracht door vier belangrijke pijlers die de bedrijfsstrategie van imec bepalen.

1

2

Imec zal op wereldschaal één
van de drijvende krachten
blijven die een

VERDERE
MINIATURISATIE VAN
ELEKTRONICA
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Imec zal blijven de grote
uitdagingen van

Imec werkt aan doorbraken
op het gebied van

SLIMME
TOEPASSINGEN

DIGITALE
SYSTEEMINNOVATIE,

Imec zal zijn wereldwijde
technologische leiderspositie
gebruiken als hefboom om

verbinden met onze kracht in
geavanceerde
halfgeleidertechnologie

mogelijk maakt

IMPACT TE CREËREN
in die regio’s waar het
aanwezig is.

met de bedoeling om tot
disruptieve verbeteringen te
komen die een duurzame
samenleving vooruithelpen.

Waardeketen – diensten en producten
Voor de sector relevante innovatie met een evenwichtig
onderzoeksportfolio
Imec onderscheidt zich met zijn unieke waardepropositie:
een fundamenteel, multidisciplinair begrip van verschillende
technologielagen en het vermogen om deze innovatieve concepten
tot industriële validatie te brengen. Dat wordt mogelijk gemaakt
door zijn 'lab to fab'-strategie en zijn onderzoeksinfrastructuur van
wereldklasse.

Een belangrijk doel voor de komende jaren is de uitbreiding
van de onderzoekstrajecten in de kernactiviteiten van imec
door middel van System Technology Co-Optimization (STCO).
Dit zal imec in staat stellen om zijn onderzoek toe te spitsen
op microchiptechnologieën met een groot potentieel voor
disruptieve innovaties op systeemniveau, en om zijn relaties
met toonaangevende systeembedrijven te verdiepen en zo zijn
ecosysteem te verrijken. Door zijn chiptechnologie uit te breiden
met elementen als sensors en actuators, netwerkcomponenten
en artificiële intelligentie, maakt imec disruptieve geïntegreerde
systemen mogelijk die een antwoord bieden op de cruciale
uitdagingen van de wereld. Enkele voorbeelden: betaalbare,
compacte systemen die een gedecentraliseerde gezondheidszorg
mogelijk maken (zoals draagbare DNA-sequencers), technologie
voor de omzetting van hernieuwbare energie in waardevolle
moleculen (zoals waterstof) en lokalisatiesystemen binnen
gebouwen die een belangrijke rol spelen in slimme fabrieken waar
mensen en AI-robots samenwerken.

Het aanbod van imec speelt in op de technologische uitdagingen
van een breed en dynamisch mondiaal industrieel landschap, en
is afgestemd op specifieke aandachtspunten van de beleidsdoelen
van de overheden waarmee wij samenwerken.
Zoals te zien is op Figuur 2, benut imec zijn microchiptechnologie
op diverse technologieplatformen, die op hun beurt heel wat
systeemplatformen beslaan die slimme oplossingen mogelijk maken
voor gezondheidszorg, industrie, mobiliteit, steden, entertainment,
energie, onderwijs en agrovoeding. Dit staat centraal in imecs
strategie voor innovatiebeheer.

SMART
HEALTH

DIGITAL TECHNOLOGIES
Artificial Intelligence
Privacy & Cybersecurity
5G Network Security

SMART
MOBILITY

SMART
CITY

SMART
INDUSTRY

SMART
ENERGY

SYSTEM PLATFORMS

TECHNOLOGY
PLATFORMS
TECHNOLOGY PLATFORMS
Logic CMOS
Memory
3D Heterogeneous Integration
Photonics
MEMS
Microfluidics
Sensor Platform
Flexible Technologies
...

6

IMEC
DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2020

MICROCHIP
TECHNOLOGY

SMART
EDUCATION

SMART
ENTERTAINMENT

SMART
AGROFOOD

SYSTEM PLATFORMS

Neuromorphic Computing
Beamforming platform
DNA Sequencing
Nanofluids Processor
Cellsorter
RF Technologies for 5G
Wireless Sensor Hub
Quantum Computing
Lens Free Imaging
Hyperspectral Imaging
Solid-state Batteries
Solar Cell Systems
...

Figuur 2 | De waardeketen van imec

Bedrijfsmodellen
Imec staat bekend om zijn technologische innovatie. Vanaf het prille
begin gaat die echter samen met innovaties van het bedrijfsmodel
om de verdere groei van imec te ondersteunen.
In de vroege jaren negentig begon de samenwerking met grote
ondernemingen – vaak spelers op wereldniveau – met een
bedrijfsmodel waarin de partners de onderzoekskosten en de
resultaten met elkaar deelden. In de loop der jaren volgden meer
en meer bilaterale samenwerkingen. Inmiddels is imec de O&Ohub van de wereld van de elektronica geworden, met honderden
samenwerkingen in de volledige waardeketen van de elektronica.
Alle grote wereldspelers van de chipindustrie komen naar Leuven
om aan het onderzoek en de ontwikkeling van de technologieën
van de toekomst te werken.
Dankzij deze groeiende expertise en brede samenwerkingen kon
imec zijn expertise in nanotechnologie in meer en meer andere
domeinen benutten. Imec realiseerde doorbraken op wereldniveau,
in het bijzonder in de gezondheidszorg en de biowetenschappen.
Maar het O&O-centrum ontwikkelt ook disruptieve technologieën
die duurzame innovaties mogelijk maken in domeinen als
hernieuwbare energie, communicatie met laag stroomverbruik,
agrovoeding, slimme mobiliteit ...
Samenwerkingen zijn vandaag vitaal voor wat wij doen. Industriële
spelers, onderzoekscentra en de academische wereld kunnen op
veel manieren met ons samenwerken: van samenwerkingen in O&O
tot ontwikkelingsdiensten en steun aan start-ups.

R&D
COLLABORATION

Imec verenigt industrieleiders op wereldvlak in de volledige
waardeketen van de halfgeleiders – nationale en internationale
ondernemingen, start-ups, academici en kenniscentra voor O&O
in nano-elektronica en digitale technologie met inbegrip van
geavanceerde halfgeleiderschaling, siliconenfotonica, oplossingen
voor slimme gezondheid, slimme energie, slimme mobiliteit en
slimme steden, artificiële intelligentie, oplossingen voorbij 5G en
en sensortechnologieën.
Naast zijn O&O-aanbod benut imec zijn expertise en uitgebreide
internationale industrienetwerk ook om het innovatieproces van
zowel kleinere organisaties met beperkte interne O&O-middelen
als grotere ondernemingen te ondersteunen, van het eerste idee
tot het volledig functionerende product, van het ontwerp van een
product of chip tot de prototypering, het testen en optimaliseren
en het fabriceren.
Tot slot steunt imec technologische start-ups en scale-ups met
een aanbod op maat. Imec.xpand, een onafhankelijk beheerd
durfkapitaalfonds met toegevoegde waarde, steunt deeptech
start-ups waarin de technologie, de expertise, het netwerk
en de infrastructuur van imec het verschil maken. Het imec.
istart-programma is een business-acceleratorprogramma dat
technologieondernemers gespecialiseerde coaching, faciliteiten
en algemene ondersteuning levert om hen te helpen met de groei
van hun bedrijf, terwijl het scale-up programma focust op grotere
innovatieve technologische scale-ups die de Europese markt willen
veroveren.

DEVELOPMENT

VENTURING
STARTUPS & FUNDS

Figuur 3 | De bedrijfsmodellen van imec komen tegemoet aan de eisen van de industrie en zorgen voor een vloeiende overgang van de O&O van imec naar impactvolle
producten en diensten
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1.2 Onze waarden en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN als
oriëntatie voor onze strategie op lange termijn
Elke organisatie zou moeten streven naar duurzame ontwikkeling voor de huidige en toekomstige generaties. Daarom wil imec andere
ondernemingen en organisaties in ons ecosysteem inspireren. Imec maximaliseert de maatschappelijke relevantie met duurzame oplossingen
die de levenskwaliteit verbeteren. Zo creëren wij een impact. Imec heeft zijn motto – 'embracing a better life' (een beter leven omarmen) – niet
zomaar gekozen. Het weerspiegelt de langetermijnvisie van imec om met technologie en innovatie een duurzame wereld na te streven, en het
ligt in lijn met zijn waarden. Dit waardenpakket van imec is een richtlijn voor ethisch gedrag, ethisch zakendoen en respect voor iedereen die
voor imec werkt.

1

WE GUARANTEE INTEGRITY
IN EVERY ASPECT OF OUR
RESEARCH.
RESEARCH INTEGRITY’ IS
ESSENTIAL FOR A RELIABLE
AND PROFESSIONAL
RESEARCH CENTER.

2

WE STRIVE AT ALL TIMES TO
CREATE OUTSTANDING
VALUE FOR OUR PARTNERS.
DELIVERING ‘OUTSTANDING
VALUE FOR OUR PARTNERS’
IS CERTAINLY A CENTRAL
THEME, BUT IN NO WAY
DOES IT DETRACT FROM
OUR FIRST COMMITMENT.

Imec wil zijn belangrijkste activiteiten, onderzoek en innovatie
benutten om een antwoord te bieden op de vele maatschappelijke
uitdagingen die wereldwijd ontstaan. Aangezien geen enkele
organisatie, geen enkel land of continent dat op eigen houtje kan
doen, onderschrijft imec de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties (UNSDG's). Zo beschikken we over
een globaal kader op lange termijn en een verbintenis die alle
duurzaamheidsdomeinen beslaat, waardoor we onderling dezelfde
'taal' kunnen gebruiken en onze voortgang uniform kunnen
monitoren.

"Duurzaamheid is een cruciale
prioriteit voor imec, niet
alleen in ons onderzoek maar
ook in de manier waarop we
onze activiteiten uitvoeren en
beheren."
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3

WE SUBSCRIBE TO
COMMITMENT TO EACH
OTHER AND TO THE
ORGANIZATION.
‘INVOLVEMENT WITH EACH
OTHER’ INDICATES HOW WE
DEAL WITH ONE ANOTHER
AND WITH IMEC RESOURCES

4

WE ARE COMMITTED TO
ACHIEVING SOCIETAL
RESPONSIBILITY IN
SUSTAINABLE
ENTREPRENEURSHIP.
THE CONTRIBUTION THAT
OUR RESEARCH MAKES TO
‘SOCIETAL RESPONSIBILITY’
IS SO IMPORTANT THAT A
SEPARATE COMMITMENT
HAS BEEN LINKED TO IT.

Niet alleen het dringende karakter van deze globale
maatschappelijke problemen, maar ook de toenemende vraag van
werknemers, kandidaat-werknemers en partners toont duidelijk
aan dat het nastreven van een duurzame samenleving de enige
juiste aanpak is. Deze vragen van onze stakeholders helpen ons bij
het definiëren en het bepalen van de prioriteit van de elementen
van onze duurzaamheidsbenadering en -strategie, onze ambities en
onze acties op korte termijn.
Verscheidene teams van imec hebben in de afgelopen jaren een
materialiteitsoefening gedaan. Tijdens workshops identificeerden
onze werknemers de stakeholdergroepen en stelden ze een lijst
van materiële thema's op. Deze oefening werd in de loop van
2021 geüpdatet en in de nabije toekomst zal nog een oefening op
grotere schaal volgen.
De lijst van materiële thema's kan worden ingedeeld in enerzijds
de kernactiviteiten van imec en anderzijds de interne werking van
de organisatie en de externe impact van die activiteiten op mens,
samenleving en milieu.

Technologieën voor een duurzame toekomst ontwikkelen
Van curatieve naar preventieve technologieën in de gezondheidszorg
Energieoplossingen voor een koolstofneutrale samenleving
De digitale onderwijstransformatie mogelijk maken
Slimme steden en slimme mobiliteit voor een betere levenskwaliteit
Ondernemen om duurzame innovatie te steunen
Bedrijven en organisaties helpen bij hun digitale transformatie
Innovatieve technologieën voor een meer verantwoorde productie
Geëngageerde en betrokken werknemers
Gelijkheid en inclusie
Aanwerving
Opleiding en ontwikkeling
Gezondheid en veiligheid op de werkplek
Ecologische voetafdruk
Energie
Materialen, chemicaliën en afval
Waterbeheer
Mobiliteit
Biodiversiteit
Ethiek
Ethiek en goed bestuur
Stakeholder management & partnerships
Solidariteit

Invloed op stakeholder beoordelingen & beslissingen

Visualisatie van prioriteiten
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Belang van economische, ecologische en sociale effecten
Figuur 4 | Materialiteitsoverzicht van imec: materiële thema's en prioriteiten 2020

Om een verschil te maken, is het cruciaal om de volledige
bedrijfsstrategie te baseren op duurzaamheid. En dat is
precies wat imec doet, door duurzaamheid in te bouwen in
zijn onderzoeksprogramma's en in zijn manier van werken.
Op onderzoeksvlak werd beslist om eerst te focussen op de
domeinen waarin imec het grootste verschil kan maken. Imec
wil duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
centraal plaatsen in zijn activiteiten, in één enkele overkoepelende
duurzaamheidstrategie met een duidelijke focus en doelstellingen,
een heldere communicatie, nieuwe partnerships en projecten, als
overgang naar een volledig geïntegreerde duurzame strategie en
bedrijfsplan op langere termijn.

De duurzaamheidsbenadering van imec is verder gestructureerd
in vijf grote pijlers (zie figuur 5) die gekoppeld zijn aan de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties
(UNSDG's). Imec geeft voorrang aan 8 van de 17 UNSDG's,
maar werkt ook aan acties in verband met andere Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen. De vijf grote pijlers sturen onze
besluitvorming, het selecteren van onze prioriteiten en het bepalen
van onze acties. Imec koppelt materialiteitsthema's aan elke pijler,
samen met een duidelijk beleid, kwalitatieve of kwantitatieve
ambities en een actieplan op korte termijn.
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Figuur 5 | Overzicht van het duurzaamheidsbeleid van imec

Door welomschreven doelstellingen te bepalen en de resultaten
en voortgang op jaarbasis te monitoren, kan imec duidelijke acties
definiëren. Deze informatie wordt gepubliceerd in een dashboard,
een belangrijk instrument voor de sturing en monitoring van de
duurzaamheidsacties en de communicatie met werknemers. In
samenhang met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen heeft
imec doelstellingen op middellange en lange termijn vastgelegd.
Ze worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Na
deze evaluatie worden jaarlijkse actieplannen opgesteld om
de doelstellingen te bereiken. In het kader van deze monitoring
heeft imec in 2019 ook het Voka Charter Duurzaam Ondernemen
onderschreven. Het proces loopt over drie jaar en het is de
bedoeling om alle 17 UNSDG's te behandelen.
De focus op duurzaamheid in alle activiteiten van imec is
essentieel en vereist een geïntegreerde benadering. Dit werd in
2020 geformaliseerd met de invoering van een stuurcomité voor
duurzaamheid. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van
O&O, bedrijfsactiviteiten, communicatie, HR (met inbegrip van EHS),
aankoop en Brightlab. Het komt maandelijks bijeen, monitort de
integratie van duurzaamheidsdoelstellingen in de kernactiviteiten
van imec, analyseert de resultaten in termen van duurzaamheid en
bepaalt relevante interne en externe communicatieactiviteiten. De
beslissingen die het stuurcomité neemt, worden geïmplementeerd
en uitgevoerd door de respectieve teamleden uit de verschillende
departementen.
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Het scheppen van een breed draagvlak is een belangrijke vereiste
om de doelstellingen te bereiken. De grote stappen die nodig zijn
om een ingrijpende transformatie te bereiken, zijn niet haalbaar
zonder een ondersteunde visie en een goed begrip van wat de
doelstellingen inhouden op het niveau van het programma en
het individu. Daarom organiseerde de duurzaamheidsmanager
van imec acht SSTNBLTY Talks in 2020. In deze maandelijkse
digitale sessies werden zowel het ruimere duurzaamheidskader
als specifieke thema's uit het onderzoek of andere activiteiten
belicht, zoals energie, waterverbruik, diversiteit en nondiscriminatie enz. Er werden ook regelmatig externe sprekers
uitgenodigd met het oog op een ruimer perspectief en externe
inspiratie. Naast deze inspirerende sessies bouwt het team ook aan
een duurzaamheidsgemeenschap om de werknemers van imec te
inspireren, te motiveren en te betrekken.

1.3 Enkele hoogtepunten van onze duurzaamheidsacties in 2020
Al vroeg in 2020 zagen we de eerste aanwijzingen dat dit een jaar met uitzonderlijke uitdagingen zou worden. De innovaties en het onderzoek
van imec in het licht van COVID-19 verdienen dan ook een extra vermelding bij de hoogtepunten van 2020, want ze bewijzen de grote flexibiliteit
van imec, dat een deel van zijn onderzoeksprioriteiten aanpaste als reactie op de pandemie:
•

imec benutte zijn technologieën in de biowetenschappen immers om van start te gaan met de ontwikkeling van een betrouwbare, snelle
en niet-invasieve ademtest voor SARS-CoV-2.

Hilde Crevits, minister van Innovatie: "De brede technologische basis van imec speelt ook uiterst soepel in
op maatschappelijke uitdagingen. Zo is de ontwikkeling van de ademtest door imec een mooi voorbeeld
van Vlaams innovatief onderzoek dat niemand ons heeft voorgedaan. Dit is niet alleen wetenschappelijk
belangrijk, maar ook nuttig op medisch en sociaal vlak. Een betrouwbare zelftest vormt een belangrijke
aanvulling op de lopende vaccinatiecampagne en zal ons uiteindelijk in staat stellen om snel te reageren
op toekomstige virusmutaties en nieuwe pandemieën."

•

De experts in slim onderwijs van imec lanceerden bovendien een online platform met gratis digitale tools om het afstandsleren in lagere
en middelbare scholen te ondersteunen tijdens de lockdown. Het platform was al na twee dagen operationeel. Deze snelle reactie was
mogelijk dankzij het al bestaande i-Learn-programma, dat door imec wordt gecoördineerd.

•

De experts in cyberveiligheid en big data van imec hielpen dan weer bij de ontwikkeling van de Belgische Coronalert-app. Ze leverden
kennis en expertise om een efficiënte gegevensuitwisseling mogelijk te maken die de privacy van alle inschrijvers garandeert.

•

Imec steunde verder ook Vlaamse start-ups bij de ontwikkeling van wearables voor social distancing op de werkplek. Deze wearables
garanderen de privacy door de afstand te meten zonder gegevens op te slaan.

•

Maar imec heeft niet alleen zijn flexibiliteit in O&O en innovatie getoond door zijn activiteiten aan de situatie aan te passen. Het heeft
ook grote inspanningen geleverd om zijn werknemers en partners in staat te stellen hun onderzoek en activiteiten op een veilige manier
voort te zetten, en zo het baanbrekende werk van imec tijdens deze periode te garanderen.

Imec heeft een bijzonder grote inspanning gedaan voor de continuïteit van de werking van zijn fabs en labs, met respect voor de veiligheid en
gezondheid van zijn werknemers en voor de in de respectieve landen geldende beperkingen. De operationele teams van imec hebben niet alleen
de fabs doorlopend actief gehouden, maar hebben zelfs recordoutputs gerealiseerd. Ook buiten de cleanrooms bleef imec volledig operationeel,
dankzij een snelle overgang naar werken en vergaderen op afstand. Heel het team van imec toonde zich een veerkrachtige groep collega's, die
veel flexibiliteit en inventiviteit aan de dag legden om te blijven samenwerken.
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2. O&O en innovatie als motor voor
een duurzame samenleving
Het onderzoeksportfolio van imec focust in al zijn domeinen op een sterke en positieve impact, door de bouwstenen voor een
betere wereld in een duurzamere samenleving aan te reiken. Dat gaat van de vermindering van het elektriciteitsverbruik van
datacenters tot de ontwikkeling van technologieën voor energie-efficiëntere en krachtige chips, fotovoltaïsche technologieën,
nieuwe software voor adaptief en gepersonaliseerd leren, of nieuwe genoomsequentietechnologieën voor een betere
gezondheidszorg.

2.1 Technologieën voor een duurzame toekomst ontwikkelen
De halfgeleiderindustrie en de
productie van microchips verbruikt
veel energie, water, chemicaliën en
grondstoffen. Tijdens de productie
worden verschillende emissieklassen
gegenereerd, waaronder broeikasgassen
als CO2 en fluorverbindingen.
Elektronicabedrijven willen de ecologische voetafdruk van hun
product kennen en verkleinen. Een kleinere voetafdruk kan
de bedrijfscontinuïteit verzekeren – bijvoorbeeld wanneer bij
de productie schaarse materialen komen kijken – of kan de
onderneming een concurrentievoordeel opleveren. Bedrijven
maken vandaag gebruik van methodes zoals een evaluatie van
de levenscyclus om de milieu-impact van hun producten te
beoordelen vanaf de aanschaf van het materiaal tot aan het einde
van de levensduur.

PPAC-E: onderzoek met een potentieel grote
impact
Imec doet momenteel onderzoek dat een grote impact kan hebben
op de halfgeleiderindustrie en de productie van microchips en
elektronische apparaten. Vroeger gebruikte het een PPAC-model
(Power-Performance-Area-Cost) om in de initiële onderzoeksfase
technologische keuzes te maken. Om ook rekening te houden met
de milieukosten en de duurzaamheid van nieuwe technologieën,
heeft imec dit PPAC-model nu uitgebreid naar een PPAC-E-model
(Power-Performance-Area-Cost-Environment), door het DTCOkader (Design Technology Co-Optimization) aan te vullen met
een module die een schatting maakt van het energieverbruik, het
waterverbruik en de emissies van broeikasgassen van huidige en
toekomstige microchips. Het PPAC-E-kader van imec is beschikbaar
voor ondernemingen die al lang voor de productie in grote volumes
duurzamere productiekeuzes willen maken.

PFCs

MATERIAL
SOURCING

SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING

PRODUCT
USE PHASE

PPAC-E
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Om dit te realiseren, ontwikkelde imec een nationaal en
internationaal netwerk waarin methodes en kennis rond de
beoordeling van de levenscyclus van elektronica worden
uitgewisseld. Het is een samenwerking met partners van imec,
leveranciers, academici en publieke instellingen.
Het PPAC-E-model van imec werd in 2020 met veel succes
voorgesteld op de International Electron Devices Meeting (IEDM),
een hoog aangeschreven congres. Vandaag wordt het onderzoek
voortgezet met meer elementen en technologieën. Om een
volledig beeld te krijgen van de impact op het ‘milieu’, moet
men ook rekening houden met de winning en raffinage van de
grondstoffen. In die context zal het team de impact bestuderen
van de toepassing van nieuwe materialen in de processtromen,
vooral wanneer ze als kritiek worden beschouwd. Voor dergelijke
grondstoffen moet recycling of procesverbetering worden
overwogen, om zo weinig mogelijk materialen te gebruiken.
Het team is ook van plan om zijn uitgebreide DTCO-kader te
gebruiken voor de evaluatie van de PPAC-E-metingen in andere
technologieën, met inbegrip van niet-vluchtige en vluchtige
geheugens. Daarnaast zal het kader geleidelijk worden verruimd
naar het systeemniveau – inclusief metingen in verband met
verpakkingen, 3D-geïntegreerde schakelingen, printplaten en
algemene systemen.

"Een oplossing die een schatting maakt van
het energieverbruik, het waterverbruik en de
emissies van broeikasgassen van huidige en
toekomstige microchips."
De energievoetafdruk van het dataverbruik
verkleinen

De onderzoekers en het cleanroompersoneel van imec hebben vorig
jaar verscheidene wereldprimeurs voorgesteld. Zo presenteerde
imec net voor de jaarwisseling op het bekende IEDM-congres een
nieuwe celarchitectuur voor Dynamic Random-Access Memory
(DRAM) met twee Indium-Gallium-Zinc-Oxide Thin-Film Transistors
(IGZO-TFT) en zonder opslagcondensator. Deze architectuur
ververst het geheugen veel sneller en verbruikt minder stroom.
Imec demonstreerde ook de eerste functionele Si qubit-integratie
op 300 mm wafers, samen met nieuwe manieren om arrays van
qubits te gebruiken en klassieke elektronica te combineren met
quantumkringen op lage temperaturen. Dit zijn belangrijke stappen
voorwaarts in de ontwikkeling van quantumprocessors.
Op het domein van artificiële intelligentie en neurale netwerken
werden in 2020 twee grote doorbraken bereikt. In april presenteerde
imec de eerste chip die radarsignalen verwerkt met behulp van
een spiking recurrent neuraal netwerk. De chip van imec verbruikt
100 keer minder stroom dan de traditionele implementaties en
heeft een 10 keer kleinere latentie, wat een vrijwel ogenblikkelijke
besluitvorming mogelijk maakt. De chip is geschikt voor heel wat
toepassingen, maar zal in eerste instantie worden gebruikt voor
de ontwikkeling van een energiezuinig en uiterst intelligent antibotsing radarsysteem voor drones dat veel effectiever kan reageren
op naderende voorwerpen.
In juli demonstreerde imec samen met GlobalFoundries de
hardware van een nieuwe chip voor artificiële intelligentie, de
AnIA (Analog Interference Accelerator). De op de Analog in
Memory Computing-architectuur van imec gebaseerde chip heeft
een ongeëvenaarde energie-efficiëntie tot 2900 TOPS/W. Deze
veelbelovende resultaten zetten aan tot een verdere evolutie naar
10.000 TOPS/W, een cruciale waarde om edge-AI op IoT-apparaten
mogelijk te maken. De voordelen van deze nieuwe technologie in
termen van privacy, veiligheid en latentie zullen een impact hebben
op AI-toepassingen in een waaier van edge-apparaten, van slimme
luidsprekers tot autonome voertuigen.

Als gevolg van de quarantainemaatregelen in 2020 nam het
volume van het globale internetverkeer voor professioneel en
privégebruik op slechts enkele weken tijd abrupt toe met 40%. Het
valt te verwachten dat het dataverbruik exponentieel zal blijven
groeien – een trend die nog zal worden versterkt door de uitrol
van 5G-netwerken. Deze exponentiële groei van het dataverbruik
zal een enorme capaciteitsverhoging van de datacenters vereisen.
Bijgevolg zal de halfgeleiderindustrie meer geavanceerde
halfgeleiderprocessen moeten aanbieden om te voldoen aan
de toenemende vraag naar opslag- en rekencapaciteit. Zoniet
zal het energieverbruik wereldwijd dramatisch stijgen, aangezien
datacenters enorme hoeveelheden elektriciteit verslinden.
Als we ons engagement voor een groene toekomst waar willen
maken, zullen we slimmere en energie-efficiëntere manieren nodig
hebben om gegevens te verwerken en op te slaan en connecties tot
stand te brengen. Nieuwe computerparadigma's en -architecturen
met radicaal nieuwe rekentrajecten en een tot 1.000.000 keer
grotere energie-efficiëntie worden onontbeerlijk.
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2.2 Van curatieve naar preventieve technologieën in de gezondheidszorg
2020 was het jaar waarin COVID-19 de
wereld op zijn kop zette. COVID-19
is een gezondheidscrisis, maar
ook een kantelpunt dat tot een
ongeëvenaarde digitale transformatie
in de gezondheidszorg heeft geleid.
De ontsluiting van gegevens over
COVID-19 voor zorgwerkers, burgers en beleidsmakers heeft
een positieve evolutie voortgebracht. Correcte en relevante
op data gebaseerde inzichten stelden overheden in staat om
geïnformeerde beleidsbeslissingen te nemen en een duidelijk beeld
te krijgen van de gevolgen van elke beslissing. De impact van de
preventiemaatregelen werd onmiddellijk duidelijk en de burgers
werden gemotiveerd om de verantwoordelijkheid voor hun eigen
gezondheid op te nemen.
Deze digitale transformatie bevordert de transitie van een
reactieve gezondheidszorg naar een preventiever systeem en naar
Smart Health. Imec is ideaal geplaatst om bij te dragen aan deze
transitie naar een betere en meer betaalbare gezondheidszorg voor
iedereen. Imecs Life Science Technologies-programma gebruikt
de unieke baanbrekende infrastructuur voor chipverwerking, de
geavanceerde designtools en de labs voor biowetenschappen van
imec om de volgende generatie slimme chipsensors te ontwikkelen
voor de sector van de gezondheidszorg en de biowetenschappen.

"Imec is ideaal geplaatst om bij te dragen
aan deze transitie naar een betere en meer
betaalbare gezondheidszorg voor iedereen."
Een nieuwe SARS-CoV-2-test
Imec en UZ Leuven ontwikkelen samen een supersnelle, klinisch
gevalideerde SARS-CoV-2-test. Anders dan de bestaande
testmethoden wordt dit een ademtest. De oplossing moet in vijf
tot tien minuten een betrouwbaar antwoord geven op de vraag hoe
besmettelijk iemand is, zodat men veel sneller en grootschaliger zal
kunnen testen. Het project is in 2020 van start gegaan en wordt
gesteund door de Vlaamse overheid. In de zomer van 2021 zal de
klinische validatie worden opgeschaald.

Een extreem geminiaturiseerde biosensor voor
hooggevoelige moleculedetectie
Eind 2020 presenteerde imec een extreem geminiaturiseerde
biosensor voor hooggevoelige moleculedetectie (bv. singlemolecule DNA). Het resultaat is veelbelovend voor de verdere
ontwikkeling naar toepassingen in de biowetenschappen, dankzij
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de goede integreerbaarheid en het lage-kostenpotentieel van de
silicone FinFET's die aan de basis liggen van het nieuwe concept.

Een volledige genoomanalyse in slechts enkele
uren
In 2020 maakte imec een nieuwe versie bekend van zijn EIPrepsoftwareplatform, dat in slechts enkele uren DNA-analyses uitvoert
– tot 16 keer sneller dan de bestaande opties.

EHealthMonitor
De eHealthMonitor meet de beschikbaarheid en het gebruik van
eHealth-toepassingen in de Belgische zorgsector. De gegevens van
de eHealthMonitor werden in 2020 aangevuld met diepte-interviews
naar aanleiding van de COVID-19-situatie. De eHealthMonitor kijkt
naar de toekomst: hij vertolkt de verwachtingen van de patiënten
en zorgverstrekkers inzake eHealth. Meer informatie is te vinden
op www.ehealthmonitor.be.

Een energie-efficiënt en krachtig draadloos
netwerk voor de gegevenstransfer van neurale
opnames van het volledige brein
Yao-Hong Liu, een onderzoeker van imec, ontving voor zijn
project 'Intranet of Neurons' een prestigieuze European Research
Council (ERC) Consolidator Grant – een belangrijke erkenning. Met
dit project wil hij een ommekeer teweegbrengen in de manier
waarop neurowetenschappers neurale gegevens verzamelen en
verwerken. Hij zal meer bepaald energie-efficiënte en krachtige
geminiaturiseerde draadloze netwerken ontwikkelen voor de
gegevenstransfer van neurale opnames van het volledige brein.

's Werelds eerste draadloze transceiver op
millimeterschaal voor elektronische pillen
In februari presenteerde imec op het ISSCC-congres 's werelds
eerste draadloze transceiver voor elektronische pillen op
millimeterschaal. De volledige transceivermodule, met inbegrip
van de antenne, heeft een volume van minder dan 55 mm³ en is
daarmee tot 30 keer kleiner dan de meest geavanceerde apparaten.
Dit is de eerste doorbraak in imecs ontwikkeling van autonome
sensors die men kan inslikken om parameters zoals de gezondheid
van de darmen te meten en de gegevens in real-time buiten het
lichaam te verzenden.

Een slimme contactlens die de menselijke iris
nabootst om oogafwijkingen tegen te gaan
In september belichtte het tijdschrift Scientific Reports from Nature
het onderzoek naar een slimme contactlens die de menselijke iris
nabootst om oogafwijkingen te verhelpen. De slimme contactlens
heeft een irisopening die door middel van concentrische ringen op
een ingebouwd scherm met vloeibare kristallen (LCD) kan worden
afgesteld. Dankzij een ultralaag stroomverbruik werkt de lens een
volledige dag. De lens is het resultaat van de samenwerking tussen
imec en CMST (een onderzoeksgroep van imec aan Universiteit
Gent), het Holstcentrum (een open innovatie-initiatief van imec
en TNO, Nederland) en het Instituto de Investigación Sanitaria
Fundación Jiménez Díaz (Madrid, Spanje).

Ondersteuning van medische start-ups
Imec ondersteunt heel wat medische start-ups. Enkele voorbeelden:
•

Imec werkte samen met Evonetix aan de productie op
commerciële schaal van hun op micro-elektromechanische
systemen (MEMS) gebaseerde siliconenchips. De nieuwe
siliconenchip is een cruciale component van het desktop
DNA-platform van Evonetix dat, wanneer het volledig op
punt zal staan, het snel groeiende veld van de synthetische
biologie zal faciliteren en bevorderen.

•

Imec kondigde een partnership met Roswell
Biotechnologies aan voor de ontwikkeling van de eerste
commercieel beschikbare moleculaire elektronische
biosensorchips. De chips zijn het brein achter het krachtige
nieuwe platform voor DNA-sequentiëring van Roswell
Biotechnologies, dat precisiegeneeskunde, moleculaire
diagnostiek, sneltests voor besmettelijke ziekten en DNAgegevensopslag ondersteunt.

Met het imec.istart-programma levert imec bijkomende financiering
en ondersteuning in samenwerking met diverse partners, zoals
het BlueHealth Innovation Center, Pfizer, IQVIA, UCB en Roche
Diagnostics. Enkele nieuwe ondernemingen die imec.istart in 2020
in het domein van Smart Health heeft gesteund:
•

Saana is een platform voor gepersonaliseerde voeding op
basis van wetenschappelijke inzichten en AI.

•

Hippocrates ontwikkelde een automatische test die met
behulp van robotica en artificiële intelligentie allergieën
detecteert en artsen helpt bij de analyse en diagnose.

De krachten bundelen met farmaceutische
bedrijven
Imec combineert uitgebreide faciliteiten voor de productie
van chips en een ruime infrastructuur voor bio-labs met een
gereputeerde expertise in nano-elektronica, bio-elektronica,
sensors, fotonica, microfluïdica, biowetenschappen en artificiële
intelligentie. In samenspel met de expertise en het netwerk van
bedrijven in de biowetenschappen kan imec nieuwe oplossingen
ontwikkelen voor de preventie van ziekten, of ze opsporen voor ze
zich uiten, zodat ze veel sneller kunnen worden behandeld en dus
ook de genezingskansen verbeteren.
Zo sloot imec in 2020 een strategische raamovereenkomst
van drie jaar met Janssen Pharmaceutica nv, een farmaceutisch
bedrijf van Johnson & Johnson, om samen te onderzoeken hoe
nano-elektronica de ontwikkeling kan bevorderen van medische
oplossingen voor de preventie en vroege opsporing van ziekten,
gepersonaliseerde diagnoses en patiëntgerichte therapie.
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2.3 Energieoplossingen voor een koolstofneutrale samenleving
Als dromen (en beleid) werkelijkheid
worden, zal de wereld in versneld
tempo de uitstoot van broeikasgassen
verminderen en uiteindelijk tegen
2050 koolstofneutraal zijn. Tegen die
tijd zal elektriciteit uit hernieuwbare
bronnen in vele delen van de wereld
een belangrijke bron van energie voor
de opwekking en het transport van elektriciteit worden. Om deze
ambitie te kunnen realiseren, is een volgehouden verbetering van
de technologie nodig en een veel snellere uitrol dan vandaag het
geval is. Imec wil daar een significante bijdrage aan leveren.

EnergyVille
De energieactiviteiten van imec zijn ondergebracht in het
samenwerkingsverband EnergyVille. In EnergyVille bundelen
KU Leuven, het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek
(VITO), imec en Universiteit Hasselt hun krachten om een gezamenlijke
visie en een gecoördineerde laboratoriuminfrastructuur te creëren
als antwoord op de uitdagingen van de energietransitie. Het
onderzoek van imec binnen EnergyVille focust op de volgende
elementen:

interconnectietechnologie van imec. De partners in het project
waren Soltech, VdS Weaving en IPTE. In het project Analyst PV werkt
imec momenteel met 3E, Engie-Laborelec, Sitemark en AllThingsTalk
aan een methode voor de analyse en voorspelling van de staat en de
onderhoudsbehoeften van fotovoltaïsche installaties, aan de hand
van met drones gemaakte beelden van de installaties. Daarnaast
heeft imec projecten in uitvoering rond de ontwikkeling en
implementatie van verschillende technologieën voor tandemcellen
van silicium en silicium/perovskiet en voor modules geïntegreerd in
een muur, en rond de warmtekrachtkoppeling van elektriciteit en
warmte in een geconcentreerd zonnesysteem.
Circulariteit is een ander belangrijk aspect in de energiesector.
Imec en PVCyle Belgium publiceerden in 2020 een verslag over
geïntegreerde fotovoltaïsche productie en het hergebruik van
fotovoltaïsche panelen in gebouwen. De expertise van imec
in energietechnologie en zijn meet- en analyseapparatuur van
topniveau werden in het EnergyVille lab van imec ook benut om
een waaier van diensten te leveren aan ondernemingen zoals Rexel,
Borealis en Aton Solar.
Energiebeheer
Imec werkt aan betere systemen voor energiebeheer:
•

In gebouwen kunnen deze systemen allerlei parameters
(beschikbare groene stroom, prijs, verbruik, comfort ...)
in aanmerking nemen en de energiestromen controleren
om bepaalde vooraf gedefinieerde instellingen voor het
gebouw te bereiken.

•

Op het vlak van energiedistributie kan een systeem voor
energiebeheer worden gebruikt om te bepalen of de
opgewekte groene stroom onmiddellijk moet worden
gebruikt of moet worden opgeslagen, en of andere
systemen voor energieopwekking moeten worden
ingeschakeld.

Energieopwekking
•

•

•

Imec ontwikkelt nieuwe technologie voor zonnecellen
(PV, fotovoltaïsche cellen) met een focus op de volgende
generatie van zonnecelmodules, zoals tandemcellen
die verschillende types zonnecellen combineren om de
efficiëntie te vergroten. Tandemzonnecellen zouden in
de toekomst een efficiëntie van 30% kunnen bereiken
(de huidige commerciële zonnecellen zijn ongeveer 22%
efficiënt). Deze technologieën worden ontwikkeld in
samenwerking met industriële partners.
Imec ontwikkelt nieuwe technologieën voor de
interconnectie van zonnecellen en modules, met een
focus op technieken die de integratie van PV in gebouwen,
infrastructuren en voertuigen verbeteren en meer
mogelijkheden bieden om de afmetingen aan te passen.
Imec ontwikkelt ook nieuwe simulatietechnieken om de
energieproductie van zonnepanelen en PV-systemen te
verbeteren en te voorspellen.

In 2020 werd een reeks nieuwe onderzoeksprojecten gelanceerd en
werden bestaande projecten voortgezet of voltooid. Zo werd het
project TWILL-BIPV in 2020 afgerond. In dit project ontwikkelden
imec en zijn partners technologie, materialen en uitrusting voor
nieuwe fotovoltaïsche dakelementen, op basis van de multi-wire
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Energieopslag en energieconversie
•

Imec ontwikkelt technologieën en materialen voor nieuwe
solid-state lithium-ionbatterijen. Het is de bedoeling om
batterijen te maken die veiliger zijn, sneller laden en langer
meegaan, zodat ze bijvoorbeeld elektrische voertuigen
een grotere autonomie kunnen geven.

•

Uitgaande van zijn kennis en expertise in de elektrochemie
en de nanomaterialen ontwikkelt imec technologie om de
efficiëntie van de productie van groene waterstof door
elektrolyse te verbeteren.

Productie van groene H2
Imec bundelt zijn krachten met het Vlaams Instituut voor
Technologisch Onderzoek (VITO) en de industriële pioniers
Bekaert, Groep Colruyt, DEME en John Cockerill om te investeren
in de productie van groene waterstof. Het consortium, dat
de naam Hyve meekreeg, streeft naar een kostenefficiënte en
duurzame productie van waterstof op gigawattschaal. Met Hyve
kan Vlaanderen een voortrekkersrol spelen in de uitrol van een
waterstofeconomie en in de transitie naar een koolstofneutrale
industrie in Europa.
De verbintenis van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn,
vereist een drastische transformatie van ons energiesysteem.
De Green Deal van de EU beschouwt waterstoftechnologie als
essentieel voor de energietransitie naar een koolstofneutrale
samenleving. Vooral in de chemie-, de staal- en cementindustrie en
het zware goederentransport wordt groene waterstof de sleutel tot
decarbonisatie. Vandaag is de chemische industrie afhankelijk van
grijze waterstof, geproduceerd uit aardgas, een proces waarbij veel
CO2 vrijkomt. Groene waterstof wordt daarentegen geproduceerd
door de elektrolyse van water met hernieuwbare energie. Om de
productie van groene waterstof concurrentieel te maken, moet
de prijs van groene stroom verder dalen, moeten elektrolysers
kostenefficiënter worden en moeten er schaalvoordelen gecreëerd
worden.

Het consortium Hyve verzamelt spelers uit de volledige
waardeketen om dit ambitieuze doel te bereiken. Het combineert
expertise in de ontwikkeling van nieuwe componenten voor
elektrolyse met leveranciers van materiaal, integratiebedrijven die
de nieuwe componenten zullen opnemen in hun elektrolysers
en ondernemingen die deze innovatieve infrastructuur zullen
gebruiken om groene waterstof te produceren.

"Als wereldvermaard onderzoekscentrum
in nano-elektronica en digitale technologie
menen wij dat technologie cruciaal is om een
duurzame samenleving tot stand te brengen en
zullen wij onze expertise benutten om dat te
doen. Ons power-to-molecules-programma,
dat onderzoekt hoe CO2 kan worden omgezet
in waardevolle moleculen voor de industrie,
wijst de weg naar een koolstofneutrale
samenleving."
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2.4 De digitale onderwijstransformatie mogelijk maken
Met
Smart
Education,
zijn
interuniversitaire
en
strategische
onderzoeksprogramma, focust imec
op de duurzame ontwikkeling en uitrol
van nieuwe onderwijstechnologieën
(EdTech).
Het gaat niet alleen om de digitalisering
van ons onderwijs, maar ook en vooral om de digitale transformatie
van het onderwijs naar een geïntegreerd evenwicht tussen het
fysieke en het digitale. Daarnaast is het belangrijk dat het onderwijs
interactiever en persoonlijker wordt, dat collaboratief leren en
multilocatieleren een duidelijkere rol krijgen en dat we progressief
complexere leertaken ontwikkelen die een nieuw evenwicht tussen
kennis en vaardigheden scheppen.

Om dit te bereiken, beschikt imec over een uitgebreide
onderzoeksexpertise die het samen met KU Leuven (ITEC),
UGent (IDLab) en VUB (SMIT) ontwikkelt. De onderzoeksgroep
ITEC van KU Leuven is verantwoordelijk voor de academische
coördinatie. Met 45 onderzoekers die zich toeleggen op het
gebruik en de effectiviteit van technologie in het onderwijs, is
deze onderzoeksgroep van imec bij KU Leuven de drijvende kracht
achter de activiteiten van imec voor slim onderwijs.
Om deze ambities waar te maken, omvat het Smart Educationprogramma voor slim onderwijs van imec vier lagen die nauw
interageren:

Het Smart Education-programma van imec wil de modernste en
effectiefste technologieën voor onderwijs en opleiding aanbieden.
De focus ligt op het ontwikkelen en testen van de slimme
technologieën (sensors, algoritmen, adaptieve leerplatformen enz.)
die nodig zijn om de interactie en samenwerking in het leerproces
te faciliteren en om leeroplossingen op maat in te voeren.

STRATEGISCH
BASISONDERZOEK

TECHNOLOGIE
(SOFTWARE & HARDWARE)

SMART EDUCATION

IMPACT OP ECONOMIE
& SAMENLEVING

Figuur 6 | imec smart education programmalagen
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TEST- & VALIDATIELEEROMGEVINGEN

Enkele van de belangrijkste Smart Education-realisaties van imec in
2020:
Het i-Learn-programma voor gepersonaliseerd onderwijs
Het i-Learn-programma stimuleert het gebruik van digitale
technologieën voor gepersonaliseerd leren in de Vlaamse lagere
en middelbare scholen. Gepersonaliseerd leren past ook perfect
bij het afstandsleren dat vorig jaar een hoge vlucht nam als gevolg
van de COVID-19-pandemie. De ontwikkeling van het prototype
van i-Learn werd voorafgegaan door een grootschalige analyse
van de technische en didactische behoeften in het Vlaamse
onderwijs en door een analyse van 500 digitale onderwijstools. Dit
leidde tot een samenwerking met commerciële EdTech-bedrijven
en non-profitorganisaties. Deze partnerships leverden 18 tools
op. Het prototype van i-Learn en meer dan 500 leeractiviteiten
voor verschillende leerbehoeften werden aangeboden in de
vorm van zogeheten leertrajecten (leerpaden), ontworpen
door de didactische experts van i-Learn in samenwerking met
12 proefscholen. i-Learn werkte ook met een aantal publieke
partners, waaronder het Departement van Onderwijs en Vorming,
aan een Vlaamse oplossing voor metadata. Via deze aanpak kunnen
de initiatieven elkaar versterken en ontstaat er een kruisbestuiving
tussen de publieke en de private sector.

"Gepersonaliseerd leren past perfect bij het
afstandsleren dat vorig jaar een hoge vlucht
nam als gevolg van de COVID-19-pandemie."

Het project DataBuzz bevordert de datageletterdheid
DataBuzz heeft momenteel negen gedetailleerde interactieve
workshops om de data- en AI-geletterdheid te verbeteren (www.
databuzz.be). In 2020 lag de klemtoon op Nederlandstalige scholen
en speelpleinen in Brussel en de CVO's/CBE's in Vlaanderen:
•

De DataBuzz bezocht 17 scholen en 13 speelpleinen in
Brussel (doelgroep: Nederlandstalige jongeren van 10 tot
18 jaar).

•

De DataBuzz bezocht acht CVO's/CBE's in Vlaanderen
(volwassenenonderwijs) en organiseerde vijf demodagen
om leerkrachten op de leiden over de DataBuzz.

EduLab, het hybride digitale leslokaal
Het hybride virtuele leslokaal in het Edulab van imec en KU Leuven
won de EUNIS Award for best overall AV-enabled Education Space
2020. Het hybride virtuele leslokaal werd ontworpen in het kader
van het project TECOL van KU Leuven in samenwerking met Barco.
Het werkt als een onderzoeksfaciliteit in het Smart Educationprogramma van imec, dat edutech ontwikkelt en de effectiviteit
ervan onderzoekt. EUNIS (European University Information
Systems) is een Europees netwerk en heeft als doel het innovatief
en kwaliteitsvol gebruik van audiovisuele technologie in het hoger
onderwijs te verbeteren.

2.5 Slimme steden en slimme mobiliteit voor een betere levenskwaliteit
Aangezien de verstedelijking naar alle
waarschijnlijkheid zal voortduren, zullen
meer en meer mensen in steden gaan
wonen. De inspanning om een sterke
samenleving te bouwen zal bijgevolg
meer en meer een uitdaging worden die
op het niveau van de stad moet worden
aangepakt. Extreme situaties als gevolg
van de klimaatverandering, demografische verschuivingen of
pandemieën zoals de COVID-19-crisis tonen regelmatig dat steden
en samenlevingen in hun geheel in verschillende mate kwetsbaar
zijn. Imec onderzoekt hoe technologie onze steden veerkrachtiger
kan maken.
Het werkt aan sensors in het Internet of Things om de lucht- en
waterkwaliteit te meten, technologie voor 5G-netwerken en
studies over de gevolgen van 5G, radarsensorsystemen met laag
stroomverbruik, digitale tweelingweergaven en voorspellingen.
Imec heeft in 2020 ook op diverse manieren bijgedragen aan
de verbetering van de levenskwaliteit, met projecten voor een
duurzame automobielindustrie, City of Things, MobiliData, Indimo,
Token, de stedelijke digitale tweeling en Internet of Water Flanders.

"Technologie kan onze steden veerkrachtiger
maken."
Op weg naar een duurzame automobielindustrie
De automobielindustrie heeft het economische en stedelijke
landschap van de 20e eeuw vormgegeven. Vandaag moet ze zichzelf
opnieuw uitvinden om opgewassen te zijn tegen de uitdagingen
van de 21e eeuw, zoals de decarbonisering van ons energiesysteem
en de bouw van slimme, geconnecteerde steden. Dit betekent
dat autofabrikanten en hun leveranciers nieuwe terreinen moeten
verkennen. Ze moeten nanotechnologie voor de autosector en
digitale technologieën integreren om hun producten groener en
veiliger te maken en ze beter aan te passen aan de deeleconomie.
Imec is de vertrouwde copiloot op deze rit in het onbekende.
Wanneer zullen we de eerste autonome auto's op onze wegen
zien? Niemand in de automobielindustrie weet het zeker. Maar er
wordt doorlopend vooruitgang geboekt met de implementatie
van geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) die de verkeersveiligheid
en het comfort van de chauffeurs verbeteren. Met functies als
automatische rijstrookondersteuning of adaptieve cruisecontrol
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nemen geavanceerde rijhulpsystemen de chauffeur bepaalde taken
uit handen en verkleinen ze het risico op menselijke fouten. Een
andere potentiële functie van geavanceerde rijhulpsystemen is het
monitoren van de gezondheid van de chauffeur, om een alarm uit
te sturen wanneer hij of zij verstrooid of onwel wordt. Als O&Ohub die capaciteiten in hardware en software combineert, is imec
perfect geplaatst om de bedrijven hierin bij te staan.
Om het energieverbruik van elektrische voertuigen te verlagen
en hun rijbereik te vergroten, hebben we ultra-efficiënte
elektronische vermogenscircuits nodig, zowel in de auto als in de
laadinfrastructuur. Schakelingen en omvormers met materialen
zoals GaN kunnen met hogere schakelfrequenties en op hogere
temperaturen werken, wat de efficiëntie verbetert. Imec verkent
dan ook de toekomstige GaN-technologie, die de belofte inhoudt
van een betere integratie en hogere prestaties.

City of Things
Het City of Things-programma van imec zoekt antwoorden op de
complexe problemen of behoeften van onze voortdurend groeiende
en veranderende steden. City of Things onderzoekt in het bijzonder
de rol die technologie kan spelen in deze oplossingen. Hoe kunnen
we veiliger reizen? Hoe beperken we verkeersopstoppingen?
Hoe maken we het leven in de stad gezonder? En hoe maken we
maximaal gebruik van de verspreide kennis en informatie, ten bate
van iedereen die in onze steden woont en werkt? Meer informatie
is te vinden op www.imeccityofthings.be.

MobiliData
Imec wil de uitdagingen van het verkeer aanpakken door bestaande
wegen, stoplichten, kruispunten enz. slimmer te maken met
behulp van technologie. Een slimme infrastructuur kan in realtime communiceren met de weggebruikers en inspelen op hun
mobiliteitsbehoeften. Daarnaast voert imec intensief onderzoek
naar nieuwe technologische oplossingen die gedragsveranderingen
op het gebied van passagiersvervoer en goederentransport
stimuleren.
Het MobiliData-programma, een samenwerking tussen de Vlaamse
overheid en imec, realiseert innovatieve mobiliteitsoplossingen. Dat
gebeurt door mobiliteitsinformatie afkomstig van weggebruikers,
infrastructuur, voertuigen, toepassingen en overheidssystemen op
één punt te verzamelen en ze in real-time beschikbaar te maken.
Het is de bedoeling om innovatieve oplossingen te faciliteren die
de Vlaamse mobiliteit veiliger, vlotter, duurzamer en comfortabeler
maken voor alle weggebruikers.
MobiliData doet ook innovatief onderzoek om het
containervervoer met vrachtwagens in de havens transparanter te
maken, om efficiënte en comfortabele fietsenstallingen in stations
te ontwerpen, om verkeerstoepassingen voor slechtzienden
te ontwikkelen en om chauffeurs van motorvoertuigen te
waarschuwen voor de nabijheid van fietsers.
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Indimo
Indimo is een Europees Horizon2020-project voor de ontwikkeling
van mobiliteitsoplossingen met een focus op de inclusie van alle
weggebruikers in Europa. Het wijdt een bijzondere aandacht aan
projecten die oplossingen kunnen bieden voor de behoeften van
onder meer mensen met een beperking, ouderen of mensen met
beperkte digitale vaardigheden. Indimo schrijft een toolbox voor
innovatieteams, met specifieke richtlijnen voor het ontwerpen
en het testen van hun concept. De toepassingen worden op
verschillende locaties getest, namelijk in Spanje, Italië, Israël en
België. In België gebeurt dit in Antwerpen en voert imec onderzoek
naar slimme kruispunten met slimme stoplichten die bereikbaar zijn
voor mensen met een beperking.

Token
Token, eveneens een Europees Horizon2020-project, onderzoekt
de meerwaarde van distributed ledger-technologie in de openbare
dienstverlening. Dit project maakt deel uit van het European
Blockchain Partnership. Token voert onderzoek in Polen, Spanje,
Griekenland en België. In het kader van dit project doet imec in
Vlaanderen onderzoek naar een dynamische toegang tot de stad
en de laatste kilometer in de (voedings)logistiek. Dit onderzoek
begint met de ontwikkeling van een werkend prototype in de stad
Leuven, gevolgd door de evaluatie en grootschalige uitrol van het
prototype in andere Vlaamse steden.

De stedelijke digitale tweeling (Digital Twin)
Deze 3D-replica van een stedelijke omgeving weerspiegelt de
verschillende dynamieken van de echte stad en belichaamt de
inter- en multidisciplinaire stadsontwikkeling en operationele
follow-up. Welke impact heeft het autovrij maken van een bepaalde
straat op de luchtverontreiniging in de omliggende straten? En
wat met de geluidshinder in het naburige park? Een stedelijke
digitale tweeling wil een antwoord bieden op dergelijke complexe
vragen. De stedelijke digitale tweeling krijgt doorlopend input
van sensors die omgevingsfactoren zoals de luchtkwaliteit, het
geluidsniveau en de verkeersstromen meten. Daarnaast bevat hij
modellen die voorspellen welke invloed beleidsinterventies op die
omgevingsfactoren zullen hebben. De stedelijke digitale tweeling
is dan ook een interessant hulpmiddelen voor beleidsmakers. Hij
overbrugt de kloof tussen de digitale en de fysieke wereld, om
beleidsmakers te helpen bij het nemen van complexe beslissingen
over de leefbaarheid van de stad. In 2020 heeft imec een
samenwerking met de steden Brugge en Antwerpen gelanceerd om
een digitale tweeling te ontwikkelen.

Internet of Water Flanders
In 2019 trok de Vlaamse Regering via Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) 9,7 miljoen euro uit voor het project Internet
of Water (IoW) Flanders, een samenwerking tussen imec, het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Vlaams Kenniscentrum
Water (Vlakwa), VMM, De Watergroep en Aquafin. Het onderzoeksproject Internet of Water heeft tot doel een fijnmazig netwerk van
hoogfrequente sensors in Vlaanderen uit te rollen, als aanvulling op het bestaande meetnet van VMM. Terwijl de huidige methodes manueel
genomen monsters en dure multiparametersondes gebruiken, wil het project IoW Flanders de recentste sensor-, data- en netwerktechnologie
ontwikkelen en leveren om een doorlopende real-time monitoring mogelijk te maken.
Innovatieve algoritmen en hydrologische modellen zullen de grote hoeveelheden gegevens verwerken, om problemen met verzilting en andere
uitdagingen voor ons watersysteem in real-time te volgen. Tegelijkertijd zullen toekomstige evoluties beter voorspelbaar worden. Dit levert
nuttige informatie op voor een duurzamer waterbeleid.

2.6 Ondernemen om duurzame innovatie te steunen
Alle duurzame innovaties beginnen met
een goed idee. Maar niet alle slimme
ideeën worden succesvolle innovaties.
Om het commerciële potentieel te
bereiken, moet innovatie worden
gekoesterd
en
ondernemerschap
worden gestimuleerd. Imec biedt
nieuwe ventures een ondersteunend ecosysteem op maat aan,
om starters en ondernemers een voorsprong te geven op hun weg
naar de markt.

"Duurzame innovatie
ondernemerschap."

vraagt

zorg

en

Imec.istart
Imec.istart, de business accelerator van imec, steunt jonge tech
start-ups. Het imec.istart-programma biedt een ruime waaier van
diensten, professionele en sectorspecifieke coaching en mentoring,
toegang tot technologie en kantoren, toegang tot een uitgebreid
nationaal en internationaal netwerk van partners en investeerders,
een eerste financiële injectie (50.000 euro startkapitaal tot een
maximum van 150.000 euro per start-up) en nog veel meer. Sinds
zijn lancering in 2011 heeft imec.istart meer dan 220 tech start-ups
en spin-offs in verschillende domeinen geholpen om uit te groeien
tot een duurzame onderneming.
2020: Er werden 179 projecten ingediend in de verschillende
oproepen van imec.istart (tegenover 146 in 2019), waarvan er 33
werden geselecteerd. In het kalenderjaar 2020 ondertekenden
27 nieuwe start-ups hun contract met imec.istart. Het portfolio
van imec.istart telt nu 220 ondernemingen. Bijna 83% is vandaag
nog altijd actief (181 van de 220). Ze hebben samen al meer dan
1900 voltijdse banen gecreëerd en meer dan 140 miljoen omzet
geboekt. Deze jonge ondernemingen groeien met ongeveer 30%
per jaar.

Imec.xpand
Imec.xpand is een onafhankelijk incubatorfonds voor jonge
ondernemingen, met de technologie, expertise en infrastructuur
van imec als onderscheidende factoren. Imec.xpand steunt
deze ondernemingen vanaf hun eerste ontwikkelingsfasen met
onder meer intellectuele eigendom die door imec is ontwikkeld.
Als aanvulling op de initiële focus van het fonds op digitale
technologie zal voortaan ook bijzondere aandacht worden gewijd
aan duurzaamheid en oplossingen met een hardwarecomponent.
Het imec.xpand-fonds wordt door verscheidene Vlaamse partners
gesteund (zoals PMV en KU Leuven) en slaagde er ook in aanzienlijk
wat buitenlands kapitaal aan te trekken. Het is aangetoond dat de
aanwezigheid van grote investeringsfondsen (imec.xpand heeft
momenteel 117 miljoen euro in beheer) in een regio een positieve
weerslag heeft op het succes van de oprichting en opschaling
van lokale start-ups. Sinds zijn oprichting in 2018 heeft het fonds
geïnvesteerd in 12 ondernemingen, waaronder zeven spin-offs
van imec. Imec.xpand heeft in totaal al meer dan 20 miljoen euro
geïnvesteerd. Nog belangrijker is het feit dat imec.xpand vaak
een katalysator is geweest voor het aantrekken van bijkomende
financiering van lokale en internationale investeerders door
start-ups, wat tot op heden 83 miljoen euro extra kapitaal heeft
opgeleverd.
Imec.xpand leidde onlangs een investeringsronde van 5,4 miljoen
euro voor Pulsify Medical. Deze spin-off van imec en KU Leuven
ontwikkelt een slimme patch die met ultrasone golven de
hartfunctie monitort. De unieke sensorervaring van imec en
de geavanceerde softwarekennis van KU Leuven vormen de
bouwstenen voor een unieke innovatie die de behandeling en
begeleiding van hartpatiënten overal te wereld sterk zal verbeteren.
Vorig jaar investeerde imec.xpand ook in Indigo Diabetes, een spinoff van imec en Universiteit Gent die een kleine, implanteerbare
sensor ontwikkelt. Deze revolutionaire sensor zal diabetespatiënten
in staat stellen om hun bloedsuikerspiegel doorlopend en accuraat
te meten, wat hun levenskwaliteit en gemoedrust beduidend zal
verbeteren.
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2.7 Bedrijven en organisaties helpen bij hun digitale transformatie
Een belangrijk onderdeel van de rol van
imec is het delen van zijn technologisch
leiderschap met bedrijven om hun
eigen digitale innovaties te versterken.
Omdat niet alle bedrijven over een
voldoende hoog niveau van O&O
beschikken om rechtstreeks aan
bilaterale onderzoekssamenwerking te kunnen doen, investeert
imec voortdurend in laagdrempelige modellen die de samenwerking
– vooral met de kmo's – vergemakkelijken.

Imec.icon – vraaggestuurde samenwerkingsprojecten
ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een uniek
vraaggestuurd model voor toegepast onderzoek. De projecten
van imec.icon vertrekken van een behoefte aan technologie bij
Vlaamse ondernemingen. De innovatie-uitdagingen passen in de
slimme toepassingssectoren van imec en worden aangepakt in
coöperatieve onderzoeksprojecten met onderzoekers van imec,
Vlaamse universiteiten en de ondernemingen.
Imec.icon is een laagdrempelig programma dat de regionale
industrie in staat stelt om met imec samen te werken in toegepast
onderzoek. Het laagdrempelige karakter van het programma blijkt
uit het hoge percentage nieuwe bedrijven (d.w.z. bedrijven die
voor het eerst deelnamen aan imec.icon) en het hoge percentage
kleine en middelgrote ondernemingen in de projecten.
In 2020 werden in totaal 12 projecten goedgekeurd. In maart keurden
het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en
de directieraad van imec 5 projecten goed, die in april 2020 van
start gingen (oproep 2019-2). In juli 2020 werden 7 projecten
goedgekeurd, met 1 oktober 2020 als startdatum (oproep 2020-1).
De projecten van imec.icon werken aan een proof of concept dat
inspeelt op een concrete, marktgerichte onderzoeksvraag. Maar
niet alleen het uiteindelijke proof of concept is belangrijk. In de
loop van het proces worden vaak baanbrekende technologieën
ontwikkeld of specifieke inzichten verworven die internationaal
hoog worden geprezen.
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Imec.IC-link – toegang tot IC-ontwerp en productie in kleine
hoeveelheden
Ondernemingen en universiteiten die (nog) geen behoefte
hebben aan een grootschalige productie van hun microchips
(IC's), kunnen bijna onmogelijk rechtstreeks toegang krijgen tot
toonaangevende chipproductiefabrieken en dus tot de nieuwste
halfgeleidertechnologieën. Imec.IC-link helpt hen met een
rechtstreekse toegang tot de prototypering van nieuwe chips en
een flexibele productiecapaciteit. Daarnaast levert Imec.IC-link
ondersteuning, designdiensten en verpakkings- en testdiensten aan
ondernemingen die anders geen toegang zouden hebben tot deze
toonaangevende technologieën en expertise. Imec.IC-link is dan ook
een ideale oplossing voor universiteiten en kleinere ondernemingen
om hun ideeën te realiseren in toepassingsspecifieke geïntegreerde
schakelingen. Imec levert deze toegang tot toonaangevende
technologieën via zijn partnerecosysteem, de samenwerking met
IC-designbedrijven en de samenvoeging van meerdere kleine
projecten in multi-project-wafer (MPW) opstellingen. De kern van
de klantenbasis van imec.IC-link bestaat uit start-ups/scale-ups,
kmo's en universiteiten, maar ook uit grotere bedrijven die niet
over interne ontwerp- en productiecompetenties beschikken.

Artificiële intelligentie (AI)
Artificiële intelligentie (AI) heeft in de voorbije jaren een enorme
sprong voorwaarts gemaakt. AI zal zich in de komende jaren dan
ook laten voelen in alle sectoren en delen van de samenleving.
Op 23 januari 2020 verzamelden imec, Voka, Agoria en VLAIO alle
Vlaamse stakeholders in het kader van het Vlaamse impulsprogramma
voor artificiële intelligentie voor de bedrijfswereld. Meer dan
vierhonderd ondernemingen, academici en andere stakeholders
woonden het Flanders AI Forum bij.
Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het Beleidsplan
Artificiële Intelligentie goed. Imec coördineert het Vlaamse
AI onderzoeksluik. Dit onderzoeksprogramma verenigt alle
AI-onderzoeksgroepen van de Vlaamse universiteiten en
onderzoekscentra. Ondernemingen, overheidsinstellingen en
non-profitorganisaties zijn de gebruikers van AI in Vlaanderen.
De synergie met en de overdracht van kennis en technologie aan
de gebruikers is cruciaal. Generische AI-methodologieën worden
onderzocht en ontwikkeld en kunnen worden gebruikt voor tal van
toepassingen in de gezondheidszorg, de industrie en het beleid. Zo
kunnen krachtige smartphones, auto's en robots taken uit de cloud
overnemen (edge computing), om de besluitvorming te versnellen,
het energieverbruik te verlagen en de privacy beter te beschermen.
Dit opent nieuwe mogelijkheden voor AI-toepassingen op basis
van intelligente systemen en componenten die weinig stroom
verbruiken en vaak op batterijen werken.
In 2020 heeft imec samen met KU Leuven, UZ Brussel en VUB
onderzoek gedaan naar een op AI gebaseerde analyse van CT-scans
van de longen. Het onderzoek was een onderdeel van het iCovidproject om longschade als gevolg van COVID-19 op te sporen,
en het wordt nu voortgezet met Europese subsidies. Professor
Jef Vandemeulebroucke van ETRO (een imec-onderzoeksgroep
van VUB): "Wat begon als een lokaal project, wordt nu uitgerold
in 800 Europese ziekenhuizen en gesteund door uitmuntende
onderzoekscentra over heel Europa. Met icolung kunnen we
COVID-19-patiënten in een vroeg stadium detecteren en de
omvang van de longschade kwantificeren. Intussen blijven we de
AI-software verder verbeteren om longschade door COVID-19 nog
sneller te identificeren en aan de hand van prognosemodellen het
verdere behandeltraject van de patiënt sneller en beter te bepalen."

"AI zal zich in de komende jaren laten voelen in
alle sectoren en delen van de samenleving. AImethodologieën kunnen worden gebruikt voor
tal van toepassingen in de gezondheidszorg, de
industrie en het beleid."

Cyberveiligheid
Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaamse
Beleidsplan Cybersecurity (CS) goed. In het kader van dit plan werd
een beleidsagenda voorgesteld met drie complementaire delen:
strategisch basisonderzoek van topniveau uitvoeren, toepassingen
voor cyberveiligheid in de bedrijfswereld implementeren, en een
krachtig ondersteuningsbeleid uitwerken als antwoord op de grote
opleidingsbehoeften op de arbeidsmarkt.
Imec maakt deel uit van het consortium dat het programma
voor strategisch basisonderzoek ontwikkelt. Het programma
is opgebouwd rond vier onderzoekstrajecten. Imec draagt
bij aan traject 4 – Beveiligingsbouwstenen: Veilige hardware,
cryptografie en veilige implementaties, meer bepaald voor het
onderzoeksthema 'Secure Hardware: Roots of Trust Anchored
into Technology Foundations'. Imec gebruikt zijn expertise in en
kennis van de halfgeleidertechnologie om basisbouwstenen voor
de cyberveiligheid van embedded systemen te onderzoeken en te
ontwikkelen. Dit onderzoek verloopt in nauwe samenwerking met
het team Device Reliability & Electrical Characterization (DRE) en de
imec onderzoeksgroep COSIC bij KU Leuven.
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2.8 Innovatieve technologieën voor een meer verantwoorde productie
In 2050 zal de wereld 70% meer voedsel
moeten produceren dan in 2006/2007
om de groeiende, meer welvarende
bevolking te voeden, die dan naar
verwachting 9,8 miljard mensen
zal tellen. Vanwege de beperkte
hoeveelheid cruciale voedingsstoffen,
de toenemende waterstress en de aantasting van de bodem zal
die enorme hoeveelheid voedsel met de helft van de middelen
moeten worden geproduceerd. Tegelijkertijd duiken bijkomende
uitdagingen op, zoals de klimaatverandering, de veranderende
eisen van de consument en de demografie. De grootste uitdagingen
op wereldwijde en regionale schaal worden (1) de noodzaak om
het aanbod af te stemmen op de snel veranderende vraag naar
voedsel van een grotere en rijkere bevolking, op een ecologisch
en maatschappelijk duurzame manier, en (2) het uitroeien van
extreme honger in de armste gebieden van de wereld. Dat vereist
fundamentele wijzigingen in de manier waarop voedsel wordt
geproduceerd, bewaard, verwerkt, gedistribueerd en gebruikt.

Imecs OnePlanet Research
De lancering in 2019 van het nieuwe OnePlanet-partnership van
imec, een multidisciplinaire samenwerking tussen imec, Wageningen
University & Research en Radboud Universiteit, was een belangrijke
mijlpaal. OnePlanet stelt imec in staat om op een nauwkeurige,
gecontroleerde en duurzame manier innovatieve technologieën
te ontwikkelen zoals sensors, robotica, AI, (big) data-analyse en
digitale connectiviteit, en de productie en processen te verbeteren
in domeinen als voeding, landbouw en gezondheid. In 2020 kregen
de onderzoeksprogramma's meer vorm.
Stel dat we zouden leven in een wereld waar de kwaliteit van
groenten en fruit en de gezondheid van planten en dieren in de
veehouderij autonoom en continu gecontroleerd – en waar nodig
bijgestuurd – zouden kunnen worden op de juiste plaats en het
juiste moment. Het zou de landbouw en voedselverwerking
aanzienlijk duurzamer maken. Er zouden immers meer producten
van hogere kwaliteit kunnen worden geleverd met minder
kunstmest, water, agrochemicaliën en menselijke arbeid. Het
zou de uitstoot van methaan, stikstofoxide en koolstofdioxide
verminderen en bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit.
Het beheer van teeltactiviteiten zou data-gedreven, proactief,
geoptimaliseerd en geïndividualiseerd worden. Het zou bovendien
nieuwe kansen bieden voor de productie van vers voedsel op
locaties met weinig ruimte, zoals stedelijke gebieden, en retailers
zouden hun voedselkilometers aanzienlijk kunnen verminderen
door verse producten lokaal te telen in kassen.
Precisielandbouw, -voedsel en omgeving richt zich op de
ontwikkeling van sensortechnologieën en digitale toepassingen die
slimme precisielandbouw en voedselverwerking mogelijk maken.
Industriële programma's zullen oplossingen bieden om individuele
planten, dieren en hun omgeving te monitoren in real-time. Deze
toepassingen stellen telers in staat om efficiënt en circulair te
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werken, met nauwkeurig afgewogen hoeveelheden nutriënten
en een minimum aan agrochemicaliën en dus een kleinere
ecologische voetafdruk. Voorbeelden zijn sensoroplossingen
voor autonome kasteelt, sensors die de interne kwaliteit van
groenten en fruit monitoren en sensortoepassingen voor het
meten van stikstofemissies. In de voedselverwerking zullen nieuwe
sensortoepassingen mogelijk zijn om de kwaliteit en veiligheid van
het voedsel in real-time te monitoren. De slimme technologieën
van OnePlanet zullen een circulaire voedselverwerking mogelijk
maken, met een minimum aan verspilling en een efficiënt (her)
gebruik van hulpbronnen.
Er zijn nog meer baanbrekende innovaties in aantocht. Emerging
Sensing zal onder meer geavanceerde (gecombineerde) sensors
opleveren om de rijpheid van vers fruit en verse groenten op
een niet-invasieve manier te meten. Dit innovatietraject zal ook
onderzoeken hoe we de gezondheid van planten kunnen meten.
In een tweede innovatietraject, Indoor Autonomous Farming,
ontwikkelt OnePlanet een op sensors gebaseerd geïntegreerd
dataplatform dat autonome kasteelt – en op langere termijn ook
volledig gecontroleerde verticale landbouwsystemen – mogelijk zal
maken. Een derde innovatietraject, Digital Orchard, verzamelt en
integreert gegevens over fruitbomen en voorspelt hun gezondheid
en oogstkwaliteit.

Smart Agrofood
Imec onderzoekt hoe nanotechnologie en digitale technologie
kunnen bijdragen aan de overstap naar een duurzame
precisielandbouw. Zowel in Vlaanderen als in Europa werkt imec mee
aan de ontwikkeling van technologie voor de voedingsindustrie.
Het Europese platform Smart-sensor-systems-4-agrofood is
een verdere uitbreiding van het lokale i-FAST-platform (www.
ifastproject.com).
Dankzij de samenwerking met Flanders' FOOD worden
agrovoedingsbedrijven actief begeleid bij hun nieuwe
ontwikkelingen met specifieke diensten, het vinden van passende
partners, het stimuleren van innovatie enz. De technologie en
diensten van imec geven hen inzicht in hun innovatiepotentieel.
Flanders' FOOD heeft ook een Industry 4.0 living lab-dossier
goedgekeurd: het 'living-lab Industry 4.0 for agrofood', dat door
imec wordt gesteund met hyperspectrale cameratechnologie voor
kwaliteitsmonitoring.
In 2020 werd bovendien de basis gelegd voor een regelmatig
overleg tussen Flanders' FOOD en imec-OnePlanet. Tijdens de
verdere ontwikkeling van de samenwerking met Flanders' FOOD
werd ook de relatie met het Instituut voor Landbouw-, Visserijen Voedingsonderzoek (ILVO) versterkt. In samenwerking met
het ILVO, Flanders Make en andere partners werkt imec aan de
Industry 4.0-proeftuin Smart Farming om ziekten in de aardappelen fruitteelt op te sporen met behulp van hyperspectrale camera's.
Het ILVO heeft ook zijn eigen onderzoeksprojecten met diverse
hyperspectrale camerasystemen van imec gelanceerd, wat verder
gebruik in de agrovoedingssector mogelijk maakt.

3. Buitengewone mensen
buitengewone resultaten

voor

Imecs O&O-infrastructuur van wereldklasse en zijn buitengewone talent zijn twee van de essentiële troeven van ons succes.
Imec gaf zijn personeelsstrategie voor de toekomst de naam 'buitengewone mensen voor buitengewone resultaten' mee. De
strategie stoelt op de fundamenten die in de voorbije jaren gelegd zijn. Maar zoals de naam al doet vermoeden, verlegt imec zijn
focus en bepaalt het zijn prioriteiten voor de toekomst vanuit het perspectief van zijn buitengewone mensen in plaats vanuit
het standpunt van de onweerstaanbare werkplek. Imec plaatst zijn mensen en hun gevoel voor autonomie, betrokkenheid
en competentie centraal in zijn activiteiten. Om dat te realiseren, heeft imec kernprioriteiten vastgelegd op het niveau van
het individu en zijn/haar integrale beleving als werknemer, het niveau van de vele teams en hun leiders, en het niveau van de
ondernemingsmechanismen die imec tot een gezonde, geconnecteerde en duurzame werkplek maken.

3.1 Geëngageerde en betrokken werknemers
De verwachtingen van werknemers over hun manier van werken
zijn niet aan het veranderen. Ze zijn al veranderd. Terwijl bedrijven
zich aanpassen aan de massieve disruptie van COVID-19, moeten
ze snel hun personeelsstrategieën aanpassen, hun werknemers
weer bij het bedrijf betrekken en een nieuwe werknemersbeleving
creëren.
Imec plaatst zijn werknemers centraal. Dat vereist een overstap
naar een nieuw personeelsgericht bedrijfsmodel waarin de teams
aandacht hebben voor wat de werknemers het belangrijkst
vinden, een model dat gedifferentieerde ervaringen levert om de
betrokkenheid te maximaliseren en vertrouwen op te bouwen.
De standaard diensten en werknemersvoordelen van imec
omvatten een levensverzekering, gezondheidszorg en een
ziekteverzekering, een verzekering voor kortdurende en
langdurige arbeidsongeschiktheid (invaliditeit), moederschapsen
ouderschapsverlof,
pensioenvoorzieningen
en
een
arbeidsongevallenverzekering. In alle vestigingen van imec
wordt 100% van het personeel gedekt door collectieve
arbeidsovereenkomsten en hebben alle werknemers een
ziekteverzekering.

Maar dat is slechts een fractie van de diensten die imec levert.
Zo kunnen de werknemers van imec in Leuven bijvoorbeeld
gebruikmaken van de kinderopvang van imec. Sinds 2018 hebben
alle werknemers via het platform van het Employee Center
toegang tot alle informatie, richtlijnen, procedures en templates.
Het platform informeert op een slimme en snelle manier alle
collega's van imec. Op die manier kan het HR Employee Center
meer tijd investeren in gevallen die persoonlijk contact vereisen.
In een bijzonder competitieve wereld voor hightechtalenten
wordt het steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden tegen
een betaalbare prijs. Onze sector telt veel grote, aantrekkelijke
ondernemingen en boeiende start-ups die kandidaten schitterende
vooruitzichten beloven. Daarom werkt imec met een strategie om
toptalenten aan te trekken, te motiveren en te behouden. Imec
biedt zijn mensen niet alleen diensten op het vlak van loopbaan
en levenskwaliteit, maar heeft ook een loonbeleid en een
prestatiepremiesysteem voor zijn werknemers. Met dit systeem
bevordert imec de loopbaanontwikkeling binnen de organisatie en
beloont het buitengewone prestaties van het team of het individu.
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In juni 2020 lanceerde imec een nieuwe digitale werkplek, imec
Teams, met enkele door imec zelf ontworpen apps. Imec Teams
is een soort van hub waar werknemers gemakkelijk informatie
kunnen vinden, veilig kennis kunnen delen, kunnen samenwerken
en contact kunnen leggen met collega's elders in de organisatie. In
2020 werden verscheidene initiatieven genomen om de samenhang
tussen de teams in de verschillende vestigingen te versterken. In
een voortdurend en snel veranderende omgeving moet een
organisatie erin slagen om tegelijkertijd effectief en flexibel te zijn
en te blijven, vandaag haar resultaten te maximaliseren en ook in
de toekomst relevant te blijven. De beste manier om dat te doen,
is door naar de feedback van de werknemers te luisteren en er snel
op in te spelen.
In 2020 ruilde imec het oude proces van de betrokkenheids- en
welzijnspeilingen op tweejaarlijkse basis in voor een nieuwe
manier om feedback van zijn werknemers te vragen en ernaar te
luisteren. Het initiatief connected.minds vertolkt imecs ambitie
om te verbinden door te luisteren. Het combineert peilingen
voor heel imec met nieuwe en frequente teamenquêtes. Dat
zijn korte peilingen naar de algemene werkbeleving van de
werknemers bij imec – met inbegrip van alle aspecten van
betrokkenheid, engagement, vitaliteit en leiderschap. De resultaten
worden gevisualiseerd in een gebruiksvriendelijk en eenvoudig te
interpreteren dashboard.
In 2020 werd voor heel imec een connected.minds-peiling
gehouden rond de thema's betrokkenheid, engagement en
vitaliteit. Het responscijfer bedroeg 77,6% en de resultaten lagen
in lijn met of overtroffen die van vergelijkbare ondernemingen. In
2020 behaalde imec een gemiddelde eNPS-score van 7,2.
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Betrokkenheid

7.4

Engagement

7.3

Vitaliteit
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"Imec plaatst zijn werknemers centraal."
Dankzij deze kostbare en brede feedback kon imec snel reageren
met acties op het vlak van respect voor alle werknemers, diversiteit
en inclusie, en samenwerking tussen de afdelingen. Tijdens
de tweede lockdown in België werden verscheidene kleinere
peilingen gehouden over specifieke thema's, om een goed beeld
en een duidelijk begrip te krijgen van de werkdruk en de sociale en
emotionele gevolgen van de pandemie.
Voor alle landen waar imec actief is, zijn interne richtlijnen en
procedures voor de werknemers beschikbaar overeenkomstig de
lokale wetten en reglementeringen, zoals de Wet betreffende
de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 in België en de
Arbeidsomstandighedenwet
(Arbowet)
voor
Nederland.
Deze worden in België aangevuld met twee collectieve
arbeidsovereenkomsten: de cao voor operatoren uit 2015 en
de cao maaltijdcheques. Het personeelsbeleid van de diverse
internationale teams werd in 2020 verder geharmoniseerd en
versterkt. Het verkoopteam in China onderging een kleine, maar
geslaagde reorganisatie om de efficiëntie te verbeteren. Er werden
inspanningen geleverd om de HR-processen te integreren. Dit jaar
werkte het verkoopteam in de Verenigde Staten aan de verdere
integratie op het gebied van de HR-processen.
Imec wil een organisatie zijn die zowel zakelijk als ten aanzien
van haar werknemers en hun loopbaan transparant en duurzaam
is. Om daarin te slagen, is een goede sociale dialoog met de
werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en het
comité voor preventie en bescherming op het werk erg belangrijk.
De ondernemingsraad, waarin vertegenwoordigers van zowel het
management als de werknemers van imec zetelen, heeft een dubbele
opdracht: informeren en overleggen over enerzijds financiële
en economische thema's en anderzijds thema's met betrekking
tot de organisatie van het werk en de arbeidsvoorwaarden. De
ondernemingsraad vergadert maandelijks en wordt om de vier
jaar verkozen. In november 2020 kozen 1130 geregistreerde kiezers
nieuwe vertegenwoordigers voor zowel de ondernemingsraad als
het comité voor preventie en bescherming op het werk.

3.2 Gelijkheid en inclusie
De visie, missie en waarden van imec steunen op respect en diversiteit. Imec omarmt actief alle soorten diversiteit, want diversiteit is een
voedingsbron voor creativiteit en disruptieve innovatie. Imec zet zich in om te garanderen dat zijn mensen hun taken kunnen uitvoeren in een
omgeving zonder discriminatie op basis van geslacht, etnische afkomst, leeftijd, religie, genderidentiteit, seksuele geaardheid of invaliditeit, en
zonder intimidatie of gedrag dat beledigend of vernederend kan zijn. Imec bevordert en aanvaardt gelijke kansen voor iedereen.
In 2020 werkte imec aan nieuwe beleidslijnen en initiatieven om deze principes in zijn cultuur te versterken en geen ruimte te laten voor
kwetsend gedrag of intimidatie.

EXPLICIETE COMMUNICATIE

LUISTEREN & BEGRIJPEN

Imec’s herwerkte visieverklaring rond diversiteit en
inclusie (D&I) en bijgewerkte waarden legt de
nadruk op duidelijke communicatie. We noemen
alles bij naam en voegen er de fundamentele
waarde van gelijkwaardige behandeling aan toe. We
zorgen ervoor dat deze onderwerpen voortdurend
in de aandacht blijven en we verwachten heel
expliciet van alle imec werknemers dat hun publiek
gedrag is lijn is met onze waarden.

We werken aan een levendige D&I gemeenschap
die top-down en bottom-up initiatieven verbinden
met elkaar en informele netwerkinitiatieven
ondersteunen. Imec wil op die manier platformen
aanbieden waar bezorgdheden aan bod kunnen
komen en er dieper ingegaan kan worden op
problemen in verband met racisme, intimidatie en
discriminatie.

HET OPBOUWEN VAN VAARDIGHEDEN & ONDERSTEUNING

VERTEGENWOORDIGING

Imec biedt expertise aan het management en
andere teams over alle aspecten rond “inclusie”
(onbewuste
vooringenomenheid,
culturele
verschillen, psychologische veiligheid, opkomen
voor zichzelf). Een duidelijk wettelijk kader en
uitgebreide online informatie zal zelfhulp
bevorderen.

Imec ziet erop toe dat alle raden waar interne
beslissingen vallen, divers zijn – vb op het vlak van
gender (identity), nationaliteit, lokatie… Er wordt
gezocht naar diverse talenten van overal ter
wereld, via universitaire samenwerkingen en door
diversiteit te integreren in aanwervings- of
promotieprocessen.

De manier om een cultuur van openheid en respect tot stand
te brengen gebeurt meestal informeel. Imec doet dit aan de
hand van leermodules op het werknemersplatform, maar ook
via een dagelijkse informele communicatie met de nadruk op
gebeurtenissen die belangrijk zijn voor minderheidsgroepen,
zoals felicitaties voor de verschillende nieuwjaarsvieringen
(bv voor de collega's in Zuid- en Zuidoost-Azië), de viering van
nationale feestdagen (bv. Koningsdag in Nederland) of religieuze
evenementen (bv. ramadan).

Imec telt nu in totaal meer dan 4500 werknemers, onder wie 51%
contractuele medewerkers en 49% niet-contractuele medewerkers.
Deze laatste groep bestaat voornamelijk uit gastonderzoekers en
industriële residenten in het kader van programma's, maar ook
uit doctoraalstudenten. Het personeel van imec is in de voorbije
tien jaar gestaag internationaler geworden. Dit is merkbaar op alle
doelniveaus, zelfs op de hoogste. Imec blijft onderzoekers uit alle
hoeken van de wereld aanwerven. De vijf belangrijkste landen na
België en Nederland zijn India, China, Frankrijk, Italië en Duitsland.
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De leeftijdsspreiding van het personeel van imec is relatief
stabiel: 17% is 50 jaar of ouder, 13% is jonger dan 30 jaar en
de grootste groep (70%) is tussen 30 en 50 jaar oud.  De
vertegenwoordiging van vrouwen is in het voorbije decennium
verbeterd en bedraagt nu 26%. Op sommige managementniveaus
is de vrouwelijke vertegenwoordiging helaas gestabiliseerd of
zelfs gedaald. Met het oog op de toekomst maakt een betere
vrouwelijke vertegenwoordiging deel uit van onze diversiteitsen inclusiestrategie voor de komende vijf jaar. Het diversiteitsen inclusiebeleid van imec, dat onlangs werd herzien, legt
dan ook de nadruk op het belang van een betere vrouwelijke
vertegenwoordiging in de organisatie, met een bijzondere focus op
de aanwezigheid van vrouwen in leidinggevende posities.

PERCENTAGE MANNEN EN VROUWEN
VOOR ALLE IMEC WERKNEMERS OP DE LOONLIJST

ALLE FUNCTIES & LOCATIES

Om deze uitdagingen in de verf te zetten en het bewustzijn aan
te scherpen, neemt imec deel aan verscheidene initiatieven, zoals
Women in Tech, en organiseert het interne sessies. Zo organiseerde
imec in 2020 een panelgesprek over inclusief leiderschap en de
diversiteitsuitdaging in de technologiesector. In 2020 nodigde imec
zijn werknemers ook uit om e-learningmodules over gelijkheid en
inclusie te volgen, en bood het specifieke opleidingen aan.

"Wij zien het personeel van imec gestaag
internationaler worden."

PER LEEFTIJD, UITGESPLITST PER GESLACHT
VOOR ALLE IMEC WERKNEMERS OP DE LOONLIJST
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3.3 Aanwerving
De oprichters van Google hadden gelijk toen ze stelden dat
'aanwerven het belangrijkste werk is van een manager'. Het
talentnetwerk van imec moet samenwerken om nieuwe
vaardigheden aan te trekken en de teams te versterken. De
managers spelen een centrale rol, vanaf het eerste contact tot en
met het volledige traject van hun teamleden. In de voorbije jaren
heeft HR samengewerkt met tal van managementteams om de
talentuitdagingen samen aan te pakken, met een geïntegreerde
benadering en een gedeelde verantwoordelijkheid voor het succes.

De app voor doorverwijzingen waarmee imec het bestaande
doorverwijzingsproces aanvult, is een mooi voorbeeld van de
manier waarop het volledige netwerk van imec samenwerkt
om nieuw talent te vinden. Met deze app, die medio 2018 werd
gelanceerd, kunnen alle werknemers van imec heel gemakkelijk
vacatures vinden en vrienden of kennissen doorverwijzen. Het
aantal doorverwijzingen verdrievoudigde onmiddellijk na het
lanceren van de app, en vandaag kan tot 10% van de vacatures
worden ingevuld dankzij het netwerk van de medewerkers van
imec.
De HR-teams van imec focussen ook op moeilijk in te vullen
vacatures. Ze doen dat op twee manieren. Ten eerste is er een
proces om nieuwe vacatures intern in te vullen via interne mobiliteit.
Vandaag wordt tot 28% van alle vacatures op deze manier
ingevuld. Ten tweede focussen de teams op innovatieve externe
zoekopdrachten op maat. Anderzijds ontwikkelt imec zijn eigen
benadering om werknemers aan te trekken en hen te helpen om de
juiste vaardigheden en competenties te verwerven. Imec School is
een belangrijk initiatief in het licht van deze wervingsuitdagingen.

DO YOU WANT IMEC TO PAY FOR YOUR NEXT HOLIDAY?

HR_matchcatch_cleanroom_FINAL.indd 1

In de voorbije 10 jaar is imec meer dan 2,5 keer groter geworden.
Dit heeft een steeds grotere inspanning vereist van ons team om
talent aan te trekken. Bijna 300 nieuwe aanwervingen per jaar
moeten voorzien in de vervanging en de verdere groei van het
personeelsbestand.  

06/06/2018 10:31

Imec School
Het voeden van de pijplijn van technische profielen voor de cleanroomactiviteiten is al jarenlang een niet-aflatende uitdaging. Simpel gezegd
zijn er te weinig geschoolde technici op de arbeidsmarkt en is de vraag naar deze competenties veel sterker gegroeid dan het aanbod. In 2018
besliste imec om een concept toe te passen dat erg succesvol is in de IT-wereld: het opleiden of herscholen van jongvolwassenen die de juiste
mentaliteit en het juiste potentieel hebben, maar die de juiste kwalificaties missen. In 2019 ging imec School van start met precies die ambitie: de
pijplijn voeden door niet alleen aan te werven, maar ook op te leiden. Imec School is het eerste voorbeeld van een grote gezamenlijke inspanning
van de fabexperts en de recruiters om de juiste aanpak te definiëren en het – intensieve – trainingsprogramma volledig intern uit te voeren. Na
de selectieprocedure beginnen de studenten aan een tweeledig leerprogramma. Een theoretische klassikale opleiding wordt gecombineerd met
leren op de werkvloer. De eerste studenten van imec School studeerden af in juni 2020 en werken nu als technici in onze cleanrooms. In 2020
verruimde imec het initiatief door minder hoog of anders opgeleide mensen de kans te geven om bij imec te werken. De selectie gebeurde met
de hulp van gespecialiseerde organisaties, met een bijzondere focus op de publicatie van de vacatures en de eerste screening, om de drempel
te verlagen.
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De aanwervingsfase is niet de enige belangrijke stap in de
werknemersbeleving. De eerste dagen als nieuwe werknemer
van imec zijn even belangrijk. Precies daarom legt imec.academy
een sterke nadruk op de onboarding van nieuwe werknemers.
De WelcomeApp wordt intussen al een hele tijd gebruikt om de
preboarding te organiseren. De app geeft nieuwkomers nuttige
informatie over imec. Het gaat dan om informatie over onder
meer de missie en de organisatiestructuur van imec, maar ook
om praktische feiten over gebeurtenissen of locaties die handig
zijn in die eerste dagen. De werknemer kan de app gebruiken
om administratieve formulieren in te vullen en enkele korte
vragenlijsten te beantwoorden.
Om het onboardingproces verder te verbeteren, lanceerde imec.
academy in 2020 een onboardingprogramma dat alle starters sneller
en efficiënter laat kennismaken met de vele aspecten van een
nieuw professioneel leven bij imec. De eerste dag van de nieuwe
werknemer wordt gevolgd door verplichte e-learningmodules over
informatieveiligheid, kwaliteitsborging, intellectuele eigendom

NIEUW AANGEWORVEN (FTE)

319

VERLIETEN IMEC (FTE)

198

72%

70%

en digitale samenwerking. In 2021 werd de lijst van verplichte
e-learnings aangevuld met de thema's privacy, milieu, veiligheid en
gezondheid.
Imec spant zich ook in om het verloop van werknemers te
vermijden. De emotionele impact en de vrees voor extra
werkdruk na het vertrek van een collega kunnen moeilijk zijn voor
het team en de teamleden. Daarom zet imec zich in voor een
doorlopende monitoring van de collega's het hele jaar door. De
managers en teamleiders krijgen met de steun van het HR-team
een passende opleiding in peoplemanagement. Er zijn ook strikte
procedures voor de beëindiging van arbeidsovereenkomsten,
aangezien die beslissingen niet van de ene dag op de andere
mogen worden genomen. Een formeel comité houdt toezicht
op dit proces en op specifieke gevallen. HR monitort het in- en
uitgaande personeelsverloop bij imec op zeer regelmatige basis en
gebruikt de informatie uit exitgesprekken om de evolutie van het
personeelsbestand aandachtig te volgen in termen van inclusie en
gelijkheid.

28%

30%

39%

56%

5%

-30

30-50

50+

22%

67%

12%

-30

30-50

50+
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3.4 Opleiding en ontwikkeling
Imec.academy, het strategische leerkader van imec, is een belangrijk
instrument om imecs ambities te realiseren. Het moedigt elke
werknemer aan om zijn of haar groei zelf in handen te nemen en
het steunt iedereen in zijn of haar professionele en persoonlijke
ontwikkeling.

2020 en imec zal hetzelfde pad bewandelen in 2021, door een paar
eerste acties te ondernemen en nieuwe benaderingen te testen.
Het wegwerken van de barrière voor interne mobiliteit is alvast
een prioriteit. Een overstap naar een andere functie en context
binnen imec kan er immers voor zorgen dat nieuw gedrag sneller
tot ontwikkeling komt en uitmuntende resultaten oplevert. Met
andere woorden: interne mobiliteit kan talent activeren. Imec wil
zijn werknemers een uitdagende functie en werkomgeving bieden.

"Imec stelt zijn werknemers in staat om de
beste versie van zichzelf te worden en te zijn."
In 2020 werden de traditionele klassikale opleidingen aangevuld met
digitale (slimme) leeroplossingen, wat resulteerde in een gemengde
aanpak – het beste van twee werelden. De veiligheidsopleiding in
virtual reality, het onboardingprogramma en het leiderschap op
afstand illustreren mooi de opleidingsaanpak van imec.

In 2020 werd 100% van de (contractuele) werknemers geëvalueerd
op het gebied van prestaties en loopbaanontwikkeling.

"Wij moedigen onze werknemers aan tot
levenslang leren, via onze imec.academy en het
delen van kennis in Connect & Learn-sessies."

"Imec kijkt niet naar de
persoon die iemand is,
maar naar de persoon
die hij of zij kan worden."

Alleen door te blijven focussen op de best mogelijke
werknemerservaring kan imec de valkuil vermijden waarbij telkens
opnieuw processen worden uitgewerkt die handig zijn voor HR,
maar niet voor de werknemer. Naar de toekomst toe zal imec het
prestatiebeheerproces dan ook naar een hoger niveau tillen, door
de evaluatie te vereenvoudigen en het verband tussen prestatie en
loon te herzien. Dit zal ook een doorlopende feedback en dialoog
mogelijk maken. De principes van deze visie werden vastgelegd in
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300

OPLEIDINGSUREN
PER WERKNEMER IN 2020

MANAGERS DIE DEELGENOMEN
HEBBEN AAN EEN MANAGEMENT
DEVELOPMENT CURSUS IN 2020

8

SSTNBLTY TALKS: INSPIRERENDE
SESSIES OVER ONDERWERPEN,
GERELATEERD AAN DE UNSDG’S
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Tinneke Van Opstal – Engineer

200.000

TOTAAL AANTAL
GEREGISTREERDE OPLEIDINGSUREN

19%

(% VAN DE VTEN) OPLEIDING IN
OMGEVING, WELZIJN EN VEILIGHEID

3%

COMMUNICATIE & OPLEIDING OVER
ETHIEK, ANTI-CORRUPTIEBELEID EN
-PROCEDURES

4,5/5

GEMIDDELDE OPLEIDINGSSCORE,
AANGEGEVEN DOOR DE DEELNEMER

3.5 Gezondheid en veiligheid op de
werkplek
Imec kan maar topprestaties blijven leveren als de hele organisatie
gezond is. De COVID-crisis heeft dat eens te meer bewezen.

om tot echte uitmuntendheid te komen, en een ondersteunende
cultuur van betrokkenheid en wederzijds vertrouwen.

"Wij maken imec onweerstaanbaar aantrekkelijk
als een 'thuis' die werknemers betrekt, engageert
en energie geeft."

Veiligheid en gezondheid zijn bijzonder belangrijke thema's voor
imec, zijn werknemers, zijn klanten en de omringende gemeenschap.
Als Seveso-bedrijf (een bedrijf met een activiteit die verband
houdt met de behandeling, de productie, het gebruik of de opslag
van gevaarlijke stoffen) moet imec de relevante richtlijnen van de
federale reglementering (in uitvoering van de Europese Sevesorichtlijn) naleven die op zijn activiteiten van toepassing zijn. Om
dat te doen, hanteert imec specifieke en uitgebreide beleidslijnen,
procedures en controlemechanismen.

Hoe brengt imec die gezonde 'thuis' tot stand?
•

•

•

Een gezonde werkomgeving creëren Dankzij de
doorlopende feedbacklus waarin imec voorziet tussen
de werknemer en de manager, binnen de teams en tussen
de teams en de organisatie, houdt imec doorlopend een
vinger aan de pols van de gezondheid en het welzijn van
de werknemers en krijgt het inspiratie voor verbetering.
In de laatste editie van zijn peiling naar de betrokkenheid
en het welzijn van de werknemers scoorde imec een
geruststellende 7/10 voor 'effectief omgaan met stress'. Dit
omvat ook een gezonde balans tussen werk en privé.
Imec bevordert een gezonde levensstijl en motiveert zijn
werknemers met lokaal georganiseerde acties, zoals de
Move More Challenge, Yoga@The Office en Start to Run.
Voorzien in ondersteuningskanalen en procedures die
zowel intern als extern bekend zijn Alleen met de juiste
combinatie van interne en externe kanalen kan imec zoveel
mogelijk mensen ondersteunen. Intern kunnen werknemers
rekenen op hun manager, de officiële vertrouwenspersoon
en hun HR Business Partner. Extern kunnen ze een
beroep doen op de bedrijfsarts, preventieadviseurs voor
psychosociale aangelegenheden en het programma voor
werknemersbijstand.

De COVID-19-pandemie in 2020 toonde aan dat 'veiligheid' een
buitengewoon belangrijk thema is. Imec heeft zichzelf overtroffen
tijdens de crisis. Nu moet het zijn kracht benutten voor de
volgende uitdaging: de overgang van compliance naar mensgerichte
veiligheid.

"Wij tillen veiligheid van een louter technisch
niveau naar een zaak voor HR."
In essentie betekent dit dat ongevallenpreventie, risicobeheer en
compliance – de basis van een solide visie op veiligheid, gezondheid
en milieu – worden versterkt door een systeem voor EHSbeheer (Environment, Health, Safety) dat mikt op voortdurende
verbetering, een management dat het goede voorbeeld geeft

Imec beheert de veiligheids- en gezondheidsrisico's van zijn
werknemers onophoudelijk. In 2020 slaagde het erin een voor
de sector toonaangevend ongevallencijfer van 0,30 te bereiken
(gebaseerd op 1/1.000.000 gewerkte uren) voor zowel contractuele
als niet-contractuele werknemers.
Het merendeel van de
gerapporteerde letsels met medische kosten hield verband met
incidenten naar aanleiding van lichamelijk contact met chemicaliën
waarvoor een preventief onderzoek nodig was, en met andere
kleine letsels. Er gebeurden geen arbeidsongevallen met ernstige
letsels.
Imec werkt met een handleiding voor veiligheid, gezondheid
en milieu. Die veiligheidshandleiding definieert het beleid van
imec, zijn kernprincipes en de activiteiten die het onderneemt
met betrekking tot het beheersen van risico's en het voorkomen
van verliezen. Deze principes gelden voor de technologische
onderzoeksgroepen, voor de ondersteunende logistieke groepen
en voor derden die opdrachten uitvoeren in de vestigingen
van imec – in het bijzonder de vestigingen van Leuven, Genk,
Eindhoven en Wageningen. De preventieadviseur en de
kwaliteitsmanager werken de veiligheidshandleiding bij wanneer
het dynamisch risicobeheersingssysteem van imec nieuwe risico's
identificeert. In overeenstemming met de regelgeving werd er
ook een hiërarchische structuur ingevoerd om de beleidslijnen en
procedures te monitoren, te analyseren en aan te passen. Risico's
moeten volgens de bestaande procedures en richtlijnen worden
gemeld aan de verantwoordelijke van het team of de plaats.
Dit zorgsysteem wordt bijgewerkt volgens de wetgeving
inzake welzijn op het werk en het KB betreffende het
dynamisch risicobeheersingssysteem voor België en de
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) voor Nederland. Het
zorgsysteem is opgezet in overeenstemming met OHSAS 18001
en streeft naar continue verbetering. Daarnaast beschrijft dit
document het beleid voor de preventie van ernstige ongevallen,
zoals gedefinieerd in artikel 9 van de Samenwerkingsovereenkomst
(Seveso).
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"Het is simpelweg zo dat nergens ter wereld mensen doen wat
imec doet, en ik was hier gewoon niet op voorbereid. Ik kreeg
een mentor die me begeleidde tijdens mijn eerste werkmaand.
Imec investeert tijd en geld in zijn werknemers, en dat loont. Ik
ben hier echt tevreden. Imec geeft je de kans om ervaring op te
doen en te groeien in je functie."
Joris Verhoeven – Operator & Coordinator

Om een goede kennis van de regels en procedures te verzekeren, zijn
de beleidsverklaring en het zorgsysteem ook digitaal beschikbaar
voor alle werknemers van imec. Elke nieuwe werknemer (vaste
medewerker, contractueel onderzoeker, beursmedewerker, student,
aannemer) krijgt een persoonlijke supervisor toegewezen die hem
of haar vanaf de eerste werkdag informeert over de evacuatieinstructies, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en
alle andere procedures die nodig zijn om veilig te werken. Iedereen
die langer dan drie maanden bij imec werkt, moet een verplichte
EHS-opleiding voltooien, die om de drie jaar wordt vernieuwd.
Als een werknemer deze regel niet naleeft, worden zijn of haar
toegangspasjes geblokkeerd.
Het productieproces van halfgeleiders en gerelateerde
technologieën impliceert het gebruik van een aantal potentieel
gevaarlijke chemische stoffen in alle mogelijke vormen. Het
preventiedepartement houdt een inventaris bij van alle bekende
EHS-risico's in verband met de verwerking van halfgeleiders en
gerelateerde technologieën. Vooraleer nieuwe materialen of
gevaarlijke stoffen voor het eerst worden gebruikt, wordt het
project beoordeeld door de Material Introduction Board, die onder
meer de EHS-risico's analyseert en het project goed- of afkeurt.
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Om werknemers op bepaalde werkposten of tijdens bepaalde taken
te beschermen, analyseren de verantwoordelijke departementen
systematisch de risico's voor de veiligheid en de gezondheid. De
analyses focussen op zwangerschapsbescherming, ergonomie,
schermwerk, lastenhantering, apparatuur en chemicaliën met een
SHE-code.
Er bestaan ook procedures en normen voor de persoonlijke
beschermingsmiddelen van de werknemers. Bij alle ingangen van
sites, laboratoria of lokalen toont een visuele indicatie welke
beschermingsmiddelen verplicht zijn voor het binnengaan. Tot
slot worden de EHS-risico's ook geanalyseerd wanneer nieuwe
apparaten, uitrustingen of processen worden geïntroduceerd.
Het brandrisico is tijdens de productie van halfgeleiders en
gerelateerde technologieën bijzonder hoog vanwege de gebruikte
grondstoffen, fabricagetechnieken en constructiematerialen.
Dit blijkt duidelijk uit de brandstatistieken in onze sector. Imec
investeert dan ook aanzienlijk (zowel qua mensen als qua middelen)
in preventie op het gebied van technische installaties en organisatie.

4. Impact op het milieu beperken
Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer voor imec – niet alleen in zijn onderzoekstrajecten, maar ook in zijn operationele
departementen. Imec is zich ervan bewust dat zijn eigen activiteiten een aanzienlijke ecologische voetafdruk hebben. Het
heeft dan ook een duidelijke ambitie om zijn koolstof- en watervoetafdruk te verkleinen. Imec hanteert een drieledige strategie
(verwijderen, beperken, compenseren) met specifieke ambities voor zijn koolstofvoetafdruk, watergebruik en mobiliteit.

DE KOOLSTOFVOETAFDRUK
VERKLEINEN

WATERGEBRUIK
OPTIMALISEREN

•

Een energiebalans tot stand
brengen (koude/hitte)

•

Waterbehoefte tot een minimum
beperken

•

De energiebehoeften tot een
minimum beperken

•

Inkomend water beperken

•

Hergebruik van water maximaliseren

•

Het aardgasverbruik beperken

•

De procesemissies verminderen

•

De mobiliteitsbijdrage verkleinen

MOBILITEIT
•

Reisbeleid

•

Bedrijfswagens

•

Woon-werkverkeer

4.1 Koolstofvoetafdruk
In 2015 berekende imec Leuven voor het eerst zijn koolstofvoetafdruk voor scope 1 en 2 (referentiejaar 2014). In 2019 werd de voetafdruk berekend
volgens de Bilan Carbone-methode en het Protocol van Kyoto voor scope 1, 2 en 3 (referentiejaar 2018). In 2020 werd de koolstofvoetafdruk
geüpdatet met dezelfde rekenmethode en aannames. Voor de koolstofvoetafdruk met betrekking tot scope 1, 2 en 3 van imec werden de
volgende groepen geïdentificeerd en berekend:
SCOPE 1

SCOPE 2

SCOPE 3

DIRECTE CO2 EMISSIES

INDIRECTE CO2 EMISSIES

ANDERE INDIRECTE CO2 EMISSIES

• AARDGAS
• BRANDSTOF
• BRANDSTOFVERBRUIK VAN LEASE WAGENS
• BRANDSTOFVERBRUIK VAN DIENSTWAGENS
• KOELVLOEISTOF
• PROCESEMISSIESS

• ELECTRICITEITSVERBRUIK

• VRACHTVERKEER VAN GOEDEREN EN AFVAL
• VERZONDEN PAKKETTEN
• ZAKENREIZEN PER AUTO, TREIN EN VLIEGTUIG
• BEZOEKERS EVENTS
• AANKOOP CHEMISCHE STOFFEN EN GASSEN
• CATERING
• VERBRUIK VAN LEIDINGWATER
• AFVALBEHEER
• WOON-WERKVERKEER NIET GELEASDE WAGENS
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Imec wil zijn koolstofvoetafdruk tegen 2030 met 65% verminderen
tegenover het referentiejaar 2014 voor scope 1 en 2, en heeft
daartoe een actieplan uitgewerkt.

De procesemissies bedragen vandaag 9,8K ton CO2 per jaar
en moeten tegen 2025 worden gereduceerd naar minder dan
7,5K ton CO2. Aangezien uit de berekening van de koolstofvoetafdruk
bleek dat de procesemissies afkomstig van gassen met een hoog
aardopwarmingsvermogen de grootste CO2-bijdrage leverden, wou
imec bekijken welke opties er zijn om de procesemissies beter in
kaart te brengen en te verlagen. In 2020 werd een haalbaarheidsstudie
gelanceerd. Alle grote verbruikers werden geïdentificeerd (SF6,
C4F8, CF4 en NF3), het effectieve verbruik werd gecontroleerd, er
werden lektests uitgevoerd tijdens periodes van stillegging van de
activiteiten en de verliezen tijdens het vervangen en spoelen van
flessen werden eveneens gecontroleerd. Er is intussen een plan
opgesteld om de CO2-bijdragen uit procesemissies uiterlijk tegen
2030 te halveren tegenover de waarden van 2018. Vanaf 2021 zullen
mogelijke oplossingen worden geïmplementeerd en geëvalueerd.

Sinds 2015 is imec volledig overgeschakeld op groene stroom, wat al
een vermindering van 23.000 ton CO2e heeft opgeleverd tussen 2015
en 2016. In de cleanrooms zal aardgas geleidelijk worden vervangen
door installaties met warmtepompen en warmterecuperatie.
Dit zou een vermindering met minstens 3500 ton CO2 moeten
opleveren, waarvan 1300 ton al werd gerealiseerd met de installatie
van een warmtepomp in FAB1 in 2019. In 2020 werd een vermindering
met 2864 ton CO2 bereikt tegenover 2019 voor scope 1 en 2, waarbij
aardgas goed was voor 66% van de vermindering.

IMEC CO2 EVOLUTIE/AMBITIE

Imecs emissies met betrekking tot scope 3 daalden sterk in 2020,
voornamelijk als gevolg van de sterke terugval van zakenreizen.
Hoewel er nieuwe mobiliteitsprocedures zijn uitgewerkt, verwacht
imec dat de zakenreizen met betrekking tot scope 3 weer zullen
toenemen in 2021-2022.

TON CO2
45

ELECTRICITEIT

40

AARDGAS

35
30

PROCESEMISSIES

OMSCHAKELING NAAR
GROENE STROOM

ANDER

WARMTEPOMP
FAB 1

25

De daling op het gebied van procesemissies, het gas- en
elektriciteitsverbruik en de reis- en mobiliteitsimpact moedigt
imec aan om de beleidslijnen, procedures en praktijken te laten
evolueren naar meer klimaatneutrale opties. Dit levert nu al de
eerste veelbelovende resultaten op.

WARMTEPOMP
FAB 2

20
15
10
5

In 2021 zal er een energiebalans worden opgemaakt voor imec
Leuven, waarbij ook de opties voor een warmte/koudenet zullen
worden geëvalueerd om de behoefte aan energie/aardgas verder
te verkleinen.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Figuur 7 | Imecs plan voor CO2-emissiereductie voor scope 1 en 2
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Figuur 8 | Programma voor de reductie van CO2-emissies uit aardgas
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DE TOP 5 BIJDRAGERS VAN EMISSIES’ SCOPE 1-2-3

EVOLUTIE TON CO2 2018-2020

TON CO2

TON CO2
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2020
18.349
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9.322
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15
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SCOPE 2
650

704

Electriciteit

4.2 Energie
Imec selecteert elk jaar investeringen die het energieverbruik verminderen. De maatregelen vloeien vooruit uit een (vierjaarlijkse) energiescan en
worden daarnaast bepaald door een 'green team' voor energie.
Er is een plan opgesteld om het energieverbruik tegen 2030 met bijna de helft te verminderen. De belangrijkste maatregel daarvoor is de
installatie van warmtepompen in FAB1, FAB2 en FAB3. De warmtepomp in FAB1 werd in 2019 in bedrijf genomen. Het initiële plan zal in 2021 verder
worden uitgevoerd met de installatie van een warmtepomp in CUB/FAB2.
Imec heeft zijn energieverbruik in 2020 met naar schatting 32.865 GJ verlaagd. Het grootste deel daarvan kon worden gerealiseerd door de
verlichting in de kantoren te vervangen door ledverlichting, ventilatorfilters te vervangen door efficiëntere types enz.
Eenheid

ENERGIEVERBRUIK
(eigen en geleasede
faciliteiten)

BEPERKING VAN HET
ENERGIEVERBRUIK

Totaal verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen binnen
de organisatie

GJp

1.056.609,50

Totaal verbruik van energie uit niet-hernieuwbare bronnen
binnen de organisatie

GJp

144.268,42

i. Elektriciteitsverbruik

GJp

14.869,59

ii. Verbruik voor verwarming – gas

GJp

99.233,81

iii. Verbruik voor koeling

GJp

0,02

v. Diesel

GJp

165,00

Totaal energieverbruik binnen de organisatie

GJp

1.170.877,92

Gebruikte normen, methodologieën, veronderstellingen en/
of rekentools

Interne berekeningen van imec
op basis van door de leveranciers
verstrekte gegevens

Als direct resultaat van bezuinigings- en efficiëntiemaatregelen
gerealiseerde verlagingen van het energieverbruik

GJp

32.865,00

Rekenbasis: Om de vier jaar moet een op een energie-audit gebaseerd energieplan worden ingediend. In
2017 bepaalde imec dat het energieverbruik met bijna 100.000 GJp moest worden verlaagd.

Figuur 9 | Overzicht van het energieverbruik van imec in 2020 op de belangrijkste verbruikslocaties (Leuven – Genk – Eindhoven)
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4.3 Afval
Imec heeft drie fabs op de campus in Leuven: FAB1, FAB2 en FAB3.
Vroeger werd het merendeel van de vloeistoffen van de drie fabs
verzameld en extern verwerkt. In de afgelopen jaren investeerde
imec in een plaatselijke zuiveringsinstallatie voor FAB2 en FAB3,
en slaagde het erin om de hoeveelheid extern verwerkt vloeibaar
afval aanzienlijk te verlagen. Om dat te faciliteren, besloot imec
de verschillende afvalsystemen (types chemicaliën) te scheiden
bij de bron. In FAB2 en FAB3 heeft imec meer dan 10 verschillende
afvoertypes. FAB1, het oudste fab, heeft geen gedetailleerd
systeem met gescheiden afvoer. Er werd een studie uitgevoerd
om te bekijken in welke mate de lessen van FAB2 en FAB3 konden
worden overgenomen voor FAB1, maar dat bleek technisch veel
ingewikkelder en duurder dan verwacht.

"Imec Leuven streeft naar een 100% lokale
verwerking van deze bulkafvalstromen in FAB1."

Aangezien de beperking en het hergebruik van leidingwater veel
meer winst kan opleveren, werd in 2020 beslist om voorlopig niet
te focussen op het vloeibare afval, maar wel op een efficiënter
watergebruik.

VLOEIBAAR AFVAL
• waste solvents
• waste oil
• waste acids and caustics
• EKC 265 solvent
• photo lacquers
• lab waste
• residues of CMP slurry
• sludge electrocoagulation
• expired products
• grease from grease trap
• sulfuric acid solution
• nitrate-containing waste water
• lime milk solution WFW installation
• plastic cans with residues of chemicals
• cleaning water
• TMAH (developer)
• water / grease / sludge

GEVAARLIJK VAST AFVAL
• batteries
• electrical scrap
• glass beads
• quartz glass
• empty tarnished glass packaging
• empty tarnished metal packaging
• empty tarnished plastic packaging
• disposal waste
• hazardous medical waste
• silicon wafers
• fluorescent lamps
• contaminated material
• filter cake DKD installation

Figuur 10 | Overzicht van de afvalgroepen van imec in 2020, locatie Leuven
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ONGEVAARLIJK VAST AFVAL
• glass kitchen
• wood
• kitchen waste
• class II waste
• paper and cardboard
• PMD waste
• residual kitchen waste
• toners ink cartridges
• metals

2020 (ton)

GEGENEREERD AFVAL

GESCHEIDEN AFVAL

GESTORT OF VERBRAND
AFVAL

Totaal gewicht gegenereerd afval (uitgezonderd vloeibaar afval): gevaarlijk
afval

254,9

Totaal gewicht gegenereerd afval (uitgezonderd vloeibaar afval): ongevaarlijk
afval

434,6

Totaal gewicht gegenereerd afval

689,6

Totaal gewicht gescheiden afval (uitgezonderd vloeibaar afval): gevaarlijk
afval – voorbereid voor hergebruik

0,0

Totaal gewicht gescheiden afval (uitgezonderd vloeibaar afval): gevaarlijk
afval – gerecycleerd*

0,0

Totaal gewicht gescheiden afval (uitgezonderd vloeibaar afval): gevaarlijk
afval – andere vormen van recuperatie

144,9

Totaal gewicht gescheiden afval (uitgezonderd vloeibaar afval): ongevaarlijk
afval – voorbereid voor hergebruik

0,0

Totaal gewicht gescheiden afval (uitgezonderd vloeibaar afval): ongevaarlijk
afval – gerecycleerd*

0,0

Totaal gewicht gescheiden afval (uitgezonderd vloeibaar afval): ongevaarlijk
afval – andere vormen van recuperatie

246,3

Totaal gewicht gescheiden afval

391,2

Totaal gewicht verbrand gevaarlijk afval (met energierecuperatie)

0,0

Totaal gewicht verbrand gevaarlijk afval (zonder energierecuperatie)

7,5

Totaal gewicht gestort gevaarlijk afval

52,9

Totaal gewicht op andere manieren verwijderd gevaarlijk afval

49,5

Totaal gewicht verwijderd gevaarlijk afval

109,9

Totaal gewicht verbrand ongevaarlijk afval (met energierecuperatie)

187,9

Totaal gewicht verbrand ongevaarlijk afval (zonder energierecuperatie)

0,0

Totaal gewicht gestort ongevaarlijk afval

0,0

Totaal gewicht op andere manieren verwijderd ongevaarlijk afval

0,0

Totaal gewicht verwijderd ongevaarlijk afval

187,9

Totaal gewicht verwijderd afval

297,9

Scope: Al het afval van de belangrijkste afvalproducerende locaties (Leuven en Genk) in 2020, uitgezonderd vloeibaar afval. De berekeningen zijn
gebaseerd op formele gegevens, verzameld en gerapporteerd volgens de Belgische regelgeving.
*De gegevens voor gerecycleerd afval zijn opgenomen in het totaal van het gescheiden afval – overige vormen van recuperatie.
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Details van de behandeling (recyclage of andere methode) per
afvalgroep:

GROEPEN GEVAARLIJK AFVAL VOOR RECYCLAGE OF EEN
ANDERE VORM VAN AFVALBEHANDELING (UITGEZONDERD
VLOEIBAAR AFVAL)
Glasrecyclage

3%

Omzetting van zwavelzuur in
ammoniumsulfaat

11%

Afvalolie en fotolakken (hergebruik als
brandstof)

54%

Waferafval (recuperatie van silicium)

3%

Gebruikt plastic (recuperatie van plastic)

8%

Slib uit elektrocoagulatie (hergebruik in de
cementindustrie)

8%

Elektronisch afval

2%

Batterijen

0%

Overige

9%

4.4 Waterbeheer
Verantwoord waterbeheer is vandaag een zogenaamde 'hot topic',
naarmate meer en meer regio's in de wereld en ook in Europa te
maken krijgen met waterstress als gevolg van de klimaatopwarming.
De cleanrooms van imec verbruiken een grote hoeveelheid water.
Er is een aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verbruik van
leidingwater, waterrecuperatie en het hergebruik van afvalwater, en
dit blijven belangrijke doelstellingen voor imec.
Imec beperkt niet alleen de afvalwaterstromen, maar wil ook
investeren in het proactief verminderen van de behoefte aan
sterk gezuiverd water, waarvoor het vandaag leidingwater als bron
gebruikt. Imec is in 2018 met een investering van 300.000 euro gestart
met het recycleren van afvalwater. Er werd in eerste instantie een
proefinstallatie gebouwd om de beste alternatieve oplossing voor
het hergebruik van afvalwater te vinden. Daarna werd een nieuwe
filterinstallatie in gebruik genomen als definitieve implementatie.
Imec wil nu nog verder gaan, door de behoefte aan sterk gezuiverd
water op zich te herzien en door mogelijkheden te onderzoeken
om sterk gezuiverd water te bekomen uit afvalwaterstromen.

Waterafname
per bron

ONGEVAARLIJK AFVAL EN RECYCLAGE OF ANDERE VORMEN
VAN AFVALBEHANDELING (UITGEZONDERD VLOEIBAAR
AFVAL)
3%

Plastic en glas

11%

Papier en karton

54%

Bouwafval

3%

Hout

8%

Piepschuim

8%

Keukenafval

2%

"Er is een aanzienlijke vooruitgang geboekt in
het verbruik van leidingwater, waterrecuperatie
en het hergebruik van afvalwater, en dit blijven
belangrijke doelstellingen voor imec."
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m³

746.933,75

m³

746.933,75

Totale lozing in
oppervlaktewater

m³

614.640,00

Totale lozing van water
(riolering)

m³

18.767,00

m³

1.321,40

m³

634.726,00

m³

134.190,00

Totale afname van water

Lozing
van water

Metaal

Totaal verbruik van extern
water
(leidingwater)

Totale lozing van water
(externe behandeling, inclusief
vloeibaar afval)
Totale lozing van water
Verdamping

Verdamping

Figuur 11 | Overzicht van het verbruik en de lozing van water door imec in 2020 op de
belangrijkste lozingslocaties (Leuven – Genk – Eindhoven – Nijmegen)

Momenteel verbruikt imec op zijn Belgische locaties met het
hoogste waterverbruik ongeveer 2000 m³ water per dag voor zijn
werking, wat overeenkomt met meer dan 746.622 m³ per jaar.
In 2020 werd meer dan 230.000 m³ afvalwater hergebruikt, wat
overeenkomt met 100 m³ per dag. Hierdoor verbruikt imec minder
leidingwater en loost het minder afvalwater. In 2019 nam imec +/800.000 m³ leidingwater af, in 2020 was dat 746.622 m³. In 2020
werd dus meer dan 50.000 m³ leidingwater bespaard. Watergebruik
is een van de belangrijkste aandachtspunten voor het duurzame
gebruik van hulpbronnen door de verwerkingsafdelingen, en dus
werden hier ambitieuze doelstellingen vastgelegd. Imec onderzoekt
momenteel samen met een studiebureau de mogelijkheden om
het hergebruik van water op lange termijn op te trekken tot 80%.

4.5 Mobiliteit
HR wil niet alleen het personeelsbestand bij imec duurzaam
beheren, maar heeft die intentie ook voor onze planeet. In
mei 2020 werd het departement HR versterkt met een nieuwe
Fleet & Mobility Officer. Er werd een mobiliteitspeiling uitgevoerd
om na te gaan hoe werknemers pendelen en wat zij belangrijk
vinden voor de keuze van hun vervoersmiddel. Om zijn hogere
doelstellingen te bereiken, wil imec weten wat zijn werknemers
verwachten, welke win-winacties het kan ondernemen en hoe het
draagvlak te vergroten voor die acties. In 2020 lanceerde imec een
mobiliteitswebsite inclusief een virtuele mobiliteits’community’ en
organiseerde het een 'mobiliteitsmaand'. In september werd alle
werknemers uitgenodigd om na te denken over hun reisgedrag en
dit op lange termijn te verbeteren.
De mobiliteitsstrategie van imec is gebaseerd op het principe
'vermijden – verschuiven – schoner maken'. In 2020 werden enkele
belangrijke mijlpalen voor de mobiliteit bereikt:

SCHONER
MAKEN

VERMIJDEN

VERSCHUIVEN

VERMIJDEN: Het pendelen op zich verminderen
De link met 'hybride werken' is duidelijk en verklaart waarom imec
dit wil faciliteren met tools en vergoedingen. Al voor de COVID-19pandemie werkte bijna meer dan 10% van de mensen gemiddeld
één dag of meer per week thuis. Dit beleid zal op een structurele
basis verder worden geïmplementeerd.

46%

34%

ELECTRIC BIKES

MECHANIC BIKES

21%

SPEED PEDELECS

Daarnaast werd ook de fietsvergoeding herzien. Elke pendelrit met
de fiets wordt voortaan vergoed. We zijn goed op weg naar het
streefdoel van 30% fietsers bij de werknemers die dicht bij imec
wonen en 15% voor de werknemers die verderaf wonen.

SCHONER MAKEN: De emissies van auto's in het
woon-werkverkeer verlagen
In 2020 lanceerde imec een nieuw autobeleid dat de kosten van
de CO2-emissies laat betalen door de eindgebruiker en voorziet
in extra budget voor werknemers die een meer ecologische auto
kiezen. Imec investeerde in de voorbije jaren in laadinfrastructuur
voor elektrische auto's in zijn vestigingen. De werknemers konden
ook proefritten met elektrische auto's maken. De totale emissies
en de gemiddelde emissies per auto (cataloguswaarde) worden
gemonitord en zullen naar verwachting dalen.
Eind 2020 had imec 453 auto's in zijn vloot, waarvan 17% meer
ecologische voertuigen (hybride, plug-in hybride en elektrisch). De
gemiddelde emissies van de vloot van imec bedroegen 111 g CO2
per km. 80% van de in 2020 bestelde auto's waren groen. Hun
gemiddelde emissies bedragen 52 g CO2 per km.

AUTO'S IN GEBRUIK

BESTELDE AUTO'S

Diesel

250

55%

Diesel

6

11%

Benzine

127

28%

Benzine

5

9%

1

0%

Gas

0

0%

(Plug-in) hybride

70

15%

(Plug-in) hybride

38

72%

Elektrisch

5

1%

Elektrisch

4

8%

Gas

TOTAAL

453

TOTAAL

53

CO2-gemiddelde

111

CO2-gemiddelde

52

VERSCHUIVEN: Meer duurzame vervoersmiddelen om te pendelen, minder autogebruik
In 2019 lanceerde imec een tot op vandaag erg succesvol beleid
voor fietsleasing. In december 2020 telde imecs vloot 281 fietsen,
waarvan 67% elektrische fietsen of speed pedelecs. Imec ontvangt
maandelijks gemiddeld 10 aanvragen voor een leasefiets.
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Imecs ambitie voor 2023:
•

Gemiddelde CO2-emissies van de vloot (g/km) – streefdoel
max. 100 g

•

50% groene auto's in de totale vloot – streefdoel 50%

•

50% elektrische aansturing versus 50% brandstof voor
hybride auto's

De plannen van imec voor de nabije toekomst stimuleren
werknemers om na te gaan welk vervoersmiddel het best past bij
hun behoefte, door een flexibele combinatie van verschillende
vervoersopties aan te bieden. Dit omvat auto- en fietsdelen, de
introductie van een mobiliteitsapp die imec in staat moet stellen
om deze ambitie waar te maken, en de implementatie van meer
laadinfrastructuur.

Reisbeleid
Zakenreizen zijn frequent bij imec, aangezien wij een internationaal
gericht bedrijf zijn. In 2020 werd het reisbeleid grondig herzien
om de impact van zakenreizen te verminderen. Het nieuwe beleid
geeft duidelijke richtlijnen voor reizen binnen de EU en bindende
adviezen voor internationale reizen. Voor bestemmingen op
5 tot 7 uur treinen van Brussel wordt aanbevolen een alternatieve
vervoersoptie te kiezen, zoals de trein, de autocar of carpooling.
Het reisverzoek bedoordeelt vier criteria om de noodzaak van
de reis te beoordelen: Heeft het reisplan betrekking op meer
dan één vergadering of zakelijke activiteit? Betreft het externe
vergaderingen met partners buiten imec? Betreft het activiteiten
die niet virtueel, met tele- of videoconferencing kunnen
plaatsvinden? Is het vereiste minimumaantal werknemers dat aan
de activiteit moet deelnemen geverifieerd?
De mening van ‘Frequent Travelers’ werd ook gevraagd om binnen
imec een draagvlak te creëren voor het nieuwe duurzame reisbeleid
en om concrete tips voor de implementatie te geven.

42

IMEC
DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2020

4.6 Biodiversiteit
De mens verbruikt meer voedsel, energie en grondstoffen dan ooit
tevoren, maar dat gaat ten koste van een onevenwichtig gebruik van
de natuurlijke hulpbronnen. Imec voelt zich ook verantwoordelijk
voor het natuurbeheer en de biodiversiteit. In het algemeen
vermijdt imec elke verontreiniging van het plaatselijke milieu door
vloeistoffen of uitlaatgassen. Vloeistoffen worden lokaal verzameld
en intern of extern behandeld voor ze in een nabijgelegen rivier
of riolering worden geloosd. Uitlaatgassen worden behandeld in
zuiveringssystemen voor ze in de lucht worden geloosd.
In 2020 heeft imec bovendien een overeenkomst met Natuurpunt
gesloten en het ByeByeGrass-charter ondertekend.

Samenwerking met Natuurpunt
Dankzij de financiële steun van imec kon Natuurpunt 3 hectare
natuur aankopen in de Molenbeekvallei (in de omgeving van
Leuven), om er een nieuw natuurreservaat te creëren: het Dalemhof.
Het hooiland van het Dalemhof is een tijdlang niet gebruikt, maar
het is goed bewaard en het heeft een groot potentieel voor
natuurherstel. Dat geldt ook voor de volledige Molenbeekvallei: een
complex van natuurreservaten die elkaar versterken. Met de steun
van imec kan Natuurpunt nu verder werken aan de ontwikkeling
van de rijke biodiversiteit, die op haar beurt kan bijdragen aan het
compenseren van de klimaatverandering.
Natuurpunt geeft ook professioneel advies om de biodiversiteit in
de buitenomgeving van de Leuvense imec-campus te verbeteren.
Daarnaast heeft Natuurpunt geholpen om een nestkast voor
slechtvalken te plaatsen op het dak van de imec-toren.
Imec wil zijn werknemers ook betrekken bij natuurbehoud en
geleide natuurwandelingen. Dergelijke initiatieven helpen imec om
het biodiversiteitsbewustzijn bij zijn werknemers te vergroten en
scheppen een breder en sterker draagvlak voor natuurbehoud en
biodiversiteit.
ByeByeGrass-charter
Imec ondertekende samen met andere Leuvense ondernemingen
en organisaties het ByeByeGrass-charter van de Stad Leuven en
Leuven 2030. Zo heeft imec zich geëngageerd om de biodiversiteit
op zijn sites te bevorderen. Dit zal gebeuren op basis van maatadvies
door experts.

5. Ethiek en goed bestuur
5.1 Ethiek en goed bestuur
Alle entiteiten van imec houden zich aan de richtlijnen van de
onderneming inzake bedrijfsontwikkeling, financiën, human
resources en bedrijfsactiviteiten. Het Good Governance Charter
van imec beschrijft een weldoordacht systeem voor goed bestuur
dat rekening houdt met de specifieke missie en status van imec
als non-profitorganisatie. Een auditcomité en een benoemings- en
remuneratiecomité maken deel uit van de bestuursstructuur van
imec.
De raden van bestuur van alle entiteiten van imec hebben
kennisgenomen van het Charter en hebben ingestemd met de
naleving van de charterprincipes. Ze houden zich gewetensvol
aan de richtlijnen en algemeen aanvaarde principes in dit kader
en monitoren de naleving ervan. Zo worden meer bepaald de
beraadslagingen in de respectieve managementraden zorgvuldig
gemonitord om mogelijke belangenconflicten te vermijden.
Imec is net zoals elk ander bedrijf blootgesteld aan diverse interne
en externe risico's die, als ze zich voordoen, ernstige gevolgen
kunnen hebben voor de stakeholders, de bedrijfsactiviteiten, het
milieu en de financiële situatie. Het beheer van deze risico's is dan
ook uiterst belangrijk. In 2018 werd een Enterprise Risk Officer
aangesteld die rechtstreeks rapporteert aan de voorzitter van het
auditcomité. Daarnaast implementeerde imec een Enterprise Risk
Management aanpak, wat in 2019 tot een risicoregister heeft geleid.
Dit wordt nu aangevuld met specifieke risico- en controlekaders.

Ethische gedragscode
De in 2020 geüpdatete en in 2021 gepubliceerde Ethische
Gedragscode van imec is de sluitsteen van het strategische kader
van de visie, missie en waarden van imec. De Gedragscode is een gids
die ons helpt om met ethische dilemma's om te gaan en te bepalen
wat we moeten doen in probleemsituaties. Een ethisch comité
ziet toe op de naleving ervan. Imec heeft ook een Gedragscode
voor imec-partners, omdat het meent dat wederzijds respect
voor deze Gedragscode een garantie is om een betrouwbare,
vruchtbare, duurzame en professionele samenwerking op te
bouwen tussen imec en zijn partners. De Gedragscode voor imecpartners werd eveneens in 2020 geüpdatet voor gebruik in 2021.
Met zijn onderzoek en de bijbehorende inspanningen mikt imec
op het langetermijnperspectief van een beter leven in een betere
maatschappij. Het werkt daartoe nauw samen met partners zoals
leveranciers, onderzoeksinstanties en klanten.

In de Gedragscode definieert het O&O-centrum zijn beleid inzake
fraude, corruptie, omkoping en belangenconflicten. Aanvullend
voerde imec een reeks beleidsregels in en gebruikt het specifieke
contractuele clausules in verband met contractbeheer, privacyen gegevensbescherming, informatieveiligheid, dierenwelzijn en
bioveiligheid, exportcontroles enzovoort. Partners en potentiële
partners (werknemers, klanten en leveranciers) worden systematisch
gescreend op de naleving van de exportregels, aan de hand van
een globale lijst van meer dan 350 personen op wie beperkingen
van toepassing zijn, landen onder embargo en ondernemingen in
eigendom van deze verboden entiteiten. Verder gebruikt imec een
externe tool om risico's van fraude en corruptie te identificeren.
In 2020 werd één potentiële partner aangemerkt en verder
onderzocht volgens de interne procedures van imec. Er werd geen
O&O-samenwerking met de partner gestart.
Om een correcte naleving van het beleid te verzekeren en
mensen die risico's, inbreuken op of overtredingen van het beleid
melden te beschermen, werden klokkenluidersprocedures en
beschermingsmaatregelen ingevoerd of worden deze nog opgesteld
volgens de nationale rechtsregels. Imec leidt zijn werknemers
regelmatig op in deze thema's. Alle nieuwe werknemers krijgen een
eerste algemene opleiding over gegevens- en informatieveiligheid
en aanverwante elementen van de Gedragscode van imec.
Wetenschappelijke integriteit is een integraal onderdeel van imecs
organisatiecultuur. Het beleid voor wetenschappelijke integriteit
focust op de bevordering van goede onderzoekspraktijken.
Imec gebruikt de gedragscodes op Belgisch (www.belspo.be) en
Europees (www.allea.org) niveau als referentiekader. Imec heeft een
commissie voor wetenschappelijke integriteit, die verantwoordelijk
is voor zijn integriteitsbeleid. De commissie behandelt ook
mogelijke inbreuken op de wetenschappelijke integriteit, zoals
plagiaat en gegevensvervalsing of -manipulatie.
Een interne Research Integrity Officer is verantwoordelijk voor
de coördinatie van het integriteitsbeleid. Imec is ook lid van de
Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI). De
volledige imec-groep hanteert een transparant intern en extern
communicatiebeleid, zowel vanuit een managementperspectief als
vanuit een operationeel en logistiek perspectief, met aandacht voor
de timing, de sereniteit en de objectiviteit van de communicatie.
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5.2 Aankoop
Imec is er stellig van overtuigd dat leveranciers een cruciale bron
zijn van innovatieve, kwalitatieve, duurzame en kostenefficiënte
oplossingen. De activiteiten van imec impliceren bepaalde risico's
met betrekking tot de toeleveringsketen. De toeleveringsketen
verdient dus aandacht van zowel de bedrijfsvoering als van de
aankoopafdeling. Imec hecht ook veel belang aan de naleving van
de principes van goed bestuur en ESG (Environment – Social –
Governance). Bij het sluiten van een contract moeten alle leveranciers
de overeengekomen akkoorden ondertekenen. Zo onderschrijft
de leverancier ook de Gedragscode voor imec-partners. Dit zorgt
ervoor dat 100% van de contracten wordt gevolgd. In 2020 werden
nieuwe stappen gezet om het aankoopbeleid en de bijbehorende
processen en ondersteunende tools verder te ontwikkelen, met
een kernfocus op de kwalificatie en selectie van nieuwe leveranciers
en de controle van bestaande leveranciers. Een cruciaal principe in
deze processen is de risicobeoordeling, waarvoor doelstellingen
gedefinieerd zijn.
Een andere significante wijziging van het vorige aankoopbeleid is de
opname van specifieke duurzaamheidsthema's als onderdeel van het
proces voor leveranciersbeheer. In 2021 zullen nieuwe en bestaande
leveranciers worden geëvalueerd volgens verschillende bijkomende
criteria, zoals het gebruik van grondstoffen uit conflictzones en
kinderarbeid. We stellen onze leveranciers ook vragen over hun
duurzaamheidsbeleid en de certificeringen waarover zij beschikken.
Imec heeft bovendien aandacht voor lokale aankopen. Met zijn
beleid wil imec bijdragen aan de duurzame economische groei van
de gemeenschappen waarin het gevestigd is. Voor de berekening
van de uitgaven aan lokale leveranciers -in België-, komt imec
aan een totaal van 57,7% lokale leveranciers voor de goederen en
diensten die de aankoopafdeling van het hoofdkantoor in Leuven
aanschaft.

5.3 Informatie- en gegevensbeveiliging en GDPR
O&O-informatie en informatie in het algemeen zijn cruciale activa
van imec. Ze zijn buitengewoon waardevol en moeten dus goed
worden beschermd tegen een groot aantal risico's, met inbegrip
van risico's voor de informatieveiligheid en de compliance.
Informatiebeveiliging wordt gedefinieerd als het proces om
informatie en aanverwante activa te beschermen tegen toevallige
of opzettelijke inbreuken, om de vertrouwelijkheid, de integriteit,
de beschikbaarheid en de traceerbaarheid van de informatie te
verzekeren. Imec beschermt zijn informatie door middel van
een aangepaste reeks technische controlemaatregelen en niettechnische maatregelen zoals beleidsregels, processen, procedures
en richtlijnen.
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Imec beschikt over een gedecentraliseerde organisatie voor
risicobeheer, die wordt geleid door de Risk Officer van imec. Een
Enterprise Risk Management, dat het volledige risicospectrum
bestrijkt, helpt imec bij het bereiken van de doelstellingen.
De uitbouw van een efficiënt en effectief Information Security
Management Framework (ISMF) houdt het begrijpen en het
beïnvloeden van het menselijke gedrag in, zoals attitudes, en
het implementeren van de vereiste controles op het gebied
van contracten, organisatie, processen en technieken. Imec
gebruikt een gestructureerd en gedocumenteerd ISMF om zijn
informatiebeveiliging en risicobeheer en -controle te verbeteren.
Het is gebaseerd op goede praktijken van de sector, zoals ISO
27001, CSF (Cyber Security Framework) en CIS (Center for Internet
Security).
Het Information Security Management Framework geldt voor
alle entiteiten van imec. Imec zorgt voor de vereiste vorming en
opleiding, om te verzekeren dat alle werknemers vertrouwd zijn
met het beleid voor informatiebeveiliging en dit ook begrijpen
en naleven. Alle nieuwe werknemers ontvangen een opleiding
die uitlegt wat de regels voor informatie- en gegevensbeveiliging
inhouden en hoe ze in de dagelijkse werking moeten worden
toegepast. In 2020 begon het departement informatiebeveiliging
met de vorming van een ambassadeursgemeenschap. Deze
gemeenschap bevordert de bewustmaking rond deze thema's
en draagt ook bij aan de ontwikkeling van opleidingen op maat
voor de werknemers van imec. In 2021 zal een bijkomende nadruk
worden gelegd op deze bewustmaking.
Het informatiebeveiligingsteam meldde 154 beveiligingsincidenten
in 2020. Deze incidenten hadden nooit een impact op de werking
van imec of op informatie met betrekking tot partners. Het
merendeel van de gemelde incidenten hield verband met pogingen
tot phishing.

Aantal aan de autoriteiten gemelde
inbreuken op persoonsgegevens

2019

2020

2

0

Naast informatie- en gegevensbeveiliging is ook bescherming
van de privacy een belangrijke pijler. Imec leeft de toepasselijke
privacywetgeving na, met inbegrip van de GDPR. Imec heeft
bovendien een DPO (Data Protection Officer) aangesteld en
de nodige beleidsrichtlijnen en procedures ingevoerd. Deze
procedures zijn effectief gebleken. Na de (preventieve) melding van
gegevensinbreuken aan de toezichthouder kreeg imec de feedback
dat de juiste procedures waren gevolgd en de juiste maatregelen
waren genomen.
In 2020 werden bijkomende informatie- en bewustmakingsactiviteiten
georganiseerd.
Dit
zal
in
2021
een
belangrijk aandachtspunt blijven, in het bijzonder in de
onderzoeksdepartementen.

6. Duurzame partnerschappen
Imec is ervan overtuigd dat gezamenlijk onderzoek en samenwerking met ondernemingen, organisaties en
overheden, zowel internationaal als regionaal, baanbrekende resultaten kunnen opleveren die bijdragen
aan een duurzame ontwikkeling. Geen enkele organisatie kan de uitdagingen waarmee de wereld
vandaag wordt geconfronteerd op eigen houtje aanpakken. We moeten onze krachten bundelen. Dat
was trouwens precies de bedoeling toen imec in 1984 van start ging. Middelen en mensen samenbrengen
als unieke, krachtige manier om disruptie te scheppen. Baanbrekend onderzoek en innovatie tot stand
brengen met de meest geavanceerde infrastructuur, briljante geesten en een open, multidisciplinair
ecosysteem dat de bouwstenen levert voor een duurzamere wereld. Kosten, talenten, risico's en winsten delen. Als onafhankelijk
onderzoekscentrum met hoofdkantoor in een kleine regio in Europa, van bij de start gesteund door de Vlaamse regering, is imec
daarin geslaagd.

Uniek globaal ecosysteem in de volledige
waardeketen
Imec heeft 's werelds meest geavanceerde infrastructuur voor
halfgeleideronderzoek opgezet, waarin het alle belangrijke spelers
in de volledige waardeketen samenbrengt. In onze cleanrooms
werken meer dan 500 professionals 24 uur per dag en 7 dagen
per week – non-stop dus – om de cyclustijd te verkorten en de
leercyclussen te optimaliseren. In zijn cleanrooms werkt imec
met alle leveranciers van geavanceerde apparatuur. Leveranciers
van uitrusting en materialen spelen meer dan ooit een sleutelrol
in de collectieve aanpak van de schaaluitdagingen in het snel
evoluerende, apparatuurintensieve halfgeleiderlandschap. Intense
interacties in O&O tussen fabrikanten en leveranciers in een
vroeg stadium van de ontwikkeling versnellen de technologische
vooruitgang en optimaliseren het investeringsrendement voor
alle betrokken partners. Imec voert geavanceerd onderzoek naar
materialen, apparaatconcepten en processtappen. En het maakt
die innovaties klaar voor de industrie.

O&O-activiteiten. Door deze topspelers samen te brengen,
verandert imec het innovatiemodel van een sequentieel model –
dat innovatie overbrengt van de ene laag naar de andere van de
waardeketen – in een netwerkmodel. Zo kan deze O&O-organisatie
eigenlijk het ecosysteem kortsluiten. Het vertrekt van de vereisten
op systeemniveau en probeert te identificeren hoe innovatieve
processen en materialen moeten worden ontwikkeld.
Imec heeft een uniek partnerschapsmodel ontwikkeld. Het
biedt een unieke, neutrale omgeving waarin het volledige
productieproces van chips kan worden ontworpen en getest. In
meer dan 30 jaar heeft imec een vertrouwensrelatie opgebouwd
met de diverse spelers. Het is als het ware het Zwitserland van
de chipsector: de neutrale cruciale schakel in het proces van
onderzoek en ontwikkeling.

Technology prototyping
& incubation of start-ups

NETWORKED INNOVATION MODEL
MATERIAL SUPPLIERS

FABLESS/FABLITE/EDA

Breakthrough pipeline
through associated
university partnerships

R&D PILOT LINE

Industrial innovation
supporting full
industrial value chain

EQUIPMENT SUPPLIERS
Materials & equipment
innovation through
suppliers hub

IDMS/FOUNDRIES

SYSTEM PARTNERS

De O&O-programma's van imec verzamelen alle belangrijke
spelers van de wereldwijde halfgeleiderindustrie: toonaangevende
leveranciers van uitrusting en materialen, IDM's (integrated
device manufacturers), chipproductiefabrieken, fabless en
fablite ondernemingen, toepassingspartners en toonaangevende
academische instellingen en kenniscentra voor baanbrekende

Imec werkt samen met meer dan 200 universiteiten overal ter
wereld. Deze academische partnerschappen voeden zijn pijplijn
op lange termijn en leggen de basis van een fundamenteel begrip
van het onderzoek. Met zijn testlijn in O&O transformeert imec
academische innovaties in industriële innovaties. Dit wordt mogelijk
gemaakt door een belangrijk aandeel van alle toonaangevende
leveranciers van apparatuur en materiaal in de leveranciershub van
imec. Samen ontwikkelen ze nieuwe concepten en toonaangevende
technologieplatformen. Met die technologieplatformen kunnen tal
van start-ups, die vaak geen toegang hebben tot technologie van
topniveau, ondersteund worden.
IMEC
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Het Vlaamse ecosysteem
De interactie tussen academisch onderzoek aan universiteiten,
strategische onderzoekscentra en het bedrijfsleven levert een
substantiële bijdrage aan de innovatie en de economische
ontwikkeling van een regio. Het onderstaande overzicht toont
de kanalen waarlangs imec zijn expertise met het Vlaamse
ecosysteem deelt. Een belangrijke succesfactor voor de
ondersteuning van de Vlaamse bedrijven is imecs lokale netwerk
van onderzoeksgerichte/ondersteunende organisaties die samen
ons Vlaamse innovatie-ecosysteem vormen en die hun aangesloten
bedrijven ondersteunen om nieuwe samenwerkingen tot stand
te brengen. De doorlopende samenwerking tussen imec en deze
sleutelorganisaties in het Vlaamse innovatie-ecosysteem benut
de technologie en expertise van imec. Onze technologie en
knowhow worden aan de industrie en aan non-profitorganisaties
overgedragen om de gemeenschappelijke impact te vergroten.
De samenwerkingen beslaan een breed scala aan organisaties, zoals
blijkt uit het volgende niet-limitatieve overzicht van de partners
met wie imec samenwerkt:
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•

Strategische onderzoekscentra: Flanders Make, VITO, VIB

•

Speerpuntclusters: Flanders' Food, VIL, Catalisti, SIM,
Flux50, De Blauwe Cluster
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•

Innovatieve zakelijke netwerken: Smart Digital Farming SDF,
EUKA, Smart Buildings in Use, Flanders Health, Space 4.0 …

•

Collectieve centra: Sirris, WTCB, Centexbel, OCW, CRM …

•

Andere onderzoekscentra en netwerkorganisaties: ILVO,
VLIZ, Sciensano, Pack4Food, DSP Valley, Flanders Bio, Health
House, Medtech Flanders, MedTeG, The Beacon, VRI …

•

Academische partners: Vlaamse universiteiten, universitaire
ziekenhuizen en hogescholen

•

Publieke sector en non-profit: Vlaamse en federale
overheidsadministraties en -agentschappen; kleine en
grote steden; centra voor ouderenzorg, RVO-Society, ESA,
EARTO …

•

Sectoren
werkgeversfederaties,
regionale
ontwikkelingsmaatschappijen:
Voka,
Unizo,
Fevia,
BeMedTech, Agoria, Sirris, PMV, FPIM, LRM …

Imec is ook in de lokale gemeenschap actief als stichtend
lid van Leuven Klimaatneutraal (Leuven 2030), een groep van
burgers, ondernemingen en organisaties die Leuven tegen 2050
klimaatneutraal wil maken.

Imecs stakeholderdialoog
GROEP

BESCHRIJVING

RELATIE

HOOFDTHEMA'S 2020

01
INDUSTRIËLE PARTNERS

Langdurige samenwerkingen met vooraanstaande
ondernemingen in de halfgeleidersector (IDM's,
chipproductiefabrieken, fabless en fablite ondernemingen,
leveranciers van uitrusting, leveranciers van materialen, EDAbedrijven) en systeembedrijven

Gezamenlijk onderzoek op lange termijn in de nanoelektronica, met gedeelde onderzoekstrajecten. Op
vertrouwen en uitmuntendheid gebaseerde relaties.

Creatie van meerwaarde dankzij een infrastructuur van
wereldklasse, briljante geesten (mensen) en een lokaal en
globaal ecosysteem van diverse partners in een groot aantal
sectoren.

02
KLANTEN

Van grote, wereldwijde accounts tot kmo's (bilateraal,
ontwikkeling op verzoek, fabricage in kleine hoeveelheden)

Bilaterale samenwerking in O&O, innovatiediensten en
oplossingen.

Een vlotte overgang verzekeren van de O&O-activiteiten
van imec (bouwstenen) naar producten en diensten met een
grote impact. Het potentieel van relevante nano- en digitale
technologieën definiëren in het strategische plan van de
ondernemingen.

Contractueel en niet-contractueel; niet-contractuele
werknemers zijn gastonderzoekers, industriële residenten,
doctoraalstudenten, vertegenwoordigers, studenten,
aannemers en uitzendkrachten

Talent van wereldklasse aantrekken, ontwikkelen en laten
groeien. Een veilige, gezonde en inclusieve werkplek met
gelijke groeikansen verzekeren. Imec wil een plaats zijn waar
buitengewone mensen buitengewone resultaten leveren.

1) Introductie van de connected.minds-peilingen
2) Samenwerking tussen teams
3) Respect voor elke bijdrager
4) Focus op diversiteit en inclusie

In sociale verkiezingen gekozen
werknemersvertegenwoordigers

De belangen van de werknemers verdedigen in de
ondernemingsraad.

Sociale dialoog: sociale verkiezingen 2020.

Raad van Bestuur/AC imec vzw en Raad van Bestuur van
imec International

De algemene koers en strategie van het bedrijf beoordelen
en de CEO benoemen.

Goed bestuur gebaseerd op een Good Governance Charter.
Selectie van de bestuurders op basis van expertise en
competenties.

Vlaamse regering

Deze samenwerking is geregeld in een convenant. Het
is de bedoeling om via partnerships of start-ups nieuwe
ontwikkelingen op de markt te brengen en bedrijven en
universiteiten te helpen om toegang te krijgen tot nieuwe
technologieën.

Steun aan de industrie en start-ups bij hun inspanningen
voor digitalisering en innovatie, door middel van bilaterale en
gezamenlijke samenwerkingen met een groot aantal partners,
van onderzoekscentra tot clusters en federaties. Imec helpt
Vlaanderen uit te groeien tot een slimme topregio in de EU.

Federale overheid

Neutraal en onafhankelijk advies leveren op basis
van technologisch en wetenschappelijk bewijs in de
expertisedomeinen van imec.

Steun bieden aan de Belgische overheid voor haar
kernprioriteiten: 5G, gezondheid, digitalisering ... Open
innovatie en platformen leveren voor een optimale
compatibiliteit.

Stedelijke overheden: Leuven, Genk, Antwerpen, Gent,
Hasselt

Elkaars doelstellingen steunen door middel van initiatieven,
projecten en open innovatie, om een positieve impact voor
de burgers en de lokale overheid tot stand te brengen.

Proactieve regelmatige communicatie en samenwerking
verzekeren rond diverse thema's: expatgemeenschap,
mobiliteit, klimaatdoelstellingen, biodiversiteit ... De krachten
bundelen rond voor elke stad specifieke thema's: Leuven
Mindgate en Leuven 2030 in Leuven, EnergyVille in Genk,
Smart City, Mobility & Logistics Research in Antwerpen (stad
en haven) en Gent.

Europese Commissie

Gezamenlijk onderzoek om de doelstellingen van de
Europese Commissie te ondersteunen.

Samenwerking in gezamenlijke onderzoeksprogramma's.

Belgian Science Policy Office – Belspo, Vlaio, FWO, DPA,
Vlaamse Auditautoriteit enz.

O&O naar de industrie brengen.

Focus leggen op toekomstige innovatiestrategieën.
Deelnemen aan projecten met gebruik van de beschikbare
instrumenten van deze organisaties.

Milieu-inspectie

Toezichthouder die belast is met de handhaving van het
milieubeleid.

Jaarlijkse externe milieu- en veiligheidscontroles als
aanvulling op het eigen monitoringprogramma.

KU Leuven, VUB, UGent, UAntwerpen, UHasselt, Universiteit
Wageningen, Radboud Universiteit enz.

Verzekeren dat de onderzoekslijnen van imec voeling
houden met doorbraken in academisch onderzoek.

Cf. gedetailleerde beschrijving van het ecosysteem.

Universiteiten in Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Een sterk en internationaal netwerk van universiteiten
ontwikkelen met akkoorden rond doctoraalovereenkomsten,
uitwisseling van stalen, uitwisseling van studenten en stages,
toegang tot materiaal, promotie van imec-doctoraten,
strategische samenwerkingsprojecten enz.

Cf. gedetailleerde beschrijving van het ecosysteem.

07
LEVERANCIERS

Een reeks voorkeurspartners voor de inkoop van
benodigdheden en diensten op de locaties van imec.

Follow-up van de kwaliteit van de diensten en de leveringen
volgens de overeengekomen contractuele voorwaarden,
de Gedragscode voor imec-partners en de algemene
voorwaarden van imec.

Beoordeling van de Gedragscode voor imec-partners,
beoordeling van het inkoopbeleid en het bepalen van
doelstellingen, invoering van een vragenlijst voor de
leveranciers inzake duurzaamheidsthema's.

08
VENTUREPARTNERS

imec.xpand, imec.istart, spinoffs.

Business accelerator (imec.istart) of incubator (imec.xpand).

Coaching en mentoring, toegang tot technologie, netwerken,
investeerders en faciliteiten (istart). Risico's beperken,
ontwikkeling versnellen, financiering zoeken (xpand).

Wetenschappelijke gemeenschap en wetenschappelijke
adviesraad

Uitwisseling van strategische standpunten en posities,
gezamenlijke evenementen om elkaars rol te steunen.

Regelmatige vergaderingen van de adviesraad en follow-up
van het verstrekte advies.

VOKA | Unizo | Agoria | Beltug | enz.

Brug tussen imec en de individuele organisaties.

De industrie steunen in haar digitale transformatie,
door middel van kennistransformatie, gezamenlijke
onderzoeksprojecten, open innovatie.

Milieubelangengroepen en -organisaties

De planeet beschermen voor de huidige en toekomstige
generaties. Onderzoek en innovatie. Verantwoorde
productie/consumptie en circulaire economie.

Samenwerking met Natuurpunt, het project
ByeByeGrass enz.

10
FINANCIËLE INSTELLINGEN

Nationale en internationale financiële instellingen

Partners voor financiële producten.

Financieel beheer.

11
BEVOLKING | SAMENLEVING

Het grote (niet-technische) publiek, leerkrachten, jongeren

Informeren, onderwijzen, interageren.

Kennisoverdracht, keuze voor STEM-onderwijs stimuleren,
digitale en wetenschappelijke geletterdheid bevorderen,
DataBuzz, EDUbox-programma's.

12
PERS | MEDIA

Globale gespecialiseerde media, lokale media

Persrelaties en samenwerking met pr-bureaus.

Persberichten en publicatie van artikelen, opiniestukken en
interviews.

13
CONCURRENTEN

Andere O&O-entiteiten

In vertrouwen samenwerken.

Samenwerkingsvormen verkennen. Deelnemen en
samenwerken aan projecten van gezamenlijk belang.

03
WERKNEMERS

04
OVERHEDEN

05
OVERHEIDSINSTELLINGEN

06
UNIVERSITEITEN

09
SECTOR- EN
VAKORGANISATIES |
BELANGENGROEPEN
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Solidariteit
Vanwege de coronacrisis die iedereen trof, was 2020 een erg
bijzonder jaar in termen van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Imec besliste snel om zijn expertise, beschikbare
materiaal en kennis daar in te zetten waar de nood het hoogst was.
Het ondernam acties om ondernemingen en het onderwijs te
steunen met digitale oplossingen, zoals het aanbieden van gratis
opleidingsmodules. Imec droeg bij aan de ontwikkeling van de
Coronalert-app om mensen te informeren na contact met een
besmette persoon, zonder de privacy van het individu in het
gedrang te brengen. Imec zamelde pc's in om ze aan kansarme
jongeren te schenken in verschillende steden waar imec aanwezig
is: Leuven, Antwerpen, Gent, Brussel. Centra in Leuven, Gent
en Genk (Ziekenhuis Oost-Limburg via EnergyVille) ontvingen
beschermende uitrusting en maskers. Daarnaast waren er spontane
acties van medewerkers met 3D-printers voor het printen van
onderdelen van gezichtsmaskers, of met naaimachines voor het
maken van mondmaskers.
De interne focus van imec op sociale verantwoordelijkheid
wordt gedreven door het streven naar betrokkenheid, diversiteit
en solidariteit op de werkplek, in de lokale gemeenschappen en
wereldwijd. Gezondheidsproblemen spelen ook dichter bij huis.
Iedereen kent wel iemand (vriend, familielid, collega) die wordt
getroffen door kanker of de ziekte van Alzheimer. Daarom neemt
een groot team van imec elk jaar actief deel aan Levensloop,
een evenement dat geld inzamelt voor kankeronderzoek en
eer betoont aan de dagelijkse strijd van kankerpatiënten. De
geldinzamelingacties die werknemers van imec organiseerden voor
Relay for Life 2020 editie, werden overgedragen naar de editie 2021.

© Lieve Blancquaert
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Daarnaast bracht Knitting for Alzheimer een groep creatieve
werknemers van imec samen, die meer dan 350 zelfgemaakte
mondmaskers verkochten. Een deel van de mondmaskers werd
naar de Visa Academy gestuurd, een school in Kenia waarmee imec
een partnership heeft (cf. onder). Deze actie zamelde geld in voor
alzheimeronderzoek.
De werknemers van imec steunen 30 Keniaanse meisjes in hun strijd
tegen armoede en genitale verminking, door hen de kans te geven
om naar school te gaan en zo de armoedecirkel te doorbreken. Het
project Empowering Girls Through Education loopt al zes jaar en
imec heeft nu een computerlokaal ingericht in de Visa Academy,
de lagere school voor de meisjes in het programma.
Via zijn Sinterklaasfonds doet imec elk jaar schenkingen aan
organisaties waar zijn mensen als vrijwilliger werken. Dit jaar gingen
giften naar Casa Magnolia (zorg voor ernstig zieke kinderen),
Magikietsvragen (vragen over huiswerk) en Awel (luisteren naar
kinderen en jongeren met een verhaal, een vraag of een probleem).
Met werknemers uit meer dan 100 verschillende landen is imec een
smeltkroes van culturen en nationaliteiten. Dat betekent dat bij
elke (natuur)ramp overal ter wereld wel vrienden of familieleden
van werknemers betrokken zijn. Op dergelijke momenten is de
solidariteit op de werkvloer heel groot en worden altijd acties
georganiseerd. In 2020 werd een benefietinzameling gehouden
voor de slachtoffers van de ontploffingen in Beiroet en van de
natuurramp in Izmir.

7. Over dit duurzaamheidsverslag
Dit duurzaamheidsverslag geeft een getrouw beeld van de sociale, milieu- en ethische prestaties van imec die relevant zijn voor
de stakeholders van imec en voor imec zelf.
2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar. Er was niet alleen de pandemie, die iedereen dwong om op een heel flexibele en
menselijke manier te reageren, opnieuw na te denken over de prioriteiten en ernaar te handelen. Het was ook het jaar waarin
imec zijn bedrijfsplan voor de volgende jaren opstelde. De perfecte gelegenheid om z’n doel – een beter leven omarmen –
volledig te verankeren en van bij het begin en 'by design' te integreren in de langetermijnstrategie. En tegelijkertijd een kans om
de balans te maken van z’n ambities en doelstellingen, en ze waar nodig aan te passen.

Verslagperiode
Publicatiedatum: 16 juni 2021
Verslagperiode: 1 januari 2020 – 31 december 2020, dit is ook het
boekjaar van imec voor alle entiteiten die het overkoepelt. Het
duurzaamheidsverslag kan online worden geraadpleegd op www.
imec-int.com/sustainabilityreport.
Dit is imecs eerste en vrijwillige editie. Imec zal op jaarbasis
duurzaamheidsverslagen blijven publiceren, om op een transparante
en publieke manier informatie te geven over de ambities en de
voortgang om de doelstellingen te realiseren.

Rapportagestandaard en aanpak
Imec rapporteert volgens de GRI-richtlijnen. Dit verslag is opgesteld
volgens de GRI-normen (kernoptie). De GRI-inhoudsindex is te
vinden op pagina's 50-53. De scope voor de KPI's en omissies wordt
toegelicht in het relevante hoofdstuk. De structuur en de inhoud
van het verslag zijn gebaseerd op imecs duurzaamheidsbeleid en
materiële thema's. De managementbenadering is opgenomen in de
rubrieken bij elk materieel thema.
Dit duurzaamheidrapport is niet extern gestaafd. Het is evenwel
intern geverifieerd en interne experts en het management hebben
aanbevelingen gedaan die werden gevolgd. Imec zal bijkomende
externe feedback van zijn stakeholders verzamelen om meer
inzicht te verwerven in alle vormen van impact met betrekking tot
duurzaamheid.
In 2021 zal imec blijven werken aan zijn doelstellingen op lange
termijn. Als wereldleider in het onderzoek naar nano-elektronica
heeft het de ambitie om duurzame technologieën en processen
voor chips van de volgende generaties te ontwikkelen. Het wil een
voorloper en een voorbeeld zijn voor een duurzamere mondiale
halfgeleiderindustrie. Het toevoegen van milieu als bijkomend
criterium is een van de focuspunten van het onderzoek van imec,

samen met de inspanningen om de CO2-voetafdruk van de
eigen activiteiten te verminderen door te focussen op het
beperken van de procesemissies en het waterverbruik. En
door een vitale, diverse en inclusieve werkomgeving te
creëren. Wij willen een disruptieve innovatie van het digitale
systeem tot stand brengen in domeinen als gezondheidszorg,
Industry 4.0, energie, mobiliteit enz., met duurzaamheid als
cruciale motor.

Contactgegevens
Bij vragen in verband met dit verslag kunt u contact
opnemen met Tru Lefevere, Director Stakeholder Relations,
sustainability@imec.be

Afstand van aansprakelijkheid
De informatie en het materiaal in dit verslag worden als
dusdanig verstrekt, zonder enige expliciete of impliciete
garantie. Imec is niet aansprakelijk voor om het even welke
schade als gevolg van het gebruik of onvermogen tot gebruik
van de informatie of het materiaal in dit verslag.

Productie
Storyline en tekst: Studio D
Managementbenadering en gegevensverzameling: imec
Design: imec
© imec – 2021
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8. GRI-index
GRI-NORMEN

INFORMATIEVERSCHAFFING

PAGINANUMMER
IN HET

OMISSIE

GRI 102: ALGEMENE INFORMATIE 2016			
Organisatieprofiel				
102-1

Naam van de organisatie

p. 4

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

p. 3; p. 4-7

102-3

Locatie van de hoofdzetel

p. 4-5

102-4

Locatie van de vestigingen

p. 4-5

102-5

Eigendom en rechtsvorm

p. 4

102-6

Bediende markten

p. 4-5; p. 45-46

102-7

Omvang van de organisatie

p. 4

102-8

Informatie over de werknemers

p. 27-29

102-9

Toeleveringsketen

p. 6-7; p. 44; p. 47

102-10

Significante veranderingen in de organisatie en haar
toeleveringsketen

p. 24

102-11

Voorzorgsprincipe of -benadering

p. 34-35; p. 38-40

102-12

Externe initiatieven

p. 10; p. 47

102-13

Lidmaatschap van verenigingen

p. 45-47

Strategie				
102-14

Verklaring van de hoogste besluitvormer

p. 3

Ethiek en integriteit			
102-16

Waarden, beginselen, standaarden en gedragsnormen

p. 8-10; p. 27; p. 43

102-18

Beleidsstructuur

p. 4; p. 43

Beleid
Betrokkenheid van de stakeholders		
102-40

Lijst van de stakeholdergroepen

p. 45-47

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomsten

p. 25-26

102-42

Identificatie en selectie van stakeholders

p. 8-10; p. 43-44; p. 45-47

102-43

Aanpak voor het betrekken van de stakeholders

p. 45-47; p. 49

102-44

Belangrijkste thema's en aandachtspunten

p. 45-47

Procedure voor de rapportering			

50

102-45

In de geconsolideerde jaarrekening vermelde entiteiten

p. 4-5

103-46

Bepalen van de inhoud van het verslag en de thema's

p. 8-10; p. 49

103-47

Lijst van materiële thema's

p. 9

103-48

Aanpassing van de informatie

niet van toepassing

Dit duurzaamheidsverslag is het eerste openbare
duurzaamheidsverslag van imec. Het beschrijft de materiële
thema's, het gerelateerde beleid, de doelstellingen en de
voortgang.

103-49

Wijzigingen in het verslag

niet van toepassing

Dit duurzaamheidsverslag is het eerste openbare
duurzaamheidsverslag van imec. Het beschrijft de materiële
thema's, het gerelateerde beleid, de doelstellingen en de
voortgang.

103-50

Verslagperiode

p. 49

103-51

Datum van het recentste verslag

niet van toepassing

IMEC
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Dit duurzaamheidsverslag is het eerste openbare
duurzaamheidsverslag van imec. Het beschrijft de materiële
thema's, het gerelateerde beleid, de doelstellingen en de
voortgang.

103-52

Rapporteringscyclus

p. 49

103-53

Contactgegevens voor vragen over het verslag

p. 49

103-54

Verklaringen inzake de rapportering volgens de GRI-normen

p. 49

103-55

GRI-inhoudsindex

p. 50-53

103-56

Externe audit

p. 49

MATERIËLE THEMA'S: MANAGEMENTBENADERING 2016 EN INFORMATIE OVER SPECIFIEKE GRI-THEMA'S		
Technologieën voor een duurzame toekomst ontwikkelen
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
IMEC 1 – GEEN GRIINFORMATIE

Managementbenadering

p. 12-13

Beschrijving van het programma en de vooruitzichten van
imec

p. 12-13

Van curatieve naar preventieve technologieën in de gezondheidszorg
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
IMEC 2 – GEEN GRIINFORMATIE

Managementbenadering

p. 14-15

Beschrijving van het programma en de vooruitzichten van
imec

p. 14-15

Energieoplossingen voor een koolstofneutrale samenleving
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
IMEC 3 – GEEN GRIINFORMATIE

Managementbenadering

p. 16-17

Beschrijving van het programma en de vooruitzichten van
imec

p. 16-17

De digitale onderwijstransformatie mogelijk maken
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
IMEC 4 – GEEN GRIINFORMATIE

Managementbenadering

p. 18-19

Beschrijving van het programma en de vooruitzichten van
imec

p. 18-19

Slimme steden en slimme mobiliteit voor een betere levenskwaliteit
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
IMEC 5 – GEEN GRIINFORMATIE

Managementbenadering

p. 19-21

Beschrijving van het programma en de vooruitzichten van
imec

p. 19-21

Ondernemen om duurzame innovatie te steunen
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
IMEC 6 – GEEN GRIINFORMATIE

Managementbenadering

p. 21

Beschrijving van het programma en de vooruitzichten van
imec

p. 21

Bedrijven en organisaties helpen bij hun digitale transformatie
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
IMEC 7 – GEEN GRIINFORMATIE

Managementbenadering

p. 22-23

Beschrijving van het programma en de vooruitzichten van
imec

p. 22-23

Innovatieve technologieën voor een meer verantwoorde productie
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
IMEC 8 – GEEN GRIINFORMATIE

Managementbenadering

p. 24

Beschrijving van het programma en de vooruitzichten van
imec

p. 24

Geëngageerde en betrokken werknemers
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
IMEC 9 – GEEN GRIINFORMATIE

Managementbenadering

p. 25-26

Resultaten van de imec connected.minds-peiling

p. 26
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DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2020

51

Gelijkheid en inclusie			
GRI 405 DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN 2016
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
GRI 405-1

Managementbenadering

p. 27-29

Diversiteit in bestuursorganen en het personeelsbestand

p. 28-29

Aanwerving			
GRI 401 TEWERKSTELLING 2016
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3

Managementbenadering

p. 30-31

401-1

Aanwerving en verloop van werknemers

p. 31

401-2

Voordelen van voltijdse werknemers die niet gelden voor
tijdelijke of deeltijdse werknemers

p. 25

Leren en ontwikkeling
GRI 404 OPLEIDING EN BIJSCHOLING 2016
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3

Managementbenadering

p. 32

GRI 404-1

Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar en per werknemer p. 32

GRI 404-2

Programma's voor het opwaarderen van de vaardigheden
van werknemers en programma's voor overgangsbijstand

p. 32

GRI 404-3

Percentage werknemers dat periodieke evaluatie- en
loopbaangesprekken krijgt

p. 32

Gezondheid en veiligheid van de werknemers			
GRI 403 VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK 2018
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3

Managementbenadering

p. 33-34

GRI 403-1

Systeem voor het beheer van de veiligheid en gezondheid
op het werk

p. 33-34

GRI 403-3

Arbeidsgeneeskundige diensten

p. 33-34

GRI 403-4

Werknemersparticipatie, consultatie en communicatie
inzake veiligheid en gezondheid op het werk

p. 25

GRI 403-5

Werknemersopleiding in veiligheid en gezondheid op het
werk

p. 32; p. 33

GRI 403-6

Bevordering van de gezondheid van de werknemers

p. 33

GRI 403-8

Werknemers gedekt door een systeem voor het beheer van
de veiligheid en gezondheid op het werk

p. 33

GRI 403-9

Arbeidsongevallen

p. 33

Ecologische voetafdruk 			
GRI 305 EMISSIES 2016
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3

Managementbenadering

p. 35-37

GRI 305-1

Directe CHG-emissies (scope 1)

p. 35-37

GRI 305-2

Indirecte CHG-emissies uit energie (scope 2)

p. 35-37

GRI 305-3

Overige indirecte CHG-emissies (scope 3)

p. 35-37

Managementbenadering

p. 35; p. 37

GRI 302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

p. 35; p. 37

GRI 302-4

Beperking van het energieverbruik

p. 37

Energie
GRI 302 ENERGIE 2016
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
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Geen verloopcijfer gerapporteerd, aangezien voor deze
rapportage alleen gegevens van 2020 worden gebruikt.

Materialen, chemische producten en afval			
GRI 306 AFVAL 2020
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3

Managementbenadering

p. 38-40

GRI 306-1

Het genereren van afval en impact

p. 38-40

GRI 306-3

Gegenereerd afval

p. 39

GRI 306-4

Gescheiden afval voor hergebruik, recyclage of recuperatie

p. 39

GRI 306-5

Gestort of verbrand afval

p. 39

Waterbeheer
GRI 303 WATER EN AFVOERVLOEISTOFFEN 2018
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3

Managementbenadering

p. 38-40

GRI 303-1

Interacties met water als een gedeelde hulpbron

p. 38-40

GRI 303-3

Afname van water

p. 40

GRI 303-4

Lozing van water

p. 40

Managementbenadering

p. 41

Mobiliteitsdoelstellingen van imec

p. 41-42

Managementbenadering

p. 42

Mobiliteit
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
IMEC 10 – GEEN GRIINFORMATIE

Biodiversiteit
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3

Voor dit thema wordt geen informatie gerapporteerd,
aangezien de in de norm gedefinieerde gevraagde gegevens
niet beschikbaar zijn voor het verslagjaar 2020.

Ethiek en goed bestuur
GRI 205 ANTICORRUPTIE 2016
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3

Managementbenadering

p. 43

GRI 205-1

Op corruptierisico's gecontroleerde activiteiten

p. 43

GRI 205-3

Bevestigde gevallen van corruptie en genomen acties

p. 43

GRI 204 INKOOPPRAKTIJKEN 2016
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
GRI 204-1

Managementbenadering

p. 44

Aandeel van de uitgaven aan lokale leveranciers

p. 44

GRI 418 KLANTENPRIVACY 2016
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
GRI 418-1

Managementbenadering

p. 43-44

Gestaafde klachten over schendingen van de klantenprivacy
en het verlies van klantendata

p. 44

Beheer van stakeholders en partnerships
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
IMEC 11 – GEEN GRIINFORMATIE

Managementbenadering

p. 45-47

Ecosysteem van imec

p. 45-46

Managementbenadering

p. 48

Solidariteitswerking van imec 2020

p. 48

Solidariteit
GRI 103-1 GRI 103-2, GRI
103-3
IMEC 11 – GEEN GRIINFORMATIE
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