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Instruments for open innovation support at companies in 

Flanders 

(expanded summary) 

The study by the Flanders Social and Economic Council (SERV)/Foundation Innovation 

& Work on Flemish instruments in support of open innovation among companies not only 

provides an overview of structures and resources, but also includes case studies of con-

crete open innovation projects in Flanders. This summary first sketches the issue, and 

then summarises the most important findings. The central question concerns which gov-

ernment instruments are available to stimulate open innovation among companies in 

Flanders. 

“Open innovation is the new model for innovation”, stated Henry Chesbrough in his hon-

orary doctorate at Hasselt University on 28 May 2013. Yet “government subsidies still 

largely go to traditional forms of research and development.” These and other critical 

observations could be heard at the Q & A session (Question Time for Henry 

Chesbrough, 2013) held on the occasion of this honorary doctorate. The Foundation In-

novation & Work was present, and asked a number of questions on the policy measures 

in support of open innovation, the topic of this study. 

Three types of innovation-supporting instruments are distinguished in the literature: regu-

lations/legislation, economic or financial incentives, and soft instruments such as pro-

grammes for stimulating innovation. Especially the latter supporting instruments are gain-

ing in importance, and internationally a shift can be seen from government policy with an 

emphasis on regulations and subsidies to a policy of greater support with government 

playing the role of coordinator and facilitator (Borràs & Edquist, 2013). The Flemish gov-

ernment supports innovation and thereby directly and indirectly also open innovation at 

several levels and in several ways: primarily with financial and economic incentives, and 

soft instruments such as programmes for stimulating innovation. In recent years, atten-

tion has increasingly gone to collaboration between companies and knowledge centres 

and among companies themselves. Open innovation is gaining importance and interest. 

Programmes are being developed at Flemish policy level to guide innovation policy in 

general. These include Pact 2020 and ViA, and for specific sectors, Flanders Care for 

the care sector in particular. Each includes attention for supporting collaboration between 

relevant partners: companies, knowledge centres, intermediaries. The problem lies es-

pecially in the transparency of the incentive programmes and hence also in their visibility. 

Open innovation concerns a targeted inflow and outflow of knowledge spillovers that ac-

celerate and broaden innovation. Open innovation concerns knowledge exchange and 

collaboration with other companies in function of improvement, innovation and the design 

of products, processes, business management, business organisation and personnel 

policy. Diverse studies, including recent research by the Foundation Innovation & Work, 

(Verdonck & Hedebouw, 2012) show that open innovation improves the performance of 

companies, and results in more and broader innovation. We also examined which barri-

ers and incentives hinder or facilitate collaboration among companies, in companies in 

Flanders in general, and in the construction sector in particular (Verdonck, 2012). 

https://plus.google.com/events/cnrbo0gr1otm7hq3j98i53u3la4#events/cnrbo0gr1otm7hq3j98i53u3la4
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Support measures in Flanders principally come from three different government institu-

tions, and each level has its own methodology. Thus, there are European resources es-

pecially intended for international collaboration, and Belgian policy is very top down, with 

subsidies being granted to public bodies that put them to work. Regional stimuli are tai-

lored more to the companies and focused on cooperative research and networking with a 

view toward encouraging the use by companies of scientific knowledge. Especially fa-

voured is collaboration between knowledge centres and companies. In Belgium, innova-

tion policy is located principally at the regional level (Spithoven, Teirlinck, & Frantzen, 

2012). 

The government instruments for stimulating open innovation at companies in Flanders 

are inventoried below. We focus here not on laws, regulations and government pro-

grammes, but on concrete economic or financial support. We classify the instruments, on 

the one hand from the perspective of policy structures, and on the other hand, from that 

of the policy instruments. We also examine their use in the field, with some of the input 

for this based on five case studies. Finally, we also collected policy suggestions from our 

discussion partners in this project. 

From the perspective of policy structures 

In Flanders, five policy structures are involved closely with the implementation of the pol-

icy instruments for open innovation: the Department of Economy, Science and Innova-

tion (EWI), the Agency for Innovation by Science and Technology (IWT), Enterprise 

Flanders, the Flemish investment company PMV, and the Hercules Foundation. 

The EWI Department is responsible for policy preparation, implementation and evalua-

tion of the entire policy domain of science and innovation. EWI supports innovation and 

collaboration on diverse fronts, occasionally on a project basis. The support is generally 

indirect and occurs via covenants or other agreements with operational departments. In 

this respect, we can speak of strategic instruments that can be deployed by EWI to stim-

ulate and support collaboration between companies. 

The Agency for Innovation by Science and Technology (IWT) supports innovation in 

Flanders with various instruments: financial support via its own support programmes and 

as intermediary, advice on innovation projects and aid applications on the part of com-

panies and knowledge centres, coordination, networking and policy preparation. R&D 

collaboration or ‘open innovation’ has always been a focus of IWT. Cross-border collabo-

ration is also strongly encouraged, with SMEs able to count on extra support. In addition 

to project support, follow-up of the provincial innovation centres is of major importance to 

the support of collaboration between companies. 

Enterprise Flanders indirectly promotes ‘open’ entrepreneurship in companies with sup-

port measures, information and advice. Thus there are Calls to Entrepreneurship (Op-

roepen Entrepreneurship) – where there is clearly room for collaboration – and the sub-

sidy database. Its own resources in support of innovation are limited to the extent that 

there is an explicit division of powers between the Enterprise Flanders and the IWT. 

The Flemish investment company PMV is an independent company that invests in the 

Flemish economic landscape and in so doing assists companies with their financing. 
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Collaboration is required only in the case of the TINA fund with its ongoing support with a 

(potential) impact on the collaboration between companies; for the other projects, collab-

oration is not ‘a formal requirement’. The TINA fund has been operational since 2011. 

The Hercules Foundation was founded in 2007 as an agency for the financing of re-

search infrastructure. The Flemish government indirectly finances infrastructure within 

the knowledge centres. Direct financing takes place primarily via the Hercules Fund. The 

Hercules Foundation stimulates collaboration between all concerned in research and 

innovation. 

From the perspective of policy instruments 

In line with the complexity of the support instruments for innovation, the support instru-

ments for open innovation also lack transparency. In a certain sense, this set of instru-

ments is even more difficult to inventory since there are few instruments explicitly set up 

with a view toward collaboration between companies with respect to innovations. Dis-

cussions with experts reveal that there are few direct instruments for supporting compa-

nies with open innovation. The existing instruments are primarily focused on innovation, 

growth, restructuring, etc. We use these instruments as a basis on which investigate 

whether there are elements in support of open innovation. In this, we select the potential 

supporting initiatives for open innovation, without exhaustive analysis concerning wheth-

er or not they indeed are used for open innovation. We distinguish four types of instru-

ments: subsidies, facilities, awareness raising and intermediaries. 

The subsidy instruments are extensive and continually in evolution. The table below 

gives an idea of the ways in which companies are involved in projects, subsidies and 

financial support in the context of open innovation. 

 Project application Project execution Spin-off 
and/or 

spillover 

 collective 
application 

user group 
sounding 
board group 

participants 
implementers 

Use/dissemination 
of results 

Collabora-
tion re-
quired 

TETRA 

VIS 
Landbouwpro-

jecten 
ICON 
TINA 

TETRA 

SBO 
VIS 

VIS 

Landbouwpro-
jecten 
ICON 
TINA 

 

TETRA-partners 

VIS 
Landbouwpro-

jecten 

Collabora-
tion en-
couraged SBO 

O&O 

O&O 

Hercu-
lesfonds & 

co 

SBO 

TETRA 
O&O 

Herculesfonds & 
co  

SBO 

TETRA-open-
netwerk 

O&O 

Companies are involved at different levels with the various initiatives: sometimes they 

are only a sounding board; other times a participant or user. All forms (formal require-

ments) have their function. Knowledge exchange and especially functioning as a sound-
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ing board are often the first steps into the world of open innovation. When companies 

participate financially, there is greater involvement. We can cautiously state that the par-

ticipation of companies is greatest in VIS projects, agricultural projects, ICON and TINA. 

Valorisation of the spillovers – possible spin-offs – is only (relatively) required in the case 

of TETRA, VIS and Agriculture Projects. In the case of SBO, TETRA open network and 

R&D, this is only encouraged but is not included in a project's evaluation. In our discus-

sions in this regard, the suggestion was made to consider the spillover effect of an IWT 

R&D subsidy request as an important evaluation criterion, just as important for example 

as the impact on valorisation within the company itself. The above summary is not ex-

haustive concerning potential subsidies for open innovation, but includes the most note-

worthy project support in this area. 

The Flemish government facilitates innovation and open innovation in companies in 

various ways, but two initiatives are prominent with respect to structural support: the 

subsidy database in support of the search process into (open) innovation resources, and 

guidance for the open innovation learning process via the Flemish Stimulating Entrepre-

neurship Network (VON) and the learning platforms. VON is an online meeting place for 

information on subsidised projects, combined with interactive functionalities. Learning 

platforms consist of carriers of approved projects that are prepared to share knowledge 

in a network. 

Many initiatives bear the traces of awareness raising, but several also explicitly focus 

on this: Call to Entrepreneurship, the Strategic Transformation Support project, SME 

portfolio, Competence Poles and light structures. These are initiatives of Enterprise 

Flanders and the IWT. Awareness raising lowers the threshold for joining a project, and 

supports cooperation initiatives. 

To support companies in their search for innovation partners, there are intermediary 

structures in Flanders, possibly financed on a project or programme basis. These in-

clude the provincial innovation centres and the technology transfer offices. Furthermore, 

in recent years, knowledge centres themselves have developed front offices or counters 

to lower the threshold for companies. In addition to supporting companies along their 

innovation paths, the provincial innovation centres also play a mobilising and stimulating 

role in the context of innovation and open innovation in the Flemish business world. To 

this end, a range of initiatives are being developed that chiefly aim to bring companies 

together and encourage joint projects. For the support by technology transfer offices 

(TTOs) of the collaboration with and between companies (possible collaboration with 

multiple companies), the interface resources - extra resources from the Flemish Gov-

ernment - and the IOF mandataries (paid by the Industrial Research Fund IOF) are very 

relevant, as are the activities in the context of clustering and the incubators (developed 

at universities, other knowledge centres and via private initiatives). University or college 

spin-offs are supported in their search for collaboration by TTO staff. In all cases, sup-

port of the collaboration between companies is indirect, but the impact is significant. 

Knowledge centres play an important role in bringing companies together. Knowledge 

centres are frequently triggers, or they launch the issues and often set the agenda. In 

many forms of collaboration, knowledge centres play a crucial role as lead organisation 

or as neutral cohesive factor. 
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From the perspective of policy structures and instruments 

There is not a one-to-one relationship between structures and instruments because the 

policy structures in the field collaborate around the various policy instruments: the subsi-

dies, the facilities, awareness raising and the operational activities of the intermediary 

services. For reasons of efficiency, this is certainly defensible - even desirable - for spe-

cific initiatives. Unfortunately, this sometimes obscures the transparency of the policy 

instruments.  

The following table contains an overview of the policy instruments, and indicates in a 

matrix which policy structures bear the (most) prominent responsibility for this. 

Subsidy & Support EWI IWT AO PMV Hercules 

Subsidies      

Strategisch Basis Onderzoek  X    

TETRA  X    

O&O-subsidie  X    

KMO-programma  X    

VIS   X    

Landbouwprojecten  X    

ICON-projecten  X    

TINA-fonds    X  

Herculesfonds     X 

Facilities      

Subsidiedatabank   x   

VON & leerplatform   x   

Awareness raising      

Oproep Ondernemersschap   x   

Project Strategische TransformatieSteun   X   

KMO-portefeuille   X   

Competentiepolen & Lichte structuren  X    

Intermediaries      

Provinciale InnovatieCentra  X    

Technology Transfer Offices X     

Knowledge centres      

The policy instruments for open innovation consist of diverse forms of support. There are 

not only subsidies, but also facilities, awareness raising and intermediary organisations 

to facilitate open innovation. Most of the subsidies are coordinated by the IWT, but the 

TINA and Hercules Fund also make an important (financial) contribution to open innova-

tion. To lower the barrier to open innovation, facilitating initiatives such as the subsidy 

database and the Flemish Stimulating Entrepreneurship Network (VON), and the learn-

ing platforms of Enterprise Flanders are of major importance. These facilities respective-

ly ensure greater transparency and concrete opportunities to conclude contacts. Fur-

thermore, Enterprise Flanders is also active in the area of awareness raising with 

initiatives such as the Call to Entrepreneurship, the Strategic Transformation Support 
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project, and the SME portfolio. The IWT also plays an awareness raising role in the 

guidance and support of the competence poles and light structures. Finally, there are two 

important intermediary structures that indirectly but also directly encourage open innova-

tion or make it possible: the provincial innovation centres coordinated by the IWT, and 

the Technology Transfer Offices for the associations that are guided by EWI in their in-

volvement with IOF mandataries. With their knowledge of the field, these intermediary 

organisations are able to quickly make the link between the complementary activities of 

companies, and thus initiate new collaborative relationships. They have available unique 

– albeit mostly tacit or unwritten - knowledge of the innovation potential at companies in 

Flanders, and thus are well placed to draw up the roadmaps to innovation for companies. 

Finally, the knowledge centres are of major importance in bringing together the different 

(client) companies. They receive for their support of open innovation only project-based 

subsidies or financing. 

From the perspective of practice 

In the framework of this research on Flemish instruments in support of open innovation 

between companies, the use of such instruments has also been tested in the field. Not in 

a representative study, but via case studies.  

The description of the case studies indicates what the open innovation entails, who par-

ticipates in open innovation, when the open innovation began, how the group functions, 

and what the results and success factors are. The case studies are selected together 

with the social partners with a view toward ‘interesting’ examples: they certainly are not 

representative. A choice was made, however, for different sectors, and both bottom-up 

and top-down initiatives are treated. Flanders Bike Valley and the PRoF projects are ini-

tiatives of individual companies that have developed a partnership themselves. FISCH 

and Linear were established by or with the support of federations or intermediaries. 

LabR4 is intensively seeking to collaborate with third parties, but is experiencing much 

difficulty in this. This case study describes an SME's search for open innovation. The 

open innovation in the case studies is located at various levels: research, development 

and marketing.  

In the area of results, the cases in this research are  ‘good practices’, with the exception 

of one example in which no collaboration was found. The latter case also gives a good 

indication where the barriers lie for SMEs wishing to collaborate. The 4 cases with open 

innovation exhibit a number of similarities, but also differences. The first two cases in the 

study are bottom-up initiatives by one or several companies. Striking are the strong lead 

organisations and the complementary character of the members of collaborating consor-

tium. The types of open innovation are collaboration in R&D, and the development of a 

joint product. The two following cases were top-down in origin, at the initiative of a 

knowledge centre or intermediary organisation. The open innovation is more B2B or pur-

chasing innovation, in addition to joint strategy development. 

The cases make use in various ways of the Flemish government's instruments for open 

innovation. The bottom-up initiatives first conceptualise a strategy and a product, and 

then see where a link can be found with government initiatives. The trigger for the open 

innovation principally lies with the initiators and the lead organisation. The initiators 

sense the need for collaboration and first search for suitable partners. Appealing to the 
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support measures of the government is a secondary concern. Top-down initiatives place 

themselves in line with the government's innovation programme from the start. Here, 

policy is an important trigger for the open innovation projects. The choice for (the support 

of) top-down or bottom-up is important: the clusters use different methodologies. Espe-

cially the top-down approach must ensure that the link with the companies is not missed, 

or that the goals are feasible and the bigger picture is retained.1 

Barriers and incentives for open innovation 

Forms of collaboration and clusters can be very diverse in practice, and success formu-

las are not always transferable. What does offer inspiration are the respective barriers 

and incentives for open innovation between Flemish companies experienced by these 

companies. We bring the barriers and incentives together schematically in a table, and 

for more explanation, refer to the examples contained in the cases relevant to this study. 

The findings in this study largely confirm and illustrate the findings of previous research 

on collaboration with knowledge centres and on open innovation in the construction sec-

tor. 

Barriers  Incentives / success factors 

Small-minded entrepreneurs 

- Reluctant 

- Swearing by traditional solutions 

Open-minded entrepreneurs (all cases) 

- Risk taking 

- Curiosity concerning the new 

Insufficient expertise Knowledge of the production chain (Ridley) 

Insufficient experience Successful networking and collaboration (Ridley) 

Competitors  Searching for complementary activities (PRoF) 

Different company sizes for which a suitable 
discussion partner was not found. Distance 
to strong players too great. 

Advantages of other characteristics, such as the 
company's size: large companies have better 
R&D, small companies are more flexible. Deliber-
ately searching for strong players, niches, experts 
(PRoF) (Linear) 

Finding suitable partners. Small companies 
do not know where the competencies lie 
(LabR4) 

Orientation mechanisms for small companies: 
networks, learning platforms, intermediary organi-
sations, … (PRoF) (LabR4) 

Lack of juridical expertise Sample contracts and support for SMEs. Consorti-
um agreements (FBV) or non-disclosure agree-
ments (PRoF) 

Too much focus on product innovation, and 
suffering from the Not Invented Here (NIH) 
syndrome  

Holistic approach – from product through process 
to sales – and involving R&D personnel in the en-
tire innovation path. (FISCH) 

                                                

1  Capital D, the Design arm of Brainport and a design cluster using a top-down approach, became entan-
gled in the projects. Which caused observers to conclude that clusters should never be set up using a 
top-down approach. http://www.smallehaven.com/blog.html?gid=1&cid=032013&pid=89  

http://www.smallehaven.com/blog.html?gid=1&cid=032013&pid=89
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Lack of large knowledge centres (FISCH) Collaboration between knowledge centres (FISCH) 

Cost of investment in collaboration Win-win collaboration (all cases) 

Distrust  Trust (all cases) 

Lack of strong spearheads (experienced) Lead organisation with vision (all 
cases) 

Time  Prioritising (Linear) 

Structure: contracts or consortium Support IWT, AO and private … 

Time – especially the lack thereof – is an important barrier to collaboration for compa-

nies, but for a significant part of these, the issue is setting priorities, and then the person 

of the entrepreneur is crucial. 

In a win-win collaboration, agreement is reached more easily and trust develops more 

quickly. This is very clear in the case studies, but also striking in, for example, the TINA 

projects and the innovation projects subsidised by the IWT. 

In collaboration between companies, a very thorny issue is the structure: legal and con-

tractual stipulations. It is not the nature of the legal structure or the contract that is most 

important, but the fact that there is a structure and a contract.  

Policy suggestions  

Finally, in this study we solicited suggestions from all of our discussion partners, both 

those involved in the policy and the instruments as well as the companies described in 

the open innovation cases. 

The suggestions of the companies can be summarised as requests for a transparent 

regulatory environment (the IP regulatory environment often tops the list), direct and indi-

rect economic & financial instruments (many request an accessible and transparent sup-

port package) and government involvement in voluntary initiatives from the business 

community itself (examples of model contracts and non-disclosure agreements often 

come up). Open innovation takes place both top-down and bottom-up, and both paths 

require a different support framework. SMEs have different needs than large companies, 

and require other forms of support. 

According to our discussion partners within the policy structures, the focus with subsidies 

is still too much on technological innovation (except for the social innovation projects) 

and seldom is a framework foreseen for the production process, marketing process, work 

organisation and the like. Intermediary organisations (but also companies) state that ‘re-

quiring collaboration’ has the wrong effect. Conditions are seen as additional regulations, 

and it is precisely this hyper-regulation that frightens away companies. From the discus-

sions with the intermediaries involved, such as the TTOs, the provincial innovation cen-

tres and the light structures, we know that companies require no extra incentive, to say 

nothing of obligations, in order to work together. The staff of the intermediary structures 

are convinced of the importance of networking and collaboration with and between com-
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panies and knowledge centres. They are important referrers and network supporters, up 

to and including bringing about B2B interactions. For them, innovation is open innova-

tion. 

The government instruments focus more on innovation than on open innovation, and a 

reallocation of resources – or extra resources – is certainly an option here. There is, for 

example, the suggestion when granting subsidies, to also reward the sharing of spillo-

vers in addition to extras for internal valorisation. Initiatives and measures in support of 

innovation in general and open innovation in particular should be more transparent and 

better known among the companies. This can be handled by databases, but for SMEs, 

must certainly be augmented with intermediary referrers and other organisations. Inter-

mediary referrers must be able to develop sufficient knowledge about innovations in the 

companies in their region. Front offices at knowledge centres could play a similar role. 

Concepts and Links 

AO Agentschap Ondernemen 

Competentiepool Innovatiegericht samenwerkingsverband voor kennisuitwisseling 

EWI Economie, Wetenschap en Innovatie 

FISCH Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry 

Flanders Bike Valley Open innovatie in de wielersector 

Hercules Agentschap voor de financiering van onderzoeksinfrastructuur 

ICON Interdisciplinair Coöperatief ONderzoek (zie IWT & iMinds) 

iMinds Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT) 

IMEC Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum 

Innovatiecentra Provinciale innovatiecentra 

IOF IOF Industriële OnderzoeksFondsen 

IWT Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 

Kenniscentra Bij associaties, SOC’s, collectieve onderzoekscentra, enz. 

KMO Klein en Middelgrote Ondernemingen 

LabR4 Laboratoriumdiensten: analyses, diagnoses, enz. 

Lichte structuur Nieuwe naam voor Competentiepool 

Linear Hernieuwbare energiebronnen in distributienetwerken 

NIB Nieuw Industrieel Beleid 

O&O Onderzoek en Ontwikkeling 

PMV Participatie Maatschappij Vlaanderen 

PRoF-project Patient Room of the Future 

SBO Strategisch BasisOnderzoek 

SGF Smart Grids Flanders  

SIM Strategisch Initiatief Materialen 

SME Small and Medium sized Enterprise 

SOC Strategische OnderzoeksCentra (IMinds, VITO, VIB, IMEC, enz.) 

STS Strategische TransformatieSteun 

Subsidiedatabank Digitaal overzicht op website van AO 

TETRA TEchnologieTRAnsfer door instellingen van hoger onderwijs 

TINA TINA is een marktgedreven investeringsfonds in de schoot van PMV 

TTO Technology Transfer Office 

ViA Vlaanderen in Actie 

VIB Vlaams Instituut voor Biotechnologie 

VIN Vlaams Innovatienetwerk 

VINNOF Vlaams Innovatiefonds 

VIS Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden 

http://www.agentschapondernemen.be/
http://www.ewi-vlaanderen.be/
http://www.fi-sch.be/
http://www.von-online.be/project/bike-valley
http://www.herculesstichting.be/
http://www.iminds.be/nl
http://www2.imec.be/
http://www.innovatiecentrum.be/
http://www.iwt.be/
http://www.pathlicon.be/home/news-events/item/lab-of-the-future
http://www.linear-smartgrid.be/
http://www.nieuwindustrieelbeleid.be/wat-nib
http://www.pmv.eu/
http://www.prof-projects.com/
http://www.smartgridsflanders.be/
http://www.sim-flanders.be/
http://www.ttoflanders.be/
http://www.vlaandereninactie.be/
http://www.vib.be/nl/Pages/default.aspx
http://www.innovatienetwerk.be/
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Inleiding 

De focus in dit onderzoek is gericht op het instrumentarium om open innovatie tussen 

bedrijven te stimuleren. Kernvraag is welke overheidsinstrumenten er zijn om open inno-

vatie tussen bedrijven in Vlaanderen te stimuleren. We focussen hierbij niet op wet- of 

regelgeving en overheidsprogramma’s, maar op concrete economische of financiële on-

dersteuning. 

In dit onderzoek staat open innovatie voor kennisdelen en samenwerking tussen bedrij-

ven. In een vroeger onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid over de netwerking 

en de samenwerking tussen kenniscentra en bedrijven is het begrip open innovatie rui-

mer gesteld als kennisuitwisseling en samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellin-

gen en tussen bedrijven onderling. Open innovatie is als paradigma ontstaan om de sa-

menwerking tussen bedrijven op vlak van innovatie te typeren, maar is bij uitbreiding ook 

van toepassing op de samenwerking met onderzoekscentra. Met de opkomst van het 

begrip ‘open service innovation’ wordt meer en meer ook de klant en de consument 

meegenomen in het verhaal (Chesbrough H. W., 2011), maar voor dit onderzoek doen 

we dit niet. Suggesties van klanten en andere derden zijn ongetwijfeld een belangrijke 

bron van verbetering en vernieuwing, maar de omgang ermee is van een andere orde en 

vragen andere spelregels dan innovatiegerichte samenwerking met andere bedrijven. 

Elke procesfase – aantrekken, vormgeven, overnemen, selecteren, en managen – 

vraagt een specifieke aanpak met voor- en nadelen (Alexy, Criscuolo, & Salter, 2012). 

Open innoveren is kennisdelen en samenwerken met andere bedrijven in functie van 

verbetering, vernieuwing en ontwerp van producten, processen, bedrijfsmanagement, 

bedrijfsorganisatie, human resources management, enz. De SERV/Stichting Innovatie & 

Arbeid hanteert steeds een brede definitie van innovatie omdat technologische innova-

ties zelden of nooit op zichzelf staan. Succesvolle innovaties op technologische vlak 

worden gedragen door innovaties op de andere terreinen, wat in de betrokken bedrijven 

veelal ook de aandacht voor sociale innovatie verklaart (Hedebouw, 2011). 

Open innovatie steunt op de idee dat de waardencreatie groter kan zijn in een ecosys-

teem van bedrijven en onderzoeksinstellingen die samenwerken. Deze idee moet deel 

uitmaken van de bedrijfsstrategie. Voorwaarde is dat het voor alle partijen een win-

winsituatie oplevert in het kader van complementariteit op het vlak van technologie en 

markttoegang. (Silberz & Van Dyck, 2011) 

Op basis van databanken met ondersteuningsmaatregelen voor innovatie en literatuur-

onderzoek worden in dit onderzoek gesprekken gevoerd met de belangrijkste stakehol-

ders van instrumentaria om open innovatie tussen bedrijven te stimuleren. In de ge-

sprekken wordt nagegaan welke middelen ingezet worden en welke aanvullingen 

eventueel wenselijk zijn. De belangrijkste organisaties die instrumenten (ook Europese 

middelen) inzetten voor open innovatie zijn: IWT, EWI, Agentschap Ondernemen, de 

Participatiemaatschappij Vlaanderen en de Herculesstichting. Naast gesprekken met 

beleidsondersteunende en operationele instanties worden ook enkele casestudies be-

schreven. Ten slotte is ook gebruik gemaakt van de informatie verkregen op studiedagen 

en andere themameetings. Korte verslagen zijn in bijlage opgenomen. De ervaring en 
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expertise van bovenstaande getuigen zijn de bouwstenen van dit onderzoek. De infor-

matie is verwerkt doorheen de tekst. 

In dit onderzoek spitst de inventarisatie van het Vlaams instrumentarium voor open inno-

vatie zich toe op de types van (economische of) financiële impulsen (subsidie/fiscaliteit, 

vooral gebruikt bij innovatiebeleid) en ‘softe’ of begeleidende instrumenten die gericht 

zijn op het stimuleren van open innovatie (aanbevelingen, vooral gecommuniceerd via 

campagnes en vrijwillige initiatieven op vlak van informatie delen). Regelge-

ving/wetgeving (vooral gebruikt i.v.m. de definiëring van marktcondities voor nieuwe pro-

ducten en innovatieprocessen), laten we in het kader van dit instrumentarium buiten ons 

onderzoek. In de bijlagen zijn ter informatie enkele relevante bijdragen in de ruimere 

context van dit onderzoek opgenomen. 

In dit informatiedossier worden argumenten aangereikt om het belang van open innova-

tie te onderstrepen en worden suggesties geformuleerd om meer open innovatie tussen 

bedrijven in Vlaanderen te ondersteunen. 

De resultaten van dit onderzoek worden voorgesteld aan de Commissie Economie van 

de SERV die van deze bevindingen gebruik kan maken voor haar advieswerk betreffen-

de economische materies. 
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1. Open innovatie 

1.1. Wat is open innovatie 

Open innovatie staat voor: “het gebruik van doelgerichte in- en uitstroom van (kennis-) 

informatie met het oog op enerzijds het versnellen van interne innovatie en anderzijds 

het verbreden van extern gebruik van innovatie” (Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 

Open Innovation: Researching a New Paradigm, 2006). In dit onderzoek staat open in-

noveren voor kennisdelen en samenwerken met andere bedrijven in functie van verbete-

ring, vernieuwing en ontwerp van producten, processen, bedrijfsmanagement, bedrijfs-

organisatie, personeelsbeleid, competentiemanagement enz. 

De Nederlandse Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid2 onderscheidt 

drie vormen van open innovatie (AWT Adviesraad voor het Wetenschaps- en 

Technologiebeleid, 2006): 

 Inkopend innoveren door gebruik te maken van het inkopen van input voor het in-

novatieproces. 

 Collaboratief innoveren waarbij de innovatie gezamenlijk tot stand komt. 

 Openbaar innoveren waar de partijen hun innovaties zonder voorbehoud prijsge-

ven aan de openbaarheid. 

In dit onderzoek is de focus gericht op ondersteuning van collaboratief innoveren. 

Het concept van open innovatie is geïntroduceerd door Chesbrough (Chesbrough H. , 

2003), maar steunt op vroegere principes van innovatiemanagement in samenwerking 

met andere bedrijven. In essentie is management ‘naar succes leiden’ en vertaald in 

operationele termen gaat het om ‘doelgericht planmatig organiseren’. Management is 

georganiseerd succes (Beulens & Van Rossem, 2012). 

Het open innovatieparadigma stelt dat bedrijven kunnen en moeten gebruik maken van 

zowel interne als externe ideeën. Open innovatie is de antithese van het traditionele ver-

ticale model van innovatie waarbij producten intern worden ontwikkeld en pas daarna 

extern gecommercialiseerd. Het oude model ziet innovatie als het inkopen van genieën, 

ze voorzien van middelen en alleen laten werken3. Bij open innovatie zijn de externe 

bronnen van even groot belang als de interne bronnen van kennis(-innovatie). Open in-

novatie veronderstelt ook een betrokkenheid van de onderzoekers bij het business mo-

del. De dienst onderzoek en ontwikkeling is geen eiland in een bedrijf, de onderzoeks-

dienst is verweven in het bedrijfsbeleid en heeft talloze contacten tot ver buiten het 

bedrijf. De intellectuele eigendom (IP) wordt bij open innovatie niet defensief ingezet zo-

                                                

2  Hierop is ook het beleidskader gebaseerd, zie bijlage. 
3  Voor een vergelijking tussen traditioneel innoveren Intern en Van buiten naar binnen of Open Innoveren, 

zie bijlage. 
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als bij traditionele innovatieprocessen. Ook de (kennis-) ‘spillovers’ van onderzoek wor-

den niet afgeschermd maar maken deel uit van kennisstromen tussen bedrijven. 

Open innovatie is de laatste decennia sterk toegenomen, mede dankzij de internationali-

sering, globalisering, gestegen opleidingsniveau en aantal hoger geschoolden, en niet in 

het minst door de inzet van universiteiten en andere kenniscentra. Zij hebben in belang-

rijke mate bijgedragen aan de diverse vormen van open innovatie en zijn een belangrijke 

hefboom voor innovatie in samenwerking met derden, zeker in multi-technologieclusters 

(Lecoc, Leten, Kusters, & Van Looy, 2012). Samenwerkingsverbanden waar ook kennis-

centra in betrokken zijn blijken meer ingezet te worden in projecten met meer risico’s, 

waar private partners minder interesse in hebben en daarom in onder-investeren. Over-

heden zien de ondersteuning van samenwerkingsverbanden met ook publieke actoren – 

zo stelt althans de OESO vast - als meer efficiënt dan loutere privé-initiatieven. 

(Spithoven, Teirlinck, & Frantzen, 2012). 

Op vlak van innovatie scoort Vlaanderen goed in vergelijking met de omringende landen. 

“In 2010 kon 62% van de Vlaamse bedrijven innovatief genoemd worden. Dat betekent 

dat ze nieuwe of vernieuwde product- of procesinnovaties of organisatorische en/ of 

marketinginnovaties doorvoerde. Dat is hetzelfde resultaat als in 2008. In vergelijking 

met de EU27-landen doet het Vlaamse Gewest het daarmee zeer goed; in 2008 deden 

enkel Duitsland en Luxemburg het beter. Wederom blijken grotere bedrijven of industri-

ele bedrijven innovatiever” (Studiedienst Vlaamse van de Vlaamse regering, 2012). 

In de literatuur worden volgende basis(-elementen) voor open innovatie (Fontaine, 

Koeck, & Lescop, 2013) aangegeven: 

 Een logisch en strategisch partnerschap 

 Een systeem van open innovatie als waardencreatie 

 Een gecontroleerd en gereglementeerd open innovatie proces door het managen 

van IP rechten 

 Het delen van kennis en informatie met externen én internen, dit laatste om het Not 

Invented Here Syndroom te vermijden 

 Een platformlogica voor de dissiminatie van kennis. 

Innovatie en open innovatie verlopen anders in grote dan in kleine bedrijven. In een 

KMO heeft een innovatie – relatief in vergelijking met bijvoorbeeld de tewerkstelling - een 

meer ingrijpende (meer intense) of grotere impact (Vanhaverbeke, 2012), (Spithoven, 

Teirlinck, & Frantzen, 2012). De middelen van KMO’s zijn beperkter, financieel, compe-

tenties en op vlak van technologie. KMO’s zijn meer aangewezen op open innovatie als 

men innovatief wil zijn. Resultaat is dat in KMO’s de innovatie en open innovatie niet los 

van de bedrijfsstrategie kan gebeuren. KMO’s hebben daarom nood aan business mo-

dellen die gebaseerd zijn op open innovatie. Belangrijke pijlers van samenwerking bij de 

KMO’s zijn de persoonlijke relaties, netwerking en informele contacten (Vanhaverbeke, 

2012). 



Open innovatie in Vlaamse bedrijven 

19 

In dit onderzoek is de focus gericht op ondersteuning van collaboratief innoveren, meer 

bepaald collaboratief met collega-bedrijven4. Het gaat om samen onderzoeken en ont-

wikkelen. De termen ‘onderzoek en ontwikkeling’ staan voor ‘creatieve werkzaamheden 

met het oog op het vergroten en exploiteren van de kennis om nieuwe toepassingen, 

producten, processen, diensten en bedrijfsstrategieën te ontwikkelen.’ In de literatuur 

wordt bij open innovatie soms een onderscheid gemaakt tussen inkomende en uitstro-

mende processen van kennisopbouw en innovatie. Samen vormen zij ‘gekoppelde pro-

cessen’ als ze focussen op samenwerking en het is deze vorm van open innovatie die 

centraal staat in innovatieve netwerken, collaboratief onderzoek en andere samenwer-

kingsverbanden. 

Situering van het instrumentarium voor de ondersteuning van samenwerking tussen be-

drijven, binnen het ruimer kader van open innovatie, betekent een focus op B2B in het 

kader van O&O in functie van innovatie. 
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De initiatieven op vlak van netwerking, samenwerking met kenniscentra, crowdsourcing5 

en andere vormen van kennisplatformen zijn zeer verscheiden en vooral talrijk. Bijna 

dagelijks worden in sociale media en vaktijdschriften nieuwe initiatieven aangekondigd. 

Initiatieven die specifiek bedrijven samenbrengen in open innovatieprojecten zijn veel 

minder talrijk, het engagement is ook groter. 

Het instrumentarium van de Vlaamse overheid om open innovatie tussen bedrijven te 

stimuleren is bij deze gericht op kennisdelen en samenwerken met andere bedrijven in 

                                                

4  Recent werd ook collaboratief onderzoek met klanten zeer actueel, mede door de sociale media die 
meer en gemakkelijker communicatie en participatie mogelijk maken, maar ook door de opkomst van het 
concept open diensten innovatie of open service inovation ( (Chesbrough H. W., 2011). 

5  “Crowdsourcing is het bundelen van kennis van bereidwillige experts die voor niets een probleem willen 
oplossen en het antwoord gratis willen delen met anderen" Henk van Ess. Bron Wikipedia: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing#cite_note-5  
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functie van verbetering, vernieuwing en ontwerp van producten, processen, bedrijfsma-

nagement, bedrijfsorganisatie, personeelsbeleid, competentiemanagement, enz. Als een 

bedrijf innoveert, innoveert het op diverse domeinen, zoals uit de meeste casestudies 

van open innovatie ook duidelijk blijkt. Early adopters in dit veld wijzen er op dat een ho-

listische aanpak dikwijls ontbreekt en zo een hinderpaal is voor innovatiemanagement. 

‘Er wordt nog te veel gefocust op technologie, terwijl innovatie meer te maken 

heeft met business modellen en ecosystemen. Innoveren betekent het kaartspel 

herschudden en niet meer denken in klassieke productcategorieën. In de medi-

sche en dentale sector hebben wij producten gelanceerd die het hele ecosysteem 

veranderen, waardoor chirurgen en ingenieurs beter kunnen samenwerken.' Fried 

Vancraen, Materialise (Bosteels, 2013) 

De SERV-partners geven aan het concept “sociale innovatie op organisatieniveau” vol-

gende definitie: “Sociale innovatie omvat concepten en toepassingen met betrekking tot 

de processen betreffende arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering. Doel is zowel de per-

formantie als de kwaliteit ervan duurzaam te verhogen. Deze concepten en toepassin-

gen vloeien voort uit de visie en missie van de organisatie en komen tot stand in overleg 

met de (rechtstreeks) betrokkenen.” Innovatie van de werkorganisatie is de core-

business van Flanders Synergy, verder zijn er tot op heden geen ruimere ondersteu-

ningselementen. Met het oog op een brede definitie van innovatie is er in de voorbeelden 

ook aandacht voor open sociale innovatie. 

1.2. Waarom open innovatie nodig is 

1.2.1. Cijfers spreken voor zich 

Er is weinig of geen onderzoek over het effect van steunmaatregelen voor open innova-

tie in de zin van coöperatieve praktijken. De weinige studies die er zijn vertonen belang-

rijke tekorten, zoals een focus op één maatregel of een gebrekkige controle voor con-

textvariabelen (Spithoven, Teirlinck, & Frantzen, 2012). Spithoven en zijn collega’s 

hebben om hieraan tegemoet te komen een analyse gemaakt van beschikbare CIS-data 

(CIS3 en CIS4) met de volgende onderzoeksvragen: 

 Ondersteunen publieke fondsen voor innovatie onderzoekssamenwerking tussen 

bedrijven en is er daarbij een verschil tussen samenwerking onderling en samen-

werking met kenniscentra? 

 Zijn verschillen naargelang de bron van financiering (Europees, nationaal, regio-

naal), hoe kunnen die verklaard worden en bepalen zij eventueel de partnerkeuze? 

De analyses geven uitgesproken resultaten: 

 Er is een significante positieve invloed op beide vormen van onderzoekssamen-

werking en de invloed is significant groter in het geval van samenwerking met on-

derzoeksinstellingen. 
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 In België heeft het regionaal niveau de grootste impact met innovatiesubsidies, en 

dit op beide vormen van onderzoekssamenwerking. Het federaal niveau onder-

steunt vooral samenwerking tussen bedrijven. Regionale programma’s ondersteu-

nen meer expliciet beide types van samenwerking, met een voorkeur voor publie-

ke-private samenwerking. Het doel is om coöperatieve onderzoeksnetwerken te 

stimuleren om kennis uit te wisselen, net zoals ook Europese programma’s dit 

doen voor specifieke domeinen. 

De auteurs geven, om het gebrek aan cijfers op te lossen, ook suggesties voor het ver-

fijnen van de CIS-enquête met vragen over de bestedingen aan coöperatief onderzoek 

en over de verworven subsidies voor innovatie. 

Uit onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid blijkt dat bedrijven die samenwerken 

met kenniscentra ook innovatiever zijn (Verdonck, 2011).  

Tabel 1 Samenwerking kenniscentra & aantal types innovatie 

Soort samenwerkingsver-

banden 

Aantal types innovatie (technologie, product, proces, 

organisatie, personeelsbeleid) 

 

 Geen Een Twee Drie Vier Vijf  

Minstens één van volgende 

kenniscentra: hogescho-

len, universiteiten, andere 

Kennis- of onderzoekscen-

tra, competentiepolen, 

sectorclusters of over-

heidscentra. 

12,5% 13,4% 15,1% 22,8% 21,0% 15,2% 100% 

Géén van volgende: hoge-

scholen, universiteiten, 

andere Kennis- of onder-

zoekscentra, competentie-

polen, sectorclusters of 

overheidscentra. 

Maar wel met andere zoals: 

consultants of bedrijfsad-

viseurs, andere bedrijven 

of leveranciers. 

19,9% 14,6% 23,4% 18,9% 14,7% 8,4% 100% 

Geen samenwerkingsver-

banden. 
36,3% 17,7% 19,8% 15,8% 6,6% 3,9% 100% 

Sign. p<.000, Cramers’ V = .233 Bron: (Verdonck, Themadossier IOA Kennisbronnen en 
samenwerking bij innovatie, 2011) 

Bovenstaande cijfers geven een duidelijk statistisch significant verband tussen het heb-

ben van samenwerkingsverbanden waar ook klassieke kenniscentra in zitten en het aan-

tal types innovatie die doorgevoerd werden. Bedrijven met onder meer samenwerkings-

verbanden met klassieke kenniscentra voeren meer types innovatie door dan bedrijven 

zonder deze contacten of bedrijven met enkel samenwerking met andere dan de klas-

sieke kenniscentra. Bij controle voor bedrijfsgrootte blijven de verbanden bestaan, be-

halve voor de grote bedrijven met 200 of meer werknemers. 

Onderzoek van de Stichting Innovatie en arbeid toont aan dat hoe meer kennisbronnen 

gebruikt worden en hoe meer externe samenwerking, hoe meer innovatie en hoe meer 

types van innovatie toegepast worden. Open innovatie of innovatie in interactie met an-

dere partijen – andere bedrijven in de oorspronkelijke betekenis van open innoveren en 
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met derden zoals kenniscentra in de ruime zin van het begrip open innovatie - onder-

steunt in Vlaanderen sterk innovatie in bedrijven. Onderzoek van de Stichting Innovatie 

& Arbeid wijst uit dat 88,6% van de bedrijven in Vlaanderen en organisaties voor innova-

ties een beroep doet op nabije externe bronnen buiten de kenniscentra: klanten, leve-

ranciers, andere bedrijven, consultants of bedrijfsadviseurs. Beroeps- en netwerkorgani-

saties zijn voor 47,1% belangrijk, gevolgd door publieke (overheids-) instanties met 

name voor 28,6%. 21,7% van de bedrijven maakt gebruik van de kennis van de klassie-

ke kenniscentra van universiteiten, hogescholen, sector(-cluster) gebonden onderzoeks-

centra en competentiepolen. Hoe groter de bedrijven hoe meer gebruik gemaakt wordt 

van interne en externe kennisbronnen. Hoe meer kennisbronnen gebruikt worden, hoe 

meer types van innovatie toegepast worden. (Verdonck, 2011). 

1.2.2. Valorisatie van spillovers 

Spillovers of oversijpelingseffecten van innovaties vinden plaats wanneer een innovatie 

geproduceerd door één bedrijf de productiviteit van een ander bedrijf verhoogt 

(Vanderhoydonck, 2012). Spillovers en samenwerkingsakkoorden zijn twee nauw ver-

bonden fenomenen omdat door de samenwerkingsovereenkomst de ‘spillover’ gemakke-

lijker concreet gevaloriseerd wordt (Veugelers & De Backer, 1999). De voorbeelden van 

consortia in onze casestudies illustreren goed wat dit kan betekenen. De partners in 

Flanders Bike Valley of in de PRoF-projecten delen kennis en maken van elkaars kennis 

gebruik voor de gemeenschappelijk, maar ook de eigen producten. De clustersamen-

werking in Linear en FISCH zorgt voor kennisoverdracht tussen partners in de keten. 

Het tweede rapport Soete over het innovatie-instrumentarium geeft volgende belangrijke 

motivatie voor meer samenwerking tussen onderzoeksactoren: “Meer ondernemerschap 

en samenwerking zijn dan ook de sleutelelementen voor een betere doorstroom van we-

tenschap naar mogelijke commerciële of non-for-profit toepassingen. Succesvol onder-

nemen is in toenemende mate afhankelijk van de capaciteit van een onderneming tot 

externe samenwerking. Netwerken dienen deze voorwaarden te creëren om innovatie en 

meer valorisatie te stimuleren. De overheid dient hierbij haar rol als facilitator en aanja-

ger te vervullen om ondernemingen meer of gemakkelijker risico’s te doen nemen. De 

overheid heeft echter niet alleen een faciliterende rol ter stimulering van innovatie op 

niveau van de individuele onderneming voor de opbouw van de absorptiecapaciteit maar 

ook om de kennisdiffusiecapaciteit van het ecosysteem te verhogen via netwerkinitiatie-

ven” (Soete, 2012). 

In ‘Managing open innovation’ (Spithoven, Teirlinck, & Frantzen, 2012) worden drie be-

langrijke redenen aangehaald voor open innovatie. Ten eersten kunnen bedrijven een 

win win-situatie creëren door hun spillovers meer strategisch in te zetten. Spillovers kun-

nen vermarkt worden aan derden of geruild voor spillovers van andere bedrijven. Door 

spillovers te exploiteren kunnen ze in bepaalde gevallen ook beter in het bedrijf gehou-

den worden. Spillovers strategisch inzetten vraagt echter voldoende kennis over de 

bruikbaarheid en de inzetbaarheid ervan. Ten tweeden kan onderzoekssamenwerking 

toegang geven tot ‘intanglible tacit knowlegde’, de niet tastbare en onzichtbare kennis 

die moeilijk te vermakten is. En ten derde helpt onderzoekssamenwerking bij het beperk-

ten van de onderzoekskosten van onderzoek en economische exploitatie en of het redu-

ceren van de risico’s. 
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1.2.3. Technologische performantie 

Open innovatie heeft ook een positieve invloed op de performantie van de R&D-afdeling 

(Du, Leten, & Vanhaverbeke, 2012) en samenwerking ook een positieve invloed op de 

technologische performantie van Europese regio’s. In Ondernemen tussen wetenschap 

en beleid in Vlaanderen: inzichten van vijf jaar Steunpunt Ondernemen en Internationaal 

Ondernemen worden volgende vaststellingen gedaan: “Zowel O&O-allianties, die eerder 

‘open-innovatie’ praktijken signaleren, als co-patenten, die mede-eigenaarschap tijdens 

de exploitatiefase signaleren en dus een vorm van ‘open business’ modellen veronder-

stellen, (…) hebben een positieve invloed op de technologische performantie. De ver-

schillende samenwerkingsverbanden betreffende exploitatie vormen dus een belangrijke 

aanvulling op samenwerkingsverbanden op het vlak van kennisontwikkeling. Beide vor-

men zijn dus belangrijk voor technologische performantie” (Clarysse, 2011). In diezelfde 

publicatie wordt verwezen naar ander onderzoek waaruit blijkt dat overheidsmaatregelen 

die samenwerking ondersteunen een positief effect hebben O&O-samenwerking: “On-

derzoek van Lecocq et al. (2010) en Kovacs et al. (2010) heeft aangetoond dat nationale 

overheden in Europa (EU15) tijdens de voorbije jaren in toenemende mate O&O-

samenwerking tussen verschillende innovatie-actoren ondersteunen aan de hand van 

diverse beleidsmaatregelen. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat deze maat-

regelen een positief effect hebben op het aantal O&O-samenwerkingen in een land”. 

In de getuigenissen van wetenschappers in het boek ‘Kennismakers’ naar aanleiding van 

80 jaar FWO (Cottyn, 2008), wordt samenwerking tussen wetenschappers, interdiscipli-

nariteit, multidisciplinariteit en transdisciplinariteit geroemd en over de wetenschappelijke 

vruchtbaarheid van samenwerking met de industrie is er consensus als het gaat om een 

gezond evenwicht gaat. Dissipatieve systemen of dissipatieve structuren - open sys-

temen die met de omgeving informatie uitwisselen – en serendipiteit zijn voedingsbo-

dems voor innovaties. Kenniscentra hebben een groot potentieel om (open) innovaties 

uit te lokken.6 Onderzoekscentra zoeken ook zelf hoe hun resultaten nog meer ‘open’ 

kunnen gesteld worden voor collega’s. Met de ondertekening van de ‘Berlin Declaration 

on Open Access’ in 2007 engageerden 18 Belgische onderzoeksinstellingen en onder-

zoeksfondsen zich om de disseminatie van wetenschappelijk onderzoek in Open Access 

te ondersteunen en met de Brussels Declaration wordt bevestigd dat Open Access de 

standaard moet zijn bij de disseminatie van Belgisch onderzoek.7 

1.2.4. Andere relevantie voor grote en kleine bedrijven 

Recent onderzoek (Spithoven, Vanhaverbeke, & Roijakkers, 2011) wijst uit dat de aard 

(dimensie) van de open innovatie een invloed heeft op de innovatieve prestaties van 

                                                

6  Hetzelfde geldt voor private partners die zich als innovatie brokers aanbieden (Diener & Pillzer, 2010) 
7  “Open Access is een alternatief voor de traditionele manieren van publiceren, die niet altijd meer voldoen 

aan de wensen van belanghebbenden. Kosteloze online toegang tot wetenschappelijke publicaties blijkt 
immers de meest efficiënte manier te zijn om consultatie en gebruik van publiek gefinancierd weten-
schappelijk onderzoek te verze-keren. Onderzoek beschikbaar in Open Access blijkt internationaal een 
grotere zicht-baarheid te hebben, wat voordelig is voor zowel individuele auteurs als voor onder-
zoeksinstellingen en onderzoeksfondsen” www.ewi.be Nieuws & Events Open Access voor wetenschap-
pelijk onderzoek: Brussels Declaration 12.10.12 Wetenschap. 

http://www.ewi.be/
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bedrijven – gerekend in patenten of in turnover van de innovatie - en dat open innovatie 

een andere invloed heeft op innovatie in grote dan in kleine bedrijven Open innovatie 

heeft in kleine bedrijven een reële maar beperktere impact op de introductie van nieuwe 

producten of diensten, maar een grotere impact op de turnover als gevolg van de inno-

vatie, en dit in vergelijking met de invloed van open innovatie bij grote bedrijven. De re-

denen hiervoor hebben te maken met de verschillende dimensies van open innovatie die 

samenhangen met bedrijfsgrootte: 

 zoekstrategieën naar kennis 

 gebruik van externe O&O 

 onderzoekssamenwerking en  

 IP protectiemechanismen. 

Bij de innovatieve bedrijven van de CIS survey8 – innovatieve bedrijven zijn bedrijven 

met innovaties in de voorbije jaren - worden kwantitatieve en kwalitatieve verschillen 

tussen kleine en grote bedrijven9 (> 250 wn) vastgesteld. 

Met betrekking tot innovatie en open innovatiestrategieën: 

 Grote innovatieve bedrijven lanceren meer innovatieve producten/diensten dan 

kleine innovatieve bedrijven, maar de turnover ervan verschilt niet naar bedrijfs-

grootte 

 Grote innovatieve bedrijven maken meer gebruik van open innovatiestrategieën, 

vooral meer van onderzoekssamenwerkingsverbanden en IP-strategieën, maar de 

intensiteit (verhouding ten aanzien van aantal werknemers) is voor alle vier de stra-

tegieën hoger bij kleine bedrijven. 

Met betrekking tot de invloed van open innovatiestrategieën op innovatie: 

 Open innovatie (als som van de vier strategieën) is even belangrijk voor innovatie 

van producten/diensten in kleine dan in grote bedrijven. De invloed op de turnover 

is enkel significant voor de kleine bedrijven 

 Open innovatiestrategieën hebben wel een verschillende invloed: voor kleine be-

drijven leiden samenwerkingsverbanden en IP-strategieën meer dan de andere 

strategieën naar innovatie van producten/diensten, ook meerdere zoekstrategieën 

(zoekstrategieën naar kennis) gebruiken verhoogt de kans op innovatie. Bij grote 

bedrijven is er geen significant verschil tussen de verschillende open innovatiestra-

tegieën 

                                                

8  De Community Innovation Survey of CIS-enquête gebeurt opdracht van de Europese Commissie en is 
gericht op technologische innovatie (product- en procesinnovatie) zoals omschreven in het Oslo-
handboek. 

9  Merk wel op dat de grote innovatieve bedrijven in CIS meestal deel uitmaken van een internationaal 
verband en dat de kleine innovatieve bedrijven in de CIS meer actief zijn in kennis-gebaseerde diensten-
sector. 



Open innovatie in Vlaamse bedrijven 

25 

 Het gebruik van externe O&O of samenwerking met externen, heeft bij KMO’s wel 

een meer beperkte impact op innovatieve producten en diensten dan in grote be-

drijven en ook de turnover is beperkter maar niet significant verschillend van deze 

van grote bedrijven 

 Het inzetten van IP of beschermingsmiddelen heeft geen significant andere posi-

tieve impact op nieuwe producten en diensten naargelang de bedrijfsgrootte. Voor 

de turnover is dit enkel voor KMO’s van groter belang. 

Bovenstaande studie wijst er op dat open innovatie voor KMO’s nog belangrijker is dan 

voor grote bedrijven. KMO’s hebben minder middelen om intern kennis, onderzoek en 

eigendomsbescherming op te bouwen en zijn daarom meer afhankelijk van externe 

bronnen en samenwerking. KMO’s staan daarbij ook zwakker dan grote bedrijven en 

nemen als het ware meer risico’s. Toch kunnen zij uit bepaalde open innovatiestrategie-

en relatief meer nut halen dan grote bedrijven, zoals met de samenwerking met externen 

en met IP-strategieën. De studie toont ook aan dat KMO’s per eenheid minder innovatie-

strategieën gebruiken dan grote bedrijven, maar het beter doen als de verhouding met 

de tewerkstelling als referentiepunt genomen wordt. En ook al zijn KMO’s minder effici-

ent in het genereren van nieuwe producten en diensten uit hun innovatiestrategieën, 

KMO’s halen uit sommige open innovatiestrategieën, zoals de eigendomsbescherming, 

een relatief grotere turnover. Andere open innovatiestrategieën, zoals samenwerkings-

verbanden met externe O&O, hebben relatief gezien minder impact op innovatie in 

KMO’s en zijn voor de auteurs van deze studie dan ook een argument om KMO’s hierin 

beter te ondersteunen: “In general, we can conclude that open innovation is more impor-

tant for SMEs than for large firms and that SMEs are prone to use different sets of OI 

practices to realise OI benefits than large enterprises” (Spithoven, Vanhaverbeke, & 

Roijakkers, 2011, p. 35). KMO’s zijn ‘gevoeliger’ of hebben ‘meer baat’ bij een gamma 

aan maatregelen en ondersteuning. Op dit moment stellen we vast dat KMO’s echter 

minder dan grote bedrijven gebruik maken van bijvoorbeeld IWT-steun. 

1.3. Open innovatie & beleid 

“Open innovatie is het nieuwe model voor innovatie” stelde Henry Chesbrough bij zijn 

eredoctoraat aan de Universiteit Hasselt op 28 mei 2013. Toch “gaan de overheidssub-

sidies nog steeds overwegend naar klassieke vormen van onderzoek en ontwikkeling.” 

Deze en andere kritische beschouwingen kan je beluisteren in de vragensessie10 die 

naar aanleiding van dit eredoctoraat gehouden werd. De Stichting Innovatie & Arbeid 

was erbij en stelde enkele vragen over de beleidsmaatregelen ter ondersteuning van 

open innovatie. In het antwoord wordt ook verwezen naar een recente publicatie van 

Henry Chesbrough en Wim Vanhaverbeke ‘Open innovation and public policy in Euro-

pe’11 (Chesbrough & Vanhaverbeke, 2011). De aanbevelingen komen samengevat neer 

op volgende acties: 

                                                

10  http://www.serv.be/stichting/nieuws/henry-chesbrough-kritisch-over-overheidssubsidies-voor-open-
innovatie  

11  http://www.sciencebusiness.net/Assets/27d0282a-3275-4f02-8a3c-b93c2815208c.pdf  

http://www.serv.be/stichting/nieuws/henry-chesbrough-kritisch-over-overheidssubsidies-voor-open-innovatie
http://www.serv.be/stichting/nieuws/henry-chesbrough-kritisch-over-overheidssubsidies-voor-open-innovatie
http://www.sciencebusiness.net/Assets/27d0282a-3275-4f02-8a3c-b93c2815208c.pdf
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 Investeer in opleiding en competentie, waardeer O&O naar verdienste en onder-

steun mobiliteit van onderzoekers 

 Financier open innovatie op verschillende momenten in de keten: verhoog investe-

ringen met risicokapitaal en ondersteun spin-offs en de commercialisering van 

O&O-resultaten aan universiteiten 

 Implementeer een evenwichtige benadering van intellectuele eigendom door de 

transactiekosten te beperken en het aanbod aan intermediaire ondersteuning te 

doen groeien. Zoek een nieuw evenwicht in het IP-beleid van universiteiten dat niet 

louter gericht is op het ten gelde maken van IP’s 

 Promoot samenwerking en competitie en richt u daarbij (shift) naar KMO’s en start-

ups. Promoot spin-offs van universiteiten en grote bedrijven. Focus op netwerking 

 Voer een open beleid, met toegankelijke data en gebruik open innovatie processen 

bij overheidsopdrachten, ondersteun de commercialisering van gesubsidieerde 

technologie(-ontwikkelingen). 

De focus van dit onderzoek is gericht op het instrumentarium van de Vlaamse overheid 

om open innovatie te ondersteunen, maar de argumenten om operationele instrumenten 

in te zetten zijn terug te vinden in de programma’s van de overheid om innovatie te on-

dersteunen. 

De Vlaamse Regering wil de operationele innovatieondersteuning kaderen in een pro-

gramma voor innovatie, als onderdeel van ViA (Vlaanderen in Actie), het toekomstproject 

van Vlaanderen om – wat innovatie betreft - tegen 2020 economisch innovatief en duur-

zaam te zijn. In het Pact 2020 heeft de Vlaamse Regering, samen met de Vlaamse soci-

ale partners en het brede middenveld ook doelstellingen geformuleerd op het vlak van 

innovatie (VESOC, 2009): 

Doelstelling 4. Innovatie 

“Vanuit een oogpunt van economische en maatschappelijke valorisatie besteedt 

Vlaanderen tegen 2014 3% van zijn BBP aan O&O. Het aandeel groeit verder na 

2014. Dit uit zich in een verdubbeling (vanaf 2007) van de omzet uit nieuwe of 

verbeterde producten en diensten, een hogere vertegenwoordiging van de 

speerpuntdomeinen, zoals ICT en gezondheidszorg, logistiek en slim elektrici-

teitsnetwerk en een hoger aandeel werkenden in kennisintensieve sectoren tot op 

een gelijk niveau als de Europese topregio’s. Ook het aantal patentaanvragen 

stijgt jaar op jaar. Innovatie wordt meer en beter verspreid over alle sectoren, be-

drijfstypes en maatschappelijke geledingen, mede met het oog op het bevorderen 

van duurzame ontwikkeling. De overheidssteun voor eco-innovatie staat tegen 

2020 op het niveau van de top 5 van de Europese regio’s”. 

ViA zet in op dertien thema’s: een Nieuw Industrieel Beleid (NIB), de Gazellesprong, een 

stroomlijning en een gericht innovatiebeleid, betrokkenheid van iedereen en iedereen 

actief, kinderarmoedebestrijding, Flanders’ Care, hernieuwbare energie en smart grid, 

duurzaam wonen en bouwen, duurzaam materialenbeheer, Ruimte en (leef-)omgeving, 

slimme mobiliteit, versnellen van investeringsprojecten, een duurzame en creatieve stad. 

Binnen deze thema’s worden projecten ‘uitgelokt’ waarvoor financiering wordt gezocht 
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binnen het bestaand financieringskader (de operationele instrumenten). We geven hier-

na enkele voorbeelden, het volledige overzicht is beschikbaar op de website van ViA.12 

Om de noodzakelijke transformatie in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid NIB te 

realiseren wordt door de Vlaamse Regering een strategie van gericht clusterbeleid als 

essentieel gezien (Peeters, 2011). Om het NIB in praktijk te brengen zijn 50 beleidsac-

ties voorzien. Het witboek NIB bevat vier beleidspijlers, waarvan één de innovatiepijler 

die specifiek gericht is op innovatie en transformatie. In de innovatiepijler zijn de acties 

gericht op de versterking van de transformatiecapaciteit van het industrieel weefsel. 

Onder de innovatiepijler ‘Transformatie door innovatie’ worden de acties13 samenge-

bracht die gericht zijn op de versterking van de transformatiecapaciteit door innovatie. 

Acties 9, 10 en 11 betreffen bijvoorbeeld de lichte coördinatiestructuren voor respectie-

velijk duurzame chemie, de maakindustrie en de automotive.  

Er zijn acties om lead-plants te versterken (actie 15); strategische onderzoekscentra te 

sturen naar ondersteuning van het NIB (actie 13); het Kenniscentrum Innovatief Aanbe-

steden vorm te geven (actie 14); het instrumentarium voor innovatie en transformatie 

klantgerichter te maken (actie 16); normen, standaarden en regelgeving inzetten voor 

innovatie (actie 13),14 enz. 

De Gazellensprong voorziet coaching voor beloftevolle ondernemers, gericht op 'high 

potential'-groeiers en op gemiddelde groeiondernemingen. De betrokken overheidspart-

ners (het Agentschap Ondernemen, Flanders Investment and Trade, IWT, Participatie-

maatschappij Vlaanderen) werken hierbij samen met ondernemersorganisaties. 

Het Stroomlijnen van het Innovatiebeleid voorziet in Innovatieknooppunten door weten-

schappelijke en technologische sterktes van Vlaanderen te koppelen met grote maat-

schappelijke en economische uitdagingen. Het resultaat zijn multidisciplinaire innovatie-

knooppunten. De innovatieknooppunten moeten transformaties bewerkstelligen in 

domeinen als groene energie & mobiliteit & logistiek, eco-innovatie, zorginnovatie en 

sociale innovatie. In de Sociale Innovatiefabriek wordt sociale innovatie gefocussed op 

maatschappelijke innovatieve projecten.15 Werkplekinnovatie wordt als thema uitdrukke-

lijk niet opgenomen (Lieten, 2012). De Sociale Innovatiefabriek is een vzw met organisa-

tieleden uit het bedrijfsleven en uit het maatschappelijk middenveld, met onder andere: 

3E, ACW, BBLV, Blixt, City-Live, Eneco België, Fifth Play, FOV, Gezinsbond, i-propeller, 

Impact Capital, Joker, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, PE Group, Shortcut 

– change designers, Telenet, Tessenderlo Group, Triodos Bank, Urban Product, VSGF, 

                                                

12 Thema’s van transitie http://www.vlaandereninactie.be/over/transitie  
13  http://www.nieuwindustrieelbeleid.be/acties  
14  A 13 – normen, standaarden en regelgeving als hefboom, blz. 18 (Peeters, 2011) 
 EWI krijgt opdracht om te onderzoeken hoe normen, standaarden en regelgeving beter aangewend kun-

nen worden om innovatie en de gewenste transformatie te bevorderen. Er wordt ook nagegaan of een 
benadering zoals het Japanse Top Runner Model 6 van gefaseerde verwevenheid van normen op basis 
van de best presterende, in Vlaanderen toepasbaar is. 

 Het aanwenden van normen, standaarden en regelgeving i.f.v. innovatie wordt een systematisch aan-
dachtspunt voor de iRGs en de door hen uit te werken en te adviseren innovatiestrategie en menu van 
beleidsmaatregelen. 

15  http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/nieuws/groen-licht-voor-sociale-innovatiefabriek  

http://www.vlaandereninactie.be/over/transitie
http://www.nieuwindustrieelbeleid.be/acties
http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/nieuws/groen-licht-voor-sociale-innovatiefabriek
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Zappware. De partners van de Sociale Innovatiefabriek participeren in het ‘Social Impact 

Angel Fund’ dat innovatietrajecten en haalbaarheidsstudies bij het IWT kan aanvragen, 

in samenwerking met de sociale ondernemers. De Vlaamse Regering steunt dit initiatief 

voor vier jaar met 2,56 miljoen euro. De Vlaamse overheid wil zo samen met bedrijven 

en maatschappelijke organisaties sociaal ondernemerschap en sociale innovatie onder-

steunen. De acties worden ondersteund door kennisinstellingen en overheidspartners. 

Kernopdracht is het uitbouwen van partnerschappen om tot sterkere resultaten te ko-

men. 

Binnen Flanders’ care zijn er onder andere de Demonstratieprojecten (met medefinan-

ciering van het departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin WVG), Zorginnovatie 

Vlaanderen (gesteund door het IWT) en Flanders' Care Invest (gesteund door de Partici-

patie Maatschappij Vlaanderen (PMV) waarbij een nieuw durfkapitaalfonds voor de zorg-

sector wordt opgericht. De projecten zijn bedoeld om de medisch-technologische voor-

uitgang te gebruiken voor de industriële marketing van Vlaamse innovatie. Bij Call 2 

komen enkel samenwerkingsverbanden in aanmerking voor steun. “Een samenwer-

kingsverband is een samenwerking tussen ten minste één zorgactor en tenminste één 

onderneming. Eén van beiden kan de projectindiener zijn” (Flanders' Care, 2012). 

In de economische pijler van het NIB moet de 'Fabriek van de Toekomst' de competitivi-

teit van de economie structureel versterken door het ondersteunen en stimuleren van 

samenwerking in waardenketens en clusters. Het concept van De Fabriek van de Toe-

komst FvT heeft een productie- of dienstenbedrijf voor ogen waar oplossingen met een 

hoge toegevoegde waarde gerealiseerd worden, op basis van: innovatie en design, 

klant- en netwerkgericht, energie- en materiaalefficiënt én creatief met maatschappelijk 

potentieel en versterking van het sociaal kapitaal. O&O-activiteiten en open samenwer-

king hebben hierbinnen een plaats, met participatie van kleine en grote bedrijven. De 

FvT steunt op lead-bedrijven en is internationaal gericht. Het TINA-fonds wordt gezien 

als een hefboom om deze transformaties op gang te trekken. 

In de NIB-visie gaan clusters van bedrijven met aanverwante activiteiten op zoek naar 

nieuwe waardencreatie en productiviteit, gebaseerd op transformerende innovatie door 

een betere benutting van de spilovers. Dit idee is nog verder uitgewerkt in de ‘Concept-

nota Slimme Specialisatiestrategie voor gericht clusterbeleid’ De conceptnota benadrukt 

het belang om in de domeinen waar Vlaanderen het verschil kan maken, slimme specia-

lisaties uit te werken: ‘Om te slagen in dit Nieuw Industrieel Ondernemen, en om de gro-

te maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, moeten bedrijven over de grenzen van de 

klassieke sectoren heen in ‘clusters’ samenwerken met kennisinstellingen, onderwijs, 

andere ondernemingen, en de overheid’ (Lieten, 2013). De cluster-samenwerking ligt in 

de lijn van wat de Europese Commissie voor ogen heeft met de ontwikkeling van regio-

nale innovatiestrategieën voor slimme specialisatie, een voorwaarde voor regionale 

deelname aan de programma’s van het regionaal beleid 2014-2020. 

Bovenstaande lijst is niet exhaustief. Centraal in alle initiatieven van de programma-

gebonden ondersteuning staat het integreren van het bestaand instrumentarium of het 

recycleren ervan voor de thema’s van ViA, ViA dat het programma of uithangbord wil zijn 

voor innovatief Vlaanderen. 
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Aan de kant van beleidsopvolging moeten ook de adviesorganen vermeld worden, de 

VRWI en de SERV. 

De VRWI adviseert over innovatie en specifiek over de ondersteuning van het weten-

schappelijk onderzoek. Zo is er bijvoorbeeld een recent advies over de incubatoren. Vol-

gens het advies van de VRWI (VRWI, 2013) zijn de nieuwe steunregeling voor incubato-

ren zeker een stap vooruit, maar moet eerst nog een studie van de huidige 

bezettingsgraad van bestaande incubatoren gebeuren voor men nieuwe initiatieven gaat 

steunen. De verruiming van de definitie van incubator; waar dit voordien beperkt bleef tot 

de universiteiten, kunnen incubatoren zich immers ook ontwikkelen uit industriële en an-

dere KMO's en niet-universitaire kennisinstellingen. De VRWI benadrukt in haar recent 

advies 180 Beleidsbrief Wetenschap en Innovatie 2013 de noodzaak aan samenwerking 

en kennisuitwisseling. De VRWI vraagt om ‘nog beter gebruik te maken van het potenti-

eel aan (slapende) kennis in universiteiten en hogescholen, en de kanalen die zij voor 

valorisatie ter beschikking hebben hierop af te stemmen’. De VRWI-Raad geeft ook aan-

bevelingen voor het verbeteren van de absorptiecapaciteit van de bedrijven algemeen en 

in het bijzonder van de KMO's. Dit moet helpen om de kloof tussen kennisinstellingen en 

bedrijfsleven te dichten. In de rij van instrumenten, die de innovatiekracht van onderne-

mingen kan steunen en versterken, staat ook ‘samenwerking en netwerking’, naast inno-

vatiestrategie, marktgerichtheid, personeelsbeleid en andere (VRWI-commissies 

Wetenschapsbeleid (CWB) en Innovatiebeleid (CIB) en Expertengroep Indicatoren en 

Begroting (EGIB)., 2012). Ook op Europees niveau worden initiatieven genomen, zoals 

het promoten van Knowledge and Innovation Communities (KICs).16 

De SERV adviseert over innovatie in het kader van het sociaal-economisch beleid, zoals 

het recente advies van de sociale partners over ondersteuning van kennisvalorisatie. De 

ontwikkelde kennis aan universiteiten en hogescholen vindt volgens de sociale partners 

nog te weinig toepassingen in de bedrijven en deze innovatieparadox moet dringend 

opgelost worden. Belangrijke hefboom hierbij is duidelijke informatie geven aan de on-

dernemers over waar welke kennis en competenties waar te vinden zijn, gekoppeld aan 

een versterking van het intermediaire netwerk (SERV, 2011). 

  

                                                

16 Meer info http://eit.europa.eu/kics/ Een KIG is een partnerschap tussen onderwijs, technologie, onder-
zoek, bedrijfsleven en ondernemerschap, om nieuwe innovaties en nieuwe inspirerende innovatie-
modellen te ontwikkelen. 

http://eit.europa.eu/kics/
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2. Vlaams instrumentarium open 

innovatie 

Het instrumentarium om open innovatie te ondersteunen is deel van het algemeen in-

strumentarium om innovatie te ondersteunen. Om een beeld te schetsen van de plaats 

van open innovatie in het breder geheel is een bijlage opgenomen met de ‘Situering 

open innovatie in het globaal Innovatiebeleid’. Hierin wordt een onderscheid gemaakt in 

drie types van ondersteuning: regelgeving/wetgeving (vooral gebruikt in verband met de 

definiëring van marktcondities voor nieuwe producten en innovatieprocessen), economi-

sche of financiële instrumenten en impulsen (subsidies of fiscaal, vooral gebruikt bij in-

novatiebeleid) en programma-instrumenten (soft instrumenten genoemd) die gericht zijn 

op het stimuleren van innovatie (aanbevelingen, vooral gecommuniceerd via campagnes 

en vrijwillige initiatieven op vlak van informatie delen).  

De ERA-net studie (de Jong, Vanhaverbeke, Kalvet, & Chesbrough, 2008) bespreekt het 

bredere palet aan ondersteuning van samenwerking en betrekt hierbij zeven beleidsdo-

meinen: 

 onderzoeks- en technologiebeleid17 (financiële incentives, kwaliteit IP, ondersteu-

ning van standaarden, gebruikersinnovatie) 

 interactiebeleid (competentieontwikkeling, samenwerking stimuleren, versterken 

van technologiemarkten, bruggenbouwers, achtergrond clusters) 

 ondernemersbeleid (ondersteuning van bedrijven, toegang tot financiën, back up 

voor starter) 

 wetenschapsbeleid (aangepaste financiering, evenwichtige stimuli, focus op excel-

lentie, georganiseerde dissiminatie) 

 onderwijsbeleid (algemene stimuli, cursus ondernemerschap) 

 arbeidsmarktbeleid (flexibiliteit, kennismigratie), concurrentiebeleid (competitie sti-

muleren). 

Voor die beleidsdomeinen samen worden 18 potentiële beleidsmaatregelen voorzien: 

 Belastingvrijstelling voor onderzoekers in bedrijven 

 KMO-programma’s 

 Kennistransfer in strategische kennisdomeinen 

 Onderzoekmandaten 

 Excellentiepolen 

                                                

17 research and technological development policy (RTD) 
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 Strategisch basisonderzoek 

 Actieplan voor wetenschapsinformatie en innovatie 

 Groeisubsidie 

 TETRA-fonds 

 Financiële steun voor industriële en wetenschapsparken 

 VINNOF 

 Industrieel onderzoeksfonds IOF 

 Ondernemersactieplan 

 Loonsubsidie (NRC-fonds) 

 ARKimedes 

 Win-win-lening 

 Startende innovatieve bedrijven 

 Eenmalige innovatiepremie. 

De auteurs stellen vast dat Vlaanderen (en België) al over een brede waaier aan steun-

maatregelen voor open innovatie beschikt. Beleidsmaatregelen die al sterk ontwikkeld 

zijn, zijn: 

 Financiële stimulansen voor O&O, waarvan sommige speciaal voor KMO’s 

 Interactie tussen innovatie organisaties (stimuleren van horizontale en verticale 

netwerking, voorwaarden bij innovatiesteun) 

 Intersectorale clusters 

 Toegang tot financieringssteun 

 Back up en ondersteuning van starters 

 Excellentie- en kenniscentra 

 Valorisatie van onderzoek 

 Stimuleren van competitie door de open economie. 

Domeinen waar het beleid minder of niet aanwezig is zijn: 

 Ondersteuning van technologische normen of standaarden, nodig voor toepassin-

gen in diverse sectoren 

 Ondersteunen van gebruikersinnovatie 

 Versterken van technologiemarkten (IP) 



Open innovatie in Vlaamse bedrijven 

32 

 Ondersteunen van corporatieve ondernemingsstructuren, bijvoorbeeld bij spin-offs 

van bestaande bedrijven 

 Evenwichtige incentives, niet alleen financiële steun bij kennisdiffusie maar ook bij 

migreren van onderzoekers 

 Arbeidsmarkt en kennisimmigratie. 

De auteurs besluiten dat Vlaanderen al over een evenwichtig beleid beschikt, in de lijn 

van de principes van open innovatie. Maar een beleid is maar sterk in zijn coherentie en 

de maatregelen staan nog veelal op zichzelf: arbeidsmarktmaatregelen gaan om tewerk-

stelling, competitie om anti trust bepalingen, IP over beschermen van innovatoren, enz. 

Een open innovatie beleid vereist (meer) coördinatie en coherentie. 

Over open innovatie in de brede betekenis - samenwerking tussen diverse partners, be-

drijven én kenniscentra - en de ondersteuning ervan door de Vlaamse overheid zijn be-

gin 2013 een paar vraag gesteld in het Vlaams parlement.  

Een eerste vraag betreft de ondersteuning van open innovatie en de minister van inno-

vatie heeft naar aanleiding hiervan het brede kader geschetst: de rol van operationele 

ondersteunende diensten zoals het IWT, het kader van Nieuw industrieel beleid, de 

overheid als facilitator, de rol van de kenniscentra en Europese programma’s zoals Hori-

zon 2020. (Vlaams Parlement, 2013). Meer informatie is opgenomen in bijlage. 

Een tweede vraag betreft spillover effecten en open innovatie en hierover is een studie 

aangekondigd tegen het najaar (Vlaams Parlement, 2013). In de vraag gaat extra aan-

dacht naar de KMO’s omdat zij minder beroep doen op ondersteuning en de spillover 

kleiner is. Bij KMO’s zijn ook meer innovatievolgers die niet zelf onderzoek doen maar op 

de markt ideeën en concepten zoeken die ze verder kunnen uitwerken. Het beleid moet 

volgens de vraagsteller op zoek naar een betere captatie van spillovers voor KMO’s en 

naar mogelijkheden om KMO’s bij samenwerkingsprojecten te betrekken. Er is wat dit 

betreft een actie in voorbereiding: innovatievolgers – bedrijven die niet zelf vooraan lo-

pen bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, maar die wel heel belangrijk 

zijn om de nieuwigheden te implementeren, op de markt te brengen en toe te passen – 

zullen worden aangesproken via een oproep in het kader van de VIS-trajecten (Vlaams 

Innovatiesamenwerkingsverband) die specifiek gericht zijn op dit soort bedrijven. 

Hierna wordt het overheidsinstrumentarium om open innovatie in de bedrijven in Vlaan-

deren te stimuleren geïnventariseerd. We focussen hierbij niet op wet- of regelgeving en 

overheidsprogramma’s, maar op concrete economische of financiële ondersteuning. De-

ze studie van de SERV/Stichting Innovatie & Arbeid is gericht op het instrumentarium, 

zonder de regelgeving/fiscaliteit of de programma-instrumenten. We maken een opdeling 

van het instrumentarium, enerzijds benaderd vanuit de beleidsstructuren, anderzijds 

vanuit het beleidsinstrumentarium. 
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2.1. Benaderd vanuit beleidsstructuren 

Steunmaatregelen in Vlaanderen komen hoofdzakelijk van drie verschillende overheden 

en elk niveau heeft zijn eigen methodologie. Zo zijn Europese middelen vooral bedoeld 

voor internationale samenwerking en is het Belgisch beleid zeer top-down georgani-

seerd, subsidies worden toegekend en publieke instanties gaan ermee aan de slag.18 

Regionale impulsen zijn meer op maat van de bedrijven en gericht op coöperatief onder-

zoek en netwerking met het oog op het stimuleren van het gebruik van wetenschappelij-

ke kennis door bedrijven. Vooral samenwerking tussen kenniscentra en bedrijven wordt 

bevoorrecht. In België situeert het innovatiebeleid zich voornamelijk op regionaal niveau 

(Spithoven, Teirlinck, & Frantzen, 2012). 

We bespreken hierna vijf beleidsstructuren: EWI, IWT, Agentschap Ondernemen, PMV 

en Herculesstichting. 

2.1.1. Economie Wetenschap & Innovatie EWI 

Het departement EWI is verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -

evaluatie van het volledige beleidsdomein van wetenschap en innovatie (EWI, 2012). 

EWI ondersteunt innovatie en samenwerking op diverse fronten, ook soms projectmatig 

maar dat is occasioneel. De ondersteuning is meestal onrechtstreeks en verloopt via 

convenanten of andere afspraken met operationele diensten. In dit opzicht kunnen we 

spreken van strategische instrumenten die door EWI kunnen ingezet worden om sa-

menwerking tussen bedrijven te stimuleren en te ondersteunen. 

De positie van EWI ten aanzien van de betrokken operationele organisaties en de as-

pecten ‘kennisdelen en samenwerking’ is er een van (in beperkte mate) stimuleren en 

(extra) ondersteunen. We situeren achtereenvolgens de SOC’s, het IOF, de TTO’s en 

een voorbeeld van structuur waarbij samenwerking is inbegrepen. Bij elk van deze initia-

tieven heeft het EWI een ‘begeleidende’ of ‘toeziende’ taak. 

 Convenanten met de SOC’s: onrechtstreekse ondersteuning van samenwerking 

tussen bedrijven via KPI’s. Hier wordt wel gesproken over samenwerking tussen 

kenniscentra en bedrijven, maar niet over samenwerking tussen bedrijven onder-

ling 

 IOF: hier staat samenwerking tussen kenniscentra en bedrijven centraal, maar er 

worden geen eisen gesteld om bedrijven onderling te laten samenwerken19 

 TTO: technology transfer offices zijn opgericht als ondersteuning van de valorisatie 

van onderzoek aan de universiteiten en hogescholen. De interfacediensten van de 

associaties staan in voor de bevordering van de wisselwerking tussen de associa-

tie en het bedrijfsleven en de economische valorisatie van het wetenschappelijk 

                                                

18 Open innovatie staat ook voor meer participatie van eigen werknemers in het innovatieproces. De Inno-
vatiepremie – een federale maatregel - ondersteunt deze vorm van open innovatie. 

19 http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/wat-doen-we/programmas-subsidies/financiering-van-
onderzoek/industrieel-onderzoeksfonds   

http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/wat-doen-we/programmas-subsidies/financiering-van-onderzoek/industrieel-onderzoeksfonds
http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/wat-doen-we/programmas-subsidies/financiering-van-onderzoek/industrieel-onderzoeksfonds
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onderzoek uitgevoerd bij de partners van de associatie. Voorbeelden van interfa-

ceactiviteiten zijn de organisatie van contactmomenten, juridische en financiële 

ondersteuning van de opmaak van contracten, sensibiliserings- en opleidingsactivi-

teiten, begeleiding van valorisatieplannen, passende bedrijven aanbrengen voor de 

valorisatie van onderzoek, ondersteuning bij de bescherming van intellectuele ei-

gendom en het helpen oprichten van spin-offbedrijven. De opdracht van de techno-

logy transfer offices is niet enkel aanbod gedreven valorisatie van onderzoek, maar 

ook vraag gedreven. Medewerkers gaan actief op zoek naar behoeften bij de be-

drijven. Er wordt op zoek gegaan om de vragen van de bedrijven aan de onder-

zoeksgroepen te koppelen. Men zoekt mechanismen binnen de associatie om 

vraag en aanbod samen te brengen - financiële en technische mechanismen - met 

de middelen die er zijn, van de associatie en van de overheid 

 EWI ondersteunt structuren waarbij samenwerking is inbegrepen. Flanders District 

of Creativity (Flanders DC) krijgt middelen om de ondernemingscreativiteit te sti-

muleren en de interactie te verhogen tussen ondernemen, innoveren en internatio-

naliseren. Flanders Fashion Institute (FFI) - ingebed in Flanders DC - sensibiliseert 

actoren van de creatieve sector voor ondernemingscreativiteit. 

Er zijn vanuit EWI geen vormvereisten tot samenwerking tussen bedrijven, wel wat be-

treft samenwerking tussen kenniscentra en bedrijven. Deze laatste vorm is zeker een 

springplank, trigger tot samenwerking met andere bedrijven. 

2.1.2. IWT 

Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ondersteunt innovatie 

in Vlaanderen met verschillende instrumenten. 

 Financiële steun via eigen steunprogramma’s en als tussenpersoon. In de 

eigen steunprogramma’s wordt aandacht besteed aan samenwerking tussen be-

drijven door voor bepaalde projecten expliciet samenwerking tussen meerdere be-

drijven als criterium voor financiering op te nemen. Meest bekend zijn de TETRA-

projecten. Het TETRA-fonds steunt innovatieve toepassingsgerichte ‘collectieve’ 

projecten 

 Advies bij innovatieprojecten en steunaanvragen van bedrijven en kennis-

centra. Het IWT ondersteunt hier open innovatie door bedrijven te helpen om ge-

schikte partners te vinden voor welbepaalde projecten. Het IWT stimuleert ook de 

kennisoverdracht tussen de academische en de bedrijfswereld 

 Coördinatie en netwerking. Het IWT ondersteunt expliciet de samenwerking tus-

sen de partners in technologische innovatie met het Vlaams InnovatieNetwerk 

(VIN). Het Vin bundelt op dit moment vooral de expertise van intermediaire organi-

saties. Bedrijven in Vlaanderen (er is extra aandacht voor KMO’s) kunnen hier te-

recht met vragen over innovatie. Uit deze vragen kunnen samenwerkingsprojecten 

groeien 

 Beleidsvoorbereiding. Als ervaringsdeskundigen formuleren de IWT-

medewerkers aanbevelingen/advies over het innovatiebeleid in Vlaanderen en be-

studeren de effectiviteit van de Vlaamse Innovatie-initiatieven. 

Samenwerking in O&O of ‘open innovatie’ is voor het IWT altijd een aandachtspunt ge-

weest. Zo werd het belang van samenwerking al onderstreept in de publicatie in 1999 
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over netwerken van Vlaamse actoren in specifieke technologiegebieden (Dumont & 

Meeusen, 1999). Ook samenwerking over de grenzen heen wordt sterk aangemoedigd, 

KMO’s kunnen hiervoor rekenen op extra ondersteuning (IWT, 2012). 

Lopende ondersteuning met (potentiële) impact op de samenwerking tussen bedrijven: 

Strategisch Basisonderzoek, TETRA, O&O-subsidies (O&O-haalbaarheidsstudies, O&O-

bedrijfssteun/projecten, KMO-programma), VIS Vlaams Innovatie Samenwerkingsver-

band, landbouwprojecten, ICON-projecten. Naast projectsteun is ook de opvolging van 

de Provinciale Innovatie Centra van groot belang voor de ondersteuning van de samen-

werking tussen bedrijven. 

Wat we in dit overzicht niet opnemen zijn de ad hoc projecten en de Europese program-

ma’s. Het IWT wordt ad hoc betrokken bij projecten van de Vlaamse Regering en ook 

hier kunnen samenwerkingsverbanden ondersteund worden. Een voorbeeld daarvan zijn 

de demonstratieprojecten Flanders Care. De projecten zijn bedoeld om de medisch-

technologische vooruitgang te gebruiken voor de industriële marketing van Vlaamse in-

novatie. Bij Call 2 komen enkel samenwerkingsverbanden in aanmerking voor steun. 

“Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen ten minste één zorgactor en 

ten minste één onderneming. Eén van beiden kan de projectindiener zijn” (Flanders' 

Care, 2012). Europees gezien biedt het IWT mogelijkheden voor financiële steun aan 

Vlaamse partners in Europese projecten, zoals de individuele EUREKA-projecten, ERA, 

Cluster-projecten, enz. EUREKA is bijvoorbeeld een Europees initiatief ter ondersteuning 

van samenwerking bij innovatie. ‘Partners in een EUREKA-project bepalen zelf de sa-

menstelling van het consortium, de timing van hun project, en er is geen verplichting om 

aan vooropgezette inhoudelijke thema’s te voldoen. EUREKA begeleidt ook thematische 

platforms, genaamd EUREKA-UMBRELLA‟s. De doelstelling van deze platforms is het 

bevorderen van het tot stand komen van nieuwe samenwerkingsprojecten binnen een 

specifieke technologische of industriële sector. Op een nog grotere schaal brengt 

EUREKA industriële sectoren bijeen om op een gestructureerde wijze projectgeneratie te 

stimuleren. Door de industrie geleide EUREKA CLUSTERS streven naar grote en op 

langere termijn georiënteerde projecten. EUROSTARS is een innovatieprogramma dat 

werd opgezet op aanzet van EUREKA en uitgewerkt in samenwerking met de Europese 

Commissie. EUROSTARS is toegesneden op Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) in uit-

voerende KMO's’ (Van Steenkiste, 2009). In de toekomst zal het nieuwe Europese pro-

gramma Horizon 202020 in belangrijke mate de samenwerking met Europese partners 

bepalen. 

2.1.3. Agentschap Ondernemen 

Het Agentschap Ondernemen stimuleert het ‘open’ ondernemen van bedrijven indirect 

met steunmaatregelen, informatie en advies. Zo zijn er de Oproep Ondernemerschap 

waar duidelijk ruimte is voor samenwerking en de subsidiedatabank. De eigen middelen 

om innovatie te ondersteunen zijn beperkt in die mate dat dit een uitdrukkelijk bevoegd-

heidsverdeling is tussen het Agentschap Ondernemen en het IWT. Toch zijn er, en wa-

ren er in het verleden, instrumenten of projecten die onrechtstreeks of rechtstreeks open 

                                                

20  http://ec.europa.eu/research/horizon2020/  

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/
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innovatie ondersteunden of uitlokten. Het AO beschikt onder andere over een subsidie-

enveloppe om bedrijven te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld met de KMO-portefeuille. 

Enkele maatregelen zijn recent afgelopen, we nemen ze ter illustratie mee in een bijlage. 

Een initiatief met onrechtstreeks potentieel voor ondersteuning van samenwerkingsver-

banden tussen bedrijven is de toelage ter bevordering van de vormgeving of Design 

Vlaanderen – ondersteund door het Agentschap Ondernemen – en focust op kwaliteits-

verbetering, innovatie en winst. Samenwerking tussen actoren in de wereld van de de-

sign enerzijds en ondernemingen anderzijds, staat centraal. Design Vlaanderen onder-

steunt ontwerpers en ondernemingen om design in hun bedrijfscultuur en 

productieproces te integreren. Jaga is hier een gekend voorbeeld. De relaties zijn wel 

‘consultants/ontwerpers versus bedrijven’ en lopen via offertes. 

Lopende ondersteuning met (potentiële) impact op de samenwerking tussen bedrijven: 

Oproep ondernemerschap, Subsidiedatabank, Project Strategishe TransformatieSteun, 

KMO-portefeuille, Vlaams Ondernemersbevorderende netwerk en leerplatformen. 

2.1.4. Participatiemaatschappij Vlaanderen PMV21 

PMV is nu een zelfstandige investeringsmaatschappij die investeert in het Vlaamse eco-

nomische landschap en daarbij ondernemers helpt bij hun financiering. PMV investeert 

met een visie op de lange termijn, in tegenstelling tot private equity22 activiteiten. “PMV 

financiert ondernemers die actief zijn in Vlaanderen. Zij helpt hen van bij de prille start tot 

aan de groei en de internationalisering van hun bedrijf. Ondernemers moeten wel be-

schikken over een goed businessplan en managementteam” op citaat website.23 De fo-

cus is gericht op de duurzame economische ontwikkeling van Vlaanderen, met aantoon-

bare meerwaarde voor economie en maatschappij. De PMV richt zich in hoofdzaak op 

bedrijven, maar selectief ook op kenniscentra, zoals bijvoorbeeld met het SOFI-project24 

waar spin-offs van SOC’s en SOC’s geviseerd worden. 

Lopende ondersteuning met (potentiële) impact op de samenwerking tussen bedrijven: 

van alle lopende initiatieven komt enkel het TINA-fonds in aanmerking voor de oplijsting 

van instrumenten om samenwerking tussen bedrijven te stimuleren. Voor de andere pro-

jecten is samenwerken geen ‘vormvereiste’. Het TINA-fonds is operationeel sinds 2011. 

2.1.5. Herculesstichting 

De Herculesstichting25 is in 2007 opgericht als agentschap voor de financiering van on-

derzoeksinfrastructuur. Onrechtstreeks financiert de Vlaamse overheid infrastructuur 

binnen de kenniscentra. Rechtstreekse financiering gebeurt vooral via het Hercules-

                                                

21  Bronnen: (SERV, 2012); www.pmv.eu; www.pmv-kmo.be; gesprek met Jan Van De Voorde  
22  Private equity betekent letterlijk privaat vermogen. Het is de benaming voor investeerders die buiten de 

aandelenbeurs om bedrijven financieren. Bron nl.wikipedia.org/wiki/Private_equity 
23  http://www.pmv.eu/nl/ondernemers  
24  Het SOFI fonds ondersteunt met financiële middelen de SOC’s bij het oprichten van spin-offs. 
25 www.herculesstichting.be  

http://www.pmv.eu/
http://www.pmv-kmo.be/
http://www.pmv.eu/nl/ondernemers
http://www.herculesstichting.be/
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fonds. Het agentschap stimuleert de onderlinge samenwerking tussen alle betrokkenen 

in onderzoek en innovaties. 

2.2. Benaderd vanuit beleidsinstrumentarium 

In de lijn van de complexiteit van het steuninstrumentarium voor innovatie is ook het 

steuninstrumentarium voor open innovatie geen transparant repertoire. In zekere zin is 

dit instrumentarium nog moeilijker te inventariseren omdat er weinig instrumenten expli-

ciet opgezet zijn met het oog op samenwerking tussen bedrijven bij innovaties. Uit ge-

sprekken met deskundigen leren we dat er weinig directe instrumenten zijn om bedrijven 

te ondersteunen bij open innovatie. Het bestaand instrumentarium richt zich primair op 

innovatie, groei, herstructurering, enz. We nemen dit instrumentarium als basis om na te 

gaan of er elementen ter ondersteuning van open innovatie te vinden zijn. We selecteren 

hierbij de potentiële ondersteunende initiatieven voor open innovatie, zonder exhaustie-

ve analyse of zij inderdaad voor open innovatie worden aangewend of niet. 

2.2.1. Subsidies 

2.2.1.1. Strategisch basisonderzoek 

Strategisch BasisOnderzoek (IWT) geeft 100% financiering van onderzoek door publieke 

onderzoeksorganisaties, bedrijven kunnen deelnemen aan de projectuitvoering (IWT, 

2012). 

Is samenwerking tussen bedrijven verplicht? Neen, optioneel. 

Impact van vormvereisten? In het SBO is het kenniscentrum de lead en zijn de bedrij-

ven ‘luisterend’ en ‘klankbord’. 

2.2.1.2. TETRA 

TETRA (IWT) staat voor TEchnologieTRAnsfer door instellingen van hoger onderwijs. 

Het TechnologieTransfer-fonds TETRA is een IWT-programma voor technologiegedre-

ven kennisoverdracht vanuit de hogescholen en universiteiten naar bedrijven in het al-

gemeen en de (traditionele) KMO’s in het bijzonder. Er is uitdrukkelijk rekening gehou-

den met de noden van minder innovatieve bedrijven. Met het programma stimuleert het 

IWT zowel technologisch onderzoek aan de hogescholen als innovatie in Vlaamse on-

dernemingen. Het TETRA-fonds wil een impuls geven aan de opwaardering en valorisa-

tie van het technologisch onderzoek aan de hogescholen (Debackere K. , 2009). Onder-

zoek (Van Rysse, Van Pelt, & Wuyts, 2007) wijst uit dat TETRA-projecten het meest 

kostenefficiënt zijn26, ze hebben het hoogste rendement. Het gaat om toegepast onder-

zoek en valorisatie en gebeurt in 85% van de gevallen met hogescholen en voor 15% 

met universiteiten. 

                                                

26 Het betreft een TETRA/Hobu effect- en outputmeting. 
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De resultaten zijn gericht op economische valorisatie. Er wordt voorrang gegeven aan 

projecten die resulteren in marktrijpe resultaten. 

Is samenwerking tussen bedrijven verplicht? Ja. Bij TETRA-projecten is samenwer-

king verplicht en wordt beloond. 7,5% van de financiering komt (verplicht) van KMOs. 

Eén van onze gesprekspartners stelde wel dat bij TETRA projecten de bedrijven vooral 

gebruikers zijn en zelden participanten. Samenwerken zou niet aangemoedigd door bv. 

een bonus. 

Impact van vormvereisten?  Gezien de bedrijven ook mee financieel participeren is de 

betrokkenheid groter dan bij SBO. De innovatie is ook reeds verder gevorderd, het gaat 

om toegepast onderzoek met een relatief snelle toepasbaarheid in de bedrijven. 

2.2.1.3. O&O-subsidies 

Bij O&O-projecten (IWT) moet het initiatief van een bedrijf komen. Het onderzoek is op 

een geavanceerd niveau, met aangepaste regels voor KMO’s (KMO-programma). Het is 

mogelijk om als bedrijfspartners een aanvraag te doen en dit wordt in de toekomst nog 

meer aangemoedigd. Samenwerking geeft recht op een bonus van 10% (met een maxi-

mum). Belangrijkste nieuwigheid is de subsidievorm ‘sprintprojecten’. De projecten zijn 

bedoeld voor de grotere KMO die echter niet beschikt over een R&D-afdeling, maar wel 

innovatie wil doorvoeren. Ze vallen omwille van hun grootte naast het KMO-programma 

en omwille van hun innovatieslagkracht naast het O&O-programma. 

Vanaf 1 januari 2013 zijn voor de O&O-projecten de nieuwe IWT-subsidiemaatregelen 

van kracht. Er is de nieuwe subsidievorm ‘sprintprojecten’, en de lopende subsidiemaat-

regelen worden vereenvoudigd. Een sprint-project duurt maximaal 24 maanden. De be-

groting bedraagt minimaal 50.000 euro. Per bedrijf kan maximaal 1 sprint-project ge-

steund worden per kalenderjaar. De steun wordt berekend als een percentage van de 

aanvaarde projectbegroting en bedraagt maximaal 250.000 euro. Het basissteunpercen-

tage bedraagt 25%. Dit kan verhoogd worden met 10% indien een relevante en sub-

stantiële samenwerking voorzien is tussen minstens twee onafhankelijke bedrij-

ven, waarvan minstens één KMO en/of het een grensoverschrijdende 

samenwerking betreft. Hierbij draagt elk van de bedrijfspartners risico en geen van 

beide draagt meer dan 70% budgettair aandeel in de projectkosten. Bron www.IWT.be  

Verder zijn een aantal stappen in de aanvragen van subsidiëring vereenvoudigd, de for-

mulieren zijn korter en transparanter. De nadruk zal meer komen te liggen op de impact 

van de projecten en op samenwerking binnen Vlaanderen. 

1. O&O-haalbaarheidsstudies 

Het betreft een studie om een O&O-traject te evalueren op aspecten van onder andere 

technologie, businessmodel en intellectuele eigendom. 

Is samenwerking verplicht? Neen. Wel eventueel technologieadvies van derden, 

meestal kenniscentra. Het gaat hierbij dikwijls om inkopende open innovatie, maar dat is 

evenzeer van belang, omdat kleine bedrijven geen eigen O&O hebben en dus moeilijk 

http://www.iwt.be/
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samenwerking in O&O kunnen verwezenlijken. Daarenboven is het inkopen van buiten-

landse expertise dikwijls de enige mogelijkheid om die kennis te verwerven. 

Samenwerking kan wel aanleiding geven tot extra financiële steun of een hogere score 

bij de evaluatie. Dit is bijvoorbeeld zo voor de TBM en TGO, Toegepast Biomedisch On-

derzoek en Transformtioneel Geneeskundig Onderzoek. 

Impact van vormvereisten? Bedrijven laten op dit punt niet in hun potten kijken. 

2. O&O-bedrijfssteun/projecten 

O&O-bedrijfsprojecten27 zijn onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten die bovenop de 

criteria voor de basissubsidiëring extra subsidiëring voorzien wanneer wordt samenge-

werkt met kenniscentra en/of andere bedrijven. Zo wordt het basissteunpercentage ver-

hoogd met 10% extra steun voor een daadwerkelijke samenwerking tussen ten minste 

twee onderling onafhankelijke ondernemingen (uitbesteding valt hier niet onder). De sa-

menwerking moet voldoen aan voorwaarden: geen van de ondernemingen moet meer 

dan 70% van de kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening nemen; de 

samenwerking betrekt ten minste één KMO of er is sprake is van grensoverschrijdende 

samenwerking.(IWT, 2012). 

Is samenwerking verplicht? Neen, optioneel maar wordt aangemoedigd. 

Impact van vormvereisten? Bedrijven zijn de aanvrager van een O&O project en 

meestal ook actief uitvoerder. Spin-off of spillover worden wel opgenomen in de bedrij-

ven. 

3. Kmo-programma: innovatiesteun voor KMO's 

Steun voor de uitvoering van innovatie-activiteiten. Innovatie wordt gedefinieerd als “het 

tot stand brengen van een nieuw (of vernieuwend) product, proces of dienst, die een 

vernieuwing bij het bedrijf vereist. Een duidelijke meerwaarde t.o.v. de markt realiseren 

moet het uitgangspunt vormen.”’ Het kan gaan om een Kmo-haalbaarheidsstudie ter 

voorbereiding van een verder innovatiedoel (technologisch of niet-technologisch) of een 

eigenlijk innovatieproject. Voor beiden geldt dat er een extra steun kan gegeven worden 

als “voorzien is in een relevante en substantiële externe kennisinbreng van derden (on-

derzoeksinstellingen, kenniscentra, onafhankelijke bedrijven, …).” 

Is samenwerking verplicht? Neen, optioneel maar wordt aangemoedigd. 

Impact van vormvereisten? Bedrijven zijn de aanvrager van een O&O project en 

meestal ook actief uitvoerder. Spin-off of spillover worden wel opgenomen in de bedrij-

ven. 

                                                

27 http://www.iwt.be/subsidies/oeno-bedrijfsproject  

http://www.iwt.be/subsidies/oeno-bedrijfsproject
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2.2.1.4. VIS – Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband 

VIS-projecten (IWT) kunnen een zeer verschillende samenwerkingsvorm aannemen. 

Een groep bedrijven treedt op als projectaanvrager, kenniscentra zijn meestal nauw be-

trokken als projectuitvoerder. Er is meestal samenwerking tussen meerdere bedrijven. 

VIS richt zich specifiek op KMO’s. 

Sommige VIS-trajecten zijn sector gebonden, zoals bijvoorbeeld Pack4Food.28 De pro-

jecten zijn zo verscheiden dat er geen prototype vooropgesteld kan worden. Een analyse 

van de vormvereisten of afspraken en een impactstudie van de initiatieven in het VIS-

programma is een onderzoeksproject op zich. 

In het activiteitenverslag 2011 van het IWT (IWT, 2012) wordt een overzicht gegeven 

van het aantal aanvragen en goedgekeurde VIS-trajecten. 

Is samenwerking verplicht? Ja, het gaat om een collectief probleem dat samen moet 

opgelost worden. Het is steeds een consortium van bedrijven dat de aanvraag moet in-

dienen. Er is een intensieve gebruikerscommissie en een financieel (20%) engage-

ment.29 

Impact van vormvereisten? In vergelijking met SBO hebben VIS-projecten een grotere 

impact op open innovatie. Waar het voor bedrijven bij SBO’s vooral om ‘luisteren en zich 

informeren’ gaat, is er hier een grotere betrokkenheid. De co-financiering vergroot ook 

de betrokkenheid. En tenslotte is de impact groter omdat het om een innovatie gaat die 

reeds verder in de richting van de markt staat. De focus van de innovatie is ook meer 

concreet en daarom interessanter voor de bedrijven, de bedrijven zijn (potentiële) ge-

bruikers. In een VIS-project staan de betrokken bedrijven ook dichter bij elkaar. VIS-

projecten zijn resultaatgericht en betrekken bedrijven meer dan SBO. 

2.2.1.5. Landbouwprojecten 

De landbouwprojecten (IWT) zijn zeer gelijkaardig aan de VIS-projecten, met een gelijk-

aardig patroon op vlak van samenwerking en de vormvereisten ervan. Het gaat om een 

groep van landbouwbedrijven die samen een oplossing zoeken voor een probleem. 

Meestal gebeurt dit in samenwerking met een kenniscentrum. 

Is samenwerking verplicht? Impact van vormvereisten? idem VIS. 

2.2.1.6. ICON-projecten 

ICON-projecten zijn interdisciplinair en vraaggedreven ICT-projecten, gefaciliteerd door 

iMinds, met steun van het IWT. ICON-projecten vertrekken vanuit noden van gebruikers 

en moeten kaderen binnen de iMinds-onderzoeksthema’s: Cultuur&Media, Duurzame 

                                                

28  http://pack4food.be/  
29  Volgens gebruikers van het VIS-programma zou dit initiatief (nog) meer succes hebben als de financiële 

inbreng met vouchers van de KMO-portefeuille betaald zou kunnen worden. 

http://pack4food.be/
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Mobiliteit, Gezonde Samenleving, Groene ICT en Sociale & Veilige ICT. Partners kunnen 

zeer divers zijn: overheden, vzw’s, KMO’s, grote bedrijven of lokale vestigingen van mul-

tinationals. Het moet gaan om een evenwichtig samengesteld consortium met gebrui-

kersparticipatie. 

Is samenwerking verplicht? Impact van vormvereisten? idem VIS. 

2.2.1.7. TINA-Fonds 

Bij TINA (PMV) is er samenwerking van bij de start. TINA, Transformatie, Innovatie en 

Acceleratiefonds, investeert in consortia van bedrijven en kennisinstellingen om de 

Vlaamse economie te transformeren, te innoveren en te accelereren. “In de instrument-

mix voor het geïntegreerd industriebeleid zal het TINA-Fonds (Transformatie en Innova-

tie Acceleratie Fonds) een bijzondere rol spelen. Het is een nieuw instrument voor de 

verstrekking van publiek risicokapitaal voor transformatietrajecten die gedragen worden 

door consortia uit open innovatieplatformen, om doorbraakprojecten met hoog econo-

misch risico en groot maatschappelijk potentieel versneld op de markt te introduceren” 

(EWI, 2012). “TINA is een marktgedreven investeringsfonds in de schoot van PMV. ( ) 

Dat geld dient om innovatie met strategisch potentieel te versterken en versneld naar de 

markt te brengen. PMV werkt daarvoor steeds samen met marktpartijen die optreden als 

consortiumpartners” (PMV, 2012). 

Aan de participatie van PMV worden drie voorwaarden gesteld: 

1. Samenwerken. Samenwerking tussen minstens twee bedrijven. Hoe er wordt 

samengewerkt is niet bepaald en daar zijn geen één op één regels voor. De 

vormvereisten van de samenwerking liggen niet op voorhand vast maar worden 

door de partners zelf ingevuld, samen met PMV. Het gaat vooral om een multi-

layer network of platform rond technologie en innovatie. Samen in het consortium 

zijn betekent wel het delen van risico’s, winsten en verlies. Hierbij dragen de 

sterkste schouders de zwaarste lasten. De (juridische) structuur van de consortia 

kan zeer verschillend zijn naargelang het doel van de samenwerking, in principe 

zijn alle vormen mogelijk. Het kan gaan om een joint venture tussen twee of 

meerdere bedrijven en naast de joint venture al dan niet bijkomende samenwer-

king via contracten voorzien. De structuur wordt gekozen in functie van het suc-

ces van het project. Die vrijheid van keuze staat ook borg voor het succes van de 

projecten. Het aantal bedrijven in een consortium is niet begrensd, maar schom-

melt tussen twee en tien. 

2. Innovatie. Onderwerp van de samenwerking is een innovatie in de commerciali-

seringsfase. De innovatie wordt hiermee opgeschaald en opgenomen in een bu-

sinessmodel. 

3. Transformatie. Door de samenwerking wordt de waardeketen gewijzigd, de inno-

vatie wordt in de marktstrategie gebracht. Een voorbeeld hiervan is het inbrengen 

van een innovatie uit een KMO in de procesflow van een groot bedrijf dat op die 

manier als een verkoopskanaal wordt ingezet. 

Bij de keuze worden verschillende selectiecriteria gehanteerd, waarvan de impact van 

het nieuwe consortium één van de belangrijkste is. Impact kan gaan om ‘grootte’ van het 
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project, maar ook om duurzaamheid of speciale betekenis voor Vlaanderen. Een ander 

selectiecriterium is de deugdzaamheid van het partnerschap in termen van duurzame 

match. Een Vlaamse KMO laten samenwerken met een MNO met zetel in de Verenigde 

Staten loopt grote kans om vroegtijdig te stranden. De bedrijfscultuur is té verschillend 

en zulke grote bedrijven hebben niet altijd voldoende voeling met de Vlaamse industrie. 

De aard van de ondersteuning van de PMV zal leiden tot een veel grotere succesratio. 

De aard van de ondersteuning door PMV kan zeer verschillend zijn, los van de investe-

ring op zich. In sommige gevallen zal ook een beroep gedaan worden op externe des-

kundigen om specifieke ondersteuning  te bieden. Het kan gaan om experten uit organi-

saties (IMEC, VIB, Agoria, Sirris, enz.) of onafhankelijke experten die als neutrale 

partner kunnen oordelen. Bij starters is de ondersteuning van de PMV aangepast met 

onder andere ook aandacht voor boekhouding, personeelsbeleid, enz. 

Een belangrijk evaluatiecriterium is de mate waarin de samenwerking de marktsituatie 

beïnvloedt en dat is afhankelijk van verschillende zaken. De deliberatie is een kwalitatief 

proces waarbij er geen zwart-wit antwoorden zijn. 

De impact van de vormvereiste tot samenwerking wordt deels bepaald door de gekozen 

structuur, maar heeft toch vooral te maken met het scheppen en groeien van een ver-

trouwensband tussen bedrijven. De vormvereiste tot samenwerking wordt door PMV 

eerder als een opportuniteit gezien dan als een belemmering. Het komt er op aan om de 

quick wins in de vitrine te zetten. Door bij het begin de meerwaarde van het partner-

schap voorop te stellen groeit snel vertrouwen tussen de partners. Bedrijven leggen hun 

troeven op tafel, zijn trots en laten de creativiteit werken. Partners zijn wel altijd comple-

mentair in hun activiteiten, dus weinig concurrentie onderling. Voor een goede samen-

werking zijn sterke persoonlijkheden van belang en bij sterk technologische projecten is 

ook een leadpartner of trekker noodzakelijk. 

Op het moment van deze studie (begin 2013) zitten er zeven projecten in de pijplijn, 

waarvan drie reeds operationeel. Meestal gaat het om grote projecten, maar er is ook 

een klein consortium waar de inbreng van het TINA-fonds amper 100.000 euro is.  

1. High Wind30. Hierin zijn 8 bedrijven en organisaties31 betrokken van verschillende 

grootte en met verschillende capaciteiten. Het doel is om een nieuw bedrijf te 

lanceren. De deelname van het TINA-fonds betreft een combinatie van een aan-

delenparticipatie en een achtergestelde lening, samen voor 18,7 miljoen euro. 

Het consortium ontstond uit een vraag van DEME om een project van ‘kranen op 

zee’ te ondersteunen. PMV heeft de vraag vertaald naar een TINA-project waar-

bij gespecialiseerde partners gezocht werden. De rol van PMV is vooral toezien 

dat de juiste partners gekozen worden en dat de afspraken binnen het partner-

schap eerlijk verlopen, dat de investering goed besteed en recuperabel is met 

een marktconforme intrest. Het nieuwe bedrijf moet ook duurzaam zijn.  

                                                

30  http://www.pmv.eu/nl/nieuws/pmv-tina-gaat-van-start.-18-7-mln.-euro-geinvesteerd-in-high-winds-nv  
31  Consortium van GeoSea nv (DEME Groep), Alstom, Iemants, G&G International, SBE en Egemin en 

ondersteund door Sirris 

http://www.pmv.eu/nl/nieuws/pmv-tina-gaat-van-start.-18-7-mln.-euro-geinvesteerd-in-high-winds-nv
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2. BIOCARTIS32. Hierin zijn 3 Pharmabedrijven betrokken, investeerders, betrokken 

bij de sector en PMV. Biocartis ontwikkelt compacte moleculaire diagnostische 

(MDx) systemen voor brede toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde. De 

diagnosekit omvat bloedanalyse ea. Investeerders in de C-ronde zijn Debiopharm 

Group™, Philips, Johnson & Johnson Development Corporation (JJDC), de Well-

come Trust, Korys (investeringsmaatschapij van de Colruyt familie), Valiance, 

Biovest, de family office van Dr Paul Janssen, IHL SA (Luc Verelst), PMV, New 

Rhein Healthcare, bepaalden leden van het Biocartis senior management team 

en de family office van de stichter Rudi Pauwels (Benaruca). 

3. Newtec.33 Het Consortium bestaat uit PMV-TINA, ESA (European Space Agency) 

en enkele spelers uit de sector. PMV financiert (19 miljoen euro) voor ontwikke-

lingsprogramma’s voor innovatieve satellietcommunicatie in samenwerking met 

ESA. 

Is samenwerking verplicht? Impact van vormvereisten? 

TINA richt zich op consortia van bedrijven, eventueel ondersteund door kennisinstellin-

gen. Alle partijen moeten zich engageren en een financieel risico te nemen: in cash of 

andere zoals inbreng in natura (bijvoorbeeld in werkuren of in materiaal), inbreng van 

intellectuele eigendom, enz. De omvang van de samenwerking varieert en daardoor ook 

de impact, maar altijd is samenwerking de motor van het project. 

2.2.1.8. Herculesfonds & co 

De Herculesstichting financiert middelzware en zware infrastructuur voor fundamenteel 

en strategisch basisonderzoek in alle wetenschappelijke disciplines. Een 17-tal van de 

goedgekeurde projecten gebeuren in een samenwerkingsverband met andere universi-

teiten of hogescholen en 7 aanvragen betrekken ook de industrie. Hiermee wordt dus, 

naast de uitbouw van excellente onderzoeksinfrastructuur, ook de structurele samen-

werking tussen Vlaamse kennisinstellingen en het Vlaams bedrijfsleven verder uitge-

bouwd (Studiedienst Vlaamse van de Vlaamse regering, 2012). Het agentschap stimu-

leert ook de onderlinge samenwerking tussen alle betrokkenen in onderzoek en 

innovaties: universiteiten, hogescholen, andere onderwijsinstellingen, strategische on-

derzoekscentra en samenwerkingen met derden en bedrijven. De goedgekeurde subsi-

diëringen van infrastructuur door de Herculesstichting staan opgelijst op de website, per 

oproep en per type infrastructuur. 

Gemeenschappelijke onderzoeksinfrastructuur of wetenschapsparken worden ook nog 

door andere kanalen gefinancierd, waaronder kenniscentra en sectoren. Sommige com-

petentiepolen (lichte structuren) beschikken over testapparatuur (veelal wanneer een 

eigen sector kenniscentrum ontbreekt). 

Is samenwerking verplicht? Impact van vormvereisten? 

                                                

32  http://www.pmv.eu/nl/nieuws/pmv-participeert-in-serie-c-financieringsronde-van-biocartis  
33  http://www.pmv.eu/nl/nieuws/pmv-tina-investeert-19-miljoen-euro-in-newtec  

http://www.pmv.eu/nl/nieuws/pmv-participeert-in-serie-c-financieringsronde-van-biocartis
http://www.pmv.eu/nl/nieuws/pmv-tina-investeert-19-miljoen-euro-in-newtec
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In de toekomst mag verwacht worden dat open innovatie-omgevingen, bijvoorbeeld in 

het kader van de faciliteiten van wetenschapsparken en incubatoren, aan belang gaan 

winnen: de onderzoekinfrastructuur voor publieke kennisinstellingen (Herculesfinancie-

ring), de ruimtelijke materiële infrastructuur (zoals wetenschapsparken en incubatoren) 

en de geavanceerde innovatie-infrastructuur (application-labs waar bedrijven nieuwe 

technologie kunnen testen). Het Greenbridge wetenschapspark bijvoorbeeld is bakermat 

voor samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen die actief zijn in hoogtechnolo-

gische sectoren, met een bijzondere focus op cleantech en smarttech. De studie van de 

invloed van wetenschapsparken, incubatoren, aplicatio-labs en bedrijvenparken in het 

algemeen zijn een onderzoek apart waard. 

2.2.1.9. Samenvattend overzicht financiële steun 

Onderstaande tabel geeft indicatief aan hoe bedrijven in het kader van open innovatie 

betrokken zijn. 

Tabel 2 Matrix met projecten en samenwerkingsmodaliteiten 

 Aanvraag project Uitvoering project Spin-off 
en/of 

spillover 

 gezamenlijke 
aanvraag 

gebruikers-
groep 
klankbordgroep 

participanten 
uitvoerders 

Ge-
bruik/dissiminatie 
resultaten 

Samenwer-
king verplicht TETRA34 

VIS35 
Landbouwpro-

jecten 
ICON 
TINA 

TETRA 
SBO36 

VIS 

VIS 
Landbouwpro-

jecten 
ICON 
TINA 

 

TETRA-partners37 
VIS38 

Landbouwpro-
jecten 

Samenwer-
king aange-
moedigd SBO 

O&O39 

O&O 
Herculesfonds 

& co 

SBO 
TETRA 
O&O 

Herculesfonds & 
co  

SBO 
TETRA-open-

netwerk 
O&O 

Binnen de verschillende initiatieven zijn bedrijven op een ander niveau betrokken. Zo zijn 

bedrijven soms enkel klankbord, soms participerend of gebruiker. Alle vormen (vormver-

                                                

34  De hogeschool of universiteit kan de trekker zijn, maar de aanvraag moet gebeuren samen met verschil-
lende participerende bedrijven. 

35  Het is steeds een consortium dat de aanvraag moet indienen. Een collectief centrum, een beroepsfede-
ratie of andere belangenvereniging met verplicht lidmaatschap kan als consortium optreden. 

36  Gebruikers moeten thema’s mee goedkeuren. 
37  Door de co-financiering is de betrokkenheid van de ondernemingen groter en zal men ook sneller van de 

resultaten gebruik maken. 
38  Resultaten moeten met vakgenoten gecommuniceerd worden, verplichte dissiminatie van de resultaten. 
39  Voor samenwerking wordt een bonus uitgekeerd (het zijn altijd bedrijven die het initiatief moeten nemen). 

O&O subsidies worden besteed aan: O&O-haalbaarheidsstudies, O&O-bedrijfssteun, KMO-programma, 
Sprintprojecten. 
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eisten) hebben hun functie. Kennisdelen en vooral fungeren als klankbord is veelal een 

eerste stap in de wereld van open innovatie. Wanneer bedrijven financieel participeren is 

er een grotere betrokkenheid. In voorzichtige termen kunnen we stellen dat de participa-

tie van bedrijven het grootst is in VIS-projecten, landbouwprojecten, ICON, TINA. Het 

valoriseren van de spillovers – eventueel spin-off – is enkel (relatief) verplicht bij TETRA, 

VIS en Landbouwprojecten. Bij SBO, TETRA-open-netwerk en O&O wordt dit enkel 

aangemoedigd maar niet meegenomen in de evaluatie van een project.40 Wij onthouden 

uit onze gesprekken in dit verband volgende suggestie “Het zou goed zijn moest het IWT 

bijvoorbeeld het spillover effect van een IWT O&O subsidieaanvraag als een belangrijk 

evaluatiecriterium aanzien, bijvoorbeeld even belangrijk als de impact op valorisatie bin-

nen het bedrijf zelf”. 

Bovenstaande samenvatting is niet exhaustief wat potentiële subsidiëring van open in-

novatie betreft, maar bevat de meest opmerkelijke projectondersteuning op dit vlak. 

2.2.2. Faciliteiten 

De Vlaamse overheid faciliteert op verschillende manieren innovatie en open innovatie in 

bedrijven, maar volgende initiatieven zijn toonaangevend voor de structurele ondersteu-

ning. Het betreft het ondersteunen van het zoekproces naar (open) innovatiemiddelen en 

het voorzien in ‘begeleiding’ van het leerproces open innoveren. 

2.2.2.1. Subsidiedatabank  

Op vlak van informatie over subsidies voor innovatie worden bedrijven ondersteund door 

alle subsidie-informatie samen te brengen op de website van Agentschap Ondernemen, 

zie subsidiedatabank voor de ondernemer.41 De databank is ruimer dan de eigen subsi-

die-instrumenten en is in zekere zin een one stop loket. In deze Subsidiedatabank als-

ook in de Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven ‘U denkt innovatief’42 wordt de innova-

tiesteun  uitvoerig beschreven. 

Het Agentschap Ondernemen en het Enterprise Europe Network brengt in de database 

basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, 

federale en Europese overheden samen. Het gaat om subsidies en andere steunmoge-

lijkheden die op verschillende manieren doorzoekbaar zijn: de alfabetische lijst, een tref-

woord, enz.  

                                                

40  Suggestie uit een van onze gesprekken: “Het zou goed zijn moest het IWT bvb het spillover effect van 
een IWT O&O subsidieaanvraag als een belangrijk evaluatiecriterium aanzien, bijvoorbeeld even belang-
rijk als de impact op valorisatie binnen het bedrijf zelf”. 

41  http://www.agentschapondernemen.be/ 
42  http://www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank/subsidieleidraden, Subsidieleidraad voor het 

bedrijfsleven, U denkt innovatief Versie: 11 januari ‘13. 

http://www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank/subsidieleidraden
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2.2.2.2. Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk & 

leerplatformen 

De weg naar samenwerking wordt vrijgemaakt door onder andere het Vlaams Onder-

nemerschapsbevorderend Netwerk (VON) en de leerplatformen.43 Het VON is een 

online verzamelplaats voor informatie rond gesubsidieerde projecten, gecombineerd met 

interactieve functionaliteiten. Leerplatformen bestaan uit dragers van goedgekeurde pro-

jecten die in een netwerk bereid zijn tot kennisdelen. Het is geen verplichting om de 

goedkeuring van een project te verwerven, voor sommige bedrijven zou dit zeker een 

extra drempel zijn. 

Tijd is een belangrijke drempel om samenwerkingsverbanden op te zetten. Netwerken 

worden best homogeen samengesteld wat bedrijfsgrootte betreft. Grote bedrijven gaan 

wel rond de tafel zitten met kleine bedrijven, maar doen dat vooral om ‘kennis’ te verwer-

ven over de marktnoden. Kleine bedrijven zijn aan de gesprekstafel soms te enthousiast 

en vertellen daarom meer dan ze willen, hun verwachtingspatroon naar oplossingen is 

immers groot.44 Grote bedrijven nemen deel vanuit een commercieel oogpunt. 

2.2.3. Sensibilisering 

Veel initiatieven dragen de sporen van sensibilisering, maar een aantal focussen er ook 

expliciet op zoals Oproep Ondernemerschap, Project Strategische Transformatiesteun, 

KMO-portefeuille, Competentiepolen en lichte structuren. 

2.2.3.1. Oproep Ondernemerschap 

Deze oproep biedt ondersteuning aan projecten die het ondernemerschap stimuleren, 

via een wedstrijdprocedure. De thema’s die worden ondersteund zijn afhankelijk van de 

beleidsprioriteiten. In principe kunnen privaatrechtelijke entiteiten en/of ondernemingen 

een project indienen. De oproepen in 2012 en 2013 richten zich echter enkel tot privaat-

rechtelijke entiteiten, al dan niet in samenwerkingsverband. De oproep NIB richtte zich 

bijvoorbeeld tot kenniscentra en bedrijfsgroeperingen. 

Is samenwerking verplicht? Neen, optioneel maar wordt aangemoedigd. 

2.2.3.2. Project Strategische TransformatieSteun 

Het project Strategische TransformatieSteun (STS) komt in de plaats van de strategi-

sche investerings- en opleidingssteun45 (SIOS). Het strategisch belang bestaat er in dat 

                                                

43  http://www.von-online.be/vlaams-ondernemerschapsbevorderend-netwerk  
44  Gesprekspartners van AO verwijzen hier naar concrete ervaringen in het kader van het Tina-fonds. Klei-

ne bedrijven wilden vooral oplossingen van problemen, grote zochten naar een concurrentieel voordeel 
(dixit bevraging achteraf van de deelnemers). Tussen kleine bedrijven onderling liggen de problemen 
meer gelijkaardig en is de machtsverhouding ook in balans. 

45  Een gelijkaardig project is afgesloten, met name Het project Strategisch Ondernemen dat KMO’s de kans 
gaf om zich tegen een betaalbare prijs strategisch te versterken en verder te professionaliseren. De KMO 

http://www.von-online.be/vlaams-ondernemerschapsbevorderend-netwerk
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opleidingen en investeringen verder dienen te gaan dan het louter verderzetten van een 

bestaande activiteit, het moet te maken hebben met een kantelmoment in de onderne-

ming. Met de transformatie wordt het duurzaamheidsaspect meegenomen en wordt 

steun verbonden aan de bijdrage aan het versterken van het economisch weefsel in 

Vlaanderen. Volgende voorbeelden worden opgenomen in de subsidieleidraad46: 

 Investeringen in strategische clusters en leadplants in Vlaanderen 

 Het ondersteunen van internationale doorgroei van innovatie KMO’s in Vlaanderen 

 Het ondersteunen van transformerende investeringen, die duurzame verankering 

realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen. 

Samenwerking met andere bedrijven is niet verplicht, maar wel mogelijk. Dat is niet het 

geval bij SIOS. De criteria voor subsidiëring worden ook nog verder uitgewerkt. 

Het belang van samenwerking wordt onderschreven in de conceptnota over de omvor-

ming van strategische investerings- en opleidingssteun (SIOS) naar strategische trans-

formatiesteun (STS) (Peeters, 2012). De SERV ziet de mogelijkheid om - binnen het 

nieuw STS Strategische transformatiesteun - steunaanvragen in te dienen door consortia 

als “een mogelijke stimulans voor het aangaan van samenwerkingsverbanden” (SERV, 

2012).47 

Is samenwerking verplicht? Neen, optioneel maar wordt aangemoedigd. 

2.2.3.3. De KMO-portefeuille 

Met de KMO-portefeuille kunnen bedrijven in het kader van innovatie onder andere een 

technologieverkenning kopen bij erkende dienstverleners: “een studieactiviteit van een 

erkende dienstverlener die tot doel heeft inzichten aan ondernemingen te geven als ant-

woord op een specifieke technologische kennisvraag met betrekking tot een product, 

proces of dienst. Het erkend studiecentrum moet hiervoor studiewerk op maat van de 

KMO uitvoeren. De erkenning als studiecentrum betekent dat de dienstverlener een op-

dracht bezit van technologiediffusie aan kleine en middelgrote ondernemingen, een ac-

tief klantenbestand in het Vlaams Gewest heeft; beschikt over eigen onderzoeksinfra-

structuur (toegang hebben tot onderzoeksinfrastructuur en –apparatuur, of ingebed zijn 

in een technologisch-wetenschappelijk onderzoekscentrum); beschikt over de competen-

                                                                                                                                            

kan hierbij kiezen uit twee ondersteunende acties: de strategische begeleiding van een professioneel ad-
viesbureau of de aanwerving van een kennismanager. 

46  http://www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank/subsidieleidraden, Subsidieleidraad voor het 
bedrijfsleven, u investeert – kleine en middelgrote ondernemingen Versie: 23 december ’12. Blz. 26. 

47  Citaat: “Het NIB van de Vlaamse regering wil inwerken op de structuur zelf van de economie, gestuwd 
door innovatieve voortrekkers met een breed draagvlak bij de sectoren. De ontwikkeling van lead plants 
in nieuwe waardeketens en toekomstgerichte clusters vormen belangrijke economische kanalen voor de 
uitvoering van dit NIB. Waardeketens en clusters ontstaan door samenwerkingsverbanden tussen on-
dernemingen, kennisinstellingen, overheidsinstellingen, leveranciers, gebruikers enz. Het feit dat ook 
consortia steunaanvragen kunnen indienen, kan een belangrijke stimulans betekenen om samenwer-
kingsverbanden aan te gaan. Voor opleidingsprojecten kunnen dergelijke samenwerkingsverbanden mo-
gelijk leiden tot de ontwikkeling van heuse opleidingsprogramma’s voor industriële transformatieproces-
sen”. 

http://www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank/subsidieleidraden
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tie om kleine en middelgrote ondernemingen te begeleiden in hun innovatietraject en 

werken zonder winstoogmerk”. Bedrijven worden gesensibiliseerd tot samenwerking bij 

de optie technologieverkenning van de KMO-portefeuille (door derden). Samenwerking 

is bij de KMO-portefeuille geen eis, het moet wel gaan om advies van een erkende 

dienstverlener en één bedrijf moet de aanvraag doen. Cijfers over het gebruik van de 

KMO-portefeuille zijn opgenomen in de jaarverslagen van Agentschap Ondernemen. De 

aanvragen voor technologieverkenning stijgen jaar na jaar, zowel bij KMO’s als bij grote 

bedrijven.48 

Is samenwerking verplicht? Neen, optioneel maar wordt aangemoedigd. 

2.2.3.4. Competentiepolen en lichte structuren 

Als instrument in het kader van de sensibilisering zijn lichte structuren complementair 

aan de initiatieven die door het Agentschap Ondernemen ontwikkeld worden. De Oproep 

Ondernemerschap, het project Strategische TransformatieSteun en de KMO-portefeuille 

spreken bedrijven aan op engagementen in strategisch en innovatief ondernemen. Lich-

te structuren (competentiepolen) zijn in principe projectmatig en bedoeld om innovatie in 

een clusterverband te stimuleren, initiëren of begeleiden. In zekere zin situeren ze zich 

ook op terreinen van kenniscentra en intermediaire structuren. Lichte structuren doen 

enerzijds soms zelf aan onderzoek en lijken daarom op SOC’s of collectieve onder-

zoekscentra. Anderzijds hebben ze meer dan de kenniscentra de taak om bedrijven sa-

men te brengen en leunen meer aan bij intermediaire organisaties zoals de provinciale 

innovatiecentra en de technology transfer offices.  

In het kader van het NIB (Peeters, 2011) (Lieten, 2012) worden competentiepolen (meer 

en meer) omgevormd tot organisaties gebaseerd op het ‘principe van de lichte structuur’, 

nodig om wendbaarheid te realiseren met het oog op innovatieve transformaties. Voor 

lichte structuren is voor de O&O-projecten cofinanciering voorzien door het IWT. Lichte 

structuren en/of O&O-projecten kunnen een voorzet geven aan TINA-projecten die bij-

voorbeeld de vorm kunnen krijgen van een FvT. 

Soete (Soete, 2012) stelt in zijn tweede rapport van doorlichting van het Vlaams innova-

tie-instrumentarium “dat de afstemming tussen competentiepolen, lichte structuren en 

SOC’s een zeker spanningsveld kent dat om meer transparantie vraagt vooral naar de 

bedrijfswereld toe in de Vlaamse policy mix”. En om de impact te meten moeten duidelij-

ke KPI’s vooropgesteld worden. “Gezien het belang van samenwerking voor valorisatie-

doeleinden, is de flexibiliteit (aan de hand van lichte structuren voor de programma aan-

pak en innovatiecentra voor de begeleiding) samen met het gebruik van de juiste KPIs 

die heldere doelstellingen weergeven, uitermate belangrijk om barrières weg te werken 

in de verdere uitbouw van Vlaamse kennis- en valorisatiecapaciteit en op termijn de 

meest performante actoren te kunnen selecteren”. 

                                                

48  http://agentschapondernemen.be/pagina/jaarverslagen  

http://agentschapondernemen.be/pagina/jaarverslagen
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Lichte structuren49 is de nieuwe naam voor de competentiecentra. Bij lichte structuren 

staat het concept 'open innovatie' centraal. De samenwerking ontstaat rond een ge-

meenschappelijk thema op inhoudelijk probleem. Lichte structuren zijn een vorm van 

clusters rond innovaties. “De innovatie komt tot stand door samenwerking en interactie 

tussen de meest relevante actoren uit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Men 

beoogt hierbij een zo ruime mogelijke groep van bedrijven te bereiken, in het bijzonder 

KMO's” (IWT, 2012). 

Lichte structuren worden opgericht op basis van een vraag van de minister van innova-

tie. Lichte structuren krijgen een beperkte basisfinanciering om de kennisoverdracht te 

behouden en de basiswerking te financieren en moeten de werking financieren met pro-

jectfinanciering. De bestaande lichte structuren in Vlaanderen (lente 2013) zijn: 

 Flanders' Drive (automobiel) 

 VIL (logistiek) 

 FMTC (mechatronica) 

 Flanders' FOOD (voeding) 

 Flanders' InShape (productontwikkeling en industrieel design 

 VIM (mobiliteit) 

 Flanders' Synergy (innovatieve arbeidsorganisatie) 

 Flanders' PlasticVision (kunststofverwerkende industrie) 

 FISCH (Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry) 

Lichte structuren kunnen verticaal binnen een sector of horizontaal over sectoren heen 

opgebouwd worden. De filosofie achter het samenwerkingsverband is een gezamenlijke 

problematiek. De bindende factor is een inhoudelijk belang. Bij lichte structuren zijn altijd 

kenniscentra betrokken, de bedrijven moeten instaan voor 20% van het werkingsgeld. In 

zeker zin zijn de licht structuren ‘uitvergrootte’ VIS-projecten, meer permanent maar wel 

minder concreet en meer globaal. Binnen het samenwerkingsverband kunnen diverse 

activiteiten uitgevoerd worden. De steun is bij aanvang algemeen, het samenwerkings-

verband kan later intekenen op andere projecten van IWT of andere. Het toeleiden van 

bedrijven naar O&O-activiteiten is gelijkaardig aan de VIS-projecten. 

Is samenwerking verplicht? 

Samenwerking tussen bedrijven en met kenniscentra staat centraal in de werking (part-

ners bij elkaar brengen). Voorbeeld: Flanders Synergy ondersteunt, samen met Sirris en 

                                                

49  Om versnippering van innovatie ondersteunende instellingen tegen te gaan, kiest de Vlaamse overheid 
vooor het creëren van “lichte structuren.” Hierbij worden niet zozeer de structuren gefinancierd, maar wel 
projecten. Zo zijn de competentiepolen in een lichte structuur gegoten, met een beperkt werkingsbudget. 
De middelen voor de onderzoeksprojecten worden beheerd door het IWT. 
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de KU Leuven, een ‘transitie’ in naar mensgericht ondernemen in Vlaanderen. Met het 

VITIO-project (een Vlaamse Industriële Toekomst door Innovatief Organiseren) willen zij 

een samenwerking opzetten tussen een zestigtal bedrijven om via praktijklabo’s en col-

lectieve acties concreet te werken aan het opzetten en/of implementeren van verander-

trajecten.50 

Impact van vormvereisten? 

De impact van de vormvereisten van samenwerking is gelijkaardig aan deze van de VIS-

projecten. De lichte structuren zijn ‘meer permanente’ VIS-programma’s. 

Gezien lichte structuren in hun werking van elkaar verschillen, sommige hebben een 

eigen onderzoeksafdeling of structurele banden met een collectief onderzoekscentrum, 

zijn de stimulansen om bedrijven in open innovatie te betrekken niet overal gelijk. Voor 

een OESO-studie (komt binnenkort uit) worden twee lichte structuren op dit punt met 

elkaar vergeleken: FISCH & Nano4Health. De studie wordt uitgevoerd door Technopolis 

group.51 

2.2.4. Intermediairen 

Om de bedrijven te ondersteunen bij de zoektocht naar innovatiepartners bestaan er in 

Vlaanderen structuren, al dan niet op min of meer projectmatige of programmatorische 

basis gefinancierd. Zo zijn er de provinciale innovatiecentra en de technology transfer 

offices. Daarnaast hebben kenniscentra in de voorbije jaren zelf front offices of loketten 

uitgebouwd om de drempel voor bedrijven te verlagen (Verdonck, 2011). 

2.2.4.1. Provinciale innovatiecentra 

Provinciale innovatiecentra zijn regionale steunpunten van het IWT die bedrijven onder-

steunen in hun innovatietrajecten met advies en individuele begeleiding. Het is expliciet 

de bedoeling om het netwerk van deze bedrijven te versterken met spelers van het 

Vlaams innovatienetwerk VIN en met andere bedrijven. In een vorige studie (Verdonck, 

2011) is uitgebreid ingegaan op de werking van de provinciale innovatiecentra, hier be-

perkten we ons tot de focus van de samenwerking tussen bedrijven. 

Naast ondersteuning van bedrijven bij een innovatietraject hebben de provinciale centra 

ook een mobiliserende en stimulerende rol in het kader van innovatie en open innovatie 

in de Vlaamse bedrijfswereld. Hiertoe worden allerlei initiatieven ontwikkeld die vooral tot 

doel hebben om bedrijven bij elkaar te brengen en gezamenlijke projecten uit te lokken. 

Zo organiseren provinciale innovatiecentra onder andere kennisbeurzen, ontbijt of 

lunchmeetings en andere netwerkactiviteiten, om het instrumentarium aan ondersteuning 

van innovatie en open innovatie meer bekendheid te geven of inspirerende voorbeelden 

onder de aandacht te brengen. Hun doelpubliek is breed: bedrijven en onderzoekscen-

tra, universiteiten, hogescholen en studiebureaus. Het zijn algemeen gesproken netwer-

                                                

50  http://www.flanderssynergy.be/-blog/a25/  
51  http://www.technopolis-group.com/cms.cgi/site/index.htm  

http://www.flanderssynergy.be/-blog/a25/
http://www.technopolis-group.com/cms.cgi/site/index.htm
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kevenementen, al dan niet in samenwerking met partners uit het VIN Vlaams innovatie-

netwerk. 

Is samenwerking verplicht? Samenwerking tussen bedrijven en met kenniscentra staat 

centraal in de werking (partners bij elkaar brengen) van de provinciale innovatiecentra. 

De provinciale innovatiecentra zijn ook een brug naar de projectsubsidiëring van het 

IWT. Het IWT is de organisatie die de financiële middelen voor onderzoek en ontwikke-

ling verdeelt naar bedrijven en kenniscentra, volgens vastgelegde selectiecriteria. Als 

financieringsinstrumentarium voor O&O in bedrijven met potentieel voor open innovatie, 

beschikt het IWT over diverse instrumenten: SBO, TETRA, O&O-projecten, VIS- en 

Landbouwprojecten en ICON. 

Impact van vormvereisten? Technopolis heeft recent een impactmeting gemaakt van 

de provinciale innovatiecentra (Mostert, Ploeg, & van der Veen, 2013) en daarbij ook de 

impact op de samenwerking met kenniscentra en bedrijven bestudeerd. Met hun onder-

steuning hebben de innovatiecentra 40,5% van de respondenten52 aangezet tot samen-

werking met binnenlandse kenniscentra. 33,2% ging samenwerken – of verstevigde de 

relatie – met een bedrijf. Bedrijven die in die periode een IWT-dossier indienden waren 

actiever op vlak van samenwerking met andere bedrijven. Ook partnermatching – bedrij-

ven die actief zijn doorverwezen naar partners – leidde tot intensievere samenwerkings-

verbanden. 

2.2.4.2. Technology Transfer Offices 

De Technology Transfer Offices (TTO) hebben als doelstellingen (1) het valoriseren van 

wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten en hogescholen en (2) het bieden van 

wetenschappelijke ondersteuning aan ‘bedrijfsvragen’. De vijf TTO’s werken binnen de 

associaties en worden door hen aangestuurd. Een koepel TTO Flanders ondersteunt de 

samenwerking tussen de vijf TTO’s. Leuven was met dit initiatief in Vlaanderen eerst,53 

nu is er een TTO-dienst binnen elke associatie met een overkoepelende Vlaamse struc-

tuur54 en een Europees netwerk van valorisatie initiatieven en samenwerking tussen 

kenniscentra en industrie, de Association of European Science & Technology Transfer 

Professionals ASTP.55 

Voor de ondersteuning vanuit TTO van de samenwerking met en tussen bedrijven (even-

tueel samenwerking met meerdere bedrijven) zijn de interfacemiddelen - extra middelen 

van de Vlaamse Regering56 - en de IOF-mandatarissen (betaald door het Industrieel On-

derzoeksFonds IOF) zeer relevant, maar ook de activiteiten in het kader van de cluster-

werking en de incubatoren (gegroeid vanuit universiteiten, andere kenniscentra en privé-

initiatieven). Spin-offs van de universiteiten of hogescholen worden door TTO-

                                                

52  De impactmeting gebeurde met een elektronische survey (november 2012) onder alle 1.449 bedrijven 
die in de voorbije periode een of meerdere malen met de centra in contact geweest zijn. 

53  De praktijk is overgewaaid vanuit de US (tgv US bay dhole act, cf art. 168ter in Vlaanderen). 
54  http://www.ttoflanders.be/  
55  http://www.astp.net/  
56  De meeste financiering van TTO’s komt van de universiteiten zelf. De interface subsidie voor KULeuven 

en UGent is slechts een kleine fractie van het globaal budget van de TTO. Kleine universiteiten zijn in 
deze wel grotendeels afhankelijk van interface subsidie 

http://www.ttoflanders.be/
http://www.astp.net/
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medewerkers in hun zoeken naar samenwerking door deze structuren ondersteund. In 

alle gevallen is de ondersteuning van samenwerking tussen bedrijven onrechtstreeks, 

maar niet onbelangrijk op vlak van impact. 

Via de netwerking die door TTO-medewerkers op gang wordt getrokken of ondersteund, 

komen bedrijven met elkaar in contact en ontstaan er samenwerkingsinitiatieven. TTO’s 

worden voor deze ondersteunende rol op vlak van netwerking niet apart gehonoreerd. 

1. Interfacediensten 

‘Interfaceactiviteiten zijn activiteiten die de onderzoeksinstellingen uitoefenen om de re-

sultaten uit academisch onderzoek een weg te laten vinden naar de industrie en dit op 

drie manieren: (1) door middel van het bemiddelen van contractonderzoek, (2) het (uit-) 

licentiëren van gebruiksrechten op de onderzoeksresultaten en (3) het creëren van spin-

off-ondernemingen op basis van de eigen onderzoeksresultaten’, op cit. (IWT, 2011). 

Voor de interfacediensten worden TTO’s extra gesubsidieerd (Vlaamse Regering, 2009) 

en opgevolgd door IWT (coördinatie) en door EWI (lopende evaluatie van TTO & IOF). 

Op basis van de evaluatie van EWI wordt in september 2013 een nieuw strategisch vijf-

jarenplan uitgewerkt. 

Op vlak van interface heeft het IWT een adviesfunctie met betrekking tot de samenwer-

king tussen de verschillende TTO’s onderling en met de actoren van het Vlaams Innova-

tienetwerk (intermediairen en kenniscentra). 

2. IOF-mandatarissen 

Het Industrieel OnderzoeksFonds (IOF) is opgericht in 2004 om een ondersteunend ka-

der te voorzien voor de samenwerking tussen universiteiten en industrie. De gelden wor-

den over de 5 associaties verdeeld volgens parameters van wetenschappelijk onderzoek 

en in toenemende mate parameters van de samenwerking met de industrie. Zo houdt de 

verdeling onder andere rekening met het aandeel industriële contractinkomsten (para-

meter 3) en het oprichten van spin-offs (parameter 7). Het IOF draagt bij tot het invullen 

van het bedrijfsgericht valoriseren aan de associaties en is de centrale motor in de op-

bouw van een portefeuille aan toepassingsgerichte kennis en economische finaliteit, zo 

stelt een recente impactstudie over het IOF die deze stelling onderbouwt met cases over 

technologietransfer (Crosstalks, 2011). De universiteiten hebben een relatieve vrijheid bij 

het inzetten van de valorisatiemiddelen en zetten soms in op spin-offs, soms op clusters. 

De impactstudie geeft daarvan een mooi beeld met concrete voorbeelden. 

De IOF-mandatarissen worden aangestuurd door de IOF-raad die onder andere bestaat 

uit medewerkers van de TTO’s. IOF-mandatarissen zijn als de frontoffice voor de backof-

fice TTO. IOF-mandatarissen organiseren zich per domein (bouw, materialen, enz.). De 

IOF-werking wordt aangestuurd door KPI’s waarin ook bepaald wordt welke middelen 

van het bedrijfsleven moeten komen. 

IOFers hebben een domeinspecificatie en zij zijn zo triggers voor samenwerking. De 

KPI’s die aan interfacediensten worden opgelegd (Vlaamse Regering, 2009) spreken 

enkel over bijvoorbeeld inkomsten die uit de bedrijven moeten gehaald worden en bepa-
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len de verdeling van de middelen over de universiteiten. Er zijn geen parameters die 

rechtstreeks gericht zijn op onderlinge samenwerking tussen bedrijven, maar open inno-

vatie is een nevenwerking van de activiteiten van de Interfacediensten. Zo is bijvoor-

beeld de IOF-er bouw zeer vertrouwd met de sector en kan daardoor snel verbindingen 

leggen tussen bedrijven. Als een glasbedrijf baat heeft bij een samenwerking met een 

isolatiebedrijf kan de IOF-er hen samenbrengen, waardoor deze bedrijven gemakkelijker 

samen een project indienen omdat de win-win of meerwaarde gekend en verzekerd is. 

Voor KMO’s is de stap naar een kenniscentrum zeer groot, zeker als daar nog samen-

werking met andere bedrijven bijkomt. IOF is zeer belangrijk voor de samenwerking tus-

sen universiteiten en KMO’s. Ook KMO’s zijn enkel te overtuigen door de meerwaarde 

van een samenwerking aan te tonen en laten zich niets opdringen, alleen de meerwaar-

de overtuigt. Een IOF-er is hierbij zeer geschikt om die meerwaarde aan te tonen. Deze 

business developers kennen de wereld van de KMO’s en kunnen hen begeleiden bij IP 

en andere delicate aspecten van een samenwerking. Vertrouwen is hierbij zeer belang-

rijk en dat wordt opgebouwd met investeren van tijd en delen van relevante kennis. Zo 

kunnen IOF-mandatarissen schema’s of modellen van IP-regelingen aanreiken aan 

KMO’s waardoor kosten aan dure professionele kantoren kunnen vermeden worden. 

3. TTO’s ondersteunen netwerking en samenwerking 

De interfacediensten en de IOFers hebben de samenwerking tussen bedrijven niet als 

eerste doelstelling, maar het stimuleren van samenwerking tussen kenniscentra en be-

drijven kan wel aanleiding geven tot samenwerking tussen meerdere bedrijven. De sa-

menwerking inspireert om netwerken op te starten. Voor ondersteuning of oprichting van 

netwerken en clusters worden TTO’s niet speciaal beloond, er zijn ook geen KPI’s over. 

TTO-adviseurs en IOF’ers zijn in veel netwerken en clusters actief. Initiatieven zoals 

FlandersBio57 en Designing Smart products (DSP) Valley58 hebben hun roots in kennis-

centra, maar zijn ondertussen ledenorganisaties die netwerken en kennisplatforms op-

zetten. Voor het stimuleren van de samenwerking tussen bedrijven onderling (al dan niet 

met samenwerking met de kenniscentra) is de clusterwerking/netwerking van groot be-

lang. Zo zijn er onder andere DSP Valley en de MRC of Material Research Cluster in 

Leuven en clusters zoals ICT, nieuwe materialen en biotech in Gent. Twee voorbeelden 

van open innovatie clusters met bedrijven in Limburg zijn LifeTechLimburg (opgericht in 

2008, realisaties http://www.lifetechlimburg.be)59 en de Polymeercluster (opgericht in 

maart 2013 i.s.m. Flanders’ Plastic Vision http://www.plasticvision.be/). Het proces van 

open innovatie start bij het opzetten van netwerken zoals bijvoorbeeld DSP en groeien 

                                                

57  http://flandersbio.be/home/  
58  http://www.dspvalley.com/  
59  Een recente studie van Deloitte toonde aan dat de Limburgse life sciences cluster vandaag goed is voor 

3500 jobs in 68 – hoofdzakelijk jonge - life sciences bedrijven. Globaal kan men stellen dat vier jaar na 
de formele start van het actieplan de Limburgse life sciences vandaag op de kaart staat (Trends, 16 fe-
bruari 2012 http://LifeTechLimburg.be/blog.aspx?ID=571c1fed-bf1a-46ce-ba09-a032c7b0b6a6) als een 
jonge cluster-hub in Vlaanderen en de Euregio, met enkele veelbelovende bedrijven, een broed- en ont-
moetingsplaats voor nieuwe bedrijven (BioVille), een platformorganisatie die de sector mee op de kaart 
zet (Lifetech), een sterke regionale investeerder met belangrijke sectorexpertise (LRM), en versterkte 
onderzoekscapaciteiten in de UHasselt, de ziekenhuizen en de hogescholen. Bron: Elke Piessens, Be-
leid en IOF, Tech Transfer Office Hasselt. 

http://www.lifetechlimburg.be/
http://www.plasticvision.be/
http://flandersbio.be/home/
http://www.dspvalley.com/
http://lifetechlimburg.be/blog.aspx?ID=571c1fed-bf1a-46ce-ba09-a032c7b0b6a6


Open innovatie in Vlaamse bedrijven 

54 

uit naar volwaardige clusters. Zo zijn er in Vlaanderen veel netwerken met een vzw-

structuur die op gang getrokken zijn door IOF-ers. IOF-mandatarissen worden in bepaal-

de gevallen deels vrij gesteld om een dergelijk netwerk op te zetten, al dan niet met sub-

sidies van VIS-trajecten. IOF-ers hebben een loketfunctie voor clusters en netwerken. In 

netwerken zijn ‘bekende’ bedrijven ook belangrijk om het gezicht te zijn van het kennis-

platform of van de samenwerking maar steun vanuit TTO’s is vooral belangrijk om ook 

KMO’s mee in de cluster te betrekken. In KMO’s ontbreekt de kritische massa om in 

netwerken te investeren. Een voorbeeld waarbij IOF-ers netwerking ondersteunen is 

Pack4Food.60 Dit consortium van Vlaamse onderzoeksinstellingen en bedrijven, actief in 

sectoren van het verpakken van levensmiddelen, is op gang getrokken door een profes-

sor in het kader van een IWT-TD (Technologisch dienstverleningsproject) binnen UGent. 

Op dit moment is Pack4Food een VZW van leden-bedrijven die voor onderzoek actief 

samenwerking zoeken met kennisinstellingen. Dit initiatief is opgepikt door een IOF-

mandataris om de netwerking te ondersteunen. Bio Base Europe is een ander voorbeeld 

waarin de VIB en de UGent partners zijn, samen met een 7-tal grote bedrijven in de 

Gentse haven en die ondersteund wordt vanuit een IOF consortium. LifeTechLimburg61 

kent een gelijkaardige historiek en is nu actief in de domeinen van de biotechnologie 

(BIOTECH), de medische technologie (MEDTECH) en de zorgtechnologie 

(CARETECH). TTO Universiteit Hasselt is actief in verschillende Innovatienetwerken, 

waaronder LifeTechLimburg, en IOF-mandatarissen ondersteunen de netwerking met en 

de oprichting van spin-off bedrijven. Ook al worden de netwerken en clusters op termijn 

onafhankelijke structuren, het blijft belangrijk dat zowel academici als het bedrijfsleven – 

waaronder federaties en sectoren – zich achter deze initiatieven zetten. Bij netwerken en 

clusters zijn een paar bekende figuren, academici of bedrijfsleiders, belangrijk als trek-

ker. Van TTO’s en IOF mandatarissen wordt binnen deze netwerken en samenwerkin-

gen vooral verwacht dat zij de drempels voor samenwerking tussen bedrijven verlagen of 

wegnemen. 

Spin-offs spelen een aparte rol in het tot stand komen van open innovatie. Dikwijls zien 

medewerkers van TTO’s bij het opvolgen van de spin-offs opportuniteiten om met die 

spin-off samenwerkingsverbanden of netwerken op te zetten. Als spin–offs niet overge-

nomen worden door grote bedrijven hebben zij partners nodig om hun activiteiten te 

ontwikkelen. Zo geven spin-offs aanleiding tot het opzetten van samenwerkingspro-

jecten. 

TTO’s faciliteren ook wetenschapsparken of incubatoren. Ruimtelijke concentratie van 

specialisaties op researchparken of industrieterreinen kan open innovatie ondersteunen 

als het gaat om bedrijven die in een soort van eco-systeem kunnen samenwerken. In-

houdelijk complementaire specialisaties en een diversiteit aan organisaties – universitei-

ten, grote en kleine bedrijven, en spin-offs - zorgen er voor dat spillovers vlot door ‘park’-

genoten opgepikt worden. TTO’s kunnen in deze mee sturen door vestigingskeuzes te 

beïnvloeden, rechtstreeks of onrechtstreeks. De biotech bedrijven op de wetenschapssi-

te van UGent kaderen in deze context, bedrijven gaan hier kennis bij elkaar halen en 

evoluties opvolgen. Een relatief nieuw project bestaat in het aantrekken van investeer-

                                                

60  http://pack4food.be/  
61  http://www.lifetechlimburg.be/  

http://pack4food.be/
http://www.lifetechlimburg.be/
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ders die diverse complementaire of aanverwante technologie willen huisvesten onder 

één dak, op een wetenschapspark. Samen met andere partners, zoals de stedelijke 

dienst economie of provinciale diensten wordt accommodatie-ondersteuning gegeven als 

de grote investeerder bereid is ruimte vrij te houden voor onderzoeksgroepen en/of spin-

offs. In het wetenschapspark in Gent wordt zo een gebouw voorzien op vraag van ICT-

bedrijven en TTO UGent. Eco-systemen op wetenschapsparken zijn groeiend, mede 

door de ondersteuning van de TTO-medewerkers, waaronder de IOF-mandatarissen. 

Geografische nabijheid helpt, maar kan niet geforceerd worden. Clusters en samenwer-

kingsverbanden groeien organisch en zijn niet evident te sturen. Samenwerkingsverban-

den tussen bedrijven starten meestal verticaal, met leveranciers en klanten. Vanuit deze 

‘natuurlijke’ vorm van samenwerking kunnen andere verbanden groeien. 

2.2.4.3. Kenniscentra 

Kenniscentra spelen een belangrijke rol in het samenbrengen van bedrijven. Kenniscen-

tra zijn veelal triggers of initiëren een vraagstuk en zetten dikwijls de agenda. Kenniscen-

tra spelen in veel samenwerkingsverbanden een cruciale rol, als leadorganisatie of als 

neutrale verbindende factor. Soms komt de lead bij een bedrijf terecht, meestal bij grote 

bedrijven. De trekker of leider in een groep hoeft niet de formele hoofdaanvrager te zijn. 

De rol en functie van de kenniscentra en de drempels en hefbomen voor samenwerking 

met bedrijven zijn uitvoerig besproken in een vorige studie (Verdonck, Samenwerking bij 

technologische innovatie. Drempels en hefbomen voor bedrijven en kenniscentra, 2011). 

2.3. Samenvatting 

In de literatuur worden drie types van innovatie-ondersteunende instrumenten onder-

scheiden: regelgeving/wetgeving, economische of financiële impulsen en softe instru-

menten zoals programma’s om innovatie te stimuleren. Vooral laatstgenoemde onder-

steunende instrumenten winnen aan belang en er zou internationaal een shift bezig van 

een overheidsbeleid met de nadruk op regelgeving en subsidie naar een overheid met 

meer ondersteuning als coördinator en facilitator (Borràs & Edquist, 2013). De Vlaamse 

overheid ondersteunt innovatie en daarbij direct en indirect ook open innovatie op ver-

schillende niveaus en manieren, vooral met financiële en economische impulsen en soft 

instrumenten zoals programma’s om innovatie te stimuleren. In de voorbije jaren is meer 

en meer aandacht gegaan naar de samenwerking tussen bedrijven en kenniscentra en 

tussen bedrijven onderling. Open innovatie wint aan belang en aan belangstelling. Op 

Vlaams beleidsniveau worden programma’s ontwikkeld om richting te geven aan het 

innovatiebeleid algemeen zoals het pact 2020 en ViA, en voor specifieke sectoren zoals 

bijvoorbeeld Flanders Care voor de zorgsector in het bijzonder. Telkens is er aandacht 

voor de ondersteuning van de samenwerking tussen relevante partners: bedrijven, ken-

niscentra, intermediairen. Probleem is vooral de transparantie van de stimulerende pro-

gramma’s en daarmee ook de zichtbaarheid. 

De uitvoering van de programma’s gebeurt door specifieke beleidsstructuren. Het (ope-

rationele) instrumentarium voor open innovatie wordt uitgewerkt en ter beschikking ge-

steld door verschillende beleidsstructuren. De uitwerking of beleidsondersteunende ope-
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rationalisering gebeurt voornamelijk door het departement EWI – gericht op het voorbe-

reiden, het monitoren en het evalueren van het beleid – en wordt geadviseerd vanuit 

adviesorganen zoals de VRWI en de SERV. De belangrijkste structuren die voor de op-

volging op het terrein instaan zijn het IWT, het Agentschap Ondernemen, de Participa-

tiemaatschappij Vlaanderen en het herculesfonds. Er is een specifieke bevoegdheids-

verdeling die evenwel niet altijd even zichtbaar is voor potentiële gebruikers. Er is geen 

één op één relatie tussen structuren en instrumenten omdat de beleidsstructuren op het 

terrein samenwerken rond de verschillende beleidsinstrumenten: de subsidies, de facili-

teiten, sensibilisering en de operationele werking van de intermediaire diensten. Naar 

efficiëntie is dit zeker voor bepaalde initiatieven verdedigbaar, zelfs wenselijk. Helaas 

doet dit soms afbreuk aan de transparantie van het beleidsinstrumentarium. Volgende 

tabel geeft een overzicht van de beleidsinstrumenten en geeft in een matrix aan welke 

van de beleidsstructuren hierbij (meest) prominente verantwoordelijkheid dragen. 

Tabel 3 Matrix met ondersteuningsmiddelen en steunverstrekkers 

Subsidie & Ondersteuning EWI IWT AO PMV Hercules 

Subsidies      

Strategisch Basis Onderzoek  X    

TETRA  X    

O&O-subsidie  X    

KMO-programma  X    

VIS   X    

Landbouwprojecten  X    

ICON-projecten  X    

TINA-fonds    X  

Herculesfonds     X 

Faciliteiten      

Subsidiedatabank   x   

VON & leerplatform   x   

Sensibilisering      

Oproep Ondernemerschap   x   

Project Strategische TransformatieSteun   X   

KMO-portefeuille   X   

Competentiepolen & lichte structuren  X    

Intermediairen      

Provinciale InnovatieCentra  X    

Technology Transfer Offices X     

Kenniscentra      
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De beleidsinstrumenten voor open innovatie bestaan uit diverse vormen van ondersteu-

ning. Er zijn niet alleen subsidies, maar ook faciliteiten, sensibilisering en intermediaire 

organisaties om open innovatie gemakkelijker mogelijk te maken. Het grootste deel van 

de subsidies wordt gecoördineerd door het IWT, maar ook het TINA- en Herculesfonds 

leveren een belangrijke (financiële) bijdrage voor open innovatie. Om de drempel tot 

open innovatie te verlagen zijn faciliterende initiatieven zoals de subsidiedatabank en het 

Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk (VON) en de leerplatformen van het 

Agentschap Ondernemen van groot belang. Respectievelijk zorgen deze faciliteiten voor 

meer transparantie en concrete opportuniteiten om contacten te leggen. Verder is het 

Agentschap Ondernemen ook actief op het vlak van sensibilisering met initiatieven als 

de Oproep ondernemerschap, het project Strategische TransformatieSteun en de KMO-

portefeuille. Ook het IWT werkt sensibiliserend bij de begeleiding en ondersteuning van 

de competentiepolen en lichte structuren. Tenslotte zijn er twee belangrijke intermediaire 

structuren die onrechtstreeks maar ook rechtstreeks open innovatie uitlokken of mogelijk 

maken. Het gaat om de Provinciale Innovatie Centra – gecoördineerd door het IWT - en 

de Technology Transfer Offices aan de associaties die voor hun betrokkenheid bij de 

IOF-mandatarissen door EWI aangestuurd worden. Door hun kennis van het terrein kun-

nen deze intermediaire organisaties snel linken leggen tussen complementaire activitei-

ten van bedrijven en zo nieuwe samenwerking op te zetten. Zij beschikken over unieke – 

zij het veelal tacit of ongeschreven - kennis van het innovatiepotentieel in bedrijven in 

Vlaanderen en zijn daarom goed geplaatst om de roadmaps van innovatie voor de be-

drijven uit te zetten. Tot slot zijn ook de kenniscentra van groot belang om de verschil-

lende (klant-) bedrijven samen te brengen. 
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3. Casestudies 

Onderstaande informatie is verkregen door middel van gesprekken met bedrijfs- of 

projectleiders. De meningen zijn weergegeven zoals verwoord door onze ge-

sprekspartners en de informatie is aangevuld met gegevens uit studies of websi-

tes. De teksten zijn door de betrokkenen nagelezen. 

Bij de beschrijving van de casestudies wordt aangegeven wat de open innovatie inhoudt, 

wie deel uitmaken van de open innovatie, wanneer de open innovatie ontstaan is, hoe de 

groep functioneert en wat de resultaten en succesfactoren zijn. De beschrijving van wie 

deel uitmaakt van de open innovatie geeft naast de deelnemers ook de initiatiefnemer(s) 

en de leadorganisatie. Leadorganisaties zijn van groot belang en vertonen gelijkaardige 

kenmerken. Meer informatie is te vinden in de publicatie De Lead Plants in Vlaanderen 

(Vereecke, 2010). 

De casestudies zijn geselecteerd samen met de sociale partners en met het oog op ‘inte-

ressante’ voorbeelden, ze zijn zeker niet representatief. Er is wel gekozen voor verschil-

lende sectoren en zowel top-down als bottom-up initiatieven komen aan bod. Zo zijn 

FISCH en Linear opgezet vanuit of met steun van federaties of intermediairen. FISCH is 

ook erkend als ‘lichte structuur’ en lichte structuren worden opgericht op basis van een 

vraag van de minister van innovatie. Flanders Bike Valley en de PRoF-projecten zijn 

initiatieven van particuliere bedrijven die zelf een partnerschap hebben uitgebouwd. 

De open innovatie in de casestudies situeert zich op verschillende niveaus: in het onder-

zoek, bij de ontwikkeling en bij de commercialisering. 

3.1. Bike Valley 

Wat? 

Bike Valley is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, op initiatief van de bedrijven 

zelf, ondersteund door onder andere Flanders Drive. Initiatiefnemers zijn drie KMO’s die 

binnen hun specialisatie marktleider zijn. 

Het doel van Bike Valley is om enerzijds kennis uit te wisselen die voor de (eigen) be-

drijfsspecifieke producten kan ingezet worden en om anderzijds gezamenlijke onder-

zoeksprojecten op te zetten. In beide gevallen sluit dit concept van open innovatie nauw 

aan bij de definitie waarbij open innovatie gezien wordt als het uitwisselen van kennis om 

het eigen product te innoveren en om de markttoegankelijkheid van de producten te on-

dersteunen: “Het gebruik van doelgerichte in- en uitstroom van (kennis-) informatie met 

het oog op enerzijds het versnellen van interne innovatie en anderzijds het verbreden 

van extern gebruik ervan” (Chesbrough H. , 2003) (Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 

2006). 
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De doelstellingen en strategie zijn vastgelegd in een nota van oktober 2012.62 Het uit-

gangspunt is: “Gemeenschappelijk doel bij de start van het Bike Valley Project is open 

innovatie toepassen op alle facetten van het sociaal economisch weefsel met raakpun-

ten naar de fietsgerelateerde economie en industrie. Voor economische activiteit en job-

creatie focussen we zowel op diensten als de maakindustrie. Een volwaardige economi-

sche ketting met start in ontwikkeling waaruit productie en uiteindelijk distributie en 

commercialisering volgen.” Het meewerken aan de ‘maakindustrie’ betekent dat men de 

productiesector wil ondersteunen en ingaan tegen de outsourcing ervan naar lageloon-

landen. In schema gezet verloopt een economische keten in een zes-tal stappen, geïllu-

streerd met de hoofdactiviteit van Ridley geeft het volgend beeld. 

 Productiekennis    

1 2 3 4 5 6 

Carbon en 
aluminium 
Research & 
Design 

Productie 
frames 

 

Kleuren & 
lakken 

Assemblage Verkoop 

Distributie 

Service 

O&O 1 frame per 
dag/persoon 

1 kleur/uur en 
4-6 per fiets 

30’/fiets   

De meeste bedrijven houden enkel stap 5 & 6 in Vlaanderen, Ridley heeft alleen stap 2 

(Azië) en 3 (Moldavië) out-gesourced, maar wil die eigenlijk terug naar Vlaanderen als 

dat financieel haalbaar is. Stap 2 en 3 hebben de grootste toegevoegde waarde en te-

werkstellingspotentieel, maar daardoor ook de hoogste (loon-)lasten. 

Bike Valley heeft de bedoeling om meer productie in Vlaanderen te houden, door innova-

tie binnen het eigen productassortiment en de creatie van gezamenlijke nieuwe pro-

ducten of productieprocessen. Het eerste project, de windtunnel, zou op termijn enkele 

tientallen mensen kunnen tewerkstellen. De windtunnel kadert in het NIB en is een voor-

beeld van een Fabriek van de toekomst 2014. 

Bike Valley heeft een 6 pijlerstructuur: industrie & overheid, sport, safety & healthy, re-

creatie & toerisme, science & technology, mobiliteit. Deze industriecluster 3.0 is een 

voorbeeld van sector overschrijdende innovatie: metaal, textiel, kunststof, automotive, 

toerisme, gezondheid, sport en mobiliteit. Bike Valley wil oplossingen bieden om actuele 

vraagstellingen binnen de maakindustrie: gezondheid & voeding, energie & grondstoffen, 

mobiliteit en communicatie. 

                                                

62  Marc Hufkens, lead Bike Valley Project, oktober 2012 
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Door zich te kaderen binnen het NIB en samenwerking te zoeken met bedrijven én ken-

nisinstellingen, plaats Bike Valley zich binnen de werking van de Triple Helix: innovatie 

door samenwerking tussen overheid, kenniscentra én bedrijven. 

Sociale innovatie is onderdeel van het NIB en Bike Valley wil dit onderdeel ook 100% 

integreren. Sociale innovatie wordt hierbij ruim gedefinieerd: sociaal-arbeids-

organisatorisch en sociaal-maatschappelijk. Bij sociaal-organisatorische keuzes gaat het 

om kwaliteitsvolle jobs op vlak van arbeidsinhoud, -voorwaarden, -relaties en –

omstandigheden. Aan HRM wordt uitgebreid zorg besteed als gezamenlijk project van 

de bedrijven. Overwegingen hierbij zijn: flexibilisering van de arbeidsmarkt door onder 

andere co-sourcing, opleiding gedurende tijdelijke werkloosheid, IBO-opleidingen, ge-

mengde co-creatie teams. Op een start-congres sociale innovatie hebben de betrokken 

partnerbedrijven, intermediaire organisaties (kenniscentra op vlak van HRM, beroepsfe-

deraties uit de betrokken sectoren) en overheidsinitiatieven (opleidingsinstanties) een 

eerste inventaris opgemaakt van werkpunten, met aandacht voor de markt, de arbeids- 

en werkorganisatie en de maatschappij. Respectievelijk wordt er ingezoomd op beteke-

nisvolle clustervorming van activiteiten, HRM-strategieën en communicatie. 

Wie? 

Hieronder beschrijven we de leden van de samenwerking algemeen, de initiatiefnemers 

en de leadorganisatie in het bijzonder. 

Deelnemers 

Het gaat om vijf bedrijven uit de (wieler-)sport: Ridley (racefietsen), Bio-Racer (kledij), 

het Antwerpse Lazer (helmen), Energy Lab (trainingsbegeleiding) en Golazo (sportmar-

keting en -management). Flanders Drive is mee betrokken en een belangrijke onder-

steuning op vlak van het vinden van nieuwe partners, het uitbouwen van een gezamen-

lijke O&O-afdeling, de gebruikersrechten van de vindingen en de IP én de structuur van 

het samenwerkingsverband. 

Initiatiefnemers 

Bike Valley is in oorsprong een initiatief vanuit drie deelnemende bedrijven,63 Ridley is de 

lead, Bio-Racer is op dezelfde bedrijvensite gevestigd als Ridley – nabijheid is een bete-

kenisvolle factor wat betreft logistiek en marketing, niet noodzakelijk maar een wel voor-

deel - en de designafdeling van Lazer Sport in Antwerpen brengt ook een dienst binnen 

dit producentenconsortium, nl. Energy Lab die advies geven over voeding, sport en er-

gonomie. 

Leadorganisatie Ridley 

Het feit dat Ridley leadorganisatie is van dit samenwerkingsverband heeft verschillende 

oorzaken die in een logische samenhang voedingsbodem zijn voor open innovatie. 

                                                

63  http://www.madeinlimburg.be/nieuws/4-limburgse-bedrijven-richten-bike-valley-op/  

http://www.madeinlimburg.be/nieuws/4-limburgse-bedrijven-richten-bike-valley-op/
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Ridley is een eerste generatiebedrijf en wordt geleid door twee families in een flexibele 

KMO-structuur met wereldwijd 88 werknemers. Er is altijd een breed maatschappelijke 

interesse geweest, de wielersport maakt deel uit van de leefomgeving van het bedrijf. 

Sinds 2009 is een CEO-HRM manager aangetrokken met bijzondere interesse in sociale 

innovatie. Gesteund op wetenschappelijk onderzoek64 vertrekt de bedrijfsfilosofie van de 

idee dat de inzet van mensen een essentieel bepalende factor is in het succes van het 

bedrijf. Voor die aanpak ontving Ridley in 2012 de titel van ‘Sociaal Meest Innovatieve 

Bedrijf’ van Vlaanderen. De integratie van sociale innovatie was nog voor het bedrijf de 

stap zette naar open innovatie van groot belang om de concurrentie met grote multinati-

onals - zoals Giant, Specialized, Track, Cupe, Axel en andere/holdings – aan te kunnen. 

Grote bedrijven kunnen specialisten inzetten voor elk productiedetail, KMO’s moeten het 

van polyvalentie hebben. Op die manier heeft Ridley een grote fietskennis kunnen op-

bouwen. Ridley werd een nichespeler in racefietsen met een grote toegevoegde waarde 

(groter dan gemiddelde producten in de sector) en werd om zich te handhaven ook ge-

dwongen om extern naar samenwerking – en kennisinput – op zoek te gaan. Voorop 

staan universiteiten en hogescholen in de buurt en bedrijven met kennis en knowhow die 

complementair is aan deze van de racefietstechnologie. Vanuit die argumenten is con-

tact gezocht met de twee andere initiatiefnemers. Elk van de drie bedrijven kon profijt 

halen uit een snellere doorstroom van kennis én uit unieke kennis die bij andere KMO’s 

beschikbaar was.65 

Ridley kan voor zijn engagement in Bike Valley putten uit een vroegere ervaring met 

open innovatie, een samenwerkingsverband waar een ander bedrijf de lead nam. Ridley 

is partner in het GUM-project,66 het project Green Urban Mobile, waar Recticel de lead-

organisatie is. Met GUM zocht Recticel diversificatie voor zijn basisproduct dat daarvoor 

in de automobiel een brede toepassing vond. GUM is een consortium met onder andere 

Zweko, ACB, Recticel, OCAS, Flanders Drive, Janus Consulting, Hegge ID en Ridley. 

Ridley stichter-CEO Joachim Aerts werd door Agoria enkele jaren geleden gevraagd om 

aan het GUM-project deel te nemen. Naast milieu en mobiliteits objectieven zijn er bin-

nen de economische motieven expliciete verwijzingen naar open innovatie. Op vlak van 

innovatie is de doelstelling tweeledig: het stimuleren van de eigen innovaties en nieuwe 

lokale Vlaamse producten op de markt brengen. Binnen het Green Urban Mobility-

project wordt een alternatief vervoermiddel ontwikkeld, dat de voordelen van de fiets 

beter inpast in onze klimatologische context. Het resultaat is een compact en gesloten 

elektrisch voertuig op basis van fietstechnologie. Het prototype van het GUM-voertuig 

werd getest door Flanders’DRIVE. Omdat het GUM-project zich richt op flexibel stads-

verkeer worden ook steden in het project betrokken. 

                                                

64  Uitkomsten Vlaamse Innovatiemonitor, H. Voberda/ Inscope, 2012 
65  Ook in andere open innovatie projecten zien we dat vooral gezocht wordt naar ‘unieke’ en ‘sterke’ inno-

vators als partner. 
66  “Initiatiefnemers van GUM zijn Recticel en OCAS, het onderzoekscentrum van ArcelorMittal. In anticipa-

tie op de afkalvende markt van de auto-assemblage gingen zij proactief op zoek naar nieuwe afzetmark-
ten, rekening houdend met een aantal maatschappelijke tendensen.” Artikel “Productions stapt in wereld 
van elektromobiliteit” Verlengstuk van Bike Valley-project. RACE PRODUCTIONS N.V..15 februari, 2013 
- Editie nr.490 De Vlaamse Ondernemer www.dvo.be  

http://www.dvo.be/
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Ridley is ook bekend met diverse overheidsinitiatieven om innovatie te ondersteunen: 

IWT-steunmaatregelen, NIB, FvT, AO, ESF-projecten, enz. er is ook al gebruik gemaakt 

van ‘lichte’ projecten bij het IWT. 

Met bovenstaande ervaringen is Ridley een goed gedocumenteerde lead voor het Bike 

Valley-project. 

Wanneer ontstaan? 

Bike Valley is opgericht in september 2012 met het doel een onderzoekscentrum uit te 

bouwen voor innovatieve producten en diensten voor de professionele en recreatieve 

fietsers. Het eerste project is de bouw van een windtunnel die de klimatologische impact 

op producten en op hun prestaties kan meten. De bedoeling is om via gepaste regio-

marketing en communicatie een verankering te geven aan de fietsindustrie in al zijn fa-

cetten, alsook het fietsgebruik stimuleren en een mobiliteitsalternatief te bieden met 

eventueel verwante concepten. 

Hoe functioneren? 

De succesfactoren van Silicon Valey staan model67 voor de werking van Bike Valley, 

maar de participanten laten zich ook inspireren door andere initiatieven zoals University 

Town (Maynooth – University Town), Sophia Antipolis68 (ICT Valley in Nice) en Innograd 

(Innovatiestad Moskou). Negatieve ervaringen in deze projecten – zoals de top-down 

benadering in een aantal, met falende resultaten tot gevolg – worden geweerd. 

De eerste afspraken zijn vastgelegd in een consortiumovereenkomst. Het is de bedoe-

ling om in de toekomst een CVBA - een coöperatieve vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid - op te richten, gebaseerd op de bepalingen in de consortiumovereen-

komst. In de CVBA zullen ook nieuwe partners opgenomen worden zoals steden 

(gedacht wordt aan Hasselt en Leuven). 

De Bike Valley Consortiumovereenkomst bevat (in grote lijnen) volgende rubrieken: 

doelstellingen, definities, duur en einde van de overeenkomst, verplichtingen (algemeen 

en voor de participanten), aansprakelijkheden, aansturing van het consortium (structuur 

van de beslissingsniveaus, communicatie van en tussen beleidsorganen, vertegenwoor-

diging in beleidsorganen, modaliteiten meetings), financiële provisies, IP eigendoms-

rechten, confidentialiteitsafspraken, exploitatie van windtunnel, taalafspraken, juridisdic-

tie en rechtsgebruik, modaliteiten tot wijziging overeenkomst, geldigheid, representaties 

en partnerschappen, overdrachten van bevoegdheden, verplichtingen wettelijk rechten 

externe communicatie. 

                                                

67 “Wat Silicon Valley voor ICT is, moet Bike Valley voor de fietsindustrie worden,” Marc Hufkens, deputy 
ceo en HRM van Race Productions, beter bekend als Ridley Bikes,  Artikel “Productions stapt in wereld 
van elektromobiliteit” Verlengstuk van Bike Valley-project. RACE PRODUCTIONS N.V..15 februari, 2013 
- Editie nr.490 De Vlaamse Ondernemer www.dvo.be  

68  http://en.wikipedia.org/wiki/Sophia_Antipolis  

http://www.dvo.be/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sophia_Antipolis
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Binnen een CVBA zullen de windtunel, de logistiek en marketing beter beschermd zijn. 

Ook de tewerkstelling, rekrutering en selectie, haalt hier zijn voordeel: meer spontane 

sollicitaties, meer gespecialiseerde kandidaten, toptalent dat bereid is mobiel te zijn. 

Binnen Bike Valley wil men ook op het vlak van HR of Human Capital een aantal baan-

brekende innovaties ontwikkelen, samen met professionele experten uit de industrie, 

universiteit en overheid. Men wil een sterke focus leggen op sociale innovatie binnen alle 

bedrijfsdisciplines, door in kruisbestuiving, vertrouwen en open minded samen te wer-

ken. 

Resultaten en succesfactoren 

Een eerste project binnen Bike Valley is het bouwen van een windtunnel. De windtunnel 

kadert in de economische pijler van het NIB Nieuw Industrieel Beleid en in de FvT ‘Fa-

briek van de toekomst’, programma’s van de Vlaamse Regering die de samenwerking in 

waardenketens die gericht zijn op productie-industrie ondersteunen. 

Het project is veelbelovend en trekt nu reeds Europese aandacht, Bike Valley was op 

bezoek bij Barrosso. 

Het Bike Valley project is recent opgestart en heeft nog geen ‘product’ resultaten, maar 

het samenwerkingsverband is voor Ridley al een succes. Volgende factoren dragen vol-

gens betrokkenen daar sterk toe bij: 

 De bedrijven zijn complementair, er is geen concurrentie, alle bedrijven hebben er 

bij te winnen. Complementariteit én een gezamenlijke ‘win’ is belangrijk omdat zo 

iedereen een ‘win’ kan realiseren en er geen onderlinge concurrentie is. Zo is ken-

nis over aerodynamica voor elke speler belangrijk, maar elk op een aparte manier, 

waardoor de bouw van een windtunnel voor de hand ligt. Later kunnen misschien 

ook concurrenten toetreden, maar dan met het oog op de wereldmarkt 

 Het gaat om geven en nemen 

 Het project situeert zich in een groeisector. Er is een groeiende vraag naar fietsen 

en aanverwante sportuitrustingen 

 KMO’s zijn flexibel(-der) en hebben zo soms een voorsprong op grote bedrijven 

 Het project geniet een grote maatschappelijke erkenning: gezondheid, milieuvrien-

delijkheid, enz. 

 Flanders Drive ondersteunt het samenwerkingsverband met technische en juridi-

sche knowhow 

 Kenniscentra zijn een brug om nieuwe partners binnen te halen 

 De innovatie bestrijkt alle facetten van het management: O&O, technologie, pro-

duct, procesorganisatie, arbeidsorganisatie, personeelsbeleid 

 Het management vormt een sterk team: Technologoisch plantmanager (Joachim 

Arts), commercieel manager (A. Kumpen) en HRM (Marc Hufkens). De HRM-

manager maakt deel uit van het management team en is adjunct bij O&O. 
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Ook in de doelstellingen en strategie van Bike Valley staan een aantal contextfactoren 

die het succes van een Valley ondersteunen. 

 Onderwijs en regionale aantrekkelijkheid om te wonen 

 Diepgewortelde industriële structuur 

 De cultuur en organisatie binnen de bedrijven en respect & visie op innovatieve 

ondernemers 

 Gebalanceerde communicatie en samenwerking met de overheid als facilitator, 

zoals in Silicon Valley. 

3.2. PRoF-project 

Wat? 

PRoF staat voor ‘Patient Room of the Future’ - een toekomstgericht concept van patiën-

tenkamer - en slaat zowel op het breed platform van betrokken bedrijven en organisaties 

als op het uitwerken van concrete innovatieve producten.69 PRoF is een typevoorbeeld 

van productgerichte ‘Open innovatie’. Het is de bedoeling van PRoF om elk jaar een 

vernieuwend maar realiseerbaar – te commercialiseren - project te lanceren. Zo zijn er 

de ‘Patiëntenkamer’ (2010), de ‘Woonzorgkamer voor senioren’ (2011) en de 'Geperso-

naliseerde rusthuiskamer van de toekomst' (2012). De projecten zijn prototypes voor 

onderzoeks- en innovatiedoelstellingen. De voorbereiding gebeurt met alle leden van het 

PRoF-project (de ruime groep in een brainwave of vooronderzoek naar de behoeften en 

vragen op vlak van zorg), de ontwikkeling door een kerngroep en de uitwerking door de 

concrete toeleveranciers. Voor de ‘ontwikkeling’ van de Patiëntenkamer van de Toe-

komst waren Cubist Creations, de architectenbureaus BURO II & ARCHI+I, Interior De-

sign en Boeckx & Architecture & Engineering de betrokken bedrijven.70 

Wie? 

Hieronder beschrijven we de leden van de samenwerking algemeen, de initiatiefnemers 

en de lead in het bijzonder. 

Deelnemers 

PRoF is een consortium van fabrikanten, beroepsorganisaties, onderwijs- en kennisin-

stellingen en gebruikers. Het consortium verenigt leden die complementair zijn aan el-

kaar en die voortdurend bezig zijn met innovatie. Op dit moment zijn er 170 leden actief 

in de brainwaves ter voorbereiding van projecten.71 

                                                

69  http://www.prof-projects.com/  
70  http://www.televic-healthcare.com/nl/PRoF  
71  Website 12/04/2013 o.a.: ACS - - - AkzoNobel - - - Anamorf | Frames & Fields - - - ArjoHuntleigh - - - 

Arterior Design - - - Artesis Hogeschool Antwerpen | Integrale Productontwikkeling - - - Boeckx Architec-
ture & Engineering - - - Boone International | Boone Projects - - - Buro II & Archi+I - - - BVZD Vlaamse 

http://www.prof-projects.com/
http://www.televic-healthcare.com/nl/PRoF
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Initiatiefnemers 

Boone Projects (opgericht vanuit Boone International, een KMO in de meubelsector), ligt 

aan de basis van het PRoF-project en is tot op vandaag leadorganisatie. Initiatiefnemers 

voor het eerste PRoF-project – de patiëntenkamer - waren het bedrijf Boone Projects 

samen met 6 andere bedrijven en organisaties, na een eerste meeting om een consorti-

um op te zetten: Televic, Architect Boeckx, Cubist Creation, de federale technische dien-

sten voor de zorgsector, de Verpleegunie en het Algemeen Ziekenhuis Knokke.  

Leadorganisatie 

Om het gezamenlijk engagement en het succes van PRoF te kunnen kaderen is een 

typering van de leadorganisatie Boone Projects – tot en met de oprichting van het bedrijf 

– verhelderend. De leadorganisatie bepaalt in belangrijke mate het succes van een open 

innovatie project. 

Boone International is opgericht – overgekocht - in 1986, na een faling van het toenmali-

ge traditionele meubelbedrijf Boone nv. Nieuwe eigenaar en bestuurder, Jan Van Hecke, 

had geen ervaring in de sector maar volgde cursussen management aan de Vlerick-

school waar het ondernemersschap sterk werd/wordt aangemoedigd. Mede door het feit 

dat de bestuurder nieuw was binnen de sector, was de behoefte groot om snel kennis en 

ervaringen te verzamelen. Lidmaatschap van de federatie van de meubelsector was voor 

hem prioritair en ook de deelname aan studiereizen en vorming. De collega’s leren ken-

nen, sociale netwerking uitbouwen en kennis opdoen stonden voorop. Onmiddellijk in het 

eerste jaar neemt het bedrijf deel aan een studiereis naar China, georganiseerd door de 

federatie. Het enthousiasme van de deelnemers was groot bij aanvang, maar vermin-

derde naarmate men met verbazing de realisaties in China leerde kennen: veel nieuwe 

fabrieken, nieuwe machines, lage lonen en goedkope ‘andere’ tewerkstelling. Terug in 

Poperinge was het al veel minder evident om van een geslaagde ‘overname’ te spreken. 

Mee concurreren op de prijs was gezien de Chinese concurrentie geen optie. Door het 

feit echter dat er geen ervaring of traditie hoog te houden was, kon een start van scratch 

overwogen worden. De maatschappelijke context stond open voor nieuwe ideeën en 

werkte inspirerend: autoloze zondagen, schaarste aan gronden en energie. 

Op zoek naar ‘het gat in de markt’ werden twee opties weerhouden: plaatsbesparend 

meubilair (verhoogde vraag naar compacte meubels door energieschaarste en kleinere 

woningen, opklapbare bedden) en meubels voor zorg- en ouderenkamers (omwille van 

                                                                                                                                            

vereniging voor Ziekenhuisdirecteurs - - - Cubist Creations - - - Devan - - - De Witte Lietaer - - - DOT Di-
recties Organisaties voor Pleegzorg - - - Durlet - - - Elasta - - - Enter - - - Expertisecetrum Dementie 
Vlaanderen | Sophia - - - Extremis - - - Familiehulp - - - Fedustria - - - Francovera - - - Genano - - - Groep 
Sanakor - - - GVO - - - Haelvoet - - - HFDV | UZ Leuven - - - Hogeschool Gent TO2C - - - IBBT - - - IFMA 
- - - IMEC | Holst Centre - - - Ingenium - - - In-Ham - - - Innovate Dementia | LUCAS - - - Inoxline | 
Lannoo Metaalwerken - - - ISS - - - IWT - - - Kenniscentrum Woonzorg Brussel - - - KHBO Expertisecen-
trum Assistieve Technologie - - - Knockaert Gerrie - - - Kone | Mondoor - - - Leroy - - - Mariasteen - - - 
Modular Lighting Instruments - - - MTC - - - Philips (lighting, healthcare, consumer) - - - RHMS Réseau 
Hospitalier de Médecine Sociale - - - Seniorenzorg F.O.S. - - - Senior Living Group - - - Tarkett - - - Tele-
Signal Electronics - - - Televic Healthcare - - - The Right Chair - - - Thuiszorg - - - TTC Tile Trade Center 
- - - UZ Gent - - - Van Maele - - - VDB Productions - - - Velda - - - Vink - - - VIPA - - - Vlaamse Verpleeg-
unie | Urobel - - - VTDV Vereniging voor technische diensthoofden in de verzorgingsinstellingen - - - 
Westelec 
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de toegenomen gemiddelde leeftijd, de pensionering van babyboomers en de grotere 

behoefte aan zelfstandig wonen en autonomie). Filosofie achter de keuze was een Vle-

rick-idee: bij de commercialisering van producten verhouden prijs en ‘andere’ argumen-

ten om een product te kopen zich als de weegschalen van een balans. Hoe zwaarder de 

argumenten om producten te kopen, hoe hoger de prijs mag gaan. De meubelfabrikant 

werd een ‘problemsolver’: plaats winnen, verborgen of dubbele functies, enz. Een lo-

geerbed krijgt immers in kleine woningen geen aparte kamer maar wordt verborgen op-

gesteld in een woon- of slaapkamer. Sleutel hierbij was het design. Met de hulp van de 

federatie werden contacten gezocht met designers om samen ‘oplossingen’ uit te werken 

onder de vorm van aangepaste meubelen. Omdat designers moeilijk te vinden waren 

solliciteerde de ondernemer zichzelf in de jury van eindwerken van hogescholen om zo 

potentiele competenties op te sporen. De investeringen in dit zoekwerk werden beloond 

met een samenwerking met topdesigners die goed vertegenwoordigd zijn in de wereld-

wijde designprijzen. De samenwerking met designers is een klant-

leveranciersverhouding of inkopende innovatie. De structurele samenwerking is geba-

seerd op vertrouwen en enkel juridisch gebonden aan contracten per project. 

Boone International is nu oligopolist op vlak van plaatsbesparend meubilair (naast twee 

andere in Europa) en sinds 1991 is Boone Projects opgericht met specialisatie in de in-

richting (met meubels) van ziekenhuizen, zorghuizen & woon- en zorgcentra en vakan-

tiedorpen. Opnieuw was gekozen voor een tweede en derde optie voor het geval succes 

zou uitblijven. Het bemeubelen van vakantiedorpen kende echter een groot succes – 

mede dankzij de bekendheid van Boone International – wat maakte dat de investering in 

meubilair voor ziekenhuizen en zorgcentra in de eerste jaren wat verwaarloosd werd. 

Eind de jaren ’90 wou Boone projects het segment van de meubelen voor ziekenhuizen 

en zorgcentra uitbouwen, maar botste op wettelijke barrières. De sector van ziekenhui-

zen en zorgcentra zijn gebonden aan publieke aanbestedingen en op dat moment kon-

den enkel aannemers meedingen bij openbare aanbestedingen. Boone project stond 

voor de keuze om ofwel aannemer te worden ofwel de bouwcommissie te overtuigen 

voor Boone Project een uitzondering te maken en een erkenningsnummer toe te staan. 

Met de nodige overtuigingskracht kon Boone Projects een erkenningsnummer bemachti-

gen, maar dan restte nog het opbouwen van kennis op vlak van (ziekenhuis- & zorg-) 

reglementering. Belangrijke drempels hierbij waren de elkaar tegensprekende reglemen-

teringen en de subjectieve beoordelingen. De tijd die nodig was om bepaalde producten 

te laten erkennen als ‘ziekenhuis- of woonzorgmeubilair’, maakte de investering onren-

dabel. Boone Project koos er voor om de bevoegde overheid en regulatoren te overtui-

gen met goede voorbeelden van ziekenhuis- en woonzorgmeubilair om zo de reglemen-

tering te beïnvloeden. 

Voor alternatieve oplossingen in functie van comfortabel ziekenhuis- en woonzorgmeubi-

lair was Boon Project aangewezen op andere partners. De keuze van de partners is se-

lectief en strategisch: 

1. Bedrijven moeten bereid zijn om samen te werken. 

2. Bij de selectie wordt gezocht naar complementaire bedrijven (ondernemers, ar-

chitecten, gebruikers, onderzoekscentra). De complementariteit zorgt er voor dat 
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er geen rechtstreekse concurrentie is en dat is de basis voor het succes van de 

samenwerking. 

3. Alleen specialisten en nichebedrijven worden weerhouden. Zo is er een unieke 

samenwerking met Auping (SMARTbed) en met LS Bedding groep (Lotusbed). 

4. Openheid bij de bedrijven: willen luisteren naar de andere bedrijven in de sa-

menwerking, nieuwsgierigheid als attitude, een eigen inbreng hebben, anders zijn 

dan anderen. 

5. Elk bijkomend bedrijf wordt gespiegeld aan de groep en er wordt ingeschat wat 

de toegevoegde waarde kan zijn. De bijkomende partner mag geen negatieve in-

vloed hebben en een eigen inbreng kunnen tonen. 

6. Bereid zijn problemen positief aan te pakken. 

7. Europees gericht, niet alle kennis ligt in Vlaanderen 

8. Een denktank vormen die iets realiseert 

9. Enthousiaste deelname. 

10. Bereid om een ‘product’ te realiseren. 

Naast ervaring in samenwerking met andere bedrijven bouwde Boone ook relaties op 

met kennisinstellingen en deed een beroep op overheidsondersteuning voor innovatieve 

projecten.72 

In 2004 doorliep Boone een haalbaarheidsstudie en een innovatieproject in het kader 

van de productie van een automatisch opklapbed. De steun van het IWT was niet alleen 

van financiële aard, het IWT maakte ook een beoordeling en verplichte het bedrijf om 

vooraf na te denken over de slaagkansen. Ook in 2006, bij de (proef-)ontwikkeling van 

CU°BI°ST, een opvouwbare logeermodule voor luchthavens, werd een haalbaarheidstu-

die en een innovatieproject aangevraagd bij het IWT. 

Bovenstaande ervaringen zijn de basis waarop de PRoF-projecten (kunnen) ontstaan. 

Wanneer ontstaan? 

In mei 2009 nam Jan Van Hecke van Boone Projects het initiatief om een 50-tal bedrij-

ven en organisaties uit te nodigen om een consortium op te richten om samen na te 

denken over health care en productgerichte toepassingen. De Vlerickschool was facilita-

tor voor de accommodatie. Van de 50 genodigden kwamen er zeven opdagen en vijf 

studenten sloten bij hen aan. De start van het consortium was duidelijk geen succes. Op 

de achtergrond speelden rivaliteiten tussen kenniscentra zoals KULeuven, VUB en 

UGent, maar ook tussen organisaties in de zorgsector. Zorgnet, Thuiszorg en Solidariteit 

voor het gezin mogen dan voor de klanten aan ‘zuilprofiel’ hebben ingeboet, samenwer-

king was nog niet een evidentie. 

De zeven aanwezige bedrijven en organisaties vormden als het ware een pre-PRoF-

groep onder de vorm van een denktank over health care. Niettegenstaande een zeker 

wantrouwen en de aarzeling van sommigen om aan een eventueel commercieel project 

mee te werken waren alle deelnemers nieuwsgierig naar de potentialiteiten en was het 

                                                

72 http://www.kmopme.be/meeting-place/161-boone-international-innovatie-is-het-sleutelwoord.html  

http://www.kmopme.be/meeting-place/161-boone-international-innovatie-is-het-sleutelwoord.html
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verloop best wel spannend. De deelnemers stelden zich luidop vragen over hun deelna-

me, over welke motieven hen dan wel overtuigd hadden om deel te nemen aan de bij-

eenkomst. Zo stelde het ziekenhuis vast dat de belangstelling gegrond was op een effi-

ciëntieprobleem: een verpleegkundige was amper 60% van de tijd met verplegende 

taken bezig en overbelast met administratief werk. De planlast geeft stress. Als het ver-

pleegwerk kan opgetrokken worden tot 80% maakt dat de betrokkenen gelukkiger, of als 

bel- of lichtsignalen de aard van de door de patiënt gevraagde tussenkomst direct kun-

nen aangeven, kan er geprioriteerd worden waardoor taken zonder stress (onzekerheid) 

kunnen afgehandeld worden. De keuze van het ‘product’, tussen een zorg- en een pati-

entenkamer, was gezien de achtergrond van de deelnemers snel gemaakt. De betrok-

kenheid van organisaties uit de ziekenhuissector in de pre-PRoF groep deed kiezen voor 

het ontwerpen van een prototype patiëntenkamer. De bijeenkomst resulteerde in een 

concrete beslissing en er werd afgesproken het idee verder uit te werken met een ruime-

re groep van bedrijven. Er werd een tweede bijeenkomst gepland enkele maanden later. 

Tussen de zeven deelnemers werd een non-discloser overeenkomst getekend, een con-

tract dat ervaringsgesteund door Boone nv zelf is ontwikkeld en nagekeken door juristen. 

Maar nog belangrijker dan contracten is het vertrouwen tussen de zeven stichtende or-

ganisaties. 

In de tussentijd tussen de 1ste en 2de bijeenkomst werd Boone Projects gecontacteerd 

door Philips Belgium met vraag om het PRoF-project te komen voorstellen voor het Eu-

ropees directiecomité. Philips had over het project gehoord en had interesse om deel te 

nemen. Bij Boone Project was er voor het gesprek enige reserve, lees argwaan, omdat 

samenwerken met een groot bedrijf voor een KMO niet evident is. De kans ‘overruled’ te 

worden is niet denkbeeldig. Na communicatie over de motieven van Philips – Philips is 

als groot bedrijf onvoldoende flexibel om zoals de KMO Boone kort op de bal te spelen 

en kan dus niet wat een KMO wel kan als lead in een dergelijk samenwerkingsverband - 

werd er afgesproken dat er een open gesprek kon zijn, met wederzijds vertrouwen en 

discretie. Bij die eerste ontmoeting was al direct de Chairman Healthcare Europe van 

Philips betrokken wat er toe leidde dat er na een uur gesprek ook al afspraken konden 

gemaakt worden. Philips wil deelnemen aan de PRoF-groep als duwer: alle relevante 

informatie wordt ter beschikking gesteld en vanuit de PRoF-groep kan er worden deel-

genomen aan de onderzoeksgroep van Philips op basis van een ‘non-disclosure’ 

agreement. De non-disclosure was de standaardprocedure van Philips en bestaat uit de 

afspraak om niet te communiceren met derden over wat men in de onderzoeksgroep 

ziet. 

De 2de bijeenkomst van de PRoF-groep telde 15 (van de 50 genodigde) deelnemers en 

er werd gewerkt met de GPS-methodiek van Flanders DC. Vanaf de 2de bijeenkomst 

heeft er zich een methodiek ontwikkeld – de brainwave - die in de volgende projecten 

verder gebruikt is en nog wordt gebruikt. 
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Hoe functioneren? 

PRoF1.073, PRoF2.074 en PRoF3.075 verliepen op gelijkaardige wijze en voor het lopende 

project PRoF4.0 geldt hetzelfde. De ruime groep aan bedrijven en organisaties bestaat 

uit 170 leden en met hen wordt voor elk nieuw project een ‘brainwave’ gehouden. Uit de 

brainwave worden talloze nieuwe ideeën weerhouden om in een latere fase geclusterd 

te worden rond ‘sleutelwoorden’ die aan de basis zullen liggen van het eindproduct. Om 

het project uit te werken worden enkel direct betrokken bedrijven weerhouden. 

PRoF1.0 kreeg na de startvergadering de ziekenkamer als doelstelling, waardoor de 1ste 

brainwave de hospitalisatie als thema kreeg. In een brainwave gaan de deelnemers zich 

achtereenvolgens inleven in de verschillende protagonisten van het thema. Het scenario 

van de brainwave over hospitalisatie ontrolde zich met onder andere volgende inleefsitu-

aties: 

 Je wordt zelf patiënt. Je bent betrokken bij een ongeval. Je wordt met de zieken-

wagen naar het ziekenhuis gebracht en krijgt een kamer. Wat gaat er door je heen, 

waar heb je nood aan, wat mis je, …  

 Je bent de verpleger en wordt bij de pas binnengekomen patiënt geroepen. Wat 

heb je nodig om de juiste keuzes te kunnen maken en om de patiënt snel te ver-

plegen? Welk lopend werk moet je laten vallen? Hoe los je de herschikking van je 

prioriteiten op? 

 Je bent de directeur technieken of hoofd logistieke infrastructuur en krijgt regelma-

tig, zeker op stressmomenten of piekmomenten, kritiek over de werking van de 

technieken in de accommodatie. Wat wil je dringend veranderen, aanvullen, ver-

wijderen,… wat, waar en hoe wil je de technieken in de kamer aanpassen? 

 Als algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor de visie en strategische uitrol 

van het beleid. Waar wil je binnen 5 jaar staan? Neem in je strategie ook het per-

soneelsplan en de budgettaire mogelijkheden mee. 

 Je brengt (noodgedwongen) een ziekenbezoek aan je ‘ongelukkig’ familielid of 

vriend, vastbesloten niet lang te blijven in dat muffe ziekenhuis. Wat kan je toch 

langer dan een uur doen blijven? Wanneer zou je er niet of minder tegen opzien 

om een ziekenhuisbezoek te brengen? 

Op basis van bovenstaande inleefsituaties wordt transversale kennis opgebouwd over 

‘betere’ patiëntenzorg en ziekenhuisverblijf. Het resultaat was een wolk van +/- 2500 

ideeën die nadien in clusters werden samengebracht. Uit de brainwave voor PRoF 0.1 

werden volgende sleutelwoorden weerhouden: wellness, comfort, privacy, vereenza-

ming, … de clusterwoorden verduidelijken de dimensies die er toe doen, die prioritair 

zijn. 

                                                

73  Meer info http://www.kmopme.be/meeting-place/161-boone-international-innovatie-is-het-
sleutelwoord.html  

74  Meer info http://www.prof-projects.com/  
75  Meer info http://www.projecto.be/LeverancierDetail.aspx?lev=57334501&iart=T12275N0258XSOM  

http://www.kmopme.be/meeting-place/161-boone-international-innovatie-is-het-sleutelwoord.html
http://www.kmopme.be/meeting-place/161-boone-international-innovatie-is-het-sleutelwoord.html
http://www.prof-projects.com/
http://www.projecto.be/LeverancierDetail.aspx?lev=57334501&iart=T12275N0258XSOM
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De clusterwoorden of sleutels gaan daarna in een ‘box’ om in een latere bijeenkomst 

door een creatieve denkgroep verder uitgepuurd te worden. De creatieve groep, be-

staande uit een selectie van de deelnemers en aangevuld met externe experten, heeft 

de opdracht om met de sleutelwoorden iets te maken: een product, een design, … het 

resultaat is een creatief project. 

Het resultaat, het creatief project, wordt teruggebracht naar de grote groep – bij PRoF1.0 

waren dat een 70-tal organisaties en bedrijven. De creatieve groep licht het project toe 

en vraagt om reacties van de grote groep. Uit dit klankbordmoment komen opnieuw 

nieuwe ideeën en dit stimuleert de verdere ontwikkeling van het product. Na één jaar is 

er een aangepaste draft of prototype, het resultaat. Dit proces ‘van brainwave tot resul-

taat’ is al 3 keer doorlopen, het 4de project is lopend. 

PRoF2.0 startte met een brainwave over veroudering: stel je bent 25, wat zijn de behoef-

ten op vlak van comfort, wellness, ... stel je bent 35… 45… 55… 65… 75… 85… Telkens 

werden situaties en voorbeelden aangereikt… samen oud worden in een brainwave: 

behoeften op vlak van veiligheid, wellness, vereenzaming, gezondheid – gezichtsver-

mogen, gehoor, verplaatsingen – en hoe problemen oplossen zonder stigmatiserend te 

zijn (rolstoel, wandelstok, meubilair76). Uit de brainwave kwam een duidelijke vraag naar 

intergenerationele oplossingen. Mensen willen niet oud worden in een getto van leef-

tijdsgenoten. Het resultaat was dat er werd gekozen voor een ‘zorgkamer’ thuis in plaats 

van een bejaardenhuiskamer. PRoF 2.0 werd de ‘seniorenflat van de toekomst’ ge-

noemd (Imec, 2011). Meteen werd ook de bredere context meegenomen: wat met thuis-

zorg, ruimtelijke localisatie van zorgkamers rond dienstencentra (binnen de 10 km kan 

extra zorg verzekerd worden), enz. Er is ook een link gelegd met de context van verzui-

ling van de zorg: toekomstige generaties zijn minder zuil gebonden en shoppen diensten 

bij verschillende zuilen. Samenwerking dringt zich op en door de crisis ook afspraken 

rond geografische spreiding/verdeling. 

PRoF3.0 is een kamer voor personen met zorg geworden. Centraal staat comfort en niet 

stigmatiserende oplossingen. De wereld is hier de kamer, respect en vermijden van ver-

eenzaming de grote doelstelling. “De zorgkamer van de toekomst ziet er uit als een 

knusse, kleine studio. Het is een gezellige woning met veel licht, fraaie meubels, een 

gevoel van ruimte en een aangename atmosfeer. Toch gaat het om een kamer waar alle 

verzorgingsmogelijkheden aanwezig zijn. Maar met behulp van een doordacht ontwerp, 

nieuwe materialen en technologie zijn de medische en verzorgende factoren amper 

zichtbaar“ (Pauwels, 2013). De zorgbehoevende zal in zijn ‘intergenerationele woonlo-

cus’ ondersteund moeten worden door professionelen en door vrijwilligers. Professione-

len gaan meer diensten leveren. Vrijwilligers hebben andere behoeften/motieven dan 20 

jaar geleden (er moet iets tegenover staan, men wil opleiding, respect, inspraak, vergoe-

ding kosten,…). Daar waar vroeger de overheid de ‘zorg’ organiseerde, is er nu een gro-

tere inspraak van de burgers, zorgbehoevenden en zorgverleners. 

                                                

76  Voorbeeld: volkernmateriaal voor meubilair is sterk ziekenhuis gerelateerd. 
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PRoF4.0 is lopend (lente 2013) en details worden enkel gedeeld onder de deelnemers. 

Zoals in alle projecten geldt een non-disclosure overeenkomst tussen de deelnemers. 

Open innovatie is beperkt tot leden van consortium. 

Resultaten en succesfactoren 

De PRoF-producten – elk jaar staat er een nieuw prototype klaar - zijn inhoudelijk en 

commercieel een succes door tal van factoren waaronder de gebruikersgerichtheid van 

producten/diensten en de strategische keuzes en promotie. 

De open innovatie in de PRoF-projecten dankt zijn succes onder andere aan volgende 

factoren. 

 Resultaatgedrevenheid: er moet een resultaat zijn en liefst binnen het jaar, anders 

verlies je de interesse van de andere bedrijven 

 Duurzaamheid van initiatieven 

 Transparantie & vertrouwen tussen deelnemers 

 Durven dwars denken (moeilijk als het familiebedrijf is) 

 Steeds plan B achter de hand 

 Voordelen van KMO uitbuiten: flexibiliteit… 

 Steun van Agentschap Ondernemen 

 Het eerste project PRoF1.0 was meteen een succes: 140 geïnteresseerden en een 

breed pallet aan media woonden de voorstelling van de patiëntenkamer bij. Met 

het oog op een Europees forum werd het meterschap over het project gevraagd 

van Mevr. Windels, echtgenote van Europees President Van Rompuy 

 Het project PRoF1.0 is ook voorgesteld op Flanders Care, 8 juli 2010. 

3.3. Open innovatie Linear 

Wat? 

Linear is een open innovatieproject rond intelligente elektriciteitsnetwerken in Vlaande-

ren en hun impact op residentiële gebruikers. Linear staat voor Local Intelligent Net-

works and Energy Active Regions. In het project wordt bestudeerd hoe hernieuwbare 

energiebronnen (voornamelijk wind- en zonne-energie) in een distributienetwerk kunnen 

ingeschakeld worden alsook het sturen van de elektriciteitsvraag in functie van het elek-

triciteitsaanbod. Basisidee is om het energieverbruik zoveel mogelijk aan te passen aan 

de hoeveelheid energieproductie die op dat moment beschikbaar is. Met andere woor-

den, de wasmachine laten starten als de energieprijs laag is doordat er veel hernieuwba-

re energieaanbod op dat moment aanwezig is. 

“Linear is een grootschalig project rond intelligente elektriciteitsnetwerken in Vlaanderen. 

Het kadert in het actieplan 'Vlaanderen in Actie' van de Vlaamse overheid, die het project 
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financiert. Linear is een samenwerkingsverband van een twintigtal partners, waaronder 

Eandis, Infrax, KU Leuven, het studiecentrum VITO en enkele industriële partners. Ook 

de VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, steunt het onder-

zoek”. Bron http://www.linear-smartgrid.be  

Linear is gestart met onderzoek en conceptontwikkeling, gevolgd door tests op laborato-

riumschaal, om te eindigen met een veldtest op reële schaal. In de eerste fase wordt de 

technische haalbaarheid getest bij een beperkt aantal gebouwen. In de tweede fase van 

de veldtest wordt dit uitgebreid met een honderdtal huishoudens. De derde fase situeert 

zich op wijkniveau. 

Lokale intelligente netwerken verbinden verschillende verbruikers, kleinschalige produ-

centen en steunen op samenwerking (kennisdelen) tussen de verschillende betrokken 

producenten, dienstenleveranciers en consumenten. 

Wie? 

Hieronder beschrijven we de leden van de samenwerking in het algemeen, de initiatief-

nemers en de lead in het bijzonder. 

Deelnemers 

Linear is een samenwerkingsplatform van kenniscentra (KU Leuven, VITO, IMEC, Ener-

gyVille, IBBT/iMinds), bedrijven en hun federaties (Belgacom, Eandis, Fifthplay, Infrax, 

Laborelec/GDF Suez, Miele, Siemens, EDF Luminus, Viessmann, Telenet, VOKA, Ago-

ria, SGF) en de overheid (IWT, EWI, VREG, Vlaanderen in actie). Smart Grids Flanders 

SGF is een platform van/voor bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de ontwik-

keling van energienetwerken van de toekomst. 

De kenniscentra vullen elkaar aan met expertise en de ervaring leert dat om mee te spe-

len op Vlaams, Belgisch, maar vooral Europees niveau er een grote nood tot samenwer-

king is. VITO is op zich geen partner van gewicht ten opzichte van bijvoorbeeld TNO, 

maar een consortium van relevante SOCs77 (eventueel aangevuld met andere kennis-

centra) gegroepeerd rond EnergyVille zou als structuur wel een gelijkwaardige (te-

gen)speler zijn. 

De bedrijven zijn in belangrijke mate complementair en elkaars toeleverancier of klant. 

Bij de bedrijfsorganisaties is deelname niet altijd evident, er moet immers sector-

overschrijdend gewerkt worden. Het individueel belang moet immers samengaan met 

het collectief belang. 

De overheid, via het IWT,78 participeert met het instrumentarium voor O&O en onder-

steuning van open innovatie. 

                                                

77  Strategische onderzoekscentra (VITO, IMEC, IBBT/iMinds, VIB). 
78  De 4 onderzoekspartners in Linear worden via IWT voor 9,5 miljoen euro gefinancierd over de 5,5 jaar 

looptijd van het project. De industriële partners financieren hun eigen mensen en investeringen voor een 

http://www.linear-smartgrid.be/
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Initiatiefnemers 

Het betreft een gezamenlijk initiatief van kenniscentra met VITO en KULeuven (samen 

EnergyVille) als trekker en bedrijfsorganisaties waarvan Voka en Agoria als belangrijke 

partners.  

Leadorganisaties? 

De trekkers van het Linear project zijn initiatiefnemers, zij zetten een koepelstructuur op 

waar bedrijven en belanghebbenden zich kunnen bij aansluiten. 

Deelnemende bedrijven zijn actiever naarmate ze meer belanghebbend zijn in de fase 

van het project. Kenniscentra activeren bedrijven in hun netwerk wanneer dit voor de 

projectfase interessant is. Een bedrijf dat zo is aangezocht is Fifthplay. 

Fifthplay79 is een dochter-KMO van Niko met een 30-tal werknemers, 15 in O&O en 15 

productontwikkelaars. Als KMO is fifthplay meer wendbaar en flexibel om in te spelen op 

de marktvraag, fifthplay wordt gedreven door de marktvraag en is gericht op toegepast 

onderzoek. Voor basisonderzoek kan fifthplay steunen op de O&O van Niko. Fifthplay 

koopt ook O&O in van derden, het is formeel een B2B-contract, met name inkopend 

open innoveren. 

Fifthplay is opgericht in 2007 en ontwikkelde de gateway of modem voor home monitor 

(security) toepassingen die door Electrabel gecommercialiseerd werden in de vorm van 

de Smart Energy Box, Niko produceerde de schakelaars. Fifthplay is ook de ontwikke-

laar van onder andere NUVONET80, een informatieplatform in Sint-Niklaas.81 

Fifthplay participeert in Linear met EnergySmart, een software programma dat het ener-

giegebruik registreert en kan analyseren. 

Voor Fifthplay is een product een dienst82 en innovatie noodgedwongen en gewild open 

innovatie, die verder gaat dan technologische ontwikkelingen. Elk nieuw product of 

dienst is deel van een businesspakket, van ontwikkeling tot marktstrategie. Werknemers 

zijn dan ook ruimer betrokken bij het bedrijf dan enkel binnen hun vakgebied. Werkne-

mers moeten flexibel zijn, open, innovatiegericht en meedenken met de bedrijfsstrategie. 

Elke technische innovatie is omkaderd met sociale innovatie en dit op dubbel niveau. 

Intern sociaal innovatief, door een mensgerichte werk- en arbeidsorganisatie (horizontale 

structuren, dynamische groepen, open communicatie), en extern sociaal innovatief door 

de gerichtheid op maatschappelijke noden, zoals healthcare, smart cities, energie-

                                                                                                                                            

waarde van 32 miljoen euro. Op deze manier is Linear niet alleen een kennishefboom maar ook een fi-
nanciële hefboom voor de be-trokken partners en maatschappij. 

79  Website ifthplay (business unit Energy Management): http://www.fifthplay.com/energy-management  
80  https://www.nuvonet.be/  
81  https://www.electrabel.be/nl/particulier/gas-elektriciteit-stroom-leverancier-prijs-energie/smartenergybox  
82  Zie ‘Van je product een dienst maken’, Interview met prof. Henry Chesbrough; SERV-bericht 2012 jg. 27 

nr. 2, blz. 6. 

http://www.fifthplay.com/energy-management
https://www.nuvonet.be/
https://www.electrabel.be/nl/particulier/gas-elektriciteit-stroom-leverancier-prijs-energie/smartenergybox
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efficiënte toepassingen,83 milieubewuste keuzes, enz. De bedrijfsvisie is samen te vatten 

als mensgericht duurzaam ondernemen. 

Wanneer ontstaan? 

Het denkproces over Linear is ontstaan in 2008 en geconcretiseerd in 2009. In 2010 is er 

ondersteuning gekomen door het creëren (op initiatief van o.a. VOKA en VITO) van 

Smart Grids Flanders,84 een kennisnetwerk dat thematisch is opgedeeld om initiatieven 

te ondersteunen, mee te initiëren en de waardevolle resultaten ervan breed te versprei-

den naar de brede industrie. SGF is opgericht op 1 april 2010 en van in het begin nam 

Linear een centrale plaats in, in het onderdeel (themagroep) ‘home intelligence’. 

Hoe functioneren? 

Linear is in hoofdzaak een technologie-centrisch kennisplatform op basis van een net-

werk van leden. Alle leden brengen kennis in met het oog op het uitbouwen van slimme 

energienetwerken. Kennisdelen tussen de Linear-partners is in principe gratis – los van 

het lidmaatschap van het netwerk (door bijdrage in cash en/of natura) waarmee logistie-

ke kosten betaald worden – en iedereen wordt gestimuleerd om ideeën te delen. Het 

kennisdelen wordt geregeld volgens contracten tussen partners en IWT, bijkomende 

partners dienen voldoende inbreng te hebben en goed gekeurd te worden door de stuur-

groep. Onderzoek en ontwikkeling van producten en diensten gebeurt door de partners 

afzonderlijk of in bi- of multi-verbanden op basis van de vastgelegde scope. Hierbij tre-

den de onderzoekspartners in eerste instantie op als mediator om tot een gemeen-

schappelijke scope te komen. Vervolgens leveren zij via onderzoek inzichten aan, stellen 

functionele specificaties op, werken het ecosysteem uit, ontwikkelen waar nodig oplos-

singen voor de ontbrekende schakels in het ecosysteem en coördineren de activiteiten 

tussen de partners. Hierbij wordt voor iedere partner een ruimte gecreëerd voor zijn ei-

gen O&O terwijl tegelijkertijd het consortium een ecosysteem voorziet bestaande uit een 

testplatform, praktische ondersteuning en evaluatie. Het Linear ecosysteem omvat niet 

enkel een consortium van partners, maar ook een technologisch platform, innovatieve 

marktconcepten, een operationele validatie en een evaluatie van de gebruikersaccepta-

tie door meer dan 200 gezinnen. Het verwerven van expertise van collega-bedrijven in 

het netwerk gebeurt door het inkopen van kennis of vindingen. Intellectuele eigendom of 

IP-gerelateerde aspecten worden met professionele organisaties geregeld, formeel. 

Vanuit de inzichten ontstaan uit de interactie tussen de partners in het consortium groei-

                                                

83  Efficiënt = verbruiken wanneer vlot beschikbaar, dit is meestal meer in kWh maar zou in een aangepaste 
markt goedkoper moeten zijn in euro (Voorbeeld. Paasmaandag: meer productie dan verbruik is pro-
bleem voor netstabiliteit). 

84  Smart Grids Flanders is een platform van bedrijven en organisaties, betrokken bij de ontwikkeling van de 
energienetwerken van de toekomst. Het Vlaams smart Grids platform VSGP verenigt nu al meer dan 100 
spelers op de markt van slimme energienetten. Het gaat om energieproducenten (Electrabel, SPE-
Luminus, Nuon), netwerkbeheerders (Eandis, Infrax), bedrijven uit de industrie (vb. Telenet, Belgacom, 
Fifthplay, Alcatel-Lucent, EnergyICT, Accenture, ...), beroepsorganisaties (vb. Voka, Agoria, ...) en ken-
nisinstituten (VITO, Imec, IBBT, ...). Het platform zoekt ook steun bij het IWT. Doel is om een gemeen-
schappelijke visie en strategie uit te werken rond Smart Grids en de belangen van de spelers behartigen 
bij overheid en regulatoren. Het platform wil dat er op grote schaal kan getest worden en dat projecten 
binnen dat kader worden ondersteund. 
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en ook samenwerkingsverbanden die buiten de projectscope vallen en vertaald worden 

in B2B contracten. 

Zowel Linear als Smart Grids Flanders worden door de bezielers gezien als ecosys-

temen - een ecosysteem in de betekenis van evenwichtige wisselwerking tussen alle 

betrokkenen - van elkaar aanvullende partners. In functie van de evolutie van het eco-

systeem komen bedrijven als Miele en Viessmann in beeld om hun end to end oplossin-

gen in te brengen en zo het ecosysteem uit te breiden. 

Resultaten en succesfactoren 

De producten en diensten binnen Linear zijn stapsgewijs ontwikkeld: van de smart inter-

face box voor de warmteboiler tot de Smart Energy Box. 

“Het netwerk van slimme toestellen wordt draadloos gecontroleerd en aangestuurd via 

de 'home gateway'. De gateway vormt de verbinding tussen de Linear installatie bij u 

thuis en de buitenwereld. Het is enerzijds in staat om draadloos te communiceren met de 

toestellen bij u thuis. Zo kan de gateway toestellen aan en af zetten van op afstand, hun 

status opvragen (bevat de boiler nog voldoende warm water?) en meetgegevens verza-

melen. Anderzijds is de gateway in staat om via internet te communiceren met de Linear 

server, die uw Linear installatie en die van honderden andere woningen aanstuurt via 

controle-algoritmes”. Bron http://www.linear-smartgrid.be  

De rol van de kenniscentra en de intermediaire organisaties is voor de ontwikkeling van 

Linear en Smart Grids van groot belang, het zijn de hefbomen van de projecten. 

De formule van kennisdelen via een netwerk, naast producten en diensten ontwikkelen 

in een gemeenschappelijke scope en in B2B-samenwerkingen, is voor deze projecten 

zeer succesvol. 

De netwerken en samenwerkingsverbanden zijn ecosystemen of evenwichtige wissel-

werkingen op zich, de deelnemers zijn complementair. 

3.4. FISCH 

Wat? 

‘Flanders Innovation Hub for Sustainable CHemistry, kortweg vzw FISCH wil innovaties 

rond duurzame chemie versterken en versneld naar de markt brengen, om zo het transi-

tieproces naar duurzame chemie in Vlaanderen te versnellen. De Vlaamse Regering 

heeft vzw FISCH erkend als competentiepool’.85 

Met FISCH wordt er een nieuwe vorm van competentiepool opgezet, waarbij netwerking 

centraal komt te staan. Men spreekt ook van ‘lichte structuur’ of ‘innovatieknooppunt’ 

omdat bij deze projecten het eigen onderzoek niet centraal staat en soms zelfs bewust 

                                                

85  http://www.ewi-vlaanderen.be  

http://www.linear-smartgrid.be/
http://www.ewi-vlaanderen.be/
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afwezig is. FISCH heeft de opdracht om een platform voor open innovatie op te zetten – 

een innovatieknooppunt86 - voor de transitie naar een duurzame chemische sector. Con-

creet: het identificeren, stimuleren en katalyseren van innovatie voor duurzame chemie 

in Vlaanderen. De klemtoon ligt in het samenbrengen van multi-disciplinaire partners op 

het vlak van kennis en innovatie, wat moet bijdragen tot het verlichten van onze maat-

schappelijke problemen en tot de valorisatie van economische opportuniteiten. Vandaar 

de term ‘innovatieknooppunt’. 

FISCH-principes van open innovatie: 

 Samenwerken met verschillende kenniscentra/disciplines 

 Regionale verankering en lokale valorisatie 

 Maatschappelijke betrokkenheid (sociale innovatie) 

Centrale doelstelling: “de transitie naar Duurzame chemie stimuleren via de realisatie 

van duurzame waardeketens op basis van nieuwe business modellen, producten & pro-

cessen” (Dieryck & Van Havenbergh, 2013). 

FISCH ondersteunt innovatieprojecten van idee tot fondsenwerving door: 

 Innovatiemogelijkheden te identificeren, 

 Specifieke kennis opsporen en partners samen brengen 

 Projectaanvragen (subsidieaanvragen) ondersteunen & fondsen zoeken 

 Potentiële innovatie-infrastructuur zoeken 

 Uitbouwen van een open innovatie platform en netwerk. 

FISCH ondersteunt en katalyseert kennisdelen en samenwerking tussen bedrijven, maar 

doet zelf geen onderzoek in tegenstelling tot gelijkaardige competentiepolen of lichte 

structuren zoals Flanders Drive.87 

De aard van de FISCH-projecten situeert zich tussen basisonderzoek en productie. Af-

hankelijk van het type project – of de stap in het innovatietraject – wordt er beroep ge-

daan op ondersteunende instrumenten van de Vlaamse overheid, voor innovatie in het 

algemeen en open innovatie in het bijzonder. IWT-, AO- en TINA-steunmaatregelen 

vormen voor open innovatie – centraal in alle projecten van FISCH - de meest verwante 

biotopen met steunmaatregelen in de valorisatietunnel. 

                                                

86  ViA: innovatieknooppunten hebben tot doel een transformatie te bewerkstelligen in domeinen als groene 
energie, groene mobiliteit en logistiek, eco-innovatie, zorginnovatie en sociale innovatie. 

87  “Flanders’ DRIVE richt zich tot de voertuigindustrie met: ondersteuning bij het opzetten van onderzoeks-
projecten; visibiliteit en participatie in een nationaal en internationaal kennisnetwerk; toegang tot geavan-
ceerde onderzoeksinfrastructuur en testbanen; hulp bij technologische problemen; toegang tot kennis, 
evenementen, contacten, opleidingen enz.; en er worden competenties opgebouwd vanuit de noden van 
de industrie”. http://www.flandersdrive.be/home  

http://www.flandersdrive.be/home
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Figuur 1  FISCH will bridge the ‘Valley of Death’ 
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Bron: (Dieryck & Van Havenbergh, 2013) 

Innovatie wordt breed gedefinieerd als innovatie van grondstoffen (behoefte aan alterna-

tieve grondstoffen, meer efficiënt gebruik van mineralen), innovatie van processen (nood 

aan veiligere en omgevingsvriendelijke processen, die grondstof- en energie-efficiënter 

zijn), innovatie van producten (absoluut beheersen van afval en voorkeur voor duurzame 

producten in plaats van single use).  

Wie? 

Hieronder beschrijven we de leden van de samenwerking algemeen, de initiatiefnemers 

en de lead in het bijzonder. 

Deelnemers 

FISCH is een netwerk waar grote en kleine chemie- of chemiegerelateerde bedrijven en 

kenniscentra deel van uitmaken. Leden zijn (groeiend): Agfa, AvoRe, Balta, BASF, Bay-

er, Bio Base Europe, Centexbel, Chemstream, Chemtrix, Cytec, EcoSynth, essenscia, 

Janssen pharmaceutical companies of Johnson & Johnson, KULeuven, Govi, Indaver, 

Matthys group, Flanders PlasticVision, P&G, Proviron, Recticel, SIM, Solvay, Taminco, 

Tessenderlo group, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, VITO, 

VUB. Met de ledenbijdrage wordt de noodzakelijke 20% bijgepast om de basiswerking te 

financieren. 
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Op basis van probleemstellingen en lastenboeken binnen open consortia worden nieuwe 

partners aangezocht, met calls for partners.88 

Initiatiefnemers 

FISCH is een gezamenlijk initiatief van de Chemische industrie – getrokken door de fe-

deratie essenscia - en de Vlaamse overheid in het kader van het Nieuw industrieel be-

leid. 

Leadorganisatie 

Lead van FISCH is essenscia. Leadorganisatie binnen de verschillende activiteitsdomei-

nen kunnen bedrijven of kenniscentra zijn. Lead of trekker is de organisatie die het pro-

bleem/opportuniteit op de agenda zet. 

Wanneer ontstaan? 

FISCH is opgericht op 1 maart 2012, voorafgegaan door onder andere89 een haalbaar-

heidsstudie op vraag van essenscia (met actieve ondersteuning van VITO) en in het ka-

der van een IWT-project. Vraagstelling was of een competentiepool voor de chemiesec-

tor zinvol kon zijn en welke structuur best passend was. Er zijn afwegingen gemaakt 

tussen een SOC-structuur en een competentiepool. Uiteindelijk is gekozen voor een 

nieuwe benaming, lichte structuur, omdat de missie en doelstellingen specifiek zijn. Met 

het oprichten van een lichte structuur had men de bedoeling om kennis samen te bren-

gen in een netwerk, zonder zelf onderzoek te doen.90 Nog meer specifiek is de benaming 

‘Innovatieknooppunt’ omdat FISCH de bedoeling heeft om verschillende sectoren en 

disciplines met elkaar te verbinden, wat moet bijdragen tot het verlichten van onze maat-

schappelijke problemen en tot de valorisatie van economische opportuniteiten. Centraal 

in het innovatieknooppunt – opgericht in het kader van het nieuw industrieel beleid NIB – 

is de transformatie naar een duurzame industrie. 

Hoe functioneren? 

Alle FISCH-projecten werken volgens een open innovatie model: (1) vorming van een 

open programmaconsortium, (2) vorming van een gesloten project consortium, (3) op-

stellen van een lastenboek, (4) toekennen van uitvoerders via een Request For Proposal 

(RFP) om competentieclustering te bekomen. 

                                                

88  http://www.fi-sch.be/nl/call-for-projects/  
89  In ruimere zin is het FISCH-project ontstaan uit een “iteratief multi-actor proces” en analyse, gestimu-

leerd door de sector (essenscia) sinds 2006: survey, interviews, workshops, enz. met bedrijven en ken-
nisinstellingen; IWT-haalbaarheidsstudie, SGI, iRG en actieve ondersteuning door de overheid; cluste-
ring van kennis, strategieën en drang naar creëren van nieuwe business. (Dieryck & Van Havenbergh, 
2013). 

90  Voor meer informatie, zie bijlage 14. 

http://www.fi-sch.be/nl/call-for-projects/
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FISCH zet strategische open innovatie platformen op rond verschillende thema’s of acti-

viteitsdomeinen.91 De medewerkers van FISCH zijn makelaars en managers van pro-

gramma’s. De programma’s ontstaan in 4 stappen: 

1ste stap. Roadmaps schrijven samen met de bedrijven rond een bepaalde problema-

tiek/opportuniteit, zoals wat is er beschikbaar aan technologie, welke competenties zijn 

er, wat is belangrijk voor Vlaanderen? Strategisch gaat het om “het gebruik van road-

maps om de gehanteerde Innovatieprogramma’s te kunnen kaderen en om een visionai-

re keuze voor middellangetermijn mogelijk te maken: (1) bepalen van economische rele-

vantie voor Vlaamse bedrijven, (2) bepalen van de technische competentie of het 

ontbreken ervan (gap analyse), (3) trend analyse, (4) portfolio management over de in-

novatieprogramma’s” (Dieryck & Van Havenbergh, 2013). 

2de stap. Netwerken van organisaties zoals kenniscentra en bedrijven opzetten rond een 

thematiek, met bedrijven uit aanverwante sectoren waarvan men verwacht dat zij een 

bijdrage tot probleemoplossing kunnen bieden. 

3de stap. Open consortia van bedrijven die ideeën uitwisselen, problematiseren, opportu-

niteiten identificeren, … en een lastenboek maken waarin wordt aangegeven wat het 

probleem of de opportuniteit is. Bedrijven kunnen in een sfeer van vertrouwen informatie 

uitwisselen en informeel afspraken over een Non Disclosure Agreement NDA en/of een 

‘lichte’ contractformule uitwerken. In deze open innovatie zijn formele afspraken niet al-

tijd noodzakelijk. Rond een probleem of opportuniteit worden potentiële leveranciers en 

klanten van het ‘probleem/opportuniteit’product samengebracht. Deze stap is informatief 

en prospectief, in lijn met de roadmap. Bedrijven krijgen zo toegang tot een breed net-

werk en potentionaliteiten op vlak van projectvoorstellen en mogelijke onderzoekscon-

cepten. Hier komt er toegang tot projectniveau. Voorwaarde is wel dat men bij toetreding 

tot het projectniveau (betalend) lid is van FISCH en instemt met een beperkte verklaring 

van confidentialiteit. Open consortia meetings bestaan uit een plenaire brainstorm met 

bedrijven in en buiten de chemiesector. Bedrijven kunnen individuele voorstellen doen of 

gezamenlijk in een cluster. Ook kenniscentra kunnen projectvoorstellen formuleren. 

4de stap. Gesloten consortia hebben een corporatieve structuur met een beperkt aantal 

bedrijven die een oplossing gaan uitwerken voor het geïdentificeerde probleem of oppor-

tuniteit. Een gesloten consortium bestaat op projectniveau uit minimum 3 bedrijven die 

een gezamenlijk of collectief project met toegevoegde waarde formuleren. Een aantal 

aspecten wordt dan vastgelegd zoals de specificaties van het projectthema, de partici-

panten, de evaluatiemethodiek voor potentiële uitvoerders van het project en de privile-

ges van de participanten. Ook de deelnamevoorwaarden worden vastgelegd: cofinancie-

ring (cash of natura), project indiening, project opvolging, IP en privacy-instemming. Er 

wordt eventueel een request for proposal gelanceerd waar ook kenniscentra (als onder-

zoekspartner) kunnen op intekenen. In deze fase worden projectcontracten en NDAs 

opgesteld. Op beide vlakken, zowel bij de modelcontracten als bij de model NDAs, is er 

nood aan goede modelvoorbeelden. 

                                                

91  Aangestuurd door 6 VTE, voor 80% gesubsidieerd en 20% cofinanciering door de industrie. 
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Resultaten en succesfactoren 

FISCH is een open innovatie platform rond 7 activiteitsdomeinen met volgende realisa-

ties een jaar na de opstart:92 

 Micro-algen, miniatuur chemiefabriekjes van de toekomst 

 Roadmap in opbouw 

 Vlaams Algen Platform: Flemish Algae platform (opgestart) 

 OMEGA EXTRACT: project in voorbereiding 

 Valorisatie van nevenstromen, afval wordt grondstof 

 Roadmap in voorbereiding 

 Symbioseproject gestart 

 Polymeer kringlopen, kunststoffen oneindig hergebruiken 

 Roadmap in opbouw 

 Alfibond-project uitgeschreven (3 industriële partners, 2 productontwikke-

laars) 

 Verschillende andere projecten in discussie 

 Microprocestechnologie, hoe kleiner hoe efficiënter 

 Roadmap in opbouw 

 Systemisch project POAT: valorisatieproject 

 Open consortium meeting  

 Hernieuwbare chemicaliën, de kracht van de natuur gebruiken 

 Roadmap in opbouw 

 Carboleum-project opgestart (3 industriële partners & 3 academische uit-

voerders) 

 Bio-aromaten project in voorbereiding 

 Glutamic acids project in voorbereiding 

 Non-branched bio alcohols-project uitgeschreven 

 Zoektocht naar bio-gebaseerde vervangers voor parafinetypes 

 Scheidingstechnologie, hoe zuiverder hoe beter 

 Roadmap in opbouw 

 Industriële projecten in discussie 

 Kennistools, kennis is macht 

 Raodmap on hold 

 SUSCHEM compasproject ingediend (test duurzaamheid) 

 Project rond de ontwikkeling van een QSAR-tool ingediend 

                                                

92  Bron: intern document FISCH februari 2013 
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Gezien FISCH nog maar amper een jaar actief is, zitten de meeste activiteitsdomeinen 

nog in de eerste stappen. FISCH-netwerken werken probleem- of opportuniteitsgedre-

ven. 

Drempels zijn er vooral bij traditionele bedrijven die moeilijk uit hun sector breken, waar-

door sectoroverschrijdend samenwerken nog geen evidentie is. Het lateraal denken, 

over verschillende domeinen heen, is nog niet ingeburgerd. 

De bedrijfsgrootte speelt soms een rol, maar veel hangt af van het projecttype. Zo is er 

een project in opstart met 5 KMO’s en die vinden zich goed in evenwicht, hun niveau van 

bijdrage is evenwaardig, de contracten zijn aangepast. Probleem is soms wel de beperk-

te mankracht, een KMO met 5 werknemers kan moeilijk iemand vrijmaken om op het 

FISCH-project te zetten. In KMO’s is de kritische massa te klein. Het is dan zaak om 

heel goed de meerwaarde van het project aan te tonen om de te overtuigen. 

Succesvolle projecten zijn projecten waar aanverwante disciplines samen in een project 

stappen. Noem het ketenprojecten zoals in het geval van Carboleum: Cargill93 levert de 

grondstoffen, Taminco94 converteert deze grondstoffen tot eindproducten of B2B-

tussenproducten en 95Ecover produceert marktklare producten.  

Samenwerking met kenniscentra is een ‘versnelling’ hoger gaan. FISCH kiest om vooral 

samenwerking tussen bedrijven op te zetten, gesteund door kenniscentra. Dit is een an-

dere aanpak dan bijvoorbeeld het Nano4health-project waar vooral kenniscentra de trek-

kers zijn, waaronder IMEC. 

Het FISCH-project wordt in het kader van een OESO-studie over ‘Smart Specialisation in 

Flanders’ meer uitvoerig beschreven door de Technopolis Group (van Til & van der 

Auwera, 2013). 

3.5. LabR4 

Wat? 

LabR4 is de koepelnaam van een state-of-the art laboratorium, bestaande uit drie in-

house partners: 'Lab Nuytinck', 'Pathlicon' en 'AnaBioTec'. 

LabR4 is intensief op zoek naar samenwerking met externen, maar ondervindt daarbij 

veel moeilijkheden. Deze case beschrijft de zoektocht naar open innovatie. 

LabR4 levert een breed spectrum van diagnostisch, medisch en farmaceutisch onder-

zoek en is, in dit opzicht, het laboratorium van de toekomst en een strategische partner 

voor zowel artsen, ziekenhuizen en hun patiënten, als voor de farmaceutische industrie 

en voor academische en onderzoeksinstellingen. 

                                                

93  http://www.cargill.be/nl/index.jsp  
94  http://www.taminco.com/  
95  http://ecover.be/  

http://www.cargill.be/nl/index.jsp
http://www.taminco.com/
http://ecover.be/
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De drie bedrijven worden geleid door een deels overkoepelend management en vanuit 

de verschillende disciplines is de bedrijfsleiding lid van verschillende beroepsverenigin-

gen, waaronder FlandersBio. Het FlandersBio-netwerk brengt bedrijven met innovatieve, 

R&D-gedreven activiteiten in life sciences - bedrijven die bijvoorbeeld biofarmaceutische, 

medische technologieën of agrarische of industriële biotech-producten ontwikkelen – 

samen. Het netwerk telt bedrijven met productie-activiteiten in Vlaanderen en academi-

sche onderzoeksinstituten, en aanbieders van kapitaal, diensten en technologieën uit de 

life sciences gemeenschap. 

Labo Nuytinck werkt samen met verschillende kenniscentra, zoals VIB en de VUB en er 

is kennisuitwisseling met leveranciers. 

AnaBioTec heeft eveneens een goede partner gevonden in VIB en werkt daarenboven 

samen met de UGent. 

Aan de kant van Labo Nuytinck en AnaBioTec, is er momenteel geen samenwerking met 

externe bedrijven, maar deze is toch zeer gewenst. Zo is er de denkpiste om meer sa-

menwerking te realiseren met de artsen. Artsen hebben behoefte aan verstaanbare ana-

lyserapporten om met hun patiënten te communiceren. Gezondheidsinformatie op inter-

net heeft nood aan kwaliteitslabels. Informatie over preventie in de gezondheidszorg 

moet beter omkaderd worden, joggen is alleen maar gezond als het voor een op de jog-

ger aangepaste manier gebeurt. 

Pathlicon heeft sinds de opstart in mei 2012 een samenwerking afgesloten met Roche 

Diagnostics en Fresco Consult en streeft er, net zoals de twee andere bedrijven, naar 

om met (meer) externe partners/bedrijven in een samenwerking te kunnen stappen. 

Wie? 

Deelnemers 

Op dit moment is er nog geen open innovatie met externe bedrijven, maar in tal van situ-

aties ervaren de drie bedrijven een grote behoefte tot samenwerken. 

LabR4 werkt wel samen met kennisinstellingen, onder andere in het kader van O&O-, 

SBO- en TBM- projecten van het IWT. 

Leadorganisatie 

Labo Nuytinck96 is een medisch laboratorium dat de arts, naast analyses bezorgen, ook 

wil ondersteunen bij zijn beslissingsproces bij diagnose en behandeling van zijn patiënt 

(shared decision) en zo een bijdrage wil leveren tot een betere gezondheidszorg. 

Uit de bedrijfsmissie spreekt een uitgesproken engagement voor een brede gezond-

heidsaanpak. 

                                                

96  www.nuytinck.com  

http://www.nuytinck.com/
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“Labo Nuytinck stelt zich tot doel de arts bij te staan in zijn beslissingsproces bij diagno-

se en behandeling van zijn patiënt (shared decision) en daardoor een bijdrage te leveren 

tot een betere gezondheid van de gemeenschap in Oost- en West-Vlaanderen”. Bron 

www.nuytinck.com  

Sociale innovatie – in de betekenis van innoveren in de manier waarop we samen leven, 

wonen, werken, onderwijs genieten, participeren aan onze samenleving enz. – is voor 

Labo Nuytinck de trigger om zijn producten en diensten te innoveren en dit bij voorkeur 

in een model van open innovatie. 

Om bovenstaande doelstelling te verwezenlijken wil het bedrijf doelgericht samenwerken 

met aanverwante disciplines. In eerste instantie zijn twee nevenbedrijven opgericht om 

een meer geïntegreerde service te kunnen leveren: AnaBioTec en Pathlicon. 

Anabiotec levert analytische diensten aan biotechnologie- en farma-bedrijven en vali-

deert onder andere de merkers die gebruikt worden bij opsporing van kankerdeteminan-

ten in DNA of eiwitten. 

Pathlicon is een laboratorium voor anatoompathologie en moleculaire diagnostiek en wil, 

als derde pijler in LabR4, een brug slaan tussen diagnose en therapie, met name door 

analyse en validatie van biomerkers voor specifieke patiëntengroepen. Dit is bijvoorbeeld 

zo bij analyses van bot en weke delen. Pathlicon ziet bepaalde afwijkingen regelmatig 

terugkeren bij botkanker en voelt de nood tot intense samenwerking met farma-bedrijven 

voor het ontwikkelen van geneesmiddelen en met diagnosebedrijven voor het ontwikke-

len van testkits. 

Door intense samenwerking kan er in een vroeg stadium worden ingegrepen en onder-

steunen de diensten van de drie bedrijven elkaar. Eind 2013 worden de drie bedrijven in 

hetzelfde gebouw gehuisvest om een nog intensere en efficiëntere samenwerking te 

kunnen opzetten. 

Wanneer ontstaan? 

LabR4 is gericht op open innovatie vanuit zijn betrokkenheid op sociale innovatie en 

vanuit een duidelijke visie op evoluties in de medische dienstverlening. Het bedrijf ziet 

een verschuiving van klassieke gezondheidsdiensten naar outcome-gerichte en geper-

sonaliseerde zorgpaden, gedragen door patient/consumer empowerment. De gezond-

heidszorg evolueert naar ‘stratified & personal healthcare’. Deze evolutie is merkbaar 

binnen het medisch terrein, de farmacologie en de pathologie. De respectievelijke voor-

beelden zijn illustratief voor het betreffende domein. 

Concreet kunnen op medisch vlak bijvoorbeeld seriële bloedonderzoeken vanuit mense-

lijk en economisch oogpunt beter ingepast worden in een zorgtraject. In het kader van 

suikerziekte kan dit ingebouwd worden in een zorgpad om amputaties te voorkomen. Het 

is dan de outcome – voorkomen van amputaties – die het medisch testen van het bloed 

stuurt, in combinatie met andere gezondheid-ondersteunende producten en diensten. 

Gezonde voeding en een actieve levensstijl maken daar deel van uit. De patiënt heeft 

daarin een beslissende positie. 

http://www.nuytinck.com/
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Op het farma-terrein komt er een evolutie van blockbusters – medicijnen die voor ieder-

een gelijk werken en/of worden voorgeschreven – naar meer gepersonaliseerde medica-

tie. Door het ontwikkelen van biomerkers (sommigen worden nu al terugbetaald door het 

RIZIV) en door gebruik te maken van meer gerichte diagnostische technieken, kan bij-

voorbeeld borstkanker op een meer gepersonaliseerde wijze behandeld worden. Daar 

waar er tien jaar geleden een standaard behandeling was waarbij men na 3 maand 

standaard therapie door ‘empire’ en ‘trial and error’ een vervolgtherapie opstelde, kan 

men nu vooraf weten of een bepaalde therapie zal aanslaan of niet, door de biomerkers. 

In de toekomst worden nog meer merkers ontwikkeld en zal ook de terugbetaling zich 

aanpassen. Er zal nog meer nadruk worden gelegd op een stratifiëring97 en een geper-

sonaliseerde behandeling. 

Op vlak van pathologie is er eveneens een evolutie naar patient/consumer empower-

ment, mensen willen weten wat er met hen aan de hand is en dit in een vroeg stadium. 

Extreem gezegd is een gezonde mens een mens die (nog) niet weet dat hij ziek is, maar 

het meer en meer wel wil weten van zodra de eerste tekenen zich manifesteren. Pathli-

con speelt hier graag op in door verder over de grenzen van de klassieke anatoompatho-

logie heen te denken en biedt snelle en accurate pathologische, histochemische én mo-

leculaire testen aan, aan alle geledingen en niveaus van de Belgische gezondheidszorg 

en in het buitenland. Bovendien investeert Pathlicon in innovatie en R&D, bijvoorbeeld.in 

het kader van de ontwikkeling van nieuwe biomerkers, en treedt dit laboratorium op als 

internationaal referentielabo met betrekking tot biomerkers en klinische validatie in een 

GLP-compliant omgeving. 

In de visie van LabR4 zal de personal healthcare of stratified healthcare het medisch 

handelen anders gaan sturen en van de patiënt een belangrijke decisionmaker maken, 

m.a.w. de zorgvrager maakt de keuzes. Voorbeelden zijn er in het buitenland. Zo krijgt 

een Hdhd-cliënt in Nederland een individueel budget en maakt deze zelf de keuze tus-

sen medicale aanpak en therapie. Ook het verfijnen en uitbreiden van klinische testen 

maakt meer keuzes mogelijk, bijvoorbeeld bij analyse van uitstrijkjes. 

Hoe functioneren? 

Op dit moment maakt LabR4 al gebruik van IWT-projecten en ondersteuning van het 

provinciaal innovatiecentrum. Projecten indienen is tijdsintensief en financieel eerder een 

nuloperatie, maar zij zijn zeker een hefboom bij innovaties. De overheid speelt – in haar 

keuze van ondersteuningsinstrumenten – hier een belangrijke rol. 

Resultaten en succesfactoren 

Voor ondersteuning en financiering van samenwerkingsverbanden met andere bedrijven 

zijn er op dit moment nog geen hefbomen gevonden. Een belangrijke drempel is het ge-

brek aan transparantie, waar welke bedrijven mee bezig zijn en met welke bedrijven 

aansluiting kan gevonden worden om de eigen innovatie ideeën samen mee te ontwikke-

                                                

97  Stratifiëring gebeurt om een onderscheid te maken in bijvoorbeeld patiënten die na de behandeling met 
chemoradiotherapie genezen zijn en zij die dit niet zijn. Zo kan de chirurgische ingreep enkel worden 
voorbehouden voor de patiënten die nog de actieve ziekte hebben. 
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len. De kern van het probleem – zeg maar drempels - bij samenwerkingsverbanden met 

grote bedrijven is het verschil in bedrijfsgrootte van de potentieel interessante partners. 

Grote bedrijven zijn voor KMO’s minder toegankelijk en bij onderhandelingen – zeker 

over IP en gebruikersrechten – staan zij met hun kleine onderzoeksgroep zonder juridi-

sche backing tegenover, zo niet grote onderzoeksgroepen, dan toch voor sterke juridi-

sche ondersteuning bij de grote bedrijven. Hulp bij deze drempel is voorlopig niet voor-

handen of toch niet gekend. TTO’s nemen die bemiddelingsrol bijvoorbeeld waar als het 

gaat om samenwerking met universitaire onderzoeksgroepen, maar niet voor samen-

werking tussen bedrijven. 

3.6. Open innovatie in de cases 

Op vlak van resultaten zijn de cases in dit onderzoek ‘good practices’, op één voorbeeld 

na waar nog geen samenwerking gevonden is. Deze laatste case geeft dan ook goed 

aan waar de drempels liggen voor KMO’s om tot samenwerking te komen. De 4 cases 

met open innovatie vertonen een aantal gelijkenissen, maar ook verschillen. De eerste 

twee cases in het onderzoek zijn een bottom-up initiatief van één of enkele bedrijven. 

Opmerkelijk zijn de sterke lead-organisaties en het complementair karakter van het sa-

menwerkingsconsortium. De open innovaties zijn van het type samenwerking binnen 

O&O en het ontwikkelen van een gezamenlijk product. De twee volgende cases ontston-

den top-down, op initiatief van een kenniscentrum of intermediaire organisatie. De open 

innovatie is meer B2B of inkopende innovatie, naast ook gezamenlijke strategie. 

De cases maken op verschillende wijze gebruik van het instrumentarium van de Vlaam-

se overheid voor open innovatie. 

De bottom-up initiatieven conceptualiseren eerst een strategie en een product en gaan 

dan kijken waar er aansluiting kan gevonden worden met overheidsinitiatieven. De trig-

ger van de open innovatie ligt voornamelijk bij de initiatiefnemers en de leadorganisatie. 

De initiatiefnemers voelen de nood tot samenwerking en zoeken eerst geschikte part-

ners. Een beroep op de steunmaatregelen van de overheid gebeurt maar in 2de instantie. 

Top-down initiatieven plaatsen zich van bij het begin in lijn met het innovatieprogramma 

van de overheid. Het beleid is hier in belangrijke mate trigger van de open innovatie pro-

jecten.  

De keuze voor top-down of bottom-up is niet zonder belang, de clusters werken volgens 

verschillende methodieken. Vooral de top-down benadering moet er voor zorgen om de 

link met de bedrijven niet te missen of te veel hooi op de vork te nemen en door de bo-

men het bos niet meer zien.98 

Samenwerkingsverbanden en clusters kunnen zeer verscheiden zijn in hun praktijkwer-

king en succesformules zijn niet steeds transfereerbaar. Wat wel inspiratie biedt zijn ca-

sestudies en hun gemeenschappelijke kenmerken op vlak van open innovatie. 

                                                

98  Capital D, de Design-poot van Brainport Eindhoven en een design cluster vanuit een top-down approach, 
raakte verstrik in de projecten. Wat waarnemers doet besluiten om clusters nooit vanuit een top-down 
benadering op te zetten. http://www.smallehaven.com/blog.html?gid=1&cid=032013&pid=89  

http://www.smallehaven.com/blog.html?gid=1&cid=032013&pid=89
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Wat de cases gemeenschappelijk hebben is: 

 De rol van de persoon van de ondernemer. Tijdens de vele gesprekken voor dit 

onderzoek verwezen verschillende bevoorrechte getuigen naar ‘ondernemende’ 

ondernemers in de leadorganisaties. De bedrijfsleiders van de leadbedrijven wer-

den als bijzonder actief en ondernemend omschreven 

 Samenwerkingsverbanden werken best interdisciplinair 

 Er worden win-win situaties nagestreefd 

 De innovatie is breed: product, proces, personeelsbeleid, … marketing 

 Een eerste samenwerking werkte als een trigger: dit smaakt naar meer, ik neem 

zelf initiatief 

 De onderneming is bekend met subsidies en intermediaire organisaties 

 De overtuiging dat lidmaatschap van federaties belangrijk is 

 Netwerken zijn hefbomen 

 Bij het kiezen van partners is men selectief: men zoekt naar complementaire be-

drijven. en niche spelers in hun branche. Men zoekt samenwerking met topbedrij-

ven 

 Betrokkenheid van de werknemers 

 Samenwerking uitbouwen tot consortium 

 Samenwerking met kenniscentra biedt voordelen 

 Vertrouwen is de basis van de samenwerking 

 Non-disclosure overeenkomsten leggen best afspraken juridisch vast 

 Samenwerken gebeurt op verschillende niveaus: kennisdelen via kennisplatform 

en samen ‘produceren’ in een consortium 

 Open innovatie moet kiezen voor groeisectoren 

 KMO’s hebben potentieel extra troeven door hun flexibiliteit 

 Maatschappelijke erkenning en sociale betrokkenheid zijn belangrijk 

 Samenwerkingsverbanden moeten resultaat gedreven zijn. 

Nieuwe initiatieven van open innovatie kunnen bovenstaande praktijken vertalen naar 

eigen behoeften en projecten. 
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4. Drempels & hefbomen 

4.1. Uit literatuur en extern onderzoek 

Samenwerking, zeker tussen bedrijven is geen evidentie. In een vorige studie van de 

Stichting Innovatie & Arbeid werden de drempels en hefbomen voor samenwerking tus-

sen bedrijven en kenniscentra en tussen (bouw-)bedrijven onderling bestudeerd 

(Verdonck, 2011; Verdonck, 2012). De drempels zijn een complex geheel van kleine en 

grote hindernissen. Soms is één drempel genoeg om samenwerking te verhinderen, 

soms is het een complex van samenvallende hindernissen. De ervaring is wel dat een 

eerste gelukte samenwerking drempels naar beneden haalt. De drempels bij de samen-

werking die we konden inventariseren zijn samen te vatten als een foute match op vlak 

van kennis, cultuur, financiën en eigendomsrechten of patenten. Het gaat hier om vier 

probleemgebieden met verschillende drempels of knelpunten. 

Hierna vatten we de belangrijkste bevindingen samen uit het informatiedossier Samen-

werking bij technologische innovatie. Drempels en hefbomen voor bedrijven en kennis-

centra.99  

De drempels en hefbomen in de samenwerking tussen kenniscentra en bedrijven zijn 

divers. De lijst is niet limitatief, noch in het informatiedossier, noch in deze samenvatting. 

Het gaat om drempels die ons tijdens de vele gesprekken met kenniscentra, intermediai-

re organisaties en bedrijven zijn aangereikt. In de gesprekken zijn ook hefbomen aange-

reikt en suggesties gegeven om de drempels naar beneden te halen. Sommige werken 

al in de praktijk, andere zijn nieuw of voor verbetering vatbaar. We nemen ze allen mee 

in onze analyse van de drempels en hefbomen. 

1. De innovatieve ondernemer 

Een aantal drempels in de net- en samenwerking met kenniscentra vloeien voort uit de 

kenmerken van de bedrijven. Kleine bedrijven hebben het moeilijker dan grote bedrijven. 

In hightech sectoren is innovatie relatief evident aanwezig in de meeste bedrijven, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld in de voedings- of agrarische sector. Maar voorbeelden in 

ons onderzoek van kleine bedrijven in diezelfde sectoren tonen aan dat innovatie ook 

daar hoog op de agenda kan staan. De rol van de ondernemer, bij innovatie algemeen 

en in de samenwerking met kenniscentra in het bijzonder, is zowel sturend als voor-

waardenscheppend. Bedrijfsleiders met weinig contacten en netwerking zijn meest-

al gesloten en staan minder open voor samenwerking. In innovatieve bedrijven staat 

de bedrijfsleiding open voor kennisuitwisseling en samenwerking, is men bereid tot in-

vesteren in kennisborging en is innovatie prioritair in het strategisch management. Het 

ondernemerschap maakt het verschil. De persoonlijkheid van de bedrijfsleider speelt een 

belangrijke rol, er zijn geboren netwerkers, anderen zijn terughoudend in contacten. 

                                                

99  De samenvatting is ook naar voor gebracht op de Dag van de Sociologie 2012 en als paper beschikbaar 
(Verdonck & Hedebouw, 2012) 
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Het ondernemerschap kan aangeleerd worden. Het onderwijs is de voedingsbodem, 

later nemen beroeps- en belangenorganisaties die taak over, denken we bijvoorbeeld 

aan de ondernemerscoach van UNIZO. Bij de innovatiestimulering spelen intermediaire 

organisaties hierop in met tools zoals de audit strategisch management van de provin-

ciale innovatiecentra. Interne en externe brugfiguren voor de kenniscentra kunnen be-

drijfsleiders motiveren en naar innovatie toeleiden. Initiatieven van beroeps- en andere 

belangenorganisaties kunnen het ondernemerschap ondersteunen, vooral voor KMO’s is 

dit een lage drempel. 

2. Ondernemers in de kenniscentra 

Bij onderzoekers in de kenniscentra stellen zich nog problemen bij contactname 

en communicatie met bedrijven. Het wetenschappelijk taalgebruik vraagt vertaling 

naar het vakjargon in de bedrijven. Niet alle onderzoekers hebben feeling met gericht 

onderzoek, laat staan marktstrategisch denken bij het ontwikkelen van producten en 

productieprocessen. 

De openheid en bereidheid stimuleren bij onderzoekers in de kenniscentra werkt 

drempelverlagend naar samenwerkingsverbanden. Onderzoekers kunnen hierbij gehol-

pen worden door de ‘frontoffices’, zoals de technology transfer offices aan de associ-

aties, de KMO-cellen bij de SOC’s en de adviseurs en ‘troubleshooters’ bij de sector- en 

technologiegebonden kenniscentra. De gesprekspartners in ons onderzoek vragen niet 

dat onderzoeksgroepen de cultuur uit de bedrijven zonder meer overnemen. Kennis van 

de cultuur, waarden en normen, is wel van groot belang. De cultuurverschillen zitten in 

het omgaan met de finaliteit. Bedrijven zijn commercieel gericht, onderzoekers zullen 

marktgericht meedenken bij gericht onderzoek. Bij niet-gericht onderzoek gelden andere 

finaliteiten. Onderzoeksgroepen werken binnen een andere timing en planning dan de 

bedrijven, hiermee moet creatief kunnen omgesprongen worden. In sommige situaties is 

er ook meer transparantie nodig: waar zit welke kennis en hoe kan de kennis vertaald 

worden naar het bedrijfsleven. Ook hier spelen ‘frontoffices’ een belangrijke rol, evenals 

andere intermediaire organisaties en ook de netwerkactiviteiten. Voor de bedrijven is een 

belangrijke opportuniteit weggelegd in het organiseren van bedrijfsbezoeken, stages en 

andere kennisuitwisseling. Workshops in de bedrijven, waarbij onderzoekers in een ver-

trouwelijke setting kennis krijgen van het marktstrategisch denken binnen de onderne-

ming, zijn ‘triggers’ om onderzoekers mee te betrekken in toekomstgerichte projecten. 

3. De FRIS-databank als bron van kennis 

Waar welke kennis zit of waar men terecht kan met welke technische problemen is lang 

niet evident. Kenniscentra nemen initiatieven om zich kenbaar te maken maar dit is on-

voldoende om een snelle match te realiseren tussen innovatievragen in de bedrijven en 

het aanbod in de kenniscentra. Het Flanders Research Information Space (FRIS-) on-

derzoeksportaal is bedoeld om hierbij ondersteuning te bieden. Voorbeelden in dit on-

derzoek tonen aan dat hierin een groot potentieel zit. Knelpunt is dat het FRIS-

onderzoeksportaal te weinig gekend is en gebruikt wordt door bedrijven en onder-

zoekers in de diverse kenniscentra. Nog niet alle onderzoek uit alle kenniscentra is 

opgenomen. De informatie is nog niet transparant. 
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Uitbreiding en bekendmaking van het FRIS-onderzoeksportaal kan de innovatie in 

de Vlaamse bedrijven en binnen de kenniscentra ondersteunen. Bij de uitbouw kan 

zoveel mogelijk rekening gehouden worden met een helder en toegankelijk vakjargon, 

maar het zal onmogelijk zijn om dat voor elk bedrijf en voor ook de niet gespecialiseerde 

medewerkers in de bedrijven toegankelijk te maken. Ook hier kan de verstaalslag onder-

steund worden door de intermediaire organisaties. 

4. Kennisborging staat voor toekomst 

Voor kenniscentra kan het moeilijk zijn om expertise in het vakgebied op te bouwen als 

er op vlak van financiering een te grote afhankelijkheid is van contractonderzoek en an-

dere eigen financiering uit dienstverlening. Kennisborging is maar mogelijk als er 

voldoende financiering beschikbaar wordt gesteld. 

De basisfinanciering van de kennisinstellingen kan zorgen voor de kennisborging 

als die relatief onafhankelijk staat van de middelen die uit opdrachten verworven worden. 

Relatief in de zin dat basisfinanciering niet in het gedrang komt als het contractonder-

zoek een jaar minder zou lopen of als bepaalde projecten niet zouden kunnen doorgaan. 

In de onderwijsinstellingen gaat het om de financiering van het niet-gericht onderzoek in 

het kader van de onderwijsopdracht. Bij andere kennisinstellingen hangt dit samen met 

de aard van de missie. Voor de sector- en technologiegebonden centra ligt het iets an-

ders dan voor de SOC’s. Oplossingen zijn hier niet te veralgemenen. 

5. Transparante intermediairen om de kloof te dichten 

Er is in bepaalde situaties een kloof tussen kenniscentra en bedrijven op vlak van 

kennis en cultuur en een gebrek aan informatie over projectfinanciering en eigendoms-

rechten bij samenwerking. De sterk innovatieve bedrijven en de kenniscentra die zich 

toespitsen op gericht onderzoek, vinden elkaar relatief gemakkelijk(-er). Eens de partijen 

elkaar kennen, is de stap tot samenwerking snel(-er) gezet en vindt men ook gemakkelij-

ker de weg naar nieuwe partners. Bedrijven en kenniscentra met ervaring in samenwer-

kingsprojecten hebben weinig problemen om hun weg te vinden in het landschap van 

(project-) ondersteunde middelen in de samenwerking. Voor minder innovatieve bedrij-

ven, zeker als het om KMO’s gaat, is de weg naar de kenniscentra en naar samenwer-

kingsprojecten minder evident. 

Om de kloof te overbruggen hebben de kenniscentra eigen interne diensten – zoals de 

TTO’s, de KMO-cellen en de eerstelijnsdienstverlening – die op zoek gaan naar de valo-

risatie van het eigen onderzoek. Hierbij kan men aanbod- of vraaggericht werken. Als 

externe intermediaire diensten nemen de provinciale innovatiecentra – die specifiek zijn 

opgericht om bedrijven naar innovatie te brengen – een sleutelrol in. Daarnaast zijn er tal 

van andere initiatieven die de kloof tussen bedrijven en kenniscentra willen dichten. Door 

de veelheid aan initiatieven is er dringend behoefte aan meer transparantie. Zowel 

voor de interne als voor de externe intermediaire diensten geldt dat er voldoende exper-

tise beschikbaar moet zijn. Ervaring en expertise om vraag en aanbod met elkaar te 

matchen en om informatie en ondersteuning te kunnen bieden aan samenwerkingsver-

banden tussen bedrijven en kenniscentra. Transparantie, ervaring en expertise in de 

intermediaire functie kan alleen worden opgebouwd als er voldoende continuïteit 
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in de werking verzekerd is. Uit de interviews en gesprekken voor dit onderzoek blijkt 

dat aan deze laatste voorwaarde nog lang niet overal is voldaan. 

6. Brede definitie van innovatie en projectfinanciering 

In het verleden zijn projecten afgekeurd omdat het eerder om een verbetering van een 

product ging dan om een vernieuwing. Hierdoor werden bedrijven afgeschrikt en is de 

eerste opstap naar innovatie gemist. De complexiteit van sommige subsidiedossiers 

heeft een gelijkaardig effect. Een enge definitie van innovatie en ingewikkelde sub-

sidiedossier zijn drempels, zeker voor KMO’s. Het gevolg is dat bedrijven ook nadien 

geen verdere pogingen meer doen. Voor grote bedrijven is dit minder demotiverend dan 

voor KMO’s, zij zijn meestal overtuigd van de meerwaarde van samenwerkingsprojecten 

en zien ook zelf meer spontaan de voordelen. 

Een brede definitie van innovatie en transparante subsidiedossiers, met projectop-

volging om de bedrijven niet te verliezen na een eerste samenwerking, kunnen functio-

neren als eerste opstap voor bedrijven. Kennisinstellingen belonen voor samen-

werking en dit vastleggen in de projectfinanciering haalt kenniscentra over de streep als 

zij daarin hun voordeel zien. Na een eerste positieve ervaring is verdere samenwerking 

evidenter, al blijven klantgerichte subsidiedossiers ook nadien van groot belang om ook 

kleine bedrijven mee te krijgen in innovatieprojecten. 

7. Netwerken werkt 

Gebrek aan tijd en gebrek aan interesse concurreren met elkaar als oorzaak van de 

afwezigheid van ondernemers op netwerkevenementen. Tijd is relatief en verbergt 

ook het ontbreken van het gevoel van hoogdringendheid. De interesse wordt soms niet 

gewekt omdat de titel of het thema te complex of te abstract is verwoord. Resultaat is dat 

er weinig persoonlijke contacten gelegd worden, noch met collega’s, noch met kennis-

centra. 

Netwerking biedt een opstap naar samenwerking. Krachtige instrumenten hierbij zijn 

alle vormen van ‘one-to-many’ evenementen en de fysieke netwerken, al dan niet thema- 

of technologiegebonden. Belangenorganisaties zoals de beroeps- en sectorfederaties 

hebben hier via lidmaatschap of andere diensten extra contacttroeven. De interesse 

wordt gemakkelijker gewekt als de thema’s concreet zijn en tijd en plaats afgestemd zijn 

op de doelgroep. Netwerking kan lokaal verankerd zijn in parkmanagement van bedrijfs-

terreinen en hun directe omgeving. 

8. Samenwerken met concullega’s 

Er is een grote nood aan samenwerking tussen kenniscentra en bedrijven, maar 

ook tussen bedrijven en kenniscentra onderling. Het gaat om collega’s en meer en 

meer ook om concullega’s, waarbij niet alleen concurrentie een element is maar ook een 

wederzijdse win-win door de complementariteit. Bij complementariteit stellen zich andere 

problemen dan bij samenwerking met concurrenten. Kernproblemen blijven de drempels 

om elkaar te vinden, te vertrouwen en om nieuwe kennis te delen. 
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Complementaire en interdisciplinaire samenwerking tussen kenniscentra en bedrijven en 

onderling, vragen transparante modellen voor open innovatie. Er is nood aan informatie 

en aan inspirerende voorbeelden van open innovatie. 

9. Stroomlijnen van contractonderzoek 

Zeker bij kleine bedrijven is er enige terughoudendheid om in contractonderzoek te 

stappen. Deels heeft dit te maken met een gebrek aan vertrouwdheid, maar ook voor-

oordelen over het betalen voor contractonderzoek spelen een rol. 

Informatie over hoe en waarom contracten opgesteld en kostprijzen berekend worden en 

wat daarvan de voordelen zijn, is van belang om bedrijven over de streep te halen. Con-

tractonderzoek stroomlijnen en met modelcontracten werken is wenselijk in zover-

re het over gelijkaardige situaties gaat. 

10. Intellectuele eigendomsrechten 

Als intellectuele eigendomsrechten beschermd worden met patenten heeft dat in de eer-

ste plaats de bedoeling om rechten te beschermen en belangenconflicten te voorkomen. 

Door gebrek aan informatie of door verkeerde informatie ontstaat er wantrouwen 

en verkeerde perceptie. In dat geval zijn intellectuele eigendomsrechten een rem op de 

samenwerking. 

Informatie en communicatie over intellectuele eigendomsrechten en de (Europese) 

patentregeling zijn elementen die het wantrouwen en de foute perceptie kunnen wegne-

men. Met professionele hulp waar nodig en samenwerkingsovereenkomsten als alterna-

tief voor patenten waar mogelijk, kunnen op dit vlak drempels tot samenwerking verlaagd 

worden. 

Veel studies komen tot de conclusie dat de persoonlijkheid van de manager in belangrijk 

mate het succes bepaalt (Beulens & Van Rossem, 2012). Bedrijfsleiders met weinig con-

tacten en netwerking zijn meestal gesloten en staan minder open voor samenwerking. 

Literatuur, handboeken en best practices zijn daarentegen een hulp, zoals ook beschre-

ven in het innovatiekompas (Bauwen, 2013). In ons vorig onderzoek stelden we ook vast 

dat de rol van de ondernemer, bij innovatie algemeen en in de samenwerking met ken-

niscentra in het bijzonder, zowel sturend als voorwaardenscheppend is. 

Casestudies over open innovatie in KMO’s – Open innovation in SME’s - tonen het be-

lang aan van netwerken (Vanhaverbeke, 2012) en wijzen er op dat er succesfactoren 

bestaan. Netwerken zijn duurzamer wanneer de waarde die de partners samen creëren 

significant hoger is dan de waarde die ze apart zouden kunnen realiseren. Om samen 

waarde te creëren is er ook een centrale partner in het netwerk nodig. Uit de voorbeel-

den blijkt ook dat succes afhankelijk is van het bedrijfsmodel en van het beheersmodel 

van het partnerschap. De auteurs van de studie ’Open innovation in SME’s’ geven 10 

vuistregels mee100: (1) kies de juiste partner, (2) geef leiding, (3) blijf actief, (4) regels zijn 

                                                

100 Samen innoveren om meer te bereiken, Flanders DC http://www.vlerick.com/~/media/Corporate/Pdf-
knowledge/44_Samen%20innoveren.ashx  

http://www.vlerick.com/~/media/Corporate/Pdf-knowledge/44_Samen%20innoveren.ashx
http://www.vlerick.com/~/media/Corporate/Pdf-knowledge/44_Samen%20innoveren.ashx
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belangrijk, (5) wees open, (6) streef naar evenwicht, (7) de bedrijfsgrootte is belangrijk, 

(8) houd de kosten onder controle, (9) leer altijd bij, (10) pak spanningen aan. 

1. Selecteer zorgvuldig de juiste partners, het gaat om een langetermijn relatie. 

2. Transparant leiderschap is nodig om het netwerk te managen101, netwerken orga-

niseren zichzelf niet. 

3. Netwerken moeten constant geactiveerd worden, er moet een agenda gezet 

worden. 

4. Gezamenlijke innovatie betekent dat wie buiten de lijntjes kleurt gecorrigeerd of 

gedisciplineerd moet worden. 

5. Open communicatie en rapportering tussen de innovatiepartners, vertrouwen en 

billijke verdeling van de innovatieve producten en diensten. 

6. Balans tussen intern en extern management, het extern engagement mag niet 

ten koste gaan van interne betrokkenheid bij het eigen bedrijf.102 

7. Relatief groter succes bij samenwerking met partners van dezelfde bedrijfsgroot-

te. De overeenstemming op vlak van cultuur, beslissingsbevoegdheden, innova-

tie mindset en bussiness logica maakt samenwerking gemakkelijker. 

8. Kostencontrole en prioriteitsetting in overleg met de partners. 

9. Kennismanagement als vele verschillende competenties samen komen: wie weet 

wat, wie kan wat inbrengen. 

10. Management van spanningen en problemen binnen het netwerk. Diplomatie en 

open communicatie over alles en met iedereen moet goed gemanaged worden. 

evaluatiemeetings kunnen hier helpen. 

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat er nood is aan IP-management voor KMO’s. Sa-

menwerking leidt tot resultaten die waarde hebben en creëren, het gebruik en eigen-

domsrecht moet goed geregeld worden. Samenwerking met grote bedrijven vraagt extra 

aandachtpunten voor KMO’s. Belangrijke aandachtspunten zijn de volgende: 

 Transparante afspraken bij het begin, duidelijke afspraken wie de patent neemt en 

wat het gebruikersrecht is voor de anderen (co-patentering blijkt geen succes) 

 Mogelijkheden om IP-overeenkomsten te herzien bij gewijzigde omstandigheden 

(goed te omschrijven) 

 Patenten zijn duur voor KMO’s en niet altijd evident 

 Goed inschatten wat de consequenties zijn als het IP binnen het netwerk exclusief 

als licentie naar één van de partners gaat. Kan de potentiële opbrengst worden 

waargemaakt als het een KMO is? 

 Licenties aan grote bedrijven biedt voor KMO’s nieuwe mogelijkheden maar vraagt 

aangepaste omkadering. Samenwerking met grote bedrijven vraagt speciale ma-

nagementcompetenties van de bedrijfsleider van de KMO. Kleine bedrijven moeten 

ervaring kunnen opdoen is het samenwerken met grote bedrijven. 

                                                

101  De leiding moet duidelijk maken wat het voordeel voor ieder is om in het netwerk te blijven, verliezen 
moeten gecompenseerd worden (wie bv. kennis inbrengt kan gecompenseerd worden). 

102  Planlast moet beperkt zijn. 
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Onderzoek in kleine bedrijven leert dat open innovatie en netwerken beter functioneren 

als de gezamenlijke profit duidelijk (en groot) is en als bovenstaande modaliteiten in acht 

genomen worden. Schrik om een concurrentieel voordeel te verliezen is een belangrijke 

drempel om met andere organisaties samen te werken, door sommigen ook vertaald 

naar ‘De Tragedy of the Commons’. 

“De Tragedy of the Commons is een dagelijkse realiteit in diverse sectoren. Vrij 

vertaald komt het erop neer dat de schrik om individueel te verliezen veel groter 

is dan de wil om gezamenlijk te winnen. Net dat is veelal de reden waarom veel 

bedrijven nog zo terughoudend zijn om resoluut te kiezen voor samenwerking 

met andere bedrijven bij het innoveren. Samenwerking lijkt nog te vaak synoniem 

te zijn met een gevoel van verlies (bv. van potentiële omzet)”. (Peys, 2012) 

Sinds 11 december 2012 is er één gemeenschappelijk EU-octrooi en beschikt de Euro-

pese Unie over een gemeenschappelijk patent voor haar lidstaten.103 Daardoor verdwij-

nen de verschillende nationale wetten en wordt een octrooi goedkoper en gemakkelijker 

om aan te vragen en te verwerven. Samen met de ondersteuning door het IWT met on-

der andere een patentenboekje (Gravez, 2012) neemt dit drempels weg voor KMO’s op 

het terrein van bescherming van intellectuele eigendom. 

KMO’s hebben bij het innovatieproces en zeker bij open innovatie nood aan informatie, 

begeleiding en een stapsgewijze benadering. Er is behoefte aan voorbeelden en suc-

cesverhalen, kleinschalige en lokale netwerken.104 

Startups’ zijn in zekere mate KMO’s met een bijzondere positie of handicap met betrek-

king tot samenwerking: meestal ontbreekt een netwerk, kennis van de markt en andere 

data. kennisdelen en samenwerken is van een nog groter belang. Een recente studie op 

basis van een enquête bij 70 Nederlandse startups bracht twee belangrijke hefbomen 

voor innovatie naar boven: beschikbaarheid over open data en ondersteuning van één 

op één relaties. Samenwerkingsverbanden mogen voor startups niet te groot worden 

opgevat. Als de overheid samenwerking ondersteunt, dan kan men best geen te hoge 

eisen stellen wat betreft het aantal bedrijven in het samenwerkingsverband (van Otterloo 

& Rook, 2012). 

Bedrijven gaan bij samenwerking steeds een informeel of formeel samenwerkingsver-

band aan. De kenmerken van een ‘goed werkend’ samenwerkingsverband worden mee 

bepaald door de ‘zaak’ waarvoor samenwerking wordt aangegaan, maar omvat best vol-

gende drie aspecten: 

 Modaliteiten van samenwerking (plaats, tijd, engagement, financiële input, …) 

 Afspraken over het gebruik en de toepassing/productie van de innovatie (product 

of dienst) 

                                                

103  Meer info oa. op http://www.europa-nu.nl/id/vhjmc1jpthzv/eu_octrooi_haalbaar_of_niet  
104  Bovenstaande bevindingen sluiten aan bij de resultaten van vroeger onderzoek van de Stichting Innova-

tie & Arbeid en zijn ook veel gehoorde bemerkingen van gastsprekers op studiedag en conferenties. Zie 
bijlage 2. 

http://www.europa-nu.nl/id/vhjmc1jpthzv/eu_octrooi_haalbaar_of_niet
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 IE-rechten of IP. 

Een belangrijke bijkomende voorwaarde voor de samenwerking is de beschikbaarheid 

over voldoende competenties in het bedrijf én in de onderzoeksgroep, vooral KMO’s 

hebben soms problemen met de absorptie van nieuwe kennis of met het beheersen van 

de spelregels van de samenwerking. Absorptiecapaciteit staat voor de capaciteit van een 

bedrijf om nieuwe kennis te identificeren, te assimileren en te commercialiseren, definitie 

van Cohen & Levinthal (Spithoven, Teirlinck, & Frantzen, 2012). 

De vraag naar instrumenten die open innovatie stimuleren is daarom ook de vraag naar 

ondersteuning van bovenstaande modaliteiten. 

4.2. Uit gesprekken in dit onderzoek 

Uit onze vijf caststudies en de gesprekken met stakeholders onthouden we volgende 

drempels en hefbomen voor open innovatie tussen Vlaamse bedrijven. We brengen de 

drempels en hefbomen schematisch samen in een tabel en verwijzen voor meer uitleg 

exemplarisch naar de betrokken cases in dit onderzoek. De bevindingen in dit onderzoek 

bevestigen en illustreren grotendeels de bevindingen uit vorig onderzoek over samen-

werking met kenniscentra en over open innovatie in de bouw. 

Tabel 4 Drempels en hefbomen bij samenwerking 

Drempels  Hefbomen / succesfactoren 

Small-minded ondernemers 

- Terughoudend 

- Zweren bij klassieke oplossingen 

Open-minded ondernemers (alle cases) 

- Durven 

- Nieuwsgierig naar nieuw 

Onvoldoende expertise Kennis van de productieketen (Ridley) 

Onvoldoende ervaring Eerdere geslaagde net- en samenwerking (Ridley) 

Concurrenten  Complementaire activiteiten zoeken (PRoF) 

Verschillende bedrijfsgroottes waarbij niet 

de geschikte gesprekspartner gevonden 

wordt. Te grote afstand tot sterke spelers. 

Voordelen van andere kenmerken zoals bedrijfs-

grootte uitbuiten: grote bedrijven hebben een bete-

re O&O, kleine bedrijven zijn meer flexibel. Doel-

bewust op zoek gaan naar sterke spelers, niches, 

experten (PRoF) (Linear) 

Geschikte partners vinden. Kleine bedrijven 

weten niet waar de competenties zitten 

(LabR4) 

Oriëntatiemechanismen voor kleine bedrijven: 

netwerken, leerplaforms, intermediaire organisa-

ties, …(PRoF) (LabR4) 

Gebrek aan juridische kennis Voorbeeldcontracten en ondersteuning voor 

KMO’s. Consortiumovereenkomsten (FBV) of non-

disclosure overeenkomsten (PRoF) 

Teveel focus op innovatie van product en 

last van syndroom Not Invented Here (NIH) 

Holistische benadering – van product over proces 

tot verkoop – en betrokken O&O-personeel bij het 

ganse innovatietraject. (FISCH) 

Gebrek aan grote kenniscentra (FISCH) Samenwerking tussen kenniscentra (FISCH) 

Kostprijs investering in samenwerking Win-win samenwerking (alle cases) 

Wantrouwen  Vertrouwen (alle cases) 

Gebrek aan sterke trekkers (ervaren) Leadorganisatie met visie (alle cases) 

Tijd  Prioriseren (Linear) 

Structuur: contracten of consortium Ondersteuning IWT, AO en privé … 
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Tijd en vooral het gebrek eraan is een belangrijke drempel voor bedrijven om tot sa-

menwerking te komen, maar voor een belangrijk deel gaat het hierbij om prioriteiten stel-

len en dan is de persoon van de ondernemer doorslaggevend. 

In een win-win samenwerking wordt gemakkelijker een akkoord gevonden en groeit het 

vertrouwen sneller. Dit is zeer duidelijk in de cases studies zo, maar het is ook opmerke-

lijk zo in bijvoorbeeld de TINA-projecten en de innovatieprojecten die door het IWT ge-

subsidieerd worden. 

Bij samenwerking tussen bedrijven is een zeer heikel punt de structuur: juridische en 

contractuele bepalingen. Niet de aard van de juridische structuur of van het contract is 

van primordiaal belang, wel het feit dat er een structuur en een contract is. Voor dit laat-

ste moeten gespecialiseerde advocaten ingezet worden, modelcontracten volstaan hier 

niet. Rechten en plichten moeten juridisch en financieel vastgelegd worden. IWT of AO 

kunnen hierin wel de weg wijzen, maar voor de uitvoering moeten bedrijven naar privé-

actoren. 
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5. Suggesties van gesprekspartners voor 

het beleid 

Hierna maken we een overzicht van wat onze gesprekspartners hebben aangebracht als 

rol voor de overheid. We plaatsen de opmerkingen bij de respectievelijke cases omdat 

ze op die manier een goed beeld geven van de specifieke noden. Open innovatie kan 

zich op verschillende manieren manifesteren en de behoefte aan steunmaatregelen is 

dan ook soms zeer verschillend. Onderstaande suggesties laten zich wel samenvatten 

als: 

 vragen naar transparante regelgeving (de IP-regelgeving staat dikwijls bovenaan) 

 directe en indirecte economische & financiële instrumenten (velen vragen een 

laagdrempelig en transparant pakket aan ondersteuning) en  

 overheidsbetrokkenheid bij voluntaristische initiatieven vanuit het bedrijfsleven zelf 

(voorbeelden van modelcontracten en non-disclosure agreements kwamen dikwijls 

ter sprake). 

Open innovatie gebeurt zowel top-down als bottom-up en beide wegen vragen een apart 

ondersteuningskader. KMO’s hebben andere noden dan grote bedrijven en vragen ande-

re vormen van ondersteuning. Onderstaande vragen en suggesties kunnen hierbij inspi-

reren. Soms gaat het om tegenstrijdige of contradictorische suggesties. Exemplarisch 

hiervan is de opmerking dat er meer steun moet komen, maar zonder bijkomende regels. 

Anderzijds begrijpen alle gesprekspartners dat subsidies aan regelgeving gebonden zijn. 

De oplossing is her ‘transparante’ regelgeving, maar dat is niet altijd evident bij complexe 

materies. Hoe meer men het beleid wil sturen, hoe meer voorwaarden in het beleid ge-

bracht worden. 

5.1. Suggesties vanuit de cases 

Hierna worden de belangrijkste vragen naar overheidsondersteuning vanuit de cases 

samengevat, geplaatst in hun specifieke context. 

Flanders Bike Valley weet zich goed gesteund 

Bike Valley is een 100% initiatief van bedrijven, maar wordt nu ondersteund door ver-

schillende beleidsniveaus en organisaties die (deels) werken met overheidsmiddelen. Zo 

is er Vlaamse steun via het provinciaal innovatiecentrum en Flander's Drive, maar ook 

het provinciebestuur draagt zijn steentje bij. 

De IWT-ondersteuning bij innovatieprojecten wordt zeer positief geëvalueerd. Er is on-

dersteuning bij het indienen van projecten en de IE-scan was voor het bedrijf Ridley ver-

helderend. 

Voor Ridley is de overheid een facilitator. De overheid kan budgetten vrijmaken, terrei-

nen ter beschikking stellen en netwerken ondersteunen voor concrete projecten, zoals 
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Bike Valley. Op dit moment gebeurt dit relatief onrechtstreeks in programma’s zoals het 

NIB en FvT, waarbij de middelen worden ingezet via derden zoals beroeporganisaties. 

Deze gelden, worden beter rechtstreeks ingezet als flankerende ondersteuning (en niet 

als filter). 

De overheid heeft ook een impact en kan coachen bij de implementatie van de sociale 

wetgeving. Zo was er het probleem om specialisten in te zetten in functie van de drie 

bedrijven, wat sociaal-wettelijk niet evident is. Via Flanders Synergy konden contacten 

gelegd worden met de juiste overheidsdiensten. 

Verder heeft de overheid ook de taak om een positieve bedrijfscultuur en maatschappe-

lijke appreciatie te ondersteunen: trots zijn op wat bedrijven in Vlaanderen presteren. 

Linear put uit verschillende bronnen 

Linear en SGF worden gesteund door de Vlaamse overheid via IWT-subsidies, maar 

krijgen ook aanzienlijke bijdragen van belangrijke industriële partners. SGF kreeg enkel 

tijdens eerste 2 jaren IWT subsidie. Nu is er een uitbreiding van de SGF-activiteiten, ge-

subsidieerd door Agentschap Ondernemen, in het kader van Fabrieken van de toe-

komst/Nieuw Industrieel beleid/VIA. 

Financiering van SGF zijn lidgelden en deelnemersbijdragen voor activiteiten of opleidin-

gen. Financiering bij de overheid vinden gebeurt projectmatig en is altijd een zoeken 

naar de best passende projectsteun. Ideeën voor innovatie en open innovatie worden 

standaard getoetst aan de overheidsmaatregelen ter ondersteuning, wat dikwijls een 

tijdrovende investering is. Voor het vinden van overheidsondersteuning zijn kenniscentra 

en andere intermediairen, zoals beroepsorganisaties, van groot belang. 

Modelcontracten kunnen een hulp zijn, maar bilaterale afspraken zijn dikwijls uniek. 

SGF heeft een faciliterende rol die neutraal is. SGF zelf neemt geen voorkeurpositie in 

ten opzichte van bepaalde bedrijven: SGF biedt bedrijven de mogelijkheid hun interesse 

in bepaalde onderwerpen te uiten en stelt aan de hand daarvan zelf consortia samen. In 

2011 zijn er zo 5 consortia gestart. In 2012 is grotere bevraging uitgevoerd, hiervan zijn 

nu de projecten startend, belangrijk verschil met editie van 2011 is dat er duidelijk een 

trekkersrol dient opgenomen te worden door een industriële speler. SGF kan immers 

geen projectmanagement opnemen voor meerdere projecten tegelijkertijd. Spelers zoals 

de partners binnen Linear zijn over het algemeen actief en willen graag via de projectini-

tiatie/facilitatie van SGF met andere partijen (leren) samenwerken. Sommige samenwer-

kingen (meestal bilateraal) ontstaan ook tijdens (netwerk) activiteiten. 

Zowel bij ‘top-down’ als bij ‘bottom-up’ samenwerkingsverbanden – waarbij respectieve-

lijk het initiatief genomen wordt door een intermediaire en een bedrijf – is het nodig om 

een ‘aanvaardbare’ lead of trekker te hebben. Bij bottom-up samenwerkingsverbanden 

gaat het veelal om de initiatiefnemer en wordt het bedrijf omwille van zijn engagement 

als ‘lead’ aanvaard. Bij ‘top-dow’ initiatieven ligt de keuze van de lead gevoelig. De lead 

moet voldoende neutraal zijn en mag vooral geen concurrentie vormen voor de deelne-

mende bedrijven. Als bijvoorbeeld een kenniscentrum of een andere intermediaire gelijk-

aardige diensten/onderzoek aanbiedt als de deelnemende bedrijven, kan het leiderschap 
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betwist worden of op zijn minst argwanend bekeken. De neutraliteit is in dit geval bijzon-

der belangrijk. De subsidiërende overheidsdienst moet hierop attent zijn 

Voorstel tot alternatieve ondersteuning door de overheid: 

 Programmatorisch geld (zoals Europees en in de meeste andere Europese landen) 

 Transparante criteria, bv. x% steun voor samenwerking, y% steun voor netwerking 

 Grote projecten, sector overschrijdend. 

PRoF is selectief in beroep doen op de overheid 

Bij de bedenkingen over de rol van de overheid is de scoop breder dan deze van de on-

dersteuning van open innovatie. Er zijn tal van initiatieven – door de overheid te onder-

steunen – die rechtstreeks of onrechtstreeks zorgen dat open innovatie mogelijk wordt. 

De overheid moet als het ware het terrein effenen om samenwerkingen spontaan te la-

ten groeien… 

 Structurele betrokkenheid van bedrijven bij het beoordelen van eindwerken 

 Databank met eindwerken en deze toegankelijk maken voor de bedrijven (binnen 

de maand van afwerken) 

 Er is ondersteuning op vlak van technische kennis (kennisinstellingen) maar niet 

wat de ‘human intrest’ betreft. Wat is wellness, comfort,… hoe vinden bedrijven 

contacten met deskundigen uit de menswetenschappen en bij welke kennisinstel-

lingen kan informatie ingewonnen worden? TTO’s verwijzen naar technologische 

departementen, wie naar onderzoek in humane wetenschappen? Een recente stu-

die over valorisatie van humane wetenschappen wijst er op dat dit voor technolo-

gische faculteiten goed geregeld is met de TTO’s, maar niet voor de humane we-

tenschappen (Gijselinckx & Steensens, 2011) 

 Ondersteuning van het IWT van open innovatie, wat nu nog niet of te weinig ge-

beurt 

 Het vermijden van dubbele structuren 

 Transprantie bij de ondersteuningsinstrumenten! 

 Federaties aansporen tot ondersteuning van open innovatie 

 Geen tussenorganisaties creëren 

 Duurzaamheid van initiatieven ondersteunen 

 Samenwerken over de zuilen heen 

 Politieke continuïteit nastreven 

 Subsidies voor het aantrekken van nieuwe bedrijven in consortium/samenwerking 

 Europees denken 
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 Transparante campagnes/informatie: waar zit welke kennis 

 Netwerken ondersteunen. 

Bovenstaande bedenkingen en wensen worden best geïntegreerd in het bestaan instru-

mentarium van ondersteuning van open innovatie door de overheid. 

FISCH bouwt als lichte structuur op overheidsinstrumenten 

FISCH doet beroep op de belangrijkste instrumenten voor open innovatie van de Vlaam-

se overheid: de IWT-projecten, de steunmaatregelen van het AO en de ondersteuning uit 

het TINA-fonds. Innovatieknooppunten of lichte structuren kunnen niet zonder steun van 

de overheid. Op dit moment is er maximaal een 80% financiering op projectbasis (via het 

IWT) en moet minstens 20% bij de bedrijven opgehaald worden. Dit laatste is niet evi-

dent, de fondsen zijn immers niet sectorgebonden en bedrijven betalen al lidgelden aan 

sectoren. De financiële onzekerheid zorgt er ook voor dat medewerkers zich moeilijker 

engageren op lange termijn. De onzekere financiering op projectbasis verhoogt het ver-

loop en maakt het moeilijk om specifieke profielen aan te trekken en competentie op te 

bouwen. 

Voor open, maar zeker voor gesloten consortia zijn weinig modelcontracten voorhanden, 

idem wat betreft de non-disclosure agreement (NDA). Met de voorbeelden van bijvoor-

beeld ICON (sterk gestuurd vanuit iMinds) komt men al een eind weg, maar die zijn toch 

vooral gericht op software ontwikkeling. Op dit moment zijn voorbeelden ook sterk afge-

stemd op wat juristen binnen de kenniscentra voorstellen of op voorbeelden van uitbe-

steedde contracten. De overheid zou, via haar diensten, de kennis die op dit moment 

verspreid zit over diverse innovatie ondersteunende organisaties kunnen samenbrengen 

om modelcontracten en model NDAs op te stellen. Het zal nooit 100% direct toepasbaar 

zijn, maar de kennis hieromtrent bundelen is zeker een belangrijke basis om open inno-

vatie te ondersteunen. Modelcontracten en NDAs zorgen ook voor vertrouwen tussen de 

partners, men kan immers terugvallen op bestaande goed functionerende basismodel-

len. Als voorbeeld kunnen de templates van FP7 dienen, het Europees innovatiepro-

gramma. FISCH is vragende partij om de beschikbare kennis te consolideren en alle 

informatie samen te leggen, een praktijk die nu al door FISCH wordt toegepast in sa-

menwerking met SIM. 

Nadenken over de meerwaarde van netwerken is een ‘waarde’ op zich. Bijvoorbeeld, 

hoe optimaal het onderzoek en de ontwikkeling verdelen onder de verschillende partijen, 

waaronder kenniscentra? Wie betaalt wat, enz.105 Essenscia creëerde een draagvlak, de 

bewustwording om samen te werken, voortbouwend op de traditie van cao’s onderhan-

delen, energiebeheer sturen en innovatie stimuleren. Voor dit laatste is FISCH opgezet. 

In tegenstelling tot veel andere sectoren heeft de chemiesector geen eigen collectief 

onderzoekscentrum of ander kenniscentrum. Dit maakt het nu misschien ‘natuurlijker’ om 

sector overschrijdende verbanden en samenwerking te zoeken. Keerzijde echter is dat 

                                                

105  Hier wordt onderzoek naar gedaan, o.a. door DNV. DNV of Det Norske Veritas is een Noorse multinatio-
nal met services op het gebied van het beheersen van risico's, opgericht in 1864. Het is een onafhanke-
lijke stichting. Doelstelling is "het leven, bezit en het milieu" te beschermen. Bron: WIKI 
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er moeilijker ‘sectorgeld’ kan aangesproken worden om sector overschrijdende samen-

werking op te zetten. De overheid heeft hier een taak. 

Voor KMO’s is de samenwerking met kenniscentra een probleem apart. KMO’s willen 

valorisatie van onderzoek, kenniscentra kiezen eerder voor exploratief onderzoek met 

hoog risico gehalte. 

Om een duurzaam kader voor samenwerking – open innovatie – tussen bedrijven op te 

zetten is continuïteit nodig van vaste structuren. Continuïteit is noodzakelijk om compe-

tenties op te bouwen en te behouden. Werken op projectmatige basis leidt tot groot ver-

loop en verlies aan competenties. 

LabR4 vraagt als KMO uitdrukkelijk ondersteuning van de overheid 

Op dit moment maakt LabR4 al gebruik van IWT-projecten en ondersteuning van het 

provinciaal innovatiecentrum. Projecten indienen is tijdsintensief en financieel eerder een 

nuloperatie, maar zij zijn zeker een hefboom bij innovaties. Door de projecten verkrijgt 

het bedrijf bijvoorbeeld informatie of contacten die anders moeilijk te bereiken zijn. De 

overheid(-steun) realiseert hier een belangrijke meerwaarde. 

Voor ondersteuning en financiering van samenwerkingsverbanden met andere bedrijven 

zijn er op dit moment nog geen hefbomen gevonden. Een belangrijke drempel is het ge-

brek aan transparantie, waar welke bedrijven mee bezig zijn en met welke bedrijven 

aansluiting kan gevonden worden om de eigen innovatie ideeën samen mee te ontwikke-

len. De kern van het probleem – zeg maar drempels - bij samenwerkingsverbanden met 

grote bedrijven is het verschil in bedrijfsgrootte van de potentieel interessante partners. 

Grote bedrijven zijn voor KMO’s minder toegankelijk en bij onderhandelingen – zeker 

over IP en gebruikersrechten – staan zij met hun kleine onderzoeksgroep zonder juridi-

sche backing tegenover, zo niet grote onderzoeksgroepen, dan toch voor sterke juridi-

sche ondersteuning bij de grote bedrijven. Hulp bij deze drempel is voorlopig niet voor-

handen of toch niet gekend. TTO’s nemen die bemiddelingsrol bijvoorbeeld waar als het 

gaat om samenwerking met universitaire onderzoeksgroepen, maar niet voor samen-

werking tussen bedrijven. 

5.2. Reflecties vanuit beleidsstructuren 

Alle betrokken beleidsstructuren en beleidsuitvoerders zijn het er over eens dat innove-

ren vandaag de dag meer en meer open innoveren is, of wenselijk is. 

Volgens onze gesprekspartners (met veel ervaring en contacten) zijn de stimuli en ver-

plichtingen tot samenwerking tussen bedrijven in Vlaanderen zeer beperkt als het gaat 

om open innovatie in de betekenis van innovatieve co-creatie. Rechtstreeks of onrecht-

streeks zijn er wel stimuli om netwerking, kennisdelen en andere meer laagdrempelige 

valorisatie van innovaties te realiseren. Kortom, de overheid stimuleert maar heeft weinig 

ondersteunend instrumentarium voor ‘open research’. 

Het overheidsinstrumentarium is meer op innovatie dan open innovatie gericht en ver-

schuiving van de middelen – of extra middelen – hiervoor is zeker een optie. Zo is bij-
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voorbeeld de suggestie om bij subsidiëring, naast bijvoorbeeld extra’s voor - of zelfs de 

plicht tot – interne valorisatie ook het delen van spillovers te belonen. 

Initiatieven en maatregelen ter ondersteuning van innovatie in het algemeen en open 

innovatie in het bijzonder zouden meer transparant en bekend moeten zijn bij de bedrij-

ven. Dit kan door databanken maar zal voor KMO’s zeker moeten aangevuld worden 

met intermediaire doorverwijzers en andere organisaties. Intermediaire doorverwijzers 

moeten voldoende kennis kunnen opbouwen over de innovaties in de bedrijven in hun 

regio. Frontoffices bij kenniscentra kunnen een gelijkaardige rol vervullen. 

Vraag naar brede innovatie 

Volgens onze gesprekspartners ligt de focus bij subsidiëring nog steeds teveel op tech-

nologische innovatie (behalve de projecten sociale innovatie) en is zelden voorzien van 

omkadering op vlak van productieproces, marketingproces, arbeidsorganisatie ed. Er zijn 

wel projecten die zich specifiek richten op bijvoorbeeld samenwerking bij het naar de 

markt brengen (TINA-fonds), maar een integratie van de verschillende aspecten van 

innovatie is er zelden. Hierop zou in de ondersteuning rekening kunnen gehouden wor-

den. Volgens sommige gesprekspartners kan het nieuwe STS - met een call gericht op 

het absorptievermogen van KMO-bedrijven106 - hierbij helpen. 

Samenwerken kan je niet verplichten 

Intermediaire organisaties (maar ook bedrijven) stellen dat ‘verplichten tot samenwer-

king’ averechts werkt. Voorwaarden worden gezien als bijkomende regels en juist de 

regelitis schrikt bedrijven af. Wel aanvaardbaar is bijvoorbeeld een project gericht op 

consortia, waarbij duidelijk van bij het begin wordt aangegeven dat het om een samen-

werkingsproject gaat. Oproepen zouden bijvoorbeeld uitdrukkelijk kunnen open staan 

voor een groep van bedrijven. Hierin neemt dan wel iemand de leiding (verantwoorde-

lijkheid, rapportering, contactpersoon). Bij een aantal projecten of subsidiedossiers – 

waaronder de TETRA projecten - zijn bedrijven gebruikers en geen (of zelden) partici-

panten. Samenwerking tussen bedrijven zou hier aangemoedigd kunnen worden door 

bijvoorbeeld bonussen te voorzien wanneer bedrijven in het O&O-luik participeren. Col-

lectieve centra die medegefinancierd worden door de Vlaamse Regering zouden wel 

kunnen aangemoedigd of verplicht worden om een aantal samenwerkingen tussen be-

drijven te realiseren. 

TTO’s overtuigd van netwerking en samenwerking 

Uit de gesprekken met betrokkenen van TTO’s onthouden we dat zij geen extra motiva-

tie, laat staan verplichtingen, nodig hebben om samenwerking na te streven. Zowel de 

bestuurders als de medewerkers van de TTO’s zijn overtuigd van het belang van net-

werking en samenwerking, met en tussen bedrijven en kenniscentra. De IOF-

                                                

106http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?ZoekString=kmo&c=NB_KortBestek&cid=1337436305683&lang
=NL&lyt=1106745974281&p=1243582226322&pagename=nieuwsberichten%2FNB_KortBestek%2FKort
bestek&site=nieuwsberichten  

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?ZoekString=kmo&c=NB_KortBestek&cid=1337436305683&lang=NL&lyt=1106745974281&p=1243582226322&pagename=nieuwsberichten%2FNB_KortBestek%2FKortbestek&site=nieuwsberichten
http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?ZoekString=kmo&c=NB_KortBestek&cid=1337436305683&lang=NL&lyt=1106745974281&p=1243582226322&pagename=nieuwsberichten%2FNB_KortBestek%2FKortbestek&site=nieuwsberichten
http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?ZoekString=kmo&c=NB_KortBestek&cid=1337436305683&lang=NL&lyt=1106745974281&p=1243582226322&pagename=nieuwsberichten%2FNB_KortBestek%2FKortbestek&site=nieuwsberichten
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mandatarissen staan dicht bij de bedrijfsrealiteit en zien opportuniteiten tot samenwer-

king, zij kennen ook de drempels. 

Extra reglementering of KPI’s om netwerking en samenwerking te belonen hebben geen 

toegevoegde waarde. De betrokkenen zijn overtuigd van het belang en extra maatrege-

len verhoogt alleen de planlast bij het opzetten of uitwerken van projecten. 

TTO-medewerkers en IOF-mandatarissen moeten vooral de ruimte krijgen om hun neu-

trale – betrouwbare partner – rol te kunnen vervullen. Als neutrale ondersteuning kunnen 

ze bedrijven en vooral de kleine bedrijven beter overtuigen van het belang van samen-

werking. In dit kader gaat de afbouw van de VIS-middelen in tegen het belang van neu-

trale ondersteuning door intermediairen. De VIS-middelen konden een platform creëren 

waaruit projecten ontstonden. Intermediairen zijn triggers en neutrale bemiddelaars bij 

het opzetten van netwerken en projecten. Om de rol van neutrale bemiddelaar te kunnen 

spelen moet er tijd zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de bedrijven, zeker 

bij het benaderen van KMO’s. Een goed idee wordt maar gedeeld in vertrouwen. De 

problematiek is hier gelijkaardig als deze voor de medewerkers van de provinciale inno-

vatie centra, waarmee ook wordt samengewerkt. Beiden hebben ze geen gebrek aan 

kennis van en contacten met bedrijven, maar ontbreekt de tijd om continuïteit in de rela-

ties met bedrijven te onderhouden. Dit wordt aangehaald als één van de reden waarom 

dikwijls beroep gedaan wordt op dezelfde bedrijven om in een netwerk of samenwer-

kingsproject te stappen. De (10%) extra middelen die bij Sprintprojecten voorzien zijn bij 

samenwerking tussen bedrijven binnen het samenwerkingsproject – een zeer zinvolle 

maatregel op zich - missen dan ook hun doel als steeds dezelfde bedrijven moeten aan-

gesproken worden. 

Provinciale innovatiecentra als neutrale ‘doorspeler’ 

Provinciale innovatiecentra zijn belangrijke doorverwijzers en netwerkondersteuners, tot 

en met ook om B2B-interacties tot stand brengen. Gelet op het relatief tijdelijk karakter 

van de financiering is er onvoldoende continuïteit in de ondersteuning. De centra hebben 

geen zekerheid van bestaan en er is geen continuïteit voor het personeel. De corebusi-

ness van innovatiecentra is B2B-initiatieven op te sporen en te ondersteunen en zij zijn 

daarom een belangrijk instrument van de Vlaamse overheid om open innovatie te onder-

steunen. 

ICON-projecten107 gaan uit van iMinds (vroegere IBBT), maar kunnen bij samenwerking 

rekenen op extra steun van het IWT. Via één indienprocedure bij het iMind kunnen de 

bedrijven die voldoen aan de IWT-voorwaarden meteen een aanvraag indienen voor 

IWT-steun voor het ICON-project. 

Het inschakelen van een gebruikerscommissie in IWT-projecten is een krachtig instru-

ment (toevoegen bij schema). Bij TETRA & SBO kunnen gebruikerscommissies krachti-

                                                

107 Een ICON-project is een onderzoeksproject dat vertrekt vanuit een nood die bedrijven, overheden of 

verenigingen detecteren bij de gebruiker. iMinds gaat, in samenwerking met de iMinds-
onderzoeksgroepen, op zoek naar andere partners die het project mee kunnen dragen. iMinds komt tot 
50% tussenbeide in de projectfinanciering. De andere partners financieren elk hun eigen inbreng. 
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ge instrumenten zijn om vervolgprojecten met bedrijven uit te lokken. De bedrijven zijn 

voor een langere periode – minstens 4 jaar -betrokken in een gemeenschappelijk be-

lang. Zo is SBO een opportuniteit om van fundamenteel naar toegepast onderzoek te 

gaan, voorwaarde is wel dat de SBO-thema’s interessant zijn voor de bedrijven. Extra 

subsidiëring van de uitwisseling van spillovers kan hier een interessante ondersteuning 

van open innovatie zijn. 

Lichte structuren als backbone van interdisciplinaire netwerken 

Lichte structuren hebben de bedoeling om B2B-interacties te ondersteunen, maar gelet 

op het tijdelijk karakter van de financiering is die ondersteuning ook precair. Lichte struc-

turen hebben meestal geen eigen onderzoekinfrastructuur (bv. FISH), maar zijn functio-

neel om netwerking en samenwerking uit te lokken en te ondersteunen, zoals de IOFs 

aan de associaties. 

Door het succes van VIS zij er - op sommige terreinen helaas teveel - structuren ont-

staan. VIS-trajecten lopen van onderzoek tot dissiminatie en geven daardoor soms aan-

leiding tot een collectief van bedrijven dat ook na het project blijft bestaan, maar zonder 

functionaliteit of activiteiten. Er zijn niet veel blinde vlekken meer in het clusterlandschap, 

maar de structuren moeten vooral beter op elkaar afgestemd worden. Het is nodig om 

selectieve keuzes maken. Er is ook nood aan transparantie, naast een selectief geheel 

van netwerken. Kan EWI zorgen voor de afstemming tussen de netwerken? Wat bestaat 

zou moeten geïnventariseerd worden en transparant gemaakt. 

Er is volgens onze gesprekspartners ook nood aan casestudies van ‘best practice’ van 

VIS-trajecten en lichte structuren. De beste structuur is de best passende structuur en 

dat moet voor de verschillende clusters uitgeklaard worden. 

Ook het IWT heeft hier een belangrijke rol, namelijk de netwerking afstemmen via VIN en 

KMO’s die nog niet netwerken of nog niet innoveren proberen over de streep te trekken. 

Ze kunnen clusters rond de tafel zetten en er voor zorgen dat er steeds nieuwe bedrijven 

deelnemen. Niet de overtuigden, maar de technologievolgers en de afwezige KMO’s 

moeten aangesproken worden. Het model van HORIZON kan in deze context bekeken 

worden om een Vlaamse toepassing te krijgen. 

IP & rechten in Europese projecten, ICON’s en andere moeten geëvalueerd worden op 

hun toepassing binnen lichte structuren en kunnen zo aanleiding zijn tot voorbeeld tem-

plates. Modellen die werken zijn zeker voor KMO’s interessant, zo bestaat er reeds een 

SBO-template voor samenwerking tussen bedrijven bij het IWT. 

Uitdagingen voor de toekomst 

Open innovatie blijft een uitdaging voor alle actoren in kennis-, technologie-, proces-, 

organisatie- en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. 

Er is nood aan kennisdelen over nieuwe experimenten of open proeftuinen, zoals Bio 

Base Europe en pack4food. Open innovatie op bedrijventerreinen is relatief recent en 

het potentieel is hier nog niet gekend. 
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Afkortingen 

AO Agentschap Ondernemen 

AWT Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid 

B2B Business to Business 

BBP Bruto Binnenlands Product 

BOF Bijzonder OnderzoeksFonds 

CEO Chief Executive Manager 

CIS Community Innovation Survey 

CMI Centrum voor Medische Innovatie 

Competentiepool Innovatiegericht samenwerkingsverband voor kennisuitwisseling 

CTBI Centrum voor Translationele Biomedische Innovatie 

CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 

ERA European Research Area 

EWI Economie, Wetenschap en Innovatie 

FISCH Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry 

Flanders DC Flanders District of Creativity 

FvT Fabriek van de Toekomst 

FWO Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 

Hercules Agentschap voor de financiering van onderzoeksinfrastructuur 

HRM Human Resources Management 

IBO Individuele beroepsOpleiding 

ICON Interdisciplinair Coöperatief ONderzoek (zie IWT & iMinds) 

ICT Informatie en Communicatie Technologie 

iMinds Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT) 

IMEC Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum 

IP Intellectual Properties 

IOF IOF Industriële OnderzoeksFondsen 

IWT Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 

Kenniscentra Bij associaties, SOC’s, collectieve onderzoekscentra, enz. 

KMO Klein en Middelgrote Ondernemingen 

Lichte structuur Nieuwe naam voor Competentiepool 

NDA Non-disclosure agreement 

NIB Nieuw Industrieel Beleid 

NTBF New Technology Based Firms 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OI Open Innovation 

O&O Onderzoek en Ontwikkeling 

Innovatiecentra Provinciale innovatiecentra 

PMV Participatie Maatschappij Vlaanderen 

PRoF-project Patient Room of the Future 

R&D Research and Development 

SBO Strategisch BasisOnderzoek 

SGF Smart Grids Flanders  

SIM Strategisch Initiatief Materialen 

SIOS Strategische Investerings- en OpleidingsSteun 

SME Small and Medium sized Enterprise 

SOC Strategische OnderzoeksCentra (IBBT, VITO, VIB, IMEC, CTBI, SIM, CMI) 

STS Strategische TransformatieSteun 

Subsidiedatabank Digitaal overzicht op website van AO 

TETRA TEchnologieTRAnsfer door instellingen van hoger onderwijs 
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TINA TINA is een marktgedreven investeringsfonds in de schoot van PMV 

TTO Technology Transfer Office 

VESOC Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité 

ViA Vlaanderen in Actie 

VIB Vlaams Instituut voor Biotechnologie 

VIN Vlaams Innovatienetwerk 

VINNOF Vlaams Innovatiefonds 

VIS Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden 

VITO Vlaams Instituut voor Technologisch onderzoek 

VON Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk 

VRWI Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie 
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Begrippen 

Definities op de betreffende websites of Wiki 

Crowd sourcing Crowdsourcing is een Engelstalig neologisme, gebruikt om een recen-
te ontwikkeling aan te duiden, waarin organisaties (overheid, bedrij-
ven, instituten) of personen gebruikmaken van een grote groep niet 
vooraf gespecificeerde individuen (professionals, vrijwilligers, geïnte-
resseerden) voor consultancy, innovatie, beleidsvorming en onder-
zoek. Wiki 

FvT De economische pijler van het NIB focust op de 'Fabriek van de Toe-
komst' als het knooppunt van het nieuwe productiviteitsoffensief. Dit 
productiviteitsoffensief moet de competitiviteit van onze economie 
structureel versterken door in te zetten op samenwerking in waardeke-
tens en clusters. ViA 

Horizon 2020 Horizon 2020 is het nieuwe Europese financieringsprogramma voor 
onderzoek en innovatie 

Lateraal denken Lateraal denken is gebaseerd op het opnieuw (anders) ordenen van 
de bestaande informatie om zodoende nieuwe informatie te laten ont-
staan. De term lateraal denken is geïntroduceerd door Edward de 
Bono. "Bedenk eens hoe de wereld er uit ziet als koeien konden auto-
rijden" is een voorbeeld van lateraal denken. De meeste mensen den-
ken gelijk "Koeien kunnen niet autorijden", met als gevolg dat ze ook 
niet fantaseren wat de gevolgen zouden zijn als koeien dit wel kon-
den. Iemand die dat wel doet kan tot inzichten komen die niets met 
autorijdende koeien te maken hebben, maar wel heel nuttig kunnen 
zijn op een ander gebied. Wiki 

Lead Trekker. Leadorganisaties zijn de leidende (trekkende) organisaties in 
een samenwerkingsverband. ViA 

Lichte structuur Nieuwe naam voor Competentiepool (voor het eerst gebruikt voor 
FISCH). Mogelijks later om te vormen tot Innovatieknooppunt (denk-
piste). FISCH 

NIB Het Nieuw Industrieel Beleid creëert de voorwaarden en stimuleert de 
nodige veranderingsprocessen om bestaande industriële activiteit te 
vernieuwen en om bijkomende industriële activiteit te ontwikkelen. De 
Vlaamse Regering laat zich daarbij adviseren door een industrieraad 
van onafhankelijke experten. ViA 

Octrooi Een octrooi is een tijdelijk exclusief recht op de exploitatie van een 
uitvinding, dat door de overheid wordt verleend in ruil voor het be-
kendmaken van die uitvinding. Om dit recht te verkrijgen, moet de 
uitvinding wel voldoen aan een aantal strikte voorwaarden: ze moet 
namelijk nieuw, inventief, industrieel toepasbaar én toegelaten zijn. 
Deze vereisten moeten cumulatief vervuld zijn en worden door het 
octrooibureau ook onderzocht voorafgaand aan de toekenning van het 
octrooi. Bron Fod Economie (FOD Economie, 2013). 

Open Access Open Access-model legt dus de nadruk op het zonder beperkingen 
beschikbaar stellen van culturele en wetenschappelijke verwezenlij-
kingen, in het bijzonder het gratis online beschikbaar stellen ervan. 
Wiki 

Pact 2020 De Vlaamse overheid legde samen met de sociale partners en het 
georganiseerde middenveld de concrete doelstellingen voor Vlaande-
ren in Actie vast in het Pact 2020. ViA 

Patent Met een patent garandeert de overheid in een land een tijdelijk mono-
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polie aan een uitvinder of aan een bedrijf voor het gebruik, inclusief de 
commercialisatie, van een inventieve industriële toepasbare technolo-
gische oplossing (uitvinding). Zo kan de uitvinder of het bedrijf zijn 
investeringen in de ontwikkeling van de uitvinding terugverdienen. In 
ruil moet de uitvinder de details van zijn uitvinding publiek maken. 
Over soorten patenten (OESO, 2010) 

Spillover Een spillover vindt plaats wanneer een innovatie geproduceerd door 
één bedrijf de productiviteit van een ander bedrijf verhoogt 
(Vanderhoydonck, 2012). Samenwerking is een efficiënte manier om 
spillovers of oversijpelingseffecten (van elkaar) te internaliseren 
(Veugelers & De Backer, 1999). 

Subsidie De term subsidie is een verzamelnaam voor het instrumentarium dat 
de overheid heeft om beleidspunten te stimuleren. Vormen van subsi-
die zijn onder meer: achtergesteld krediet, garanties en investerings-
premies. Wiki 

ViA Vlaanderen in Actie (ViA) is het toekomstproject voor Vlaanderen. 
Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatie-
ve, duurzame en sociaal warme samenleving. ViA 
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Bijlage 1  Beleidskader voor Innovatie AWT Nederland 

De overheid heeft drie opdrachten om open innovatie te ondersteunen: een kader 

scheppen, marktfalen corrigeren (als spillovers verloren dreigen te gaan) en voorkomen 

dat kansen op innovatie verloren gaan. 

Om die opdrachten te vervullen ziet AWT volgende beleidslijnen: 

1. Het verbreden van het innovatiebeleid: 

- het innovatietraject omvat meer dan O&O-onderzoekers en –managers (de ken-

nisontwikkeling in pre-competitief onderzoek), het gaat ook om gebruikers, klan-

ten, marketing specialisten, business developers, andere bedrijven, kenniscentra, 

starters, zelfstandige ondernemers, enz. Het gaat om alle betrokkenen van on-

derzoek tot marktintroductie (competitief onderzoek). 

- Betrokkenheid van de eindgebruikers. Openbare gebruikersinnovatie brengt gun-

stige spillover effecten teweeg. 

- Hindernissen voor zelfstandig ondernemer wegnemen (drempels wegnemen, 

stimulansen opzetten) 

2. Beleid voor samenwerking en alliantievorming: een transparante markt van kennis, 

technologie en innovatie (proximity matters – hot spots; bv. wetenschapsparken in 

Vlaanderen), gekoppeld aan innovatie- en samenwerkingsvaardigheden en meeting-

opportuniteiten (of aanjaaginitiatieven tot samenwerkingsverbanden). In het laatste 

geval vraagt dit 3 competenties: 

- Vaardigheden om succesvol samen te werken (strategische vaardigheden), 

- Gemaakte afspraken goed managen (alliantievaardigheden), 

- Interne organisatie afstemmen op open innovatie d.m.v. sociale innovatie (orga-

nisatorische vaardigheden). 

3. Beleid voor intellectuele eigendom en mededinging: heldere eigendomsrechten om 

zakelijke afspraken op te baseren en zo een goede toegang tot elkaars rechten ver-

zekeren. 

4. Randvoorwaarden (onderwijs, open publieke kennisinfrastructuur, uitmuntende ICT-

infrastructuur, High Trust omgeving, werkende kapitaalmarkt, open overheid, voor ie-

der werk aan de winkel). 
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Bijlage 2  Situering open innovatie in het globaal Innovatiebeleid 

Onderstaande informatie is louter informatief en dient als kader waarbinnen het instru-

mentarium voor open innovatie een plaats heeft. 

1. The Choice of Innovation Policy Instruments 

De keuze van het beleidsinstrumentarium om innovatie te ondersteunen is niet zonder 

belang: “Hence, the identification of the problems and their activity-related causes should 

be the basis for the selection of policy instruments. The combination of instruments is a 

crucial part of the innovation policy: ‘innovation policy is what its instruments are’. Some 

might be instruments created ex-novo, but in most cases, instruments are changed and 

adapted to new problems, and combined with other instruments to address the prob-

lems“ (Borràs & Edquist, 2013)108. In het betreffend artikel ‘The Choice of Innovation Poli-

cy Instruments’ wordt een empirische indeling gemaakt van steunmaatregelen voor in-

novatie. Deze paragraaf geeft een samenvatting van het beleidsinstrumentarium dat 

hierin wordt voorgesteld. 

Uitgangspunt is dat het instrumentarium een geheel vormt van complementaire opera-

tionele instrumenten die doelgericht worden ingezet voor een probleem- en oplos-

singsgericht innovatiebeleid. De probleemgerichte natuur van de mix van beleidsin-

strumenten maakt dat beleidsinstrumenten voor innovatie ‘systemisch’ zijn of 

beredeneerd holistisch gericht. Innovatiesystemen omvatten alle determinanten van het 

innovatieproces en de innovaties zelf. Innovatiebeleid omvat alle gecombineerde acties 

door publieke instellingen ondernomen om innovatieprocessen te beïnvloeden, intentio-

neel of niet intentioneel. Basis voor het innovatiebeleid zijn de ultieme objectieven van 

het beleid: economisch, maatschappelijk en sociaal. Problemen die door innovatie moe-

ten opgelost worden, moeten in innovatietermen vertaald worden en aangeven waar de 

oorzaken van het probleem zich situeren. Als de oorzaken liggen in een tekort aan ken-

nis, dan is meer onderzoek de oplossing, als de oorzaak een gebrek is aan de vraagzij-

de van de ‘innovatie’ dan moeten instrumenten daarvoor ontwikkeld en ingezet worden. 

Op basis van voorgaande kunnen keuzes gemaakt worden uit volgende types van inno-

vatie instrumenten. 

Borràs & Edquist onderscheiden drie types van innovatie-ondersteunende instru-

menten en die richten zich zowel op het innovatieproces als op innovatie van producten 

of diensten. Instrumenten voor de ondersteuning van het innovatieproces zijn even be-

langrijk als deze voor innovatie van producten of diensten. 

  

                                                

108 http://charlesedquist.com/2013/02/28/new-work-paper-on-the-choice-of-innovation-policy-instruments-
with-susana-borras/  

http://charlesedquist.com/2013/02/28/new-work-paper-on-the-choice-of-innovation-policy-instruments-with-susana-borras/
http://charlesedquist.com/2013/02/28/new-work-paper-on-the-choice-of-innovation-policy-instruments-with-susana-borras/


Open innovatie in Vlaamse bedrijven 

112 

Schema: Types instrumenten & de belangrijkste voorbeelden109 

Regelgeving Intellectuele eigendomsrechten, universiteiten 
en PRO110 Statuten, competitiebeleid ivm R&D 
samenwerkingsverbanden, bio-ethische 
regelgeving enz. 

Economische transfers Forfetaire betoelaging en ondersteuning van 
kenniscentra en univrsiteiten, competitive 
onderzoeksfinanciering, belastingsvrijstellingen, 
ondersteuning van venture kapitaal en zaai 
kapitaal, enz. 

Softinstrumenten Vrijwillige standaardisatie, gedragsregels, 
publiek-private samenwerking, vrijwillige 
overeenkomsten, enz. 

De drie types of categorieën zijn: regelgeving/wetgeving (vooral gebruikt i.v.m. de defi-

niëring van marktcondities voor nieuwe producten en innovatieprocessen), economi-

sche of financiële impulsen111 (subsidies of fiscaal, vooral gebruikt bij innovatiebeleid) 

en softe instrumenten, zoals programma’s om innovatie te stimuleren (aanbevelin-

gen, vooral gecommuniceerd via campagnes en vrijwillige initiatieven op vlak van infor-

matie delen). Vooral laatstgenoemde ondersteunende instrumenten winnen aan belang, 

in de VS en Europa is een shift bezig van een overheidsbeleid met de nadruk op regel-

geving en subsidie naar een overheid met meer ondersteuning als coördinator en facili-

tator. Niettegenstaande de softe instrumenten in belang toenemen blijven ze fundamen-

teel complementair aan de twee andere ondersteuningsinstrumenten112. 

De auteurs vertalen bovenstaande operationalisering van beleidsinstrumenten in 4 activi-

teitsgebieden (I tot IV) die innovatie ondersteunen, de sleutelactiviteiten van innovatie-

systemen - kennisproductie, vraaggerichte acties, regelgeving, diensten aan inno-

vatieve bedrijven - en 10 operationele ondersteuningsmaatregelen (1 tot 10). 

I. Kennisinput voor het innovatieproces 

1. Kennisproductie 

2. Competentie opbouw door formeel en informeel leren 

II. Vraaggerichte activiteiten 

                                                

109 S. Borràs: They are the most important ones in general terms, but specific instruments are combined 
according to specific innovation problems to be addressed. 

110 PRO: Public Research Organizations, following the OECD terminology (this includes public labs, sector-
specific research organizations of public ownership, large public research centres like CNRS in France, 
CNR in Italy, etc. 

111 Directe steun aan onderzoeksinstellingen is hiervan het belangrijkste voorbeeld, steun die vroeger vooral 
naar basisonderzoek ging en nu – volgens de auteurs - meer en meer toegespitst wordt op toegepast  of 
marktgericht onderzoek. De steun was ook vaak ‘aanbod’ gericht, maar er is een evolutie naar meer 
‘vraag’gericht onderzoek omwille van de rol van gebruikers in innovatieprocessen. 

112 In het artikel worden tal van voorbeelden gegeven van alle types van innovatieondersteuning. 
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3. Creëren van nieuwe productmarkten 

4. Expliciteren van nieuwe vereisten m.b.t. productkwaliteiten 

III. Voorzien in omkaderende regelgeving/organisatie 

5. Het creëren en veranderen van organisaties (kennisinstellingen, ondernemer-

schap,…), nodig voor het ontwikkelen van nieuwe domeinen van innovatie 

6. Netwerking en kennisdelen 

7. Creëren en wijzigen van wetten en regelgeving om drempels voor innovatie weg 

te nemen 

IV. Dienstverlening aan innovatieve bedrijven 

8. Incubatieactiviteiten en –faciliteiten, administratieve ondersteuning 

9. Financiering van innovatieprocessen en de commercialisering ervan 

10. Adviesdiensten zoals bij technology transfer, juridisch advies, enz. 

Al deze activiteiten binnen het innovatiesysteem zijn complementair en de inzet moet 

holistisch gebeuren - lineaire aanpak vermijden – met een evenwicht tussen ‘vraag’- en 

‘aanbod’-gestuurde selectie van instrumenten. Op basis van bovenstaande activiteiten 

en de typologie van instrumenten kan een matrix worden opgemaakt met het bestaand 

instrumentarium. De manier waarop beleidsinstrumenten in een mix worden ingezet om 

innovatieproblemen op te lossen maakt hen systemisch. 

De overheid voert een systemisch innovatiebeleid in de mate dat de selectie aan instru-

menten gebaseerd is op een kritische probleemanalyse en een holistische visie op de 

toekomst. De identificatie van de problemen en hun aanverwante oorzaken moet aan de 

basis liggen van de selectie. De combinatie van de instrumenten is een cruciaal deel van 

het innovatiebeleid: ‘innovatiebeleid is wat haar instrumenten zijn’, of ‘het zijn de instru-

menten die het beleid vorm geven’. 

In het kader van dit project over het instrumentarium voor ‘open innovatie’ gaat 

het om steunmaatregelen voor de dienstverlening aan innovatieve bedrijven (acti-

viteitsgebied IV.) van de types economische of financiële impulsen113 (subsidies of 

fiscaal, vooral gebruikt bij innovatiebeleid) en softe instrumenten zoals program-

ma’s om innovatie te stimuleren (aanbevelingen, vooral gecommuniceerd via cam-

pagnes en vrijwillige initiatieven op vlak van informatie delen). Regelge-

ving/wetgeving (vooral gebruikt i.v.m. de definiëring van marktcondities voor 

nieuwe producten en innovatieprocessen), laten we in het kader van dit instrumen-

tarium buiten ons onderzoek. 

2. Classificatie van het Vlaams innovatie instrumentarium 

Om innovatie-inspanningen te meten en te vergelijken wordt onder ander gebruik ge-

maakt van O&O-indicatoren. Recente berekeningen (Andries, Debackere, & Hoskens, 

2013) tonen aan dat Vlaanderen het in vergelijking met Europese landen en zelfs met de 

                                                

113  Directe steun aan onderzoeksinstellingen is hiervan het belangrijkste voorbeeld, steun die vroeger vooral 
naar basisonderzoek ging en nu – volgens de auteurs - meer en meer toegespitst wordt op toegepast  of 
marktgericht onderzoek. De steun was ook vaak ‘aanbod’ gericht, maar er is een evolutie naar meer 
‘vraag’gericht onderzoek omwille van de rol van gebruikers in innovatieprocessen. 
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VS, lang niet slecht doet en dat de cijfers van de GERD114 toenemen. De 3% norm wordt 

nog niet gehaald, maar met 2,4% komen we dicht in de buurt. Het goede resultaat en de 

stijging zijn vooral te wijten aan de private inspanningen binnen de GERD, de overheids-

bijdragen blijven beperkt(er). 

Als het gaat om overheidssteun voor innovatie, richten de studies zich vooral op steun-

maatregelen voor O&O en intellectuele eigendomsrechten en dit laatste past eerder in 

open business dan open innovatie. Open innovatie is niet alleen business, maar wordt 

ondersteund door wetenschappelijke ontwikkelingen waaronder ook sociaal-

wetenschappelijke, technologie en technologiebeleid. 

Er zijn al diverse voorbeelden die het Vlaams instrumentarium voor innovatie beschrij-

ven, maar telkens valt op dat men er uitdrukkelijk bij vermeld dat de lijst niet exhaustief 

is. De keuze voor deze of gene indeling hangt samen met de doelstelling achter het 

overzicht. Zo geeft het Tweede rapport Soete (Soete, 2012) een overzicht van de ver-

schillende kennisinstellingen en agentschappen die actief zijn in het geïntegreerd be-

leidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in 2011 en vult met deze aan 

met coördinerende initiatieven, lichte structuren, excellentiepolen (buiten VIS) en Innova-

tie-gerelateerde initiatieven. Basis voor de opdeling is kennis (-instelling) versus beleid (-

sdomeienen). De Industrieraad baseert zijn indeling op het innovatieproces: menselijk en 

financieel kapitaal, toegang tot de markt en business omgeving. EWI inventariseert het 

financieel instrumentarium op basis van financieringsbronnen. 

 Kennisinstellingen en beleidsdomeinen 

Bij de kenniscentra worden de universiteiten en hogescholen genoemd, aangevuld met 

wetenschappelijke instellingen en ‘andere’; de SOC’s en VIS Competentiepolen. Bij de 

administratieve overheidsstructuur en beleidsdomeinen van EWI gaat het om de kernde-

partementen en agentschappen die voorzien in financiering of in coördinatie, aangevuld 

met de strategische adviesorganen (VRWI & SERV). 

  

                                                

114  Bruto Binnenlandse Uitgaven voor O&O = GERD (Gross Expenditures on R&D) = som van de BERD 
(Business Expenditures on R&D: de bedrijvencomponent en de Collectieve Onderzoekscentra (COC), 
GOVERD (Government Expenditures on R&D), HERD (Higher Education Expenditures on R&D) en PNP 
(Not for Profit Organisations Expenditures on R&D).  
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Op dit moment bestaat er een flou artistique wat betreft het onderscheid tussen kennis-

instellingen, competentiepolen en lichte structuren. Laatstgenoemde kennispolen zijn 

relatief nieuw en hun functie en werking is niet altijd gelijkaardig. Sommige beschikken 

over eigen onderzoekscapaciteit, anderen kopen expertise in of beschikken over ge-

deelde expertise met andere organisaties. Punt is wel dat alle kennisinstellingen – alvast 

potentieel - deels door de Vlaamse overheid ondersteund worden en dit al dan niet pro-

jectmatig of structureel. Het bestaan van kenniscentra is dynamisch in de zin dat er 

steeds nieuwe worden opgericht en bestaande gehergroepeerd of gereorganiseerd. Het 

is een organisch geheel van instellingen en initiatieven die mee richting geven aan inno-

vatie, maar ook zelf door innovatie gestuurd worden. Lichte structuren zijn nu volop in 

ontwikkeling en vooral excellentiepolen buiten VIS zijn zeer volatiel. Smart Grids Flan-

ders115 is hier een voorbeeld van, recent opgericht als een platform van en voor bedrijven 

en organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de energienetwerken. Smart 

                                                

115  http://www.smartgridsflanders.be/  

http://www.smartgridsflanders.be/
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Grids Flanders is een ledenorganisatie, maar eveneens vragende partij voor projectfi-

nanciering. 

Bij de administratieve overheidsstructuren kan met terecht voor projectmatige steun, 

voor onderzoek en voor infrastructuur. Naast het organiseren van de innovatie onder-

steunende financiering is de administratieve overheidsstructuur ook beleidsondersteu-

nend en ontwikkelaar van regelgeving. 

Uit bovenstaande opdelingen onthouden we voor dit onderzoek vooral de promi-

nente positie van de kenniscentra op vlak van O&O en innovatie, en de potentiele 

rol van de lichte structuren en kennisnetwerken. Bij de administratieve overheids-

structuur zijn de departementen en agentschappen vooral interessant in hun rol 

van project-, structuur- en infrastructuurfacilitator. 
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 Steunmaatregelen voor het innovatieproces 

In het kader van het NIB116 heeft de Industrieraad volgend overzicht gemaakt117  

 

                                                

116  NIB kadert in WIP en ViA/Pact 2020. NIB steunt op 4 pijlers (Industrieel innovatiebeleid, productiviteit en concurrentiebeleid, infrastructuurbeleid en competentieontwikkeling en arbeids-
marktbeleid. 

117  Vlaams overheidsinstrumentarium in kaart gebracht door de Vlaamse industrieraad. Bronnen online: http://www.vrwi.be/vrwi-nieuwsbrief-8-februari-2013 of 
http://trends.knack.be/economie/attachments/vlaams_overheidsinstrumentarium.pdf?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=70004
55668573&ssbinary=true  

http://www.vrwi.be/vrwi-nieuwsbrief-8-februari-2013
http://trends.knack.be/economie/attachments/vlaams_overheidsinstrumentarium.pdf?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=7000455668573&ssbinary=true
http://trends.knack.be/economie/attachments/vlaams_overheidsinstrumentarium.pdf?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=7000455668573&ssbinary=true
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Interessant aan deze indeling van de Industrieraad is de procesmatige benadering van 

de ondersteuning van innovatie. Het gaat om steunmaatregelen op vlak van (1) mense-

lijk kapitaal, (2) financieel kapitaal, (3) toegang tot de markt en de (3) business omge-

ving. Het schema laat toe om na te gaan waar eventueel hiaten of overlappingen be-

staan. Nadeel – in het kader van ons onderzoek - van deze opdeling is dat het ruimer 

gaat dan het Vlaams overheidsinstrumentarium. 

Dit schema is voor ons daarom vooral een bron van informatie op vlak van poten-

tiële ondersteuningsmaatregelen. Zo nemen we in onze selectie niet alleen sa-

menwerking in onderzoek en ontwikkeling mee, maar ook samenwerking bij het 

naar de markt brengen van innovatieve producten of diensten, zoals het voorbeeld 

van het TINA-Fonds van de participatiemaatschappij Vlaanderen. 

 Financieringsinstrumenten O&O en EWI 

In de Speurgids 2012 Ondernemen & Innoveren wordt het overheidsinstrumentarium 

voor duurzame transformatie van het Vlaamse economische weefsel opgelijst aan de 

hand van 7 strategische doelstellingen en de belangrijkste agentschappen die deze be-

heren zijn het Agentschap Ondernemen (AO), de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen 

(PMV), de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en het Agentschap voor Interna-

tionaal Ondernemen Flanders Investment & Trade (FIT). FIT geeft in samenwerking met 

het Agentschap Ondernemen advies op maat over nieuwe of uitbreidingsinvestering en 

ondersteunt collectieve projecten van bedrijfsgroeperingen en gemengde Kamers van 

Koophandel. FIT beschikt over netwerken van adviseurs en bedrijven die samenwerken 

om individuele bedrijven met de juiste partners in contact te brengen. Bij het instrumen-

tarium van deze organisaties zijn er ongetwijfeld ook instrumenten dienstbaar om open 

innovatie tussen bedrijven te ondersteunen. In het kader van dit onderzoek verdienen 

zij vernoemd te worden. Innovatiesteun in het algemeen en open innovatie in het 

bijzonder kan het resultaat zijn van O&O-steunmaatregelen of van investerings-

steun. 

Bij de zoektocht naar instrumenten en structuren die innovatie in het algemeen onder-

steunen, is de subsidiedatabank van het Agentschap Ondernemen een grote hulp. 

Met de selectie op ‘innovatie’ en ‘Vlaamse overheid’ worden 20 initiatieven weerhouden, 

met samenwerken als trefwoord daarbovenop zijn er nog 7 initiatieven.118 De instrumen-

ten behoren niet alleen tot het instrumentarium van het Agentschap Ondernemen, maar 

breed tot diverse overheidsdiensten. 

We nemen de O&O-overzichtskaart uit de Speurgids 2012 (EWI, 2012) mee als uit-

gangspunt voor de inventarisering. In de eerste kolom wordt aangegeven welke instantie 

bij de financiering van O&O betrokken zijn, de financieringsbronnen genoemd. De mid-

denkolom is het instrumentarium of de initiatieven die tot financiering leiden. In de laatste 

kolom staan de begunstigden of de actoren in O&O. 

                                                

118http://agentschapondernemen.be/subsidiedatabank/samenwerken?f[0]=im_field_maatrege_uzoekt%3A83
&f[1]=im_field_maatregel_steunverl%3A110  zie bijlage 1. 

http://agentschapondernemen.be/subsidiedatabank/samenwerken?f%5b0%5d=im_field_maatrege_uzoekt%3A83&f%5b1%5d=im_field_maatregel_steunverl%3A110
http://agentschapondernemen.be/subsidiedatabank/samenwerken?f%5b0%5d=im_field_maatrege_uzoekt%3A83&f%5b1%5d=im_field_maatregel_steunverl%3A110
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Bron (EWI, 2012); blz. 53: HES: Higher Education Sector; GOV: Government Sector; 

BES: Business Enterprise Sector. ** geen budget aangezien er geen niet-recurrente 

middelen meer zijn. Voor de detailverklaringen van dit schema verwijzen we naar de 

speurgids, beschikbaar op de website van EWI. 

Voor de sectoren afzonderlijk zijn er meestal specifieke maatregelen die we in het tijds-

bestek van dit project niet allemaal kunnen opnemen. Als voorbeeld kunnen hier verwij-

zen naar een recente studie over open innovatie in de bouwsector (Verdonck, Open 

innovatie in de bouwsector. , 2012) en een studie over innovatie in de logistieke sector 

(Sys & Sel, 2012). De studie over open innovatie in de bouw was tevens de aanleiding 

om meer algemeen het instrumentarium voor open innovatie in Vlaanderen te inventari-

seren. 

De Vlaamse overheid gebruikt diverse overheidsdiensten om bedrijven te ondersteunen 

in het algemeen en met het oog op innovatie in het bijzonder. De belangrijkste op vlak 

van innovatieondersteuning zijn EWI, FWO en IWT en verder ook nog de Herculesstich-

ting. Daarnaast zijn er meer algemene steunmaatregelen die ook een gunstige invloed 

kunnen hebben op innovatie en open innovatie. Zo kunnen we verwijzen naar “de extern 

verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV), 

LRM en Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) en het intern verzelfstandigd agent-

schap (IVA) Agentschap Ondernemen ( ) die deel uitmaken van het beleidsdomein EWI 

en ( ) raakvlakken hebben met het wetenschaps- en innovatiebeleid, ( ) al behoort de 

uitvoering ervan niet tot hun kerntaken” (EWI, 2012). 

Bovenstaand schema geeft richting aan onze zoektocht. In ons overzicht gaat het 

om steun aan de BES of Business Enterprise Sector, met het oog op innovatie of 

ondersteuning van O&O-activiteiten. Het overzicht dat we beogen is niet exhaus-
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tief, maar gericht op de belangrijkste sector-overschrijdende initiatieven. In vorig 

onderzoek zijn we dieper ingegaan op de samenwerking tussen kenniscentra en 

bedrijven en de mogelijkheden van de kenniscentra om samenwerking tussen be-

drijven te bevorderen (Verdonck, 2011). Deze inventaris spitst zich toe op Vlaamse 

overheidsinstrumenten die open innovatie tussen bedrijven ondersteunen. Het 

kan gaan om directe of om indirecte ondersteuning. 
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Bijlage 3  Antwoord op vraag nr. 259 van 27 februari 2013 

INGRID LIETEN 

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER 
VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN 
ARMOEDEBESTRIJDING 

ANTWOORD op vraag nr. 259 van 27 februari 2013 van LODE VEREECK119 

1. Binnen de IWT-instrumenten zijn er verschillende vormen van samenwerking 
mogelijk die open innovatie ondersteunen en aanmoedigen. We spreken van substanti-
ele samenwerking als geen van de partners meer dan 70% van het project voor zijn re-
kening neemt, of een kennispartner ten minste 20% van het project uitvoert. Ook onder 
aannemingen die minimaal 20% van de aanvaardbare kosten bedragen, worden als een 
vorm van samenwerking gerekend.  

In bepaalde programma’s is samenwerking verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval in de 
VIS-trajecten (collectieve innovatieprojecten op aanvraag van Vlaamse Innovatiesamen-
werkingsverbanden) en bij Baekeland- en Innovatiemandaten. Bij deze laatste gaat het 
steeds om een samenwerking tussen een universiteit en een bedrijf. 

In verschillende programma’s is er ook een meer indirecte vorm van samenwerking via 
de betrokkenheid van gebruikersgroepen waarin bedrijven en andere actoren zetelen en 
de kenniscentra de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Dit is bijvoorbeeld 
het geval in programma’s zoals SBO (Strategisch BasisOnderzoek), TETRA (TEchnolo-
gie TRAnsferprogramma) en het Landbouwprogramma. 

In de bedrijfssteun worden extra subsidies toegekend aan projecten met samenwerking 
tussen bedrijven waaronder ten minste een KMO en projecten met samenwerking over 
de grenzen heen. Samenwerking en verankering in het Vlaamse eco-systeem is ook een 
expliciet criterium bij de beoordeling van de aanvragen. 

Maar liefst 68% van de toegekende steun binnen de reguliere IWT-programma’s gaat 
naar projecten waarin op substantiële wijze wordt samengewerkt tussen onderzoeksin-
stellingen, bedrijven en overige innovatieactoren. 

                                                

119 Innovatiebeleid   -   Open innovatie 

Het belang van open innovatie voor de concurrentiekracht wordt steeds groter. Bedrijven gaan zich meer en 
meer specialiseren en zijn dus meer en meer aangewezen op de knowhow van andere partners. 
In het Vlaams innovatiebeleid bestaan er heden een aantal initiatieven waarbij open innovatie een belangrij-
ke plaats inneemt, zoals bij sommige competentiepolen. Ook het TINA-fonds (TINA: Transformatie, Innovatie 
en Acceleratie) streeft naar de realisatie van strategische projecten op consortiumniveau, waarbij partners 
dienen samen te werken. 
1. Beschikt de minister over cijfers over de mate waarin in Vlaanderen aan open innovatie wordt gedaan 

door bedrijven, kennisinstellingen en andere actoren? Graag een toelichting. 
2. Hoe evalueert de minister de mate waarin in Vlaanderen aan open innovatie wordt gedaan door bedrij-

ven, kennisinstellingen en andere actoren? Welke evolutie stelt ze vast? 
3. Hoe evalueert de minister de praktijk in Vlaanderen ten opzichte van die in het buitenland? 
4. Welke hinderpalen zijn er volgens de minister in Vlaanderen inzake de praktijk van open innovatie? 
5. Kan de minister een overzicht geven van alle beleidsinitiatieven die op heden bestaan in het kader van 

het open innovatiebeleid? Welke initiatieven bestaan er om de praktijk van open innovatie meer ingang 
te doen vinden in Vlaanderen? Welke maatregelen heeft de minister in dit verband genomen? 

6. Hoe evalueert de minister het op heden gevoerde open innovatiebeleid? Zijn er bijkomende initiatieven 
nodig? Graag desgevallend een toelichting. 
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Open innovatie is een breed begrip dat de paradigmaverschuiving van ‘the lab is our 
world’ (gesloten innovatie) naar ‘the world is our lab’ weergeeft om aan te tonen dat sa-
menwerking buiten de grenzen van een onderneming, kennisinstelling en regio nodig is 
om globaal competitief te blijven voor de toekomst, en valt als dusdanig dan ook moeilijk 
te kwantificeren. Er is wel veel empirische onderzoeksliteratuur rond specifieke proble-
matieken in dit domein (zie o.m. website www.exnovate.org). Open innovatie komt neer 
op een kennisdelende economie die verder bouwt aan een nieuwe triple/quadruple helix 
ecosysteem waarin industrie, onderzoek, overheid en opleiding samenwerken voor 
waardecreërende producten en diensten. Zonder innovatiesamenwerking heeft een on-
derneming in de kenniseconomie van vandaag en in de nieuwe waardeketenbenadering 
gericht op transformatie weinig overlevingskans op lange termijn. 

2. In het Soete2 rapport kwam het gebrek aan wetenschappelijke doorstroom naar 
de industrie als een knelpunt in het Vlaamse onderzoeks- en innovatie-instrumentarium 
naar voor. Doctoraten en wetenschappelijke output vragen om een betere erkenning van 
de industrie, zo stelt het rapport. 

Het Vlaamse innovatiebeleid is tot nu toe echter heel sterk technologisch georiënteerd 
geweest (technology push), en er is tevens nood aan voldoende aandacht voor het 
vraaggedreven innovatiebeleid om innovatie en transities sneller naar de markt kunnen 
brengen. Met het nieuw industrieel beleid (de fabriek van de toekomst) en het innovatie-
knooppuntenbeleid is er in Vlaanderen een beleidskader voor open innovatie: de compe-
tentiepolen, nu omgevormd tot lichte structuren, kunnen meer ruimte geven voor kennis-
bundeling en samenwerking tussen relevante actoren. 

3. Open innovatie steunt op een volwaardig partnerschap tussen privésector, on-
derzoekers en de overheid als facilitator voor de uitbouw van kennisregio’s. Vlaanderen 
heeft als kleine regio nood aan grensoverschrijdende samenwerkingen voor de uitbouw 
van de nodige kritische massa. 

Imec bvb. heeft een samenwerkingspatroon uitgebouwd, dat IPR in co-eigenaarschap op 
succesvolle wijze ontwikkelt met ondernemingen, doch dit zijn veelal buitenlandse multi-
nationals. Kennisverankering in Vlaanderen is in dit dan ook een aandachtspunt. 

4. Open innovatie is goed ingebed in het concept van ondernemende universiteit, 
kennisinstelling maar is nog niet even goed doorgedrongen in de Vlaamse onderne-
mingspraktijk. Vooral KMO’s kunnen nog meer gesensibiliseerd worden om hen beter 
vertrouwd te maken een lange termijnstrategie uit te bouwen, waarbij IP-bescherming, 
innovatie, samenwerking met kennispartners kritische succesvoorwaarden zijn. 

Op vlak van innovatief aanbesteden beschikt IWT over mooie voorbeelden van open 
innovatieplatformen. 

5. De open innovatiebenaderingen ontwikkelen ook mee het nieuwe onderzoeks-
programma Horizon 2020 waarin de open innovatieschema’s door de geïntegreerde 
aanpak van onderzoek en innovatie nog meer dan voorheen worden versterkt en zo de 
aandacht voor disruptieve innovaties nog meer kan toenemen. Experimenten en pilootlij-
nen in real world settings en het afstemmen van beleidsinstrumenten met financiële in-
strumenten doorheen het hele innovatieproces krijgen meer aandacht. Het proeftuincon-
cept zoals ik opgericht heb voor de elektrische voertuigen en in de gezondheidszorg 
(‘zorgen voor morgen’), met de recente co-investering van 50 miljoen euro vanuit de 
Vlaamse Regering in het Health and Care Fonds, zijn Vlaamse voorbeelden van een 
partnerschapsmodel tussen kennisinstellingen, private en publieke actoren. De platfor-
men fungeren als nieuwe ecosystemen voor de uitrol in de markt. 
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6. Open innovatie-schema’s kunnen bijdragen tot het verbeteren van de innovatie-
performantie maar omvatten ook management en governance uitdagingen. Open inno-
vatie vraagt om een innovatievriendelijk ecosysteem dat opname van nieuwe technolo-
gieën en uitrol kan versnellen. 
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Bijlage 4  Conferentie Managing Innovation in Flanders 

Op de conferentie Managing Innovation in Flanders werden volgende factoren voor 

‘Successful partnerships’ door ervaringsdeskundigen aangegeven (Wielens, Verriest, 

Soete, & Ballegeer, 4 oktober 2012), persoonlijke notities: 

 vertrouwen 

 complementaire competenties 

 gemeenschappelijke ondernemerszin 

 verschillende verantwoordelijkheden 

 marktgerichte pull 

 duidelijk (en grote) meerwaarde van samenwerking 

 continu verbeteren 

 complementaire en gekoppelde producten 

 een overheid die partnerschappen en netwerken ondersteunt 

Open innovatie vraagt daarom een paradigmashift: 

 ‘it is not about ownership, it is about access’ 

 een probleemgerichte mindset waarbij ‘out of the box geredeneerd wordt’ of bui-

ten de normale denkpatronen 

 het gaat om het innovatieproces evenzeer als om het innovatief product 

 het is een technologie pull en geen push – wat de klanten willen is van tel 

 samenwerken in complementaire clusters (sommige innovatieplatformen met 

steun van de overheid werken niet omdat het collega’s zijn die rond de tafel zitten 

en die hun bedrijfsstrategie of technologie niet zullen delen) 

 kenniscentra zijn een belangrijke trigger 

 nood aan een roadmap & timeline. 

Op beleidsniveau is er is daarvoor nood aan: 

 Een roadmap: waar willen we in de industrie in de toekomst op inzetten, op welke 

technologieën, met welke clusters. Subsidies en projecten zijn kortetermijn op-

lossingen van het oude paradigma. Er is nood aan een innovatieprogramma voor 

de Vlaamse Industrie. Keuzes maken zoals in Nederland het topsectorenbeleid120 

 Aansluiten bij de nieuwe Europese programma’s zoals Horizon 2020 

 Innovatieplatformen & clusters moeten complementaire bedrijven samenbrengen. 

Cleantech121 zal niet werken wat er zitten teveel concurrenten is, die gaan niet 

                                                

120  http://www.top-sectoren.nl/  
121  Cleantech verenigt “bedrijfstakken en toepassingen rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, 

waterzuivering en –hergebruik, sensoren en controlesystemen in industriële toepassingen, materiaalcon-

versie en recycling, afval- en afvalwaterzuivering en –behandeling en monitoring en controle van ener-

gie-opwekking” (Studiedienst Vlaamse van de Vlaamse regering, 2012). Samenwerking tussen de ver-

schillende actoren is belangrijk. Er kunnen vijf soorten actoren onderscheiden worden: bedrijven, 

overheid, investeerders, consumenten en kenniscentra. “Samenwerking tussen de verschillende Clean-

tech actoren is essentieel om proactief tot innovatieve oplossingen te komen met economische toege-

voegde waarde en milieuwinst” (Cleantech, 2012). 

http://www.top-sectoren.nl/
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voor open innovatie. Het consortium Patient Room of the Future en de PRoF122-

projecten zijn een succes, mede door de complementaire disciplines. 

 Bussinessmodellen voor KMO’s die pull-gericht produceren promoten 

 Samenwerkingsconsortia ondersteunen zoals bij de ontwikkeling van de Smart 

Grid (nieuw bussinessmodel op regioniveau) 

 Best practices 

 Ondersteuning bij het IP-gebeuren: onafhankelijke juristen waar een beroep kan 

op gedaan worden 

 Info, coaching en laagdrempelige begeleiding (met formules zoals de KMO-

portefeuille) 

 Integratie van de verschillende aspecten van bedrijfsbeheer: innovatie, bussi-

nessmodel, HRM… aan te leren in het onderwijs (nood aan ingenieurs die een 

bussinessplan & HRM-beleid kunnen lezen) 

Remmen op open innovatie zijn interne weerstand tegen inmenging van buitenstaan-

ders, het kostenplaatje en de onvoorspelbaarheid. Vertrouwen is hier een belangrijke 

factor om ‘angst’ te overwinnen. 

  

                                                

122  http://www.prof-projects.com/  

http://www.prof-projects.com/


Open innovatie in Vlaamse bedrijven 

126 

 

Bijlage 5  VRWI-Colloquium Ondernemend naar morgen 

13 december 2012, persoonlijke notities 

1. Algemeen 

 Producten worden meer en meer systemen en diensten (service management, open 

service innovation) 

 Innovatie drijft de business, net zoals energie & duurzaamheid, EPB! 

 Innovatie is verbeteren én vernieuwen (50/50?) 

 Innoveren met complementaire collega’s 

 Trigger: meerwaarde creëren 

 Open innovatie meestal met een kenniscentrum in het consortium 

 

2. Rol van de overheid 

 Subsidiëring via IWT, zeer goed maar te omslachtig 

 Op dit moment wordt het IWT-instrumentarium ‘verbouwd’, alle bedrijven moeten de 

weg vinden. 

 Demonstratieprojecten ondersteunen 

 Regelgeving vereenvoudigen 

 Marktmechanismen transparant maken 

 Visie op lange termijn 

 Communicatie 

 Pilootprojecten opzetten/ondersteunen; proeftuinen… 

 Naast technologische innovatie ook proces- en sociale innovatie 

 Kruising van sectoren ondersteunen 

 De overheid als early adopter is moeilijk (gebonden aan aanbestedingen) 

 Transitie stimuleren door normen aan te passen (evenwicht tussen snelle en trage 

bedrijven) 

 Absorptiecapaciteit van bedrijven ondersteunen 

 Competenties van onderzoekers & O&O-centra ondersteunen 

 

  



Open innovatie in Vlaamse bedrijven 

127 

 

Bijlage 6  Health meets business 

VOKA: Health meets business: innovatieve service strategieën aan leveranciers en 

zorgorganisaties 17 december 2012, persoonlijke notities. 

1. Algemeen 

 Producten worden meer en meer systemen en diensten (service management, open 

service innovation), evolutie: grondstoffen, goederen en producten, diensten verle-

nen, belevenissen creëren. 

 Diensten stimuleren de business: de markt vergroot, de klanten zijn tevreden, con-

currentievoordeel wordt groter 

 Service i.p.v. product heeft een belangrijke invloed op de competenties van de werk-

nemers, ook van de sales want zij worden ‘dienst’ i.p.v. ‘verkoop’ (zie hoofdstuk over 

personeelsbeleid in boek van Paul Gemmel – update januari 2013) (Van Looy, 

Gemmel, & Van Dierendonck, 2003) 

 Idem wat betreft invloed op contracten: verkoop wordt vervangen door dienstverle-

ning/onderhoud 

 Idem contacten met klanten: worden langdurige relaties 

 Idem kostenstructuur van een bedrijf 

 Idem output meeting. De resultaten moeten meetbaar zijn en dit gebeurt nu met 

SLA’s: Service level Agreements 

 Verschil tussen productgericht en procesgericht: verschillend perspectief van hande-

len. De leverancier/fabriekant zet product centraal; klanten zetten proces centraal 

 Voorbeeld Customer Service 2.0: Procesinnovatie begint bij de klant 

www.bartdecraene.net EMEA. Met ‘service blueprint techniek’123  

 Bij innovatieve bedrijven vergroot het aandeel service in vergelijking met het product 

 Het gaat om oplossingen verkopen 

 Positie van ondernemer evolueert: onaantastbaarheid, coproductie (klant participeert 

in het proces), interactie, customisatie, integratie (met iedereen binnen de organisa-

tie) 

 Innovatie = Systematische aanpak: positionering (keuzes maken), performantie 

(meetbaar maken), proces (ook met klant) 

 Innovatie drijft de business! 

 Innovatie is verbeteren én vernieuwen (50/50?) 

 Innoveren met complementaire collega’s 

 Trigger: meerwaarde creëren 

 Open innovatie meestal met een kenniscentrum in het consortium 

 Voorbeeld Prof-project: Jan Van Hecke (Boone nv), coördinator van PRoF, geeft 

toelichting bij de samenstelling van het PRoF-consortium en de werkwijze ervan: 

“Het consortium verenigt leden die complementair zijn aan elkaar en die voortdurend 

bezig zijn met innovatie. Bedoeling van PRoF is om elk jaar een vernieuwend, maar 

                                                

123  Service blueprint. From Wikipedia, the free encyclopedia. The service blueprint is a technique used for 
service innovation. The technique was first described by Lynn Shostack, a bank executive, in the Harvard 
Business Review in 1984. The blueprint shows processes within the company, divided into different 
components which are separated by lines. 

http://www.bartdecraene.net/
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realiseerbaar project te lanceren. Het gaat hierbij telkens om prototypes die als basis 

kunnen worden gebruikt voor onderzoeks- en innovatiedoelstellingen.” Kenmerken 

van een goed samenwerkingsverband/netwerk: duidelijke focus, timing van 5 jaar, 

Europees gericht, alle partners moeten O&O hebben, gebruikers & producenten, 

complementaire specialisten, innovatietrekkers en zeker GEEN volgers, bedrijven die 

kunnen scoren (kortom high level). Succesfactoren zijn: richting/lead, starten met 

brainwave, gebruik maken van sleutelwoorden, verdieping via een platform (be-

staande uit 10% van de grotere groep – in dit geval een 14-tal kernleden in platform), 

delivering/lancering binnen timing (er moet vaart achter zitten), deelnemers met en-

thousiasme, deelnemers blijven boeien,… (methodiek ontwikkeld door Jan Van Hec-

ke). Hinderpalen: reglementering, financiën (niet nodig voor bedrijven, wel voor zorg-

instellingen en de subsidies komen op dit moment te laat, aanvragen zijn te 

omslachtig).  

 

2. Rol van de overheid 

 Subsidiëring via IWT, zeer goed maar te omslachtig 

 Op dit moment wordt het IWT-instrumentarium ‘verbouwd’, alle bedrijven moeten de 

weg vinden. 

 Demonstratieprojecten ondersteunen 

 Regelgeving vereenvoudigen 

 Visie op lange termijn & Communicatie 

 Pilootprojecten opzetten/ondersteunen; proeftuinen… 

 Naast technologische innovatie ook proces- en sociale innovatie 
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Bijlage 7  Traditioneel versus ‘Van buiten naar binnen’ open innovatie 

‘Open’ staat voor ‘van buiten naar binnen’, externe informatie integreren, en ‘van binnen 

naar buiten’. Volgend schema maakt enkele verschillen met de traditionele innovatie 

duidelijk op vlak van het inbrengen van externe informatie. (Herold, 2007) 

Vergelijking 1 Traditioneel versus ‘Van buiten naar binnen’ 

TRADITIONEEL VAN BUITEN NAAR BINNEN 

Interne wetenschappers, ingenieurs of inhoude-

lijke experts leiden de R&D inspanningen. 

Leidende klanten en gebruikers bepalen 50% 

van je R&D - agenda. 

Interne research en experimenten bepalen de 

richting van de innovatie 

De structurele spanning tussen leidende de 

huidige mogelijkheden en de gewenste out-

comes van de leidende gebruikers bepaalt de 

richting van de innovatie.  

Klantvragen en wensen worden verzameld en 

geprioriteerd door de afdeling marketing 

Klanten ontwerpen nieuwe business modellen; 

ze breiden het product aan, maken het tailor-

made en veranderen het; ze delen hun ideeën 

met elkaar en met de producent. 

Nieuwe productideeën komen voort uit het labo-

ratorium en worden getest in afzonderde plekken 

met bestaande en/of potentiële klanten. 

Nieuwe business modellen, processen en op-

lossingen worden gezamenlijk ontworpen met 

klanten en getest met een brede klantcommuni-

ty in een open proces. 

Leidende technologie-experts en marke-

teers/business development medewerkers scan-

nen de omgeving ‘for make or buy' kansen om 

de bestaande productenlijn uit te breiden resp. 

nieuwe markten te vinden 

Klanten scannen de omgeving voor aanvullende 

oplossingen waarbij ze de initiële integratie zelf 

doen. 

Een klein percentage van de interne innovaties 

wordt uiteindelijk uitgewerkt, productrierijp ge-

maakt en op de markt gezet. 

Klanten promoten actief nieuwe producten en 

services naar elkaar toe en helpen een levendig 

product-ecosysteem te bouwen. 

Bron: Outside Innovation: How Your Customers Will Co-design Your Company's Future', auteur 

Patricia Seybold 

Bij traditioneel innoveren staat de eigen O&O-afdeling centraal en voeren zij de regie. Bij 

open innovatie van buiten naar binnen krijgt de klant, de collega-ondernemers, enz. een 

deel van de regie. 
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Bijlage 8   Europese programma’s124 

1. Europese subsidies 

- http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5778 : De Europese 

Commissie heeft een document opgemaakt waarin alle subsidies voor KMO’s staan op-

gelijst. Het document werd aangepast in januari 2012 en is beschikbaar in het Neder-

lands.  

- Het huidige grote programma voor onderzoek en innovatie’ Het 7de Kaderprogramma of 

FP7’ – hier zijn ook een aantal oproepen specifiek voor 

KMO’s:  http://cordis.europa.eu/fp7/understand_en.html 

- De gids voor IPR in het huidige programma voor onderzoek en innovatie ‘KP7’: 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf 

 Het Vlaamse contactpunt voor dit programma en andere EU-initiatieven inzake onder-

zoek en innovatie is IWT – meer bepaald de afdeling Europrogs: 

http://www.europrogs.be/ - Alain Deleener is de coördinator: 

http://www.iwt.be/users/alain-deleener 

- Het nieuwe programma voor onderzoek en innovatie: Horizon 2020: 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020 => dit programma 

wordt momenteel besproken op de raad en in het Europees Parlement: uw contactper-

soon binnen EWI hiervoor is: jan.vanhellemont@ewi.vlaanderen.be 

Recent maakt Technopolis een studie in opdracht van EARTO, the European Association 

of Research and Technology Organisations, waarbij werd nagegaan wat de beste balans 

is tussen gericht en niet-gericht onderzoek in functie van innovatie. ‘Getting the Balance 

Right in Horizon 2020: Optimising Public Research Investment for Maximum Innovation 

Impact’ is het verslag van dit rapport (Arnold & Giarracca, 2012) 

- Competitiveness and Innovation Framework Pogramme (CIP): Dit kaderprogramma 

ondersteunt innovatieactiviteiten (waaronder eco-innovatie), voorziet een betere toegang 

tot financiering en biedt ondersteuningsdiensten aan ondernemingen in de verschillende 

regio's. Meer lezen: http://ec.europa.eu/cip/  

- Het nieuwe programma (vanaf 2014) heet Programme for the Competitiveness of En-

terprises and SME's (http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm). Nieuw is dat alles 

wat met innovatie en onderzoek te maken heeft, naar Horizon 2020 verschuift. Dit pro-

gramma richt zich op toegang tot financiële instrumenten, stimuleren van een onderne-

merscultuur in Europa, stimuleren van duurzaam ondernemen, verbeteren van markttoe-

gang,... 

2. Financiële instrumenten voor KMO’s 

- De nota van het Agentschap Ondernemen over financieringsinstrumenten van de Eu-

ropese Investeringbank (EIB) voor KMO’s kun je op onze website terugvinden 

http://www.vleva.eu/nieuws/nota-eib-groep-en-toegang-tot-financiering-voor-kmo-s - con-

tact bij Agentschap Ondernemen is Pascal Verheye pas-

cal.verheye@agenstschapondernemen.be. De laatste versie van het document dateert 

van 15 oktober 2012. Dit document richt zich niet op eenmalige projectsubsidies, maar op 

garanties, leningen, risicokapitaal,… 

3. Andere initiatieven 

- http://www.proinno-europe.eu/ 

(eerder beleidsondersteunend) Pro INNO Europe biedt een platform voor regionale en 

nationale beleidsmakers met het oog op het vergemakkelijken van transnationale sa-

menwerking op terreinen van gemeenschappelijk belang. 

                                                

124  Bron: Vleva subsidieteam Ariane Decramer, Kelly Digneffe (partneroproepen) en Joke Hofmans 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5778
http://cordis.europa.eu/fp7/understand_en.html
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf
http://www.europrogs.be/
http://www.iwt.be/users/alain-deleener
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020
mailto:jan.vanhellemont@ewi.vlaanderen.be
http://ec.europa.eu/cip/
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
http://www.vleva.eu/nieuws/nota-eib-groep-en-toegang-tot-financiering-voor-kmo-s
mailto:pascal.verheye@agenstschapondernemen.be
mailto:pascal.verheye@agenstschapondernemen.be
http://www.proinno-europe.eu/
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- http://www.europe-innova.eu/ Transnationaal platform voor publieke en private spelers 

rond innovatie. Ondersteuning van jonge innovatieve KMO's in de dienstsector. Ze zal 

met name steun verlenen om de banden tussen universiteiten, het bedrijfsleven en het fi-

nanciewezen efficiënter te maken. 

 

  

http://www.europe-innova.eu/
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Bijlage 9  Subsidiedatabank voor de ondernemer 

Resultaat 7 van 170 met de volgende filters: samenwerken / Innovatie / Vlaamse over-

heid 

O&O-bedrijfsprojecten 

Alle ondernemingen met (toekomstige) activiteiten in het Vlaams Gewest die een innova-

tie wensen door te voeren en die daartoe wetenschappelijk-technologische kennis wen-

sen te verwerven door het uitvoeren van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject kun-

nen financieel worden ondersteund via het IWT. 

 EUREKA 

In het kader van het Europees samenwerkingsprogramma EUREKA kunnen onderne-

mingen een label bekomen voor de uitvoering van toegepast marktgericht industrieel 

onderzoek en ontwikkeling. Eureka bevat ook 'clusters' en 'umbrella's' met als doelstel-

ling de opbouw van projecten in een specifiek onderzoeksterrein of industriële sector. 

LURU: Steunregeling voor innovatie in de lucht- en ruimtevaartsector 

Projecten waarvan de innovatiedoelstelling toepassingen heeft in de vliegtuigbouw of 

ruimtevaart kunnen genieten van extra-steunvoordelen in de reeds bestaande steun-

maatregelen voor onderzoek en technologische innovatie van het IWT-Vlaanderen. 

 Demonstratieprojecten Flanders Care 

Flanders Care geeft subsidie voor demonstratieprojecten die de brug vormen tussen het 

afronden van onderzoek en ontwikkeling in de zorgsector en het uitrollen van de innova-

tie over heel Vlaanderen. Momenteel zijn er geen oproepen. 

Baekeland-mandaten 

Ondernemingen kunnen een subsidie krijgen van IWT als zij een onderzoeker (al dan 

niet in loondienst) toelaten een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met de 

onderneming. De Baekeland-mandaten voorzien in co-financiering van personeels- en 

werkingskosten in relatie tot één werknemer. 

Duurzame technologische ontwikkeling 

Duurzame technologische ontwikkeling (DTO) is een aanvullende steunregeling t.o.v. 

andere IWT-steunmaatregelen waarin het geïntegreerd werd, om onderzoek- en ontwik-

kelingsprojecten gericht op duurzame technologische ontwikkeling te stimuleren. 

TINA: Vlaams transformatiefonds 

TINA is een marktgedreven investeringsfonds in de schoot van PMV. Dit risicokapitaal-

fonds dient om innovatie met strategisch potentieel te versterken en versneld naar de 

markt te brengen. PMV werkt daarvoor steeds samen met marktpartijen die optreden als 

consortiumpartners. TINA investeert en verstrekt geen subsidies. 
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Bijlage 10  Open innovatie met Europese middelen 

Europa ondersteunt sociale en technologische innovatie op diverse manier en via ver-

schillende kanalen en telkens wordt veel belang gehecht aan kennistransfer125 en open 

innovaties. Voor de meeste projecten wordt expliciet gevraagd dat er wordt samenge-

werkt met kenniscentra en/of bedrijven, zo niet toch sterk gestimuleerd. Het gaat hierbij 

om internationale samenwerking. 

Hierna enkel voorbeelden. 

Het Europees Sociaal Fonds stimuleert via het ESF-agentschap acties die het functione-

ren van de arbeidsmarkt duurzaam verbeteren, met zowel Europese als Vlaamse midde-

len. Prioriteit 4 bevat projecten rond innovatie, meer bepaald sociale innovatie: ‘Het be-

lang van innovatie is consequent binnen de Lissabonstrategie en het Vlaams 

Hervormingsprogramma voor duurzame groei en werkgelegenheidscreatie door de Eu-

ropese Unie op de agenda geplaatst. Het kreeg een eigen plaats binnen de programma-

doelstellingen om het als belangrijke hefboom voor het beleidsdomein te gebruiken.126 Bij 

de projecten wordt steeds een samenwerking gevraagd: ‘Partnerschap. De verschillende 

invalshoeken van relevante actoren leveren een synergie op bij het creëren van oplos-

singen, die de grenzen van eigen organisatie en regio overstijgt.127’ 

Het Vlaamse programma tekent hier op in door sociale innovatie consequent in te bou-

wen als hefboom voor de dynamiek van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. 

De Europese programma’s en investeringssteun voor technologische innovatie zijn een 

belangrijke ondersteuning voor het Vlaams instrumentarium. Het VlaamsEuropeesVer-

bindingsAgentschap, Vleva, heeft de bedoeling om een Vlaams loket te zijn voor organi-

saties en bedrijven die Europese contacten en samenwerking zoeken om deel te nemen 

aan Europese projecten. De website brengt geïnteresseerden via zoekmachines naar 

potentiële partners in onderzoek en ontwikkeling (Partner search) en naar subsidiemoge-

lijkheden (Subsidiewijzer).128 Er is ook een lijst van nationale contactpunten voor de di-

verse programma’s. Het IWT is voor veel van de innovatieprojecten het Vlaams aan-

spreekpunt. 

In grote lijnen kunnen de Europese subsidies worden ingedeeld in de subsidies via de 

structuurfondsen voor de Europese regio’s zoals EFRO, de sectorale programma’s zoals 

het zevende kaderprogramma en de externe samenwerkingsprogramma’s. 

Het belangrijkste Europees programma is ongetwijfeld het 7de kaderprogramma, maar er 

zijn ook de initiatieven van de commissie, de samenwerkingsprogramma’s van de lidsta-

                                                

125  In uitvoering van de Lissabon-agenda werden vooral aanbevelingen geformuleerd over de samenwerking 
tussen kenniscentra en bedrijven (Commissie van de Europese Gemeenschap, 2007); (Commission staff 
working document, 207). 

126  http://www.esf-agentschap.be/Templates/Content.aspx?id=84#44  
127  Idem. 
128  http://www.vleva.eu/home  

http://www.esf-agentschap.be/Templates/Content.aspx?id=84#44
http://www.vleva.eu/home
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ten – joint programs – en de ERA-netwerken129 en EUREKA130. In deze lopende pro-

gramma’s tot 2013 is er een scheiding tussen O&O-programma’s en investeringssteun. 

Bij de nieuwe langetermijnprogramma’s 2014-2020 – Horizon131 en Cosme132 – wordt die 

scheiding opgeheven en zal er gestreefd worden naar een integratie van O&O en het 

vermarkten van de innovaties133. Internationale samenwerking staat daarbij voorop. De 

investeringen moeten zichzelf terugverdienen in een PPS-constructie. Dit is wat momen-

teel reeds gebeurt bij de ondersteuning door het Europees investeringsfonds (voor de 

kenniseconomie), een PPS met daarbij onder andere de Europese investeringsbank, 

gespecialiseerd in ondersteuning van snelgroeiende kleine en middelgrote bedrijven 

(European Investment bank, 2011). De steun is gericht op innovatie en samenwerking 

en sluit aan bij de noden van de Europese onderzoeksinstellingen. Samenwerking staat 

in alle Europese steunmaatregelen vrij centraal, meer bepaald de samenwerking tussen 

organisaties van verschillende lidstaten. 

Voor het nieuwe onderzoeksprogramma 2014-2020 krijgen alle lidstaten de mogelijkheid 

om in 2013 mee te schrijven aan het nieuwe programma. Vleva publiceerde een informa-

tiebrochure over hoe Vlaamse organisaties hieraan kunnen participeren (Decramer & 

Hofmans, 2012). Met dit rapport wil Vleva het Vlaamse middenveld en overheden infor-

meren over hoe de subsidieprogramma’s tot stand komen en hoe de nog te beïnvloeden 

zijn. De Europese rekenkamer heeft reeds haar advies over de deelnameregels aan Ho-

rizon 2020 gepubliceerd (Europese Rekenkamer, 2012).  

Is samenwerking verplicht? Ja 

ESF en STOA Het Europees Parlement besteedt veel beleidsvoorbereiding en onder-

zoek uit aan ESF134 en STOA. De European Science Foundation ESF is een gezamenlijk 

platform van onderzoeksorganisaties en –groepen uit de Europese gemeenschap om de 

samenwerking tussen onderzoeksgroepen te promoten. De Science en Technology Op-

tions Assesment STOA is het officieel orgaan van het Europees Parlement dat het par-

lement ondersteunt in het inschatten van de impact van technologieën en het uitzetten 

van strategische doelstellingen. Uit de recente conferentie ‘The Science of Innovation’ 

schuiven ESF en STOA 10 doordenkers naar voor (European Science Foundation, 

2012): innovatiebeleid heeft een ‘ongewoon gevoel’ nodig (eerder dan gezond verstand), 

innovatie is een wetenschap (moet gestuurd worden), innovatiebeleid is context-

gebonden (wars van mythes), er zijn nog veel blinde vlekken in het innovatie beleid (er is 

                                                

129  Er is een nieuwe oproep gelanceerd voor ERA-SME (ERA-NET?). Dit programma richt zich op KMO’s 
die grotendeels beroep doen op kennisinstellingen voor hun onderzoeksactiviteiten. De projecten in 
ERA-SME dienen dan ook om technologie transfer mogelijk te maken vanuit deze kennisinstellingen 
naar de KMO of voor het uitvoeren van een prototypeproject in samenwerking tussen KMO’s en een 
kennisinstelling. ERA-SME richt zich op de bevordering van internationale innovatie netwerking en sa-
menwerking tussen KMO’s en onderzoeksinstellingen. www.iwt.be  

130  EUREKA is een intergouvernementeel initiatief voor de bevordering van de internationale samenwerking 
op het vlak van toegepast en marktgericht industrieel Onderzoek & Ontwikkeling. Het EUREKA netwerk 
omvat actueel 38 lidstaten en de Europese Unie. 

131  http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home;  
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=whatsnew  

132  http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm  
133  Bij het 7de kaderprogramma gaat het om gemeenschappelijk onderzoek, het delen van kennis en de 

dissiminatie van resultaten maar NIET het samen vermarkten er van.  
134  Contactpersoon Lieve Van Woensel 

http://www.iwt.be/
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=whatsnew
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
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onvoldoende aandacht voor alle consequenties), doordenken over creatieve destructie 

(en geen destructieve creatie), cognitieve lock-in vermijden (voldoende afstand tussen 

onderzoek en onderzoeksbeleid), een niet discriminerende ERA (en gelijke kansen voor 

onderzoekers waar ook), opletten met bewijzen (evidence-based ken zijn limieten), risico 

& winst delen bij PPS (nieuwe modellen van kennisbeheer), innovatie met maatschappe-

lijke waarde (nood aan een nieuwe typologie van innovaties met keuzemogelijkheden 

voor het beleid). 

Is samenwerking verplicht? Ja 

EUROSTARS EUROSTARS is gericht op Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) voor KMO's, 

en gaat uit van het 'bottom-up' principe: ‘EUROSTARS zet de KMO's aan het stuur, 

steunt kleine consortia, en stimuleert marktgeoriënteerde projecten in thema's die de 

KMO's zelf bepalen’. 

Is samenwerking verplicht? Ja 

PRO INNO Europe PRO INNO Europe® is an initiative of Directorate General Enterprise 

and Industry which aims to become the focal point for innovation policy analysis and pol-

icy cooperation in Europe, with a view to learn from the best and contribute to the devel-

opment of new and better innovation policies in Europe. The ultimate aim is to help Eu-

ropean enterprises to innovate better and faster and to optimise and leverage 

complementarities between the various innovation support measures that exist through-

out Europe (be it at regional, national and Community level). To achieve this, PRO INNO 

Europe® gives a prominent role to national and regional innovation policy and innovation 

support actors.135 Tools voor samenwerking!!!!!!!!!!! 

SPIRE Thematische netwerken / Strategisch Innoveren  

Strategisch Innoveren Vlaanderen richt zich op KMO’s voor een begeleide situatieanaly-

se en een een actieplan op maat. Het project wordt gecoördineerd door Universiteit Has-

selt en uitgevoerd door tien consultancy firma’s die via een Europese openbare aanbe-

steding werden geselecteerd. Strategisch Innoveren Vlaanderen wordt gefinancierd door 

het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de Vlaamse Gemeen-

schap (Vlaanderen in Actie, Pact 2020). 

 

  

                                                

135  http://www.proinno-europe.eu/  

http://www.proinno-europe.eu/
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Bijlage 11  Recent afgelopen initiatieven van het Agentschap Ondernemen 

In dit kader zijn recente of recent afgelopen initiatieven van het Agentschap Onderne-

men interessant om te vermelden. 

EFRO-project ‘IE-scan’ 

Er was tot voor kort het EFRO-project ‘IE-scan’ (intellectuele eigendom scan) (looptijd 1 

december 2008-28 februari 2013) waarmee het Agentschap Ondernemen een doorlich-

ting van de intellectuele eigendom in de onderneming maakt. Waar nodig kon een ge-

subsidieerd adviestraject door een expert in de intellectuele eigendom aangeboden wor-

den. Eén van deze mogelijke adviezen was het opstellen van IE clausules in 

samenwerkingscontracten. In een interne evaluatie van de IE-scan wordt onder andere 

dit voorbeeld gegeven: “Verder werd tijdens de IE-scan gewezen op het belang om ook 

in het kader van samenwerking met derden duidelijke IE afspraken op papier te zetten. 

Hierdoor zal het bedrijf in de toekomst ook aandacht besteden aan het afsluiten van sa-

menwerkingsovereenkomsten, waarbij in de uitdrukkelijke overdracht van IE voorzien 

wordt n.a.v. de creaties in opdracht” (Agentschap Ondernemen, 2010). Bij de algemene 

richtlijnen lezen we: “Een strategische IE-portefeuille vormt een solide basis voor sa-

menwerking met derden. (…) Ook bij een mogelijke samenwerking tussen bedrijven met 

verschillende expertises kunnen IE-titels handig worden ingezet om de potentiële zaken-

partners van elkaars sterktes te overtuigen.” 

EFRO-project Strategisch Ondernemen 

In het EFRO-project Strategisch Ondernemen was er subsidiemogelijkheid voorzien voor 

het inhuren van externe advies in bepaalde domeinen zoals design, internationalise-

ring,… naast subsidie voor de aanwerving van een manager. 
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Bijlage 12  Decreet subsidiering samenwerking TTO 

HOOFDSTUK III. - Definitie, doelstellingen en aanwending van de subsidie voor de 

interfaceactiviteiten (Vlaamse Regering, 2009) 

 

  Art. 6. Interfaceactiviteiten zijn activiteiten ter bevordering van : 

  1° de wisselwerking tussen de associatie en het bedrijfsleven; 

  2° de economische valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd binnen 

de associatie. 

  De subsidie voor de interfaceactiviteiten past in het ruimere geheel van inspanningen 

om de wisselwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en economische actoren 

te versterken. 

 

  Art. 7. De subsidie, vermeld in artikelen 13 en 14, wordt aangewend voor de financie-

ring van personeels-, werkings- en overheadkosten voor de volgende mogelijke interfa-

ceactiviteiten : 

  1° bevordering van de wisselwerking tussen de associatie en het bedrijfsleven, in het 

bijzonder : 

  a) stimulering en organisatie van contacten; 

  b) promotie van het aanbod aan kennis van de associatie; 

  c) partnersearch; 

  d) begeleiding bij technologische advisering; 

  e) ondersteuning bij het opstellen van contracten (juridische en financiële assistentie); 

  2° bevordering van de economische valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek 

uitgevoerd binnen de associatie, in het bijzonder : 

  a) sensibiliserings- en opleidingsactiviteiten voor de valorisatie van het onderzoek; 

  b) actieve opsporing van valoriseerbare resultaten die ondersteuning nodig hebben bij 

het valorisatieproces; 

  c) begeleiding bij het opstellen van een valorisatieplan (inschakeling van externe con-

sultants); 

  d) marktonderzoek; 

  e) opsporing van bedrijven voor mogelijke exploitatie; 

  f) bescherming van intellectuele eigendom (octrooiaanvraag en -beheer, licentie-

overeenkomsten, auteursrechten); 

  g) de verantwoordelijkheid over het dagelijkse beheer van de via het IOF bekostigde 

mandaten en projecten en werking van het IOF; 

  h) bevordering van de oprichting van spin-offbedrijven. 

  Interfaceactiviteiten beperken zich tot interne activiteiten. Alle inkomsten uit die activitei-

ten worden opnieuw in de primaire activiteiten (opleiding, onafhankelijk onderzoek en 

ontwikkeling en verspreiding van onderzoeksresultaten) van de instellingen voor hoger 

onderwijs geïnvesteerd.   
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Bijlage 13  Lichte structuren 

FISCH is opgestart als een lichte structuur maar, anders dan de competentiepolen die 

op dit moment evolueren naar lichte structuren, voert FISCH geen eigen onderzoek uit. 

Een nieuwe benaming is in de maak: innovatieknooppunt. 

Uit het Vlaams Hervormingsprogramma (VHP) 2013 (Stafdienst Vlaamse regering, 2013) 

“Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry (FISCH), is het eerste chemie-

kenniscentrum in Europa dat ‘duurzaamheid’ als belangrijkste criterium neemt voor het 

beoordelen en realiseren van projecten. Het is een forum waar kleine, middelgrote en 

grote bedrijven uit alle Vlaamse industriesectoren door open samenwerking duurzame 

(bio)chemische oplossingen realiseren die een positieve bijdrage leveren tot de huidige 

en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. FISCH vzw werd door de VR in 2012 als 

LiSt (lichte structuur)33 (voormalige competentiepool) erkend voor duurzame chemie. De 

Vlaamse chemische industrie heeft zich geëngageerd om deze cofinanciering te dragen 

gedurende de komende 4 jaar. 

Na de verlenging van de steun aan de competentiepolen VIM, VIL en Flanders’ Inshape, 

is in 2012 ook de steun aan Flanders’ Synergy en Flanders’ Drive verlengd. De compe-

tentiepolen worden nu volgens het nieuwe LiSt concept gesteund. Deze Lichte Struc-

turen zijn gedefinieerd in de Conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen uit 2011. Ook 

een nieuw Media-Innovatiecentrum (MIC, nu MIX) wordt aldus ondersteund voor een 

periode van 4 jaar om de omvorming van het Vlaamse medialandschap te ondersteunen. 

Andere intitiatieven in het innovatieve domein worden (verder) ondersteund. Zo wordt de 

steun aan MIP2 (het milieu- en energietechnologieplatform) verdergezet en is een bud-

get goedgekeurd voor I-Cleantech Vlaanderen. Er zijn nieuwe meerjarenovereenkom-

sten met CMI (biogebaseerde en medische innovatie) en SIM (materialen) goedgekeurd 

die ook vanwege de Vlaamse overheid worden ondersteund.” 
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http://www.lowtechmagazine.be/  Lowtech Magazine gaat over milieu, energie en tech-

nologie met kritische vragen bij vooruitgang en hoogtechnologische oplossingen. 

http://btmoostvlaanderen.be/ Duurzame bedrijventerreinen136 

http://www.cleantechplatform.be/aanpak/index.html 

http://www.innovatiecentrum.be/  

http://www.vrwi.be  

http://www.innovatiefaanbesteden.be  

http://www.iwt.be  

http://www.fwo.be  

http://www.esf.org/ 

 

                                                

136 Voorbeeld: http://trends.knack.be/economie/nieuws/immo/duurzame-bedrijventerreinen-in-opmars/article-
4000315143738.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-
29/05/2013&utm_campaign=Newsletter-RNBTRKZ  trends.knack Duurzame bedrijventerreinen in op-
mars;  woensdag 29 mei 2013. “In Antwerpen is het de bedoeling dat de private en publieke sector de 
handen in elkaar slaan. In het zuiden van Antwerpen, op het terrein van het vroegere Petroleum Zuid, 
komt een nieuw duurzaam bedrijventerrein van 113 hectare, dat de naam Blue Gate Antwerp krijgt. ….Bij 
de invulling van het bedrijventerrein ligt de focus op vier economische activiteiten: slimme logistiek, eco-
productie, onderzoek & ontwikkeling en energie”. 
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