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VOORWOORD
Door een steeds toenemende complexiteit van de
technologische ontwikkelingen en een gebrek aan
middelen en competenties, is het voor een grote groep
van ondernemingen in Vlaanderen – in het bijzonder
KMO’s in de traditionele industrieën - moeilijk om in
hun eentje te innoveren. Deze groep van onderne
mingen doet evenmin regelmatig beroep op externe
partijen om hun kennisvragen te beantwoorden.
Bij de oprichting van het Vlaamse Innovatiesamen
werkingsverband in 2002, werd naast de subpro
gramma’s voor thematische innovatiestimulering
(TIS) en technische dienstverlening (TD) eveneens het
programma voor Collectief Onderzoek (CO) opgestart.
Met dit laatste subprogramma heeft de Vlaamse over
heid als doel om via het inschakelen van kennisinstel
lingen, een antwoord te bieden op gelijkaardige ken
nisvragen en innovatienoden op korte en middellange
termijn van een ruime groep bedrijven. Net zoals bij
de programma’s TIS en TD, wordt ook bij CO beoogd
om op langere termijn de concurrentiepositie van de
Vlaamse KMO’s te versterken.

Traditioneel spelen de collectieve onderzoekscentra,
die bij hun oprichting in de tweede helft van de vorige
eeuw onder andere als taak meekregen om collectief
onderzoek te verrichten voor de hele sector, als aan
vrager en als uitvoerder een zeer belangrijk rol in het
VIS-CO-programma. Binnen de onderzoeksketen van
deze centra richten projecten collectief onderzoek zich
op de kennisopbouw die vervolgens kan toegepast
worden bij innovatiestimulering en of dienstverlening.
De laatste jaren zien we echter ook meer en meer an
dere partijen optreden als aanvrager en of uitvoerder
van door IWT gesteunde CO-projecten.
Net zoals voor de subprogramma’s TIS en TD werd het
meer dan vijf jaar na de start van de programma’s wen
selijk geacht om de werking van het VIS-programma
Collectief Onderzoek en de resultaten van de gesteunde projecten aan een eerste analyse te onderwerpen.
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INLEIDING

ONDER COLLECTIEF ONDERZOEK VALT HET VERWERVEN,
BUNDELEN EN VERTALEN VAN KENNIS TOT BRUIKBARE
INNOVATIETOEPASSINGEN TEN BEHOEVE VAN EEN RUIME
GROEP BEDRIJVEN

DE BEDOELING IS DAT BEDRIJVEN DOOR DEELNAME AAN
DIT PROGRAMMA BETER IN STAAT ZIJN OM RESULTATEN VAN
ONDERZOEK OM TE ZETTEN IN ECONOMISCHE KENNIS

IWT, ALS UITVOERDER, HEEFT NOOD AAN INZICHTEN
OVER DE WERKING, DE RESULTATEN EN DE EFFECTEN
VAN HET VIS-CO-PROGRAMMA

VOOR HET BEANTWOORDEN VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN IS EEN AANPAK
GEVOLGD MET ZOWEL KWALITATIEVE ALS MEER KWANTITATIEVE ELEMENTEN
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1.1 Situering van het programma
Collectief Onderzoek
Bij bedrijven, overheden en kennisinstellingen bestaat
overeenstemming over de bijdrage die resultaten van
onderzoek kunnen leveren aan de verbetering van de
productiviteit en economische groei. Deze bijdrage be
staat dan hoofdzakelijk uit kennis die via valorisatie
toegepast wordt in nieuwe producten, diensten en pro
cessen. Deze bijdrage komt niet vanzelf tot stand. Eén
van de redenen van het uitblijven van innovatie bij be
drijven is dat het vermogen van bedrijven - in bijzonder
KMO’s - om (wetenschappelijke) kennis te absorberen
minder goed ontwikkeld is dan feitelijk mogelijk. Daar
zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Zo ont
beren veel kleine en middelgrote bedrijven de schaal
en kennis om innovatieve activiteiten te ontplooien.
Voor de ontwikkeling en de toepassing van innovaties
zijn deze bedrijven vaak afhankelijk van hun eigen in
novatievermogen of directe contacten met partijen uit
de omgeving, zoals leveranciers en klanten. Vanwege
het lagere absorptievermogen zijn KMO’s daarom ge
middeld genomen minder geneigd samen te werken
met andere partijen die kunnen helpen bij innovatie,
zoals hogescholen, universiteiten en grote technologi
sche instellingen. Veel beleidsmakers veronderstellen
dat bij kennisinstellingen kennis “op de plank” ligt die
KMO’s kunnen verzilveren in innovatieve toepassingen
en tot economische en maatschappelijke meerwaarde
kunnen leiden (utilisatie en valorisatie van kennis).
Hier maken KMO’s in de praktijk echter onvoldoende
gebruik van; mede omdat zij de drempel naar deze
kennisinstellingen vaak als hoog ervaren, terwijl ken
nisinstellingen KMO’s niet altijd als een natuurlijke sa
menwerkingspartner beschouwen.
Bij samenwerking op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling (O&O) gaat het onder andere om ken
nisuitwisseling. Dat kan in de praktijk op zeer veel
verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld op
formele wijze zoals Research Joint Ventures, maar ook
door uitbestede onderzoekscontracten, mobiliteit van
onderzoekers tussen bedrijfsleven en kennisinstellin
gen of informele contacten binnen professionele net
werken. De laatste vormen van kennisuitwisseling zijn
misschien minder ‘hard’, maar daarom niet minder
belangrijk om samenwerking tot een succes te maken.
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Samenwerking van bedrijven met bedrijven of van
bedrijven met kennisinstellingen is dus niet vanzelf
sprekend. Aan samenwerking zijn immers kosten en
risico’s verbonden. Bovendien moeten samenwerken
de bedrijven eveneens beschikken over de nodige or
ganisatorische vaardigheden om O&O-samenwerking
tot een goed einde te brengen. Op dit terrein kunnen
de nodige knelpunten aanwezig zijn zoals organisatori
sche belemmeringen, kosten en moeilijkheden bij het
vinden van een geschikte partner.
De vierde Community Innovation Survey (CIS4)1 heeft
onder andere inzichtelijk gemaakt in hoeverre onder
nemingen in Vlaanderen voor hun O&O-activiteiten
samenwerken met andere organisaties. Daarbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen O&O-samenwerking
in het algemeen, samenwerking met andere bedrijven
binnen het concern/bedrijvengroep, samenwerking
met concurrenten en bedrijven binnen dezelfde sec
tor, samenwerking met klanten en afnemers, samen
werking met leveranciers (materialen, componenten
en software), samenwerking met universiteiten en
hoger onderwijsinstellingen, samenwerking met de
overheid of publieke kennisinstellingen en, ten slotte,
samenwerking met consultants, labs of private O&O
LQVWHOOLQJHQ,QGHRQGHUVWDDQGHÀJXXU]LMQGHUHVXOWD
ten voor Vlaanderen kort uitgewerkt. De percentages
geven weer in welke mate innovatieve Vlaamse bedrij
ven (centrale actor) gebruik maken van externe ken
nis. Opvallend is de dominante samenwerking binnen
de productieketen, zowel met leveranciers, bedrijven
binnen het eigen concern als afnemers. Binnen de
kennisinfrastructuur worden bovendien vaker com
merciële partijen (consultancybureaus, private O&O
instellingen of labs) opgezocht dan publieke partijen.

1 Czarnitzki, D. (eds), Aerts, K., Cassiman, B., Hoskens, M., Vanhee,
M. & R. Veugelers (2006). Research, development and innovation
in Flanders 2004. IWT-studies nr. 55. Brussel: IWT. Cijfers zijn ge
baseerd op de vierde Community Innovation Survey (CIS-4).

Figuur 1: Interorganisatorische O&O-samenwerking
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Bron: IWT, 2006; bewerking Dialogic, 2008 (Czarnitzki, D. (eds), Aerts, K., Cassiman, B., Hoskens, M., Vanhee, M. & R. Veugelers (2006). Re
search, development and innovation in Flanders 2004. IWT-studies nr. 55. Brussel: IWT. Cijfers zijn gebaseerd op de vierde Community Innova
tion Survey (CIS-4))

Het Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverband (VIS)
programma van IWT is één van de beleidsinitiatieven
die O&O-samenwerking tussen organisaties in Vlaan
deren tracht te stimuleren. “Dit programma heeft als
doel technologische innovatie in Vlaamse bedrijven,
en dan voornamelijk KMO’s, te stimuleren door sen
sibilisering, toegang te verschaffen tot technologi
sche kennis en door het bieden van ondersteuning
bij concrete toepassing van deze kennis.”1 Collectief
Onderzoek (VIS-CO) is een subprogramma van het
VIS steunprogramma. Onder collectief onderzoek valt
het verwerven, bundelen en vertalen van kennis tot
bruikbare innovatietoepassingen ten behoeve van een
ruime groep bedrijven. Het onderzoek kan zich daarbij
richten op zowel korte als middellange termijn en op
de uiteenlopende fasen van onderzoek en ontwikke
ling, ofwel van strategisch basisonderzoek tot en met
vertaalonderzoek waarbij kennisdiffusie en valorisatie
1 Verbeek, A., Lykogianni, E. & M. Van Hoed (2008). De effectiviteit
van het Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverband (VIS). IWT Stu
die nr. 59. Brussel: IWT.

FHQWUDDOVWDDQ(HQVSHFLÀHNHGRHOJURHSYDQKHWSUR
gramma betreft Vlaamse bedrijven, in het bijzonder
KMO’s. De bedoeling is dat zij door deelname aan dit
programma beter in staat zijn om resultaten van on
derzoek om te zetten in economische kansen.
IWT heeft, als beheerder van het programma, nood
aan inzichten over de werking, resultaten en effecten
van het VIS-CO-programma. Na een openbare aanbe
steding werd aan onderzoeksbureau Dialogic de op
dracht gegeven om een evaluatiestudie uit te voeren.
Ook andere collectieve onderzoeksprogramma’s zijn
recent aan een eerste evaluatie onderworpen: VIS-TD
(technologische dienstverlening), VIS-TIS (technologi
sche innovatiestimulering)2 en strategisch basison
derzoek3 .

2 Idem vorige voetnoot
3 Delemarre, V. (red.), Meijer, I. & G. van der Veen (2008). De waar
de van strategisch basisonderzoek. IWT Studie nr. 60. Brussel:
IWT.
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1.2 Doel, onderzoeksvragen en
aanpak
In deze publicatie gaan wij nader in op de werking, re
sultaten en effecten van het VIS-CO subprogramma.
(UZRUGWKLHUELMJHNHNHQQDDUKHWSURÀHOYDQSURMHFWHQ
Collectief Onderzoek (technologie, betrokkenen, etc.),
programmadoelstellingen en –kenmerken in relatie
tot andere IWT-instrumenten, vormen van interactie
en samenwerking, en wetenschappelijke en economi
sche effecten1 . Voor de beantwoording van de onder
zoeksvragen is een aanpak gevolgd met zowel kwali
tatieve als meer kwantitatieve elementen. Daarbij zijn
de aanvragers, uitvoerders en doelgroepen van het
programma Collectief Onderzoek nauw betrokken. De
hoofdbestanddelen van de gevolgde aanpak zijn:
Verzameling en ordening van basisgegevens over het
programma Collectief Onderzoek. Het gaat hierbij
hoofdzakelijk om administratieve gegevens en rap
portages van IWT over het programma Collectief On
derzoek. Deze gegevens zijn gebruikt om een aantal
statistische analyses uit te voeren, maar ook om de
andere onderzoeksstappen te kunnen zetten, bijvoor
beeld om medewerking te vragen aan enquêtes en
interviews.

zoek ingevuld (respons van 29%)2 . Items betreffen on
dermeer karakteristieken van het bedrijf, de rol van de
gebruikerscommissie, samenwerking en interacties bij
innovatie, doelbereiking en effecten. Daarnaast is er
ook een vragenlijst uitgezet onder onderzoekscentra
die als aanvrager en/of uitvoerder van projecten Col
lectief Onderzoek hebben gewerkt. Van hen hebben
40 respondenten de vragenlijst ingevuld (80%). De
vragenlijst ging voornamelijk over de effecten van COprojecten bij de kenniscentra zelf.
Ten slotte zijn aan de hand van twee case studies de
werking en de effecten van collectieve onderzoekspro
jecten nader onderzocht. De resultaten van de case
studies zijn ter illustratie in tekstboxen opgenomen in
dit rapport.
In de volgende hoofdstukken worden de belangrijkste
resultaten van het onderzoek uiteengezet. Het gaat
echter om een samenvatting van het volledige rapport,
dat teruggevonden kan worden op de IWT-website.

Interviewronde. Bij het programma Collectief Onder
zoek zijn veel partijen betrokken. Hierbij werd door de
onderzoekers een selectie van ongeveer 25 partijen
gemaakt die vervolgens geïnterviewd werden. Res
pondenten zijn vertegenwoordigers van IWT, kennis
centra (als uitvoerder en aanvrager van CO-projecten)
en bedrijven die lid zijn van een gebruikerscommissie.
Aanvullend werden de eerste resultaten van de effect
meting gepresenteerd aan een forum van een tiental
vertegenwoordigers van collectieve onderzoekscentra
(leden van VLOOT: VLaamse Overkoepelende Organi
satie voor Technologieverstrekkers). Zij hebben deze
resultaten aangescherpt.
Enquête onder individuele bedrijven en onderzoeks
centra. 105 bedrijfscontactpersonen die deel hebben
genomen aan gebruikerscommissies hebben een on
line vragenlijst over het programma Collectief Onder

1 Een groot aantal projecten Collectief Onderzoek binnen de scope
van dit onderzoek zijn in het afgelopen jaar afgerond. Uit onze
gesprekken met bedrijven en kenniscentra blijkt dat er enige in
cubatietijd bestaat voordat de projectresultaten daadwerkelijk ef
fecten veroorzaken. Voor een deel van de afgeronde projecten is
het daarom te vroeg om te spreken over effecten; laat staan deze
HIIHFWHQWHNZDQWLÀFHUHQ
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2 Deze steekproefomvang verkeert op de ondergrens voor betrouw
bare en geldige uitspraken over de werking en effecten van col
lectief onderzoek voor alle participerende bedrijven. Ten eerste
zorgt de lage respons voor beperkingen bij het uitvoeren van ver
diepende statistische analyses (bij het leggen van kruisverban
den kan de celvulling bijvoorbeeld te laag worden). Ten tweede
kan de respons vertekend zijn. Zo bleek bij het benaderen van
respondenten, zowel voor interviews als het invullen van de
webenquête dat adressen verouderd waren, respondenten van
functie c.q. baan waren veranderd. Ook is de kans groot dat voor
al kritische bedrijven (geringe betrokkenheid, ontevreden over het
resultaat) de vragenlijst minder vaak hebben ingevuld. De bena
derde bedrijven kunnen eveneens weinig tijd hebben gehad om
de vragenlijst in te vullen.

2

VIS-CO programma

DE EFFECTMETING RICHT ZICH OP DE PERIODE 2002-2006.
,1',(3(5,2'(=,-1(5352-(&7(1*(67(81':$$5%,-
½0,/-2(1$$167(81,69(5/((1'

DE MEERDERHEID VAN DE PROJECTEN GAAT
OVER (NIEUWE) MATERIALEN EN CHEMIE

PROJECTEN ZIJN VOLGENS DE BEDRIJVEN VOLDOENDE
AMBITIEUS OMDAT ZE STAPSGEWIJS EEN VERDIEPING
VAN EEN TECHNOLOGIE NASTREVEN OF OMDAT ZE
VAAK EEN STAP VERDER GAAN DAN ONDERWERPEN
WAARMEE BEDRIJVEN ZICH BEZIGHOUDEN

BEDRIJVEN UIT DE GC VAN VIS-CO-PROJECTEN
ZIJN BOVENGEMIDDELD INNOVATIEF

9,6&2SURJUDPPDɰ
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VIS-CO programma

2.1 Korte beschrijving programma
Zoals in de inleiding uitgebreider is beschreven, ver
leent het instrument Collectief Onderzoek op aan
vraag van Vlaamse InnovatiesamenwerkingsverbanGHQ ÀQDQFLsOH VWHXQ YRRU FROOHFWLHI RQGHU]RHN +HW
onderzoek zelf dient uitgevoerd te worden door een
onderzoeksinstelling zonder winstoogmerk. Een sa
menwerkingsverband dient dus beroep te doen op één
of meerdere kenniscentra (universitaire onderzoeks
groep, een onderzoeksinstelling, een hogeschool, een
collectief centrum of een competentiepool). Voor de

bewaking van de toepasbaarheid van de projectresul
taten bij de bedrijven is er een gebruikerscommissie
die tweemaal per jaar samenkomt om de voortgang
te bespreken.
Sinds de start van het programma (in 2002) doet het
IWT elk jaar een oproep voor het indienen van voor
stellen. De ingediende voorstellen worden vervolgens
geselecteerd. Een belangrijke leidraad bij deze selec
tie is de kwaliteit en het valorisatiepotentieel van het
voorstel. De voorstellen kennen een looptijd van twee
WRW YLHU MDDU HQ GH ÀQDQFLsOH VWHXQ EHGUDDJW WHJHQ

Tabel 1: Modaliteiten CO-programma

Aanvragers

VIS/CO
Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden (VIS):
 een consortium van bedrijven, waarbij er minimaal 10 bedrijven formeel lid zijn bij de
aanvang van het project
 een organisatie die kan optreden namens een groep van bedrijven zoals bijvoorbeeld
HHQEHURHSVIHGHUDWLHRIHHQVSHFLÀHNHEHODQJHQYHUHQLJLQJ

Uitvoerders

Gebruikers

Projectduur
Steunmodaliteiten
Eigendomsrechten

 een collectief centrum (dat volgens het VIS-besluit als VIS is erkend)
Kenniscentra (universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra, competentie
polen, collectieve centra, ...)
De begunstigden van een project collectief onderzoek hebben de verplichting de opge
bouwde kennis te verspreiden onder de leden van het samenwerkingsverband. Men is
tevens verplicht de beschikbare kennis ter beschikking te stellen van eventuele andere
geïnteresseerde Vlaamse bedrijven uit de doelgroep, tegen een redelijke vergoeding.
VIS-projecten zijn geen kortetermijnprojecten: ze duren gemiddeld 2 tot 4 jaar.
Het basissteunpercentage voor een project collectief onderzoek bedraagt 80% van de
projectkosten1.
Het samenwerkingsverband is eigenaar van de resultaten van het onderzoek. Vaak wor
den er afspraken over gemaakt.

woordig maximaal 80% van de projectkosten. Tabel 1
geeft een overzicht van de modaliteiten van het VIS
CO-programma.
In tabel 2 staat een overzicht van het aantal aanvra
gen sinds 2002, het aantal gehonoreerde aanvragen
HQGHWRWDOHÀQDQFLsOHVWHXQ LQGXL]HQGHQHXUR·V GLH
projecten hebben gekregen. Tijdens de effectmeting
]LMQGHJHJHYHQVRYHURRNEHNHQGJHZRUGHQ=LM
staan vermeld in de tabel, maar worden in latere ana
lyses niet verdisconteerd.
1 Tot 2006 bedroeg het steunpercentage 50%

ɰ9,6&2SURJUDPPD

Tabel 2: Overzicht aantal projecten en steun

oproep
2002
2003
2004
2005
2006
Totaal

Totaal

# aanvragen # gesteunde
projecten
25
 
25
16 (64%)
18
 
24
15 (63%)
30
16 (53%)
122
 
34
18 (53%)
156
96 (62%)

Steun
k€ 6.212
N½
k€ 3.401
N½
N½
N½
N½
k€ 33.205

De effectmeting richt zich op de periode 2002-2006
(ofwel de projecten die op 1 april 2008 waren afgeVORWHQ  ,Q GLH SHULRGH ]LMQ HU  SURMHFWHQ JHVWHXQG
ZDDUELM½PLOMRHQDDQVWHXQLVYHUOHHQG7HUYHU
gelijking: in dezelfde periode is er voor ongeveer € 110
miljoen steun verleend aan de programma’s VIS-TD en
VIS-TIS.1
De stijging in de toegekende steun sinds 2006 wordt
veroorzaakt door het optrekken van het steunpercen
tage van 50% naar 80%. Bovendien worden er sinds
dien meer vierjarige projecten gehonoreerd. Toege
kende projecten lopen gemiddeld 2,2 jaar (in totaal
]LMQHUSURMHFWHQGLHODQJHUGDQWZHHMDDUKHEEHQ
gelopen) en projecten zijn gemiddeld goed voor een
VWHXQYDQ½
De meerderheid van de projectaanvragen heeft be
trekking op onderzoek in de domeinen (nieuwe) mate
rialen en chemie. Naast het inhoudelijke domein van
een collectief onderzoek kan gekeken worden naar
het ambitieniveau van een collectief onderzoek: richt
het project zich op een doorbraaktechnologie of gaat
het louter om een beperkte verbetering van bestaande
processen of producten? Doorgaans wordt het ambi
tieniveau bepaald door de aanvrager, bijvoorbeeld een
collectief onderzoekscentrum, maar steeds vaker heb
ben bedrijven ook invloed op de ambities van een col
lectief onderzoek. Over het algemeen schatten – blij
kens interviews – bedrijven dit ambitieniveau vrij hoog
in. Projecten zijn volgens hen voldoende ambitieus
omdat zij stapsgewijs een verdieping van een tech
nologie nastreven of omdat zij vaak een stap verder
gaan dan onderwerpen waarmee bedrijven zich bezig
houden. Door de toename van het aantal ingediende
voorstellen en de professionalisering van de selectie is
de kwaliteit en het ambitieniveau van voorstellen ge
stegen. Uit de webenquête (n=105) blijkt dat bedrijven
vinden dat de projecten, waarbij ze zelf via deelname
in de gebruikerscommissie betrokken waren of zijn,
vooral met incrementele technologische verandering
te maken hebben (51%). Respectievelijk 24% en 18%
van de bedrijven geeft aan dat het project zich richt op
technologie van de volgende generatie of doorbraakWHFKQRORJLH+HWRYHULJHGHHO  ]HJWGDWKHWSURMHFW
zich op standaardtechnologie richt. Overigens kan er
een verschil van inzicht bestaan tussen wat onder
zoekscentra en bedrijven als ambitieus bestempelen.
Zeker bedrijven die weinig ervaring met onderzoek en

ontwikkeling hebben of die relatief weinig samenwer
ken met kennisinstellingen hebben sneller de neiging
om projecten als technologisch ambitieus te bestem
pelen.
Een voorbeeld van een collectief onderzoeksproject
wordt in de onderstaande box beschreven.

Box 1: Voorbeeld van een collectief
onderzoeksproject
Centexbel, het collectief centrum voor de tex
tielnijverheid, is in juli 2005 gestart met het
VIS-CO-project Textronica in samenwerking met
IMEC, Katholieke Universiteit Leuven en het col
lectieve centrum Sirris (het toenmalige WTCM).
Het project had tot doel: “het exploreren van de
mogelijkheden die textieltechnologie biedt om
basisstructuren te maken die toelaten gecompli
ceerde elektronische circuits in textielmaterialen
te integreren” 1. Nadrukkelijk doelt Centexbel niet
op textielproducten waarin elektronische compo
nenten verstopt zitten, zoals een jas waarin een
smartphone is ingebouwd. Textronica is juist ge
richt op het integreren van textiel en elektronica
door bijvoorbeeld het creëren van geleide banen
in een textielsubstraat of het opnemen van RFID
tags met behulp van weeftechnieken. Toepassin
gen genoeg. Denk onder andere aan sensoren in
matrassen van ziekenhuispatiënten of sensoren
in kleding van sporters om conditionele eigen
schappen te monitoren.
Textronica wordt gezien als één van de moge
lijkheden om de Europese textielindustrie meer
kennisgedreven te laten zijn om zodoende harde
concurrentie met goedkope productielanden zo
als China en Turkije te voorkomen. Ondanks het
potentieel van textronica vinden ontwikkelingen
vooral plaats binnen de elektronicawereld en
speelt de Vlaamse textielindustrie daar nauwe
lijks een rol bij.
1 IWT (2008). Eindverslag Textronica: elektronische verbin
dingen en structuren vervaardigd in textiel. Zwijnaarde:
IWT.

1 Verbeek, A., Lykogianni, E. & M. Van Hoed (2008). De effectiviteit
van het Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverband (VIS). IWT Stu
die nr. 59. Brussel: IWT.
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2.2 Aanvragers en uitvoerders
Een belangrijk kenmerk van het VIS-CO-programma is
dat de projectaanvrager een Vlaams innovatie-samen
werkingsverband (afgekort: VIS) is. Als aanvrager kun
nen optreden (i) een consortium van bedrijven; (ii) een
organisatie die optreedt namens een groep van bedrij
ven (beroepsfederatie, belangenvereniging) en (iii) een
collectief centrum. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het
TETRA-fonds (voorheen HOBU) kunnen andere actoren
in het Vlaamse innovatiesysteem zonder deze status,
denk bijvoorbeeld aan hogescholen of universiteiten,
dus zelf geen aanvraag indienen. Dat sluit deze par
tijen echter niet uit van de uitvoering van een collectief
onderzoek.
IWT moedigt kennisuitwisseling tussen de samenwer
kingsverbanden en andere kennisinstellingen immers
aan. Daarnaast mikt IWT eveneens op een uitbreiding
van de pool van aanvragers. Het gaat in het bijzonder
om aanvragen van consortia van bedrijven. Hierbij die
nen tenminste tien bedrijven projectmatig de handen
ineen te slaan. De oprichting van nieuwe Vlaamse in
novatiesamenwerkingsverbanden is in de praktijk ove
rigens niet vanzelfsprekend en ook niet zo gemakke
lijk als het lijkt: de nieuwe organisaties missen immers
een historisch-sectorale inbedding (zoals collectieve
centra dat wel hebben), kennen geen lidmaatschapsVWUXFWXUHQ NDVVWURPHQHQÀQDQFLsOHEXIIHUV HQORSHQ
ten slotte aan tegen relatief hoge overheadkosten die
gepaard gaan met de oprichting. Naast de nieuw te
vormen organisaties kunnen clusters, federaties en
verenigingen, inclusief de competentiepolen, gezien
hun collectieve aard in aanmerking komen voor het in
dienen van projectaanvragen. Competentiepolen zijn
relatief nieuwe spelers in het wetenschaps- en inno
vatiesysteem en voorzien vooral in de behoefte kriti
sche massa bijeen te brengen op verschillende weten
schapsdomeinen die van grote economische waarde
zijn. Voorbeelden zijn FMTC (mechatronica), Flanders’
Drive (automotive) en IncGeo (geo-informatica).
Zoals eerder gemeld (zie Tabel 2), heeft de Vlaamse
overheid vanaf 2002 tot en met 2006 bijna € 25
miljoen geïnvesteerd in VIS-CO projecten. De collec
tieve centra (86%), trekken een aanzienlijk deel van
het aantal projecten naar zich toe. Dat betekent dat
andere Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden
14% van de gesteunde projecten binnenhalen. Niet
collectieve centra die gedurende de jaren een voorstel
gehonoreerd gekregen hebben, zijn onder andere het
Vlaams Kunststofcentrum, Nationale Proeftuin voor

ɰ9,6&2SURJUDPPD

Witloof, het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen
en Belgian Hygiene Quality Label. De twee grootste col
lectieve centra, Centexbel (textielnijverheid) en Sirris
(maakindustrie) zijn gezamenlijk goed voor € 13,1 mil
joen van de aanvragen tot en met 2006. Het aandeel
van de collectieve centra is de voorbije jaren toch licht
afgenomen. De projecten aangevraagd door collectieYHFHQWUDQDPHQLQGHODDWVWHDDQYUDDJURQGH
van de steun in, daar waar dit aandeel in 2005 nog
92% bedroeg. We kunnen, ondanks dat, concluderen
dat collectieve centra als projectaanvragers een domi
nante positie innemen in vergelijking met andere po
tentiële aanvragers. Daarnaast stellen we vast dat de
door IWT beoogde uitbreiding van de pool van Vlaam
se innovatiesamenwerkingsverbanden met mondjes
maat op gang komt.
Projectaanvragers zijn niet noodzakelijkerwijs ook de
uitvoerders van de projecten. Ook kennisinstellingen
zoals hogescholen en universiteiten kunnen in de prak
tijk optreden als uitvoerders. Desondanks is een groot
deel van de aanvragers ook goed voor de uitvoering.
Wel neemt het aandeel uitvoerend werk door collectieYHFHQWUDGHODDWVWHMDUHQDILQNZDPQRJ
van de steun toe aan collectieve centra als uitvoerders
en in 2006 nog maar 54%. In het eerste jaar was dat
aandeel zelfs 89%. Universiteiten en hogescholen ne
men de laatste jaren daarentegen meer werk op zich.
Zo is het aandeel van het hoger onderwijs gestegen
van 10% (2005) naar 28% (2006). Dit percentage is
een duidelijke verhoging ten opzichte van de begin
jaren van VIS-CO (2002: 2%, 2003: 8%, 2004: 10%).
Deze toename wordt ondermeer veroorzaakt door de
verhoging van het steunpercentage van 50 naar 80%.
Andere betrokken actoren in de uitvoering zijn onder
andere Flamac en Flanders’ Drive (beide competen
tiepolen), CLUSTA, TM Leuven, Laborelec, VITO, OCAS,
het Vlaams Kunststofcentrum en In-Ham. Federaties
worden binnen de VIS-CO-projecten vooral betrok
ken bij valorisatieactiviteiten en innovatiestimulering.
Deze organisaties zijn immers beter in staat om een
grote groep bedrijven te bereiken. Een verdeling van
de middelen over de verschillende categorieën van uitYRHUGHUVLVLQÀJXXUZHHUJHJHYHQ

Figuur 2: Verdeling van middelen over type uitvoerders
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Aanvragers en uitvoerders zoeken elkaar soms in
meerdere collectieve onderzoeksprojecten op. We
spreken dan van persistentie. Ook reciprociteit treedt
op: instelling A is uitvoerder in het collectief onderzoeksproject van instelling B en vice versa. We sluiten overigens niet uit dat meer van soortgelijke relaties boven komen drijven als ook de aanvragen van
TETRA-projecten zouden worden bekeken. Uit die data
kan bijvoorbeeld volgen dat in het kader van VIS-CO
hogescholen en universiteiten zijn betrokken die in de

uitvoering van eigen TETRA-projecten ruimte laten aan
collectieve centra of federaties (bijvoorbeeld voor valorisatieactiviteiten). Een samenspel tussen aanvrager
en uitvoerder, bijvoorbeeld omdat organisaties aan elkaar gelieerd zijn, komt eveneens voor. Een duidelijk
voorbeeld hiervan is opgenomen in de onderstaande
box.

Box 2: Het samenspel tussen aanvrager en uitvoerder
Vlaamse veilingen van groenten en fruit zijn sinds 1964 verenigd in het VBT, het Verbond van Belgische Tuin
bouwveilingen, waarbij momenteel 11 veilingen zijn aangesloten. De meer dan 16.000 leden van deze veilingen
zijn voornamelijk kleine en middelgrote teeltbedrijven. Het VBT dient als overlegplatform en vertegenwoordigt
en ondersteunt de veilingen. Met de faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen
YDQGH.DWKROLHNH8QLYHUVLWHLW/HXYHQ]LMQGHYHLOLQJHQLQHHQVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGDDQJHJDDQHQLV
zodoende een kenniscentrum opgericht om het onderzoek voor de sector te faciliteren. Dit Vlaams Centrum
voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) wordt geleid door een wetenschappelijk coördinator die is gede
tacheerd vanuit de universiteit. Een bestuurscomité, bestaande uit twee teleradviesraden (groenten en fruit)
en een wetenschappelijke adviesraad, waarborgen toepasbaarheid van het onderzoek. De teleradviesraden
bestaan uit vertegenwoordigers van de veilingen, telers en de proeftuinen die problemen en behoeften van
de sector aangeven en zodoende adviseren welke onderwerpen onderzoeksaandacht verdienen. Het VBT, als
collectief, heeft in het kader van het VIS-CO-programma steun ontvangen voor onderzoek naar atmosfeerver
pakkingen voor groenten en fruit. Het VCBT staat in voor de uitvoering van het project.
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2.3 Bedrijven in de
gebruikerscommissie
Bedrijven zijn belangrijke partners in het programma
Collectief Onderzoek. Zij nemen deel aan de gebruikerscommissies. Deze commissies, waar we in het
volgende hoofdstuk nog uitgebreider bij stilstaan, fungeren als klankbord voor de onderzoekers. Ten minste
twee keer per jaar treffen de commissieleden elkaar,
UHÁHFWHUHQ]LMRSGH YRRUORSLJH SURMHFWUHVXOWDWHQHQ
voortgang, en sturen indien nodig bij. Naast Vlaamse
bedrijven nemen soms overheidsadministraties, buitenlandse bedrijven en beroepsfederaties deel aan
een commissie. IWT geeft bij de evaluatie van de VIS
CO-projecten speciale aandacht aan het verspreiden
van de projectresultaten aan de kleine en middelgrote
ondernemingen in Vlaanderen. Op het deelnemersYHOGYDQ9,6&2JHEUXLNHUVFRPPLVVLHVYDOWYDQ
de betrokkenen onder de micro-ondernemingen (< 10
:1 RQGHUNOHLQHRQGHUQHPLQJHQ :1 
50) en 28,8% is te typeren als middelgrote ondernePLQJ   :1    'LW EHWHNHQW GDW GH RYHULJH
45,2% van de bedrijven beschouwd worden als grote
EHGULMYHQ :1 .RUWRPRQGDQNVGDW,:7 YRRUDO
mikt op KMO’s, nemen in de praktijk relatief veel grote
ondernemingen deel aan gebruikerscommissies van
de VIS-CO-projecten.

Figuur 3: Spreiding van de bedrijven over België

Bron: administratie IWT
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Uit de verdeling over de sectoren van de bedrijven die
deelnemen aan Collectief Onderzoek blijkt de traditionele industriële sector zeer sterk vertegenwoordigd te
zijn met 83%. In deze sector vallen onder andere metaalverwerking en textiel. 11% van de respondenten
op de webenquête is actief in de bouwnijverheid, 6%
in de landbouw, jacht en visserij en 1% in de winning
van delfstoffen.
,QGHÀJXXULVGHJHRJUDÀVFKHVSUHLGLQJYDQJHEUXLkerscommissieleden weergegeven. De stippen geven
aldus de locaties van de betrokken ondernemingen
weer. De ondernemingen zijn verspreid over geheel
9ODDQGHUHQ KRHZHO HQNHOH FOXVWHUV WH LGHQWLÀFHUHQ
zijn zoals rondom Brussel, Antwerpen en tussen de
arrondissementen Kortrijk, Roeselare en Tielt. Clusters zijn onder andere te verklaren door economische
bedrijvigheid in de regio’s. Zo wordt het cluster rond
Roeselare en Tielt gevormd door ondernemingen uit
de textielnijverheid.
Bedrijven uit de gebruikerscommissies van VIS-CO
projecten zijn bovengemiddeld innovatief: bijna 80%
van de respondenten op de vragenlijst beschikt over
personeel dat aan O&O doet. Overigens is het aandeel
ondernemingen dat geen O&O-personeel heeft onder
KMO’s bijna twee keer zo groot als onder grote bedrij
ven. Van alle respondenten heeft 59% een eigen O&O-

afdeling tegenover 35% bij de bedrijven die aan TIS of
TD deelnemen1. De nuancering hierbij is dat veelal bij
micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers)
HHQ 2 2DIGHOLQJ RQWEUHHNW ÀJXXU   WHUZLMO ELMQD
drie op de vier kleine of grote ondernemingen wel een
aparte afdeling kent voor O&O.
2 2 ORRQW  YDQ GH EHGULMYHQ JHHIW DDQ GDW HU
sinds 1 januari 2006 één of meerdere producten of
diensten op de markt gebracht zijn die nieuw zijn voor
de markt of duidelijk verbeterd zijn. Voor interne
SURFHVLQQRYDWLHOLJWGLWSHUFHQWDJHRS

Figuur 4: Percentage ondernemingen met al dan niet een aparte O&O-afdeling uitgezet naar omvang bedrijf (N Micro=9, N Klein=18,
10LGGHOJURRW 1*URRWEHGULMI 
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1 Verbeek, A., Lykogianni, E. & M. Van Hoed (2008). De effectiviteit
van het Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverband (VIS). IWT Stu
die nr. 59. Brussel: IWT.
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SAMENWERKING IN HET PROGRAMMA

22% VAN DE BEDRIJVEN DIE DEELNEMEN IN EEN VIS-CO-GEBRUI
KERSCOMMISSIE ZIJN OOK BETROKKEN BIJ TEN MINSTE ÉÉN
TETRA-PROJECT EN 4% BIJ STRATEGISCH BASISONDERZOEK

BIJ KENNISINSTELLINGEN GROEIT HET BESEF
DAT PROJECTVOORSTELLEN BETER WORDEN
ALS BEDRIJVEN EERDER BETROKKEN WORDEN

BIJ PRECOMPETITIEF ONDERZOEK
VERTONEN BEDRIJVEN EEN MEER
OPEN HOUDING EN DELEN ZIJ
SNELLER KENNIS EN ERVARINGEN

NA AFLOOP VAN HET PROJECT WORDT DE SAMENWERKING MET DE KENNISINSTELLING
MINDER VAAK STOPGEZET DAN DE SAMENWERKING MET ANDERE BEDRIJVEN

MET HUN HUIDIGE KENNIS EN ERVARING OVER HET
PROJECTVERLOOP EN -RESULTATEN ZOU 90% VAN DE
ONDERNEMINGEN OPNIEUW DEELNEMEN AAN EEN GC

6DPHQZHUNLQJLQKHWSURJUDPPDɰ

3

SAMENWERKING IN HET PROGRAMMA

3.1 Gebruikerscommissie als basis
voor interactie

3.2 Opzet van de gebruikers
commissie

De term “collectief” in het programma Collectief On
derzoek veronderstelt dat resultaten ten minste ten
goede komen aan een brede gebruikersgroep of dat
deelnemers aan het programma samen onderzoek
uitvoeren. De samenwerking kan al in een vroeg sta
dium gestalte krijgen, bijvoorbeeld wanneer deel
nemers gezamenlijk een aanvraag voor een project
Collectief Onderzoek formuleren en indienen bij IWT.
Na goedkeuring van een aanvraag door een jury van
onafhankelijke experts wordt deze samenwerking ge
stroomlijnd in de gebruikerscommissie. Deze commis
sie speelt een centrale rol in het collectief onderzoek.
De commissieleden zijn bedrijven die een bijdrage le
veren aan het onderzoek (variërend van suggesties en
kennis tot en met materiaal en testfaciliteiten) en/of
toekomstige gebruikers zijn van de kennis die het on
derzoek oplevert. In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe
de samenwerking tussen bedrijven onderling en tus
sen bedrijven en kenniscentra in projecten collectief
onderzoek verloopt. Daarbij wordt de gebruikerscom
missie als uitgangspunt genomen. De nadruk ligt op
interacties en samenwerking tijdens en na de looptijd
van een project collectief onderzoek.

Gebruikerscommissies spelen een cruciale rol in de
loop van collectieve onderzoeksprojecten. De commis
sies, waarin bedrijven en/of federaties vertegenwoor
digd zijn, vormen een afspiegeling van de uiteinde
lijke doelgroep. De bedrijven zijn niet alleen in naam
betrokken, maar fungeren ook als een klankbord voor
de onderzoekers. Leden van de gebruikerscommissie
en de onderzoekers ontmoeten elkaar ten minste twee
keer per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden de
tussentijdse resultaten gedeeld en krijgen gebruikers
commissieleden de kans om het onderzoek bij te stu
ren of te focusseren. De gebruikerscommissie hoeft
QLHW SHU GHÀQLWLH SURMHFWPDWLJ RSJHULFKW WH ZRUGHQ
Het is ook mogelijk om bestaande commissies zoals
technische comités of werkgroepen deze taak toe te
dichten. Naast bedrijven is het overigens voor zowel
overheidsadministraties als wetenschappers of onder
zoekers van kenniscentra mogelijk om deel te nemen
aan de gebruikerscommissie; in dat geval eerder in de
rol van reviewer dan als vertegenwoordiger van een
organisatie waar utilisatie van kennis beoogd is. Bui
tenlandse ondernemingen kunnen tevens interesse in
een onderzoeksproject tonen. Een voorbeeld van de
samenstelling van een gebruikerscommissie is in box
3 opgenomen.

Box 3: Samenstelling van een gebruikerscommissie
Ieder collectief onderzoeksproject beschikt over een gebruikerscommissie die als klankbord fungeert. Zo ook
het onderzoek naar atmosfeerverpakkingen voor groenten en fruit. De gebruikerscommissie bestond bij aan
vang uit vertegenwoordigers van de veilingen, die ook deelnemen aan de teleradviesraden van het VCBT, en
onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven. Sommige veilingen verhandelen slechts gesneden groen
ten, anderen juist onversneden groenten. Na drie maanden is de commissie aangevuld met andere bedrijven,
zoals groenteversnijders en verpakkingsfoliefabrikanten. Tot slot zijn andere relevante kenniscentra gevraagd
een vertegenwoordiger af te vaardigen, waaronder de Universiteit Gent, proefcentrum Fruit, de proeftuin voor
groenteteelt en het verpakkingscentrum Limburg. De gebruikerscommissie betrof dus een vrij heterogene
groep. Dat betekent dat de leden van de gebruikerscommissie verschillende accenten in de kennisvraag had
den rond de bewaarcondities van de producten.
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Gebruikerscommissies zijn voor een deel van de
deelnemende bedrijven een bekend fenomeen. Uit
de administratieve data van IWT is op te maken dat
22% van de bedrijven die zitting neemt in een VIS-CO
gebruikerscommissie ook betrokken is bij tenminste
één TETRA-onderzoeksproject en 4% bij strategisch
basisonderzoek. Een deel van de bedrijven (40%) par
ticipeert bovendien ook in meerdere VIS-CO-projecten.
Vaak gaat het dan om meerdere collectieve onder
zoeksprojecten van dezelfde aanvrager. Op die ma
nier ontstaat er een relatie tussen het bedrijf en de
aanvrager of het kenniscentrum. Uit de vragenlijst en
interviewronde blijkt dat bedrijven vaak door aanvra
gers worden benaderd met de vraag of zij willen deelQHPHQ DDQ JHEUXLNHUVFRPPLVVLHV   %HVWDDQGH
relaties zijn zodoende van belang bij de vormgeving
van gebruikersgroepen. Minder vaak komen bedrijven
op eigen initiatief of via andere bedrijven in een ge
bruikerscommissie terecht. Alternatieve routes zijn be
trokkenheid via collega’s die hun lidmaatschap over
dragen, berichten in de media (inclusief vakbladen),
mondelinge presentaties, berichten op websites van
onderzoekscentra of een studiedag.
9ROJHQVÀJXXUZHUGYDQGHEHGULMYHQGLHGHRQ
line vragenlijst heeft ingevuld al betrokken bij de proMHFWGHÀQLWLH IDVH  ELM GH HIIHFWLHYH VWDUW YDQ KHW
project en de rest in een later stadium (uitgezonderd
3% van de respondenten die de fase niet weet). Van
de bedrijven die relatief vroeg betrokken waren, is een
UXLPH PHHUGHUKHLG   YDQ PHQLQJ LQ YROGRHQGH
mate invloed te hebben uitgeoefend op de richting en

inhoud van het project. Deze vorm van vraagsturing
komen we steeds vaker tegen binnen VIS-CO. Aanvra
gende kenniscentra beseffen dat voorstellen beter
worden als bedrijven eerder betrokken zijn en dat hier
door beter tegemoet gekomen kan worden aan con
crete noden uit het bedrijfsleven.

3.3 Samenwerking in de
gebruikerscommissie
In veel voorkomende gevallen is er al sprake van een
bestaande kennisrelatie tussen de aanvrager en be
drijven uit de gebruikerscommissie. Bij collectieve
onderzoekscentra speelt deze band uiteraard sterk,
aangezien deze instellingen zijn opgericht voor en
GRRU VSHFLÀHNH VHFWRUHQ ]RDOV GH ERXZ  RI  WH[WLHO
industrie. Eerder contact kan daarnaast vormgegeven
zijn binnen een VIS-TIS-project, O&O- of KMO-projec
ten, technologische dienstverlening, contractonder
zoek of Europees onderzoek. Er zijn enerzijds bedrij
ven die de kennisinstelling zien als echte partner in
het eigen O&O- en innovatieproces, een deel van eigen
O&O-activiteiten uitbesteden aan collectieve centra
(bijvoorbeeld modellering van testgegevens) of regel
matig als onderaannemer werken. Anderzijds zijn er
ook ondernemingen die louter contact opnemen met
collectieve centra wanneer zij tegen alledaagse pro
blemen aanlopen.
Een ander kenmerk van de interactie tussen kennis
instellingen en bedrijven in het kader van VIS-CO is
het ontstaan van een informeel communicatiecircuit.

Figuur 5: In welke fase bent u in de gebruikerscommissie getreden (n=105)?
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Een VIS-CO-project biedt een platform om elkaar te
spreken en om elkaar te leren kennen. Bedrijven er
varen dit als positief. Door het IWT is vastgesteld dat
er formeel tenminste twee keer per jaar gebruikersbij
eenkomsten georganiseerd dienen te worden. De er
varing leert echter dat er daarnaast meerdere fysieke
bijeenkomsten zijn, frequent email- en telefoonverkeer
niet uitzonderlijk is en bedrijven ook de ruimte wordt
geboden om hun vragen één-op-één neer te leggen bij
de kennisinstelling. Die ruimte is in het kader van een
9,6&2SURMHFWRYHULJHQVQLHWRQJHOLPLWHHUGVLJQLÀFDQ
te adviestrajecten kunnen volgens IWT en kennisin
stellingen beter vormgegeven worden als een grondige
technologische adviesdienst (GTA) via VIS-TD of een
KMO-innovatiestudie.
Net als bestaande relaties tussen bedrijven en kennis
instellingen betreft niet iedere gebruikerscommissie
een eerste kennismaking tussen bedrijven. Soms was
er al contact in het kader van O&O- en/of innovatiepro
jecten of kent men elkaar als concurrent, klant of leYHUDQFLHU6SHFLÀHNPHWEHWUHNNLQJWRWGH9,6&2SUR
jecten kan enerzijds opgemerkt worden dat sommige
bedrijven elkaar ook in verschillende GC’s ontmoeten.
In een beperkt aantal gevallen hebben bedrijven drie
tot vier overlappende projecten, hetgeen kan duiden
op persistentie van relaties en het benaderen van
usual suspects door aanvragers. Anderzijds brengen
sommige projecten een volledige afgebakende groep
ondernemers bijeen, die los staan van elk ander VIS
CO-project. Deze sterk samenhangende subnetwerken
hebben meestal betrekking op zeer domein- of sectorVSHFLÀHNHRQGHUZHUSHQ1 .
Verder kan opgemerkt worden dat collectieve centra
in hoofdzaak voor eigen leden werken, hoewel in toe
nemende mate door samenwerking tussen collectieve
centra onderling wordt ingezet op cross-sectorale pro
jecten. Dat wil zeggen dat dat VIS-CO-projecten niet
zuiver gericht zijn op materiaalbouw, de bouwnijver
heid of textiel, maar dat combinaties ervan worden
onderzocht. Enerzijds kan men op deze manier leren
van elkaars problemen en kennis2 en anderzijds kan
dergelijke cross-sectorale O&O-samenwerking een be
langrijke bron voor innovatie vormen.
Hoe verloopt de interactie tussen bedrijven en welke
1 Voorbeelden hiervan zijn : Het voorspellen van witloof kropkwa
liteit op basis van niet-destructieve analyse van de witloofwortel
(Nationale Proeftuin voor het Witloof); Het meten van de geomeWULHYDQJHVOHSHQGLDPDQWGRRUPLGGHOYDQUHÁHFWLH :HWHQVFKDS
pelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor de Diamant).
2 Het gaat bijvoorbeeld om problemen die in sector A mogelijk op
gelost zijn, maar waar sector B nog mee worstelt.
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factoren zijn daarbij van doorslaggevend belang?
Allereerst volgt uit de interviews dat concurrentie en
FRQÀGHQWLDOLWHLWHHQEHODQJULMNHUROVSHOHQ%LMSUHFRP
petitief onderzoek vertonen bedrijven een meer open
houding en delen zij sneller kennis en ervaringen. De
kennisdeling geldt bovendien sterker voor een hetero
gene gebruikerscommissie dan voor een commissie
die voor een groot deel bestaat uit concurrenten. Zo
zal concurrentie nauwelijks een rol spelen wanneer
bedrijven uit de gehele waardeketen vertegenwoordigd
zijn (machinebouwers en –gebruikers) of wanneer be
drijven een technologie verschillend toepassen: ge
bruikers van een nieuw materiaal uit de luchtvaart
en industrie voor medische apparatuur zullen niet in
elkaars vaarwater komen. Heterogeniteit van de com
missie kan daarentegen leiden tot verschillende ver
wachtingen, juist omdat toepassingsgebieden andere
kenmerken hebben of prioriteiten niet overeenkomen.
Naast de diversiteit van de leden binnen de gebrui
kerscommissie heeft ook de grootte van de groep
een impact op de werkbaarheid en complexiteit van
de gebruikerscommissie. Een groot aantal betrokke
nen doet namelijk de transactiekosten toenemen. Zo
moet iedereen op de hoogte gehouden worden van
het projectverloop. Bovendien is het moeilijker om met
een grotere groep een gemene deler te vinden in de
individuele projectverwachtingen. Dit laatste zorgt er
volgens betrokkenen voor dat het commitment van be
drijven lager is bij een grotere groep. Door sommigen
wordt dan ook de voorkeur gegeven aan een kleine
gebruikerscommissie, gevormd door een viertal koplo
pers uit de sector, waarbij de leden zich sterker enga
geren voor het onderzoeksproject. Een onderneming
zal in dergelijke situatie enerzijds meer invloed kunnen
hebben op het projectverloop hetgeen de kans op va
lorisatie van de projectresultaten doet toenemen. An
derzijds zullen de ondernemingen, aangezien ze een
groter deel van de kosten dienen te dekken, slechts
deelnemen aan het project indien ze overtuigd zijn
van de meerwaarde en of de projectinhoud aansluit
bij hun strategische doelen op lange termijn. Echter
niet in elke sector is een kleine zeer geëngageerde ge
bruikerscommissie even haalbaar. Het succes ervan is
immers sterk afhankelijk van enkele koplopers, inno
vatieve bedrijven die op een hoog niveau kunnen mee
denken over onderzoek en eveneens over voldoende
middelen beschikken om zich daadwerkelijk te enga
geren.
Een project collectief onderzoek kan inhoudelijk en

procesmatig een ingewikkelde aangelegenheid zijn.
Er staat meestal een inhoudelijk innovatief en tech
nologisch onderwerp centraal. De uitkomsten van een
collectief onderzoek hebben daardoor een onzeker
karakter. Bovendien zijn meerdere partijen betrokken
hetgeen extra inzet vergt wat betreft coördinatie, sa
menwerking en betrokkenheid. Het is dus mogelijk dat
zich tijdens het project zowel technische als organisaWRULVFKHNQHOSXQWHQNXQQHQYRRUGRHQ,QGHÀJXXU
staan de knelpunten die deelnemende bedrijven heb
ben ervaren.

Voor zover er knelpunten bestaan, liggen deze vooral
in de sfeer van technische problemen, verandering
van prioriteiten, onduidelijke projectdoelen en de duur
van een project. Managementproblemen deden zich in
mindere mate voor. Overige knelpunten die bij enkele
respondenten naar voren kwamen, zijn dat de periode
tussen vergaderingen van gebruikerscommissies te
groot was, dat de vooruitgang van het onderzoeks
proces niet spoorde met verwachtingen en dat de be
hoeften van bedrijven en het onderzoek te theoretisch
werd ingestoken.

Figuur 6: Heeft u tijdens het VIS-CO-project knelpunten ervaren? Zo ja, geef maximaal 3 belangrijke knelpunten aan (n=105).
Geen knelpunten

57%

Technische problemen

19%

Projectdoel was onduidelijk

10%

Onze prioriteiten zijngedurende het project veranderd

10%

Het project duurde te lang

9%

Confidentialiteitsproblemen

7%

Er vielen partners weg

4%

Project was slecht gecoördineerd

3%

Prioriteiten van andere ledenvan de GC zijn veranderd

3%

Andere problemen

10%
0%

3.4 Samenwerking na
de gebruikerscommissie
Een project collectief onderzoek kan eveneens effect
KHEEHQRSLQWHUDFWLHVHQVDPHQZHUNLQJQDDÁRRSYDQ
zo’n project. De meeste respondenten geven aan dat
de samenwerking met andere bedrijven uit de klank
bordgroep met dezelfde intensiteit is voortgezet (51%).
Ongeveer 30% van deze bedrijven zet de samenwer
king voort in een nieuw onderzoeksproject van col
lectieve aard. Een fractie van de bedrijven (3%) geeft
aan dat de samenwerking intensiever is geworden. In
YDQGHJHYDOOHQPHOGHQGHEHGULMYHQHFKWHUGDW
de samenwerking met andere leden van de commissie
is gestopt. Bij iets meer dan de helft van de gevallen
(55%) was de reden hiervoor dat iedereen zijn eigen
weg is gegaan aangezien de samenwerking tijdens het
project precompetitief onderzoek betrof. Soms worden
de tegenvallende opbrengsten uit het collectief onder

10%

20%

30%

40%

50%

60%

zoek genoemd als reden om te stoppen (10%). Minder
vaak genoemde redenen zijn verschuiving van doelen,
geen nood aan samenwerking, te hoge investerings
kosten of aandacht voor een andere technologie.
De samenwerking met de kennisinstelling wordt door
een meerderheid van de bedrijven voortgezet met de
zelfde intensiteit (65%). Dit past in het beeld dat de sa
menwerking met de kennisinstelling in een collectief
onderzoek onderdeel is van een samenwerkingsver
band dat al langer bestaat en niet alleen afhankelijk
is van collectief onderzoek. Een deel van de onderne
mingen zegt dat de samenwerking met de betrokken
instelling intensiever is geworden (13%). Belangrijke
redenen om samenwerking te stoppen – bij de overige
22% zijn dat de samenwerking precompetitief onder
zoek betrof of dat de samenwerking tegenviel. Andere
genoemde redenen zijn geen nood aan samenwerking
en te hoge kosten van samenwerking. Op basis van

6DPHQZHUNLQJLQKHWSURJUDPPDɰ

deze gegevens kan men besluiten dat de samenwer
king met kennisinstellingen aanzienlijk minder vaak
wordt stopgezet dan de samenwerking met andere be
drijven. Voor netwerking tussen bedrijven onderling is
het programma dus minder effectief dan voor netwer
king tussen bedrijven en kenniscentra.
De prominente rol van de gebruikerscommissie in col
lectief onderzoek nodigt uit om deelnemers van deze
FRPPLVVLHWHODWHQUHÁHFWHUHQRSGHUROYDQGH]HFRP
missie. Respondenten zijn overwegend positief over
opvolging van projectresultaten, de samenstelling van
de commissie, interactiviteit van bijeenkomsten en de
interesse daarin, en ten slotte de rol van de gebrui
kerscommissie. De toegevoegde waarde van gebrui
kerscommissies komt uit de vragenlijstrespons dui
delijk naar voren. 90% Van de deelnemers antwoordt
bovendien dat ze, met hun huidige kennis en ervaring
over het projectverloop opnieuw zouden deelnemen
aan een VIS-CO-gebruikerscommissie. De belangrijk
ste argumenten van bedrijven om nogmaals deel te
nemen zijn: het opdoen van ervaring in bekende of
nieuwe domeinen (leereffect, kennisverruiming), in
contact komen met interessante partijen in de onder
zoekswereld en private sectoren, het vinden van een
RSORVVLQJYRRUHHQFRQFUHHWSUREOHHPRIKHWYHUÀMQHQ
van een bestaand (productie)proces. Ook genoemd
worden: het kunnen onderbouwen en weloverwogen
nemen van een investeringsbeslissing (technologie,
kostbare apparatuur), het van dichtbij kunnen opvolJHQYDQORSHQGRQGHU]RHNGDWJH]LHQEHSHUNWHÀQDQ
ciële ruimte en risico’s niet intern of als contracton
derzoek uitgevoerd zou kunnen worden en het gebruik
van VIS-CO-resultaten om intern mensen op één lijn te
krijgen.
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DIRECTE RESULTATEN EN EFFECTEN VAN HET
VIS-CO PROGRAMMA

WAAR KENNISINSTELLINGEN MEER DE NADRUK LEGGEN
OP KENNISOPBOUW EN KENNISVERSPREIDING HECHTEN
BEDRIJVEN EEN GROOT BELANG AAN TOEPASBAARHEID
VAN KENNIS

38% VAN DE KENNISINSTELLINGEN ZEGT DAT
DE RESULTATEN INDIRECT VIA VIS-TD, VIS-TIS OF
ANDERE INTERMEDIAIRE VERBANDEN WORDEN
VERSPREID

DE OPGEBOUWDE KENNIS IN COLLECTIEF ONDERZOEK
HELPT ONDERNEMINGEN OM TE BEPALEN OF ZE AL DAN
NIET VERDERGAAN MET DE ONTWIKKELING EN/OF
TOEPASSING VAN EEN TECHNOLOGIE

OM DE PROJECTRESULTATEN TOE TE PASSEN IN HET BEDRIJF IS IN VELE
GEVALLEN BEDRIJFSSPECIFIEK VERVOLGONDERZOEK NOODZAKELIJK
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DIRECTE RESULTATEN EN EFFECTEN VAN HET
VIS-CO PROGRAMMA

4.1 Beoogde en behaalde project
doelstellingen
Bedrijven nemen om verschillende redenen deel aan
projecten Collectief Onderzoek. Daarnaast kunnen
doelstellingen in mindere of meerdere mate behaald
zijn in de ogen van betrokkenen. In tabel 3 wordt aan
gegeven welke doelstellingen door de ondernemingen
beoogd werden met hun deelname in de gebruikers
commissie en in hoeverre die doelstellingen behaald
zijn. Hieruit blijkt dat kennisopbouw en –verwerking,
gevolgd door valorisatie en netwerking, de belangrijk
ste redenen zijn voor bedrijven om deel te nemen aan
een gebruikerscommissie. Een aanvullende doelstel
ling van bedrijven is het ontwikkelen en onderhouden
van competenties van het personeel. De doelbereiking
bij de bedrijven blijkt meer aan de orde bij kennisop
bouw en netwerking dan bij valorisatie.

terwijl bedrijven meer waarde hechten aan de toepas
baarheid van kennis. Hier lopen verwachtingen dus
soms uit elkaar, ondanks dat ze wel in het verlengde
van elkaar liggen.
Algemeen kan hieruit afgeleid worden dat de doel
stellingen die bedrijven en kenniscentra nastreven in
afzonderlijke projecten collectief onderzoek relatief
goed aansluiten bij de algemene doelstellingen van
het VIS-programma Collectief Onderzoek:
 Ontwikkeling van technologische kennis (basison
derzoek / kennisopbouw);
 Ondersteunen van samenwerking tussen onder
zoekscentra en bedrijven (nadruk op KMO’s);
 Kennisdiffusie (vertaalonderzoek / valorisatie).

Kenniscentra leggen als projectuitvoerders meer na
druk op kennisopbouw en verspreiding van kennis,
Tabel 3: Beoogde en behaalde doelen voor deelname aan de gebruikerscommissie (%)

Beoogd

Volledig
behaald

Beperkt
behaald

Niet
behaald

 Als klankbord voor de onderzoekers

21

52

48

0

 Uit algemene interesse voor het onderwerp

57



52

2

 Uit sympathie voor de onderzoekers

1

0

0

100

 Opbouwen van nieuwe kennis m.b.t. een concreet
probleem van de onderneming

50

23

64

13

 Kennis verwerven die niet meteen verbonden is aan een
concreet probleem (o.a. exploreren van nieuwe technoloJLHsQGLYHUVLÀsUHQYDQEHVWDDQGHNHQQLVEDVLV

47

31

65

4

 Het ontwikkelen van een nieuw of een verbeterd product

34

14

39

47

 Het ontwikkelen van een nieuw of een verbeterd proces

32

18

44

38

 Het ontwikkelen van een nieuwe of verbeterde dienst

6

0

83



 Nieuwe relaties aangaan met kennisinstellingen



57

43

0

 Het onderhouden van relaties met kennisinstellingen

16

65

35

0

 Nieuwe relaties aangaan met bedrijven

8

25



0

 Het onderhouden van relaties met consortium van
bedrijven



43



0

 Het opbouwen van een onderzoeksnetwerk

16

65

29

6

 Competenties van het personeel uitbreiden/onderhouden

20

38

65

0
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4.2 Kennisopbouw en -diffusie
Het programma Collectief Onderzoek heeft als expliciet doel om Vlaamse bedrijven bij onderzoek en ontwikkeling te laten samenwerken met kennisinstellingen. Een project Collectief Onderzoek levert aldus niet
alleen resultaten en effecten bij bedrijven, maar ook
bij een collectief onderzoekscentrum of een universi-

teit dat als aanvrager en/of uitvoerder participeert in
een collectief onderzoeksproject. In de vragenlijst voor
deze kenniscentra werd dan ook een vraag opgeno
men over de kennisopbouw en -diffusie voortkomend
XLWHHQVSHFLÀHNFROOHFWLHIRQGHU]RHN1
Uit tabel 4 blijkt dat de meeste resultaten bij de ken
niscentra geboekt worden op het vlak van kennisdif

7DEHO2YHU]LFKWYDQUHVXOWDWHQGLH]LMQYRRUWJHNRPHQXLWHHQVSHFLÀHNH9,6&2SURMHFW

N

%

Rekenmodellen, algoritmes

9

23

Prototypes

13

33

Testopstellingen, demonstratieapparatuur

13

33

Ontwikkelen van nieuwe standaarden of codes

9

23

Andere

16

40

3URMHFWVFSHFLÀHNHNHQQLVRSERXZ

Interne kennisopbouw
octrooiaanvraag

0

0

Blijvende uitbreiding v/d onderzoekscapaciteit (FTE’s)

14

35

Kennisoverdracht
Publicaties in refereed journals

10

25

Overige publicaties of bijdragen aan boeken

21
34
23

53
85
58

Samenwerking in het kader van doctoraten

9

23

Samenwerking in het kader van eindwerken

12

30

Samenwerking in het kader van stages

3

8

Deelneming aan internatinoale netwerken

19

48

Begeleiding van bedrijven bij de implementatie van de projectresultaten

25

63

Vervolgprojecten in het kader van een ander IWT-programma (KMO studie/project, VIS-TD, TETRA)

19

48

Lezingen en presentaties op nat. en internat. conferenties
Seminaries of workshops door u georganiseerd
Samenwerking met andere kennisinstellingen

Natraject

Verklaring symbolen:
N = aantal kenniscentra dat dit resultaat behaalt
% = aandeel op het totaal (n=40)

1 Dit is geen uitputtende lijst. Het is ook belangrijk te melden dat de
respondenten van kenniscentra deze webenquête hebben inge
vuld aan de hand van één collectief onderzoek waarbij zij betrok
ken waren, terwijl het goed mogelijk is dat zij bij meer projecten
betrokken waren. Bovendien bedroeg de respons rate op deze
vragenlijst 80%. De werkelijke hoeveelheid wetenschappelijke
resultaten zal waarschijnlijk dus hoger liggen dan de genoemde
aantallen
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fusie (of –overdracht) en in het vervolg van een project
collectief onderzoek. Bij kennisoverdracht gaat het
vooral om lezingen en presentaties op conferenties
(85%), zelf georganiseerde seminaries en workshops
(58%) en overige publicaties en bijdragen aan boeken
(53%). In het natraject worden ook resultaten geboekt,
zoals de begeleiding van bedrijven bij de implementa
tie van projectresultaten (63%) en het realiseren van
vervolgprojecten in het kader van een ander IWT-pro
gramma (48%). Een regelmatig genoemd effect is dan
ook de toename van contractonderzoek. Activiteiten in
het natraject zijn doorgaans gericht op het informeren
van de achterban en zijn in mindere mate bestemd
voor een wetenschappelijk forum. Kennisoverdracht
geschiedt overigens niet louter direct via VIS-CO. Bijna
38% van de kennisinstellingen zegt dat de resultaten
indirect via VIS-TD, VIS-TIS, KMO-innovatiestudies of
andere intermediaire verbanden worden verspreid. An
dere innovatie-instrumenten zijn dus ook een belang
rijke weg waarlangs valorisatie gestalte krijgt.

De scores op meer zuivere wetenschappelijke resul
taten, zoals publicaties in refereed journals en sa
menwerking in het kader doctoraten, blijven enigszins
achter. Het is noemenswaardig de resultaten voor pro
totypes en testopstellingen – vormen van kennisop
bouw - apart te vermelden. Ongeveer een derde van de
respondenten meldt op dit terrein resultaten geboekt
te hebben. Dit is een belangrijk resultaat. Ten eerste
omdat dit nauw aansluit bij beoogde doelen van het
programma Collectief Onderzoek (er wordt echt ken
nis vertaald). Ten tweede is hier sprake van relatief
complexe resultaten, omdat testopstellingen en het
ontwikkelen van prototypes meer inspanningen ver
gen dan bijvoorbeeld het schrijven van een artikel of
het geven van een presentatie. In de volgende box zijn
resultaten van het Textronica onderzoek belicht.

Box 4: Resultaten van het Textronica onderzoek
Het Textronica onderzoek heeft concreet geleid tot drie technische demonstraties: een tapijt met geïntegreerGHDDQZH]LJKHLGVGHWHFWLHLQWHJUDWLHYDQHHQVHJPHQW/('GLVSOD\LQHHQZHHIVHOHQHHQWH[WLHOGUXNVHQVRU
op basis van een zeefdruktechnologie. De toepassingen zijn getoond in het demonstratiehuis van het inno
vatiecentrum voor huisvesting met aangepaste middelen (In-HAM). Middels dit demonstratiehuis laat In-HAM
zien welke nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van domotica tegemoet komen aan de wens
van ouderen en minder validen om langer zelfstandig te wonen. De demonstraties die voort zijn gekomen uit
het Textronica onderzoek van Centexbel en partners dienen niet alleen eindgebruikers te bereiken, maar ook
de Vlaamse textielindustrie te overtuigen. Een andere aanvliegroute om dat te bewerkstelligen is het presente
ren van resultaten. De onderzoekers hebben dat dan ook meerdere malen gedaan: zo is er door Centexbel in
HHQVWXGLHGDJJHRUJDQLVHHUGHQLQHHQRQWELMWVHVVLHYRRURQGHUQHPHUV,QLQWHUQDWLRQDOHNULQJHQ
is het onderzoek op meerdere conferenties uiteengezet (onder andere op Avantex en het RWTH colloquium in
Duitsland, Autex in Slovenië en Expo Hightex in Canada).

4.3 Economische resultaten en
effecten bij ondernemingen
+HWNZDQWLÀFHUHQHQGLUHFWWRHZLM]HQYDQHIIHFWHQYDQ
projecten collectief onderzoek op bedrijfseconomische
prestaties is geen eenvoudige opdracht. Dit blijkt even
eens uit de gesprekken met de ondernemingen, die
zeer moeilijk voorbeelden (nieuwe producten/proces
sen) of cijfers (omzetgroei, winsttoename,besparingen)
kunnen geven die direct verbonden zijn aan de resultaWHQYDQHHQVSHFLÀHN9,6&2SURMHFW
In de vragenlijst bij de leden van de gebruikerscommis
sie werd eveneens gevraagd of de projectresultaten al

dan niet werden geïmplementeerd in de onderneming.
Hieruit blijkt dat bij 63% van de respondenten de re
sultaten van het VIS-CO-project nog niet in de onderne
ming toegepast worden. De redenen hiervoor zijn uitHHQORSHQG ÀJXXU KHWRQGHU]RHNVRQGHUZHUSLVQLHW
langer relevant voor de onderneming, de resultaten
zijn technologisch en/of economisch niet haalbaar, de
onderzoeksresultaten zijn te geavanceerd of te com
plex voor de onderneming. Een niet onbelangrijk aan
tal ondernemingen geeft echter aan dat de toepassing
van de resultaten nog in ontwikkeling of in voorbe
reiding is, waardoor op termijn nog effecten kunnen
verwacht worden. Dit sluit aan bij de vaststelling dat

ɰ'LUHFWHUHVXOWDWHQHQHIIHFWHQYDQKHW9,6&2SURJUDPPD

)LJXXU:DW]LMQGHUHGHQHQGDWGHRQGHU]RHNVUHVXOWDWHQQRJQLHWZRUGHQWRHJHSDVWLQKHWEHGULMI Q  "

Toepassing nog in ontwikkeling/ voorbereiding

38%

Onderzoeksresultaten zijn niet bruikbaar aangezien niet
bedrijfsspecifiek genoeg (bedrijfsspecifiek vervolgonderzoek
noodzakelijk)

22%

Niet langer relevant voor de onderneming

20%

Technologischniet haalbaar

16%

Economisch niet haalbaar

15%

Onderzoeksresultaten zijn te geavanceerd (te complex) voor de
onderneming waardoor valorisatie bemoeilijkt wordt

9%

Anders

14%
0%

LQYHOHJHYDOOHQEHGULMIVVSHFLÀHNYHUYROJRQGHU]RHNRI
andere inspanningen vereist zijn en ook al gebeurd
zijn (43%), alvorens de projectresultaten toepasbaar
]LMQLQGHEHGULMIVVSHFLÀHNHFRQWH[W+RHZHOGHRQGHU
zoekscentra voor een groot deel ook rekening houden
met een incubatietijd van minimaal één jaar alvorens
projectresultaten toepasbaar zijn, zijn ze in de praktijk
positiever over de onmiddellijke toepasbaarheid dan
de bedrijven.
In de bedrijven waar de projectresultaten wel al werGHQWRHJHSDVW  EOLMNWGDWGHPHHVWHHIIHFWHQWH
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YLQGHQ ]LMQ ELM PLQGHU NZDQWLÀFHHUEDUH JURRWKHGHQ
zoals besluitvorming van een onderneming, concrete
bijdragen aan het interne innovatieproces en toename
van de competitiviteit van de onderneming. Het gaat
hierbij, bijvoorbeeld, om inzichten bij het nemen van
strategische investeringsbeslissingen: wordt wel of
niet verder gegaan met de ontwikkeling van nieuwe
technologieën? Loont het om te investeren in nieuwe
apparatuur voor een aangepast productieproces? Ook
melden bedrijven dat succesvolle deelname aan een
VIS-CO-project hen helpt bij het structureren van inter-

Figuur 8: Kennisoverdracht van projectresultaten naar bedrijven

Indirecte kennisoverdracht

Dienstenketen van VIS’sen
(o.a. TIS en TD)

Brede doelgroep

Directe kennisoverdracht
Resultaten VIS - CO

Leden gebruikerscommissie

Terugkoppeling (bijvoorbeeld input nieuwe VIS - CO voorstellen)

Indirecte kennisoverdracht

Journals, boeken, lezingen,
conferenties, seminaries
(tabel 4)

Brede doelgroep

Terugkoppeling (bijvoorbeeld input nieuwe VIS  CO voorstellen)
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ne O&O en of bij het hoger op de bedrijfsagenda plaat
sen van O&O. Minder vaak worden concrete processen
en producten genoemd. Belangrijk is hier vast te stel
len dat bedrijven die projectresultaten daadwerkelijk
toepassen in hun onderneming daar ook meerwaarde
ervaren.
Naast de valorisatie of benutting van de projectre
sultaten bij de leden van de gebruikerscommissie,
benadrukken de kenniscentra in sterke mate de ver
spreiding van de resultaten naar een bredere achter
ban (indirecte kennisoverdracht). Het betreft dan ook
ondernemingen die niet rechtstreeks betrokken waren
bij het projectverloop. In dit verband wordt er, voor
namelijk door de grote collectieve onderzoekscentra,
YHUZH]HQQDDUGHVSHFLÀHNHSOHNYDQFROOHFWLHIRQGHU
zoek in de totale onderzoeksketen. Collectief onder
zoek richt zich aldus op de opbouw van kennis, die dan
in een volgende fase verspreid wordt naar de bedrijven
via projecten thematische innovatiestimulering (TIS),
technologische dienstverlening (TD) en of andere vorPHQYDQLQGLUHFWHNHQQLVRYHUGUDFKW ÀJXXU +HWLVLQ
de praktijk echter uiterst moeilijk om te bepalen welke
de effecten bij de ondernemingen zijn via de indirecte
kennisoverdracht van de projectresultaten.
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

PROJECTEN COLLECTIEF ONDERZOEK WORDEN VOORAL
GEWAARDEERD VANWEGE HET COLLECTIEVE EN OPEN
KARAKTER, DE NADRUK OP KENNISOPBOUW

HET IS DE VRAAG OF VOORAL KOPLOPERS OF
ACHTERBLIJVERS, DAN WEL BEIDE GROEPEN
MOETEN DEELNEMEN

IWT DIENT VERDERE KRUISBESTUIVING TUSSEN
DE SECTOREN TE BEVORDEREN
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies
We vermelden kort de belangrijkste conclusies over
het VIS-CO programma.

 7XVVHQ  HQ  ]LMQ  YDQ GH 
projectaanvragen VIS-CO gehonoreerd (64%).
Het slaagpercentage ligt in de tweede helft
van de looptijd iets lager dan in het begin
van het programma. Dat geldt vooral voor het
laatste jaar, aangezien het aantal ingediende
voorstellen in dat jaar bovengemiddeld is. Het
toegekende budget is ook toegenomen, maar
dat komt vanwege een hoger steunpercenta
ge vanaf 2006 en het goedkeuren van meer
vierjarige onderzoeken. Collectieve centra
staan in voor een aanzienlijk aandeel van de
projectaanvragen. Ook in de uitvoerende rol
treden collectieve centra vaak op, hoewel in
toenemende mate hogescholen en universi
teiten verantwoordelijk zijn voor onderzoeks
activiteiten.

2. Collectieve onderzoeken richten zich sterk op
“tastbare” technologieën en technische inno
vaties in historisch collectief georganiseerde
sectoren. Dit zwaartepunt is verklaarbaar,
omdat de meeste aanvragen – in aantal en
omvang - worden ingediend door de geves
tigde collectieve onderzoekscentra die aan
deze sectoren verbonden zijn; hoewel hun
aandeel in het collectief onderzoek afneemt
ten gunste van andere Vlaamse innovatiesa
menwerkingsverbanden en het hoger onder
wijs. De dienstensectoren (bijvoorbeeld zakeOLMNH ÀQDQFLsOH HQ ,&7 GLHQVWYHUOHQLQJ  GRHQ
ondanks hun prominente rol in de Vlaamse
kenniseconomie niet mee aan Collectief On
derzoek. Wellicht omdat zij buiten het ge
zichtsveld van de collectieve onderzoekscen
tra vallen en zich wat betreft onderzoek en
belangenbehartiging zich ook anders georga
niseerd hebben.

ɰ&RQFOXVLHVHQDDQEHYHOLQJHQ

3. Bedrijven die participeren in collectief onder
zoek zijn in vergelijking met andere bedrijven
groter en veel meer gericht op O&O en op
innovatie: zij hebben meer O&O-personeel,
O&O-afdelingen, omzet uit nieuwe producten
en procesinnovaties. Het programma Collec
tief Onderzoek richt zich dus in innovatieter
men meer op koplopers en trekt dus relatief
weinig hele kleine en minder innovatieve
ondernemingen (achterblijvers). Voordeel
daarvan is dat de participerende bedrijven
doorgaans over een groter absorptievermo
gen beschikken om de resultaten van collec
tief onderzoek in te bedden en te benutten,
maar ook op niveau kunnen meedenken over
de inhoud en het verloop van het collectief
onderzoek. Nadeel is dat bedrijven die een
(grote) slag met O&O en innovatie kunnen
maken minder deelnemen. Men kan dan ook
spreken van 2 doelgroeppopulaties. Enerzijds
onderscheiden we ondernemingen die actief
willen zitting nemen in de GC, en anderzijds
de bredere achterban van het innovatie-sa
menwerkings-verband.

4. Collectief Onderzoek heeft een duidelijk proÀHO ]LFKWEDDUKHLG HQ SRVLWLH LQ KHW 9ODDPVH
landschap van innovatie-instrumenten. Er
bestaat enige overlap (doel-groep, collectief
karakter, steunpercentage, valorisatie) met
andere collectieve instrumenten, bijvoor
beeld TETRA. Anderzijds zijn er in de praktijk
verschillen waar te nemen, vooral in de valori
satiefase. Dit verschil komt voort uit het type
aanvrager/uitvoerder
(onderwijsinstelling
versus
innovatiesamenwerkingsverband).
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jecten niet enkel gericht naar KMO’s maar
gebeurt de verspreiding van de resultaten
eveneens via onderwijs en vorming. Bij VIS–
CO-projecten is kennisdiffusie vooral gericht
op de achterban van VIS’sen – in hoofdzaak
ondernemingen. Vooral voor grote onder

zoekscentra geldt dat Collectief Onderzoek
aan het begin staat van een onderzoekske
ten van kennisopbouw (VIS-CO), innovatiesti
mulering (VIS-TIS) en dienstverlening (VIS-TD)
en andere activiteiten. In het licht van andere
instrumenten wordt collectief onderzoek
vooral gewaardeerd vanwege het collectieve
en open karakter, de nadruk op (toepasbare)
kennisopbouw, eenvoud en laagdrempelig
heid, en de ondersteuning die het instrument
verschaft aan bedrijven bij het nemen van
strategische beslissingen. Genoemde nade
len zijn de transactiekosten, het gebrek aan
individueel maatwerk en de soms geringe be
trokkenheid van bedrijven.

5. De samenwerking tussen bedrijven en on
derzoekscentra en tussen bedrijven onder
ling verloopt goed. De samenwerking komt
in het kader van collectief onderzoek echter
meestal pas echt goed op gang nadat de aan
vraag van het kenniscentrum is gehonoreerd.
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bedrijven en onderzoekscentra voortgezet en
veel minder tussen bedrijven onderling. Af
hankelijk van het strategische belang en het
marktpotentieel worden afgewezen voorstel
len in sommige gevallen alsnog uitgevoerd;
eventueel met minder partners en middelen.
Dankzij bestaande contacten weten ken
niscentra vaak al redelijk goed welke noden
er leven bij bedrijven. Kenniscentra kiezen
bovendien snel voor de “usual suspects”, of
wel (innovatieve) bedrijven die men al kent,
bijvoorbeeld via andere gebruikerscommis
sies. Bedrijven worden wel steeds vroeger be
trokken, bijvoorbeeld bij het formuleren van
de aanvraag. Zowel om de inhoud van het
voorstel beter aan te laten sluiten op hun no
den als om de slagingskansen te vergroten.
Vraagsturing is, ondanks dat het geen expli
ciete doelstelling van het programma collec
tief onderzoek is, een belangrijke factor om
een collectief onderzoek tot een succes te
maken. Hoe groter de vraagsturing, hoe gro
ter de kans dat er kennis wordt ontwikkeld die
valoriseerbaar is.

6. Bij precompetitief collectief onderzoek ver
tonen bedrijven een meer open houding wat
betreft samenwerking en kennisdeling. Dat
geldt sterker voor een heterogene gebruikers
commissie dan een homogene commissie die
voor een groot deel bestaat uit concurrenten.
In de praktijk komt het voor dat aanvragers
bewust de voorkeur geven aan commissies
met weinig of geen concurrenten. Overigens
kan heterogeniteit van de commissie leiden
tot verschillende verwachtingen, juist omdat
toepassingsgebieden andere kenmerken
hebben of prioriteiten niet overeenkomen.
Voor zover er knelpunten bestaan binnen pro
jecten hebben deze voornamelijk betrekking
op technische problemen.
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lectief Onderzoek zijn aanvragers behoorlijk
positief. De opzet en werking van gebruikers
commissies worden door vrijwel alle betrokke
nen als positief ervaren. Als mindere punten
worden de grote nadruk op het valorisatiepo
tentieel van collectieve onderzoeken (lastig te
duiden) en het geringe aantal externe experts
voor het inhoudelijk beoordelen van aanvra
gen genoemd.

8. De beleidsvoerders en de doelgroep streven
- ondanks enkele accentverschillen tussen
bedrijven en kennisinstellingen - vergelijk
bare doelen na in collectief onderzoek. Daar
waar bedrijven de nadruk leggen op kennisu
tilisatie, wijzen de onderzoekscentra vooral
op het belang van kennisopbouw en -diffusie.
Het programma is ten aanzien van kennisop
bouw en netwerking behoorlijk effectief. Dat
geldt minder voor valorisatie. Over dit laatste
aspect zijn vooral bedrijven minder tevreden:
resultaten worden wel verspreid, maar nog
onvoldoende benut. Toepassing van kennis
vergt geduld, want veel projectresultaten ver
gen tijd en vervolgonderzoek voordat zij ver
zilverd worden. Kenniscentra wijzen er boven
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dien op dat andere innovatie-instrumenten
beter geschikt zijn voor valorisatie (TIS, TD).
Wat betreft netwerking moet geconstateerd
worden dat het programma bijdraagt aan het
onderhouden van bestaande netwerken met
kenniscentra en minder resultaat boekt bij
het ontwikkelen van nieuwe netwerken (hoog
uit voor bedrijven zonder O&O-capaciteit).

9. De resultaten met betrekking tot kennisop
bouw en –verspreiding begeven zich vooral
in het domein van verspreiding van kennis:
artikelen in non-refereed journals, lezingen
op nationale en internationale conferenties
en zelf georganiseerde workshops. Het hangt
ook af van de wetenschappelijke ambities van
de betrokken personen. Daarnaast wordt op
het vlak van kennisopbouw in verschillende
gevallen melding gemaakt van de realisatie
van testopstellingen en prototypes. Ook bij de
kennisinstellingen ligt de focus eerder op de
noden van de bedrijven dan op wetenschap
pelijke output.

10.Er zijn weinig voorbeelden van nieuwe pro
ducten of processen of cijfers (besparingen,
winst, omzet) die direct gerelateerd kunnen
worden aan de resultaten van een collectief
project. De relatie tussen deze resultaten en
bedrijfseconomische prestaties is diffuus.
Resultaten worden meer gebruikt ter onder
bouwing van een investeringsbeslissing of bij
het vormgeven van het eigen innovatiepro
ces; in mindere mate leidt VIS-CO direct tot
nieuwe producten of diensten (soms tegen
de verwachtingen van bedrijven in). Veel on
dernemingen geven aan dat ze noodzakelijke
bijkomende inspanningen hebben gedaan (of
nog plannen in de toekomst) om de project
resultaten te implementeren. Kenniscentra
schatten de kansen op valorisatie van pro
jectresultaten structureel hoger in dan be
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drijven; wellicht ook omdat kenniscentra een
ander accent op valorisatie leggen (meer op
kennisdiffusie dan -utilisatie) en andere pro
gramma’s als VIS-TIS en VIS-TD inzetten voor
valorisatie. Op deze manier worden de resul
taten van VIS-CO-projecten verspreid bij een
bredere doelgroep.

11.Projecten Collectief Onderzoek zijn hoofdza
kelijk een tijdelijke stimulans voor onderzoek
en ontwikkeling voor bedrijven die deze activi
teiten toch al verrichten. Wel belangrijk is dat
deze projecten in veel gevallen leiden tot on
derzoeksactiviteiten die anders niet zouden
hebben plaatsgevonden. Voor sommige on
dernemingen helpt een collectief onderzoek
om O&O beter te structureren. Het lijkt hierbij
vooral te gaan om ondernemingen die be
perkte O&O-capaciteit hebben. Bedrijven die
dus net “proeven” van O&O lijken door deel
name aan CO een zet in de goede richting te
krijgen. Bedrijven zonder O&O-medewerkers
of –afdeling ontberen de mechanismen om
een onderzoeks- en innovatiefunctie of re
sultaten van collectief onderzoek structureel
in te bedden. Kenniscentra geven aan dat er
wisselwerking bestaat tussen collectieve on
derzoeken en eigen onderzoek. Collectieve
onderzoeken hebben invloed op de onder
zoeksagenda en kunnen op termijn leiden
tot uitbreiding van expertise en capaciteit
waardoor bedrijven terugkeren met vervolg
vragen.

5.2 Aanbevelingen
Op basis van de analyse en conclusies komen wij tot
een aantal aanbevelingen dat zich richt op het verder
optimaliseren van het programma Collectief Onder
zoek. De aanbevelingen worden geformuleerd in de
vorm van overwegingen of keuzes die IWT kan maken
met het oog op de toekomst van het programma.

1. Verbreding naar diensteninnovatie? Ondanks
dat het relatieve aandeel van collectieve on
derzoekscentra in het programma Collectief
Onderzoek afneemt, valt het te overwegen
om de kring van aanvragers verder uit te brei
den, bijvoorbeeld ook naar (kennisintensieve)
dienstensectoren. De dienstensector verte
genwoordigt immers een aanzienlijk deel van
de Vlaamse economie. Hierachter ligt de (po
litieke) keuze of het programma Collectief On
derzoek ingezet moet worden op industriële
en reeds collectief georganiseerde sectoren,
op nieuwe dienstensectoren of op beide? Een
route waarlangs het aandeel van dienstenin
novatie binnen VIS-CO kan toenemen, is het
stimuleren van nieuwe Vlaamse innovatiesa
menwerkingsverbanden in de dienstensector
of het agenderen van toegevoegde waarde
diensten binnen de industrie (servitization/
industrial services).

2. Verbreding van gebruikersgroepen naar min
der innovatieve en kleinere ondernemingen?
De bovenstaande afweging geldt evenzeer op
bedrijfs- als op sectorniveau. De vraag is of
vooral “koplopers”, “achterblijvers” of beide
groepen moeten deelnemen in (gebruikers
commissies van) collectief onderzoek. Rede
nen voor deelname van vooral koplopers lig
gen in het feit dat deze bedrijven wat betreft
innovatie meekunnen in Collectief Onderzoek
en bovendien over een absorptievermogen
beschikken om resultaten van collectief on
derzoek te gebruiken. Redenen voor deel
name van vooral achterblijvers is dat zij
dankzij een collectief onderzoek aan interne

O&O gaan doen en nieuwe relaties met ken
niscentra opbouwen. Vooralsnog wordt deze
groep vooral indirect via diffusieactiviteiten
benaderd. Deze effectmeting maakt echter
duidelijk dat de kans dat projectresultaten bij
bedrijven zonder O&O beklijvend geringer is.
Om toch enige verbreding te realiseren, zou
IWT kunnen overwegen een campagne op te
zetten –om meer bedrijven te interesseren
voor directe betrokkenheid bij collectief on
derzoek.

3. Vervroegen van de betrokkenheid van be
drijven? Dankzij bestaande contacten weten
kenniscentra vaak al redelijk goed welke no
den er leven bij bedrijven. Kenniscentra kie
zen bovendien snel voor de “usual suspects”,
ofwel (innovatieve) bedrijven die men al kent,
bijvoorbeeld via andere gebruikerscommis
sies1 . Steeds vaker zien we dat bedrijven al
in het stadium van het schrijven van het voor
stel betrokken worden. Als dat niet gebeurt,
ontstaat het risico dat bedrijven zich minder
aangesproken voelen, met een matige com
mitment als gevolg. Vraagsturing is daarom
een belangrijke factor om te komen tot succes
in de collectieve onderzoeksprojecten. Hoe
groter de vraagsturing, hoe groter de kans dat
er kennis wordt ontwikkeld die valoriseerbaar
is en waar bedrijven op zitten te wachten. IWT
zou sterker kunnen aansturen op de situatie
waarin aanvragers bedrijven betrekken bij het
formuleren van de aanvraag. Dit vervroegt en
vergroot de inhoudelijke betrokkenheid.

 'H]HXLWVSUDDNPRHWLQKHWSHUVSHFWLHIYDQVSHFLÀHNHVHF
toren gezien worden: als de pool van beschikbare onderne
mingen gering is, is het logisch dat vaak dezelfde onderne
mingen betrokken worden.
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4. Samenvoegen van de programma’s VIS-CO
en TETRA? Er bestaat een inhoudelijke ont
werpoverlap tussen het programma Collectief
Onderzoek en TETRA. Deze overlap neemt
bovendien toe. Het steunpercentage van Col
lectief Onderzoek (80%) nadert het steunper
centage van TETRA (92,5%). Hogescholen en
universiteiten worden bovendien steeds vaker
als uitvoerder in Collectief Onderzoek inge
schakeld. Beide programma’s benadrukken
valorisatie (in de praktijk pakt dat wel wat an
ders uit; zie punt 4 van de conclusies). Er ont
staat dus ook overlap in het type partners dat
participeert. Met het oog op het vereenvoudi
gen en stroomlijnen van het instrumentarium
is het dus de afweging waard om beide instru
menten samen te voegen of te onderzoeken
in hoeverre nadrukkelijk samenhang tussen
afzonderlijke TETRA en VIS-CO projecten ge
zocht kan worden. Het is dan wel raadzaam
om te inventariseren welke effecten een even
tuele samenvoeging teweegbrengt aangezien
de toegevoegde waarde van TETRA nu juist zit
in de exclusieve focus op hoger onderwijsin
stellingen teneinde deze meer te betrekken
in het Vlaamse innovatiesysteem.

5. Differentiëren naar typen collectief onder
zoek? De term collectief onderzoek lijkt soms
een containerbegrip. Het omvat uiteenlopen
de partners (bedrijven en kennisinstellingen),
typen onderzoek (basis-, vertaal- en demon
stratieonderzoek), tijdshorizonnen (van twee
tot vier jaar) en ambities (van standaard- tot
doorbraaktechnologie). Dit nodigt uit om col
lectief onderzoek op te splitsen in een aantal
subtypen. Voor elke subtype kunnen vervol
gens andere vereisten en selectieprocedures
gelden. Dit heeft bijvoorbeeld als voordeel
dat beter ingespeeld kan worden op uiteenlo
pende verwachtingen en mogelijkheden van
collectief onderzoek. Een voorbeeld is dat de
eisen voor valorisatie minder streng kunnen
zijn wanneer het collectief onderzoek een
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basisonderzoek betreft (in plaats van een
vertaalonderzoek). Collectieve onderzoeken
die zich richten op standaard of incrementele
technologieën zijn ook beter valoriseerbaar
dan collectieve onderzoeken die zich op door
braaktechnologieën richten. Wij adviseren
wel om het aantal subtypen beperkt en trans
parant te houden.

6. Meer of minder nadruk op valorisatie? Uit de
vergelijking met andere (collectieve) instru
menten en de beoogde doelstellingen van
partners en de feitelijke doelbereiking is op
te maken dat de nadruk van het programma
Collectief Onderzoek op directe valorisatie
niet altijd opportuun is. Ten eerste interpre
teren uiteenlopende partijen valorisatie ver
schillend. Bedrijven benadrukken benutting
van kennis (utilisatie), terwijl onderzoekscen
tra nadruk leggen op verspreiding van kennis
(diffusie). Ten tweede zeggen onderzoekscen
tra (terecht) dat het valorisatiepotentieel van
collectieve onderzoeken zeer lastig vooraf
in te schatten is. Innovatie is een onzeker
proces met onzekere uitkomsten. Ten derde
komt utilisatie beter tot zijn recht in latere
schakels van de onderzoeksketen en dan zijn
andere instrumenten (TIS, TD) beter geschikt.
Om die reden zien we dan ook vaak een kop
peling tussen collectieve onderzoeken en an
dere diffusietrajecten (al dan niet in het kader
van TIS of TD). Het meest kansrijk is de situ
atie waarin IWT de nadruk (expliciet) legt op
opbouw van valoriseerbare kennis en het ver
spreiden daarvan. Additioneel zou meer ma
nagement van verwachtingen gedaan mogen
worden – zowel door IWT als aanvragers die
verantwoordelijk zijn voor projectcoördinatie
– om vooral bedrijven te informeren wat wel
(c.q. niet) van een collectief onderzoek ver
wacht kan worden. Een andere oplossing – in
navolging van de vorige aanbeveling - is dat
het belang van valorisatie afhankelijk wordt
gemaakt van het type collectief onderzoek.

 Kruisbestuiving tussen sectoren bevorde
ren? Innovatie wordt – volgens de innovatie
literatuur - bevorderd door het ontstaan van
“spannende” en “onverwachte” combinaties.
In sommige projecten collectief onderzoek
zien we al dergelijke combinaties ontstaan
en deze komen meestal voort uit samenwer
king tussen bedrijven en kenniscentra uit
verschillende sectoren. IWT zou hierover een
criterium kunnen opnemen in de selectiepro
cedure, bijvoorbeeld door multidisciplinaire
aanvragen en multidisciplinaire c.q. –secto
rale samengestelde gebruikerscommissies
hoger te waarderen.

8. Vergroten van het aantal experts? Een es
sentieel onderdeel van de selectieprocedure
is de inhoudelijke beoordeling van projec
taanvragen door externe deskundigen. In
sommige (technologische) domeinen is het
aantal Vlaamse experts beperkt. Het feit dat
aanvragen in het Nederlands geschreven zijn,
draagt bij aan die beperking. Het is de vraag
in hoeverre onafhankelijkheid, zoals IWT be
oogt, volledig gewaarborgd kan worden bij
een smalle expertpool. Een verbreding naar
meer Vlaamse en buitenlandse experts is een
optie.
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IWT MISSIE

“Het IWT wil innovatie in Vlaanderen stimuleren:
 Door de verschillende spelers - in het bij
]RQGHUGHNPR·VHHQÀQDQFLHHOGXZWMH
in de rug te geven en hen te begeleiden
tijdens hun innovatietraject;
 Door enerzijds de bedrijven onderling en
anderzijds ondernemingen, onderzoeks
instellingen, universtiteiten en andere
innovatieactoren meer en beter te laten
samenwerken;
 Door de Vlaamse Regering te adviseren
over het te voeren innovatiebeleid.

De rol van M&A bestaat erin om binnen dit
kader, het IWT en zijn stakeholders te onder
steunen bij het aantonen en het verhogen
van de doelmatigheid van hun innovatieop
drachten.”

Wilt u meer weten over de diensten
van het IWT en of de unit M&A?

Contacteer ons op:
Bischoffsheimlaan 25
1000 Brussel
Tel:+32(0)2 209 09 00
Fax: +32 (0)2 223 11 81
info@iwt.be
of bezoek onze website: www.iwt.be

Dr. Frank Bongers

Bram Kaashoek Msc

Guido Ongena Msc

Ir. ing. Jurgen Verweijen

