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SAMENVATTING
Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap
en Technologie (IWT) heeft onderzoeksbureau Dialogic verzocht de structuur en werking van het
Vlaams InnovatieNetwerk (VIN) te onderzoeken. IWT
ziet het VIN als geheel van mensen (onderzoekers
en adviseurs) die vanuit de “intermediaire organisaties en kenniscentra actief zijn op het vlak van
innovatie-ondersteuning, gecoördineerd door het
IWT” (www.innovatienetwerk.be).
Samenwerking
en kennisuitwisseling binnen het VIN zorgt voor betere kwaliteit van projecten en adviestrajecten. Bedrijven, primair Vlaamse KMO’s, profiteren daarvan.
Het onderzoek is uitgevoerd middels analyse van bestaande rapporten en administratieve data, een netwerkanalyse, een vragenlijst onder VIN-leden, een
interviewronde, rondetafelsessies met bedrijven en
een workshop met een externe begeleidingsgroep.
Structuur van het VIN
• Het VIN is technisch af te bakenen op basis van de
verschillende IWT-subsidieprogramma’s (VIS-programma, SBO, TETRA, TBM en LO) en de projectmatige samenwerking van intermediaire organisaties
en kenniscentra daarbinnen. Vanuit dat perspectief
bestaat VIN uit 340 organisaties en 1394 relaties
tussen die organisaties; er is sprake van een relatie als de organisaties ten minste één keer samen
in een IWT-project hebben geparticipeerd. Veel van
die relaties blijken ook te zijn gebaseerd op slechts
één project. Interviewrespondenten hebben echter
geen eenduidig beeld van het VIN, omdat er geen
duidelijke doelstelling is geformuleerd voor het netwerk (wel voor de onderliggende programma’s). Bovendien, samenwerking tussen mensen is sociale
interactie. Dat is continue in beweging. Daarnaast:
ook al zijn er 340 organisaties geïdentificeerd,
een veel beperktere groep VIN-leden zorgt voor de
meeste activiteit. Er is een onderscheid te maken
tussen organisaties ‘in de kern van VIN’ en organisaties daarbuiten.
• De netwerkdichtheid van het VIN groeit (cijfers
van 2003, 2006 en 2009 vergeleken). Kortom,
VIN-leden werken in de uitvoering van, door IWT

gefinancierde, onderzoeks- en innovatieprojecten
méér en méér met elkaar samen. Groei van het
netwerk tussen 2003 en 2006 werd nog voor een
groot deel veroorzaakt door toename van het aantal VIN-leden. De groei tussen 2006 en 2009 ligt
daarentegen niet zozeer aan uitbreiding van het
aantal actoren, maar vooral aan meer samenwerkingsrelaties daartussen (herhaling van bestaande
relaties en opbouw van nieuwe relaties).
• In plaats van één VIN, herkennen respondenten
eerder subnetwerken of clusters. Een deel van het
totale VIN waar zij sterk in participeren. Die subnetwerken zijn heel verschillend van aard (omvang,
inhoudelijke focus, regionale schaal, diversiteit van
deelnemers, etc). Daardoor ontstaat er ook overlap: VIN-leden zitten in meerdere subnetwerken.
Surveyrespondenten noemen de volgende thematische clusters: voeding, energie & milieu, design,
materialen, textiel, manufacturing, ICT, coatings,
landbouw, mechatronica, (bio)medisch en bouw.
• Binnen het VIN zijn er organisaties die een centrale
rol innemen. Uit de survey, netwerkanalyse en interviewronde komen de volgende partijen naar voren: innovatiecentra, de KU Leuven en Universiteit
Gent, KaHo St. Lieven, Agoria, WTCB, Sirris en Centexbel, IMEC en VITO, ClUSTA, VEI en VKC, FMTC en
Flanders’FOOD. Centraliteit van actoren kan door
meerdere (niet altijd samenhangende) factoren
worden verklaard: door karakteristieken van de
organisatie (o.a. omvang, taak, specialisatie, afhankelijkheid van IWT-financiering) en persoonlijke
karakteristieken van de directeur of business development manager (één gezicht, open houding,
persoonlijk netwerk en ‘klik’).
Werking van het VIN
• IWT biedt diverse tools aan, ter ondersteuning
van VIN-leden bij hun actieve samenwerking met
anderen; o.a. de website (www.innovatienetwerk.
be), een nieuwsbrief, bemiddeling, training en de
organisatie van evenementen (inhoudelijk en voor
het organiseren van ‘ontmoeting’). VIN-leden maken het meest gebruik van www.innovatienetwerk.
be en waarderen die tool ook het hoogst. Op die
site kan gezocht worden naar profielen van an-
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dere VIN-leden, zijn projecten uitgezet en kunnen
(technische) vragen worden gesteld. Opvallend is
dat de website vooral gebruikt wordt door de ervaren onderzoekers en adviseurs binnen het VIN,
terwijl ook onervaren personen van deze informatiebron zouden kunnen profiteren. Als belangrijkste aandachtspunt wordt de actualiteit van de site
genoemd; dat is nu nog veelal afhankelijk van input
van alle afzonderlijke VIN-leden (in plaats van een
rechtstreekse koppeling van databases).
• Samenwerking binnen het VIN is voor de meeste
organisaties een bewuste keuze; zij doen dit niet,
omdat het een vereiste is. Belangrijkste redenen
voor het partneren in de uitvoering van IWT-projecten, is het combineren van additionele kennis
en expertise. De winsten die daardoor ontstaan,
wegen op tegen ‘kosten’ van samenwerking (projecten waar meerdere organisaties aan deelnemen, worden als minder efficiënt gezien). Ook nemen projectoverschrijdende activiteiten toe. Soms
komt samenwerking niet van de grond. Dat ligt met
name aan: gebrek aan een open houding van één
of beide partijen, het gebrek aan zicht op elkaars
competenties en onduidelijke functies van sommige organisaties in het VIN als geheel.
• Intermediaire organisaties en kenniscentra zouden met verschillende vragen bij hun ‘collega’s’
van het VIN terecht kunnen. We zien echter dat zij
vooral – via de structuur van het VIN – zoeken naar
aanvullende technologische kennis of samenwerkingspartners. Er wordt minder beroep gedaan op
andere VIN-leden voor het delen van (onderzoeks)
faciliteiten of organisatorische vraagstukken (informatie over intellectueel eigendom, juridische zaken, marketing en valorisatiemanagement).
• De structuur van het VIN leent zich voor doorverwijzing van vragen. Als een VIN-lid een vraag van
een bedrijf krijgt, maar zelf het antwoord niet of
onvoldoende kan geven, dan kan hulp van een collega VIN-lid worden ingeschakeld. Dat gebeurt relatief vaak (86% van de surveyrespondenten zegt
wel eens door te verwijzen). De innovatiecentra zijn
daarin het meest actief (ongeveer 1000 verwijzingen per jaar). De belangrijkste reden voor het niet
doorsturen van een (technische) vraag: gebrek aan
zicht op beschikbare expertise binnen het netwerk
en tijdsgebrek.
• De uiteindelijke meningen van interviewrespondenten over de werking van het VIN zijn verdeeld.
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Grofweg zijn er 3 varianten. Het eerste deel van de
respondenten geeft aan dat het VIN goed werkt,
zich uitbreidt, duidelijke hubs (centrale actoren)
heeft, er goede ondersteuning via tools is en nog
volop ontwikkelpotentieel bezit. Een tweede groep
herkent het VIN niet als één netwerk. Activiteit
komt volgens hen vooral voor binnen clusters en
zien potentie voor het VIN met name in betere ondersteuning van die clusters. Een derde groep respondenten is wat kritischer en vraagt zicht af wat
onderscheidend is aan VIN; volgens hen verandert
er niets in de samenwerking en het aanbod van activiteiten met de invoering van het label ‘VIN’.
Toekomstige ontwikkeling van het VIN
• Het VIN kan verder verbeterd worden door zowel de
back-office als de front-office door te ontwikkelen.
De back-office is de interactie tussen VIN-leden;
front-office de zichtbaarheid naar klanten (bedrijven) en interactie met hen. Het totaalconcept van
het VIN, de aansluiting tussen back-office en frontoffice, kan dan getypeerd worden ‘no wrong door,
no single door’. Bedrijven kunnen bij alle VIN-leden
terecht met vragen over organisatorische of technische ondersteuning; zowel bij hun vertrouwde
partner (bijv. een collectief centrum waar zij lid
van zijn) of via één van de regionale knooppunten
(innovatiecentra). Het VIN functioneert zo, dat vragen direct of indirect (via doorverwijzing) snel en
accuraat worden behandeld. Dat vraagt om goede
afstemming tussen de intermediaire organisaties
en kenniscentra. IWT kan dit primair aanjagen door
sterk in te zetten op communicatie; zowel richting
VIN-leden als richting bedrijven. De website (www.
innovatienetwerk.be) dient als centrale kennisdatabase en hoort zo volledig en up-to-date mogelijk
te zijn.
• Voor het intern functioneren van de back-office,
en aansluiting tussen back- en front-office, is er
nood aan betere profilering van deelnemende
organisaties. Het gaat daarbij niet alleen om het
presenteren van up-to-date gegevens op www.innovatienetwerk.be (die deels te koppelen zijn vanuit
verschillende databronnen). Men zal ook het juiste
niveau moeten kiezen om informatie te presenteren (en bijvoorbeeld samenhang tussen expertises
van verschillende vakgroepleden), contactpersonen en –gegevens kenbaar maken, een omschrijving van het soort dienst, expertise en track record

en eventueel automatisch prestatie-indicatoren
koppelen (zoals het aantal afgeronde projecten en
het aantal succesvolle doorverwijzingen).
• Binnen het VIN zouden bovendien clusters meer
zichtbaar mogen zijn. Nu zijn die subnetwerken impliciet onderdeel van het VIN. Profilering van clusters schept duidelijkheid: ten eerste stimuleert dat
samenwerking binnen het subnetwerk, ten tweede
verstevigt dat het profiel zodat ook partijen (andere
VIN-leden; primair voor doorverwijzing of partnering
op cross-sectorale projecten) van buiten het cluster
weten te vinden. IWT kan hier aan bijdragen door
tools voor de afzonderlijke clusters te ontwikkelen
en bovendien in te zetten op clusteroverstijgende
activiteiten en interactie tussen clusters te stimuleren. IWT treedt op als ‘enabler’ en legt relaties niet
op.
• Voortgang van het VIN kan IWT op verschillende
manieren monitoren. Momenteel ligt monitoring, in
het kader van de afzonderlijke IWT-programma’s,
op het projectniveau. Ontwikkeling van het VIN is
echter project- en programmaoverstijgend. Het
gaat om interactie tussen actoren. Dynamiek van
relaties kan op een netwerkanalytische manier onderzocht worden. Dat is bureaustudie; IWT gebruikt
daarvoor administratieve data. Voor een volledig
beeld meet men echter ook tussentijds meer zachte kanten van samenwerking. Informatie daarover
wordt verzameld via interactie met de VIN-leden en
hun klanten. Dat sluit echter subjectiviteit niet altijd
uit (sociaal wenselijke antwoorden), maar maakt
het anderzijds mogelijk om gedrag van VIN-leden te
beïnvloeden (men gaat zich gedragen naar zaken
waar op wordt gelet).
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INLEIDING

de meerwaarde van samenwerking in het vin
moet uiteindelijk neerslaan bij bedrijven.
Bedrijven zijn uiteindelijk de gebruikers.

in welke mate gedraagt dit vlaams innovatienetwerk
(vin) zich als ‘netwerk’?

hoe kan iwt vanuit haar coördinatieopdracht
de performantie van het vin verbeteren?
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1

INLEIDING

1.1 Aanleiding en doelstelling van
de studie

haar coördinatieopdracht de performantie van het VIN
verbeteren?

Het IWT is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van innovatiestimulerende regelingen in
Vlaanderen. Vanuit die regelingen worden met name
Vlaamse bedrijven (onder andere KMO’s) geholpen bij
de inrichting en verbetering van de effectiviteit van hun
innovatieprocessen. Dat wordt gedaan via strategisch
en toegepast onderzoek (bijvoorbeeld VIS-Collectief
Onderzoek, Strategisch Basisonderzoek), gericht advies (zoals VIS-Technologische Dienstverlening) en
informatievoorziening (onder andere VIS-Thematische
Innovatiestimulering). Een groot aantal onderzoekers
en adviseurs dragen bij aan deze activiteiten, allen
werkzaam bij erkende (publieke) onderzoeksinstellingen (inclusief strategische onderzoekscentra), Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden, universiteiten
en hogescholen, federaties of andere clusterorganisaties.

1.2 Aanpak

IWT ziet meerwaarde in de samenwerking van deze
betrokken organisaties; de facto samenwerking van
de betrokken personen. Meerwaarde moet uiteindelijk
neerslaan bij bedrijven. Bedrijven zijn uiteindelijk de
gebruikers. Betere samenwerking tussen de organisaties levert namelijk theoretisch het volgende op: (i)
nieuwe combinaties van kennis en kunde die leiden
tot innovatieve en creatieve projecten, (ii) het bundelen van doelgroepen waardoor per project het bereik
onder bedrijven toeneemt, (iii) hogere kwaliteit van
onderzoeksprojecten omdat partijen met kerncompetenties worden betrokken, (iv) een infrastructuur voor
efficiënte en adequate doorverwijzing van bedrijven
met een nood, en (v) een betere schakeling tussen onderzoek en advies waardoor opgebouwde kennis snel
en wijd verspreid wordt.
Om een beter beeld te krijgen van de samenwerking
tussen partijen en, in essentie, de vraag te beantwoorden in welke mate dit Vlaams Innovatienetwerk (VIN)
zich als ‘netwerk’ gedraagt, is een studie gestart. IWT
heeft aan bureau Dialogic gevraagd de structuur en
werking van het VIN te onderzoeken. In het voorliggende rapport zal antwoorden gegeven worden op de
tweeledige onderzoeksvraag: (i) wat is de structuur,
dynamiek binnen, en werking van het VIN als innovatieondersteunend systeem, en (ii) hoe kan IWT vanuit
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Antwoorden op de onderzoeksvraag zijn gevonden
door het onderzoek langs vijf lijnen uit te voeren:
• Ten eerste is desk research uitgevoerd. Beschikbaar materiaal is geanalyseerd, zoals interne beschrijvingen van programmadoelstellingen van
IWT, reeds uitgevoerde IWT-studies en cijfers over
het gebruik van www.innovatienetwerk.be.
• Ten tweede is administratieve data van IWT – over
projecten en de daarbij aangesloten organisaties –
op een netwerkanalytische manier verwerkt. Zo is
inzichtelijk gemaakt hoe de structuur van het VIN
is opgebouwd: welke organisaties werken met elkaar samen aan de uitvoering van onderzoeks- en
valorisatieprojecten? Hoe ontwikkelen die relaties
zich door de jaren heen? Zijn er verschillende netwerkconstructen voor de verschillende programmatypes?
• Ten derde is een uitgebreide interviewronde georganiseerd. In totaal zijn 25 interviews afgenomen
(van gemiddeld 1,5 uur) met 29 betrokkenen: IWT
(in-clusief directie) en onderzoekers/adviseurs die
onderdeel uitmaken van het VIN.
• Ten vierde is een elektronische vragenlijst over de
werking van het VIN verstuurd aan onderzoekers
en adviseurs die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van projecten die onderdeel uitmaken van
het VIN. Deze vragenlijst is ingevuld door 266 personen.
• Ten slotte zijn bedrijven tijdens vijf rondetafelsessies gevraagd naar hun bevindingen over het
innovatielandschap in Vlaanderen. Deze rondetafelsessies waren georganiseerd in het kader van de
evaluatie van Vlaamse innovatiecentra. Hoewel de
nadruk tijdens deze sessies lag op het functioneren van die centra, is ook gesproken over hun rol
binnen het VIN en de wisselwerking tussen innovatiecentra en andere kennisleveranciers en intermediairen die samen het VIN vormen.
De inhoud van het rapport is diverse malen besproken
met de externe begeleidingsgroep van deze studie. Zo

zijn de tussentijdse resultaten in februari besproken
en is op 3 mei 2010 een workshop georganiseerd over
de toekomstige ontwikkeling van het VIN en de rol van
IWT daarbij . Tijdens die workshop heeft de externe begeleidingsgroep van deze studie haar reactie gegeven
op het VIN van de toekomst. Deze groep bestond uit de
volgende personen: Peter Antonissen (CLUSTA), Johan
Bil (Universiteit Gent), Bart De Caesemaeker (Kabinet
van de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding), Herman
Derache (Sirris), Maka De Lameillieure (Flanders InShape), Annie Renders (IWT), Tania De Roeck (IWT),
Chris de Roock (Fedustria), Bas Sturm (Innovatiecentrum Vlaams-Brabant), Eric Sleeckx (IWT) en Johan
Vyncke (WTCB).

1.3 Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgezet: in het volgende hoofdstuk worden resultaten gepresenteerd over de structuur en vorming van het netwerk (welke actoren
maken deel uit van het geheel? Welke structuureigenschappen van het VIN zijn te herkennen? Groeit het
netwerk? Etc). In Hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan
op de feitelijk werking van VIN: op welke wijze worden
tools voor netwerkondersteuning (zoals de website)
gebruikt? In dat hoofdstuk komt ook nadrukkelijk samenwerking tussen de verschillende VIN-leden aan
bod; zowel binnen als buiten door IWT gefinancierde
projecten. Doorverwijzing, het doorsturen van kennisvragen van bedrijven naar een ander VIN-lid, en het
uiteindelijke oordeel van onderzoekers en adviseurs
over het VIN staan eveneens in Hoofdstuk 3. Ten slotte
gaat Hoofdstuk 4 over de toekomstige inrichting van
het VIN. In dat hoofdstuk is uitgewerkt hoe het netwerk verder kan ontwikkelen, teneinde een verbeterde
dienstverlening aan Vlaamse bedrijven te kunnen bieden. Eveneens is behandeld wat de rol van IWT is bij
dat verbeterproces en hoe IWT netwerkvorming of effecten van het VIN kan monitoren.
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2

STRUCTUUR EN AFBAKENING VIN

in totaal zijn in het gehele vin 340 organisaties
gevonden, als departementen van universiteiten
zelfstandig worden meegeteld.

het netwerk is zeer verweven. Naast één groot netwerk kunnen slechts twee kleine subnetwerken en
een twintigtal ‘losse’ organisaties worden onderscheiden.

het vin is volgens sommige interviewrespondenten
een label voor een set van netwerken binnen het
vlaamse innovatiesysteem met hun verschillende
functies.

zoals uit de netwerkvisualisaties duidelijk wordt, zijn de organisaties in het netwerk steeds meer met elkaar verbonden.

Structuur en afbakening VIN ▌13

2

STRUCTUUR EN AFBAKENING VIN

2.1 Afbakening, doelstelling en beoogde werking van het VIN
IWT ziet het VIN als geheel van mensen (onderzoekers
en adviseurs) die vanuit de “intermediaire organisaties
en kenniscentra actief zijn op het vlak van innovatieondersteuning, gecoördineerd door het IWT” (www.innovatienetwerk.be). Dat netwerk wordt om meerdere
redenen gevormd (dan wel gelabeld): (i) om te komen
tot nieuwe combinaties van kennis en kunde die leiden tot innovatieve en creatieve projecten, (ii) voor
het bundelen van doelgroepen waardoor per project
de doelgroep in omvang toeneemt, (iii) voor hogere
kwaliteit van onderzoeksprojecten omdat partijen
met kerncompetenties worden betrokken, (iv) om een
infrastructuur voor efficiënte en adequate doorverwijzing van bedrijven met een nood te creëren, en (v)
een betere schakeling tussen onderzoek en advies
te bewerkstelligen, waardoor opgebouwde kennis snel
en wijd verspreid wordt. Daarnaast is het VIN gestart
om structuur te scheppen. Door de jaren heen zijn er
innovatieregelingen en intermediairs bijgekomen (zie
o.a. het rapport over het Vlaamse innovatie-instrumentarium1). Het VIN brengt samenhang tussen die organisaties aan: welke organisaties behandelen soortgelijke technologische thema’s maar vanuit een andere
rol (kennisopbouwer versus vertaler)? Specifiek brengt
VIN samenhang tussen rollen van intermediairs en
kennisinstellingen in het kader van IWT-programma’s
met verschillende doelstellingen: het ene programma
(bijvoorbeeld Collectief Onderzoek of Strategisch Basisonderzoek) legt meer nadruk op onderzoek en kennisopbouw, terwijl andere programma’s meer gericht
zijn op advisering (zoals Technologische Dienstverlening) of sensibilisering (zoals Thematische Innovatiestimulering). Het VIN is immers gegroeid vanuit de
verschillende programma’s met zelfstandige doelstellingen. IWT heeft niet één doelstelling meegegeven aan de ontwikkeling van het netwerk. VIN is eerder
– vanuit de projecten die worden uitgevoerd binnen
verschillende programma’s – organisch gegroeid. Dat
netwerk kent een kern van activiteiten die dicht tegen
de markt aan zitten (zoals de VIS-projecten en TETRA),
maar ook een schil van meer fundamenteel georiën1 Expertgroep o.l.v. prof. Luc Soete (2007). Doorlichting van het
Vlaamse innovatie-instrumentarium. http://www.innovatienetwerk.be/blog/entries/241
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teerde onderzoeksprojecten (zoals SBO). Bedrijven, zo
is de veronderstelling, profiteren optimaal als er binnen het VIN kennistrans-fer plaatsvindt tussen die verschillende type projecten. Meerwaarde van het VIN zit
derhalve in het structureren van de resource pool en
het herkenbaar maken van die resources; herkenbaar
voor bedrijven én voor de VIN-leden zelf.

2.2 Structuuranalyse op basis (i) interviews en (ii) SNA
Grofweg zijn er twee type onderzoeksmethoden om de
structuur van een netwerk in kaart te brengen: op basis van (i) de perceptie van actoren en (ii) administratieve netwerkdata. Beide type onderzoeksmethoden
moeten als complementair beschouwd worden. Waar
netwerkdata sec laten zien hoe een netwerk is opgebouwd, geven bijvoorbeeld interviews meer inzicht in
de verklaring van de structuur van het netwerk. Vandaar dat er voor deze studie is gekozen om de structuuranalyse van het VIN zowel op basis van de perceptie van respondenten (interviews en survey) als ook op
basis van projectdata uit te voeren. In deze paragraaf
worden (de verschillen tussen) beide methoden beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 de structuur van het VIN zowel op basis van projectdata beschreven als ook vanuit de perceptie van VIN-leden.
De structuur van het Vlaams Innovatienetwerk kan beschreven worden met behulp van technieken uit de Social Network Analysis (SNA). SNA is een statistische
methodiek die gebruikt kan worden om de structuur
– ook veranderingen daarbinnen – van (innovatie)netwerken te onderzoeken. Zo kan ingezoomd worden op
de constructie (vorm en hechtheid) van het netwerk en
op posities van individuele actoren. Binnen de methodiek is een set van indicatoren ontwikkeld. Deze indicatoren zeggen wat over het netwerk zelf (bijvoorbeeld
de maat Dichtheid) of over de afzonderlijke actoren
(bijvoorbeeld Centraliteit). In Kadertekst 1 wordt kort
weergegeven wat de betekenis is van de belangrijkste
maten. Bijkomend voordeel van netwerkanalyse als
instrument om het VIN te onderzoeken, is de mogelijkheid om netwerkconstructies te visualiseren. Voor een

Kadertekst 1. Belangrijkste maten (citaat: Kaashoek, Ongena & Raab, 20092)

Op het niveau van actoren:
• Degree telt het aantal andere partijen binnen het netwerk waarmee een partij is verbonden. Door de
uitkomsten te delen door het aantal actoren binnen het netwerk -1, kan een gewogen score berekend
worden.
• Eigenvector centraliteit van een node telt niet enkel het aantal partijen met wie een node is verbonden (=
degree), maar neemt ook de degree-waarde mee van elke relatie. Immers, als jouw samenwerkingspartner
veel samenwerkt, zal dat ook op jouw samenwerking invloed hebben.
• Closeness centraliteit wordt gebaseerd op de totale padlengte van een actor tot alle andere actoren in het
netwerk, rekening houdend met indirecte ties3. Het principe is hier dat een actor centraal gepositioneerd is
wanneer deze overall de kortste lijnen heeft naar alle andere partijen in het netwerk.
• Betweenness centraliteit bekijkt de positie van een actor in het netwerk op basis van het ‘makelaarsprincipe’: in welke mate fungeert de actor als een brug tussen bepaalde clusters?
Op het niveau van het netwerk:
• Dichtheid is een maat op het niveau van het netwerk als geheel. Een hoge dichtheid van een netwerk geeft
aan dat er veel relaties tussen de actoren zijn. De dichtheid kan variëren van 0 (=geen relaties) tot 1 (=elke
actor heeft een relatie met alle anderen binnen het netwerk). In dat laatste geval spreken we van een volledig verknoopt netwerk.
• Subgroepen: een aantal organisaties die een hoge mate van samenhang vertonen, maar verder slecht in
relatie staan tot het netwerk als geheel (hechte groep).
• Gemiddelde intensiteit: indien er een waarde wordt toegekend aan relaties (bijvoorbeeld een frequentie
van samenwerking – zoals in onze casus) is het mogelijk om op netwerkniveau een gemiddelde intensiteit
uit te rekenen. De dichtheid als maat geeft dan eerder een kwantitatieve benadering van de rijkheid van
het netwerk (volgroeiing), terwijl de gemiddelde intensiteit meer zegt over de kwaliteit van relaties.

omvangrijk, complex netwerk als het VIN, dat bestaat
uit deelnetwerken (de afzonderlijke programma’s) met
elk tientallen projecten en daarbinnen meerdere deelnemers, is dit in feite de enige manier om een goed
overzicht te krijgen van het netwerk als geheel.23
Voor de structuuranalyse van het VIN is gebruik gemaakt van administratieve data van IWT. De database
omvat alle projecten van de afgelopen 10 jaren binnen de programma’s VIS-CO, VIS-TD, VIS-TIS, SBO,
TETRA, TBM, LO, VIS-RIS, VIS-SW en VIS-CP. Uit die
data volgt welke organisaties samenwerken in de projecten; veelal zijn er namelijk meerdere uitvoerders
per project. De keuze voor gebruik van administratieve
data is gebaseerd op twee argumenten: ten eerste
zijn VIN-leden zo niet belast met een extra vragenlijst
(kortom: bestaande data is gebruikt). Ten tweede is de
2 Kaashoek, B., Ongena, G. & J. Raab (2009). Netwerken die werken. Het gebruik van netwerkanalyse bij beleidsevaluatie. Bestuurswetenschappen, nr. 5, 55-72.
3 Partij A is niet direct verbonden met partij B, maar zowel partij
A als B is verbonden met partij C. Indirect is partij A, via partij C,
verbonden met partij B.

data volledig. Volledig in de zin dat een relatie hard
gedefinieerd kan worden en IWT complete data daarover gemakkelijk kan aanleveren. Vanzelfsprekend is
deze benadering enigszins beperkt: het biedt inzicht in
samenwerking op basis van projecten, waarbij verondersteld wordt dat er een relatie bestaat tussen twee
organisaties als zij samen in één of meerdere projecten participeren.
Administratieve data is vervolgens omgezet in een zogenaamde relationele database. Die handeling is de
basis voor het uitvoeren van de statistische analyses
(op netwerk- en actorniveau; zie Kadertekst 1) en het
visualiseren van het VIN. Omdat projectadministratie
aan de basis ligt van de relationele database, stellen
knooppunten in de te analyseren netwerken allemaal
organisaties voor. Er worden uit het databestand van
IWT enkel partijen meegenomen die, volgens de definitie, een rol spelen in de uitvoering van projecten. Dit
betreffen de type actoren: hoofdcontractant, medecontractant, onderzoeksgroep, onderzoekspartner en
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onderaannemer. Om dezelfde reden zijn actoren niet
meegenomen die omschreven staan als partner met
promotierelatie, partner met bijzondere relatie als peter of bevoorrechte gebruiker en partner uitgetreden
uit consortium4 . Tevens is gefilterd op organisaties die
meerdere malen in eenzelfde project genoemd werden,
bijvoorbeeld doordat organisaties op meerdere locaties gehuisvest zijn. Immers, als twee departementen
(bijvoorbeeld Werktuigbouwkunde- en Biologiedepartement) deelnemen aan hetzelfde project, zijn beide
departementen afzonderlijk in de database genoemd.
Zoals we verder uiteenzetten in dit rapport hebben wij
vervolgens in de analyse gewerkt met afzonderlijke departementen óf die departementen samengevoegd tot
één organisatie (bijvoorbeeld een universiteit).
De technische definitie van het VIN in het kader van
de structuuranalyse wijkt licht af van de definitie in paragraaf 2.1. Dat komt omdat de technische definitie
vanuit een SNA-perspectief sterk beïnvloed wordt door
beschikbare data; en dan met name gerelateerd aan
(i) de set van actoren (en het actorniveau), (ii) definitie
van relaties, (iii) mogelijke waarden van die relaties.
(i)
Actoren. Zoals eerder beschreven stellen de
knopen in het netwerk organisaties voor; geen personen, zoals in de definitie van IWT. Die data is immers niet voorhanden. Daarnaast kunnen personen
die meewerken aan een project tussentijds vertrekken
(andere job), terwijl het project gewoon doorgaat. In
totaal zijn in het gehele VIN 340 organisaties gevonden, als departementen van universiteiten zelfstandig
worden meegeteld. Het gaat om 283 organisaties als
universiteiten als geheel worden meegerekend. Die
zijn verdeeld over de categorieën: overheid, bedrijf,
groep van bedrijven, onderwijsinstelling, onderzoeksinstelling, collectief centrum, vereniging/federatie en
clusters.
(ii)
Relaties. In het netwerk is een relatie tussen actoren voorgesteld als zij in de periode 2000 tot
2010 ten minste één gezamenlijk IWT-project hebben
uitgevoerd. Gezamenlijke participaties binnen de programma’s VIS-CO, VIS-TD, VIS-TIS, SBO, TETRA, TBM,
LO, VIS-RIS, VIS-SW en VIS-CP zijn daarbij opgeteld. Althans, in de presentatie van het gehele VIN. Daarnaast
zijn in deze rapportage netwerkvisualisaties opgenomen waarbij een selectie van programma’s is meege4 In totaal zijn ruim 20.000 relaties niet meegenomen in de structuuranalyse van het Vlaams Innovatienetwerk waarbij minimaal
één van de twee organisaties behoort tot de genoemde, uitgesloten, categorieën.
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nomen5. Merk op dat in de presentaties van deze netwerken een nauwere definitie voor ‘relatie’ geldt (extra
selectiecriterium).
(iii)
Waarden van relaties. Het aantal gezamenlijke projecten vertegenwoordigt uiteindelijk de waarde
van de relatie. Als organisaties vaker in elkaars projecten participeren, veronderstellen wij dat er een sterkere relatie is. Vanzelfsprekend zegt dat nog niks over de
intensiteit van samenwerking tijdens projecten. Maar
die informatie is simpelweg op relationeel niveau niet
beschikbaar. In de netwerkvisualisaties is de sterkte
van relaties zichtbaar gemaakt via de dikte van lijnen
(die relaties voorstellen) tussen knooppunten. Zie de
legenda op pagina 14.
Hoewel SNA een goed beeld geeft van de structuur van
een netwerk, geeft het geen inzicht in de meer zachte
interpretatie van netwerkvorming. Tot dusver hebben
we enkel gesproken over relaties tussen actoren op
basis van het aantal gezamenlijke IWT-projecten. Zoals al gesteld, komt de onderliggende data uit de projectadministratie van IWT. We weten op basis van die
data bijvoorbeeld niet hoe intensief partijen binnen
de projecten hebben samengewerkt. Sommige onderzoekers en adviseurs spreken en zien elkaar frequent,
zijn in de taken afhankelijk van elkaar en zoeken samen naar oplossingen voor (technische) problemen.
In andere projecten is die persoonlijke samenwerking
minder intensief. Die nuancering, op basis van de aard
van interactie binnen projecten, kan op basis van het
beschikbare materiaal niet worden meegenomen.
Vandaar dat we in de interviews en vragenlijst aan respondenten hebben gevraagd hoe zij het VIN zien. Hierbij is ingezoomd op vragen als: Is het VIN één groot en
verknoopt netwerk? Wie zijn de centrale spelers in het
netwerk? Hebben er in de jaren verschuivingen plaatsgevonden in het netwerk? Op basis van deze gegevens
kan een goed beeld verkregen worden hoe VIN-leden
zelf de structuur van het netwerk zien.

5	Zoals is gedaan voor het programma VIS-CO in het kader van de
evaluatiestudie. Zie Bongers, F., Kaashoek, B., Ongena, G. & J.
Verweijen (2008). Werking en effecten van Collectief Onderzoek
(technische rapportage). Utrecht: Dialogic. In opdracht van het
agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie in
Vlaanderen (IWT). In die studie is echter gekozen voor een gericht
netwerk. Dat wil zeggen dat alleen relaties zichtbaar zijn gemaakt
tussen projectaanvragers en projectuitvoerders. Op die manier is
eveneens in kaart gebracht welke partijen juist vaak als aanvrager optreden en welke als uitvoerder, en in welke mate reciprociteit optreedt (actor A participeert als uitvoerder in een project dat
geïnitieerd is door actor B – en vice versa).

organisaties en 1394 relaties. De verdeling naar type
organisatie en de intensiteit van de samenwerkingsrelaties is beschreven in Tabel 2 en Tabel 3.

2.3 Hoe ziet het VIN eruit?
A

In Figuur 1 is de netwerkstructuur weergegeven van
alle organisaties die in de periode 2000-2010 hebben
deelgenomen in de verschillende typen IWT-projecten.
Voor het weergeven van de actoren en relaties is gebruik gemaakt van verschillende kleuren en presentatievormen, om zo respectievelijk de verschillende
type organisaties en de waarden van relaties weer te
geven. Een legenda is opgenomen in Tabel 1.6
Het totale Vlaamse Innovatienetwerk bestaat uit 340

Zoals zichtbaar in Figuur 1 is dit netwerk zeer verweven. Naast één groot netwerk kunnen slechts twee
D
kleine subnetwerken (B) en een twintigtal ‘losse’ organisaties worden onderscheiden (C). Daarnaast is
er een cluster van bedrijven (A) en van verenigingen/
C
federaties (D) te herkennen. In het centrum zitten de
organisaties die met meerdere organisaties samenwerken, de organisaties die enkel met één organisatie samenwerken zitten aan de rand van het netwerk.
Welke (type) organisaties daadwerkelijk een centrale

Tabel 1. Legenda netwerkvisulaisaties
Actoren

Lijnen

Overheid
Bedrijf
Groep van bedrijven
Onderwijsinstelling
Onderzoeksinstelling
Collectief centrum
Vereniging/federatie
Cl usters
Onbekend

Samenwerking in 1 project
Samenwerking in 2 projecten
Samenwerking in 3-4 projecten
Samenwerking in 5-7 projecten
Samenwerking in 8-10 projecten
Samenwerking in >10 projecten

Figuur 1. Structuurweergave Vlaams Innovatienetwerk 2000-20106

D

A
B

C

Actoren

6 Om de visualisatie van Overheid
de netwerkstructuur van het gehele VIN
Bedrijf
(2000-2010) te verduidelijken,
zijn in deze afbeelding onderwijsGroep van bedrijven
instellingen weergegeven
op niveau van de organisatie en niet op
Onderwijsinstelling
Onderzoeksinstelling
het niveau van faculteiten.
In Figuur 30 in bijlage 1 is dezelfde
Collectief centrum
afbeelding weergeven waarin
onderwijsinstellingen wel op faculVereniging/federatie
Cl usters
teitsniveau zijn meegenomen.

Lijnen
Samenwerking in 1 project
Samenwerking in 2 projecten
Samenwerking in 3-4 projecten
Samenwerking in 5-7 projecten
Samenwerking in 8-10 projecten
Samenwerking in >10 projecten

Onbekend
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Tabel 2. # organisaties in het netwerk7
Actoren
Overheid
Bedrijf
Groep van bedrijven
Onderwijsinstelling
Onderzoeksinstelling
Collectief centrum
Vereniging/federatie
Clusters
Onbekend

7
58 8
1
86 9
32
13
57
5
81

Tabel 3. Intensiteit van samenwerkingsrelaties
Intensiteit

#

1.0

1041

2.0

187

3.0

64

4.0

46

5.0

17

6.0

11

aantal projecten dat per jaar is gestart11. De sterke stijging van het aantal projecten in 2002 is te herleiden to
het eerste VIS-besluit dat dateert van mei 2002.12
Ook is aan interviewrespondenten gevraagd hoe zij
het VIN zien; waar volgens hen het VIN uit bestaat en
welke functies dat geheel heeft. De onderstaande resultaten zijn zodoende nadrukkelijk percepties van het
netwerk.
De interviewresultaten hebben geen eenduidig beeld
van de structuurafbakening van VIN en evenmin van
de functie(s) ervan. Uit de online vragenlijst blijkt dat
ongeveer 12% van de onderzoekers en adviseurs niet
bekend is met de term ‘Vlaams Innovatienetwerk’.
Met name onderzoekers en adviseurs van onderwijsinstellingen geven aan onbekend te zijn met deze term
(27%). In de ogen van interviewrespondenten bestaat
er niet één VIN. Dat is ook niet vreemd, aangezien IWT
zelf geen harde doelstelling heeft gedefinieerd voor het

7.0

9

8.0

7

9.0

1

10.0

6

Jaar

11.0

1

2000

13

12.0

1

2001

30

13.0

1

2002

90

14.0

1

2003

125

15.0

1

2004

113

rol in het netwerk innemen, komt later in dit hoofdstuk
aan bod.7 De dichtheid8van9het netwerk is 1,23%.10
In Figuur 1 zijn alle projecten weergegeven die vanaf
het jaar 2000 gestart zijn. Waar in 2000 slechts dertien IWT-projecten gestart zijn, is dit aantal gegroeid tot
130-160 per jaar. Tabel 4 geeft een overzicht van het

Tabel 4. Gestarte projecten per jaar
Aantal

2005

99

2006

132

2007

160

2008

130

2009

142

2010

24

Tabel 5. Type projecten

7 De typologie is bepaald aan de hand van de administratieve data
(bron: IWT).
8 Het is voor bedrijven niet toegestaan om deel te nemen aan IWTprojecten (met uitzondering van SBO). Dat er toch 58 bedrijven
deelnemen aan het VIN heeft diverse redenen. Allereerst waren
de regels voor deelname van bedrijven tot 2003 anders (in oudere projecten kunnen derhalve wel bedrijven meegenomen zijn).
Daarnaast participeren nog steeds bedrijven in IWT-projecten,
maar deze bedrijven zijn veelal private onderzoekscentra (zoals
OCAS), voorlichtingscentra (zoals Proefcentrum Hoogstraten) en
entiteiten opgericht door een groep van bedrijven die als zodanig participeren in IWT-projecten (zoals Benelux Game Initiative
vzw).
9 Faculteiten zijn geteld als losse entiteiten.
10 De dichtheid (δ) van een netwerk kan berekend worden door het daadwerkelijke aantal relaties (L) te delen door het maximaal aantal relaties dat mogelijk is
in het netwerk (g = aantal nodes in een netwerk):
.
L
2L
d =
=
g ( g −1) / 2
g ( g −1)

Ofwel: van alle mogelijke relaties (volledig verknoopt netwerk), is
1,23% daadwerkelijk aanwezig.
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Aantal

Aantal

Gemiddeld aantal

projecten

relaties

relaties per projecttype

TBM

40

223

5,58

LO

242

394

1,63

SBO

121

853

7,05

TETRA

179

214

1,20

VIS-TIS

145

202

1,39

VIS-CO

136

244

1,79

VIS-TD

169

271

1,60

VIS-RIS

18

106

5,89

VIS-SW

6

73

12,17

VIS-CP

312

23

7,67

11 Van één project was de startdatum niet bekend en deze is dan
ook niet meegenomen in dit overzicht.
12 Een aantal competentiepolen is rechtstreekds door het kabinet
benoemd. Deze gevallen komen niet voor in de administratieve
netwerkdata.

netwerk (alleen voor de onderliggende programma’s).
VIN is daarnaast continue in beweging: nieuwe organisaties ontstaan, partijen nemen andere posities in
het netwerk in of relaties veranderen (meer of minder
samenwerking binnen en buiten IWT-projecten). Het
VIN is volgens sommige interviewrespondenten een
label voor een set van netwerken binnen het Vlaamse
innovatiesysteem met hun verschillende functies. Het
is immers onmogelijk om alle honderden adviseurs te
kennen die volgens de bovenstaande definitie van IWT
behoren tot hetzelfde netwerk.
2.3.1 Subnetwerken
Volgens de surveyrespondenten (41%13) krijgt samenwerking vorm in subnetwerken waar een gemeenschappelijke deler bestaat (technologie – doelgroep/
sector – toepassing – type organisatie). Dat is waar
men complementaire kennis haalt om vragen van bedrijven zo goed mogelijk te beantwoorden. Ook hebben de meeste onderzoekers en adviseurs binnen het
VIN zicht op de expertise in de niches waar zij zelf opereren. Zicht op expertise van het grote geheel wordt in
veel gevallen gemist (Figuur 2). Naar mate men meer
ervaring heeft in het uitvoeren van onderzoek voor
– of adviseren van – bedrijven, verkrijgt men echter
wel steeds meer zicht op de expertise bij de andere
organisaties binnen het VIN. Zo geeft 62% van de surveyrespondenten met minder dan twee jaar ervaring
aan geen goed overzicht te hebben van de expertises
in het netwerk, in tegenstelling tot slecht 19% van de
respondenten met meer dan tien jaar ervaring.
Figuur 2. Zicht op expertise en aanbond binnen het VIN: voornamelijk zicht op de eigen subnetwerken (N=230)
27,0%

21,7%

18,3%

33,0%

Goed globaal overzicht van gehele netwerk
Vooral goed zicht op expertise binnnen de
subnetwerken
Tot op zekere hoogte zicht op expertise binnen
de subnetwerken, daarbuiten nauwelijks
Geen goed overzicht van expertise in het
netwerk
13
Bijna de helft (48%) van de surveyrespondenten beantwoordt de vraag over het bestaan van clusters met ‘Weet ik niet’.

Het meest erkende type subnetwerk is thematisch van
aard: rondom een technologie(-ontwikkeling) of sector
zijn partijen14 actief die samenwerken in IWT-projecten
en ook daarbuiten bouwen op elkaars kennis en netwerken. Die netwerken kunnen geformaliseerd zijn,
zoals Food Gate15, maar dat is niet noodzakelijk. Zo
bleek ook uit de survey. In de online vragenlijst is gericht aan VIN-onderzoekers en adviseurs gevraagd in
welke subnetwerken zij zitten en welke andere organisaties daar onderdeel van uit maken16. Respondenten
noemen subnetwerken rondom (i) een concreet project (o.a. Pack4Food), (ii) een formeel samenwerkingsverband (o.a. VLOOT), (iii) een organisatietype (Kleine
VIS’sen, universiteiten, SOC’s), (iv) een organisatorisch
vraagstuk (intellectueel eigendom, ORKA), (v) een sector (landbouw, chemie, hout- en meubelsector, etc.),
(vi) een regio, (vii) een generiek thema (innovatie) of
(viii) een specifiek thema (zoetwaren, oppervlaktetechnologie, industriële biotechnologie, lastechniek, MR
beeldverwerking, etc). De antwoorden kunnen samengebracht worden tot dertien thematische clusters:
voeding, energie & milieu, design, materialen, textiel,
manufacturing, ICT, coatings, landbouw, mechatronica, (bio)medisch en bouw. Hierbij kunnen voeding,
landbouw en (bio)medisch als meer geïsoleerde subnetwerken worden beschouwd. Dit in tegenstelling tot
de overige thematische clusters, waar duidelijker overlap is tussen de verschillende thema’s.
Waar zowel de interview- als surveyrespondenten aangeven dat het VIN uit subnetwerken bestaat, is dat niet
uit Figuur 1 op te maken. Het netwerk ziet er heel verweven uit. Maar zoals weergegeven in Tabel 3, bestaat
het overgrote deel van het netwerk uit relaties met een
waarde 1. Oftewel: het netwerk is voornamelijk opgebouwd uit samenwerkingsverbanden tussen organisaties die enkel in één project samenwerken. Door dit
groot aantal relaties lijkt het netwerk heel verknoopt
(dense). Maar verondersteld kan worden dat clustering
optreedt rondom sterke, hechte relaties. Relaties dus,
14
Collectieve centra, onderzoeksgroepen van universiteiten
en hogescholen, competentiepolen, afdelingen van strategische
onderzoekscentra, TAD’s et cetera.
15
Food Gate is een samenwerkingsverband, geïnitieerd
door de competentiepool Flanders’ FOOD, waaraan 11 lopende
TIS- en TD-initiatieven meedoen. Deze initiatieven zijn allemaal
gericht op de voedingsindustrie (in brede zin: incl. verpakking
e.d.). De adviseurs, ongeveer 25, werken intensief samen. Zij
bespreken voortgang en insteek van projecten en werken waar
mogelijk samen aan de organisatie van seminaries. Food Gate is
nog een uitzondering in de zin dat er verder geen ‘formele’ subclusters bestaan.
16
Respondenten konden hier enkel aangeven of hun belangrijkste partners (maximal 5 antwoorden mogelijk) ook in de
subnetwerken zitten.
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die gevormd worden door de uitvoering van meerdere
gezamenlijke projecten. Daarom is hetzelfde netwerk
als gevisualiseerd in Figuur 1 geanalyseerd, maar nu
zonder de relaties die maar één gezamenlijk project
vertegenwoordigen17. Echter, ook uit deze analyse
blijkt dat er nauwelijks clusters binnen het netwerk te
zien/herkennen zijn. Het netwerk blijft zeer verweven
met daarbinnen een aantal centrale organisaties die
zorgen voor sterke concentratie.
De verscheidenheid van clusters is een deel van de
verklaring waarom op basis van projectadministratie
geen clustering waargenomen wordt (zie boven). De
subnetwerken lopen allemaal door elkaar en zijn van
een andere orde. Daar komt bij dat sommige clusters,
zoals genoemd door de surveyrespondenten, omvangrijk zijn. De data uit de vragenlijst laat maar een klein
deel van de werkelijkheid zien (omdat respondenten
beperkt waren in het noemen van het aantal clusters
en deelnemers): sommige subnetwerken bestaan uit
meer dan 10 organisaties (o.a. bouw, energie & milieu en design) en sommige organisaties zitten in meer
dan 25 van de genoemde specifieke netwerken (Sirris,
Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Gent).
2.3.2 Netwerkvorming: een volledig verknoopt netwerk is niet nodig
Aansluitend op het onderwerp van subnetwerken binnen het VIN, maken interviewrespondenten onderscheid tussen actieve en passieve netwerkvorming.
Actieve netwerkvorming vindt in hun ogen voornamelijk plaats in de subnetwerken: men gaat gezamenlijk
een project opstarten en vanuit die activiteit bedrijven
ondersteunen. Passieve netwerkvorming gebeurt tussen partijen die niet intensief, op projectbasis, met
elkaar samenwerken, maar wel elkaars competenties
leren kennen (bijv. via presentaties, sessies, etc.). Dat
is de basis voor eventuele toekomstige doorverwijzing.
Meerdere respondenten associëren de term Vlaams
Innovatienetwerk vooral met die laatstgenoemde
component: het geheel van tools (met name www.
innovatienetwerk.be, maar ook opleidingsactiviteiten
en netwerkbijeenkomsten) om nieuwe relaties op te
doen of kennis te maken met expertise van anderen.
Verschillende respondenten geven aan juist van deze
component van het VIN nauwelijks gebruik te maken
(zie 3.1). Het Vlaamse innovatienetwerk percipiëren
en gebruiken zij eerder als sociale context voor innovatieactiviteiten. Voor sommige respondenten betekent
17 Zie bijlage 1, Figuur 31, voor de weergave van dit netwerk.
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die sociale context ook: relaties buiten de kaders van
IWT-financiering.
Het VIN is in de ogen van interviewrespondenten dus
niet een volledig verknoopt netwerk waarin iedere adviseur elkaar kent en onderling intensief samenwerkt.
Die actieve houding is zichtbaar in verschillende subnetwerken (met verschillende gemeenschappelijke
delers). Ook de functie van personen en organisaties
binnen het netwerk hoeft niet gelijk te zijn. Zeker als
er geen sprake is van een volledig verknoopt netwerk,
is het wel belangrijk dat er hubs bestaan. Deze centrale spelers hebben relatief veel relaties en kunnen
gemakkelijk schakelen tussen contacten18. Zij zijn in
staat om andere partijen met elkaar in contact brengen (zowel binnen het netwerk – tussen adviseurs/
VIN-leden – als tussen een bedrijf met een nood en
een VIN-lid). Het is in die context dan ook noodzakelijk
dat bedrijven – bij voorkeur via de hubs – aangesloten worden op het VIN. Ofwel: het VIN, zoals IWT voor
ogen heeft, kan alleen functioneren als het netwerk
verbonden is met de bedrijven als klanten. De hypothese van een interviewrespondent, conform principes van de netwerktheorie (zie o.a. Barabasi, 200319)
voor een praktische uiteenzetting), is dat bedrijven
niet alle spelers in het netwerk hoeven te kennen.
Zij moeten daarentegen wel aangesloten zijn op het
netwerk. De relaties tussen de VIN-leden, als in een
back-office constructie, fungeren dan als pijplijn voor
kennis of worden gebruikt om het bedrijf naar de juiste
partij door te verwijzen. Bedrijven moeten ergens een
ingang hebben; een vertrouwenspersoon waar zij met
hun vraag terecht kunnen.
2.3.3 Afbakening van organisaties en projecten in
het VIN
Daarnaast is het nog de vraag welke partijen tot het
VIN behoren. De meningen van respondenten blijken
verdeeld te zijn. Sommige interviewrespondenten zien
alle uitvoerende organisaties (initiatie en uitvoering
van onderzoek, advies en stimulering) van door IWT
gesteunde projecten als VIN-leden. Anderen zijn van
mening dat alleen organisaties daartoe behoren die
direct gefinancierd worden door IWT, hetgeen betekent
dat clusters, sectororganisaties, universiteiten, hogescholen en strategische onderzoekscentra formeel
niet tot het VIN behoren. Binnen universiteiten (en
18 In paragraaf 2.3.4 wordt besproken welke organisaties op dit
moment een centrale rol spelen in het VIN en dus mogelijk een
belangrijke hub-functie vervullen.
19 Barabasi, A-L (2003). Linked. How Everything Is Connected to
Everything Else and What It Means. New York: Plume.

sommige hogescholen) bestaan er daarnaast Technology Transfer Offices (TTO’s). Zijn dat knooppunten die
vanuit een intermediaire werking in het Vlaamse innovatienetwerk participeren? De meeste interviewrespondenten van Vlaamse universiteiten (TTO’s) geven
juist aan dat voor hen de netwerking gaat om samenwerking tussen bedrijven en docenten/onderzoekers/
professoren. Veel van die contacten gaan niet via het
TTO. In tegenstelling tot andere intermediaire organisaties, zoals de innovatiecentra, is het startpunt van
de TTO’s voornamelijk universitaire kennis - hoe kunnen we die kennis valoriseren? – en niet de vraag van
een bedrijf.
Het is dan ook niet zo, dat alle actoren in het netwerk
dezelfde rol hebben. In de elektronische vragenlijst is
aan respondenten gevraagd welke rol hun organisatie
heeft in het geheel. Zij konden 100 punten verdelen
over 3 verschillende rollen: (i) kennisopbouwer, (ii)
kennistransferactor (het vertalen en verspreiden van
kennis) en (iii) bedrijfsbegeleider (begeleiden van bedrijven bij het definiëren van een innovatievraag en
het doorverwijzen naar een kennisinstelling). De resultaten zijn weergegeven in een Venn diagram (Figuur
3), zodat de overlap van rollen gevisualiseerd is. Die
overlap blijkt vrij groot te zijn. Met andere woorden:
de meeste VIN-leden ontwikkelen kennis, weten die
kennis naar de doelgroep te brengen én begeleiden
bedrijven in het beginstadium van hun innovatieproces. VIN-leden die deze rollen zichtbaar verenigingen
in één organisatie, zijn bijvoorbeeld collectieve centra.
Er zijn ook organisaties die enkel kennis opbouwen
(onderwijsinstelling en overige kennisinstelling) en enkel bedrijven begeleiden (innovatiecentra); er is geen
respondent die aangeeft dat zijn of haar organisatie
zich louter bezig houdt met kennisvertaling. De rol van
kennisvertaler – zo volgt ook uit de figuur – is goed te
combineren met een profiel van kennisopbouw enerzijds en bedrijfsbegeleiding anderzijds.
Bovendien kan er een onderscheid gemaakt worden
tussen verschillende type projecten die het VIN rijk is
(TBM, LO, SBO, TETRA, VIS-TIS, VIS-CO, VIS-TD, VIS-RIS,
VIS-SW en VIS-CP). Respondenten maken vooral een
duidelijk onderscheid tussen pure onderzoeksprojecten en meer kennisverspreidingsprojecten. Het netwerk zoals weergeven in Figuur 1 is echter opgebouwd
uit al deze verschillende type projecten (cumulatief).
Tabel 5 geeft een overzicht van het aantal projecten
en aantal relaties per programma. Opvallend is dat er
niet enkel een grote variatie zit in het aantal projecten

Figuur 3. Venn diagram: rolverdeling van organisaties in het VIN
(N=228)
A+B
(9,8%)

B+C
(6,7%)

A
(0,9%)
A+B+C
(79,5 %)

A+C
(1,8%)

C
(1,3%)

Legenda
A = Kennisopbouwer [de organisatie neemt enkel
deze rol in binnen het VIN en geeft dan ook een
score 100% op bij de vraag in de survey]
B = Kennistransferactor [de organisatie neemt
enkel deze rol in binnen het VIN en geeft dan ook
een score 100% op bij de vraag in de survey]
C = Bedrijfsbegeleider [de organisatie neemt
enkel deze rol in binnen het VIN en geeft dan ook
een score 100% op bij de vraag in de survey]
Combinaties van A, B en C = organisaties nemen
meerdere rollen in binnen het VIN en hebben de
punten dan ook verdeeld. Vanzelfsprekend
betekent een combinatie van 2 letters (AB, AC
en BC) dat de organisatie 2 rollen heeft. De
combinatie van A, B én C komt ook voor
(middelste deel van het Venn diagram)

per type, maar ook in het gemiddelde aantal relaties
per projecttype. Over het algemeen kan gesteld worden dat programma’s met een focus op onderzoek
gemiddeld uit meer samenwerkingspartners bestaat.
Met name SBO kan door haar grote aantal relaties mogelijk een sterke invloed hebben op de structuur van
het netwerk. Dit terwijl respondenten aangeven dat
SBO-projecten het verst van het VIN afstaan. Vandaar
dat we de structuurbeschouwing van het VIN verder
opgesplitst hebben naar projecten met een focus op (i)
onderzoek en (ii) kennisverspreiding, om te kijken of er
duidelijk verschillen ontstaan in de twee type netwerken. Hierbij vallen de projecten SBO, TBM, LO en VISCO onder categorie ‘onderzoek’ en vallen de projecten
TETRA, VIS-TIS, VIS-TD, VIS-RIS onder ‘kennisverspreiding’. In Figuur 4 en Figuur 5 zijn deze twee netwerken
weergegeven (zie Figuur 32 en Figuur 33 in bijlage 1
voor de vergrootte versie van deze figuren). Het is opvallend dat beide netwerken zeer verweven zijn. De
dichtheid van de twee netwerken is hoog, 3,42% voor
het netwerk met onderzoeksprojecten en 2,96% voor
het netwerk met kennisverspreidingsprojecten. Ook is
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Figuur 4. Structuurweergave VIN Onderzoeksprojecten20

Figuur 6. Hoe is volgens u de balans tussen kennisopbouw enerzijds en kennisvertaling en -transfer naar bedrijven binnen het VIN
anderzijds? (N=212)

9,9%

34,0%

29,2%

Figuur 5. Structuurweergave VIN Kennisverspreidingsprojecten21

26,9%
De nadruk ligt op kennisopbouw

de gemiddelde intensiteit van relaties – het aantal gezamenlijke projecten - nagenoeg gelijk: respectievelijk
1,95 en 1,72. Tevens nemen in beide netwerken onderwijsinstellingen, specifiek universiteiten, de meest
centrale positie in.20
Uit bovenstaande figuren is wel op te maken dat het
onderzoeksnetwerk in termen van aantal organisaties
en samenwerkingsrelaties in absolute zin groter is dan
het kennisverspreidingsnetwerk. Toch ligt de nadruk
van het VIN in de ogen van de surveyrespondenten
meer op kennisvertaling en –transfer (zie Figuur 6).
Verklaring kan, wederom, gevonden worden in het feit
dat SBO uit veel projecten en deelnemers bestaat,
maar dit programma verder afstaat van de kern van
het VIN.21
De interviewrespondenten geven ook aan dat de insteek van programma’s van IWT sterk bepalend is voor
welke organisaties (en divisies/vakgroepen) daarbinnen meedoen; zodoende ook voor wie het VIN vormen.
Meest voor de hand liggende voorbeeld is het criterium dat de VIS-projecten enkel aangevraagd mogen
worden door een samenwerkingsverband. Maar daarnaast zijn de meeste programma’s (zoals TD, TIS, CO,
TETRA en competentiepolen) sterk gericht op economische finaliteit. Het gaat dan om valorisatie in termen
20 Onderwijsinstellingen zijn op organisatieniveau weergegeven
21 Onderwijsinstellingen zijn op organisatieniveau weergegeven
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Er is een goede balans tussen kennisopbouw
en kennisvertaling en -transfer
De nadruk ligt op kennisvertaling en
-transfer
Weet ik niet

van te creëren economische waarde bij – in eerste
instantie Vlaamse – bedrijven. Voorstellen met een
primair maatschappelijke insteek komen zodoende
veel minder gemakkelijk door de selectie. Vooral interviewrespondenten van universiteiten en hogescholen
geven dit aan: zij zien potentie in het naar de markt
brengen van hun kennis voor het oplossen van maatschappelijke problemen, maar stuiten op het criterium
van economische finaliteit. Ook geven enkelen van
hen aan dat het vooral de bètatechnische departementen zijn die meedoen met IWT-projecten. Sociaalwetenschappelijke departementen maken minder
vaak deel uit van het VIN.
Tabel 6 geeft een overzicht van de verschillende type
organisaties en in welke mate zij in de diverse type
projecten voorkomen. Hieruit valt bijvoorbeeld op
te maken dat SBO primair wordt uitgevoerd door onderwijsinstellingen, VIS-CO door collectieve centra en
clusterorganisaties vooral actief zijn in de uitvoering
van VIS-TD en VIS-TIS.
2.3.4 Centrale actoren
Daarnaast is het interessant om te kijken welke (type)
organisaties op basis van de projectdata een centrale

Tabel 6. Overzicht van aantal organisaties per projecttype
LO

SBO

TBM

VIS-CO

VIS-CP

VISSIS

VIS-SW

VIS-TD

VIS-TIS

VIS-

TETRA

HAALB

22

Overheid

1

4

0

0

0

11

2

0

4

0

0

Bedrijf

35

28

1

22

2

2

0

6

11

3

2

Groep van bedrijven

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Onderwijsinstelling

185

356

69

51

1

0

5

30

27

8

285

Onderzoeksinstelling

169

54

4

14

0

0

5

27

14

3

12

Collectief centrum

0

1

0

139

1

0

1

108

41

2

12

Vereniging/federatie

6

5

0

22

4

20

7

40

79

12

6

Clusters

0

0

0

4

1

0

2

21

14

1

0

Onbekend

6

42

57

9

0

10

7

24

27

5

15

rol innemen in het netwerk. In bijlage 1, Tabel 17 tot
en met Tabel 20, staan de top 20 centrale organisaties vermeld, gebaseerd op de vier centraliteitsmaten
zoals genoemd in kadertekst 1. Hierbij is steeds de
top 20 weergegeven van het gehele Vlaamse Innovatienetwerk, het netwerk van 2003, 2006 en 2009 en
tevens het netwerk van de afgelopen 5 jaar (cumulatief) en 3 jaar (idem). Hieruit blijkt dat de meest centrale organisaties hoofdzakelijk onderwijsinstellingen
zijn, met name KU Leuven en Universiteit Gent. Uitzondering hierop volgt uit het netwerk in 2006, waar de
twee onderzoeksinstellingen IMEC en VITO de meest
centrale rol spelen.
Om te controleren of onderwijsinstellingen inderdaad
de meest centrale rol spelen in het netwerk van IWT
projectuitvoeringen, en dat KU Leuven en Universiteit
Gent niet de uitzondering zijn op de regel, zijn ook de
gemiddelde centraliteitsmaten berekend per type organisatie. Doordat22 het netwerk zeer verweven is, zijn
de verschillen tussen de netwerkmaten klein. Zo zal
een organisatie die met veel organisaties samenwerkt

(hoge degree), ook een kortere padlengte hebben tot
alle andere actoren in het netwerk (closeness). Oftewel: doordat alle organisaties in het netwerk nauw verbonden zijn met elkaar, zijn de verschillende centraliteitsmaten onderling hoog gecorreleerd. In Tabel 723
komt duidelijk naar voren dat onderwijsinstellingen de
meest centrale rol spelen in het netwerk. Zij scoren
op alle vier de centraliteitsmaten hoog. Bij betweenness centraliteit wordt gekeken naar het aantal ‘kortste paden’ tussen alle actoren in het netwerk – en in
hoeveel gevallen die paden (gemiddeld) lopen via de
verschillende type partijen, zoals opgenomen in Tabel
7. Ondanks dat onderwijsinstellingen (m.n. door de relaties van KU Leuven en Universiteit Gent) gemiddeld
de meeste relaties hebben (zie degree waarden), lopen korte paden vaker via collectieve centra (veruit de
hoogste betweenness centraliteit). Dat geeft aan dat
universiteiten en hogescholen weliswaar in veel projecten worden betrokken vanwege hun expertise – en
derhalve centrale posities in het netwerk innemen -,
maar dat collectieve centra eerder in een ‘makelaars-

Tabel 7. Gemiddelde centraliteitswaarde van het VIN (2000-2010) per type organisatie
Betweenness

Degree

Eigenvector

Closeness

120,35

4,83

0,010

8,63

Bedrijf

6,14

4,35

0,019

9,09

Groep van bedrijven

0,00

2,00

0,013

9,13

Onderwijsinstelling

639,86

16,38

0,067

10,54

Onderzoeksinstelling

383,33

10,03

0,042

9,83

Collectief centrum

834,56

11,50

0,040

9,74

Vereniging/federatie

134,00

6,41

0,019

8,40

Clusters

226,56

10,00

0,043

10,13

Overheid

constructie’ optreden.
22 Voor iedere regio is inmiddels een aparte vzw opgericht (de regionale innovatiecentra).

23	Zie tabel 10 tot en met Tabel 13 in bijlage 1 voor gedetailleerde data.
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Tabel 8. Top 3 centrale organisaties per type organisatie in het hele netwerk

Onderwijsinstelling

Onderzoeksinstelling

Betweenness

Degree

Eigenvector

Closeness

1

KULeuven, Fac. ENG

KULeuven, Fac. ENG

KULeuven, Fac. ENG

KULeuven, Fac. ENG

2

Ugent, Fac. FBW

UGent, Fac. FBW

UGent, Fac. WE

UGent, Fac. FBW

3

KULeuven, Fac. BIW

UGent, Fac. FIRW

UGent, Fac. FBW

UGent, Fac. WE

1

VITO

VITO

VITO

VITO

2

IMEC

IMEC

IMEC

IMEC

3

ILVO - Eenheid PLANT

POVLT

Von Karman Institute

VIB

for Fluid Dynamics (VKI)
Collectief centrum

Clusters

1

Centexbel

WTCB

2

WTCB

Centexbel

SIRRIS

SIRRIS

3

SIRRIS

SIRRIS

Centexbel

Centexbel

1

CLUSTA vzw

VKC

VKC

VKC

2

VEI

VEI

VEI

VEI

3

VKC

CLUSTA vzw

CLUSTA vzw

CLUSTA vzw

Naast onderwijsinstellingen nemen zodoende ook onderzoeksinstellingen, collectieve centra en clusters
een centrale positie in het netwerk in. Doordat deze
organisaties echter niet in de top 20 voorkomen, is in
Tabel 8 naast de top 3 centrale onderwijsinstellingen
tevens de top 3 van meest centrale onderzoeksinstellingen, collectieve centra en clusters gepresenteerd
voor het gehele VIN (2000-2010)24 . Ook hier is zichtbaar dat, door de hoge verwevenheid van het netwerk,
dezelfde organisaties het meest centraal zijn, ongeacht de centraliteitsmaat. Voor de onderwijsinstellingen zijn dat KU Leuven, voornamelijk de faculteiten
Ingenieurswetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, en UGent, met name de faculteiten Bioingenieurswetenschappen en Wetenschappen. Van de
onderzoeksinstellingen zijn VITO en IMEC het meest
centraal. Centexbel, WTCB en SIRRIS zijn de meest
centrale collectieve centra en wat betreft de clusters
geldt dat voor CLUSTA, VEI en VKC.
Bovenstaande gegevens laten enkel zien welke partijen op basis van projectdata een centrale rol spelen
in het VIN. Centraal in de zin dat zij met veel andere
organisaties samenwerken in de uitvoering van IWTprojecten en linking pins vormen tussen meerdere projecten. Wat die analyse niet oplevert, is inzicht in de
verklaring van centraliteit binnen het VIN: welke partij
is sterk in het initiëren van projecten (maar heeft in de
uitvoering een minder grote rol)? Wie denkt met IWT
mee over verdere, strategische ontwikkeling van het
VIN? Welke partij is minder betrokken bij de uitvoering
van projecten, maar heeft wel intensief contact met
24 Zie bijlage 1, Tabel 14 tot en met Tabel 16 voor de top 3 centrale
organisaties van het VIN 2003, 2006 en 2009.
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WTCB

WTCB

bedrijven – die feitelijk buiten het netwerk, als klanten,
gepositioneerd zijn?
Vandaar dat VIN-leden zowel tijdens de interviews als in
de online vragenlijst gevraagd zijn welke organisaties
zij als centraal beschouwen binnen het VIN. Zoals verwacht verschillen de genoemde centrale organisaties
per respondent. Immers, zoals eerder beschreven geven de meeste personen aan dat zij goed op de hoogte
zijn van organisaties die voor hen relevant zijn, maar
niet alle organisaties binnen het VIN (kunnen) kennen.
Hierdoor zullen VIN-leden vooral die organisaties als
centraal beschouwen als zij voor hen belangrijk zijn.
Toch worden door VIN-leden veelal dezelfde redenen
genoemd om organisaties als centraal te beschouwen.
Uiteraard hoeven organisaties niet aan ál deze eigenschappen te voldoen; de eigenschappen moeten als
afzonderlijke determinanten worden gezien. Bij de ene
organisatie is bijvoorbeeld vooral de technologische
expertise een verklaring voor hun centrale positie, terwijl een andere organisatie kleiner is, maar dichter –
gezien afhankelijkheid van financiering – bij IWT staat.
Een combinatie van eigenschappen komt natuurlijk
wel veel voor, maar is geen vereiste. Zo blijkt uit de
interviewronde. Vooral de eigenschappen van de verschillende type organisaties zijn bepalend of een partij
een centrale speler in het VIN is of juist niet.
Allereerst kunnen centrale organisaties hun positie
verwerven omdat zij een duidelijke taak hebben binnen het VIN. Zo worden de innovatiecentra als centrale
speler van het VIN beschouwd. Zij hebben de primaire
taak bedrijven naar de juiste organisaties door te verwijzen. Zij zijn de frontoffice voor bedrijven die niet weten welke organisatie hun vraag kan beantwoorden.

Een andere reden voor een centrale positie in het netwerk, is een duidelijke taak van de organisatie door
in een specifiek domein te opereren. Zo kan een organisatie specifieke kennis in huis hebben of toegang
hebben tot een specifieke doelgroep. Doordat het VIN,
in de perceptie van de VIN-spelers, bestaat uit diverse
subnetwerken, verwerven organisaties die binnen een
subnetwerk een duidelijke taak hebben een centrale
positie. Zo zal Centexbel (bijna) altijd een belangrijke
partij zijn voor projecten gerelateerd aan textiel. 95%
van de surveyrespondenten zegt dat complementariteit van expertise ertoe doet bij de selectie van hun
partners.
Het domein waarin organisaties opereren is ook om
een andere reden van invloed op de centraliteit van
een organisatie: de kenmerken van de achterbanbedrijven. Een organisatie met een hoogtechnologische
doelgroep heeft veelal een centrale positie in het netwerk. Dit komt omdat zij, zoals elke organisatie, hun
achterbanbedrijven verder willen brengen in het innovatieproces. En door de hoogtechnologische doelgroep is hiervoor een actievere houding binnen het VIN
nodig. In 13% van de gevallen is de doelgroep van een
organisatie een bepalende factor bij de partnerselectie (online vragenlijst).
Ook belangrijk voor de centraliteit van organisaties
in het VIN is de afhankelijk van IWT-financiering
(meestal kleinere organisaties). Organisaties die voor
een aanzienlijk deel afhankelijk zijn van IWT zullen
een meer centrale rol spelen in het netwerk. Voor het
bestaansrecht van de organisatie zullen zij actief in
het VIN moeten participeren. Organisaties die daarentegen meer via andere (niet subsidie-)kanalen samenwerking initiëren, hebben het VIN minder nodig en
zullen daardoor een lagere centraliteit hebben.
Tenslotte speelt de omvang van organisaties een rol.
Grotere partijen kunnen meer voorstellen indienen en
hebben meer capaciteit om projecten daadwerkelijk uit
te voeren. Daar komt bij dat de organisatie van grote
partijen er op ingesteld is dat zij op strategisch niveau
meedenken met IWT (bijvoorbeeld door de aanstelling
van een business development manager). Bij kleinere
organisaties ontbreekt veelal de capaciteit om dat te
doen. De omvang van een organisatie maakt die partij
echter niet zozeer aantrekkelijker als partner voor anderen: slechts in 4% van de gevallen deed omvang bij
partnerselectie er toe.
Het is dan niet verwonderlijk dat de volgende organi-

saties door interviewrespondenten beschouwd worden
als centrale spelers binnen het VIN: Innovatiecentra,
Sirris, Centexbel, WTCB, Vito, CLUSTA, Agoria, FMTC,
Flanders’ FOOD, de universiteiten de Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Gent en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven25.
Naast de kenmerken van de diverse organisaties binnen het VIN zijn ook de persoonlijke karakteristieken
(van de manager, directeur of ander gezichtsbepalend
persoon) van doorslaggevend belang of organisaties
centraal in het netwerk komen te liggen.
Centrale organisaties hebben veelal een persoon als
drijvende kracht achter de organisatie; centrale partijen hebben ‘een gezicht’. Deze persoon, bijvoorbeeld
de directeur of business development manager, vertegenwoordigt de organisatie op evenementen, heeft een
groot persoonlijk netwerk en kan gemakkelijk nieuwe
relaties initiëren. Hieraan gerelateerd wordt aangegeven dat een ‘persoonlijke klik’ belangrijk is voor het
bestaan van langdurige samenwerkingsrelaties.
Tenslotte is een open houding belangrijk. Samenwerking komt alleen tot stand als partijen zich openstellen.
Ze moeten inzien dat ze niet alleen hun eigen kennis
inbrengen, maar – minstens zo belangrijk – erkennen
dat de inbreng van anderen hen ook verder helpt. Centrale organisaties binnen het VIN kunnen niet bestaan
zonder die open houding.
Door de jaren heen zien interviewrespondenten wel
verschuivingen van posities in het netwerk optreden.
Dat wil zeggen dat sommige organisaties een meer
centrale positie in het VIN verkrijgen en andere organisaties juist minder. Deze veranderingen zijn veelal
terug te leiden naar bovengenoemde eigenschappen
van centrale organisaties; de aanstelling van een
nieuwe directeur, verschuiving van IWT-financiering et
cetera. De posities van universiteiten en hogescholen
is eveneens aan het veranderen, zo vinden sommige
interviewkandidaten (niet iedereen deelt die mening).
Zij valoriseren in toenemende mate hun academische
kennis. Sommige interviewkandidaten geven wel aan
dat deze onderzoeksinstellingen toch (nog steeds) een
sterke focus hebben op onderzoek en kennisopbouw;
in mindere mate op verspreiding van kennis. Dat heeft
niet alleen te maken met hun kerncompetentie/business, maar ook met de betere aansluiting die andere
partijen (bijvoorbeeld collectieve centra en innovatiecentra) hebben met bedrijven.
25 Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat het de vraag is of
universiteiten gezien kunnen/moeten worden als VIN-leden.
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Hoewel in deze paragraaf uiteengezet is welke organisaties (volgens interviewrespondenten) centrale spelers zijn, is het noodzakelijk om te benadrukken dat
niet ieder VIN-lid per se zo’n centrale speler hoeft te
zijn. Dat is overbodig. Eerder hebben wij al vermeld
dat een netwerk met de juiste scharnieren, de hubs,
voldoende is.

Figuur 9. Structuurweergave Vlaams Innovatienetwerk 2009

2.3.5 Dynamiek: verschuivingen over de jaren heen
Om de dynamiek van het Vlaamse Innovatienetwerk
te analyseren is tenslotte voor drie perioden het netwerk bekeken, te weten 2003, 2006 en 2009. Deze
netwerken zijn gevisualiseerd in respectievelijk Figuur
7, Figuur 8 en Figuur 9. In Figuur 1 is het netwerk geplot voor de jaren 2000-2010. Dat is een cumulatieve
weergave en daardoor erg dicht (en minder overzichtelijk26). Om de duidelijkheid te vergroten zijn in de jaarweergaven (2003-2006-2009) organisaties die niet
verbonden zijn met het netwerk, dus organisaties die
enkel individueel projecten uitvoeren, niet opgenomen
in de figuren.
Figuur 7. Structuurweergave Vlaams Innovatienetwerk 2003

Zoals uit de drie netwerkvisualisaties duidelijk wordt,
zijn de organisaties in het netwerk steeds meer met
elkaar verbonden. Althans, partnering in de uitvoering
van IWT-projecten neemt toe. Figuur 10 illustreert dat
ook27. Het netwerk in 2003 heeft het meest aantal
projecten met maar één organisatie; deze zijn in de
visualisatie niet meegenomen. In de jaren daarna is
het zwaartepunt verlegd naar projecten met meer organisaties. Als gevolg is het netwerk meer verweven
geworden. Het aantal organisaties dat in een jaar participeert in IWT-projecten is in de laatste jaren gestabiliseerd: van 86 organisaties in 2003, 132 organisaties
in 2006 en 137 organisaties in 2009. Kortom, netwerkgroei komt de laatste jaren niet zo zeer van een
toename van actoren, maar van samenwerking tussen
actoren.
Figuur 10. Aantal projecten met x-aantal organisaties in de jaren

Figuur 8. Structuurweergave Vlaams Innovatienetwerk 2006
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26 Voordeel van een netwerkplaatje gebaseerd op meerdere jaren,
is natuurlijk de longitudinale vergelijking. Het is dan mogelijk - zoals in Figuur 1 ook is gedaan - om aan te geven of relaties peristent zijn (niet eenmalig, maar herhalde samenwerking).
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Het aantal projecten per projecttype dat gestart is in
de jaren 2003, 2006 en 2009 is weergegeven in Figuur 11. Aan de hand van deze figuren is bijvoorbeeld
op te maken dat er minder nadruk is komen te liggen
op Landbouwonderzoek, maar dat TETRA na 2003, in
termen van aantal projecten, juist is gegroeid.
27 Het totaal aantal projecten: 194 (2003), 132 (2006) en 142
(2009).

Figuur 11. Aantal projecten per type in de jaren 2003, 2006 en
2009
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WERKING VAN HET VIN

de website en nieuwsbrief worden niet alleen het meest
gebruikt, respondenten zijn over die tools ook het
meest tevreden.

vin-leden zoeken voor de uitvoering van iwt-projecten
partners om zo aan complementaire kennis te komen
en/of het doelgroepbereik te vergroten.

afstemming tussen projecten biedt organisaties de mogelijkheid om synergie te creëren
(efficiëntie, uitwisseling van kennis, et cetera).
Interviewrespondenten geven aan dat verdere,
structurele afstemming gewenst is.

de innovatiecentra zijn actief in doorverwijzing. Zij fungeren in
die zin als front-office: technische vragen komen bij hen binnen
die vervolgens aan andere instellingen worden doorgespeeld.
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WERKING VAN HET VIN

3.1 Gebruik van VIN-tools
Om het VIN optimaal te laten werken, is het nodig
tools in te zetten die VIN-leden faciliteren bij actieve
samenwerking met anderen. IWT ziet graag dat initiatieven uit het veld komen (bottom-up), waarbij IWT
indien nodig ondersteuning biedt. Voorbeelden van
deze bottom-up activiteiten zijn de informatiesessies
die het Innovatiecentrum Antwerpen samen met een
kennisinstelling houdt rond een bepaald thema en de
thematische meetings voor competentiepolen.
IWT heeft daarnaast – voor wat betreft het VIN – een
coördinatieopdracht. De belangrijkste tools die zij inzet zijn de VIN−voor−VIN sessies, www.innovatienetwerk.be, opleidingen voor het VIN, de VIN−nieuwsbrief,
nieuwjaarsreceptie / jaarvergadering en het vinden van
een andere intermediaire organisatie/onderzoekscentrum via de bemiddeling van een IWT−adviseur. Met
name de nieuwsbrief wordt regelmatig tot vaak gelezen door onderzoekers en adviseurs (41%) en ook de
website wordt regelmatig tot vaak bezocht (48%). Van
de andere tools maken de respondenten van de online
vragenlijst minder gebruik (zie Figuur 12).
Opvallend is dat onderzoekers en adviseurs die minder ervaring hebben bij het uitvoeren van onderzoek
voor – of adviseren van – bedrijven ook minder ge-

bruik maken van de VIN-tools. Respondenten die juist
veel ervaring hebben, gebruiken de tools daarentegen
vaker. Ter illustratie: 71% van de onderzoekers en adviseurs met minder dan twee jaar ervaring geeft aan
nooit gebruik te maken van de VIN-voor-VIN sessies,
in tegenstelling tot 38% van de onderzoekers en adviseurs met meer dan tien jaar ervaring. Daarnaast:
medewerkers van organisaties die maar met enkele
organisaties samenwerken (beperkte VIN-inbedding)
maken eveneens minder gebruik van de verschillende
tools. Dit is opmerkelijk, aangezien de tools o.a. ontwikkeld en aangeboden worden om minder prominente organisaties – en diens medewerkers – kennis te
laten maken met het VIN, andere leden en hen te helpen bij partnering; de belangrijkste doelgroep hiervoor
wordt dus minder bereikt.
De website en nieuwsbrief worden niet alleen het
meest gebruikt, respondenten zijn over die tools ook
het meest tevreden: respectievelijk 64% en 69% van
de VIN-onderzoekers en adviseurs die de online vragenlijst hebben ingevuld, is van mening dat deze instrumenten van IWT ten minste voldoende (tot goed)
van opzet en inhoud zijn. De grote groepen ‘Weet niet’
in Figuur 13 zijn te verklaren door de respondenten die
eerder (Figuur 12) hebben aangegeven geen gebruik
van de tools te maken. Met name de opleidingen over

Figuur 12. Gebruik van IWT tools om het VIN te stimuleren (N=250)
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Figuur 13. Oordeel over IWT-tools om het VIN te stimuleren (N=212)
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het VIN lijken voor verbetering vatbaar1.
Door de interviewrespondenten wordt vooral de website in één adem met het VIN genoemd. Toch zijn de
meningen over het gebruik en de toegevoegde waarde
van de website verdeeld. Over het algemeen kan gesteld worden dat de website een handig tool is om in
contact te komen met organisaties. Maar de website
faciliteert vooral het eerste contact. Bestaande relaties worden eerder op een directe wijze, bijvoorbeeld
per mail en telefoon, benaderd. Zie ook paragraaf
3.3.1 over doorverwijzing.
Kanttekeningen bij de huidige website: doordat de inhoud van de website afhankelijk is van de input van
de VIN-leden, is de site niet altijd up-to-date. Zo zijn de
gebruikersprofielen en projecten niet altijd bijgewerkt,
waardoor men er soms voor kiest niet de VIN-website
maar Google te gebruiken om de meest actuele gegevens te achterhalen. In dit licht is de ontwikkeling
interessant die gaande is bij de Hogeschool Gent.
Daar is men bezig met het ontwikkelen van een nieuw
systeem om de eigen onderzoeksinformatie te ontsluiten. Om te zorgen dat dit systeem altijd up-to-date is,
wordt het systeem gekoppeld aan andere databases,
zoals het personeelssysteem van Hogeschool Gent.
Deze portaal, ontwikkeld op basis van het Europese
CERIF-datamodel, wordt een pilot voor andere kennisinstellingen. Ook zal er een koppeling zijn met de

Onderzoeksportaal van het departement EWI (www.
researchportal.be). De portaal van EWI maakt deel uit
van een groter geheel, het Flanders Research Information Space (FRIS-) Programma. Dat programma staat
voor een integrerende aanpak voor onderzoeksinformatie, aangeleverd door Vlaamse onderzoeksinstellingen.
Hoewel de website een belangrijke tool is, wordt er wel
aangegeven dat face-to-face ontmoetingen belangrijk
blijven. De VIN-events, zoals de VIN-voor-VIN sessies
worden dan ook als nuttig beschouwd. Toch wordt
er tegelijkertijd gezegd dat deze activiteiten een beperkte impact hebben op het persoonlijke netwerk van
deelnemers. Tijdens deze bijeenkomsten zoekt men
snel de bekende gezichten op en er wordt tijdens de
bijeenkomsten niet echt gestimuleerd om nieuwe contacten op te doen. Daarnaast zijn er op de bijeenkomsten vaak dezelfde mensen. Dit wordt onder andere in
de hand gewerkt doordat organisaties strikt naar hun
overheadkosten kijken, zo geeft een enkele interviewrespondent aan. Zo verwacht IWT dat de overheadskosten van sommige organisaties, zoals competentiepolen, niet boven de 20% liggen. Vanuit dat oogpunt is
het voor veel organisaties niet mogelijk met meerdere
mensen naar de IWT-events te gaan, of überhaupt alle
events bij te wonen.

1 Wat betreft opleidingen kunnen de resultaten van Figuur 14 en
Figuur 15 overigens niet erg goed vergeleken worden; door een
inconsistentie in de vragenlijst is in Figuur 14 gevraagd naar opleidingen voor het VIN en in Figuur 15 naar opleidingen over het
VIN; een detailverschil in formulering, maar mogelijk met als gevolg dat de antwoordcategorieën anders opgevat zijn.
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3.2 Samenwerking tijdens de uitvoering van IWT-projecten

Factoren die er toe doen bij partnerselectie (bron: online vragenlijst):

86% van de surveyrespondenten heeft tijdens de uitvoering van IWT-projecten samengewerkt met onderzoekers/adviseurs van andere organisaties. VIN-leden
zoeken voor de uitvoering van IWT-projecten partners
om zo aan complementaire kennis te komen en/of
het doelgroepbereik te vergroten. Zij zoeken naar profielen van partijen die afwijken van hun eigen profiel,
maar wel noodzakelijk zijn om een project uit te voeren
en zo een marktvraag van bedrijven te beantwoorden.
Samenwerking in het kader van een specifiek project
leidt zodoende vaak tot nieuwe, relevante contacten
(96% van de surveyrespondenten is het hier mee
eens). Ook is samenwerking soms een vereiste: een
hogeschool of universiteit kan bijvoorbeeld niet zelfstandig een VIS-project starten. Als zij in de uitvoering
een rol willen spelen, hebben zij een Vlaams innovatiesamenwerkingsverband nodig voor de aanvraag.

•

Complementariteit van kennis/expertise (95%)

•

Goede persoonlijke contacten (67%)

•

Goede eerdere ervaringen in
samenwerking (62%)

•

Reputatie (23%)

•

Omvang van de doelgroep
(vergroten bereik) (13%)

•

Omvang van de organisatie (capaciteit) (4%)

De mate van samenwerking binnen projecten, of
anders gesteld - het aantal partners dat werkt aan
hetzelfde IWT-project -, verschilt van programma tot
programma. Verschillen treden ook op tussen organisaties: de ene organisatie voert de meeste projecten
zelf uit, terwijl de andere organisatie haast voor ieder
project één of meerdere partners zoekt.
Partnering binnen projecten kan uitblijven om praktische redenen. Te denken valt aan de manier van financieren: dat gebeurt nu in de meeste programma’s
op basis van een maximaal aantal VTE. Als dat aantal
bijvoorbeeld gesteld is op 2, dan is het niet aannemelijk dat 5 partijen in de uitvoering van het project een
rol krijgen (te veel versnippering).

Bij de partnerkeuze, voor aanvang van een project,
wordt nog relatief vaak teruggegrepen op vertrouwde,
bewezen constructies. Dat is niet vreemd: onzekerheid neemt af, omdat men vooraf een goede inschatting kan maken van de competenties van de andere
partij en vertrouwen heeft in diens inzet. Relaties
zijn daarnaast vaak persoonsgebonden. In de online
vragenlijst is aan respondenten eerst gevraagd met
welke selecte groep van organisaties (maximaal 5) zij
samenwerken. Vervolgens is aan hen gevraagd hoe dit
selecte groepje zich verhoudt tot hun totale pool van
partners (Figuur 14).
Figuur 14. Selectie van partners: wat is de verhouding ten opzichte
van de totale pool van partners? (N=212)
24,5%

8,5%

3.2.1 Partnerselectie
Er zijn diverse mechanismen voor het vinden van complementaire partners. Een mechanisme is VLOOT: tijdens ledenvergaderingen worden jaarlijks selecties
van voorstellen gepresenteerd. Deze voorstellen komen meestal tot stand via interactie met bedrijven.
Tijdens het VLOOT-overleg wordt gezocht naar synergie en opportuniteit voor samenwerking. Het resultaat
is vaak dat een klein consortium (2 of 3 partijen) de
handen ineen slaat en samen instaat voor de uitvoering van het IWT-project. Grote consortia komen amper
voor. Het projectmanagement is in die gevallen veel
complexer en er treedt versnippering van taken en
middelen op.
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17,5%

49,5%

Voorbeelden zijn uitsluitend
De belangrijkste partners (>50% van de projecten)
Eveneens belangrijke partners (<50% van de projecten)
Illustratief (onderdeel van een grote pool van partners)

Voor een klein deel van de respondenten geldt dat de
genoemde organisaties hun enige partners zijn bij de
uitvoering van projecten (8,5%), maar toch ook bijna
de helft van de respondenten bevestigt de hypothese

dat veelal wordt teruggevallen op eerdere, goed functionerende relaties. Met name onderwijsinstellingen
geven aan dat hun totale pool van partners beperkt
is, in tegenstelling tot innovatiecentra die daarentegen
juist aangeven dat hun selectie van organisaties enkel
illustratief is.
3.2.2 Het samen uitvoeren van projecten
De intensiteit van directe samenwerking van onderzoekers/adviseurs tijdens de uitvoering van een project
verschilt enorm. Dat is vooral afhankelijk van personen. Zoals verschillende respondenten het aangeven:
het gaat uiteindelijk om de klik tussen de mensen, het
zijn de mensen die samenwerken. Een open houding
van iedere betrokkenen is eveneens belangrijk voor
succesvolle uitvoering. Men moet eigen kennis willen
delen en open staan voor input van anderen.
Daarnaast zijn er projecten die uit meerdere tracks
bestaan, waardoor taken beter parallel, gescheiden,
uitgevoerd kunnen worden. Bij VIS-CO en TETRA komt
dat vaker voor dan bij TD en TIS-projecten, zo stellen
interviewrespondenten. Uitsluitend parallelle uitvoering is echter uitzonderlijk. Er is altijd wel enige vorm
van interactie: slechts 23% van de surveyrespondenten heeft geantwoord dat taken gescheiden, parallel,
werden uitgevoerd. Hoewel interactie tussen verschillende organisaties resultaat heeft (nieuwe kennis,
nieuwe contacten, bereik doelgroep, etc.) zijn er ook
‘kosten’ aan verbonden: afstemming tussen organisaties kost meer tijd dan binnen organisaties. Zo is 64%
van de surveyrespondenten van mening dat het project
feitelijk minder efficiënt is verlopen dan dat het zou
zijn als de eigen organisatie de enige uitvoerder was
geweest. Wat betreft parallelliteit van activiteiten is er
ook een back-office/front-office constructie denkbaar:
de ene organisatie is de buitendienst en heeft het directe contact met bedrijven, terwijl de antwoorden op
kennisvragen uit de markt worden opgesteld door de
andere organisatie. Er is dan een duidelijk taakverdeling die gekoppeld is aan contact met bedrijven: 28%
van de surveyrespondenten heeft ervaring met deze
constructie.
Tenslotte wordt aangegeven dat TIS, vaker dan andere
programma’s, uit nieuwe consortia bestaat: organisaties die voor het eerst met elkaar samenwerken in het
kader van een IWT-project. Over het algemeen (niet
enkel gerelateerd aan TIS) is het eerste project het ‘kritieke’: bevalt dat de partners, dan is kans op herhaalde samenwerking (persistentie) groot. Die herhaalde

samenwerking kan verschillende vormen aannemen.
In sommige gevallen, bijvoorbeeld in de samenwerking
tussen FMTC en Sirris2, is dat een integrerende, strategische vorm. Dat overstijgt afzonderlijke projecten.

3.3 Interactie buiten de projecten
om
VIN-leden hebben vaak verschillende projecten lopen:
naast een CO-project zijn zij ook bezig met een TD of
Landbouwonderzoeksproject bijvoorbeeld. Tussen die
verschillende projecten zal intern zo veel mogelijk
afstemming worden gezocht (zie Figuur 15). Afstemming tussen projecten biedt organisaties de mogelijkheid om synergie te creëren (efficiëntie, uitwisseling
van kennis, et cetera). Wanneer ingezoomd wordt op
de verschillende type organisaties, valt op dat onderwijsinstellingen nauwelijks projectoverstijgende activiteiten uitvoeren. Tevens zijn het, logischerwijs, de innoFiguur 15. Afstemming tussen projecten: gemiddeld aantal projectoverstijgende activiteiten waar de respondent bij betrokken is
(N=238)
2,9% 3,4%
1,3%

36,1%

9,7%

29,0%

17,6%

Nooit of minder dan 1 keer per jaar (36,1%)
1 keer per jaar (17,6%)
2- 3 keer per jaar (29,0%)
4- 8 keer per jaar (9,7%)
9- 12 keer per jaar (1,3%)
Vaker dan 12 keer per jaar (2,9%)
Weet ik niet (3,4%)
2 Deze competentiepool en dit collectief centrum werken nauw samen op het vlak van mechatronica. Zij dienen voorstellen vaak
gezamenlijk in, maar zoeken voor op een strategisch, projectoverschrijdend niveau de samenwerking. In adviezen van Sirris wordt
kennis van FMTC opgenomen. De onderzoekers en adviseurs
werken zeer intensief samen (zitten ook in hetzelfde gebouw). Er
is een geïnstitutionaliseerd systeem opgezet voor doorverwijzing.
Haast alle vragen van bedrijven die FMTC ontvangt van VIN-leden,
komen van Sirris medewerkers af. In de toekomst zou ook business development verder gezamenlijk opgepakt kunnen worden.
De competentiepool FMTC is mede door Sirris opgezet. De nauwe
samenwerking is dan ook niet verwonderlijk.
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vatiecentra die het vaakst projectoverstijgend werken.
Daarnaast zijn het ook juist de organisaties die weinig
ingebed zijn in het VIN (weinig partners) die geen tot
nauwelijks projectoverstijgende activiteiten uitvoeren,
zo blijkt uit de survey.
Interactie tussen (dus niet binnen) lopende projecten
van verschillende organisaties komt in mindere mate
voor, hoewel dat van sector tot sector verschilt. Het gebeurt nog te weinig, zo stellen de interviewrespondenten, dat TAD’s of TIS-adviseurs samen seminaries organiseren of gezamenlijk een bedrijfsbezoek afleggen.
Afstemming kan ook andere vormen krijgen, zoals het
zitting nemen in elkaars gebruikerscommissies. IWT let
er bij de selectie van voorstellen wel op dat twee projecten niet te veel overlap hebben, maar dat betekent
nog niet dat resultaten vanuit één project niet interessant zijn voor de doelgroepbedrijven van het andere
project (hoewel afstemming soms wordt opgelegd).
Die afstemming, met uitzonderingen van bijvoorbeeld
Food Gate (zie voetnoot 15), Bouwplatform en de samenwerking tussen FMTC en Sirris, gebeurt nog niet
structureel. Interviewrespondenten geven aan dat die
verdere, structurele afstemming gewenst is. Dat kan,
onder andere, via een clusterbenadering bewerkstelligd worden: intensievere samenwerking rondom een
technologie, een toepassing of sector – eventueel
met een clustercoördinator die instaat voor organisatorische zaken. Nu organiseren alle VIN-leden eigen
valorisatie- en informatieactiviteiten. Het aanbod is
gigantisch. Dat heeft onder andere te maken met de
RAP-kengetallen (monitoring). Lopende projecten proberen, om goed te scoren op die kengetallen, veel eigen activiteiten op te zetten. Het aantal is daardoor de
laatste jaren toegenomen. Aan de andere kant heeft
IWT een indicator geïntroduceerd om samenwerking
met partijen buiten het projectconsortium te meten.
In het meetsysteem van IWT is dus niet enkel rekening gehouden met “project-interne zaken”. Uit die
monitoring van IWT volgt dat projectoverschrijdende
activiteiten sterk toenemen3 (Figuur 16). Het type
activiteit kan verschillen: samen organiseren van een
seminarie, beurs of congres, presentatie op een ledenvergadering, samen uitbrengen van een nieuwsbrief,
in elkaars stuur- of gebruikersgroep zitten, samen opzetten van een databank, duo-bedrijfsbezoeken, opzetten van haalbaarheidsstudies, enzovoort.
Verschillende respondenten vermelden dat aansturing
3 Het is uiteraard ook mogelijk dat organisaties zich meer bewust
worden van het invullen van de RAP-indicatoren, waardoor er een
stijging te zien is in de RAP-kengetallen.
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Figuur 16. Projectoverschrijdende activiteiten vanuit TIS, TD en
innovatiecentra (Bron: IWT, RAP monitoring 2009)
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van IWT veelal projectmatig is: dat blijkt uit (i) de selectie (ieder projectvoorstel wordt afzonderlijk ingediend
en beoordeeld), (ii) het toekennen van middelen voor
uitvoering van het project (uitgedrukt in VTE) en (iii) uit
de monitoring. Het gevolg is dat uitvoerders ook een
focus op het projectniveau krijgen en mogelijk te weinig oog hebben voor afstemming op een hoger niveau.
Als die projectoverstijgende samenwerking tussen VINleden wel vormt krijgt, leidt dat tot praktische uitdagingen. Voorbeelden zijn rapportage & monitoring (door
de projectmatige manier van monitoring kan het zijn
dat activiteiten van organisatie A meegenomen moeten worden in rapportage over indicatoren van organisatie B) en de projectgebaseerde manier van financiering binnen IWT-programma’s (als beide organisaties
samenhangende projectvoorstellen indienen, die in
de uitvoering afhankelijk van elkaar zijn, is het lastig
voor de uitvoering als slechts één project financiering
krijgt). Een meer programmatische aanpak (voor selectie, funding en opvolging van voorstellen) binnen
het VIN zou beter aansluiten bij verregaande integratie. Zie 4.1 en 4.2.
Uit de online vragenlijst volgt dat VIN-leden elkaar
vooral opzoeken voor het vinden van (additionele)
technologische kennis, de juiste partner of het gezamenlijk organiseren van evenementen, workshops, enzovoort (Figuur 17). Kortom, áls VIN-leden elkaar buiten projecten benaderen, dan is dat veelal nog steeds
projectgebonden. Zij organiseren dan bijvoorbeeld samen, maar beide vanuit hun eigen project, activiteiten
voor bedrijven. Voor meer randvoorwaardelijke zaken,
zoals kennis over IPR of valorisatiemanagement, gaat
men niet zo snel te rade bij andere VIN-leden.
Leiden lopende IWT-trajecten tot nieuwe projectaanvragen? Bijvoorbeeld als blijkt uit een project Technologische Dienstverlening dat (een deel van de)
doelgroepbedrijven behoefte hebben aan nader onderzoek? Respondenten beamen dat die flow er is,

Figuur 17. Contacteren van andere VIN-leden: waar is men naar op zoek? (N=230)
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maar het is per nieuwe aanvraag zeer lastig om vast te
stellen wat de exacte determinanten zijn. Met andere
woorden, er zijn meerdere factoren die leiden tot een
projectaanvraag, waardoor het herleiden tot een eerder (of lopend) project onbegonnen werk is. Overigens
geeft een interviewrespondent nog aan dat een TDproject eerder tot CO leidt dan dat TIS dat doet. Bij TD
wordt de adviseur namelijk geconfronteerd met concrete vragen van bedrijven die soms niet direct op te
lossen zijn en daarom nader onderzoek vereisen. TIS
is puur informatieverstrekking. Ook door die activiteiten kan men stuiten op noden, maar bij de uitvoering
van TD ligt dat meer voor de hand. De inschatting van
sommige respondenten is dat de flow tussen kennisopbouw- en valorisatieprojecten duidelijker wordt als
het VIN meer programmatisch (in tegenstelling tot de
huidige projectmatige aanpak) rondom clusters wordt
georganiseerd.
3.3.1 Doorverwijzing
Vragen van bedrijven kunnen bij een kenniscentrum
of intermediair terecht komen, terwijl die organisatie
eigenlijk niet over de juiste (technische of organisatorische) expertise beschikt om antwoord te geven. We
spreken dan over potentiële doorverwijzingen. De
vraag kan namelijk door de ontvangende organisatie
worden doorgespeeld aan een ander VIN-lid; een organisatie die het bedrijf wel kan helpen. Van de surveyrespondenten ontvangt bijna 90% minstens enkele
keren per jaar een vraag die in hun eigen organisatie
niet beantwoord kan worden (Figuur 18), waarvan bij
ongeveer 25% dit zelfs minstens maandelijks voorkomt. De meeste van deze vragen worden daadwerkelijk doorverwezen (Figuur 19). Het verschilt echter
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wel per type organisatie in welke mate vragen worden
doorverwezen (Figuur 20). Opvallend is bijvoorbeeld
dat innovatiecentra bijna altijd vragen zullen doorsturen, terwijl meer dan de helft van de onderwijsinstellingen aangeeft nooit (25%) tot alleen soms (29%) vragen door te sturen aan een andere organisatie binnen
het VIN.
Voor de meeste personen geldt dat het aantal doorverwijzingen naar andere organisaties, al dan niet VIN-leden, op jaarbasis beperkt is: 39% verwijst 1 tot 3 keer
door, het zelfde percentage verwijst 4 tot 10 keer door.
2% van de respondenten geeft aan meer dan 100 doorverwijzingen te genereren. Dat zijn allemaal adviseurs
van innovatiecentra. De innovatiecentra zijn actief
in doorverwijzing (interviewronde). Zij fungeren in die
zin als front-office: technische vragen komen bij hen
binnen die vervolgens aan andere instellingen worden
doorgespeeld. Het innovatiecentrum kan, bij een onduidelijke vraag, eerst aan vraagarticulatie doen om
erachter te komen waar het bedrijf exact naar op zoek
is. Vervolgens stelt het centrum vast welke kennispartner expertise in huis heeft om de vraag te beantwoorden. Doorverwijzing, of partnermatching, komt dan
ook expliciet terug in de missie van innovatiecentra.
Bij andere VIN-leden niet. Op die manier zijn vorig jaar
zo’n 1000 vragen van bedrijven doorverwezen door innovatiecentra: 400 begeleide en 600 niet begeleide
doorverwijzingen (Innovatiecentrum, 20094).
Uit Figuur 19 volgt dat vragen van bedrijven niet altijd
naar andere VIN-leden worden doorgestuurd. Door4 Innovatiecentrum (2009). Evaluatie van de Innovatiecentra in
Vlaanderen. Periode 1 januari 2007 – 30 juni 2009. http://www.
innovatiecentrum.be/assets/261/Evaluatie_Innovatiecentra_
jan_2007_-_juni_2009_.pdf
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Figuur 18. Ontvangen van vragen die in de eigen organisatie niet

Figuur 19. Doorverwijzingen van vragen die in de eigen organisatie

beantwoord kunnen worden (N=230)
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Figuur 20. Doorverwijzen van vragen die in de eigen organisatie niet beantwoord kunnen worden per type organisatie
Collectieve centra

Onderwijsinstellingen

verwijzing is dus geen vanzelfsprekendheid. Daar zijn
redenen voor. Meestal ligt het uitblijven van doorverwijzing aan het gebrek aan zicht op de juiste partij
om de vraag aan door te sturen (43%) of tijdsgebrek
(40%). Redenen die er minder vaak toe doen: het enkel doorverwijzen naar andere VIN-leden waar goede
ervaringen mee zijn geweest, terwijl die contacten ontbreken voor de betreffende bedrijfsvraag (11%), als
de vraag te praktisch van aard is, zodat doorverwijzing
voor technologisch advies of onderzoek niet nodig is
(7%) of omdat doorverwijzing geen nieuw werk of omzet genereert voor de organisatie zelf (4%). Ook in de
interviewronde is dit ter sprake gekomen. De surveyresultaten zijn in die ronde bevestigd: (i) doorverwijzing gebeurt vooral naar organisaties die men kent, (ii)
waarvan men het kennisprofiel redelijk kan inschatten
en (iii) waar men ook vertrouwen in heeft. Het niet optimaal doorverwijzen ontstaat dus voornamelijk als VINleden elkaars competenties niet voldoende kennen.
Meestal, echter, weten VIN-onderzoekers en -adviseurs wel aan wie ze de vraag moeten doorsturen
(86,7% van de respondenten zegt ten minste meestal
– in het merendeel van de cases – direct te weten aan
wie ze de vraag kunnen doorspelen). Dat komt doordat
er meestal al persoonlijke contacten waren (zij het via
de persoon in kwestie, zij het via een directe collega).
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Innovatiecentra

Federaties en andere VIS

Andere manieren om de juiste persoon voor doorverwijzing te vinden, zijn gepresenteerd in Figuur 21.
Een aanzienlijk deel van de doorverwijzingen gaat dan
ook naar de directe partners; andere VIN-leden waarmee zeer frequent in projecten wordt samengewerkt.
Daarnaast volgt uit de survey dat ongeveer de helft van
de doorverwijzingen terecht komt bij universiteiten en
collectieve centra, maar dat er bovenal een relatie bestaat tussen het type organisatie dat doorverwijst en
het type organisatie dat ontvangt. Collectieve centra
verwijzen vaker door naar andere collectieve centra,
universiteiten naar universiteiten, et cetera. Figuur 23
laat dat patroon zien.
Als een VIN-onderzoeker of -adviseur níet meteen weet
aan wie de vraag door te sturen, dan kan de vraag blijven liggen (Figuur 19 en Figuur 21) of kan men toch
extra moeite doen om de juiste partij te vinden en
doorverwijzing mogelijk te maken. In sommige gevallen (35%) wordt dan de hulp van intermediaire organisaties (zoals innovatiecentra) ingeroepen of wordt
de vraag gepost op www.innovatienetwerk.be (26%).
Uit administratieve data van IWT blijkt dat het posten
van vragen op de website gemiddeld zestien keer per
maand voorkomt, waarop 55 reacties volgen . Het
duurt gemiddeld minder dan een dag vooraleer er een

Figuur 21. Kanalen om bekend te raken met de organisatie waar naar is doorverwezen (N=148)
Persoonlijke ervaring met de organisatie (bijv. eerder IWT-project)
Via een collega
Via een andere intermediair/onderzoekscentrum
Via VIN/IWT netwerkactiviteiten (bijv. VIN-voor-VIN sessies)
Via een internetzoekopdracht (bijv. Google)
Via informatie op www.innovatienetwerk.be
Via een zoekopdracht in een academische database (bijv. Web of Science)
Via Social Communities/Media (bijv. www.linkedin.com)
Via informatie op www.wetenschapsinformatienetwerk.be (EWI)
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Figuur 22. Doorverwijzingen naar type VIN-leden, verdeling over ontvangende organisaties (N=147)
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Figuur 23. Doorverwijzingen vanuit de verschillende type VIN-leden
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eerste bevredigende reactie komt .
Doorverwijzingen worden meestal (35%) of soms
(37%) opgevolgd. De persoon die de bedrijfsvraag per
email of telefonisch heeft doorgezet naar een adviseur
of onderzoeker van een andere VIN-organisatie, doet
dan na verloop van tijd navraag over het succes van
de matching. 12% van de surveyrespondenten doet
altijd die navraag, door enkel te checken of er interactie heeft plaatsgevonden tussen de onderzoeksinstelling en het bedrijf. 6% van de respondenten gaat in
de opvolging nog een stapje verder. De match wordt
dan actief begeleid (de doorverwijzende organisatie
gaat bijvoorbeeld met het bedrijf mee op gesprek bij
de andere VIN-instelling). Niet geheel onverwacht zijn
het vooral de innovatiecentra die aangeven altijd een
doorverwijzing op te volgen. Van de respondenten zegt
10% een doorverwijzing nooit op te volgen.
Organisaties hebben aangeven in welke mate zij ook
doorverwijzingen ontvangen; de bovenstaande tekst
gaat over het zelf doorverwijzen van bedrijfsvragen.
Sommige VIN-leden zullen zodoende meer vragen
ontvangen dan zelf doorsturen (bijvoorbeeld omdat
zij minder direct klantcontact hebben, maar wel een
technologisch interessant profiel voor bedrijven) of
vice versa. Respondenten vermelden dat zij de meeste
doorverwijzingen ontvangen van (top 5): innovatiecentra, Sirris, Universiteit Gent, WTCB en het Agentschap
Ondernemen.
Uit de survey blijkt dat 58% van de respondenten enkele keren per jaar doorverwijzingen ontvangt van anderen; 13% minstens maandelijks. Bijna één derde van
de onderzoekers en adviseurs krijgt nooit een vraag
van andere VIN-leden doorgestuurd. Als doorverwijzing
uitblijft, of op jaarbasis slechts enkele vragen van bedrijven betreft, dan wijten respondenten dat met name
aan het feit dat bedrijven de onderzoeksorganisatie
zelf al weten te vinden (60%). Doorverwijzing via een
andere VIN-organisatie is dan niet nodig. Uit interviews
met TTO’s van hogescholen en universiteiten volgt dat
het aantal bedrijfsvragen vanuit het VIN relatief klein
is vergeleken met directe vragen. Meerdere interviewrespondenten, niet alleen van de onderwijsinstellingen, geven daarnaast aan dat een groot deel van de
doorverwezen vragen van bedrijven eerder gaat over
dagelijkse problemen dan over strategisch-technische
vraagstukken (innovatievragen). Andere redenen (die
minder vaak zijn bevestigd door surveyrespondenten):
•

De organisatie – en haar kerncompetenties –
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zou niet bekend genoeg zijn bij andere VIN-leden
(24%);
•

Het aantal relevante vragen voor de organisatie
op jaarbasis is überhaupt beperkt (10%);

•

Er is intern te weinig capaciteit om de vragen te
beantwoorden (6%);

•

In de organisatie ontbreekt het aan één aanspreekpunt voor externe vragen: intermediairen
weten niet aan wie zij doorverwijzingen moeten
sturen (6%);

•

De betreffende organisatie is zelf eerder een partij
die doorverwijst en beschikt over geen tot weinig
technische expertise (5%).

3.4 Belemmeringen voor samenwerking
Respondenten hebben in de interviews belemmeringen genoemd. Belemmeringen voor efficiënte of effectieve samenwerking met andere partners (op microniveau). Die belemmeringen kunnen verdere integratie
van het VIN (op macroniveau), of optimale benutting
van het netwerk, in de weg staan5.
De volgende punten werden het meest frequent (en/of
meest intensief) besproken als zijnde reële of potentiële belemmeringen:
•

Gebrek aan open houding: zoals reeds uiteengezet, is een open houding ten opzichte van kennisdeling en partnering noodzakelijk voor succes binnen projecten, maar ook om de doelstelling van
VIN (macroniveau) te halen.

•

Gebrek aan zicht op elkaars competenties: sommige adviseurs en onderzoe-kers hebben onvoldoende zicht op de ervaring en achtergrondkennis
van collega’s die werkzaam zijn bij andere organisaties. Zeker als er nooit eerder samenwerking
binnen een project heeft plaatsgebonden. En het
zicht dát er is, is een taxonomie. Dat is per definitie een afgeleide van de werkelijkheid (misschien
zijn er betere opties voor samenwerking of doorverwijzing waar men geen weet van heeft. Of de
expertise van een partij is breder dan men veronderstelt).

•

Onduidelijke functies van organisaties: zoals wij

5 Het is lastig om een gewicht (als een kwantitatieve benadering)
te hangen aan de verschillende belemmeringen genoemd tijdens
de interviews. Sommige belemmeringen werden tijdens de interviews echter wel vaker en bovenal explicieter besproken. Op basis
hiervan is getracht een volgorde weer te geven in de impact van
de verschillende belemmeringen voor samenwerking.

al hebben genoemd (cf. Soete et al, 20076) is het
aanbod van intermediaire innovatiediensten ruim.
De rol van iedere intermediair, of haar aanbod van
diensten, is niet per definitie duidelijk. Sommige
interviewrespondenten geven aan dat betrokkenheid van deze organisaties binnen het VIN voor
ruis zorgt. Zo neemt het totaal netwerk in omvang
toe zonder voor toegevoegde waarde – voor bedrijven – te zorgen.
De onderstaande belemmeringen werden door meerdere respondenten genoemd:
•

Omvang: van het netwerk: het netwerk, bestaand
uit honderden adviseurs, is simpelweg te groot om
in het geheel te kennen. Door de omvang is het
soms lastig om de juiste persoon te vinden (hangt
samen met ‘Gebrek aan zicht op elkaars competenties’). Hoewel deze belemmering door meerdere interviewrespondenten is genoemd, verwijzen
wij naar een eerdere passage over het belang van
hubs in het netwerk (zie 2.3.2).

•

Angst voor verlies van individuele zichtbaarheid: zeker bij het gezamenlijk optrekken onder
een nieuw te vormen label (zoals Food Gate) zijn
bestaande organisaties bang om hun eigen zichtbaarheid te verliezen. De belemmering is dan,
dat men eerder naar de eigen profilering kijkt dan
naar het belang van goede dienstverlening richting bedrijven. In sommige subclusters kan één
van de partijen, als trekker of grootste speler in
het geheel, gezien worden als té zichtbaar – en
daarom als bedreiging.

•

•

Competitie: concurrentie kan samenwerking in
de weg staan (26% van de surveyrespondenten
heeft hier ervaring mee). Dat zie je bijvoorbeeld
als organisaties een (deels) overlappende doelgroep bedienen. Concurrentie is bijvoorbeeld zodoende geen issue tussen collectieve centra (met
allemaal sterk afgebakende en uitsluitende, sectorale doelgroepen). Concurrentie doet afbreuk
aan de basis voor kennisuitwisseling. Als (meerdere) bedrijven nauw betrokken zijn bij uitvoering
van projecten, dan kan ook competitie tussen die
bedrijven spelen. Confidentialiteit is dan een punt
van aandacht.
Focus op het projectniveau: VIN-leden dienen bij
IWT projecten in voor onderzoek en/of valorisatie-

6 Soete, L. (red.) (2007), Rapport van de Expertgroep voor de Doorlichting van het Vlaams Innovatieinstrumentarium, Rapport in
opdracht van de Vlaamse minister voor Economie, Wetenschap,
Innovatie en Buitenlandse Handel.

activiteiten. Daarbij wordt ieder project afzonderlijk ingediend, als zodanig beoordeeld, uitgevoerd
en opgevolgd. Meerdere respondenten noemen
als belemmering voor verregaande samenwerking
deze sterke focus op het projectniveau. Er zou te
weinig oog zijn voor een meer programmatische
aanpak rondom een thema of binnen een sector
(strategische agenda). Meer aandacht voor programmatische werking, biedt een betere basis
voor structurele en intensieve partnering.
•

Geen vooraf vastgestelde netwerkstructuur: dit
punt hangt samen met de belemmering Onduidelijke functies. Labeling van het VIN is onder andere ontstaan om overzicht te creëren. Maar: dat is
een actie achteraf. Een actie nadat de spelers, en
tot op zekere hoogte ook hun onderlinge samenhang, bestonden. De mate waarin IWT slaagt in
het creëren van een netwerkstructuur om bedrijven optimaal te bedienen, kan in die zin beperkt
worden door de set van bestaande intermediaire
organisaties en hun functies/taken. Als dat aanbod niet optimaal is, zal het evenmin lukken om
dit aanbod in een functionele netwerkstructuur
te gieten. Binnen dat grote netwerk zijn alle partijen daarnaast vrij om projecten in te dienen. Er
is nauwelijks sprake van coördinatie of sturing op
verschillende thema’s of sectoren.

•

Gebrek aan continuïteit van sommige VIN-leden:
dit punt hangt eveneens samen met onduidelijke
functies. Sommige organisaties die binnen het
VIN opereren hebben enkel een horizon die gelijk
is aan de looptijd van een project. Die looptijd kan
beperkt zijn (< 2 jaar). Het gebrek aan zicht op
continuïteit en een vaste, toekomstige positie van
de organisatie in het VIN, kan aanleiding zijn voor
andere VIN-leden om geen strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan. Strategische
partnering vraagt namelijk om lange adem.

•

Gebrek aan up-to-date informatie op www.innovatienetwerk.be: voor het vinden van de juiste
partner, en zo uiteindelijk efficiënt of effectief samen te werken (inbrengen van de juiste expertise),
kan www.innovatienetwerk.be als hulpmiddel dienen. Het is dan wel noodzakelijk dat iedere expert
die participeert in het VIN zijn of haar profiel en
contactgegevens bijwerkt. Omdat personen zelf
verantwoordelijk zijn voor het handmatig bijwerken van gegevens, komt het nu voor dat enkele
profielen niet de juiste of meest recente informa-
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tie bevatten.
De onderstaande punten werden door één of enkele
interviewrespondenten genoemd:
•

•

Discussie over intellectueel eigendomsrechten:
als universiteiten meewerken aan VIS-projecten,
is het de regel dat nieuw verworven intellectuele
eigendomsrechten (rechten op voorgrondkennis)
toekomen aan het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld collectieve centra). Daarnaast is het
gebruikelijk dat achtergrondkennis, die noodzakelijk is voor het benutten van ontwikkelde inzichten
door bedrijven, breed toegankelijk blijft. Universiteiten willen dat niet altijd. State-of-the-art kennis
benutten zij liever voor eigen ontwikkeling en onderzoek. De discussie over IPR kan samenwerking
binnen het VIN daarom in de weg staan (21% van
de surveyrespondenten heeft hier ervaring mee).
Gebrek aan nabijheid: voor goede gezamenlijke
kennisontwikkeling en –uitwisseling, is fysieke
nabijheid noodzakelijk. Een afstand van 50-100
kilometer kan al als barrière gezien worden. Organisaties zijn daardoor eerder geneigd om voor
partnering dicht bij huis te zoeken. Het risico is
dan aanwezig dat niet de optimale teams (in termen van de juiste of complementaire competenties voor uitvoering van een project) worden samengesteld.

•

Steunen van projecten met manuren: de projecten die uitgevoerd worden binnen de IWT-programma’s en zodoende het VIN vormen, worden door
IWT ge-steund via financiering van manuren. De
steun wordt uitgedrukt in aantallen voltijds equivalenten (VTE’s). Dat aantal is beperkt, hetgeen
een belemmering kan zijn voor samenwerking met
een ruim aantal partijen binnen een project. Immers, het ligt niet voor de hand om 2 VTE te verdelen over 5 organisaties. Als steun deels buiten
die manuren om zou gaan (in euro’s), dan zouden
middelen gebruikt kunnen worden om meerdere
partijen kleine taken te laten uitvoeren (bijv. een
marketingactie, organisatie van een congres of
het uitvoeren van één technische test).

•

Beperkt aantal subsidiekanalen voor hogescholen: specifiek hogescholen noemen tijdens interviews nog dat samenwerking vanuit hun organisaties in het kader van VIN enigszins beperkt kan
zijn door een gering aantal subsidiekanalen (instrumenten) waar zij gebruik van kunnen maken.
Het profiel van hogescholen past het best bij het
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TETRA-programma, maar juist dat is één van de
kanalen waar concurrentie aan het toenemen is.

3.5 Interactie tussen het VIN en doelgroepbedrijven
Bedrijven zijn uiteindelijk de klanten van het VIN. Dat
betekent dat interactie tussen VIN-leden en bedrijven
goed moet zijn, dat bedrijven een ingang hebben bij
het VIN en ook op een pro-actieve wijze worden benaderd door VIN-leden. Tijdens de rondetafelsessies
gaven voornamelijk (middel)kleine bedrijven aan dat
het voor hen lastig is een netwerk te onderhouden;een
netwerk met andere bedrijven, maar ook een netwerk
met kennisinstellingen (waaronder VIN-leden). Tevens
geven bedrijven aan dat het innovatielandschap zo
complex is (veel actoren, onduidelijke taakverdeling et
cetera), dat zij het lastig vinden hun vraag bij een van
de VIN-leden neer te leggen. Netwerkvorming dient
dan ook niet alleen vanuit bedrijven te komen, maar
VIN-leden dienen ook actief bedrijven te benaderen.
Hoe VIN-leden in contact komen met bedrijven, is te
zien in Figuur 24.
Ook tijdens de interviews is gevraagd naar de vormgeving van interactie tussen VIN-leden en doelgroepbedrijven. Respondenten geven aan dat innovatieve
bedrijven, die op zoek zijn naar externe kennis, zelf de
weg naar het VIN weten te vinden. Veel bedrijven zijn
aangesloten bij een collectief centrum of competentiepool. Zo is het bereik van de collectieve centra in de
sector die zij bedienen groot. Zij zijn al decennia actief en bedrijven die binnen dezelfde sector opereren,
zijn automatisch lid. Op bijeenkomsten van collectieve
centra komen relatief veel bedrijven. Een aanzienlijk
deel van hen komt niet eenmalig, maar meerdere malen. Doordat bedrijven bekend zijn met het bestaan
van deze bedrijven, is de drempel voor hen niet hoog
om de collectief centra of competentiepolen te benaderen. Ook bedrijven die geen lid zijn van collectief
centra of competentiepolen nemen geregeld rechtstreeks contact op met VIN-leden. Meestal hebben de
bedrijven dan een specifieke (technologische) vraag
en hebben een redelijk zicht op het bestaande kennisaanbod; zodoende weten zij ook bij welke organisatie
zij terecht kunnen. Mocht dat niet zo zijn, dan komen
bedrijven vaak uit bij regionale innovatiecentra. Via de
innovatiecentra worden zij vervolgens naar de juiste
speler doorverwezen.
Naast het feit dat innovatieve ondernemingen zelf met

Figuur 24. Manieren om in contact te komen met bedrijven (N=223)
Bedrijven nemen zelf het initiatief.
Gerichte benadering van ons (contactgegevens in onze relatiedatabase)
Ongerichte benadering (ander kanaal van onze organisatie, bijv. nieuwsbrief)
Via een projectpartner (intermediair of onderzoekscentrum)
Ongerichte benadering (algemene oproep op onze website)
Ongerichte benadering (niet via onze organisaties, bijv. een vakblad)
Via intermediair/onderzoekscentrum waarmee ik niet samenwerk in projecten
Geen direct contact met bedrijven
0%

een vraag terechtkomen bij hun technologiepartner,
zijn hun contactgegevens veelal opgeslagen in een
CRM-systeem van een van de VIN-leden zoals een
collectief centrum of competentiepool. Dat maakt het
gemakkelijk om bedrijven te benaderen. Echter geven
sommige respondenten, zoals TTO’s, ook aan dat zij
ondersteuning aan bedrijven niet als hun primaire taak
zien. Door de oprichting van de innovatiecentra zijn er
binnen het VIN centra ontstaan die het bieden van ondersteuning aan bedrijven eerder als missie hebben .
Dit heeft tot gevolg gehad dat sommige VIN-leden zich
meer hebben toegelegd op hun core business zoals
het doen van onderzoek.
Bovendien zijn er voor sommige subprogramma’s, zoals Collectief Onderzoek en Thematische Innovatiestimulering, gebruikerscommissies verplicht. In een
commissie nemen bedrijven plaats die letten op een
voldoende bedrijfsrelevante insteek en uitvoering van
het onderzoek. Indien nodig kan de gebruikerscommissie bijsturen. Toch geven respondenten aan dat
de intensiteit van interactie met bedrijven per subprogramma verschilt. Zo is het bereik van TIS – in termen
van aantal bedrijven – groter dan bij CO. Dat geldt
zeker voor TD waar bedrijven direct advies verkrijgen
voor het oplossen van een technologisch probleem.
Kortom: interactie tussen doelgroepbedrijven en het
VIN komt zowel van bedrijven zelf als van de kennisaanbieders en intermediairs. Het is echter wel de
vraag hoe bedrijven bereikt kunnen worden die niet uit
zichzelf naar een partner stappen of die ontbreken in
de klantendatabase van VIN-leden.
Overigens zegt het label ‘VIN’ de meeste bedrijven
waarschijnlijk niet veel (Figuur 30). Zij kloppen aan bij
een kennisinstelling, omdat zij nood hebben aan technologisch advies of op zoek zijn naar kennis die hen
verder helpt bij interne product- of procesverbetering.
Zij weten in veel gevallen niet dat de dienstverlening
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waar zij gebruik van maken – of de activiteit (bijvoorbeeld een workshop) waar zij aan deelnemen – voortkomt uit een door IWT gefinancierd project; laat staan
dat zij scherp voor ogen hebben dat het geheel van
projecten en uitvoerende intermediairen en kennisinstellingen wordt aangeduid met het label VIN.
Figuur 25. Bekendheid VIN: Denkt u dat de meeste bedrijven waar
u contact mee heeft, weten dat uw organisatie deel uitmaakt van
het VIN? (N=223)
17,5%
41,3%

41,3%
Ja
Nee
Weet ik niet

Figuur 26. VIN-activiteiten: Wat is uw oordeel over het aantal activiteiten voor bedrijven (ontbijtsessies, workshops, etc.) in het gehele
VIN (N=212)
5,7%

41,5%

42,0%

10,8%
Te weinig
Genoeg/voldoende
Te veel
Weet ik niet
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De vraag is natuurlijk of dat het VIN als zodanig bekend moet zijn. Enerzijds zit de winst van VIN het
meest in een functionele back-office structuur. Bedrijven gaan namelijk in eerste instantie toch naar de
adviseur of onderzoeker die zij al kennen en leggen
hun vraag daar neer. Anderzijds zou het helpen als bedrijven begrijpen dat deze persoon onderdeel is van
een groter geheel (hetgeen de organisatie waar hij/
zij werkt, overstijgt). Ook minder toepasselijke vragen
kunnen zij dan aandragen bij hun directe contactpersoon. Bedrijven hebben dan namelijk het vertrouwen
dat de vraag, via de back-office netwerkstructuur,
alsnog bij de juiste kennisinstelling of intermediair terecht komt. Zonder dat besef zou het bedrijf de vraag
mogelijk voor zich houden.

3.6 Oordeel over de werking van het
VIN als geheel
De meningen over de werking van het VIN lopen uiteen; werking in de zin dat het VIN zich gedraagt als
netwerk. Definitie:
In een netwerk kiest (ten minste een deel) van de
participerende organisaties bewust voor een nadere
samenwerking. Door de interactie tussen partijen
maakt men gebruik van elkaars middelen (bijv. kennis, elkaars contacten/achterbanbedrijven, financiële middelen). Het netwerk is flexibel: semi-stabiel,
afhankelijk van lopende projecten (geen onbepaalde
verbindingen zoals binnen organisaties). Er is deels
sprake van wederzijds afhankelijkheid en (ten minste) één gezamenlijk doel. De samenwerking leidt tot
efficiency- en schaalvoordelen en kwalitatief betere
resultaten (in dit geval betere dienstverlening aan bedrijven).
Grofweg kunnen drie meningen onderscheiden worden. Allereerst bevestigt een aanzienlijk deel van de
interviewkandidaten dat het VIN zich als netwerk gedraagt, dat er een kern van adviseurs/onderzoekers
ontstaat met een open houding én geloof in de functionaliteit van het VIN. Het concept van - en de rationale achter - VIN is sterk. Zij geven aan dat er nog
niet sprake is van een optimaal netwerk (in termen
van dichtheid bijvoorbeeld), maar dat er zeker en vast
voldoende potentie is. Zo zijn er nu al organisaties die
als hub fungeren. Die hubs zijn centrale aanspreekpunten voor bedrijven en zijn in staat en bereid om
als spelmakers in het netwerk op te treden (actief in
doorverwijzingen, vraagbundeling voor nieuwe IWT-
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projecten, enzovoort). Voor verdere groei noemen deze
respondenten wel het belang van voldoende kritieke
massa op de website, voldoende animo bij trainingen
en bijeenkomsten en voldoende inspanning van ieder
VIN-lid om het netwerk verder aan waarde te laten toenemen. Kortom, iedereen heeft een verantwoordelijkheid voor wat betreft verdere groei van het VIN. Dat
betekent bijvoorbeeld ook dat personen hun contactgegevens op de website bijhouden. Het is alleen de
vraag of zo’n inzet van iedereen verwacht kan worden.
De interviewkandidaten die positief zijn over de huidige werking van het VIN geven wel aan dat er ruimte
is voor verdere ontwikkeling. Sowieso betreft dat incrementele aanpassing van de tools (om nog gemakkelijker informatie te zoeken, te plaatsen, et cetera),
maar ook is er een ideaaltype van het VIN beschreven
tijdens de interviews: een netwerk dat zo goed werkt,
dat het voor het antwoord op de vraag van een bedrijf
niets uitmaakt aan welke organisatie (als onderdeel
van het VIN) de vraag in eerste instantie is gesteld.
Dat resultaat, die perfecte werking van het netwerk,
verkrijgt men slechts wanneer alle partijen binnen het
VIN op de hoogte zijn van elkaars expertise, zij per binnenkomende vraag de afweging kunnen maken welke
organisatie het beste is gepositioneerd om te antwoorden en dat antwoord dan ook snel volgt. In deze
constructie is het niet noodzakelijk dat bedrijven een
volledig overzicht hebben van expertise, maar dat zij
wel begrijpen dat hun technologiepartner onderdeel
uitmaakt van een goed functionerend netwerk; dat de
bedrijven er op vertrouwen dat áls zij een vraag aan
één van de VIN-leden stellen, zij het best mogelijke
antwoord terugkrijgen.
Een tweede groep interviewkandidaten meldt dat deze
interpretatie van netwerkvorming en –functionaliteit
vooral in clusters voorkomt. Dit zijn vooral VIN-leden
met een sterke nichepositie in een technologisch domein. De partijen die binnen een toepassingsgebied
actief zijn, weten elkaar gemakkelijk te vinden, maar
de aansluiting (of het zicht op) het VIN als geheel ontbreekt. Het VIN heeft, volgens interviewrespondenten
die deze conclusie hebben getrokken, vooral potentie
als subclusters verder worden vormgegeven en als
keyspelers binnen die kleinere netwerken clusteroverstijgend de banden aanhalen. Zinvolle samenwerking
(projectmatig of programmatisch) ontstaat nu eenmaal
tussen partijen die gezamenlijk iets kunnen betekenen
voor bedrijven en zodoende complementair aan elkaar
zijn. Ruim 77% van de interviewrespondenten geeft
aan dat de activiteiten rond kennisopbouw binnen het

VIN op dit moment nog niet (voldoende) aansluiten bij
de activiteiten rond kennisvertaling en –transfer (zie
Figuur 27). Daarnaast zou een scherpere clusteraanpak duidelijk maken wat de rollen zijn van spelers in
het VIN. Daar bestaat nu soms nog onduidelijkheid
over.
Tenslotte komen ook minder positieve geluiden uit de
interviews naar voren. Dat zijn – in het merendeel –
VIN-leden die een bescheiden rol hebben in het geheel.
Het is voor hen de vraag wat daadwerkelijk de toegevoegde waarde van het VIN als netwerk is; levert het
andersoortige (of verbeterde/snellere) dienstverlening
aan bedrijven op? Of is het een verzamelnaam voor
afzonderlijke diensten en activiteiten, die hoe dan ook
zouden plaatsvinden? Respondenten die deze mening
hebben, zien het VIN als label voor een sociale context
voor R&D samenwerkingsverbanden die al bestonden.
Daarnaast zitten er veel partijen in hetzelfde netwerk
(het ‘grote’ VIN) die qua doelgroep en technologische
kennis niets met elkaar te maken hebben. Het toevoegen van tools (zoals de website en trainingen) om
dat netwerk te verstevigen, verandert volgens hen de
sociale context niet of slechts minimaal. Immers, zij
werken nog steeds samen met de mensen uit andere
organisaties die zij al kenden. De tools zouden voornamelijk handig zijn voor adviseurs en onderzoekers
die zich in het VIN begeven, maar nog geen ruim contactennetwerk hebben of geen expertise binnen een
specifiek technologisch domein. In alinea 2.1 hebben
wij beschreven dat het VIN structuur kan bieden: struc-

tuur om alle resources die beschikbaar zijn in het IWTgerelateerde innovatielandschap zichtbaar te maken.
Meerdere respondenten geven aan dat het nog niet zo
ver is. Zo zijn activiteiten rond kennisopbouw nog niet
goed genoeg aangesloten bij activiteiten rond kennisvertaling en –transfer (Figuur 27). Zij zien vooral dat
er meer en meer organisaties bijkomen, waardoor het
juist moeilijker is om de rol van iedere organisatie in
het geheel (ergo: in het VIN) te herkennen. De helft van
de interviewrespondenten geeft aan dat de rollen van
de verschillende soorten actoren binnen het VIN niet
helder zijn. De toename van organisaties in het VIN
zorgt ook voor meer overlap in inhoudelijke focus en/
of doelgroepen. Dat werkt concurrentie in de hand.
Figuur 27. Kennisopbouw & -verspreiding: In welke mate sluiten
activiteiten rond kennisopbouw binnen het VIN volgens u aan bij de
activiteiten rond kennisvertaling en kennistransfer? (N=212)
11,3%

5,2%

22,6%

60,8%
Ja, in voldoende mate
Ja, het komt voor, maar is voor verbetering vatbaar
Nee, komt niet voor, maar er is wel behoefte aan
Nee, komt niet voor, maar er is ook geen behoefte aan
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4

TOEKOMST VAN HET VIN

de back-office van het vin zal zich in de komende jaren
verder kunnen ontwikkelen naar een overzichtelijk
netwerk, waarin iedere organisatie een duidelijke toegevoegde waarde heeft.

de front-office van het vin zou zich verder kunnen
ontwikkelen tot een netwerk dat zo goed werkt, dat
het voor het antwoord op de vraag van een bedrijf
niets uitmaakt aan welke organisatie (als onderdeel
van het vin) de vraag in eerste instantie is gesteld.

de overzichtelijkheid van het vin kan bovendien toenemen wanneer het vin niet uit losse organisaties bestaat, maar uit diverse clusters. Toegevoegde waarde
(“1+1=3”) zou dan ook gecreëerd worden als iwt de
ontwikkeling van clustervorming steunt en ook beschikbare tools daar op laat aansluiten.

bij een toekomstig meetsysteem
zal dat projectoverstijgende
niveau een nadrukkelijkere
plaats moeten krijgen.
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TOEKOMST VAN HET VIN

4.1 Verdere ontwikkeling VIN
Zoals besproken in paragraaf 2.1, ziet IWT het VIN als
geheel van mensen (onderzoekers en adviseurs) die
vanuit de “intermediaire organisaties en kenniscentra
actief zijn op het vlak van innovatie-ondersteuning, gecoördineerd door het IWT”. Tevens is besproken dat
het VIN is ontstaan nadat de spelers, en tot op zekere
hoogte ook hun onderlinge samenhang, al bestonden.
Het gevolg is dat respondenten aangeven niet helder
voor ogen te hebben wat het VIN is en wat de specifieke rollen van alle spelers zijn. Dit komt ook naar
voren in paragraaf 3.4, waar over de belemmeringen
voor samenwerking wordt gesproken. De meeste belemmeringen die daar genoemd worden zijn terug te
leiden naar de onduidelijke rolverdeling van spelers in
het VIN: gebrek aan inzicht in elkaars competenties,
het is lastig de juiste persoon te vinden (omvang), ontstaan competitie wat samenwerking in de weg staat
en onduidelijke toegevoegde waarde en functie van
organisaties.
Het VIN is in de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld en zal in de komende jaren steeds meer vorm krijgen. Hierbij is het belangrijk zowel de front-office (naar
bedrijven toe) en de back-office (VIN-leden onderling)
van het VIN verder te ontwikkelen.
4.1.1 Wisselwerking tussen VIN-leden onderling en
interactie met bedrijven
De back-office van het VIN zal zich in de komende jaren verder kunnen ontwikkelen naar een overzichtelijk
netwerk, waarin iedere organisatie een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Het moet daarbij duidelijk zijn
wat de rol van elke organisatie is binnen dit netwerk
en waar organisaties complementair zijn aan elkaar.
Overlap tussen organisaties is niet altijd uit de weg te
gaan, maar afstemming is dan gewenst om opportunistisch gedrag uit te sluiten. Tevens zal gekeken kunnen worden of bedrijven ook een toegevoegde waarde
kunnen leveren aan het VIN. Het innovatieproces is
niet het lineaire proces zoals decennia geleden werd
verondersteld. Ook bedrijven hebben een expertise en
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het VIN.
Voor het intern functioneren van de back-office, en
aansluiting tussen back- en front-office, is er nood aan
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betere profilering van deelnemende organisaties. Het
gaat daarbij niet alleen om het presenteren van up-todate gegevens op www.innovatienetwerk.be (die deels
te koppelen zijn vanuit verschillende databronnen).
Men zal ook het juiste niveau moeten kiezen om informatie te presenteren (en bijvoorbeeld samenhang
tussen expertises van verschillende vakgroepleden),
contactpersonen en –gegevens kenbaar maken, een
omschrijving van het soort dienst, expertise en track
record en eventueel automatisch prestatie-indicatoren
koppelen (zoals het aantal afgeronde projecten en het
aantal succesvolle doorverwijzingen).
De front-office van het VIN zou zich verder kunnen
ontwikkelen tot een netwerk dat zo goed werkt, dat
het voor het antwoord op de vraag van een bedrijf
niets uitmaakt aan welke organisatie (als onderdeel
van het VIN) de vraag in eerste instantie is gesteld (zie
paragraaf 3.6). Dit is ook wel bekend als het ‘no wrong
door’-concept. Zoals besproken, geven bedrijven aan
dat het innovatielandschap te complex is en zij daardoor niet goed weten aan wie ze hun vraag voor moeten leggen. Het is hierbij van belang dat de back office
van het VIN goed is ingericht. Immers, organisaties
binnen het VIN moeten in staat zijn bedrijven altijd van
dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld door middel van het
doorverwijzen van de vraag naar de juiste VIN-speler.
Het VIN, en daarbij de werking van het VIN als front
office principe, zal moeten groeien naar grote bekendheid onder bedrijven. Wij stellen voor dat de front office van het VIN niet zal moeten bestaan uit één loket
voor álle vragen. De meeste bedrijven zijn namelijk
geneigd om contact op te nemen met adviseurs of onderzoekers, werkend bij één van de VIN-organisaties,
die zij al kennen. Mochten zij nog geen ingang hebben,
dan kunnen zij bij één van de regionale innovatiecentra terecht. In deze constructie spelen de innovatiecentra nadrukkelijker de rol van ‘makelaar’ in het VIN.
Deze gedachte, van goede interactie tussen VIN-leden
(back office) en een open structuur richting Vlaamse
bedrijven (front office), is gevisualiseerd in Figuur 28.
Het concept van ‘no wrong door’ zouden wij als volgt
willen nuanceren: ‘no wrong door, no single door’. Bedrijven kunnen derhalve bij alle VIN-leden terecht met
vragen. Het is dan wel belangrijk dat VIN-leden op een
uniforme manier geïnformeerd worden over kennis en
expertise in het netwerk. De aanwezigheid van één in-

formatiesysteem is dan cruciaal: welke VIN-spelers bestaan er, wat is hun expertise, welke personen werken
er binnen die organisaties en aan welke IWT-projecten
nemen zij deel. Bij voorkeur gebeurt de ontsluiting van
die informatie, zoals nu ook al gebeurt, via www.innovatienetwerk.be.1
Figuur 28. Wisselwerking tussen back-office en front-office: ‘no
wrong door, no single door’ (ter illustratie)
Bedrijven

VIN-leden

Omdat in deze aanpak nadrukkelijk wordt uitgegaan
van een goed werkende back office structuur die er
voor zorgt dat bedrijven uiteindelijk beter geholpen
worden, is het noodzakelijk dat die bedrijven ook begrijpen dat er een dergelijke structuur is. Dat maakt hen
bewust van het feit dat zij, ongeacht het type vraag,
terecht kunnen bij ieder VIN-lid. Als dat bewustzijn
ontbreekt, is het risico groot dat vragen van bedrijven
niet eens worden ingebracht (“mijn kennispartner is
expert op het gebied van metaalverwerking, die zal nu
mijn vraag over plastics vast niet kunnen beantwoorden”). Zie ook paragraaf 4.2 over de communicatierol
van IWT.

4.1.2 Clusteraanpak
De overzichtelijkheid van het VIN kan bovendien toenemen wanneer het VIN niet uit losse organisaties
bestaat, maar uit diverse clusters. Zoals beschreven
in paragraaf 3.6, komt netwerkvorming en –functionaliteit vooral in clusters tot uiting. Door clusters binnen
het VIN verder vorm te geven, zal het VIN duidelijker
en effectiever worden. Eerder in dit rapport is vermeld
dat er veel verschillende type clusters bestaan (organisatietype, organisatorisch vraagstuk, et cetera). Al
deze clusters zijn van belang. Voor inhoudelijke samenwerking, is de verdere ontwikkeling van thematische (sectoraal, technologisch) het méést van belang.
Vragen van bedrijven zijn namelijk primair thematisch
van aard.
Risico van een sterke ontwikkeling van clusters is
verkokering. Het is daarom, naast het verbeteren van
zichtbaarheid en vorm (inclusief rollen: wie is het centrale aanspreekpunt?) binnen clusters, noodzakelijk
om clusteroverstijgende relaties aan te halen. Een
netwerk bestaand uit krachtige, samenhangende clusters – in dit geval het VIN – wordt in de wetenschappelijke literatuur aangeduid als een ‘small world’ (zie
Figuur 29). Dergelijke netwerken zijn voor kennisuitwisseling efficiënter en effectiever dan afzonderlijke
clusters (verkokering; zie links in Figuur 29) en een
volledig verknoopt netwerk (inefficiënt door redundantie van relaties tussen actoren en niet overzichtelijk;
zie rechts in de figuur). Het organiseren van interactie
tussen de clusters kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld door aan de afzonderlijke, thematische clusters meer generieke ‘toehoorders’ toe
te voegen (bijvoorbeeld innovatiecentra). Die actoren

Figuur 29. Verbinden van clusters: naar een VIN als ‘small world’-netwerk (gebaseerd op Uzzi, Guimera, Spiro & Amaral, 20071
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1 Uzzi, B., Guimera, R., Spiro, J. & L. Amaral (2007). The emergence
of self-organizing networks: small worlds. In review: Administrative Science Quarterly. http://www.rhsmith.umd.edu/seminars/
pdfs/uzzi.pdf.
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raken daarvoor goed ingevoerd in de inhoudelijke discussies binnen een cluster en kunnen zo een schakel
vormen naar andere clusters of toepassingsgebieden.
Ook het organiseren van clusteroverschrijdende bijeenkomsten over onderwerpen die álle clusters aangaan (denk aan valorisatie, intellectueel eigendom,
vraagsturing, internationalisering en marktwerking)
behoort tot de mogelijkheden.
Ten slotte zou een meer programmatische financiering van onderzoek en innovatie passen bij een clusteraanpak. Vanzelfsprekend kan die programmatische
financiering ook ingezet worden om een clusteroverstijgende onderzoekslijn uit te zetten. Projectmatige
financiering, zoals nu binnen VIS-CO, -TIS, -TD, TETRA,
etc. gebeurt, heeft ook voordelen. Maar een programmatische financiering zorgt voor een rode draad in de
activiteiten binnen – of tussen – clusters. Dat kan de
inhoudelijke samenwerking van VIN-leden versterken.
De haalbaarheid van deze financieringshervorming zal
afhangen van strategische en politieke keuzes.
4.1.3 Aansluiting op andere netwerken
Daarnaast kan het VIN een meer internationale koers
gaan varen. Op dit moment dienen VIN-projecten een
Vlaamse focus te hebben (met betrekking tot samenwerkingspartners, valorisatie, et cetera). Door de
steeds stijgende kosten van technologisch onderzoek
en de groeiende complexiteit van technologieën worden innovatieprojecten steeds meer internationaal uitgevoerd. Voor Vlaanderen is het van belang, willen zij
een belangrijke kennisspeler zijn in de internationale
markt, om waar mogelijk aan te sluiten bij bestaande
internationale onderzoeksprojecten, zoals Europese
netwerken, en nieuwe internationale samenwerkingsprojecten te faciliteren. Ook bedrijven hebben tijdens
de rondetafelsessies aangegeven dat internationale
partnering veelal tekort schiet. Ze beseffen dat IWT
zich primair richt op Vlaamse partnering, maar ze realiseren tegelijkertijd dat internationale samenwerking
de innovatiekracht van Vlaanderen ten goede kan
komen. Als clusters (zie boven) deels overeenkomen
met thema’s die, bijvoorbeeld, ook gedekt worden in
het Kaderprogramma van de Europese Commissie, zal
vanuit de Vlaamse samenwerkingsverbanden binnen
VIN (eventueel samen met bedrijven) gemakkelijker
aansluiting gevonden worden op Europese onderzoeks- en innovatieagenda’s.
Tenslotte dient overwogen te worden of het VIN zich
enkel op kennisopbouw en -vertaling dient te richten,
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zoals nu gebeurt, of dat het VIN zich op het totale innovatietraject moet richten. Interviewrespondenten hebben bijvoorbeeld aangegeven dat het voor bedrijven
onduidelijk kan zijn dat zij zich voor informatie over
onderne-merschap, business development en internationaal ondernemen bij andere organisaties dienen
te melden (onder andere Vlaamse Agenschap Ondernemen (VLAO) en Flanders Investment & Trade). Ook
tijdens de rondetafelsessies met bedrijven kwam dit
naar voren. Sommige bedrijven hebben aangegeven
dat zij niet geholpen werden met vragen die buiten
de inhoudelijke scope van IWT vallen (kennis & innovatie) en dat zij ook niet doorverwezen werden naar
de instanties die hen wel kon helpen. Duidelijkere
afstemming tussen, en mogelijk intensievere samenwerking met, organisaties die zich met verschillende
stadia van het innovatietraject bezig houden zal ten
goede komen aan de positionering en innovatiekracht
van Vlaamse bedrijven. De afbakening “innovatienetwerk” zou bovendien vanuit die optiek verbreed
kunnen worden naar innovatieve projecten (binnen de
clusters) met een voornamelijk maatschappelijke – in
plaats van economische – finaliteit. Deze verbreding
zal tot gevolg hebben dat andere partijen toetreden tot
het VIN of daarbinnen een nadrukkelijkere rol kunnen
krijgen.

4.2 Netwerksturing: rol van IWT
Om de verdere ontwikkelingen van het VIN te stimuleren en waar nodig bij te sturen, kan het IWT bepaalde
interventies uitvoeren. Daarbij moet de kanttekening
geplaatst worden dat respondenten aangeven dat een
zware top-down sturing van IWT op totstandkoming
van netwerkrelaties binnen het VIN niet gewenst is.
‘Gedwongen’ samenwerking levert niks op. Daarentegen is een open houding van VIN-leden noodzakelijk
en hun bereidheid om samen kennis te ontwikkelen,
te delen en vragen van bedrijven aan elkaar door te
spelen. Verdere ontwikkeling van het VIN zal zodoende
bottom-up moeten ontstaan. Waar IWT wél aan kan
werken, is het positief beïnvloeden van de open houding van partijen. Ofwel, de attitude van VIN-leden
veranderen door best practices te laten zien en aan
te tonen waar tools, zoals de website, allemaal toe
leiden (niet louter communiceren dat er tools zijn en
hoe die tools feitelijk gebruikt kunnen worden). Dat betekent dat er meer geïnvesteerd zal moeten worden
in opleiding, coaching en voorlichting van adviseurs
en onderzoekers. Een voorbeeld is de organisatie van

een VIN-beurs waar leden hun competentiegebieden
voorstellen aan andere leden. Dit is een gelegenheid
om elkaars competenties snel en effectief te leren
kennen. IWT is in dat geval eerder “enabler” dan een
partij die sterk (verplichtend) stuurt op het ontstaan
van interorganisatorische verbindingen. Zo kunnen
wel gerichte ontmoetingen (binnen clusters of tussen
clusters, die samen met het VIN vormen) gearrangeerd
worden, maar verplichte clustervorming of samenwerking niet. IWT heeft eveneens de rol van promotor van
het netwerk; zowel in de richting van bedrijven als in
de richting van kennisinstellingen en intermediairen.
Toch kan IWT als enabler een belangrijke bedrage leveren aan de ontwikkelingen van het VIN. Zoals eerder
beschreven moet het voor VIN-leden duidelijk zijn wat
de rol is van elke organisatie binnen het geheel. Zij
hebben aangegeven behoefte te hebben aan antwoorden op vragen zoals: Wat wordt onder VIN verstaan?
Wat is het exacte doel van VIN? Welke organisaties
vallen onder VIN? Wat is de rol van individuele organisaties en organisatietypen binnen het VIN? Het is
van belang dat IWT hierbij niet te zwaar top-down gaat
sturen. Zo is het niet de taak van IWT om organisaties
specifieke rollen toe te delen; in samenspraak kan wel
gekeken worden hoe organisaties zichzelf zien en waar
zij complementair zijn aan andere organisaties.
Daarnaast zijn er punten die samenhangen met een
meer strategische positionering van IWT. IWT zal op
die terreinen keuzes dienen te maken. Onderstaand
werken wij er enkele uit.
4.2.1 Ondersteuning van clusters
Netwerkvorming en –functionaliteit komt vooral voor in
clusters. Toegevoegde waarde (“1+1=3”) zou dan ook
gecreëerd worden als IWT de ontwikkeling van clustervorming steunt en ook beschikbare tools daar op
laat aansluiten. Dat wil zeggen: (i) gerichte ontmoetingen regelen, (ii) nagaan welke clusters rondom welke
thema’s er reeds bestaan (welke partijen en welke rollen?) – en welke niet, waar bedrijven wél behoefte aan
hebben, (iii) trainingen en workshops rondom thema’s
organiseren en (iv) binnen de website de mogelijkheid
sterker promoten en doorontwikkelen om een clusterplatform op te zetten.
Verdere ontwikkeling binnen clusters houdt eveneens
in, dat meer langjarige, strategische verbanden ontstaan rondom een thema. Die strategische verbanden,
binnen een clusteraanpak, hebben een lange termijnvisie en worden gekenmerkt door integratie van de

partijen (integratie van hun activiteiten en gezamenlijk
bedienen van de doelgroepen). Een clusteraanpak
gaat gepaard met de vraag naar programmatische
aansturing. Dat wil zeggen dat projecten gebundeld
ingediend kunnen worden (programma), als zodanig
ook worden beoordeeld en gemonitord. IWT kan binnen het VIN starten met het verkennen van financierings- en opvolgingsmogelijkheden van programma’s
in plaats van projecten om zo meer en zinvollere samenwerking binnen het VIN te creëren.
De ontwikkeling van zichtbare en efficiënte clusters is
derhalve vooral reactief; het gaat om ondersteuning
bieden door IWT. Vanzelfsprekend is dat wel afhankelijk van de organisatiegraad van clusters. Het ene
cluster is nu eenmaal verder in de ontwikkeling dan
het andere. In sommige gevallen is het gemakkelijker
om een hub of centrale speler te identificeren dan in
andere gevallen. IWT heeft een meer pro-actieve rol
als het gaat om het creëren van interactie tussen
de clusters. Verkokering zal tegengegaan moeten
worden (zie vorige paragraaf). Dat kan door nadrukkelijk, in samenspraak met VIN-leden, te zoeken naar
“linking pin” organisaties die participeren in meerdere
clusters (bijvoorbeeld door dit in de opdracht van innovatiecentra op te nemen). Ook is het aan IWT om
clusteroverstijgende activiteiten, zoals workshops,
aan te bieden. Daarnaast heeft en houdt IWT een taak
in het bijhouden van de website als primaire ontsluiting van informatie over VIN-leden en hun projecten
(zie paragraaf 4.1).
4.2.2 Communicatietaak: creëren van duidelijkheid
en zichtbaarheid
Naast communicatie over het VIN richting VIN-leden,
kan IWT ook de communicatie in de richting van bedrijven verbeteren. Het staat nog ter discussie in welke
mate bedrijven het VIN als zodanig moeten kennen.
Enig besef van het VIN als back-office netwerkstructuur zorgt mogelijk wel voor een aanzuigende werking
op (vragen van) bedrijven. Om dat besef te laten toenemen, zijn zowel voor VIN-leden als voor bedrijven
flyers te ontwerpen. Op die flyers staat wat VIN is en
kan betekenen. IWT kan de flyers voor VIN-leden zelf
verspreiden. De flyers gericht op bedrijven, kunnen
vervolgens door VIN-leden onder (potentiële) klanten
worden verspreid.
De website www.innovatienetwerk.be wordt op dit moment vooral gebruikt door intermediairen; niet door
bedrijven. Er valt winst te halen door een deel van de
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website wel heel sterk te richten op bedrijven. Nu is
de doelstelling van www.innovatienetwerk.be, volgens
sommige interviewrespondenten, diffuus. Dat staat
verdere opschaling of intensief gebruik ervan in de
weg. Mogelijk gebruiken bedrijven de website ook in
mindere mate, omdat zij niet het idee krijgen dat de
website voor hen bedoeld is. Met andere woorden, de
inhoud en functies (zoeken van projecten, ledenprofielen en het posten van vragen) kunnen wél relevant
zijn voor bedrijven, maar dat wordt door de lay-out niet
bevestigd (‘usability’). Dit kan simpel opgelost worden
door de website te openen met een grote button ”Bedrijven” en een button voor “VIN-leden”. Vervolgens
worden websitebezoekers doorgestuurd naar een voor
hen relevant deel van de site. Mogelijk overlappen
deze delen. Dat is niet erg: de bevestiging geeft respondenten het gevoel dat zij tot de doelgroep behoren
(hetgeen gebruik stimuleert).
Het gebrek aan kritische massa – in termen van
veel en interessante discussietopics, bedrijfsvragen
en doorverwijzingen – op de website leidt ertoe dat
sommige VIN-leden geen actief gebruik meer maken
van de site2. Men zou kunnen kijken of de website
gekoppeld kan worden met andere databanken om
te zorgen dat de website altijd up-to-date is (zie 3.1).
Zeker als de website een ontsluiting is van de belangrijke informatie en past in de filosofie van ‘no wrong
door, no single door’ (zie paragraaf 4.1), dan is dat
aanbevelenswaardig. Een soortgelijke aanpak wordt
momenteel nagestreefd in Vlaanderen voor onderzoeksinformatie (FRIS-model). Informatie wordt op een
eenduidige en volledige manier verzameld, gekoppeld,
gepresenteerd en doorzoekbaar gemaakt. De website
(www.innovatienetwerk.be) zou eventueel – voor meer
kwalitatieve informatie of inzichten – gevoed kunnen
worden door een ‘internetredactie’. In deze redactie
kunnen personen zitten die de clusters vertegenwoordigen. Deze aanpak stimuleert (i) het aanvullen van
de website met relevante informatie binnen clusters
(iemand is verantwoordelijk), (ii) de afstemming tussen clusters via de internetredactie (zie 4.2.1) en (iii)
sociale druk op de clusters om zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren.
Interviewrespondenten opperen ook dat IWT-adviseurs mogelijk een actievere rol kunnen spelen bij het
aanjagen van interactie op de site en binnen het VIN
in het algemeen. Het is in die zin belangrijk dat IWT
2 Dit is het klassieke ‘probleem’ van (online) fora: zonder actieve
gebruikers ontstaat er geen kritische massa en zonder kritische
massa is het forum voor de gebruikers niet relevant.
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zelf beseft onderdeel uit te maken van het VIN: hun
adviseurs hebben goede overzichten van het aanbod
van (domeinspecifieke) kennis en kennen onderzoekers/adviseurs persoonlijk. In plaats van ongerichte
ontmoeting organiseren (zoals VIN-voor-VIN sessies)
kunnen zij vanuit die rol ook gerichte ontmoeting faciliteren.
4.2.3 Coördinatietaak: afstemming van activiteiten
voor bedrijven
Er wordt voorts opgemerkt – door meerdere interviewrespondenten - dat er binnen het VIN erg veel activiteiten voor bedrijven worden georganiseerd. Het aantal workshops is groot en deze activiteiten concurreren
soms zelfs met elkaar (organisatie van evenementen
op nagenoeg dezelfde datum met overlappende thema’s). Respondenten vermoeden dat dit een gevolg
is van het meten van voortgang en resultaten van
TD- en TIS-projecten en innovatiecentra aan de hand
van RAP. Gevolg van monitoring van througput (aantal
workshops, aantal adviezen, aantal bedrijfsbezoeken,
etc.) is dat projectuitvoerders naar deze indicatoren
gaan handelen. Deze uitkomst is niet per se optimaal
in het licht van de doelstelling van VIN als groter geheel: bedrijven zo snel en accuraat mogelijk verder
helpen met hun innovatieprocessen. Om dat hogere
doel te bereiken, is het zinvoller om te sturen op kwalitatief hoogstaande activiteiten en de juiste samenhang daartussen; niet zozeer op kwantiteit. IWT kan
het VIN beter laten functioneren als zij in de toekomst
aandacht heeft voor de afstemming van activiteiten,
zoals workshops voor bedrijven. Een respondent heeft
voorgesteld om een biedingsysteem/marktplaats op te
zetten voor activiteiten: het aantal is door IWT beperkt
en IWT ziet toe op een goede spreiding over regio’s,
sectoren en toepassingsgebieden.

4.3 Monitoring van toekomstige netwerkontwikkelingen
Op dit moment heeft IWT geen instrument om de ontwikkeling van het VIN te monitoren. Vanuit sommige
subsidiekaders is het wel verplicht dat uitvoerders rapporteren over netwerkingactiviteiten, doorverwijzing,
de organisatie van workshops en dergelijke (RAP-kengetallen). Maar een integrale analyse van dynamiek
binnen en opbrengsten van VIN bestaat nog niet. Interviewrespondenten begrijpen dat IWT behoefte heeft
aan een monitoringinstrument. Zo kan IWT beter in de
gaten houden welke ontwikkelingen zich voordoen, in

welk tempo, in welke mate interventies effect hebben
en die effecten ook communiceren. Onderstaand presenteren wij enkele aanbevelingen voor een monitoringinstrument.
Er wordt door interviewrespondenten aangegeven
dat men minder gelooft in een instrument, waarbij de
nadruk ligt op throughput op het individueel projectniveau. Activiteiten in het VIN moeten in samenhang
georganiseerd worden en derhalve in samenhang
gemonitored worden. Dat gebeurt nu nog niet. Het
monitoringinstrument moet rekening houden met het
uiteindelijke doel van VIN: een betere dienstverlening
aan bedrijven. Bij een toekomstig meetsysteem zal
dat projectoverstijgende niveau een nadrukkelijkere
plaats moeten krijgen. In plaats van het projectniveau,
zou meer gekeken kunnen worden naar: (i) activiteit
in subnetwerken of rondom een thema (zowel qua
inhoud/R&D als qua samenwerking en afstemming),
(ii) hoe binnen die subnetwerken projecten vanuit verschillende IWT-programma’s elkaar versterken en (iii)
in welke mate bedrijven die samenhangen met het
subnetwerk profiteren van de daar ontwikkelde en verspreide kennis. Het is voor bedrijven wel lastig om te
zeggen of – zeker in welke mate – betrokkenheid bij
een IWT-project (of beter: een cluster van VIN-projecten
en -diensten) heeft geleid tot nieuwe producten, diensten of procesverbeteringen. Innovaties zijn zelden te
herleiden tot één bron. Een oplossing kan gevonden
worden in het meten van (gedrags)additionaliteit. Gedragsadditionaliteit geeft aan dat bedrijven, door een
interventie van de overheid (in dit geval het mogelijk
maken van innovatiedienstverlening van intermediairs
en kennisinstellingen), anders omgaan met hun innovatieprocessen: dat awareness is toegenomen, dat zij
intern innovatiemanage-ment professioneler aanpakken, dat zij investeren in vergroting van het absorptief
vermogen en meer openstaan voor innovatiesamenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen.
Tevens dient er rekening mee gehouden te worden dat
een meetinstrument gedrag kan beïnvloeden; ook in
negatieve zin. Om die reden is het voor IWT belangrijk
om eerst helder te krijgen wat het VIN moet opleveren.
Het meten van gewenste resultaten zal ertoe leiden
dat VIN-leden zich naar die indicatoren gaan gedragen.
Een meetinstrument kan bestaan uit (i) indicatoren die
via desk research worden verzameld en geanalyseerd
(denk aan een netwerkanalytische meting; dergelijke
metingen kunnen ‘achter de schermen’ gebeuren) en
(ii) uit indicatoren die samen met VIN-leden worden

onderzocht (primaire dataverzameling en analyse, zoals de huidige RAP-indicatoren). Het tweede type indicatoren, via het betrekken van respondenten bij monitoring, sluit subjectiviteit niet uit, maar het is juist wel
deze vorm van monitoring dat het mogelijk maakt om
het gedrag van VIN-leden te beïnvloeden. Het is dan
natuurlijk wel noodzakelijk om echt te meten wat men
wil meten; anders bestaat het risico dat niet het gewenste gedrag wordt gestimuleerd. Bovendien zal de
balans gevonden moeten worden tussen het aantal indicatoren (en – als gevolg - de belasting van VIN-leden
met administratieve monitoringtaken) en de potentie
die in de data ligt. Het gaat dan om potentie in termen
van monitoring en in termen van gedragsbeïnvloeding.
Overigens hoeven de meer subjectieve, primaire indicatoren niet per se op een RAP-achtige manier verzameld te worden; hieronder valt bijvoorbeeld ook de
mogelijkheid tot het periodiek uitvoeren van een attitudemeting onder VIN-adviseurs en –onderzoekers
om zo vast te stellen in hoeverre zij openstaan voor
samenwerking. Zoals eerder in deze rapportage (3.2.2
en 3.4) aangehaald, is de opstelling van personen cruciaal voor het benutten van het VIN als structuur.
Om een goede inschatting van de werking en verdere
ontwikkeling van het netwerk te verkrijgen, zal er een
balans moeten zijn tussen de primaire, meer subjectieve metingen (zie boven) en secundaire, objectieve
metingen. Voor dat laatste onderdeel kan netwerkanalyse worden ingezet. Die onderzoeksmethode, ook
toegepast in Hoofdstuk 1, maakt het mogelijk om op
een feitelijke, analytische manier netwerkdynamiek
(letterlijk) in kaart te brengen. Een netwerkanalytische
meting levert, in tegen stelling tot een ‘platte’ meting,
meer inzicht in de netwerkontwikkeling. Zo geeft het
inzicht in het ontstaan, het verdwijnen en de intensiteit
van relaties in de loop van de tijd. IWT zou op basis
van administratieve data zo’n meting periodiek (bijvoorbeeld tweejaarlijks) kunnen uitvoeren. Eerder in
dit rapport (Kadertekst in 2.2) hebben wij de belangrijkste indicatoren van netwerkanalyse beschreven.
De aanbevelingen over toekomstige netwerkmonitoring van het VIN, zoals opgenomen in deze paragraaf,
zijn te vertalen naar een monitoringplan. Dat plan is
gepresenteerd in tabelvorm (zie Tabel 9). Vanzelfsprekend doen wij hier IWT een handreiking voor het volgen van de ontwikkeling van het VIN. Uiteindelijk is het
aan IWT om indicatoren weg te laten, toe te voegen of
te kiezen voor andere methode voor dataverzameling
en –analyse.
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idem

idem

Continue

idem

Jaarlijks

analyse

Frequentie van Opmerking

Alternatief: outliers verwijderen.

idem

idem

geleide)

site als af-

VIN (web-

Netwerk/

idem

geleide)

site als af-

VIN (web-

Continue

staand materiaal)

niveau
Netwerk/

Beschikbaarheid (be-

Analyse-

Aantal deelnemers overige diensten voor VIN-leden

idem

Rechte telling

idem

Rechte telling

Verwerking

satisfactie)

idem

* Snelheid van antwoorden (na

ken IWT

* Aantal beantwoorde vragen

* Aantal geposte vragen

Websitestatistie-

Websitestatistie-

* Aantal verschillende organi-

Vragen op de website

Bron

Indicator
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idem

* Bekendheid van andere VIN-

idem

idem

binnen)

ters daar-

VIN (clus-

lers)

VIN(-spe-

VIN

idem

idem

verzamelen

riodiek primaire data

N.v.t. Alternatief: pe-

idem

Continue

mogen (idem)

* (Investeren in) absorptief ver-

(idem)

idem

* Intern innovatiemanagement idem

ten, activiteiten)

(door betrokkenheid VIN-projec-

idem

idem

surveyresultaten

idem

idem

drijven

g ro e p b e -

Kwantitatieve analyse D o e l -

voor innovatie & toepassingen

drijven

* Awareness: meer aandacht Survey onder be-

idem

idem

verzamelen

riodiek primaire data

N.v.t. Alternatief: pe-

Effecten van VIN op het projectoverschrijdende niveau op Vlaamse bedrijven (klanten van VIN)

Additionaliteit van het VIN (in welke mate Vlaamse bedrijven profiteren van activiteiten en resultaten)

ken/clusters onder VIN-leden

* Bekendheid van subnetwer-

leden

idem

VIN-leden

der VIN-leden

leden (en expertise) onder VIN-

Survey

* Bekendheid van het VIN on-

onder idem

binnen)

Bekendheid onder VIN-leden

doelgroepbedrijven

VIN (clusters daar-

idem

groep)

wissel-

front-office van het VIN door

idem

derdeel van RAP)

bereikbaarheid

met doel-

centra (evt. On-

Innovatiecentra

Beoordeling

werking

data

dat zich met een vraag meldt bij

Innovatie-

VIN

(en

binnen)

Administratieve

Aantal bedrijven 'nieuw voor VIN'

idem

staand materiaal)

VIN (clus-

niveau

bedrijven
Rechte telling

idem

Beschikbaarheid (be-

Analyse-

ters daar-

idem

* Bekendheid van subnetwer-

Verwerking

ken/clusters onder doelgroep-

Bron

Indicator

idem

idem

1x / 2 jaar

idem

idem

1x / 2 jaar

idem

Jaarlijks

idem

analyse

idem

idem

Zie 'Bekendheid van het VIN'

heid van VIN en Innovatiecentra als front-offices

Als dit aantal toeneemt, is dat een indicatie voor toenemende bekend-

Frequentie van Opmerking
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data IWT

ken bij VIN-projecten (bijv. In ge-

idem

idem

* Efficiency projectuitvoering

* Gepercipieerde knelpunten

idem

idem

idem

surveyresultaten

(en

groep)

met doel-

werking

wissel-

VIN

idem

idem

idem

idem
idem

idem

idem

verzamelen

riodiek primaire data

N.v.t. Alternatief: pe-

jecten

calls/start nieuwe pro-

Jaarlijks, parallel aan

idem

idem

staand materiaal)

niveau
idem

Beschikbaarheid (be-

Analyse-

onder Kwantitatieve analyse VIN

Rechte telling

idem

idem

Verwerking

idem

idem

idem

1x / 2 jaar

Jaarlijks

idem

idem

analyse

doelgroep

Als afgeleide van de bereidheid tot innovatiesamenwerking onder

idem

idem

Frequentie van Opmerking

* Voor alle indicatoren geldt: resultaten van de analyse jaarlijks/tweejaarlijks vergelijken met voorgaande metingen (trendanalyse)
** SNA = Social Network Analysis

idem

VIN-leden

Survey

* Effectiviteit projectuitvoering

* Kennisuitwisseling

Effecten van VIN en samenwerking op VIN-leden

bruikerscommissies)

Administratieve

Aantal unieke bedrijven betrok-

nomische resultaten (idem)

* Gepercipieerde bedrijfseco-

idem

idem

* Bereidheid tot innovatiesa-

menwerking

Bron

Indicator

5
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Figuur 30. Structuurweergave Vlaams Innovatienetwerk 2000-2010, waarbij faculteiten los zijn weergegeven

Figuur 31. Structuurweergave VIN 2000-2010, waarin relaties met waarde 1 zijn verwijderd
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Figuur 32. Structuurweergave Vlaams Innovatienetwerk - Onderzoeksprojecten

Figuur 33. Structuurweergave Vlaams innovatienetwerk - Kennisverspreidingsprojecten
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Tabel 10. Gemiddelde betweenness-waarde van het VIN per type organisatie
Hele netwerk

Hele netwerk 5j

Hele netwerk 3j

2003

2006

2009

120,35

110,35

89,38

nvt

0,00

0,00

Bedrijf

6,14

8,32

9,78

0,00

0,00

32,91

Groep van bedrijven

0,00

0,00

0,00

nvt

nvt

nvt

Onderwijsinstelling

639,86

571,26

474,22

71,21

155,18

174,19

Onderzoeksinstelling

383,33

357,07

195,89

18,58

254,24

85,17

Collectief centrum

834,56

475,77

395,63

47,77

139,58

37,32

Vereniging/federatie

134,00

120,49

92,25

0,00

23,10

32,83

Clusters

226,56

210,44

89,93

0,00

17,39

8,78

2003

2006

2009

Overheid

Tabel 11. Gemiddelde degree-waarde van het VIN per type organisatie
Hele netwerk

Hele netwerk 5j

Hele netwerk 3j

Overheid

4,83

4,83

4,50

nvt

2,50

2,00

Bedrijf

4,35

4,76

4,62

2,00

3,83

6,40

Groep van bedrijven

2,00

2,00

2,00

nvt

nvt

nvt

Onderwijsinstelling

16,38

15,88

15,18

6,20

5,36

10,98

Onderzoeksinstelling

10,03

10,25

7,88

3,38

6,12

6,06

Collectief centrum

11,50

10,00

9,78

2,86

5,88

5,75

6,41

6,50

6,05

1,00

4,22

5,33

10,00

10,00

8,20

1,00

3,33

7,33

2003

2006

2009

Vereniging/federatie
Clusters

Tabel 12. Gemiddelde eigenvector-waarde van het VIN per type organisatie
Hele netwerk

Hele netwerk 5j

Hele netwerk 3j

Overheid

0,010

0,011

0,008

nvt

0,018

0,023

Bedrijf

0,019

0,027

0,026

0,037

0,056

0,053

Groep van bedrijven

0,013

0,014

0,016

nvt

nvt

nvt

Onderwijsinstelling

0,067

0,068

0,076

0,140

0,056

0,086

Onderzoeksinstelling

0,042

0,045

0,040

0,071

0,082

0,048

Collectief centrum

0,040

0,041

0,043

0,039

0,091

0,052

Vereniging/federatie

0,019

0,021

0,019

0,015

0,053

0,046

Clusters

0,043

0,045

0,043

0,013

0,046

0,081

2003

2006

2009

Tabel 13. Gemiddelde closeness-waarde van het VIN per type organisatie (*10.000)
Hele netwerk

Hele netwerk 5j

Hele netwerk 3j

Overheid

8,63

8,09

5,32

nvt

2,03

24,89

Bedrijf

9,09

9,03

6,61

39,20

2,22

28,04

Groep van bedrijven

9,13

8,54

7,07

nvt

nvt

nvt

Onderwijsinstelling

10,54

9,86

8,02

51,00

1,91

25,58

Onderzoeksinstelling

9,83

9,28

7,44

40,80

2,38

23,41

Collectief centrum

9,74

9,16

6,81

39,97

2,12

25,47

Vereniging/federatie

8,40

7,84

5,58

3,08

1,83

25,36

Clusters

10,13

9,49

6,22

39,07

1,56

26,60
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Tabel 14. Top 3 centrale organisaties per type organisatie in het netwerk in 2003

Onderwijsinstelling

Betweenness

Degree

Eigenvector

Closeness

1

KULeuven, Fac. BIW

KULeuven, Fac. BIW

UGent, Fac. FIRW

UGent, Fac. WE

2

KULeuven, Fac. WET

KULeuven, Fac. ENG

UGent, Fac. WE

UGent, Fac. WE

3

UGent, Fac. WE

UGent, Fac. FIRW

UA, Fac. Wetenschap-

KULeuven, Fac. BIW

pen
Onderzoeksinstelling

Collectief centrum

Clusters

1

IMEC

IMEC

IMEC

IMEC

2

ILVO - Eenheid PLANT

VITO

VITO

VITO

3

VITO

PCG

Celabor

PCG

1

SIRRIS

Centexbel

Centexbel

Centexbel

2

OCW

SIRRIS

SIRRIS

SIRRIS

3

Centexbel

OCW

OCW

OCW

VKC

VKC

VKC

Eigenvector

Closeness

1
2
3

Tabel 15. Top 3 centrale organisaties per type organisatie in het netwerk in 2006
Betweenness
Onderwijsinstelling

Onderzoeksinstelling

Collectief centrum

Clusters

Degree

1

UGent, Fac. WE

UGent, Fac. FBW

VUB, Fac. IR

UGent, Fac. WE

2

UGent, Fac. FBW

KULeuven, Fac. ENG

KULeuven, Fac. ENG

VUB, Fac. IR

3

VUB, Fac. WE

UGent, Fac. WE

UGent, Fac. WE

VUB, Fac. GF

1

IMEC

VITO

VITO

VITO

2

VITO

IMEC

IMEC

IMEC

3

POVLT

IBBT

VIL

VIL

1

WTCB

WTCB

WTCB

WTCB

2

Centexbel

SIRRIS

SIRRIS

SIRRIS

3

BIL

BIL

BIL

Centexbel

1

CLUSTA vzw

CLUSTA vzw

CLUSTA vzw

CLUSTA vzw

VEI

FMTC

VEI

VEI

2
3

Meubelinnovatie Cluster Meubelinnovatie Cluster Meubelinnovatie Cluster Meubelinnovatie Cluster
VZW

VZW

VZW

VZW

Eigenvector

Closeness

Tabel 16. Top 3 centrale organisaties per type organisatie in het netwerk in 2009

Onderwijsinstelling

Onderzoeksinstelling

Collectief centrum

Clusters

Betweenness

Degree

1

KULeuven, Fac. BIW

KULeuven, Fac. ENG

Hogeschool Gent

KULeuven, Fac. BIW

2

UGent, Fac. FBW

Hogeschool Gent

KULeuven, Fac. ENG

Hogeschool Gent

3

KULeuven, Fac. ENG

KULeuven, Fac. BIW

UGent, Fac. WE

KULeuven, Fac. ENG

1

VITO

VITO

VITO

VITO

2

ILVO - Eenheid PLANT

IMEC

IMEC

IMEC

3

IMEC

Belgisch Verpakkingsin-

Belgisch Verpakkingsin-

ILVO - Eenheid T&V

stituut VZW

stituut VZW

1

SIRRIS

SIRRIS

WTCB

WTCB

2

WTCB

WTCB

SIRRIS

SIRRIS

3

Centexbel

Centexbel

Centexbel

Centexbel

1

VEI

VEI

VKC

VEI

VKC

VEI

VKC

2
3

Meubelinnovatie Cluster Meubelinnovatie Cluster Meubelinnovatie Cluster
VZW
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VZW

VZW
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Katholieke Universiteit Leuven

SIRRIS

13

14

VUB, Fac. WE

KaHo Sint-Lieven

12

20

IMEC

11

Hogeschool W&K

WTCB

10

19

UGent, Fac. FIRW

9

UA, Fac. Geneeskunde

UGent, Fac. WE

8

18

KULeuven, Fac.
MED

7

Innovatiecentrum
Oost-Vlaanderen

AGORIA

6

17

KULeuven, Fac.
BIW

5

Hogeschool Gent

VITO

4

16

Centexbel

3

VUB, Fac. GF

UGent, Fac. FBW

2

15

KULeuven, Fac.
ENG

1

972

990

1125

1212

1445

1484

1553

1652

2490

2633

2798

2845

3128

3196

3771

4142

4554

5155

6234

9951

Hele netwerk

VUB, Fac. ES

VUB, Fac. WE

SIRRIS

UA, Fac. Geneeskunde

Innovatiecentrum
Oost-Vlaanderen

Hogeschool Gent

Centexbel

VUB, Fac. GF

Katholieke Universiteit Leuven

IMEC

KaHo Sint-Lieven

UGent, Fac. WE

WTCB

UGent, Fac. FIRW

KULeuven, Fac.
MED

KULeuven, Fac.
BIW

AGORIA

VITO

UGent, Fac. FBW

KULeuven, Fac.
ENG

840

916

982

1055

1117

1171

1337

1338

1639

2111

2216

2301

2509

2720

3069

3379

3409

4147

5317

8210

Netwerk 5 jaar

Tabel 17. Top 20 centrale organisaties op basis van betweenness

IMEC

Universiteit Hasselt, Fac. WET

Centexbel

UA, Fac. Wetenschappen

KULeuven, Fac.
WET

SIRRIS

Innovatiecentrum
Oost-Vlaanderen

UA, Fac. Geneeskunde

Hogeschool Gent

Katholieke Universiteit Leuven

WTCB

UGent, Fac. WE

KaHo Sint-Lieven

VITO

UGent, Fac. FIRW

KULeuven, Fac.
BIW

KULeuven, Fac.
MED

AGORIA

UGent, Fac. FBW

684

723

783

787

798

959

1021

1143

1277

1600

1736

1884

1945

2106

2144

2267

2293

2446

4510

4591

Netwerk 3 jaar
KULeuven, Fac.
ENG

KULeuven, Fac.
MED

PCG

KBIVB

UA, Fac. Wetenschappen

Université Libre de
Bruxelles

VITO

WTCB

ILVO - Eenheid
PLANT

VUB, Fac. IR

Centexbel

OCW

IMEC

Universiteit Hasselt, Fac. WET

SIRRIS

UGent, Fac. FBW

KULeuven, Fac.
ENG

UGent, Fac. FIRW

UGent, Fac. WE

KULeuven, Fac.
WET

0

4

37

38

42

45

46

48

51

63

90

108

118

136

139

184

190

215

327

476

Netwerk 2003
KULeuven, Fac.
BIW

Hogeschool WestVlaanderen

AGORIA

Proefcentrum Fruitteelt VZW

Hogeschool Gent

IBBT

ILVO - Eenheid T&V

UA, Fac. Wetenschappen

KULeuven, Fac.
MED

POVLT

VUB, Fac. GF

KULeuven, Fac.
BIW

KULeuven, Fac.
ENG

KaHo Sint-Lieven

VUB, Fac. IR

VUB, Fac. WE

WTCB

UGent, Fac. FBW

202

203

210

227

300

302

302

358

361

396

458

484

521

663

672

908

1133

1258

1322

1503

Netwerk 2006

UGent, Fac. WE

VITO

IMEC

SIRRIS

UA, Fac. TEW

Hogeschool W&K

UGent

Hogeschool WestVlaanderen

UGent, Fac. Diergeneeskunde

KULeuven, Fac.
WET

ILVO - Eenheid
PLANT

UA, Fac. Geneeskunde

UGent, Fac. FIRW

KULeuven, Fac.
MED

UGent, Fac. WE

KaHo Sint-Lieven

UA, Fac. Wetenschappen

KULeuven, Fac.
SOC

VITO

Hogeschool Gent

KULeuven, Fac.
ENG

UGent, Fac. FBW

125

134

134

140

143

176

220

228

298

423

445

447

456

500

663

694

746

893

998

1798

Netwerk 2009
KULeuven, Fac.
BIW
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VITO

UGent, Fac. FIRW

UGent, Fac. WE

KULeuven,
BIW

KULeuven,
MED

IMEC

Hogeschool Gent

KaHo Sint-Lieven

WTCB

KULeuven,
WET

UA, Fac.
schappen

VUB, Fac. IR

Katholieke Universiteit Leuven

Centexbel

AGORIA

VUB, Fac. GF

VUB, Fac. WE

SIRRIS

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Weten-

Fac.

Fac.

Fac.

UGent, Fac. FBW

2

Fac.

KULeuven,
ENG

1

29

30

31

34

34

35

35

35

35

40

43

43

47

52

54

56

59

64

64

95

Hele netwerk
Fac.

Fac.

Fac.

VUB, Fac. WE

Hogeschool W&K

SIRRIS

Fac.

Weten-

VUB, Fac. GF

AGORIA

UA, Fac.
schappen

KULeuven,
WET

VUB, Fac. IR

Katholieke Universiteit Leuven

WTCB

Hogeschool Gent

KaHo Sint-Lieven

IMEC

KULeuven,
BIW

UGent, Fac. WE

KULeuven,
MED

UGent, Fac. FIRW

VITO

UGent, Fac. FBW

KULeuven,
ENG

25

26

28

29

32

32

32

33

35

40

40

41

43

50

52

52

55

62

62

89

Netwerk 5 jaar

Tabel 18. Top 20 centrale organisaties op basis van degree

Fac.

Fac.

Fac.

Weten-

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

UA, Fac. Geneeskunde

SIRRIS

UGent, Fac. GE

Hogeschool W&K

KULeuven,
WET

AGORIA

IMEC

UA, Fac.
schappen

WTCB

Katholieke Universiteit Leuven

Hogeschool Gent

KaHo Sint-Lieven

VITO

UGent, Fac. FIRW

UGent, Fac. WE

KULeuven,
BIW

KULeuven,
MED

UGent, Fac. FBW

Fac.

23

24

24

24

25

26

27

27

28

31

32

40

42

43

45

46

46

50

53

68

Netwerk 3 jaar
KULeuven,
ENG
Fac.

Fac.

Weten-

Fac.

Fac.

VUB, Fac. GF

UA, Fac. FBD

KULeuven, Campus
Kortrijk

KULeuven,
PHARM

KULeuven,
MED

TU/Delft Fac. TNW

SIRRIS

VITO

Centexbel

Université Libre de
Bruxelles

VUB, Fac. IR

UGent, Fac. FBW

UA, Fac.
schappen

UGent, Fac. WE

KULeuven,
WET

Universiteit
Hasselt, Fac. WET

IMEC

UGent, Fac. FIRW

KULeuven,
ENG

Fac.

5

5

5

5

5

6

6

7

7

8

8

8

9

10

10

10

10

12

14

15

Netwerk 2003
KULeuven,
BIW

Fac.

FENAVIAN Vzw

KULeuven,
WET

SIRRIS

FMTC

VIL

AGORIA

KULeuven,
BIW

KULeuven,
MED

IBBT

VUB, Fac. GF

Fac.

Fac.

Fac.

KaHo Sint-Lieven

UGent, Fac. FIRW

VUB, Fac. WE

VUB, Fac. IR

UGent, Fac. WE

KULeuven,
ENG

7

7

8

9

9

9

9

9

10

10

11

11

11

12

12

15

18

19

22

23

Netwerk 2006

UGent, Fac. FBW

IMEC

WTCB

VITO

Fac.

Fac.

Weten-

Fac.

KULeuven, Campus
Kortrijk

VUB, Fac. IR

Flanders' FOOD

Katholieke Hogeschool
BruggeOostende

Hogeschool WestVlaanderen

Katholieke Universiteit Leuven

Vlaams Centrum
voor Bewaring van
Tuinbouwproducten

IMEC

UGent

KULeuven,
WET

UA, Fac.
schappen

KULeuven,
MED

VITO

UGent, Fac. FIRW

KaHo Sint-Lieven

UGent, Fac. WE

UGent, Fac. FBW

KULeuven,
BIW

Hogeschool Gent

Fac.

12

13

14

14

14

15

15

15

18

18

20

21

23

23

24

28

31

33

35

35

Netwerk 2009
KULeuven,
ENG
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UGent, Fac. WE

UGent, Fac. FBW

UGent, Fac. FIRW

KULeuven,
BIW

Hogeschool Gent

IMEC

KaHo Sint-Lieven

KULeuven,
MED

KULeuven,
WET

UA, Fac.
schappen

VUB, Fac. IR

VUB, Fac. WE

Katholieke Universiteit Leuven

WTCB

Hogeschool W&K

SIRRIS

VUB, Fac. GF

UA, Fac. FBD

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Weten-

Fac.

Fac.

Fac.

VITO

2

Fac.

KULeuven,
ENG

1

0,11

0,11

0,12

0,12

0,12

0,13

0,14

0,16

0,17

0,17

0,18

0,18

0,19

0,20

0,20

0,21

0,21

0,22

0,23

0,29

Hele netwerk
Fac.

Fac.

Fac.

Weten-

Fac.

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

VUB, Fac. GF

SIRRIS

Hogeschool W&K

WTCB

VUB, Fac. WE

Katholieke Universiteit Leuven

VUB, Fac. IR

UA, Fac.
schappen

KULeuven,
WET

KaHo Sint-Lieven

IMEC

KULeuven,
MED

Hogeschool Gent

KULeuven,
BIW

UGent, Fac. FIRW

UGent, Fac. FBW

UGent, Fac. WE

VITO

KULeuven,
ENG

0,11

0,11

0,11

0,12

0,13

0,14

0,14

0,16

0,16

0,17

0,18

0,18

0,19

0,20

0,20

0,21

0,22

0,22

0,24

0,29

Netwerk 5 jaar

Tabel 19. Top 20 centrale organisaties op basis van eigenvector

Fac.

Fac.

Weten-

Fac.

Hogeschool WestVlaanderen

SIRRIS

WTCB

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Katholieke Hogeschool Kempen

VUB, Fac. IR

IMEC

Katholieke Universiteit Leuven

Hogeschool W&K

UA, Fac.
schappen

KULeuven,
WET

UGent, Fac. FIRW

VITO

KULeuven,
MED

KaHo Sint-Lieven

UGent, Fac. WE

Hogeschool Gent

UGent, Fac. FBW

KULeuven,
BIW

Fac.

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12

0,13

0,15

0,15

0,15

0,16

0,16

0,19

0,20

0,21

0,22

0,22

0,22

0,23

0,23

0,31

Netwerk 3 jaar
KULeuven,
ENG

Fac.

Weten-

Fac.

Fac.

Koninklijke Militaire
School

Von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI)

Celabor

Hogeschool Gent

SIRRIS

VUB, Fac. Wetenschappen

Universiteit
Hasselt, Fac. Geneeskunde

Centexbel

KULeuven,
WET

TU/Delft Fac. TNW

Université Libre de
Bruxelles

VITO

VUB, Fac. IR

KULeuven,
BIW

Universiteit
Hasselt, Fac. WET

KULeuven,
ENG

IMEC

UA, Fac.
schappen

UGent, Fac. WE

0,08

0,08

0,09

0,09

0,10

0,12

0,13

0,13

0,15

0,22

0,23

0,23

0,26

0,27

0,28

0,28

0,28

0,31

0,31

0,36

Netwerk 2003
UGent, Fac. FIRW

Fac.

Sint-Lucas W&K

Katholieke Universiteit Leuven

Hogeschool W&K

UGent, Fac. FIRW

KaHo Sint-Lieven

Universiteit Twente,
MESA+ Institute for
Nanotechnology

Research Institute
for Chromatography BVBA

VUB, Fac. GF

UGent, Fac. WE

Federatie Voedingsindustrie

AGORIA

IBBT

SIRRIS

KULeuven,
ENG

FMTC

VIL

0,11

0,11

0,12

0,13

0,15

0,16

0,16

0,17

0,18

0,19

0,19

0,20

0,20

0,20

0,21

0,21

0,22

0,25

0,31

0,40

Netwerk 2006

VUB, Fac. IR

WTCB

IMEC

VITO
Fac.

Fac.

Fac.

Weten-

Fac.

Belgisch Verpakkingsinstituut VZW

Katholieke Universiteit Leuven

Karel de Grote-Hogeschool

IMEC

KULeuven,
MED

Vlaams Centrum
voor Bewaring van
Tuinbouwproducten

Katholieke Hogeschool
BruggeOostende

UGent

Hogeschool WestVlaanderen

Flanders' FOOD

UA, Fac.
schappen

UGent, Fac. FIRW

KULeuven,
WET

VITO

KaHo Sint-Lieven

UGent, Fac. FBW

KULeuven,
BIW

UGent, Fac. WE

KULeuven,
ENG

0,12

0,12

0,12

0,13

0,14

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,16

0,17

0,18

0,18

0,23

0,23

0,23

0,24

0,28

0,30

Netwerk 2009
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UGent, Fac. FBW

UGent, Fac. WE

IMEC

KULeuven,
BIW

Hogeschool Gent

UGent, Fac. FIRW

KULeuven,
MED

KaHo Sint-Lieven

UA, Fac.
schappen

Katholieke Universiteit Leuven

VUB, Fac. IR

KULeuven,
WET

WTCB

Hogeschool W&K

SIRRIS

VUB, Fac. WE

Centexbel

Universiteit
Hasselt, Fac. WET

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fac.

Weten-

Fac.

Fac.

VITO

2

Fac.

KULeuven,
ENG

1

11,89

11,98

11,98

12,00

12,02

12,20

12,33

12,42

12,54

12,55

12,59

12,75

12,87

12,99

12,99

13,27

13,34

14,00

14,07

14,65

Hele netwerk
Fac.

Fac.

Fac.

Fac.
Weten-

UA, Fac. Geneeskunde

Hogeschool W&K

SIRRIS

Universiteit
Hasselt, Fac. WET

VUB, Fac. WE

WTCB

VUB, Fac. IR

UA, Fac.
schappen

KULeuven,
WET

KaHo Sint-Lieven

Katholieke Universiteit Leuven

Hogeschool Gent

UGent, Fac. FIRW

KULeuven,
MED

IMEC

KULeuven,
BIW

UGent, Fac. WE

UGent, Fac. FBW

VITO

KULeuven,
ENG

11,04

11,09

11,09

11,15

11,27

11,40

11,52

11,55

11,63

11,83

11,89

12,08

12,16

12,16

12,25

12,31

12,38

13,05

13,18

13,67

Netwerk 5 jaar
Fac.

Fac.

Fac.

Fac.

Weten-

VUB, Fac. IR

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

SIRRIS

Hogeschool W&K

UA, Fac. Geneeskunde

WTCB

Universiteit
Hasselt, Fac. WET

IMEC

KULeuven,
WET

UA, Fac.
schappen

Katholieke Universiteit Leuven

KaHo Sint-Lieven

KULeuven,
MED

UGent, Fac. FIRW

Hogeschool Gent

VITO

UGent, Fac. WE

KULeuven,
BIW

UGent, Fac. FBW

KULeuven,
ENG

8,98

9,03

9,08

9,10

9,10

9,13

9,19

9,22

9,49

9,58

9,72

9,76

9,80

9,89

10,06

10,10

10,10

10,19

10,65

10,77

Netwerk 3 jaar

Tabel 20. Top 20 centrale organisaties op basis van closeness (waarden vermenigvuldigd met 10.000)

Weten-

Fac.

Fac.

Fac.

Von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI)

PCG

Université de Liège
- Dép. M&S

UGent, Fac. FBW

SIRRIS

Centexbel

Universiteit
Hasselt, Fac. Geneeskunde

VUB, Fac. Wetenschappen

Université Libre de
Bruxelles

KULeuven,
WET

TU/Delft Fac. TNW

VITO

KULeuven,
ENG

Universiteit
Hasselt, Fac. WET

IMEC

VUB, Fac. IR

UA, Fac.
schappen

KULeuven,
BIW

UGent, Fac. FIRW

UGent, Fac. WE

48,22

48,56

49,99

50,36

53,12

53,54

54,39

54,83

57,62

58,11

59,64

61,81

62,38

62,38

62,38

63,54

64,14

67,32

68,68

68,68

Netwerk 2003

Fac.

Fac.

UA, Fac.
schappen

Weten-

Federatie Voedingsindustrie

AGORIA

SIRRIS

KULeuven,
ENG

IBBT

Hogeschool Gent

KULeuven,
MED

WTCB

FMTC

VIL

UGent, Fac. FBW

KaHo Sint-Lieven

Universiteit Twente,
MESA+ Institute for
Nanotechnology

Research Institute
for Chromatography BVBA

VUB, Fac. GF

VUB, Fac. IR

UGent, Fac. WE

IMEC

VITO

25,75

26,54

26,72

26,72

26,72

26,82

27,00

27,00

27,58

27,78

27,78

28,08

28,28

28,60

28,60

29,03

31,38

32,43

33,26

33,55

Netwerk 2006
Fac.

Fac.

Fac.

Weten-

Fac.

UGent

UGent, Fac. GE

Katholieke Hogeschool
BruggeOostende

Vlaams Centrum
voor Bewaring van
Tuinbouwproducten

Hogeschool WestVlaanderen

VUB, Fac. IR

KULeuven, Campus
Kortrijk

VUB, Fac. WE

IMEC

UGent, Fac. FIRW

VITO

KULeuven,
MED

UA, Fac.
schappen

KULeuven,
WET

KaHo Sint-Lieven

UGent, Fac. WE

UGent, Fac. FBW

KULeuven,
ENG

Hogeschool Gent

KULeuven,
BIW

30,31

30,31

30,42

30,53

30,76

30,99

31,11

31,47

32,46

33,25

33,66

33,80

34,36

34,65

34,80

35,71

36,34

37,50

37,85

38,38

Netwerk 2009
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BIJLAGE II: WEBSITESTATISTIEKEN

Onderstaand zijn enkele statistieken gepresenteerd met betrekking tot gebruik van www.innovatienetwerk.be. Data
zijn aangeleverd door IWT (2010).
Figuur 34. Aantal gestelde vragen per maand op www.innovatienetwerk.be inclusief trendlijn
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Figuur 35. Aantal reacties per maand op vragen gesteld op www.innovatienetwerk.be inclusief trendlijn
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Figuur 36. Cumulatief aantal registraties medewerkers kenniscentra op www.innovatienetwerk.be
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Figuur 37. Cumulatief aantal registraties medewerkers bedrijven op www.innovatienetwerk.be
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Figuur 38. Cumulatief aantal registraties organisaties op www.innovatienetwerk.be
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BIJLAGE III: Interviewrespondenten

Tabel 21. Interviewrespondenten

Persoon

Organisatie

Jan Laperre

Centexbel

Hugues De Deurwaerder

CoRi

Carl Van de Auwera

Essencia

Erwin Lamot

Flanders’ FOOD

Hilde van Raemdonck

FlandersBio

Willem Dhooge

FlandersBio

Marc Engels

FMTC

Dirk Vervenne

Hogeschool Gent

Els Stuyven

Hogeschool Gent

Marie Claire Van de Velde

IBBT

Kris Vandevoorde

IMEC

Danny Bobrowicz

Innovatiecentrum Antwerpen

Bruno Krekels

Innovatiecentrum limburg

Philip Vanneste

Innovatiecentrum West-Vlaanderen

Annie Renders

IWT

Francois Stassijns

IWT

Tania De Roeck

IWT

Karel van Acker

Katholieke Universiteit Leuven

Rudi Cuyvers

Katholieke Universiteit Leuven

Lieve Glorie

OCW

Inge Dirinck

Senstech

Bart Neels

Sirris

Ann-Pascale Bijnens

Universiteit Hasselt

Pascale Redig

Universiteit van Antwerpen

Kris Van Dingenen

VEI

Francis Vanderhaeghen

VITO

Liesbeth Geysels

Vlaams Instituut voor de Logistiek

Sonja Haesen

Vrije Universiteit Brussel

Jan Desmyter

WTCB

Bijlage III: Interviewrespondenten ▌67

BIJLAGE IV: Surveyrespondenten
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Figuur 39. Verdeling surveyrespondenten over type organisaties

Figuur 41. Verdeling surveyrespondenten over het aantal jaar

(N=266)
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Figuur 40. Verdeling surveyrespondenten over functie (N=266)
8,6%
71,1%

20,3%

Onderzoeker/adviseur
Manager/directie
Overig

Figuur 42. Verdeling surveyrespondenten over type IWT-projecten waar respondenten in de afgelopen vier jaar bij betrokken zijn geweest
(N=208)
Geen IWT-project (ik ben niet betrokken geweest bij de ...
Anders, namelijk
Bedrijfsprojecten (O&O - KMO)
Landbouwonderzoek (LO)
Toegepast biomedisch onderzoek (TBM)
Strategische Basisonderzoek (SBO)
TETRA
Innovatiecentra (VIS-RIS)
VIS-Technologische Dienstverlening (TD)
VIS-Thematische Innovatiestimulering (TIS)
VIS-Collectief Onderzoek (CO)
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BIJLAGE V: ONLINE VRAGENLIJST

Introductie
Beste,
In opdracht van IWT onderzoekt bureau Dialogic momenteel de werking van het Vlaams Innovatienetwerk (VIN). Dit
is het netwerk van intermediaire organisaties en onderzoekscentra die IWT-projecten uitvoeren met als einddoel om
Vlaamse bedrijven te helpen bij hun innovatievraagstukken.
Omdat u werkzaam bent bij één van de organisaties behorend tot het VIN, willen wij u een aantal vragen voorleggen.
Deze vragen gaan, onder andere, over samenwerking met andere organisaties (bijvoorbeeld m.b.t. doorverwijzing
van vragen van bedrijven) en over uw gebruik van – en mening over - VIN-diensten (bijvoorbeeld www.innovatienetwerk.be).
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 tot 20 minuten. Wij stellen uw mening op prijs. Mede op basis van
de reacties op de vragenlijst kan IWT VIN-leden, zoals uw organisatie, beter ondersteunen. En zo uiteindelijk de
Vlaamse bedrijven.
In juli 2010 worden resultaten van deze vragenlijst bekend gemaakt (via VIN nieuwsbrief en de website).
De antwoorden zullen anoniem en vertrouwelijk behandeld worden.
Wilt u deze vragenlijst ook duursturen aan uw collega’s die betrokken waren bij de uitvoering van IWT-projecten?
De deadline voor het invullen van de vragenlijst is woensdag 17 maart.
Alvast hartelijk dank!

Kenmerken van uw organisatie
Bij wat voor type organisatie bent u werkzaam?
( ) Collectief Centrum
( ) Strategisch Onderzoekscentrum (SOC)
( ) Competentiepool (CP)
( ) Federatie
( ) Andere VIS-organisatie/Cluster
( ) Innovatiecentrum
( ) Universiteit
( ) Hogeschool
( ) IWT
( ) Overige onderzoeksinstelling (bijv. publiek laboratorium)
( ) Andere, namelijk _______________
Wat is uw functie binnen die organisatie?
( ) Onderzoeker/adviseur
( ) Manager/directie
( ) Overig

Bijlage V: Online vragenlijst ▌69

IWT-projecten bestaan uit onderzoek en advies ten behoeve van bedrijven. Hoeveel jaar ervaring heeft u in totaal
(niet alleen bij uw huidige werkgever) met het uitvoeren van onderzoek voor – of adviseren van – bedrijven?
( ) 0 < 2 jaar
( ) 2 < 5 jaar
( ) 5 < 10 jaar
( ) > 10 jaar
Bij wat voor type IWT-project(en) bent u betrokken geweest als onderzoeker of adviseur de afgelopen 4 jaar?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
[ ] VIS-Collectief Onderzoek (CO)
[ ] VIS-Thematische Innovatiestimulering (TIS)
[ ] VIS-Technologische Dienstverlening (TD)
[ ] Innovatiecentra (VIS-RIS)
[ ] TETRA
[ ] Strategische Basisonderzoek (SBO)
[ ] Toegepast biomedisch onderzoek (TBM)
[ ] Landbouwonderzoek (LO)
[ ] bedrijfsprojecten (O&O – KMO)
[ ] Anders, namelijk _______________
[ ] Geen IWT-project (ik ben niet betrokken geweest bij de uitvoering van een project)

Bekendheid VIN en gebruik diensten
Bent u bekend met de term ‘het Vlaamse Innovatienetwerk’ (VIN)?
( ) Ja → volgende introtekst overslaan
( ) Nee
IWT ziet het VIN als geheel van mensen (onderzoekers en adviseurs) die vanuit de “intermediaire organisaties
en kenniscentra actief zijn op het vlak van innovatie-ondersteuning voor bedrijven, gecoördineerd door het IWT”
(www.innovatienetwerk.be). Doel van het VIN is om via gezamenlijke dienstverlening en afstemming daartussen,
Vlaamse bedrijven beter te helpen bij hun innovatieprocessen.
Organisaties kunnen verschillende rollen hebben binnen het VIN. Kunt u aangeven wat de balans van de onderstaande rollen is voor uw organisatie binnen het VIN op dit moment? U mag 100 punten verdelen over de onderstaande rollen (optellen tot 100). Het is ook toegestaan om 100 punten toe te kennen aan één rol.
[

] Kennisopbouwer [ontwikkelen van nieuwe kennis]

[

] Kennistransfer actor [vertalen en verspreiden van kennis]

[

] Bedrijfsbegeleider [begeleiden van bedrijven bij het definiëren van een innovatievraag, een projectvoorstel
of hen doorverwijzen naar onderzoekscentra]

[

] Weet niet/zou mijn organisatie omschrijven als geen van deze 3.
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Kunt u aangeven in welke mate u gebruik maakt van de volgende diensten of activiteiten van IWT over het VIN?
Nooit

Incidenteel

Regelmatig

Vaak

VIN-voor-VIN sessies

( )

( )

( )

( )

www.innovatienetwerk.be

( )

( )

( )

( )

Opleidingen voor het VIN

( )

( )

( )

( )

VIN-nieuwsbrief

( )

( )

( )

( )

Vinden van een andere intermediaire organisa-

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

tie/onderzoekscentrum via de bemiddeling van
een IWT-adviseur
Nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering

Samenwerking met andere organisaties binnen het Vlaamse
Innovatiegebeuren
Indien men betrokken is bij de uitvoering van IWT-projecten → Organisaties kunnen samenwerken aan de uitvoering van een IWT-project. Heeft u bij de uitvoering van uw projecten samengewerkt met onderzoekers/adviseurs
van een andere organisatie (waarbij de samenwerking formeel is vastgelegd in het contract met IWT)?
( ) Ja
( ) Nee
Zo ja → Kunt u aangeven hoe die samenwerking doorgaans is verlopen? Reageert u alstublieft op de onderstaande stellingen.
Mee
oneens

Enigs-

Enigs-

zins mee zins mee

Mee

Weet

eens

niet/nvt

oneens

eens

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

Door de samenwerking is het bereik van bedrijven toegenomen

()

()

()

()

()

Samenwerking heeft geleid tot nieuwe, interessante (persoonlijke)

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

Er was geen concurrentie tussen de uitvoerende organisaties

()

()

()

()

()

Alle betrokken onderzoekers/adviseurs hadden een open houding,

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

Door de samenwerking is expertise bijeen gebracht die wij in onze
eigen organisatie niet bijeen kunnen brengen
Samenwerking met andere organisaties maakt het doorgaans lastiger om projecten efficiënt uit te voeren vergeleken met projecten die
worden uitgevoerd door enkel personen van mijn eigen organisatie
Er is nauwelijks interactie: de verschillende organisaties voeren hun
eigen taken parallel uit

relaties
Discussie over intellectueel eigendomsrechten heeft goede samenwerking in de weg gestaan

waardoor kennis optimaal is uitgewisseld
Er was een verdeling tussen de frontoffice en de backoffice. Eén van
de organisaties onderhield contacten met de bedrijven (ontvangen
van vragen en sturen van antwoorden); de andere partij was verantwoordelijk voor het inhoudelijke onderzoekswerk
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Naast samenwerking binnen projecten, kan er ook afstemming zijn tussen projecten. Bijvoorbeeld als meerdere
TIS/TD-projecten samen een seminarie of conferentie organiseren. Hoe vaak bent u betrokken bij dit soort activiteiten?
( ) Nooit of minder dan 1 keer per jaar
( ) 1 keer per jaar
( ) 2-3 keer per jaar
( ) 4-8 keer per jaar
( ) 9-12 keer per jaar
( ) Vaker dan 12 keer per jaar
( ) Weet ik niet

Met welke organisaties (maximaal 5) werkt u het meest frequent samen binnen het VIN? Het kan gaan om samenwerking binnen projecten of tussen projecten (incl. doorverwijzing van bedrijfsvragen). Let op: u wordt gevraagd
hieronder organisatienamen in te vullen (bijv. Sirris, Universiteit Gent, etc.); geen namen van personen. U kunt
maximaal vijf organisaties opgeven.
1. [organisatie 1] ______
2. [organisatie 2] ______
3. [organisatie 3] ______
4. [organisatie 4] ______
5. [organisatie 5] ______
Wat waren de belangrijkste redenen om met deze organisatie(s) samen te werken? Meerdere antwoorden mogelijk.
[ ] Complementariteit van hun kennis/expertise
[ ] Goede eerdere ervaringen in samenwerking
[ ] Goede persoonlijke contacten
[ ] Reputatie
[ ] Omvang (capaciteit)
[ ] Hun omvangrijke doelgroep
[ ] Anders, namelijk _______________

U heeft in de vorige vraag een aantal organisaties genoemd als belangrijke partners. Kunt u aangeven in welke
mate deze opsomming uitsluitend dan wel illustratief is voor uw samenwerking met andere intermediairen en
onderzoekscentra binnen het VIN?
( ) De genoemde voorbeelden zijn uitsluitend. Naast deze organisaties werken wij met geen andere
partijen samen binnen VIN
( ) De genoemde voorbeelden zijn heel belangrijk voor mijn organisatie. In meer dan de helft van de
situaties werken wij met één van deze organisaties samen
( ) De genoemde voorbeelden zijn wel belangrijk, maar in meer dan de helft van de situaties werken
wij met andere organisaties samen
( ) De genoemde voorbeelden zijn illustratief. Naast deze organisaties werken wij met tal van andere partijen samen binnen VIN
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In een netwerk wordt vaak hoofdzakelijk samengewerkt binnen subnetwerken (die bijvoorbeeld ontstaan rondom
een sector/doelgroep, wetenschapsdomein of technologie/toepassing). Is dat bij het VIN-netwerk volgens u ook
het geval?
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet ik niet

Zo ja → Van welke subnetwerken (sector/doelgroep, wetenschapsdomein of technologie/toepassing) maakt u
deel uit? U kunt maximaal 3 antwoorden opgeven. Het hoeft niet per se te gaan om formele subnetwerken, maar
ook informele samenwerkingsverbanden rondom een thema.
1. [

]

2. [

]

3. [

]

4. Niet van toepassing

Kunt u aangeven of de organisaties die u eerder heeft aangemerkt als belangrijke partners, ook tot deze subnetwerken behoren? Meerdere antwoorden per organisatie mogelijk.
Subnetwerk 1

Subnetwerk 2

Subnetwerk 3

Organisatie 1

[

]

[

]

[

]

Organisatie 2

[

]

[

]

[

]

Organisatie 3

[

]

[

]

[

]

Organisatie 4

[

]

[

]

[

]

Organisatie 5

[

]

[

]

[

]

Het VIN bestaat uit een groot aantal intermediaire organisaties en onderzoekscentra. Het aantal onderzoekers en
adviseurs dat bij VIN betrokken is, is logischerwijs nog veel groter. Het is daardoor niet makkelijk om een goed
overzicht te hebben. In welke mate heeft u zicht op expertise die bij andere organisaties binnen het VIN aanwezig
is?
( ) Ik heb een goed globaal overzicht van expertise in het netwerk
( ) Ik heb vooral goed zicht op expertise binnen de subnetwerken waarin ik mij begeef
( ) Ik heb tot op zekere hoogte zicht op expertise binnen de subnetwerken waarin ik mij begeef,
daarbuiten nauwelijks
( ) Ik heb geen goed overzicht van expertise in het netwerk
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Voor welke soorten ondersteuning neemt u contact op met VIN of één van de VIN-leden (rechtstreeks of via www.
innovatienetwerk.be)? Meerdere antwoorden mogelijk.
[ ] Technologische kennis
[ ] Partnerselectie
[ ] Informatie over subcontracting in het kader van IWT-projecten
[ ] Delen van faciliteiten
[ ] Kennis over valorisatiemanagement
[ ] Kennis over IPR of juridische zaken
[ ] Organiseren van gezamenlijke activiteiten voor bedrijven
[ ] Agendasetting
[ ] Marketing en promotie
[ ] Andere ondersteuning, namelijk _______________

Doorverwijzingen binnen het netwerk
Hoe vaak heeft u de afgelopen twee jaar rechtstreeks vragen van bedrijven ontvangen die u (of iemand anders
binnen uw organisatie) niet goed zelf kon beantwoorden?
( ) Nooit
( ) Enkele keren per jaar
( ) Maandelijks
( ) Wekelijks
( ) Dagelijks
( ) Meerdere malen per dag

Als voorgaande <> nooit → Stuurt u die vragen door aan een andere onderzoeks- of adviesorganisatie binnen het
VIN?
( ) Ja, altijd
( ) Meestal (in meer dan de helft van de gevallen)
( ) Soms (in minder dan de helft van de gevallen)
( ) Nee, nooit

Zo ja → Om hoeveel doorverwijzingen gaat het ongeveer op jaarbasis (schatting)?
( ) 1-3 keer
( ) 4-10 keer
( ) 11-50 keer
( ) 51-100 keer
( ) Meer dan 100 keer
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Zo nee → Wat waren de belangrijkste redenen voor u om de vragen niet door te sturen? Meerdere antwoorden
mogelijk.
[ ] Omdat ik niet weet aan wie ik de vraag moet doorsturen
[ ] Omdat de vraag – naar mijn mening – te praktisch van aard is en er geen technologisch onderzoek of advies
voor nodig is om antwoord te geven
[ ] Omdat de vraag niet helder genoeg is
[ ] Omdat doorverwijzing geen nieuwe omzet/werk/output genereert voor mijn eigen organisatie
[ ] Omdat het mij aan tijd ontbreekt om de juiste onderzoeker/adviseur te vinden
[ ] Omdat ik een bedrijf alleen wil doorverwijzen naar een organisatie waar ik goede ervaringen mee heb. Voor
deze vraag heb ik die contacten niet
[ ] Anders, namelijk _______________
[ ] Weet ik niet
Zo ja → Is u bekend aan welke organisatie u de vraag kunt doorsturen?
( ) Ja, altijd
( ) Meestal (in meer dan de helft van de gevallen)
( ) Soms (in minder dan de helft van de gevallen)
( ) Nee, nooit
Zo ja → Aan wat voor type organisatie(s) heeft u de vragen doorgestuurd? U mag 100 punten verdelen over de
onderstaande organisatietypes (optellen tot 100).
[ ] Collectief Centrum
[ ] Strategisch Onderzoekscentrum (SOC)
[ ] Competentiepool (CP)
[ ] Federatie
[ ] Andere VIS-organisatie/Cluster
[ ] Innovatiecentrum
[ ] Universiteit
[ ] Hogeschool
[ ] Overige onderzoeksinstelling (bijv. publiek laboratorium)
[ ] Andere, namelijk _______________
Zo ja en meestal weten aan wie door te sturen → Via welk kanalen bent u bekend geraakt met de organisaties
waar u naar heeft doorverwezen? Meerdere antwoorden mogelijk.
[ ] Door persoonlijke ervaring met de organisatie (bijv. samenwerking in een eerder IWT-project)
[ ] Via een collega
[ ] Via VIN/IWT netwerkactiviteiten (bijvoorbeeld VIN-voor-VIN sessies)
[ ] Via een adviseur/onderzoeker van een andere intermediair/onderzoekscentrum
[ ] Via informatie op de website van het VIN (IWT): www.innovatienetwerk.be
[ ] Via informatie op de website van het Wetenschapsinformatienetwerk (EWI): www.wetenschapsinformatienetwerk.be
[ ] Via Social Communities/Media, zoals www.linkedin.com
[ ] Via een internetzoekopdracht (bijvoorbeeld Google)
[ ] Via een zoekopdracht in een academische database (bijv. Web of Science)
[ ] Anders, namelijk _______________
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Op basis van al uw doorverwijzingen, welk percentage hiervan verwijst u door aan door uw aangeduide belangrijke
partners? Geef een schatting.
( ) 0-20%
( ) 21-40%
( ) 41-60%
( ) 61-80%
( ) 81-100%

Zo ja en meestal weten aan wie door te sturen → Hoe benadert u doorgaans de betreffende organisatie als u een
vraag doorverwijst?
( ) Ik stuur de vraag per email toe
( ) Ik neem telefonisch contact op
( ) Ik plaats een gerichte [dat wil zeggen: specifiek gericht aan één onderzoeker/adviseur] vraag op
www.innovatienetwerk.be
( ) Ik leg de vraag voor tijdens face-to-face ontmoetingen
( ) Anders, namelijk _______________

Zo ja en meestal weten aan wie door te sturen → Volgt u na het doorverwijzen van de vraag het contact tussen het
onderzoekscentrum en het bedrijf op?
( ) Soms, afhankelijk van de situatie (in minder dan de helft van de gevallen)
( ) Meestal, afhankelijk van de situatie (in meer dan de helft van de gevallen)
( ) Ja, altijd - door enkel te checken of er interactie heeft plaatsgebonden tussen centrum en bedrijf
( ) Ja, altijd - door de match actief te begeleiden
( ) Nee, nooit

Zo nee en soms weten aan wie door te sturen → Hoe heeft u toch de juiste organisatie voor beantwoording van de
vraag weten te vinden?
( ) Door de vraag ongericht te plaatsen op www.innovatienetwerk.be [wat wil zeggen: niet specifiek gericht aan
één onderzoeker/adviseur]
( ) Door de vraag door te sturen aan een intermediaire organisatie met een beter zicht op competenties binnen
het netwerk
( ) Anders, namelijk _______________

Heeft u de afgelopen twee jaar doorverwijzingen van andere intermediaire organisaties of onderzoekscentra uit
het VIN ontvangen?
( ) Nooit
( ) Enkele keren per jaar
( ) Maandelijks
( ) Wekelijks
( ) Dagelijks
( ) Meerdere malen per dag
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Zo nee of enkele keren per jaar → Wat zijn volgens u de belangrijkste redenen dat andere organisaties uit VIN niet
naar uw organisatie hebben doorverwezen? Meerdere antwoorden mogelijk.
[ ] Bedrijven weten ons direct te vinden. Doorverwijzing via een andere organisatie is doorgaans niet nodig.
[ ] Ik werk bij een intermediaire organisatie die zelf niet tot nauwelijks over technische expertise beschikt (maar
vooral zelf doorverwijst, noden van bedrijven identificeert, projecten initieert, etcetera)
[ ] Mijn organisatie – en haar kerncompetenties – zijn niet bekend genoeg bij collega-intermediairen/onderzoekscentra
[ ] In mijn organisatie ontbreekt het aan één aanspreekpunt voor externe vragen: intermediairen weten niet
waar zij de vraag kunnen indienen
[ ] Mijn organisatie heeft onvoldoende capaciteit voor het beantwoorden van vragen
[ ] Naar mijn inschatting is het aantal vragen van bedrijven dat relevant is voor mijn organisatie op jaarbasis
beperkt
[ ] Anders, namelijk _______________
[ ] Weet ik niet

Zo ja → Om hoeveel ontvangen doorverwijzingen gaat het jaarlijks ongeveer?
_______________

Zo ja → Van wie ontvangt u meestal doorverwijzingen? Noem de organisaties van wie u de meeste verwijzingen
krijgt. U kunt maximaal 5 organisaties noemen.
1. [organisatie 1] ______
2. [organisatie 2] ______
3. [organisatie 3] ______
4. [organisatie 4] ______
5. [organisatie 5] ______

Het bereiken van bedrijven
Op welke manier(en) komt u in uw functie als onderzoeker/adviseur in contact met bedrijven?
Meerdere antwoorden mogelijk.
[ ] Bedrijven nemen zelf het initiatief.
[ ] Bedrijven worden door mijn organisatie gericht aangeschreven. Contactgegevens van bedrijven staan in onze
relatiedatabase (CRM).
[ ] Bedrijven worden ongericht benaderd, door een algemene oproep op onze website.
[ ] Bedrijven worden ongericht benaderd, door een oproep via andere communicatiekanalen van mijn organisatie (bijvoorbeeld een nieuwsbrief).
[ ] Bedrijven worden ongericht benaderd, via een oproep in (vak)bladen en andere media die niet direct gerelateerd zijn aan mijn organisatie.
[ ] Via een andere intermediair/onderzoekscentrum die als partner deelneemt in hetzelfde project als ik.
[ ] Via een andere intermediair/onderzoekscentrum die niet als partner deelneemt in hetzelfde project als ik.
[ ] Anders, namelijk _______________
[ ] Vanuit mijn functie kom ik niet direct in contact met bedrijven.
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Met uitzondering van ‘niet direct in contact met bedrijven’ → Denkt u dat de meeste bedrijven waar u contact mee
heeft, weten dat uw organisatie onderdeel uitmaakt van het VIN?
( ) Ja
( ) Nee
( ) Weet ik niet

Positie van de innovatiecentra in het VIN
Het volgende onderdeel heeft specifiek betrekking op de werkwijze en toegevoegde waarde van Innovatiecentra.
De missie van Innovatiecentra is om vanuit een relaisfunctie naar het VIN de bedrijven en ondernemers in Vlaanderen aan te moedigen en te begeleiden om efficiënt en duurzaam te innoveren. Deze Innovatiecentra ondersteunen, via de steunregeling Subregionale Innovatiestimulering (RIS) bedrijven in een provincie bij hun innovatieinspanningen. Innovatiecentra maken deel uit van het VIN.
Heeft u al contact gehad met de innovatiecentra?
( ) Ja
( ) Nee → doorsturen naar ‘Positie van het VIN’

De missie van innovatiecentra bestaat erin om vanuit een relaisfunctie naar het VIN de bedrijven en ondernemers in Vlaanderen aan te moedigen en te begeleiden om efficiënt en duurzaam te innoveren. Om deze missie
te vervullen voeren de innovatiecentra vandaag drie grote blokken van activiteiten uit: informeren, begeleiden &
doorverwijzen en adviseren.
Hoe beoordeelt u als lid van het VIN de rol van de innovatiecentra vandaag?
Mee
oneens

Enigs-

Enigs-

zins mee zins mee
oneens

eens

Mee

Weet

eens

niet/nvt

Innovatiecentra vervullen de rol als frontoffice van het IWT (informatie, advies, begeleiding, subsidieondersteuning)

()

()

()

()

()

Innovatiecentra vervullen de rol als frontoffice van het VIN
(toegang tot VIN, doorverwijzing)

()

()

()

()

()

Op welke activiteiten ligt volgens u, op basis van de huidige werking, de klemtoon van de innovatiecentra?
Eén antwoord mogelijk.
( ) Informeren over IWT-producten, het VIN-netwerk en andere financiële steun inzake innovatie, …
( ) Begeleiden en doorverwijzen naar het IWT en of kennis en partners onder het motto ‘open innovatie op maat
van de kmo’
( ) Adviseren onder de vorm van meer generieke ondersteuning voor de omkadering van het innovatieproces
zoals onder andere creativiteitssessies, advies inzake intellectuele eigendom, innovatieaudits, …
( ) Weet niet
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Hoe beoordeelt u als lid van het VIN de toegevoegde waarde van de Innovatiecentra in het VIN als het gaat om
dienstverlening op het gebied van innovatie aan bedrijven?
Mee
oneens

Enigs-

Enigs-

zins mee zins mee
oneens

eens

Mee

Weet

eens

niet/nvt

De Innovatiecentra hebben een duidelijke toegevoegde waarde in de innovatieondersteuning aan kleine en middelgrote
bedrijven (KMO’s)

()

()

()

()

()

Door middel van Innovatiecentra kan het VIN een duidelijk grotere doelgroep bereiken dan zonder de innovatiecentra mogelijk zou zijn geweest

()

()

()

()

()

Innovatiecentra leveren door middel van partner matching een
substantiële bijdrage aan het aantal KMO’s waaraan wij diensten verlenen

()

()

()

()

()

De diensten van de Innovatiecentra en de diensten van uw
organisatie zijn complementair aan elkaar (= aanvullend)

()

()

()

()

()

Na oneens of enigszins mee oneens op de 4e stelling → Geef kort aan op welke vlakken de diensten van de innovatiecentra niet complementair zijn aan de diensten van uw organisatie?

VIN-leden werken in een aantal gevallen met elkaar samen naar bedrijven toe. Hoe ervaart u als lid van het VIN de
samenwerking met Innovatiecentra om betere diensten naar bedrijven toe te leveren?
Mee
oneens

Enigs-

Enigs-

zins mee zins mee
oneens

eens

Mee

Weet

eens

niet/nvt

Innovatiecentra zijn goed op de hoogte van competenties van
mijn organisatie zodat zij effectief kunnen doorverwijzen

()

()

()

()

()

Wij zijn goed op de hoogte van de diensten die Innovatiecentra
kunnen leveren

()

()

()

()

()

Wij verwijzen door naar Innovatiecentra wanneer de door hen
geboden diensten goed aansluiten bij de noden van bedrijven
die zich bij ons melden

()

()

()

()

()

Innovatiecentra verwijzen regelmatig naar ons door (bijvoorbeeld via partner matching).

()

()

()

()

()

Er is ruimte voor verbetering van de samenwerking tussen Innovatiecentra en VIN-leden

()

()

()

()

()
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Geef kort aan op welke punten de Innovatiecentra volgens u hun meerwaarde en rol in het VIN in de toekomst
zouden kunnen verbeteren. Denk aan versterking van hun huidige diensten, aanbieden van nieuwe diensten, samenwerking binnen het VIN etc.

Positie van het IWT
Hoe functioneert volgens u het VIN als netwerk? Reageert u alstublieft op de onderstaande stellingen.
Mee
oneens

Enigs-

Enigs-

zins mee zins mee
oneens

eens

Mee

Weet

eens

niet/nvt

Het VIN heeft een duidelijk omschreven doel

()

()

()

()

()

Binnen het VIN komt interactie tussen intermediaire organisaties en onderzoekscentra goed op gang, zowel binnen als
buiten projecten

()

()

()

()

()

Binnen samenwerkingsrelaties maken organisaties gebruik
van elkaars kennis en middelen

()

()

()

()

()

Rollen van verschillende soorten actoren (collectieve centra,
innovatiecentra, universiteiten, etc.) zijn helder binnen het
VIN

()

()

()

()

()

Samenwerking binnen het VIN leidt tot betere dienstverlening
aan Vlaamse bedrijven omdat vragen van bedrijven snel bij de
juiste organisatie terecht komen

()

()

()

()

()

Samenwerking binnen het VIN leidt tot betere dienstverlening
aan Vlaamse bedrijven omdat in de uitvoering van IWT-projecten kerncompetenties beter gecombineerd worden

()

()

()

()

()

Hoe is volgens u de balans tussen kennisopbouw enerzijds en kennisvertaling en –transfer naar bedrijven binnen
het VIN anderzijds?
( ) De nadruk ligt op kennisopbouw
( ) Er is een goede balans tussen kennisopbouw en kennisvertaling en –transfer
( ) De nadruk ligt op kennisvertaling en –transfer
( ) Weet ik niet
In welke mate sluiten activiteiten rond kennisopbouw binnen het VIN volgens u aan bij de activiteiten rond kennisvertaling en kennistransfer? Denk bij aansluiting bijvoorbeeld aan het verspreiden van resultaten uit onderzoek
via verschillende kanalen (van onderzoek naar toepassing), of de opvolging van een identificatie van een bepaalde
behoefte van bedrijven vanuit een adviesproject in de formulering van nieuwe onderzoeksprojecten (van toepassing naar onderzoek?
( ) Ja, in voldoende mate
( ) Ja, het komt voor, maar is voor verbetering vatbaar
( ) Nee, komt niet voor, maar er is wel behoefte aan
( ) Nee, komt niet voor, maar er is ook geen behoefte aan
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Binnen het VIN worden veel activiteiten voor bedrijven georganiseerd. Denk daarbij aan ontbijtsessies en workshops. Wat is uw oordeel over deze activiteiten? Reageert u alstublieft op de onderstaande stellingen.
Slecht

Matig

Voldoen-

Goed

De kwaliteit van activiteiten

()

()

()

()

()

De afstemming tussen activiteiten (op thema, datum en regio)

()

()

()

()

()

De opkomst van bedrijven bij activiteiten

()

()

()

()

()

De opbrengst van de activiteiten in termen van nieuwe netwerkcontacten

()

()

()

()

()

de

Weet
niet/nvt

Wat is uw oordeel over het aantal activiteiten (ontbijtsessies, workshops, etc.) in het gehele VIN?
( ) Te weinig
( ) Genoeg/voldoende
( ) Te veel
( ) Weet ik niet
Wat is uw oordeel over de verschillende activiteiten die door IWT voor VIN-leden worden georganiseerd?
Slecht

Matig

Voldoen-

Goed

de

Weet
niet/nvt

VIN-voor-VIN sessies

()

()

()

()

()

www.innovatienetwerk.be

()

()

()

()

()

Opleiding over VIN

()

()

()

()

()

VIN-nieuwsbrief

()

()

()

()

()

Nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering

()

()

()

()

()

Hoe kan IWT volgens u de ondersteuning aan VIN-leden verbeteren?

Afsluitend
Als u nog aanvullende opmerkingen heeft over het VIN of over deze studie dan kunt u die hieronder noteren

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van het onderzoek, dan kunt u hier uw emailadres achterlaten:

Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage.
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de resultaten van deze studie kunt u dat hieronder aangeven
( ) Ja, ik ontvang graag bericht wanneer de resultaten van deze studie beschikbaar zijn
Voor vragen over het VIN kunt u contact opnemen met Annie Renders van IWT (ar@iwt.be).
Voor vragen over de studie kunt u contact opnemen met Bram Kaashoek van Dialogic (kaashoek@dialogic.nl).
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10 BIJLAGE VI: INTERVIEWPROTOCOL
Doelstelling (enkel voor IWT):
1. Kunt u kort introduceren wat de doelstelling is van
het VIN?
2. Wat voor typen diensten worden binnen het netwerk aangeboden en door wie?
3. Worden op dit moment, volgens u, doelstellingen
gehaald?
•

Zo ja/nee, waar ligt dat dan aan?

4. Kunt u beschrijven welke typen kennis worden opgebouwd en vertaald?
5. En zijn er verschillende gebruikers van die kennis?
6.	Zijn er doelgroepen (bedrijven) die volgens u te
weinig worden bediend vanuit het VIN op dit moment? Hoe komt dat? En kan men dat verbeteren?
7.

Sluiten de activiteiten van het VIN volgens u zodoende voldoende aan op de vragen van bedrijven?

Structuur:
8. In welke mate gedraagt VIN zich als netwerk?
•

Definitie: in een netwerk kiest (ten minste een
deel) van de participerende organisaties bewust voor een nadere samenwerking. Door
de interactie tussen partijen maakt men gebruik van elkaars middelen (bijv. kennis, elkaars contacten/achterbanbedrijven, financiële middelen). De samenwerking leidt tot
efficiency- en schaalvoordelen en kwalitatief
betere resultaten. Het netwerk is flexibel: semi-stabiel, afhankelijk van lopende projecten
(geen onbepaalde verbindingen zoals binnen
organisaties). Er is deels sprake van wederzijds afhankelijkheid en (ten minste) één gezamenlijk doel.

9.	Zijn er partijen die een belangrijke positie in het
netwerk innemen? Welke partijen zijn dat?
•

Bijvoorbeeld omdat zij veel verschillende relaties aangaan? Een belangrijk deel van de IWTprojecten uitvoeren? Of relatief vaak netwerkbijeenkomsten organiseren?
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10. Wat maakt deze partijen zo belangrijk voor het
netwerk?
11. Welke partijen zijn juist minder zichtbaar. Verwachtte u dat? Waar ligt die onzichtbaarheid aan,
denkt u?
12.	Zijn de posities van sommige partijen de laatste
jaren aan het verschuiven: dat sommige partijen
zich meer en meer centraal opstellen. Of partijen
die juist een stapje terug doen?
•

Door in een groter aantal IWT-projecten te
participeren of gezien hun rol bij netwerkactiviteiten

13.	Zo ja, waar zou dat aan kunnen liggen?
Interactie(mechanismen): relaties binnen projecten
en tussen projecten
14. Kunt u beschrijven hoe samenwerking binnen
IWT-projecten met meerdere uitvoerders doorgaans verloopt?
•

Partnerselectie

•

Frequentie van contact

•

Parallelliteit van activiteiten

•

Zijn er verschillen tussen programma’s (co vs
td. Of sbo)?

15. Kunt u beschrijven in welke mate er tussen projecten afstemming plaatsvindt?
•

Bijvoorbeeld doordat 2 TD-projecten samen
een seminar organiseren

•

Of als resultaten van een TBM-project ook via
diffusiekanalen van andere projecten worden
verspreid?

16. Kunt u aangeven hoe de wisselwerking binnen het
VIN plaatsvindt tussen (fundamenteel/of basis)
onderzoek (CO en SBO) en advies (bijvoorbeeld
TIS en TD)? Vergemakkelijkt het VIN als netwerk
die wisselwerking? Hoe?
17. Heeft u zicht op de mate waarin VIN-leden bedrijven naar elkaar doorverwijzen?
•

Hebben partijen dus zicht op elkaars portfolio?

•

Hoe helpt VIN daarbij?

18. Leiden lopende IWT-projecten tot nieuwe aanvragen/projecten?
19.	Zijn er volgens u belemmeringen voor samenwerking binnen het VIN?
20.	Zo ja, gaat dat volgens u zover dat men kan spreken van een disfunctionerend netwerk?
•

Een netwerk waarbinnen nauwelijks interactie
op gang komt, waardoor het niets extra’s biedt
ten opzichte van set van één-op-één relaties.

21. Op welke manieren worden de doelgroepbedrijven
benaderd?
22. En welke rol heeft VIN als netwerkfunctie daarin?
Wat zijn de voordelen van de netwerkbenadering
boven de afzonderlijke dienstverlening van een
kennisinstelling/uitvoerder aan haar doelgroepbedrijven?
Rol IWT:
23. Op welke manieren ondersteunt IWT de VIN-leden?
24. Welke acties onderneemt IWT momenteel om het
VIN als een netwerk te laten gedragen?
25. Monitort IWT op dit moment de ontwikkeling van
VIN?
26.	Zo ja, zijn die inzichten tot op heden gebruikt om
te sturen in het netwerk? Hoe?
Afsluitend:
27. Wat is uw algemene oordeel over het VIN als netwerk?
28. In welke richting kan VIN zich nog ontwikkelen?
29. Welke rol is in die ontwikkeling weggelegd voor
IWT?
30. Heeft u nog andere aanbevelingen voor IWT?
31. Heeft u nog opmerkingen die van belang zijn in
het kader van deze interviewronde of het onderzoek an sich?
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IWT MISSIE

“Het IWT wil innovatie in Vlaanderen stimuleren:
Door de verschillende spelers - in het bijzonder de kmo’s - een financieel duwtje in
de rug te geven en hen te begeleiden tijdens hun innovatietraject;
Door enerzijds de bedrijven onderling en
anderzijds ondernemingen, onderzoeksinstellingen, 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 ondersteunen bij het aantonen en het verhogen
van de doelmatigheid van hun innovatieopdrachten.”

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

Contacteer ons op:
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 16
B-1030 Brussel
Tel:+32(0)2 432 42 00
Fax: +32 (0)2 432 43 99
info@iwt.be
of bezoek onze website: www.iwt.be

Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 16
B-1030 Brussel
Tel:+32(0)2 432 42 00
Fax: +32 (0)2 432 43 99
info@iwt.be
www.iwt.be

