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In deze paper worden de resultaten van twee onderzoeken van de SERV Stichting In-

novatie & Arbeid samengevat. Enerzijds is er een kwantitatieve analyse van de be-

schikbare cijfers uit de IOA-enquête over de verschillende vormen van innovatie in 

Vlaamse bedrijven, het gebruik van kennisbronnen bij innovatie en de mate waarin 

bedrijven samenwerken met kennisinstellingen. Anderzijds betreft het een onderzoek 

met kwalitatieve methodieken naar de drempels en hefbomen voor bedrijven en ken-

niscentra bij technologische innovatie. 

Samenwerking bij technologische innovatie 

Het onderzoek IOA Kennisbronnen en samenwerking bij innovatie bundelt de informa-

tie over innovatie en de relatie ervan tot de interne en externe kennisbronnen in het 

algemeen en tot de externe strategische samenwerkingsverbanden van de bedrijven 

en organisaties in het bijzonder. 

De verschillende types van innovatie komen vaak samen voor: innovatie van producten 

en diensten, procesinnovatie, technologische innovaties, veranderingen in de organisa-

tiestructuur en in het personeelsbeleid. 61,3% van de bedrijven en organisaties voerde 

minstens 2 verschillende innovatietypes door. 

Op vlak van innovaties zijn er verschillen tussen sectoren – relatief meer organisaties 

binnen de overheid, onderwijs en social profit zijn innovatief, in de bouwsector zijn 

minder innovatieve bedrijven – maar deze verschillen verdwijnen meestal bij controle 

van het verband met grootte van de bedrijven en organisaties. Meer grote bedrijven en 

organisaties zijn innovatief dan kleine bedrijven.  

Als kennisbron bij innovatie wordt het meest beroep gedaan op de directe externe om-

geving. 
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Tabel 1 Gebruik van kennisbronnen bij innovatie 

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% 

 

88,6% van de bedrijven en organisaties doet voor innovaties een beroep op nabije ex-

terne bronnen buiten de kenniscentra: klanten, leveranciers, andere bedrijven, consul-

tants of bedrijfsadviseurs. Bijna evenveel bedrijven maken gebruik van interne bron-

nen: personeel in het algemeen en de O&O afdeling indien aanwezig, nl. 82,0%. 

Beroeps- en netwerkorganisaties komen op de derde plaats met 47,1%, gevolgd door 

publieke (overheids-) instanties met 28,6%. Ten slotte maken 21,7% van de bedrijven 

gebruik van de kennis van de klassieke kenniscentra van universiteiten, hogescholen, 

sector(-cluster) gebonden onderzoekscentra en competentiepolen. De klassieke ken-

niscentra worden door het minst aantal bedrijven als bron van kennis bij innovatie ge-

bruikt.  

Hoe groter de bedrijven hoe meer gebruik gemaakt wordt van interne en externe ken-

nisbronnen. Hoe meer kennisbronnen gebruikt worden, hoe meer types van innovatie 

toegepast worden. 

Bij de samenwerkingsverbanden is eenzelfde trend waar te nemen. 

Tabel 2 Samenwerkingsverbanden en strategische partnerschappen 

Lopende samenwerkingsverbanden en strategische partnerschappen 
Gewogen 
cijfers 
(N=2250) 

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% 

 

De directe externe omgeving van leveranciers (48,2%), andere bedrijven (27,3%), con-

sultants of bedrijfsadviseurs (25,3%) zitten meer frequent in samenwerkingsverbanden 

met bedrijven en organisaties dan de kenniscentra aan hogescholen en universiteiten 

(15,3%), en andere onderzoekscentra, competentiepolen, sectorclusters of overheids-

centra (17,2%). 
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De verschillende samenwerkingsverbanden komen meer voor in grote bedrijven en de 

verschillen naar sector zijn in belangrijke mate het gevolg van de verschillen in gemid-

delde bedrijfsgrootte binnen de sectoren. Hoe meer types samenwerkingsverbanden er 

in een bedrijf voorkomen, hoe groter de kans op innovaties. Er is ook een positief ver-

band tussen het hebben van samenwerkingsverbanden en het gebruik van deze con-

tacten als bron van kennis bij innovaties. 

Alle types van samenwerkingsverbanden verhogen de kans op de verschillende types 

van innovatie. Als voorbeeld hier de invloed op technologische innovatie. 

Tabel 3: Samenwerkingsverbanden en Technologische innovatie 

  (N = 2250) 

Minstens één van volgende kenniscentra: hogescholen, universi-

teiten, andere Kennis- of onderzoekscentra, competentiepolen, 

sectorclusters of overheidscentra. 

59,60% 

Géén van volgende: hogescholen, universiteiten, andere Kennis- 

of onderzoekscentra, competentiepolen, sectorclusters of over-

heidscentra. 48,70% 

Maar wel met andere zoals: consultants of bedrijfsadviseurs, an-

dere bedrijven of leveranciers. 

Geen samenwerkingsverbanden. 38,60% 

 

De samenwerking met de klassieke kenniscentra aan hogescholen en universiteiten, 

andere onderzoekscentra, competentiepolen, sectorclusters of overheidscentra hebben 

een relatief groter versterkend effect op de verschillende types van innovatie. De niet-

kenniscentragebonden samenwerkingsvormen komen in meer bedrijven en organisa-

ties voor maar het aantal bedrijven met innovaties is in dit geval kleiner, behalve voor 

de categorie van bedrijven met 200 of meer werknemers. Voor deze groep van groot-

ste bedrijven gelden weinig of geen significante verbanden tussen de aard van de sa-

menwerkingsverbanden wat betreft al dan niet met klassieke kenniscentra en de ver-

schillende innovatietypes. Het gaat bij deze grote bedrijven in meer dan twee derde om 

bedrijven met een eigen O&O afdelingen en zo goed als alle grote bedrijven voerden 

minstens één type van innovatie door. 

Samengevat mogen we besluiten dat op vlak van innovatie in bedrijven en organisaties 

de samenwerkingsverbanden met klassieke kenniscentra relatief minder voorkomen 

dan andere samenwerkingsverbanden, maar er is een groot effect op innovatie, zeker 

als het om KMO’s gaat. 

Drempels en hefbomen voor bedrijven en kenniscentra 

De drempels die ondernemingen en kenniscentra ervan weerhouden om in een net-

werk of samenwerking te stappen zijn een complex geheel van kleine en grote hin-

dernissen. Zo kan voor een bedrijf de drempel naar een kenniscentrum te hoog zijn 

omdat het om een nog niet innovatieve KMO gaat, omdat de ondernemer of de be-

drijfscultuur niet open staan voor innovatie en waar de kenniscentra niet gekend en/of 

niet in de periferie liggen. Kenniscentra kunnen de aansluiting met het bedrijfsleven 
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missen omdat de medewerkers te weinig ondernemingsgericht denken of de financie-

ringsmodi daartoe te weinig aansporen. Bij gebrek aan een open bedrijfscultuur en 

transparantie van de wereld van de kenniscentra is de kans groot dat de ondernemer 

weinig vertrouwen heeft in mogelijke samenwerking met derden. Soms is één drempel 

genoeg om samenwerking te verhinderen, soms is het een complex van samenvallen-

de hindernissen. De ervaring is wel dat een eerste gelukte samenwerking drempels 

naar beneden haalt.  

Analyse van de probleemgebieden 

De drempels bij de samenwerking 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. 

De verscheidenheid aan drempels vindt zijn oorsprong in de diversiteit aan (behoeften 

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

match van behoeften en aanbod. Alle gesprekspartners beklemtonen dat we in deze 

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 onderzoeks-

centra en de sector- of technologiegebonden onderzoekscentra, met name de collec-

tieve onderzoekscentra en sectorspecifieke (andere dan CO) clusters. Een belangrijk 

onderscheid tussen deze groepen is de gerichtheid van het onderzoek. In de univer-

siteiten heeft het niet-gericht onderzoek een belangrijke plaats evenals in de strategi-

sche onderzoekscentra, zij het in mindere mate. Hogescholen en sector- of technolo-

giegebonden onderzoekscentra voeren meer gericht onderzoek. Naast deze 

kenniscentra zijn er ook talrijke samenwerkingsinitiatieven, al dan niet van tijdelijk aard, 

die dikwijls interdisciplinair een kenniscentrum uitbouwen. 

Kenniskloof en transparantie 

De kenniskloof kan zich voordoen op twee manieren: er is een verschil in kennisniveau 

of er is een gebrek aan transparantie waar de kennis zich bevindt. Het verschil in ken-

nisniveau kan gaan om te gespecialiseerd zijn of om interdisciplinaire materie die niet 

door de partner te absorberen is. In principe kan het probleem zich zowel stellen bij de 

bedrijven als bij de kenniscentra. Onderzoeksgroepen aan universiteiten of strategi-

sche onderzoekscentra met weinig contacten in bepaalde segmenten van de economie 

zullen moeilijkheden ervaren om de problemen en vragen van die bedrijven te ver-

staan. Voor hogescholen is het moeilijk om alle ontwikkelingen op te volgen als de on-

derzoeksgroepen te klein zijn of als er te weinig tijd is naast de lesopdrachten. Strate-

gische onderzoekscentra en sector- en technologiegebonden kenniscentra staan 

omwille van hun doelstellingen en gericht onderzoek dichter bij de vragen van de be-

drijven, maar ook voor kleine bedrijven is de drempel soms nog hoog. Bedrijven die 

niet investeren in kennisborging krijgen problemen bij het absorberen van technolo-

gische evoluties in hun vakgebied. In de praktijk stelt dit laatste probleem zich meer bij 

de ondernemers van de relatief kleine bedrijven in minder innovatieve sectoren. Als 

bedrijfsleider zijn zij verantwoordelijk voor zowel product- en productietechnische as-

pecten als voor markstrategie en verkoop. Kleine bedrijven, maar ook andere zonder 
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eigen onderzoek(-ers), vinden moeilijk de weg naar de kenniscentra omdat het land-

schap ervan weinig transparant is. Waar zit welke kennis? Bij wie kan men terecht? Is 

er iemand te vinden die het probleem verstaat? Zal de kennis verstaanbaar zijn? Hier-

bij kan het gaan om een reële kenniskloof, maar ook een foute perceptie ervan is een 

mogelijke drempel. 

Cultuurkloof en marktprincipes 

De cultuurkloof vindt zijn oorsprong in de verschillende marktprincipes van het onder-

zoek van de betrokken partijen en de plannings- en timingsproblemen. De persoonlijk-

heid van de ondernemer en onderzoeker speelt hierbij een rol. Niet-gericht onderzoek 

verloopt meestal over langere termijn, gericht onderzoek is direct probleemoplossend 

en veelal van korte termijn. Niet-gericht onderzoek is minder direct marktgericht, de 

resultaten van gericht onderzoek kunnen snel vermarkt worden. Bedrijven zijn markt- 

en commercieel gedreven en vragen oplossingen op korte termijn. Voor de kenniscen-

tra is het niet-gericht onderzoek minder of niet-marktgedreven of commercieel. Om de 

kloof te dichten is het niet nodig om volgens dezelfde marktgedreven of commerciële 

principes te werken. Wel moet men rekening houden met elkaars logica en vooral el-

kaars andere uitgangspunten kennen. Voor hogescholen en universiteiten is onderzoek 

één van de opdrachten, naast onderwijs en dienstverlening. Deze taken kunnen met 

elkaar in conflict komen als er prioriteiten moeten gesteld worden. Docenten en onder-

zoekers zullen zich laten leiden door de eigen evaluatiecriteria en zo kunnen onder-

zoeksvragen van bedrijven in concurrentie komen met bijvoorbeeld publicaties of on-

derwijsopdrachten. Bij onderwijsinstellingen zijn onderzoekers ook gebonden aan 

academiejaren en trimestersystemen. Strategische onderzoekscentra en sector- en 

technologiegebonden kenniscentra staan dichter bij de vraag naar gericht onderzoek 

van de bedrijven en zijn minder gebonden aan vaste planning en timing. De SOC’s 

hebben wel een belangrijke opdracht in het kader van niet-gericht onderzoek met inter-

nationale uitstraling en zijn wellicht mede daardoor minder bekend bij kleine bedrijven. 

Sector- en technologiegebonden kenniscentra zijn gelinkt aan één of aan een cluster 

van economische activiteiten en hebben naast niet-gericht onderzoek in functie van de 

sector of de cluster een grote(re) direct probleemoplossende rol. Hierdoor staan zij 

veelal dichter bij de bedrijven, hun activiteiten strekken zich uit van dienstverlening tot 

het brede gamma van onderzoek. Hier zijn de mogelijkheden om korter op de bal te 

spelen groter, al blijft het moeilijk om gisteren een oplossing te vinden voor de proble-

men van morgen. Om dit en vorige problemen te verzoenen is de rol van de onderne-

mer en van de onderzoeker cruciaal. Ondernemers, zeker van kleine bedrijven, hebben 

nog te dikwijls enige reserve om samen te werken met kenniscentra of staan te weinig 

open voor externen. Onderzoekers in kenniscentra focussen soms te uitsluitend op hun 

onderzoek en/of missen de nodige ondernemingszin om mee te denken met de vragen 

van de bedrijven. In het kader van de cultuurkloof is ook de samenwerking, of het ge-

brek eraan, tussen kenniscentra onderling van belang. Zowel soortgelijke kenniscentra 

als centra met een relatief complementaire opdracht blijken het moeilijk te hebben om 

elkaar te vinden. 

Financiële obstakels 

Financiële obstakels vinden hun oorsprong in de financieringsmodi van de onderzoeks-

taken of -projecten van de kenniscentra en van hun samenwerking met de bedrijven. 

De kennisinstellingen worden op verschillende manieren en via diverse kanalen gefi-
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nancierd en dat heeft gevolgen voor de mogelijkheden om onderzoek in opdracht van 

of in samenwerking met derden te realiseren. Als er onvoldoende basisfinanciering is, 

is het opbouwen van interne specialisatie moeilijk. In het geval van de bedrijven moet 

er voldoende ruimte zijn om personeel en onderzoeksmiddelen vrij te maken en om de 

administratieve lasten van projectonderzoek te dragen. Projectfinanciering moet vol-

doende kosten dekken om als trigger werkzaam te kunnen zijn. Betalen voor onder-

zoek van kenniscentra stuit op weerstand als het onvoldoende duidelijk is waarom er 

moet betaald worden, bij gebrek aan inzicht in de financieringsmechanismen van de 

kenniscentra of wanneer de meerwaarde van het contractonderzoek voor het bedrijf 

niet duidelijk is. Financiering van de samenwerking op zich is soms nodig om bedrijven 

en kenniscentra te overtuigen om hun kennis te delen. Zowel de basis- als de projectfi-

nanciering van de kennisinstellingen zijn dikwijls complex en bemoeilijken of belasten 

het onderzoekswerk. Kortetermijnonderzoek kan in concurrentie komen met het lange-

termijnonderzoek en daardoor financieel ongunstig zijn. Financiering van contract- en 

projectonderzoek voor probleemoplossend onderzoek wordt soms afgeleid naar niet-

gericht onderzoek om de kennis te borgen en dit bij gebrek aan basisfinanciering. 

Conflicten over intellectuele eigendomsrechten 

Intellectuele eigendom en patenten worden als een drempel ervaren in plaats van een 

hulp als er bij de samenwerking tussen kenniscentra en bedrijven een gebrek aan ken-

nis en vertrouwen is. Voor de meeste situaties bestaat er duidelijke (Europese) regel-

geving, maar is deze onvoldoende gekend. Vooral kleine bedrijven ervaren dit als een 

(te) complex verhaal. Het resultaat is een perceptieprobleem en wantrouwen. De mo-

gelijkheden om rechten op dit vlak te regelen via een overeenkomst, worden nog wei-

nig benut. Intellectuele eigendom en patenten spelen een belangrijke rol bij het niet-

gericht onderzoek en zijn dan ook een belangrijke zorg voor de universiteiten, strategi-

sche onderzoekscentra en sommige sector- of technologiegebonden kenniscentra. De 

problematiek is niet samen te vatten in enkele richtlijnen omdat de oplossingen moeten 

aangepast worden aan de aard van de activiteiten, de producten, de productieproces-

sen en de dienstverlening. 

Analyse van de drempels en hefbomen 

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 samenvat-

ting. Het gaat om drempels die ons tijdens de vele gesprekken met kenniscentra, in-

termediaire organisaties en bedrijven zijn aangereikt. In de gesprekken zijn ook hefbo-

men aangereikt 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. 

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-
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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. In innovatieve bedrij-

ven staat de bedrijfsleiding open voor kennisuitwisseling en samenwerking, is men be-

reid tot investeren in kennisborging en is innovatie prioritair in het strategisch manage-

ment. Het ondernemerschap maakt het verschil. De persoonlijkheid van de 

bedrijfsleider speelt een belangrijke rol, er zijn geboren netwerkers, anderen zijn terug-

houdend in contacten.  

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. 

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 ge-

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

associaties, 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 overne-

men. Kennis van de cultuur, waarden en normen, is wel van groot belang. De cultuur-

verschillen 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 ‘frontoffi-

ces’ een belangrijke rol, evenals andere intermediaire organisaties en ook de netwerk-

activiteiten. Voor de bedrijven is een belangrijke opportuniteit weggelegd in het organi-

seren van bedrijfsbezoeken, stages en andere kennisuitwisseling. Workshops in de 

bedrijven, waarbij onderzoekers in een vertrouwelijke setting kennis krijgen van het 

marktstrategisch denken binnen de onderneming, zijn ‘triggers’ om onderzoekers mee 

te betrekken in toekomstgerichte projecten. 

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 onvoldoende om een snelle match te realiseren tussen innovatievragen in de bedrij-
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ven en het aanbod in de kenniscentra. Het Flanders Research Information Space 

(FRIS-) onderzoeksportaal is bedoeld om hierbij ondersteuning te bieden. Voorbeelden 

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 kennis-

centra 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. Bij de uitbouw 

kan zoveel mogelijk rekening gehouden worden met een helder en toegankelijk vakjar-

gon, maar het zal onmogelijk zijn om dat voor elk bedrijf en voor ook de niet gespecia-

liseerde medewerkers in de bedrijven toegankelijk te maken. Ook hier kan de verstaal-

slag ondersteund worden door de intermediaire organisaties. 

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 beschikbaar wordt gesteld.  

De basisfinanciering van de kennisinstellingen kan zorgen voor de kennisbor-

ging 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 con-

tractonderzoek een jaar minder zou lopen of als bepaalde projecten niet zouden kun-

nen 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 anders dan voor de SOC’s. Oplossingen zijn hier niet te veralgeme-

nen.  

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 eigen-

domsrechten 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 

gemakkelijker de weg naar nieuwe partners. Bedrijven en kenniscentra met ervaring in 

samenwerkingsprojecten hebben weinig problemen om hun weg te vinden in het land-

schap van (project-) ondersteunde middelen in de samenwerking. Voor minder innova-

tieve 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 – zoals de 

TTO’s, de KMO-cellen en de eerstelijnsdienstverlening – 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 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 dich-

ten. Door de veelheid aan initiatieven is er dringend behoefte aan meer transparan-

tie. Zowel voor de interne als voor de externe intermediaire diensten geldt dat er vol-
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doende expertise beschikbaar moet zijn. Ervaring en expertise om vraag en aanbod 

met elkaar te matchen en om informatie en ondersteuning te kunnen bieden aan sa-

menwerkingsverbanden tussen bedrijven en kenniscentra. Transparantie, ervaring en 

expertise in de intermediaire functie kan alleen worden opgebouwd als er vol-

doende continuïteit in de werking verzekerd is. Uit de interviews en gesprekken 

voor dit onderzoek blijkt dat aan deze laatste voorwaarde nog lang niet overal is vol-

daan. 

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 na-

dien geen verdere pogingen meer doen. Voor grote bedrijven is dit minder demotive-

rend 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 project-

opvolging om de bedrijven niet te verliezen na een eerste samenwerking, kunnen func-

tioneren als eerste opstap voor bedrijven. Kennisinstellingen belonen voor sa-

menwerking en dit vastleggen in de projectfinanciering haalt kenniscentra over de 

streep als zij daarin hun voordeel zien. Na een eerste positieve ervaring is verdere sa-

menwerking evidenter, al blijven klantgerichte subsidiedossiers ook nadien van groot 

belang om ook kleine bedrijven mee te krijgen in innovatieprojecten. 

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 

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 

thema- of technologiegebonden. Belangenorganisaties zoals de beroeps- en sectorfe-

deraties 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 parkmanage-

ment van bedrijfsterreinen en hun directe omgeving. 

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 in-

formatie 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. 

Contractonderzoek stroomlijnen en met modelcontracten werken is wenselijk in 

zoverre het over gelijkaardige situaties gaat. 

Intellectuele eigendomsrechten 

Als intellectuele eigendomsrechten beschermd worden met patenten heeft dat in de 

eerste plaats de bedoeling om rechten te beschermen en belangenconflicten te voor-

komen. Door gebrek aan informatie of door verkeerde informatie ontstaat er wan-

trouwen en verkeerde perceptie. In dat geval zijn intellectuele eigendomsrechten een 

rem op de samenwerking. 

Informatie en communicatie over intellectuele eigendomsrechten en de (Europe-

se) patentregeling zijn elementen die het wantrouwen en de foute perceptie kunnen 

wegnemen. Met professionele hulp waar nodig en samenwerkingsovereenkomsten als 

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

verlaagd worden. 

 

Elk van vorige punten is voor verdere uitdieping en aanvulling vatbaar. De inbreng en 

kritische reflectie van de betrokkenen op het terrein is hierbij een meerwaarde. 

Meer informatie  

Gert Verdonck www.serv.be 

Verdonck, G. (2011 a). Samenwerking bij technologische innovatie. Drempels en hef-

bomen voor bedrijven en kenniscentra. Brussel: SERV/Stichting Innovatie & Arbeid. 

Verdonck, G. (2011 b). Themadossier IOA Kennisbronnen en samenwerking bij inno-

vatie. Brussel: SERV/Stichting Innovatie & Arbeid. 
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