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Naam: De Cleyn
Voornaam: Sven
Functie: Director iStart Incubation
Maatschappij: iMec
Adres: AA Tower, Technologiepark 19 – 9052 Zwijnaarde
Telefoon: 09/248.55.55
GSM: 0474/29.76.94
Internet: www.imec.be
Prof. e-mail: sven.decleyn@iminds.be
Privé e-mail : sven_decleyn@hotmail.com
Nationaliteit: Belg
Geboortedatum: 22/02/1983
Talenkennis: NL (moedertaal), ENG (uitstekend), FR (degelijk), D (basis)
Opleiding: PhD Toegepaste Economische Wetenschappen, Master Handelsingenieur, bijkomende opleidingen via executive
programs rond Venture Capital (UC Berkeley) en Value Creation for Owners and Directors (INSEAD) en enkele MOOCs.
Loopbaan: imec / iMinds (2011 – nu) als Director Incubation (sinds 01/2016), Incubation Programs Manager (2012 – 2015) en
Tech Transfer Manager (2011-2012); UAntwerpen (2005 – nu) als Professor ondernemerschap (sinds 10/2015), docent (20122015) en doctoraatsstudent (2005-2011); Karel de Grote Hogeschool (2006 – 2013) als docent ondernemerschap. Zie
ook https://be.linkedin.com/in/svendecleyn.
Verenigingen - clubs: Vrijwilligerswerk voor Taalfabet vzw, mentor in StartIt @ KBC
Hobby(‘s): Lopen, fietsen, reizen, voetbal
Persoonlijke kijk op het zakenleven: Zakendoen is in beginsel een ‘people business’. Respect voor mensen en deontologie
staan dan ook centraal in mijn denken over het zakenleven, gedreven vanuit de ideologie dat deze houding op lange termijn
veel meer opbrengt dan ‘quick wins’.
Vanuit het huidig professioneel kader waarin ik werk, staat de overtuiging centraal dat innoveerders en ondernemers (zowel
entrepreneurs als intrapreneurs) de grenzen eeuwig zullen blijven verleggen en in staat zijn een betere toekomst te bouwen
voor de maatschappij. Daaraan een steentje kunnen bijdragen is een passie, eerder dan een job.

BEDRIJFSOMSCHRIJVING
Activiteitensector: ICT, digitale technologie en ondernemerschap
Bedrijfsspecialisatie: Onderzoek en ontwikkeling (O&O), ondernemerschap
Korte historische achtergrond van de onderneming: iMinds – vroeger IBBT – werd op 22 april 2004 door de Vlaamse regering
opgericht als een van de 4 Vlaamse strategische onderzoekscentra.
In de herfst van 2004 organiseerden we ons eerste brokerage event – het begin van een succesvolle jaarlijkse traditie. Deze
brokerage evenementen willen onderzoekers koppelen aan bedrijven, regeringen en social-profitorganisaties, om samen te
werken binnen ons ICON onderzoeksprogramma. Het eerste ICON project kreeg trouwens al groen licht op 1 januari 2005.
In 2009 vond de eerste editie van iMinds The Conference plaats in Gent.
In 2011 leverde ook het iMinds iStart Business Incubation programma zijn eerste start-up bedrijf op, dat later door UBI Global
erkend werd als een van de beste incubatieprogramma’s ter wereld (in 2014 als nr. 25, in 2015 als nr. 4).
In oktober 2012 veranderde IBBT haar naam naar iMinds, vanuit de gedachte dat de key asset van onze organisatie onze
mensen zijn, de “brains” van de 1000 tal medewerkers, waaronder 900 onderzoekers aan de 5 Vlaamse universiteiten.
Sinds 1 oktober 2016 is iMinds gefuseerd met imec, ’s werelds grootste research centrum rond chiptechnologie en microelectronica.
Actionnariat:
VZW opgericht door de Vlaamse Regering, onder voogdij van de Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Zakencijfer:
2012: 48,9 miljoen EUR (iMinds – zonder imec)
2013: 54,1 miljoen EUR (iMinds – zonder imec)
Personeel:
2012: 977 (iMinds – zonder imec)
2013: 1022 (iMinds – zonder imec)
Directiecomité:
CEO: Luc Van den Hove
CFO: Filip Merckx
CHRO: Lisbeth Decneut
Missie: Imec performs world-leading research in nanoelectronics and digital technologies. We leverage our scientific
knowledge with the innovative power of our global partnerships in ICT, healthcare and energy. We deliver industry-relevant
technology solutions. In a unique high-tech environment, our international top-talent is committed to providing the building
blocks for a better life in a sustainable environment.
Visie: Imec aims to shape the future. With our global research partners, we will lead the development of nano-enabled and
software solutions that allow people to have a better life in a sustainable society.
Waarden: Respect, klantvriendelijkheid, passie, open communicatie, openheid voor nieuwe ideeën
Nieuwe managementpraktijken: Stilstaan is achteruitgaan, en zeker in het begeleiden en ondersteunen van jonge,
innovatieve ondernemingen. Het constant challengen van de ‘status quo’, voor de start-ups waarin we investeren én voor
onze eigen organisatie zijn een noodzaak om kwaliteit af te leveren. Immers, waarde (economisch én maatschappelijk) wordt
pas gecreëerd indien innovaties ook daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht in concrete toepassingen, producten en
diensten. Openheid voor nieuwe ideeën en “out of the box” denken staan daarbij centraal, onder het motto “met beide
voeten op de grond geraak je geen stap vooruit”.

Gebruik van nieuwe technologieën: Het gebruik van nieuwe technologieën zit mee ingebakken in het DNA van de organisatie,
omdat ze mee aan de wieg staat van nieuwe technologische innovaties. Dit proces wordt gedreven vanuit collaboratief
onderzoek (samenwerking tussen academische groepen, bedrijven, overheden en non-profit organisaties) én vanuit start-ups
die met frisse ideeën komen en die we via ons Flipped Knowledge Transfer model proberen te versterken met state-of-the-art
kennis en technologie (zie ook https://www.iminds.be/en/gain-insights/iminds-insights/flipped-knowledge-transfer).

