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Innovatie en kennisdelen… 

 
• Innovatie 

• Product- of dienstinnovatie 

• Procesinnovatie 

• Technologische innovatie 

• Innovaties in de arbeidsorganisatie 

• Innovaties in personeelsbeleid 

 

• Kennisdelen en samenwerken 
• Andere bedrijven, leveranciers, klanten, consultants of 

bedrijfsadviseurs 

• Kenniscentra: hogescholen, universiteiten, andere Kennis- of 

onderzoekscentra, competentiepolen, sector-clusters of 

overheidscentra 
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Open innovatie 

 
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, Vanhaverbeke, & West, 2006).  
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Partners in het innovatielandschap 

van technologisch onderzoek 

Bedrijven 

 

- Bedrijfsgrootte (KMO) 

- Sector 

- Technologie: 

- Trekkers 

- Volgers 
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Grote kenniscentra (4 categorieën)   

  

Universitaire  

Onderzoeks- 

groepen   

Onderzoeksgroepen  

aan hogescholen   

Strategische onder-  

zoekscentra   

SOC’s   

Sector -   en/of  

technologie g e- 

bonden onder- 

zoekscentra   

  Interne link met  bedrijven   
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Technology transfer offices & IOF   KMO - cel   Adviseurs   

  

Externe link naar bedrijven (KMO - gericht)   

Provinciale innovatiecentra (IWT/Agentschap Ondernemen)   

  

  

Andere initiatieven in onderzoek/toeleiding &  netwerking     

  

Universiteits - 

gebonden   

Leuven.Inc   

Gent BC   

Flanders DC   

  

  

Hogeschool -   

gebonden   

LED’s   

  

  

Techologiegebonden   

competentiepolen &  

multidisciplinaire  

kenniscentra   

  

  

Sector of federatie   

Innovatiecoach   

VLOOT   
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Kennisbronnen bij innovatie 

 

IOA-enquête 2011, gewogen cijfers (N=1726) 

Klassieke kenniscentra 21,70% 

Publieke (overheids-) instanties. 28,60% 

Beroeps- of netwerkorganisaties 47,10% 

Interne bronnen 82,30% 

Nabije externe bronnen buiten de kenniscentra 88,60% 

Minstens één kennisbron 96,30% 
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Samenwerkingsverbanden 

IOA-enquête 2011, gewogen cijfers (N= 2.250) 

Hogescholen of universiteiten 15,30% 

Kennis- of onderzoekscentra, competentiepolen, 

sectorclusters of overheidscentra 
17,20% 

Consultants of bedrijfsadviseurs 25,30% 

Andere bedrijven 27,30% 

Leveranciers 48,20% 
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Samenwerken       kennisbron  

  Vaak Soms Nooit 

Hogescholen of universiteiten        

Er zijn samenwerkingsverbanden 7,60% 44,70% 47,70% 

Er zijn geen samenwerkingsverbanden 0,30% 7,00% 92,80% 

        

Kennis- of onderzoekscentra, 

competentiepolen, sectorclusters of 

overheidscentra 

      

Er zijn samenwerkingsverbanden 6,60% 31,60% 61,70% 

Er zijn geen samenwerkingsverbanden 0,90% 5,80% 93,30% 

Gebruik als kennisbron bij innovatie 

IOA-enquête 2011, gewogen cijfers (N= 2.250) 
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Samenwerken        Innovatie  

  Technologische innovatie 

  

Hogescholen of universiteiten    

Er zijn samenwerkingsverbanden 63,50% 

Er zijn geen samenwerkingsverbanden 45,40% 

    

Kennis- of onderzoekscentra, 

competentiepolen, sectorclusters of 

overheidscentra 

  

Er zijn samenwerkingsverbanden 62,40% 

Er zijn geen samenwerkingsverbanden 45,30% 

IOA-enquête 2011, gewogen cijfers (N= 2.250) 
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Samenwerken      Innovatie  

  Technologische innovatie 

  

Consultants of bedrijfsadviseurs     

Er zijn samenwerkingsverbanden 60,20% 

Er zijn geen samenwerkingsverbanden 44,10% 

      

Andere bedrijven     

Er zijn samenwerkingsverbanden 56,10% 

Er zijn geen samenwerkingsverbanden 45,20% 

      

Leveranciers     

Er zijn samenwerkingsverbanden 52,80% 

Er zijn geen samenwerkingsverbanden 43,90% 

IOA-enquête 2011, gewogen cijfers (N= 2.250) 
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Samenwerken      Innovatie  

  
Technologische 

innovatie 

Minstens één van volgende kenniscentra: hogescholen, 

universiteiten, andere Kennis- of onderzoekscentra, 

competentiepolen, sectorclusters of overheidscentra. 

59,60% 

Géén van vorige, maar wel met andere zoals: consultants of 

bedrijfsadviseurs, andere bedrijven of leveranciers. 
48,70% 

Geen samenwerkingsverbanden. 38,60% 

IOA-enquête 2011, gewogen cijfers (N= 2.250) 
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Drempels in de samenwerking 

1. Kenniskloof 

2. Cultuurkloof 

3. Financiële obstakels 

4. Eigendomsrechten en patenten 

 

Gert Verdonck 
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Drempels in de samenwerking 

1. Kenniskloof en transparantie 

• Kennisniveau & misperceptie 

• Gebrek aan transparantie 

2. Cultuurkloof en marktprincipes 

• Gericht & niet-gericht onderzoek 

• Timing  

• Competenties ondernemer & onderzoeker 

3. Financiële obstakels 

• Financiering & subsidies 

• Contractonderzoek 

• Subsidiëring samenwerking 

4. Belangenconflicten bij eigendomsrechten en patenten 

• Intellectuele creaties  

• Perceptieprobleem 

• Standaardisering  
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Drempels  & hefbomen voor bedrijven 1 
Kenniskloof en transparantie 

• Traditionele of minder innovatie gerichte KMO’s 

• KMO’s met enkel wn.’s uit hogescholen  

• Sector centra: advies ja, maar kennisuitwisseling? 

• Ontwikkelingen opvolgen & Absorptievermogen 

• Perceptie: boven mijn petje, zelf doen is beter 

• Transparantie kenniscentra? 

• Persoonlijkheid van de ondernemer 

De kenniskloof dichten 

• Kennisborging 

• Uitwisselen van onderzoeks- en bedrijfsstrategieën 

• Bedrijfsstages, raden van bestuur, jury’ eindwerken, … geïntegreerd 

• Rol van de ondernemer: netwerking en open voor kennis 

• Kenniscentra (loket) die de brug maken 

• Ondernemersloketten: laagdrempelig 

• Transparante infopunten en intermediairen 

• Rol van consultants 
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Drempels  & hefbomen voor bedrijven 2 

Cultuurkloof en marktprincipes 

• Andere marktprincipes & time tot market 

• Planning: oplossingen op korte termijn 

• Gebrek aan strategische visie 

• Bedrijfsblindheid: ondernemer bij KMO >< O&O in grote bedrijven 

 

De cultuurkloof wordt kleiner… 

• Intermediaire organisaties als brugfunctie 

• Persoonlijkheid – openheid van de bedrijfsleiding 

• Rol van sector- en beroepsfederaties 

• Belang van strategische integratie van innovatie 

• Innovatiemanager? 

• Audit in strategisch denken 

• Ook natuurlijke voordelen voor de KMO! 
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Drempels  & hefbomen voor bedrijven 3 

Financiële obstakels 

• Gebrek aan personeel 

• Financiering van contractonderzoek 

• Subsidiëring aanvragen, verwerven 

• Omvang van projectgelden 

• Perceptie: betalen voor onderzoek? 

 

Meer geld of anders aanwenden… 

• Breed subsidiëren 

• Transparante subsidiedossiers 

• Subsidiëring van samenwerkingsvormen als trigger 

• Contractonderzoek stroomlijnen 

• Transparante kostenplaatjes & meerwaarde 

 

 

Dag van de Sociologie 24 mei 2012 - Gert Verdonck - Liselotte Hedebouw 



16 

Drempels  & hefbomen voor bedrijven 4 

Belangenconflicten bij eigendomsrechten en patenten 

• Moeilijk verhaal voor KMO’s 

• Perceptieproblemen & gebrek aan kennis 

 

Patenteren wordt bepaald door de context 

• Informatie over intellectuele eigendomsrechten 

• Overeenkomsten >< patenten 
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Knelpuntenanalyse & hefbomen 

1. De innovatieve ondernemer 

2. Ondernemers in de kenniscentra 

3. De FRIS databank als bron van kennis 

4. Kennisborging staat voor toekomst 

5. Sterke intermediaire diensten om de kloof te dichten 
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Knelpuntenanalyse & hefbomen 

6. Brede definitie van innovatie 

7. Netwerken werkt 

8. Samenwerken met concullega’s 

9. Stroomlijnen van contractonderzoek 

10. Intellectuele eigendomsrechten 
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Valorisatie 

• Publicaties http://www.serv.be/stichting/   

• Samenwerking bij technologische innovatie, Drempels en hefbomen tussen 

bedrijven en kenniscentra.  

• Themadossier IOA Kennisbronnen en samenwerking bij innovatie. 

• Werkgroep economie (advies, SERV Academie) 

• Artikels & Nieuwsbrief 

• Presentaties (Vlhora, Innovatieraad KIR, Inspiring Open Innovation 

Team, Studiedag KAHO Sint-Lieven; Dag van de Sociologie,…) 

• Open innovatie in de bouwsector 
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