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Samenwerken bij technologische innovatie. 

Drempels & hefbomen voor bedrijven en 

kenniscentra 

De drempels in de samenwerking tussen kenniscentra en bedrijven zijn een complex 

geheel van kleine en grote hindernissen. Dat komt door de diversiteit aan (behoeften 

van) bedrijven en (het aanbod aan) kenniscentra. Kern van het probleem is de juiste 

match van behoeften en aanbod. Uit het onderzoek komen vier grote knelpunten naar 

voren bij de samenwerking tussen bedrijven en kenniscentra: er is een kenniskloof 

door een verschil in kennisniveau of een gebrek aan transparantie waar de kennis zich 

bevindt. Er is een cultuurkloof door de verschillende gehanteerde marktprincipes. Er 

zijn financiële obstakels en intellectuele eigendom en patenten zijn eerder een 

hindernis dan een hulp door gebrek aan kennis en vertrouwen tussen bedrijven en 

kenniscentra. In de gesprekken met ervaringsdeskundigen zijn ook hefbomen 

aangereikt en suggesties gegeven om deze drempels naar beneden te halen. 

Sommige werken al in de praktijk, andere zijn nieuw of voor verbetering vatbaar. 

Hieronder geven we een overzicht van de drempels en hefbomen die uit de gesprek-

ken met ervaringsdeskundigen naar voren kwamen. Elk van volgende punten is voor 

verdere uitdieping en aanvulling vatbaar. De inbreng en kritische reflectie hierop van de 

mensen op het terrein kan zeker een meerwaarde bieden. 

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 bedrij-

ven. 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 alge-

meen en in de samenwerking met kenniscentra in het bijzonder, is zowel sturend als 

voorwaardenscheppend. Bedrijfsleiders met weinig contacten en netwerking zijn 

meestal gesloten en staan minder open voor samenwerking.  

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. 



 

 

 

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 on-

derzoek, laat staan marktstrategisch denken bij het ontwikkelen van producten en pro-

ductieprocessen. 

De openheid en bereidheid stimuleren bij onderzoekers in de kenniscentra werkt 

drempelverlagend naar samenwerkingsverbanden. Onderzoekers kunnen hierbij ge-

holpen worden door de ‘frontoffices’, zoals de technology transfer offices aan de asso-

ciaties, 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. Ken-

nis van de cultuur, waarden en normen is wel van groot belang. 

De FRIS databank als bron van kennis 

Waar welke kennis zit of waar men terecht kan met welke technische problemen is 

lang niet vanzelfsprekend. Kenniscentra nemen initiatieven om zich kenbaar te maken 

maar dit is onvoldoende om een snelle match te realiseren tussen innovatievragen in 

de bedrijven en het aanbod in de kenniscentra. Het FRIS (Flanders Research Informa-

tion Space) onderzoeksportaal is bedoeld om hierbij ondersteuning te bieden. Voor-

beelden in dit onderzoek tonen aan dat hierin een groot potentieel zit. Knelpunt is dat 

het FRIS onderzoeksportaal te weinig gekend is en gebruikt wordt door bedrijven en 

onderzoekers in de diverse kenniscentra. Nog niet alle onderzoek uit alle kenniscentra 

is opgenomen. De informatie is nog niet transparant. Uitbreiding en bekendmaking van 

het FRIS onderzoeksportaal kan de innovatie in de Vlaamse bedrijven en binnen de 

kenniscentra ondersteunen.  

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 

andere eigen financiering uit dienstverlening. Kennisborging is maar mogelijk als er 

voldoende financiering is beschikbaar 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 door-

gaan.  

Transparante en sterke intermediairen om de kloof te dichten 

Er is in bepaalde situaties een kloof tussen kenniscentra en bedrijven op vlak van ken-

nis 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). Voor minder 



 

 

 

innovatieve bedrijven, zeker als het om KMO’s gaat, is de weg naar de kenniscentra en 

naar samenwerkingsprojecten minder evident. 

Om de kloof te overbruggen hebben de kenniscentra eigen interne diensten die op 

zoek gaan naar de valorisatie van het eigen onderzoek. Hierbij kan men aanbod- of 

vraaggericht werken. Als externe intermediaire diensten nemen de provinciale innova-

tiecentra - 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 behoef-

te aan meer transparantie. 

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 brede definitie van innovatie en transparante subsidiedossiers, met projectopvol-

ging om de bedrijven niet te verliezen na een eerste samenwerking, kunnen functione-

ren als eerste opstap voor bedrijven. Kennisinstellingen belonen voor samenwerking 

en dit vastleggen in de projectfinanciering haalt kenniscentra over de streep als zij 

daarin hun voordeel zien.  

Netwerken werkt 

Gebrek aan tijd en interesse concurreren met elkaar als oorzaak van de afwezigheid 

van ondernemers op netwerkevenementen. Tijd is relatief en verbergt ook het ontbre-

ken van het gevoel van hoogdringendheid. Resultaat is dat er weinig persoonlijke con-

tacten gelegd worden, noch met collega’s, noch met kenniscentra. 

Netwerking biedt een opstap naar samenwerking. Krachtige instrumenten hierbij zijn 

alle vormen van ‘one-to-many’ evenementen en de fysieke netwerken, al dan niet the-

ma- of technologiegebonden. Belangenorganisaties zoals de beroeps- en sectorfedera-

ties hebben hier via lidmaatschap of andere diensten extra contacttroeven. 

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. 

Complementaire en interdisciplinaire samenwerking tussen kenniscentra en bedrijven 

en onderling, vragen transparante modellen voor open innovatie. Er is nood aan infor-

matie en aan inspirerende voorbeelden van open innovatie. 



 

 

 

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.  

Intellectuele eigendomsrechten 

Als intellectuele eigendomsrechten beschermd worden met patenten heeft dat in de 

eerste plaats de bedoeling om belangenconflicten te voorkomen. Door gebrek aan in-

formatie of door verkeerde informatie ontstaat er wantrouwen en verkeerde perceptie.  

Informatie en communicatie over intellectuele eigendomsrechten en de (Europese) 

patentregeling zijn elementen die het wantrouwen en de foute perceptie kunnen weg-

nemen. Met professionele hulp waar nodig en samenwerkingsovereenkomsten als al-

ternatief voor patenten waar mogelijk, kunnen op dit vlak drempels tot samenwerking 

verlaagd worden. 

Context voor discussie 

Alle gesprekspartners in ons onderzoek beklemtonen dat we niet kunnen spreken van 

dé onderneming of hét kenniscentrum. Er moet onder andere een duidelijk onderscheid 

gemaakt worden bij de ondernemingen naar bedrijfsgrootte en technologisch niveau 

van de activiteiten. Bij de kenniscentra onderscheiden we vier grote categorieën: de 

hogescholen, de universiteiten, de strategisch onderzoekscentra en de sector- of tech-

nologiegebonden onderzoekscentra, met name de collectieve onderzoekscentra en 

sectorspecifieke (andere dan CO)/clusters. Een belangrijk onderscheid tussen deze 

groepen is de gerichtheid van het onderzoek. In de universiteiten heeft het niet-gericht 

onderzoek een belangrijke plaats evenals in de strategische onderzoekscentra, zij het 

in mindere mate. Hogescholen en sector- of technologiegebonden onderzoekscentra 

voeren meer gericht onderzoek. Naast deze kenniscentra zijn er ook talrijke samen-

werkingsinitiatieven, al dan niet van tijdelijk aard, die dikwijls interdisciplinair een ken-

niscentrum ontwikkelen. 


