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VOORWOORD

Wetenschappelijk onderzoek aan de Vlaamse universiteiten speelt zich niet af in “splendid isolation” maar 
vloeit als kennis en talent door naar bedrijf en maatschappij. Deze brochure geeft u een kijk op de vele 
vormen die deze kruisbestuiving kan aannemen en presenteert verschillende financieringskanalen die 
samenwerking tussen bedrijf en universiteit ondersteunen. We geven een aantal kernindicatoren, nuttige 
adressen en veelgebruikte begrippen mee die relevant zijn voor de samenwerking tussen onderzoekers en 
ondernemers. 

In een reeks cases vertellen wetenschappers over wat hun 
onderzoekswerk buiten de muren van de universiteit teweeg brengt: 
verrassende synergieën, nieuw contractonderzoek en openingen naar 
valorisatie. Uit deze verhalen blijkt dat fundamenteel onderzoek en 
toegepast of vraaggestuurd onderzoek niet noodzakelijk op gespannen 
voet staan. Door de confrontatie met concrete applicaties komen 
nieuwe en maatschappelijk relevante uitdagingen aan het licht die op 
hun beurt diepgaander wetenschappelijk onderzoek vergen. De cases in 
deze brochure getuigen van de vervlechting tussen basisonderzoek en 
praktische toepassing. 

Ook het bedrijfsleven heeft dit begrepen: ondernemers komen in 
eerste instantie naar de universiteit met specifieke vragen maar zien al 

vlug de meerwaarde van een totaaltraject waarin zij hun innovatieve ambitie laten sporen met een bredere 
kijk op de wetenschappelijke ontwikkelingen in hun domein. Zo ontstaan duurzame samenwerkingsvormen 
tussen universiteiten en bedrijven die soms uitmonden in strategische onderzoekscentra of netwerken waarin 
bedrijven en wetenschappers samen aan zet zijn.

Het succes van deze formules bewijst zich in een indrukwekkende lijst van outputindicatoren die we de lezer 
niet willen onthouden. De overheid heeft de maatschappelijke impact van deze cijfers goed begrepen en 
ondersteunt het onderzoek op verschillende manieren. U krijgt in deze publicatie zicht op de mogelijkheden 
die deze financieringsinstrumenten bieden in de verschillende fasen van een onderzoeksproject of 
innovatiestrategie.

U maakt ook kennis met de Technology Transfer Offices (TTO’s) die in iedere universiteit gereed staan om 
wetenschappers en bedrijfsverantwoordelijken naar elkaar toe te leiden. Hun 
diensten vormen het professionele aanspreekpunt voor zowel juridische als 
beheersmatige aspecten van de samenwerking tussen de onderzoekers en hun 
partners in de maatschappij. 

De transfer van kennis gebeurt in nauwe samenhang met de transfer en 
uitwisseling van talent. Het zijn onze wetenschappers, jong en oud, die de 
verhalen vertellen over hun contacten met gebruikers en toepassingsveld. 
De mooie resultaten die zij kunnen voorleggen zijn slechts mogelijk dankzij 
volharding op het zware parcours van vallen en opstaan dat iedere vernieuwing 
kenmerkt. Het versterken van hun potentieel in hun zoektocht naar nieuwe 
kennis en toepassingen is dan ook het ultieme doel dat we met deze publicatie 
hopen te bereiken.

Rosette S’Jegers
Secretaris-generaal VLIR

Luc De Schepper
Voorzitter VLIR 
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  Partners die het goed   

 met elkaar voorhebben, 

streven niet naar 

eeuwige harmonie. Ze 

weten dat die slechts leidt tot 

saaiheid, ten onrechte nog steeds 

niet opgenomen in de lijst der 

hoofdzonden. Ze weten dat ze 

soms elkaars terrein aantasten – 

“van mij”, “van jou”. Soms doen ze 

elkaar geeuwen (“kenniseconomie”, 

“innovatief”, “excellent”, “pro-

actief”). Soms verwijten ze elkaar 

dingen (“Let op het geld”, “Jij altijd 

met je geld”). Maar de volgende dag 

vrijen ze elkaar in volle publiek op, 

omdat ze elkaar zo verschrikkelijk 

hard nodig hebben. Ze weten 

dat het zonder elkaar knap lastig 

zou worden, en vooral heel erg 

eenzaam. Soms komt de ene bij de 

andere zeuren: “Zeg, help me eens 

even”. Soms zegt de ander dan: 

“Zeker, kom maar hier”, en soms: 

“Rot op, zijn mijn zorgen niet”. Soms 

wordt er geruzied, meestal over een 

niksigheid. Soms moet er eens heel 

ernstig gepraat worden. Het is altijd 

wel wat.

Universiteit en bedrijfsleven moeten 

dus wel partners zijn.

Rik Torfs

Rector KU Leuven

  Bedrijven zullen  meer 

en meer nood hebben 

aan informatieverwerkers, 

change managers, maar ook 

begeleiders van emoties, innovatie 

en zelfs chaos. Mogelijk leidt dit 

tot totaal nieuwe beroepen als 

time ingenieur, change consultant 

of chaos manager. We zullen 

nood hebben aan farmagenetici, 

opgeleiden in informatiesecurity, 

softwareontwikkelaars versie 

3.0, prenatale geneeskunde, 

omgevingsengineering of

virtuele realiteit. UAntwerpen is 

klaar om deze nieuwe uitdagingen 

in nauw overleg met de 

bedrijfswereld aan te gaan.

Alain Verschoren

Rector UAntwerpen

in nauw overleg met de 

bedrijfswereld aan te gaan.

Alain Verschoren

Rector UAntwerpen

   In alle vrijheid kunnen   

  én durven denken   

 ligt aan de basis van 

de meeste baanbrekende 

innovaties. Vandaar ook het motto 

van onze universiteit, ‘Durf Denken’: 

durf kritisch te zijn, durf zaken in 

vraag te stellen. Niet uit argwaan 

of uit negativisme, maar net om 

de dingen te verbeteren. Van díe 

attitude moeten de universiteiten 

hun studenten en onderzoekers 

doordringen. Tegelijk moeten 

we ook ondernemend zijn en de 

resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek en de expertise van 

academici inzetten voor innovatie 

en valorisatie. In de kennisregio 

Vlaanderen is innovatie immers 

dé motor van vooruitgang. Door 

een intens samenspel tussen 

universiteiten, kenniscentra, spin-

offs en grote bedrijven kunnen 

we in bepaalde domeinen zo zelfs 

mondiaal de toon zetten. Denk 

maar aan de biotechnologie.

Anne De Paepe

Rector UGent
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   Innovatie gebruikt  

  een mix van goede   

  ingrediënten zoals 

 kennis, talent, ideeën, 

expertise en de aanwezigheid 

van moderne infrastructuur. 

Door  de aanwezigheid van deze 

mix binnen de UHasselt  is de 

universiteit een “knooppunt in het 

innovatieweb”. Deze uitdaging 

neemt de universiteit ter harte 

in samenwerking met andere 

kenniscentra en – zowel binnen als 

buiten de regio – met bedrijven en 

overheden.

Luc De Schepper

Rector UHasselt

  De VUB draagt  

 de samenwerking 

 met de bedrijfswereld 

hoog in het vaandel.  

Ondernemerschap is één van de 

vijf pijlers van onze onderwijsvisie.  

Daarnaast heeft de VUB een 

specifiek vicerectoraat Innovatie 

en Valorisatie geïnstalleerd 

waar een multidisciplinair team 

ondersteuning biedt van het 

allereerste contact met een bedrijf 

tot het negotiëren en afsluiten 

van een samenwerkingscontract. 

Waardevolle academische expertise 

binnen dit gezamenlijk onderzoek 

bevordert de ontwikkeling 

van nieuwe toepassingen. De 

wisselwerking universiteit-industrie 

draagt op die manier bij tot het 

verhogen van de innovatieve 

performantie van bedrijven en dus 

ook het concurrentievermogen van 

een regio of land.

Paul De Knop

Rector Vrije Universiteit Brussel

UNIVERSITEITEN DENKEN EN DOEN 
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DE TTO's: HÉT AANSPREEKPUNT VOOR 

SAMENWERKING MET DE ONDERZOEKSWERELD

De diensten voor technologietransfer (TTO's) stimuleren de doorstroom van kennis en technologieën van 
de wetenschappelijke onderzoekswereld naar het bedrijfsleven en de samenleving. TTO's brengen bedrijven 
in contact met de juiste onderzoekspartners en leiden hen naar de technologieën, kennis of infrastructuur 
die ze nodig hebben om hun innovatieslagkracht te versterken. Daarnaast ondersteunen zij onderzoekers 
doorheen het volledige traject van kennis- en technologietransfer en helpen hen om het commercieel 
potentieel van hun onderzoek maximaal te benutten.

De TTO's bundelen hun krachten via TTO Flanders. TTO Flanders biedt bedrijven een uniek portaal tot de 
kennis en technologieën die aanwezig zijn in de Vlaamse universiteiten en hogescholen. De leden van TTO 
Flanders wisselen onderling best practices uit en nemen gezamenlijk deel aan beurzen en evenementen die 
innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen willen bevorderen.

De TTO's slaan op verschillende manieren een brug tussen wetenschap en bedrijfsleven:

  — Business Development: de technology transfer officers en business developers van de universiteiten 
   zijn het aanspreekpunt voor de R&D-departementen van Vlaamse en internationale bedrijven;

  — Onderzoekssamenwerking: de universiteiten helpen bedrijven om een deel van hun R&D-noden te
   beantwoorden. Wanneer onderzoekers samenwerken met bedrijven, stellen juristen van de TTO 
   evenwichtige samenwerkingsakkoorden op. In het geval van Europese consortiumprojecten bieden 
   EU-adviseurs administratieve, financiële en juridische ondersteuning gedurende de volledige 
   looptijd van het project;

  — Beheer van intellectuele eigendom: onderzoekers helpen om hun intellectuele eigendom te   
   beschermen en bedrijven zoeken die een licentie willen nemen op gepatenteerde technologieën;

  — Ondersteuning van regionale ontwikkeling: TTO's zijn nauw betrokken bij de opstart en het beheer  
   van incubatoren en wetenschapsparken die gespecialiseerde labo- en kantoorruimte aanbieden aan  
   onderzoeksintensieve bedrijven;

  — Oprichting van innovatieve spin-off bedrijven: onderzoekers professioneel advies geven   
   tijdens de oprichtingsfase van het spin-offbedrijf en hen begeleiden bij de omzetting van    
   innovatieve onderzoeksresultaten naar een volwaardige onderneming;

  — Toegang tot incubatie- en zaaikapitaal: TTO's hebben gespecialiseerde incubatie-instrumenten   
   opgezet om innovatieve onderzoeksprojecten in een vroeg ontwikkelingsstadium te kunnen   
   financieren;

  — Bevordering van kennisgedreven ondernemerschap en innovatie door netwerkinitiatieven en   
   technologieclusters uit te bouwen.
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DE DOCTORAATSSCHOLEN: OPLEIDEN VAN 

GETALENTEERDE EN VEELZIJDIGE KENNISWERKERS

Veelzijdig gevormde ‘kenniswerkers’ vormen één van de pijlers van een goed draaiende kenniseconomie. De 
complexiteit van de uitdagingen waarmee bedrijven geconfronteerd worden neemt steeds verder toe.  Zo 
ook de nood aan mensen die deze complexiteit kunnen doorgronden, analyseren en die deze uitdagingen 
kunnen ombuigen tot opportuniteiten.

Jaarlijks behalen in Vlaanderen honderden jonge mensen een doctoraat, het bewijs bij uitstek van 
vaardigheden die kunnen worden ingezet voor het realiseren van innovatieve doorbraken. Niet alleen 
op wetenschappelijk vlak, maar in alle mogelijke domeinen. Het maken van een doctoraat in een 
onderzoeksteam ontwikkelt leiderschapstalenten, wakkert initiatiefzin aan, stimuleert out of the box denken 
en het werken met deadlines.

De Vlaamse universiteiten zetten met de Doctoral Schools (DS) in op het cultiveren van die ‘overzetbare’, 
generieke vaardigheden bij jonge onderzoekers. Dit vanuit het besef dat een groot deel van de 
doctoraatshouders later carrière maakt buiten de academische wereld en zij ook daar een belangrijke rol 
te spelen hebben waarop ze optimaal dienen te worden voorbereid.

Naast opleidingen ter bevordering van de wetenschappelijke en technische vakexpertise bieden de Doctoral 
Schools aan hun doctorandi ook een brede waaier aan initiatieven die de transitie naar de niet-academische 
arbeidsmarkt willen faciliteren en die de innovatiecapaciteit en de ondernemingszin van doctorandi 
aanwakkeren.

— Jobbeurzen en loopbaanevenementen 
Elke universiteit organiseert gerichte jobbeurzen 
of loopbaanevenementen waarbij werkgevers de 
mogelijkheid hebben om met doctoraathouders 
in contact te komen, beter zicht te krijgen op hun 
potentieel en jonge talenten te rekruteren. Zowel 
bedrijven als jonge onderzoekers krijgen er de kans 
om zichzelf te presenteren. Jaarlijks vindt ook het 
grote interuniversitaire loopbaanevenement ‘From 
PhD to job market’ plaats, specifiek gericht op 
doctorandi.

— Loopbaanbeleiding en oprichting
  carrièrecentra 
Jonge doctorandi moeten van meet af aan 
beginnen reflecteren over hun carrièretraject. De 
DS doen aan bewustwording over de bredere 
loopbaanperspectieven die openliggen na het 
doctoraat en de noodzaak tot het verwerven van 
competenties die op de bredere arbeidsmarkt 
van tel zijn. Daarnaast krijgen jonge onderzoekers 
ook de mogelijkheid tot het volgen van 
loopbaanbegeleiding. Verschillende universiteiten 
beschikken over specifieke carrièrecentra die 
inspelen op de loopbaannoden en bruggen slaan 
naar de externe arbeidsmarkt. Daarbij wordt vaak 
structureel samengewerkt met externe partners zoals 
VDAB en de provinciale innovatiecentra.

— Structurele contacten en overleg met   
  bedrijfsleven
Structureel overleg tussen de DS en het bedrijfsleven 
vindt plaats via daartoe ingestelde adviesraden. Zo 
blijven de DS op de hoogte van de verwachtingen 
en (opleidings)noden die leven bij de toekomstige 
werkgevers van doctorandi. 

— Initiatieven ter bevordering van valorisatie,   
  innovatie en ondernemerschap
Samen met de TTO’s worden opleidingen ingericht 
die de doctorandi onder meer bijbrengen hoe ze 
onderzoeksresultaten kunnen valoriseren (o.a. door 
creatie van spin-offs) en hen inzicht geven in de 
processen van innovatie en ondernemerschap. 

— Mentoringtrajecten
Jonge onderzoekers kunnen instappen in 
mentoringprogramma’s, waarin zij worden 
begeleid door mensen met een doctoraat die 
buiten de academische sector werken. Tijdens een 
mentoringtraject werken jonge onderzoekers actief 
aan hun loopbaan. De jonge onderzoeker wisselt 
ervaringen uit met en krijgt feedback van een 
ervaren professional uit het werkveld. Thema’s die 
hierbij aan bod kunnen komen zijn: het uitbouwen 
van een professioneel netwerk, het identificeren van 
opportuniteiten op de arbeidsmarkt, het analyseren 
van de eigen competenties. 
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ONDERZOEK VERTALEN NAAR BEDRIJF EN MAATSCHAPPIJ
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ONDERZOEK VERTALEN NAAR BEDRIJF EN 

MAATSCHAPPIJ: 13 CASES
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WAT? 

Meer dan 250.000 mensen horen dankzij cochleaire 

hoorimplantaten

ONTSTAANSVORM? 

Samenwerking universiteit en bedrijf

VALORISATIE? 

Onderzoekssamenwerking

FINANCIERING? 

O&O-bedrijfsprojecten, Europese programma’s

AMBITIE? 

Performantie van hoorimplantaten verbeteren

© Cochlear

WAT IS AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN?

Vanaf 1 januari 2016 bundelen het Agentschap 

Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie 

door Wetenschap en Technologie (IWT) de krachten 

onder een nieuwe, gezamenlijke vlag: Agentschap 

Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét 

aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor 

alle ondernemers in Vlaanderen. Zij stimuleren 

en ondersteunen innovatie en ondernemerschap 

en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. 

Dit doen ze in samenwerking met tal van partners, 

in het bijzonder de Innovatiecentra en Flanders DC.

VLAIO legt de focus op het stimuleren van groei 

en innovatie, het bevorderen van ondernemerschap, het 

ondersteunen van clusters en het verbeteren 

van omgevingsfactoren.

MEER WETEN? www.vlaio.be

© Cochlear
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VERBETERDE PERFORMANTIE VAN 

HOORIMPLANTATEN

KU Leuven en het Australische bedrijf Cochlear, dat met het Cochlear Technology Centre in Mechelen ook in België 

gevestigd is, werken al ruim 15 jaar nauw samen op vlak van onderzoek en ontwikkeling. Cochlear ontwikkelt 

hoorimplantaten die gebruik maken van elektrische stimulatie, zogenaamde cochleaire implantaten, en wil deze technologie 

steeds verder verfijnen. “Het cochleaire implantaatsysteem bestaat uit een uitwendig gedragen spraakprocessor en een 

chirurgisch geïmplanteerd deel. De spraakprocessor vangt geluid op en zet het om in een code van elektrische pulsen. Deze 

code wordt via een draadloze RF (Radio Frequency)-verbinding naar het inwendige implantaat verstuurd, dat vervolgens 

de gehoorzenuw stimuleert. Via deze hoorimplantaten kunnen volledig dove personen toch geluiden waarnemen en zelfs 

spraak verstaan in gunstige omstandigheden”, vertelt professor Jan Wouters.

SUCCESVOLLE  SAMENWERKING

De Afdeling Experimentele Otorinolaryngologie (professor 

Jan Wouters) en de Afdeling ESAT-SCD (professor Marc 

Moonen) doen samen met Cochlear onderzoek naar een 

verbeterde performantie van deze hoorimplantaten en 

willen een oplossing bieden aan personen die een tekort 

hebben aan functionerende haarcellen. “Het onderzoek 

spitst zich toe op de ontwikkeling van software voor de 

verwerking van de signalen. Op die manier wordt het 

bijvoorbeeld mogelijk om ruis weg te filteren, waardoor 

de gebruiker spraak en muziek beter kan waarnemen. 

Daarnaast focust het onderzoek ook op nieuwe strategieën 

voor de stimulatie van de gehoorzenuw, op de ontwikkeling 

van testplatforms en op een verbeterde waarneming 

van de richting waaruit een geluidssignaal komt. Wat dit 

laatste betreft, is het voor personen die aan beide oren 

een implantaat hebben, of één implantaat en een bruikbaar 

hoorapparaat aan het andere oor, immers van groot belang 

om te kunnen bepalen waar de geluidssignalen vandaan 

komen”, legt professor Jan Wouters uit.

“Ik ben zeer opgetogen over de samenwerking met 

Cochlear”, zegt professor Jan Wouters. “Het onderzoek 

wordt zeer goed opgevolgd en onze contactpersonen bij 

Cochlear zijn uiterst professioneel. We zijn er in geslaagd 

om onze onderzoeksdoelstellingen zeer goed met die van 

Cochlear te combineren. Ook buiten de projecten is de 

relatie trouwens bijzonder goed.” Cochlear en KU Leuven 

komen op regelmatige tijdstippen samen en bovenop de 

IWT-rapportering, wordt er per project maandelijks een 

rapport opgesteld. Cochlear en KU Leuven zijn samen 

met andere partners ook betrokken bij enkele Europese 

samenwerkingsprojecten.

250.000 MENSEN KUNNEN HOREN DANKZIJ 

COCHLEAIRE IMPLANTATEN

Hoorimplantaten hebben een enorme impact op de 

levenskwaliteit van personen met een gehoorstoornis. 

Personen waarbij op volwassen leeftijd een cochleair 

implantaat wordt ingebracht, kunnen gesprekken op 

bijna normale wijze volgen wanneer er geen andere 

geluidssignalen zijn. De meesten kunnen zelfs goed 

telefoneren. In geval van ruis of achtergrondgeluid zijn 

er echter nog ernstige problemen. Kinderen die op jonge 

leeftijd een implantaat krijgen, kunnen daarentegen met 

gepaste begeleiding in veel gevallen zelfs het normale 

onderwijstraject doorlopen. Meer dan 250.000 mensen 

kunnen horen dankzij cochleaire implantaten.

WAT IS EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT?

Een O&O-bedrijfsproject is een individueel project 

van onderzoek of ontwikkeling, uitgevoerd door één 

of meerdere bedrijven, al dan niet in samenwerking 

met onderzoekspartners. Het vertrekt daarbij vanuit 

een concrete probleemstelling waarrond verder 

kennis moet opgebouwd worden. De doelstellingen 

en activiteiten kunnen zowel technologisch als niet-

technologisch zijn. Prioriteit gaat naar projecten met 

een hoger risico en een grotere potentiële impact 

in Vlaanderen op economisch en eventueel ruimer 

maatschappelijk vlak.

DUUR: max. 3 jaar

FINANCIËLE STEUN: min. 100.000 euro en max. 3 

miljoen euro

MEER WETEN? www.vlaio.be

© Cochlear
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BACTERIËN VOOR EEN BETERE GEZONDHEID

EXCELLENT ONDERZOEK IN DE MICROBIOLOGIE MET 

STEUN VAN HET IOF

De onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en 

Voedingsbiotechnologie (IMDO) van de Vrije Universiteit 

Brussel, geleid door professor Luc De Vuyst, bestudeert 

microbiële gemeenschappen die bijdragen tot het 

welzijn van de mens. Zowel de fermentatie van voeding 

als de fermentatieve processen in het menselijke 

spijsverteringsstelsel worden hierbij onderzocht. Bepaalde 

micro-organismen waarmee we in symbiose leven hebben 

namelijk invloed op ons immuunsysteem en de ontwikkeling 

van welvaartsziekten. IMDO heeft tal van samenwerkingen 

met de industrie, zowel met kmo’s als grote bedrijven, 

zowel nationaal als internationaal. Omwille van het 

excellente strategische onderzoek met valorisatiepotentieel 

wordt IMDO ook financieel ondersteund door het 

Industrieel Onderzoeksfonds (IOF).

PREVENTIEF AAN JE GEZONDHEID WERKEN VIA 

VOEDING

Yakult is één van de eerste bedrijven die volop de kaart 

heeft getrokken van darmgezondheid en de

potentiële verbetering hiervan via functionele 

levensmiddelen. Sinds 1999 loopt een langdurige

onderzoeksovereenkomst met de onderzoeksgroep IMDO 

om de gezondheidseffecten van dergelijke levensmiddelen 

te bestuderen. Bart Degeest, Managing Director BeLux 

bij Yakult Belgium, studeerde in 1995 af als Bio-ingenieur 

aan de VUB. "In 2001 behaalde ik mijn doctoraat bij IMDO. 

Door de sterke banden tussen de onderzoeksgroep waar 

ik promoveerde en de industrie, maakte ik bijna vanzelf de 

overstap naar Yakult.” Yakult is pionier en innovator op het 

vlak van preventie, gezondheid en probiotica. Het product 

Yakult werd reeds in 1935 ontwikkeld door de Japanse arts 

Dr. Minoru Shirota, die sterk geloofde in preventief aan je 

gezondheid werken via voeding. In 1994 kwam het als één 

van de eerste probiotische zuiveldranken op de Europese 

markt in Nederland en vervolgens in 1995 in België.

Hiernaast is Yakult ook actief in de farmaceutische en 

cosmetische sector. Bart Degeest: “Yakult is aanwezig in 

33 landen en wordt dagelijks gedronken door meer dan 25 

miljoen mensen. Wereldwijd werken de wetenschappelijke 

afdelingen van Yakult samen met wetenschappelijke 

en medische onderzoeksgroepen om de rol van goede 

bacteriën voor onze algemene gezondheid verder te

onderzoeken.”

WERKEN AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE 

PRE- EN PROBIOTICA VOOR EEN BETER WELZIJN VAN 

DE MENS

Twee soorten strategieën kunnen gevolgd worden 

om een verstoorde darmmicrobiota bij te sturen 

en ons darmcomfort te verbeteren. Prebiotica zijn 

voedingsvezelachtige componenten die worden 

gefermenteerd door de intestinale microbiota en zo 

bepaalde groepen van nuttige darmbacteriën stimuleren. 

Probiotica zijn levende microbiële voedingssupplementen 

die, wanneer ze worden toegediend in voldoende hoge 

aantallen, gezondheidsbevorderende effecten teweeg 

brengen.

Prof. Luc De Vuyst: “De European Food Safety Authority 

heeft echter recent gesteld dat het in de Europese Unie niet 

langer toegelaten is om commerciële voeding te voorzien 

van probiotische gezondheidsclaims. Dit is voor een groot 

deel te wijten aan allerlei misbruiken uit het verleden, 

waarbij zogenaamde 'probiotica' ten onrechte werden 

vermarkt zonder wetenschappelijke ondersteuning.

Bedrijven als Yakult investeren echter wel degelijk in 

diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Zo werkt

IMDO al jaren op probiotische onderzoeksvragen en draagt 

hiermee bij tot een solide wetenschappelijke onderbouw 

van pre- en probioticaproducenten zoals Yakult.” 

WAT IS HET IOF?

Het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) is een intern 

bestemmingsfonds van een associatie (een universiteit 

en één of meerdere hogescholen) waarvan de 

middelen, afkomstig van de Vlaamse overheid, worden 

aangewend voor strategisch basisonderzoek en 

toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Eén van de doelstellingen van een IOF is de 

wisselwerking tussen de associatie en het 

bedrijfsleven te stimuleren, dit o.a. door het mee 

afstemmen van het wetenschappelijk onderzoek 

binnen de associatie op de economische behoeften 

en de toepassing en valorisatie van de opgebouwde 

portefeuille van kennis in het bedrijfsleven.

Het IOF financiert binnen een associatie 

onderzoeksprojecten met een concreet 

valorisatiepotentieel die (socio-)economisch 

gedreven zijn. Daarnaast worden ook mandaten van 

onbepaalde duur door het IOF gefinancierd. Deze 

IOF-mandaathouders, ook wel business developers 

genoemd, vormen samen met de TTO's de liaison 

tussen de associatie en het bedrijfsleven. Binnen 

elk van de 5 Vlaamse associaties zijn deze business 

developers actief binnen verschillende

wetenschapsdomeinen.

MEER WETEN? www.ttoflanders.be

© Yakult
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WAT? 

Wetenschappelijk onderbouwen van pre- en probiotica 

voor een beter welzijn van de mens

ONTSTAANSVORM? 

Onderzoeksgroep universiteit, samenwerking universiteit 

en bedrijf

VALORISATIE? 

Onderzoeksovereenkomst

FINANCIERING? 

IOF, bedrijf

AMBITIE? 

Solide wetenschappelijke onderbouw van pre- en 

probioticaproducten

MEER INFO? 

www.imdo.vub.ac.be - www.yakult.be

© Yakult
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WAT? 

Van de ontwikkeling van innovatieve producten tot de 

aanpak van afvalproblematiek bij metalen

dakpanelen

ONTSTAANSVORM? 

Van dienstverlenende opdrachten naar structurele 

samenwerking

VALORISATIE? 

Samenwerkingsovereenkomst universiteit - bedrijf

FINANCIERING? 

Kmo-portefeuille, IWT-financiering (nu Agentschap 

Innoveren & Ondernemen)

AMBITIE? 

Jaarlijks een innovatief product op de markt brengen

WAT IS EEN KMO-INNOVATIEPROJECT?

Een kmo-innovatieproject draagt bij tot het realiseren 

van een innovatie: de ontwikkeling van een volledig nieuw 

of een verbeterd product, proces, dienst of concept. 

In het project wordt nieuwe (technologische en/of 

niet-technologische) kennis opgebouwd, vergaard en/

of creatief en intelligent toegepast met het oog op de 

innovatie in de kmo.

DUUR: max. 2 jaar

FINANCIËLE STEUN: min. 50.000 euro en max. 250.000 

euro

MEER WETEN? www.vlaio.be
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INNOVATIE IN METALEN DAKPANELEN

De UHasselt heeft in 2014 een samenwerkingsakkoord 

gesloten met Metrotile, de fabrikant van metalen 

dakpanelen. De samenwerking strekt zich uit over 

zes domeinen – van de ontwikkeling van innovatieve 

producten tot de aanpak van afvalproblematiek.

“De UHasselt beschikt over de nodige expertise in het 

domein van materiaalonderzoek, Metrotile is actief in 

onderzoek rond dakbedekkingsmaterialen. Met deze 

overeenkomst ontstaat dus een optimale synergie tussen 

beide partijen”, zegt Sergio Canini, oprichter van Metrotile. 

“De samenwerking past in de strategie van de UHasselt 

om als kenniscentrum op te treden voor de ondersteuning 

en uitbouw van de maakindustrie in Limburg – en bij 

uitbreiding Vlaanderen”, aldus rector Luc De Schepper.

Metrotile, opgericht in 1997, is reeds actief in Europa, Afrika 

en het Midden-Oosten. Het bedrijf zette zijn eerste stappen 

in Azië en richtte nadien het vizier op Noord- en Zuid-

Amerika. “Het potentieel voor Metrotile op deze nieuwe 

markten is gigantisch”, zegt zaakvoerder Sergio Canini. 

“Om onze groei, kwaliteit en efficiëntie te verhogen, zijn we 

dan ook een samenwerkingsakkoord met de

UHasselt aangegaan.”

Prof. dr. Robert Carleer, verbonden aan het UHasselt-

onderzoeksinstituut imo-imomec: “Het afsluiten van 

dit akkoord is een hefboom om onze samenwerking beter 

uit te bouwen en te bestendigen. Het past bovendien

in de langetermijnvisie om innovatief onderzoek naar 

bedrijven en kmo’s te promoten door een planmatige 

en geïntegreerde inzet van het onderzoekspotentieel.”

De combinatie van chemici, fysici en industrieel ingenieurs 

binnen imo-imomec moet volgens professor Carleer

zorgen voor “een meerwaarde en een oplossingsgerichte 

benadering in de samenwerking met het bedrijfsleven”. 

Bedrijven kunnen beroep doen op de onderzoeksgroep 

TANC (Toegepaste en Analytische Chemie) van 

prof. dr. Carleer voor o.a. analysestrategieën voor 

materiaalsystemen en materiaalkarakterisering. In 2014 

sloot TANC een 300-tal dienstverleningsovereenkomsten

met de bedrijfswereld.

De samenwerkingsovereenkomst tussen onderzoekers 

van de UHasselt en medewerkers van Metrotile omvat zes 

verschillende luiken:

1. Productinnovatie

Een belangrijke klemtoon binnen het akkoord wordt 

gelegd op (product)innovatie. “In de niche van metalen 

dakpanelen is innoveren immers een belangrijke bouwsteen 

voor succes”, zegt Sergio Canini. Zo zullen voorstellen voor 

nieuwe producten, komende van Metrotile’s partners, door 

de UHasselt en Metrotile onderzocht, geoptimaliseerd en – 

eventueel – geïmplementeerd worden.

2. Probleemanalyse

Bij defecten aan of specifieke vragen over een product 

van Metrotile zullen onderzoekers probleemanalyses 

doorvoeren. Zulke analyses zullen Metrotile niet alleen beter 

in staat stellen om partners een onderbouwd antwoord te 

geven, maar zijn ook belangrijk voor productinnovatie en –

ontwikkeling.

3. Afvalproblematiek

De samenwerking focust ook op duurzame ontwikkeling, 

met specifieke aandacht voor de afvalproblematiek. 

Onderzoekers zullen de milieusituatie bij Metrotile in kaart 

brengen en op die manier de verschillende knelpunten 

lokaliseren. De bedoeling is om ecologie en duurzaamheid 

nog beter te verweven in de processen en producten van 

Metrotile.

4. Procescontrole

Het productieproces van Metrotile wordt voortdurend 

opgevolgd, geëvalueerd en optimaal bijgestuurd, met het 

oog op een verhoogde productiecapaciteit en efficiëntie.

5. Kwaliteitsonderzoek

In samenwerking met de UHasselt zal Metrotile periodieke 

kwaliteitstesten uitvoeren op grondstoffen en hulpstoffen. 

Daarbij gaat het om testen rond onder meer duurzaamheid 

van het gebruikte staal (dikte, beschermingslaag, …) en 

kleurvastheid van granulaat (verouderingsprocessen, 

UV-bestendigheid, …).

6. Vergelijkend onderzoek

Het samenwerkingsakkoord voorziet ook in vergelijkend 

onderzoek naar gelijkaardige producten in de markt, om 

zo een beter zicht te krijgen op de geleverde kwaliteit 

(waterdichtheid, geluidsreductie, …). Deze input laat 

Metrotile toe om de positie en het potentieel van zijn 

producten beter op te volgen, te verbeteren en uit 

te breiden. Het onderzoek biedt bovendien nieuwe 

perspectieven voor productontwikkeling en nieuwe 

markten.© Metrotile
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FAMILIES IN TRANSITIE, TRANSITIE IN FAMILIES

STRATEGISCH BASISONDERZOEK IN EEN 

INTERUNIVERSITAIRE CONTEXT

FittiF - Families in transitie, transitie in Families - is een 

vier jaar durend interdisciplinair onderzoeksproject 

omtrent familie- en gezinstransities in Vlaanderen. Het 

is een samenwerking tussen UAntwerpen (coördinator), 

KU Leuven, UGent en VUB en wordt gefinancierd als 

Strategisch BasisOnderzoek (SBO) door het IWT. Het 

eigene aan SBO is de focus op zowel wetenschappelijke 

excellentie als valorisatie, in dit geval maatschappelijke 

valorisatie.

FittiF bouwt voort op de bevindingen uit ander 

grootschalig onderzoek waaruit bleek dat de levenskwaliteit

van mensen in echtscheiding lager is dan binnen de 

algemene populatie. Gezinstransities bij scheiding en 

daarna vormen een maatschappelijke kwetsbaarheid. 

Aandacht voor de processen op deze momenten kan de 

levenskwaliteit in gezinnen positief beïnvloeden.

LEVENSKWALITEIT VERHOGEN TIJDENS 

EN NA GEZINSTRANSITIES

Het FittiF-project bestaat uit tien inhoudelijke 

werkpakketten die allen als overkoepelend doel hebben om

de levenskwaliteit van gezinsleden (zowel ouders, kinderen 

als grootouders) tijdens en na gezinstransities

te verhogen door interventies binnen drie sociale instituties, 

namelijk justitie, economie en onderwijs.

Elk werkpakket beoogt veranderingen aan te brengen op 

één van deze domeinen. Dit kan gaan van het

implementeren van een bepaalde methodiek tot 

veranderingen op beleidsniveau. Van meet af aan worden

actoren uit de praktijk en het beleid bij het onderzoek 

betrokken. Het project is een co-creatie van

onderzoekers, beleid en praktijk.

TER ILLUSTRATIE: EEN TRAJECTBEMIDDELINGS-

PROGRAMMA

Binnen het justitiële domein wordt bv. een 

trajectbemiddelingsprogramma uitgewerkt waarin 

families in conflict informatie krijgen over de verschillende 

oplossingswegen (procesvoering, bemiddeling, minnelijke 

schikking, onderhandelen…). Daarbij worden ze ook 

ondersteund in het maken van hun keuze voor het traject 

dat het best past in hun situatie. De bedoeling van deze 

trajectbemiddeling is dat families een weloverwogen 

keuze kunnen maken voor een bepaald oplossingstraject 

en niet onwetend in een bepaald traject terecht komen 

zoals nu vaak wel het geval is. De trajectbemiddeling wordt 

aangeboden in verschillende rechtbanken, centra voor 

algemeen welzijn en justitiehuizen in Vlaanderen. 

Alle actoren werden van bij de start betrokken 

bij de vormgeving van het programma. Verder 

is er voor dit werkpakket ook een samenwerking met 

het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang wegens 

hun expertise op het vlak van alternatieve conflictoplossing. 

Het vormingscentrum hielp mee aan de ontwikkeling van 

het programma en voorziet daarnaast in de opleiding en 

supervisie van de deelnemende trajectbemiddelaars. 

Tot slot zijn er ook contacten met een adviseur van de 

minister van Justitie. Op die manier is het programma al 

van bij de voorbereidings- en onderzoeksfase in het 

praktijkveld en is het tevens bekend op beleidsniveau, 

wat een permanente implementatie van het programma, 

mits een positieve evaluatie, alleen maar ten goede 

kan komen.

WAT? 

Voorstellen van interventies in justitie, economie en 

onderwijs bij gezinstransities

ONTSTAANSVORM? 

Co-creatie van onderzoekers, beleid en praktijk

VALORISATIE? 

Van het implementeren van een bepaalde methodiek 

tot veranderingen op beleidsniveau

FINANCIERING? 

SBO-project

AMBITIE? 

De levenskwaliteit verhogen tijdens en na 

gezinstransities

MEER INFO? 

www.fittif.be

WAT IS SBO?

Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) 

betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van

wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor 

latere economische of maatschappelijke

toepassingen onder de vorm van een nieuwe 

generatie van producten, processen of diensten.

Vanaf 1 januari 2016 werd het SBO-programma 

overgedragen van het IWT naar het Fonds 

Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO).

MEER WETEN? www.fwo.be
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HET FITTIF-PROJECT IN 10 WERKPAKKETTEN

JUSTITIE 

ECONOMIE

ONDERWIJS

GROOTOUDERS

TRAJECTBEMIDDELING

FLEXIBELE 

WERKTIJDREGELINGEN

SENSIBILISERING IN 

MIDDELBARE SCHOLEN

KWANTITATIEVE STUDIE

ALTERNATIEVE CONFLICT-

OPLOSSINGSSTRATEGIEËN

FACILITERING IN 

LAGERE SCHOLEN

ONDERSTEUNEN V/D

OUDERROL

ATTITUDEVERANDERING 

M.B.T. BEMIDDELING

KWALITATIEVE STUDIE

OBJECTIVEREN VAN ALIMENTATIEBEREKENINGEN
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Een van de pilootinstallaties van Enviromics

Een onderzoekster van Enviromics aan het werk. Ze zet een zoetwatermossel uit in kooitjes. De

organismen accumuleren de eventuele vervuiling in het water en worden op die manier gebruikt als

biomonitor voor de waterkwaliteit.
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WAT? 

Oplossingen voor milieuproblemen, bv. waterzuivering

ONTSTAANSVORM? 

Consortium van onderzoeksgroepen, samenwerking 

universiteit en bedrijven

VALORISATIE? 

Licentie, dienstverlening, adviesverlening, 

co-ontwikkelingsprojecten met bedrijven

FINANCIERING? 

FWO, IWT (nu Agentschap Innoveren & Ondernemen), 

IOF, Horizon2020

AMBITIE? 

Beter inzicht in en oplossingen voor milieuproblemen

MEER INFO? 

www.enviromics.be

KENNISPARTNER VOOR HET OPLOSSEN VAN 

MILIEUPROBLEMEN

Het consortium Enviromics is een one-stop-shop als het over milieuproblemen gaat. Het groepeert verschillende 

onderzoeksgroepen van de UAntwerpen die actief zijn in water-, lucht-, neerslag- en bodemonderzoek. Samen met 

AAQUA nv en EEG Slachthuis Mechelen ontwikkelden ze een oplossing voor een specifiek waterzuiveringsprobleem.

“Als onderzoekers willen wij technologie transfereren van de wetenschap naar de toepassing”, vertelt Jan Dries, 

hoofdonderzoeker van de onderzoeksgroep Biochemical Engineering Technology (BIT). “Iedereen wint daarbij. Het project 

met AAQUA nv en EEG Slachthuis Mechelen illustreert mooi hoe dat in de praktijk gebeurt.”

MOBIELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE 

VOOR SLACHTHUIS

Valorisatie gebeurt binnen Enviromics op verschillende 

manieren. Ze geven hun technologieën in licentie, verlenen 

service en hebben verschillende co-ontwikkelingsprojecten 

met bedrijven. Het project met het EEG Slachthuis 

Mechelen is zo’n ontwikkelingsproject. “Het EEG Slachthuis 

Mechelen heeft af en toe problemen met nitraat in hun 

looswater omdat de stikstofverwijdering onvolledig is. In dit

project ontwikkelden we samen een praktische en 

innovatieve oplossing voor het probleem: het kortsluiten 

van de stikstofcyclus via nitriet. Die oplossing passen we 

in een eerste fase toe op pilootschaal. We beschikken 

daarvoor over een geautomatiseerde, mobiele 

waterzuiveringsinstallatie. De resultaten van die test 

vertalen we dan naar de volledige schaal.”

OVER ENVIROMICS

Enviromics is gespecialiseerd in milieuwetenschappen en 

-technologie. Daarnaast bieden ze wetenschappelijk advies 

voor milieuonderzoeken. Zij integreren zowel chemische 

analyse als biologische impact in hun onderzoeken, 

wat leidt tot meer inzicht en betere oplossingen. 

“Enviromics bundelt de knowhow van verschillende 

onderzoeksgroepen in één toegankelijk dienstencentrum.

We werken graag samen met private partners en hebben 

heel wat te bieden”, vult IOF-manager Freddy Dardenne

nog aan. “Als groep doen we tevens beroep op tal van 

financieringsmogelijkheden, zoals FWO, IWT en

de Europese onderzoeksfinanciering van Horizon 2020.”

WAT IS HET FWO?

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen 

(FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe

grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke 

disciplines. Het FWO financiert excellente onderzoekers 

en onderzoeksprojecten. Vanaf 1 januari 2016 werden 

de programma’s voor Strategisch BasisOnderzoek 

(SBO), Toegepast Biomedisch Onderzoek met 

een primair maatschappelijke finaliteit (TBM) en de 

doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek 

(SB-beurzen) overgedragen van IWT naar FWO 

en beheert het FWO tevens de Herculesprogramma's 

voor onderzoeksinfrastructuur en super computing.

MEER WETEN? www.fwo.be
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STATE-OF-THE-ART LICHTTECHNOLOGIE SNEL EN 

MAKKELIJK TOEGANKELIJK VOOR KMO’s

Lichttechnologie of fotonica is niet meer weg te denken uit onze huidige wereld. Denk maar aan

fotovoltaïsche zonnecellen die steeds efficiënter worden, LED-verlichting, endoscopische camera’s voor

medische toepassingen, hoogvermogenlasers in de maakindustrie, fabricage van optische componenten,

detecteren van schimmels in de voedselindustrie,…

BRUSSELS PHOTONICS TEAM, EXPERT IN 

LICHTTECHNOLOGIE

In Vlaanderen en Brussel zijn tal van fotonische 

toepassingen een resultaat van een samenwerking met

B-PHOT, het Brussels Photonics Team van de 

Vrije Universiteit Brussel dat vanuit een uniek en 

hoogtechnologisch laboratorium in Gooik onderzoek 

verricht. Voorbeelden zijn de LED-walls van Barco,

de voedselsorteermachines van TOMRA Sorting, de optical 

local area networks van CommScope, de laserprinters van 

Xeikon, de optische datacommunicatie component voor 

de automotive van Melexis en het optisch systeem van 

een scaneenheid van Peira voor oncologisch onderzoek. 

Voor haar innovatief strategisch onderzoek met tal 

van technologische toepassingen in de bedrijfswereld, 

ontvangt B-PHOT ook financiële steun uit het Industrieel 

Onderzoeksfonds (IOF) van de VUB.

Hugo Thienpont, managing director van B-PHOT: 

“Fotonica heeft niet alleen rechtstreeks een enorme 

impact op de economie maar werkt ook kruisbestuivend. 

Fotonicabedrijven zorgen rechtstreeks voor 300.000 jobs 

in Europa en creëren ruim 60 miljard omzet. Maar ook tal 

van andere sectoren, zoals textiel, materialen, productie,... 

kunnen gebruik maken van de innoverende eigenschappen 

van lichttechnologie.” 

EUROPESE STEUN VOOR ACTPHAST CONSORTIUM

Om de allernieuwste fotonicaontwikkelingen snel en 

makkelijk toegankelijk te maken voor Europese kmo’s

werd eind 2013 het ACTPHAST consortium opgestart, 

met VUB B-PHOT als coördinator. Met de steun van de 

Europese Commissie hebben 23 toponderzoeksinstituten 

uit Europa in totaal zeven technologieplatformen opgezet. 

ACTPHAST (Access CenTer for PHotonics innovAtion 

Solutions and Technology Support) is een unieke “one-

stop-shop” waar experten op zoek gaan naar oplossingen

voor de reële problemen waarmee ondernemingen 

geconfronteerd worden. “Wij vragen aan de bedrijven 

wat hun uitdagingen zijn en denken samen met hen na,” 

vertelt Professor Thienpont, “zo bespelen we het complete 

ontwikkelingsproces van volledig nieuw concept tot 

prototype.” Al 45 bedrijven worden door de partners van 

het ACTPHAST-project ondersteund. Geschat wordt dat 

tijdens het 4 jaar durende project 100 bedrijven geholpen 

zouden kunnen worden om innovatie-ideeën op te doen 

voor productvernieuwing.

WAT? 

Met de allernieuwste fotonicaontwikkelingen reële 

problemen van ondernemingen oplossen

ONTSTAANSVORM? 

Consortium van universitaire onderzoeksgroepen

VALORISATIE? 

Samenwerkingscontract per project

FINANCIERING?

IOF, Europese financiering, bedrijven

AMBITIE? 

Op 4 jaar tijd 100 bedrijven ondersteunen bij 

productvernieuwing en 600 nieuwe hightech jobs

creëren

MEER INFO? 

www.b-phot.org - www.actphast.eu
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HET MEEST GEBRUIKTE ANTI-HIV GENEESMIDDEL 

TER WERELD

In de jaren tachtig van de vorige eeuw was een HIV-infectie een dodelijke aandoening. Geïnfecteerde personen namen tot 

20 pillen per dag, enkel en alleen om een onafwendbare dood enige tijd uit te stellen.

“Dankzij Belgische, Tsjechische en Amerikaanse onderzoekers, is een HIV-infectie tegenwoordig slechts een chronische 

ziekte, waarvoor één pil per dag volstaat om een min of meer normaal en lang leven te leiden”, zegt professor Jan 

Balzarini. Het antivirale bestanddeel tenofovir disoproxil fumarate werd in 1993 ontdekt door professor Erik De Clercq en 

professor Jan Balzarini van het KU Leuven Rega Instituut, in samenwerking met professor Antonin Holý van het Institute of 

Organic Chemistry and Biochemistry (IOCB) in Praag en dr. John Martin van Gilead Sciences.

LICENTIE BRENGT ONDERZOEK NAAR DE PATIËNT

Tenofovir werd gelicentieerd aan het Amerikaanse 

biofarmaceutisch bedrijf Gilead Sciences, dat het

verder ontwikkeld heeft en sinds 2001 een geneesmiddel 

produceert en verdeelt onder de merknaam

Viread® in ruil voor royalty-betalingen aan KU Leuven. 

Tenofovir is ook een essentiële component van de

combinatiegeneesmiddelen Truvada®, Atripla®, Complera® 

en Stribild®, die later werden ontwikkeld. In

2013 bedroegen de verkoopcijfers van Truvada® en 

Atripla® elk meer dan $3 miljard, en die van Viread®

ongeveer $950 miljoen. Gilead Sciences startte in 2001 

een behandelingsprogramma op dat geneesmiddelen met 

tenofovir aan fors lagere prijzen ter beschikking stelt van 

HIV-patiënten in ontwikkelingslanden. Ook KU Leuven en 

IOCB hebben er voor gezorgd dat deze geneesmiddelen 

beter betaalbaar zijn voor HIV-patiënten in arme landen, 

door sinds 2010 afstand te doen van hun royalties

op de verkoop van tenofovir in 112 ontwikkelingslanden.

EEN LANG EN NORMAAL LEVEN MET HIV

“Tenofovir is het meest gebruikte anti-HIV geneesmiddel 

ter wereld. 80% van alle personen met een HIV-infectie

die behandeld worden, nemen tenofovir. 

Geneesmiddelen die tenofovir bevatten, zijn uiterst 

doeltreffend in het verlagen van het HIV-niveau in 

het bloed, waardoor HIV-patiënten die met deze 

geneesmiddelen behandeld worden de ziekte gedurende 

vele jaren kunnen bedwingen, zonder veel nevenwerkingen 

te ervaren”, legt professor Jan Balzarini uit. “Door een 

continue inname van deze geneesmiddelen kunnen 

HIV-patiënten het virus voor de rest van hun leven ‘in 

gevangenschap zetten’ en zullen ze niet sterven door de 

HIV-infectie”, zegt professor Erik De Clercq met gepaste 

trots.

In 2012 keurde de Amerikaanse Food and Drug 

Administration (FDA) Truvada® goed voor de preventie

van HIV-infecties. Als de behandeling genomen wordt 

enkele dagen voor en na de blootstelling aan het

virus, kan het geneesmiddel voorkomen dat het virus 

zichzelf kopieert en verspreidt. De behandeling met 

Truvada® kan het risico op een HIV-infectie met meer 

dan 90% verminderen. Een vaccin tegen die ziekte 

ligt echter nog niet binnen handbereik, maar wordt 

door de onderzoekers wel gezien als een belangrijke 

onderzoeksdoelstelling op langere termijn.

WAT? 

Meest gebruikte anti-HIV geneesmiddel ter wereld

ONTSTAANSVORM? 

Samenwerking universiteit en bedrijf

VALORISATIE? 

Licentie aan bedrijf (voor Tenofovir), 

royalty-betalingen aan universiteit (voor Viread®,…)

AMBITIE? 

Vaccin tegen HIV ontwikkelen

Prof. Erik De Clercq, prof. Antonin Hol´, dr. John Martiny

© Gilead Sciences, Inc

© Gilead Sciences, Inc
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GENEESMIDDELEN EN BUSINESS DEVELOPMENT 

AVANT-LA-LETTRE

Professor Jean Paul Remon van de Onderzoeksgroep Geneesmiddelenleer aan UGent getuigt: “Alle zaken die wij tijdens 

de voorbije dertig jaar hebben gerealiseerd, kwamen voort uit een vraag vanuit de klinische wereld. Praten met de mensen 

is daarom van groot belang. Tijdens het proces van ontwikkeling moet je vaak terugkoppelen naar de bedrijven. En ook 

nichemarkten kunnen interessant zijn.”

LICENTIES

Een eerste licentie van de onderzoeksgroep 

Geneesmiddelenleer betrof een bioadhesief systeem. Dit

platform zorgde ervoor dat een geneesmiddel van

Johnson & Johnson perfect kon worden afgeleverd in de 

mond. Deze licentie heeft een enorme impuls geleverd aan 

de werking van de onderzoeksgroep. Maar het grote succes 

kwam met een formulatie voor vertraagde vrijstelling met 

tragere, maar langere werking, bij medicijnen tegen hoge

bloeddruk, dat eind jaren negentig in licentie werd gegeven 

aan Biovail (nu Valeant).

OCTROOIEN

De onderzoeksgroep van prof. Remon heeft recent 

ook een nieuwe geneesmiddelenformulatie voor 

drinkwatermedicatie ontwikkeld, bestemd voor nutsdieren 

zoals varkens en kippen. Het gaat om een veelbelovend 

product dat begin 2016 op de markt komt. Het gehele 

proces van octrooi naar vermarkting heeft meer dan tien 

jaar geduurd. Het project werd gezamenlijk gefinancierd 

door de onderzoeksgroep Geneesmiddelenleer van 

UGent en het betrokken bedrijf. In de loop der jaren heeft 

prof. Remon ook een aantal octrooien moeten opgeven. 

“Je moet de kostprijs van het octrooi blijvend kritisch 

afwegen ten opzichte van de commerciële waarde ervan. 

Octrooibeheer en responsabilisering van de professoren 

blijven van groot belang.” Hier is een belangrijke taak 

weggelegd voor de dienst UGent TechTransfer, die zich 

blijvend inspant voor de sensibilisering van onderzoekers, 

o.a. door het organiseren van cursussen in TT-skills.

SPIN-OFF

Professor Remon stond mee aan de basis van enkele 

spin-off bedrijven: InvertTox, dat een test op slakken

ontwikkelde om huidirritaties te onderzoeken, en Conexus 

Pharma, een spin-off rond de ontwikkeling van

combinatiepreparaten (medicijnen die uit meer dan één 

werkzaam bestanddeel bestaan).

WAT? 

Valorisatie van onderzoek naar de farmaceutische 

industrie toe

ONTSTAANSVORM? 

Samenwerking universiteit en bedrijf

VALORISATIE? 

Octrooien, licenties, spin-offs

FINANCIERING?

Cofinanciering onderzoeksgroep en bedrijf

AMBITIE? 

Waardevolle kennisuitwisseling tussen academische 

wereld en farmaceutische industrie bestendigen
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BETROUWBARE METINGEN OP HERSENSCANS

Door artsen van gestandaardiseerde metingen te voorzien op de hersenscans van hun patiënten, wil de spin-off icometrix 

de zorg van patiënten met een neurologische aandoening verbeteren. Sinds maart 2015 wordt hun product, MSmetrix, 

aangeboden als een dienst aan neurologen en radiologen.

MSmetrix is speciaal ontwikkeld voor Multiple Sclerose (MS) patiënten. Het geeft de arts toegang tot betrouwbare metingen 

op de twee belangrijkste uitingen van MS in de hersenen. Getallen over de letsels en hersenvolume of veranderingen in 

het volume van de hersenen zijn samengevat in een makkelijk te interpreteren online rapport. Naast de meer kwalitatieve 

radiologische rapporten, bieden de geautomatiseerde metingen van icometrix een nieuw stukje in de puzzel van 

gepersonaliseerde behandeling van de patiënt.

BELANG VAN UNIVERSITAIRE EXPERTISE

Icometrix werd in 2011 als spin-off bedrijf van de KU Leuven, 

UAntwerpen en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen 

opgericht door Dirk Loeckx en Wim Van Hecke. “Als spin-

off konden we bouwen op de uitstekende expertise bij 

de onderzoeksinstellingen waaruit we zijn ontstaan. Via 

hen kwamen we ook gemakkelijk in contact met andere 

onderzoekers en instellingen in ons domein. Dit heeft er 

sterk toe bijgedragen dat we op verschillende manieren van 

subsidies konden genieten. Het gaat dan

over een kmo-haalbaarheidsstudie bij de aanvang van 

icometrix, een Baekelandmandaat en deelname aan 

verschillende grote Europese projecten. Verder kregen 

we ook subsidies van iMinds en Flanders Investment and 

Trade en pikken we natuurlijk ook een graantje mee van 

de BELSPO subsidies voor Young Innovative Companies”, 

aldus Loeckx en Van Hecke.

INTERNATIONAAL ACTIEF

De ambitie van icometrix is om de wereldwijde standaard 

in Magnetic Resonance Imaging (MRI) biomarkers in routine 

klinische praktijk te worden. Vandaag de dag is icometrix 

uitgegroeid tot een team van 25 personen. Het bedrijf 

is internationaal actief, met hoofdzetel in Leuven en een 

kantoor in Boston, USA.

Vanwege het succes en de snelle groei, ontving icometrix, 

de Trends Gazelle prijs voor snelst groeiende startende 

onderneming in 2015. "Dit is slechts het begin, onze 

producten zijn nooit af. De sleutel tot succes voor ons is om 

te blijven verbeteren en te blijven beantwoorden aan de 

behoeften in de gezondheidszorg", aldus Dirk Loeckx, CEO 

van icometrix.

WAT IS EEN KMO-HAALBAARHEIDSSTUDIE?

Een kmo-haalbaarheidsstudie moet betere en 

onderbouwde inzichten opleveren over de

mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie. 

De kmo kan zelfstandig of in samenwerking met

onderzoeksinstellingen, andere bedrijven of 

onderaannemers, zorgen voor de kennisopbouw door 

zowel technologische als niet-technologische 

activiteiten.

DUUR: max. 1 jaar

FINANCIËLE STEUN: min. 10.000 euro en max. 50.000 

euro

MEER WETEN? www.vlaio.be

WAT IS YIC?

Young Innovative Companies (YIC) kunnen bij Federaal 

Wetenschapsbeleid / Belspo een gedeeltelijke

vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing 

voor onderzoekers vragen.

MEER WETEN? www.belspo.be

WAT? 

Betrouwbare metingen op hersenscans

ONTSTAANSVORM? 

Samenwerking tussen universiteiten en universitair 

ziekenhuis

VALORISATIE? 

Spin-off met 25 personen

FINANCIERING?

Kmo-haalbaarheidsstudie, Baekelandmandaat, grote 

Europese projecten, BELSPO subsidies voor Young 

Innovative Companies

AMBITIE? 

Wereldwijde standaard in MRI biomarkers

MEER INFO? 

www.icometrix.com

© Icometrix
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OPTISCHE ZENDONTVANGERS: VAN PROTOTYPE NAAR 

WERKEND PRODUCT 

Caliopa Silicon Photonics ontwikkelt optische zendontvangers voor data- en telecom toepassingen met behulp 

van siliciumfotonica. Het bedrijf is in 2010 ontstaan als UGent-IMEC spin-off.

IOF-STEUN

“De steun vanuit het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) 

was vooral belangrijk in de aanloop naar de spin-off. Het 

IOF-geld maakte de bouw van een prototype mogelijk. 

Daarnaast konden mensen vanuit de industrie aangetrokken 

worden, die weten hoe je een commercieel product maakt. 

Het kapitaal van buitenaf is pas in een latere fase gekomen,” 

licht Karsten Verhaegen, COO bij Caliopa, toe.

In het begin bestond Caliopa enkel uit twee postdoctorale 

medewerkers. Postdocs hebben meestal geen ervaring met 

een commerciële omgeving. Daarom werden mensen met 

industriële en commerciële ervaring aangetrokken, zoals 

Karsten Verhaegen, die eerder business units leidde en 

jarenlange ervaring had met het internationaal vermarkten 

van hoogtechnologische producten in de sector van 

telefonie en modems, en met de productie ervan in Azië.

OP ZOEK NAAR EXTERNE INVESTEERDERS

Het eerste product van Caliopa was een ‘Fiber-to-the-

Home’ module (een glasvezelverbinding tot aan de 

woning). Het was een eerste toepassing waarmee men kon 

aantonen waartoe de technologie in staat was. Hiermee 

trok Verhaegen de wereld rond, om te peilen naar interesse 

vanuit de markt. Met het prototype zette men vervolgens 

de stap naar externe investeerders. Dit leidde in 2010 tot 

de oprichting van Caliopa, met als aandeelhouders Fidimec, 

Baekeland II Fonds, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen 

(PMV), alsook de oprichters zelf en een business angel. 

De grote uitdaging was toen om van een prototype naar 

een werkend product te gaan, waarvoor klanten kunnen 

gevonden worden.

TECHNOLOGIEPARK ZWIJNAARDE

Om een supply chain te kunnen opzetten en om het bedrijf 

commercieel verder te kunnen uitbouwen, had Caliopa 

in 2013 nieuw kapitaal nodig. Twee pistes lagen open: 

enerzijds geld aantrekken via durfkapitaal, ofwel via de 

overname door een bedrijf of potentiële klant. Met de 

overname door Huawei werd voor het laatste gekozen. 

Huawei opende een vestiging in het Technologiepark 

van Zwijnaarde en trok hoog opgeleide werknemers aan. 

Caliopa kende hierdoor een snelle groei en ging van 

12 naar 27 werknemers.

In de Gentse vestiging wordt momenteel gewerkt aan de 

ontwikkeling van optische chips. Vele werknemers van 

Caliopa hebben ooit onderzoek verricht aan de Photonics 

Research Group van UGent. “Naast de financiële steun die 

wij vanuit de universiteit kregen, was ook de technische 

ondersteuning vanuit de onderzoeksgroep van

prof. Roel Baets van enorme waarde”, aldus Karsten 

Verhaegen.

WAT? 

Optische zendontvangers voor data- en telecom 

toepassingen met behulp van siliciumfotonica

ONTSTAANSVORM? 

Samenwerking universiteit en strategisch 

onderzoekscentrum (SOC)

VALORISATIE? 

Spin-off met 27 werknemers – overname door bedrijf

FINANCIERING? 

IOF, Baekeland II Fonds, PMV

AMBITIE? 

Optische chips ontwikkelen
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WAT ZIJN ZAAIKAPITAALFONDSEN?

Via zaaikapitaalfondsen stimuleren universiteiten en financiële partners de opstart en groei van 

onderzoeksgebaseerde spin-off bedrijven. Zij onderscheiden zich van de traditionele financieringsvormen 

door niet alleen kapitaal maar ook financiële en investeringsexpertise ter beschikking te stellen en de overdracht 

van onderzoek en technologie te begeleiden.

VOORBEELDEN: Gemma Frisius (KU Leuven), Qbic (UAntwerpen, UGent, Université de Liège, Vito, Vrije Universiteit 

Brussel), Baekeland II Fonds (UGent).

MEER WETEN? www.ttoflanders.be

WAT ZIJN WETENSCHAPS- EN TECHNOLOGIEPARKEN?

Wetenschaps- en technologieparken stimuleren de groei van (high)tech, innovatieve en kennisintensieve bedrijven 

door kantoorruimte en laboratoria aan te bieden en hun kernactiviteiten te ondersteunen met gespecialiseerde 

diensten. Deze diensten kunnen gaan van onthaal, onderhoud, conferentie- en seminariefaciliteiten tot advies 

en begeleiding van een ervaren management team, steun voor het verkrijgen van vergunningen en subsidies, ... 

Internationale R&D-intensieve ondernemingen die willen samenwerken met kennisinstellingen in de regio zijn 

ook welkom.

VOORBEELDEN: Technologiepark Zwijnaarde, Wetenschapspark Antwerpen, Wetenschapspark Arenberg,

Wetenschapspark Haasrode, Wetenschapspark Limburg, Wetenschapspark Zellik.

MEER WETEN? www.ttoflanders.be

300mm silicium wafer

© Imec
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WAT? 

Groenere en goedkopere techniek fytoremediatie als 

alternatief voor bodemsanering

ONTSTAANSVORM? 

Onderzoekscentrum universiteit

VALORISATIE? 

Spin-off (consulting, projectmanagement en 

opleidingen), licentie

FINANCIERING? 

Gestart vanuit fundamenteel onderzoeksproject 

(FWO), naar Strategisch BasisOnderzoek naar 

een IOF-project met spin-off finaliteit

AMBITIE? 

De techniek naar de praktijk brengen en zo een groener 

en goedkoper alternatief zijn voor bodemsanering
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EEN GROENER EN GOEDKOPER ALTERNATIEF VOOR 

BODEMSANERINGEN

Bodemsaneringen zijn ontzettend duur. Van de 12.500 Vlaamse verontreinigde sites zijn er nog maar 2.700 gesaneerd. 

De markt schreeuwt om een groener en betaalbaarder alternatief. En precies daar kan de UHasselt-expertise een verschil 

maken, want het Centrum voor Milieukunde (CMK) bouwde jarenlang ervaring op met de groenere en goedkopere 

techniek fytoremediatie. Met de spin-off Bio2Clean wil de universiteit die kennis – in de vorm van consulting,

projectmanagement en opleidingen - naar de markt brengen.

MET BACTERIËN EN SCHIMMELS DE BODEM REINIGEN: 

MAATWERK

Bij fytoremediatie worden planten (inclusief bomen) 

gebruikt voor het vastleggen, verwijderen, omzetten

en/of afbreken van schadelijke stoffen uit bodems of 

(grond)water. “Bij klassieke fytoremediatie doen de

planten zelf al het werk, maar in vele gevallen volstaat dat 

niet”, vertelt prof. dr. Jaco Vangronsveld van het CMK van 

de Universiteit Hasselt. “In die situaties voegen wij dan 

plant-geassocieerde micro-organismen

(bacteriën, schimmels,…) aan de bodem toe. Daarmee 

veranderen we het bestaande ecosysteem niet, maar 

geven we het zelfreinigend vermogen van de bodem en 

de planten wel een extra stimulans. Welke bacteriën of 

schimmels precies worden toegevoegd, op welke plaatsen 

en in welke concentratie: dat is elke keer weer maatwerk.”

VAN IOF-PROJECT TOT SPIN-OFF

Het CMK is een absolute pionier in het onderzoek naar en 

het in de praktijk brengen van deze saneringstechniek. 

De onderzoekers focussen al sinds de jaren ’80 op deze 

techniek. “De voordelen zijn gigantisch”, onderstreept 

prof. dr. Jaco Vangronsveld. “Fytoremediatie is een stuk 

goedkoper, de bodem wordt niet verstoord, er komt 

geen transport aan te pas en het werkt op zonne-energie. 

Daardoor is deze techniek minder belastend voor de 

omgeving en is ook de ‘ecologische voetafdruk’ uiterst 

beperkt.” De commerciële voordelen van deze techniek 

werden al snel duidelijk. Om de markt te verkennen en het

marktpotentieel en de leefbaarheid van een nieuw bedrijf 

in kaart te brengen werd dan ook een IOF-project gestart. 

De onderzoekers aan de UHasselt werkten samen met 

geïnteresseerde ondernemers een business plan uit, en 

in oktober 2015 zag de nieuwe spin-off Bio2Clean het 

levenslicht. De techniek rond fytoremediatie wordt via een 

licentie exclusief ter beschikking gesteld van Bio2Clean. De 

TTO was tevens nauw betrokken bij de volledige opzet van 

deze nieuwe UHasselt spin-off.

CONSULTING, PROJECTMANAGEMENT EN OPLEIDINGEN

Dirk Dubin en Mario Clemmens, de zaakvoerders van 

Bio2Clean, schatten het marktpotentieel van fytoremediatie 

hoog in. Dubin leerde de groene bodemsaneringstechniek 

kennen toen hij als ingenieur werkte in de milieuafdeling 

van Ford Genk: “Bij Ford heb ik – in verschillende projecten 

sinds 1999 - zelf kunnen ervaren dat fytoremediatie 

een volwaardige, innovatieve techniek is, waarmee 

je schitterende resultaten kan boeken. En hoewel 

fytoremediatie vandaag nog vooral geassocieerd wordt met 

de sanering van gronden die verontreinigd zijn door zware 

metalen, reiken de toepassingsmogelijkheden veel

verder.”

“De resultaten die het Centrum voor Milieukunde (CMK) 

met deze techniek boekt, zijn bijzonder overtuigend. Met 

Bio2Clean willen we die kennis rond fytoremediatie nu – in 

de vorm van consulting, projectmanagement en opleidingen 

- naar de praktijk brengen, zodat onze expertise echt een 

verschil kan maken buiten de universiteitsmuren” aldus 

Mario Clemmens.

De markt schreeuwt om een groener en betaalbaarder alternatief. En precies daar kan de UHasselt-expertise een verschil 

maken, want het Centrum voor Milieukunde (CMK) bouwde jarenlang ervaring op met de groenere en goedkopere 

techniek fytoremediatie. Met de spin-off Bio2Clean wil de universiteit die kennis – in de vorm van consulting,

31



BAEKELANDMANDATEN ALS HEFBOOM VOOR 

LANGDURIGE RELATIES

De multinationale materiaaltechnologiegroep Umicore wil aan de top staan in het eigen onderzoeksdomein.

De ontwikkeling van nieuwe technologieën verloopt steeds sneller en er is ook steeds meer nood aan

fundamenteel wetenschappelijke onderbouwing. Umicore heeft niet altijd de mogelijkheden en de tijd om

dit zelf te doen. Hierdoor is de samenwerking tussen het bedrijf en de universiteiten de voorbije jaren alleen

maar toegenomen.

COMPLEMENTAIRE ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN

De onderzoeksdoelstellingen van een universiteit en 

die van een bedrijf lopen vaak gelijk, maar elk heeft zijn 

specifieke focus. De focus van Umicore is heel doelgericht, 

nl. een nieuw product op de markt brengen, een beter 

of efficiënter proces ontwikkelen, …. Voor de universiteit 

is het belangrijk om haar excellentie te bewijzen aan de 

hand van publicaties en ook een brede verspreiding van 

onderzoeksresultaten na te streven, terwijl het bij bedrijven 

vaak het omgekeerde is. Zij willen de verworven

excellentie eerder voor zich houden. Zij gaan producten 

beschermen en processen zelfs al helemaal niet

wereldkundig maken, omdat dit hen een concurrentie-

voordeel kan opleveren. Niettemin wordt intensief 

samengewerkt met de universiteiten. Meestal begint 

het met een vraag van Umicore, zeker als het om een 

onderzoeksgroep gaat waar nog nooit mee samengewerkt 

is. Umicore beschikt bijvoorbeeld niet altijd over de juiste 

instrumenten voor zeer geavanceerde karakteriseringen. 

Eens een relatie uitgebouwd, komen er ook suggesties 

vanuit de onderzoeksgroep. In andere gevallen zitten 

bedrijven en onderzoeksgroepen samen in een consortium 

waarbij de bedrijven dan instaan voor de industriële 

toetsing van de resultaten. Uit dergelijke projecten groeien 

vaak nieuwe, bilaterale samenwerkingen.

In de meeste gevallen geeft Umicore bij aanvang van 

een samenwerking eerst een beperkte opdracht in een 

bilateraal contract. Daar waar de interesse is gewekt, komt 

er een volgende vraag, of vloeien er thesissen en stages 

uit voort aangezien personen elkaar beter leren kennen. 

Dit evolueert dan verder naar doctoraten, gezamenlijke 

projecten zoals O&O-bedrijfsprojecten, tot zelfs meerjarige 

ondersteuning van een bepaalde onderzoeksgroep.

BAEKELANDMANDATEN

Umicore werkt samen met de Vlaamse universiteiten, 

in verschillende types van projecten. Zo lopen er 

Baekelandmandaten in alle universiteiten, en dit in heel 

verschillende domeinen. Deze Baekelandmandaten

zijn erg belangrijk voor Umicore, zeker in de uitbouw van 

lange termijn relaties. Ze bieden de mogelijkheid

om diepgaande wetenschappelijke inzichten te ontwikkelen 

en mee richting te geven aan het onderzoek. Zaken die op 

laboschaal zijn ontwikkeld, kunnen zo gevalideerd worden 

op pilootinstallaties binnen de onderneming. 

Een aantal van deze onderzoekers werd intussen ook 

werknemer van Umicore. 

Ook op internationaal vlak hebben bedrijven en 

universiteiten elkaar gevonden: zo werd gezamenlijk een

projectvoorstel uitgewerkt binnen de KIC Raw Materials 

(Knowledge Innovation Centre van het Europees

Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)). Dit voorstel 

werd door Europa goedgekeurd waardoor

Vlaams onderzoek nu duidelijk op de kaart staat in een 

Europese context.

ONDERSTEUNING VAN ONDERWIJS

Maar samenwerken met universiteiten gaat niet enkel 

om gezamenlijk onderzoek. Bedrijven kunnen bijdragen 

aan de ondersteuning van de onderwijsopdracht. Een 

aantal werknemers van Umicore is gastprofessor aan 

een universiteit. Umicore begeleidt ook thesissen en 

stages, en stelt sommige installaties open voor begeleide 

praktijkoefeningen. Zo kan expertise die voor het bedrijf 

van belang is, ook in de opleidingen aan bod komen. Er is 

namelijk een grote nood aan goed geschoolde mensen met 

een stevige kennisbasis en het is voor Umicore belangrijk 

om in Vlaanderen te kunnen rekruteren.

WAT? 

Nieuwe technologieën ontwikkelen

ONTSTAANSVORM? 

Samenwerking universiteit - bedrijf

VALORISATIE? 

Bilateraal (contract)onderzoek, ondersteuning 

van onderwijs

FINANCIERING? 

Baekelandmandaten, KICs

AMBITIE? 

Aan de top van materiaaltechnologie staan

MEER INFO?

www.umicore.com
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WAT ZIJN BAEKELAND- EN INNOVATIEMANDATEN?

Met Baekelandmandaten wil het Agentschap Innoveren 

& Ondernemen (VLAIO) individuele onderzoekers de 

kans bieden een doctoraat uit te voeren in nauwe 

samenwerking met het bedrijfsleven. Het bedrijf bepaalt 

de strategische oriëntatie van het project en zorgt voor 

cofinanciering. De universiteit staat in voor de begeleiding 

naar en de toekenning van een doctoraat.

DUUR: 4 jaar, max. 8 jaar bij halftijdse bezetting

FINANCIËLE STEUN: cofinanciering van personeels- en 

werkingskosten

MEER WETEN? www.vlaio.be

Innovatiemandaten zijn gericht op postdoctorale 

onderzoekers die zich willen bekwamen in

valorisatie van hun onderzoeksresultaten naar de 

bedrijfswereld. Binnen een innovatiemandaat kan

gewerkt worden naar de oprichting van een spin-off 

bedrijf (spin-off mandaten) of kan er samengewerkt

worden met een bestaand bedrijf.

DUUR: max. 3 jaar

FINANCIËLE STEUN: cofinanciering van personeels- en 

werkingskosten

MEER WETEN? www.vlaio.be

recyclage van batterijen

© Umicore
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WAT? 

Nieuwe medicijnen ontwikkelen

ONTSTAANSVORM? 

Samenwerking universiteit en bedrijf

VALORISATIE? 

Bilateraal (contract)onderzoek

AMBITIE? 

Medische innovaties sneller bij patiënten
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SAMEN WERKEN AAN MEDISCHE DOORBRAKEN

De ontwikkeling van medicijnen die de koers van een ziekte kunnen wijzigen, is een complex proces. Het vereist een 

combinatie van de knapste koppen en de beste technologieën. Geneesmiddelenonderzoek gebeurt niet langer binnen de 

vier muren. Janssen Pharmaceutica en moederbedrijf Johnson & Johnson gaan op zoek naar medische doorbraken, waar 

ze zich ook voordoen. Ze slaan de handen in elkaar met onder andere academische onderzoekers en toonaangevende 

universiteiten en onderzoeksinstellingen. Samen zoeken ze naar oplossingen voor een aantal van de meest ingrijpende 

ziekten van onze tijd.

INNOVATIEVE PARTNERSCHAPPEN

“We zijn een nieuw tijdperk binnengestapt. Geneesmiddelen 

worden nog zelden bedacht enkel binnen de vier muren. 

Een breed netwerk van kennisspelers is onontbeerlijk 

geworden om doorbraken te realiseren”, vertelt Paul 

Stoffels, Chief Scientific Officer en Worldwide Chairman, 

Pharmaceuticals bij moederbedrijf Johnson & Johnson. 

Daarbij zoeken ze niet alleen partners binnen de klassieke 

domeinen in de gezondheidszorg, maar ook naar 

samenwerkingsmogelijkheden in de elektronica, artificiële 

intelligentie, IT, draadloze en mobiele communicatie. 

Janssen wil de beste ideeën binnen en buiten de organisatie

identificeren en stimuleert innovatieve partnerschappen die 

de eigen inspanningen kunnen verrijken.

Complexe ziektebeelden vereisen een combinatie van 

de knapste koppen in een vakgebied, toonaangevende 

technologieën en infrastructuur. Om bijvoorbeeld het 

onderzoek naar precisiegeneeskunde te versterken is 

toenadering en samenwerking nodig tussen verschillende 

spelers in de life sciences. Er is steeds meer nood aan een 

combinatie van wetenschappelijk, technologisch en

patiëntgericht inzicht. Het is onmogelijk dit allemaal zelf in 

huis te hebben.

MEDISCHE INNOVATIES SNELLER BIJ PATIËNTEN

Farmaceutische bedrijven en academische instellingen 

werken al langer samen. Ze hebben veel raakvlakken, omdat 

ze beiden actief zijn op het vlak van wetenschappelijk 

onderzoek en medische innovatie. Dat doen ze vandaag 

met glans. Vlaanderen heeft een unieke positie in de wereld 

van de life sciences, onder meer dankzij zijn uitstekende 

universiteiten en ziekenhuizen, dankzij stimuleren van

innovatie en verbinding door o.a. FlandersBio en VLAIO 

en dankzij succesvolle sectoroverschrijdende initiatieven 

zoals bijvoorbeeld Stellar, Innovative Medicines Initiative 

(IMI). Door meer kennis en expertise uit te wisselen, 

wetenschappelijk talent te stimuleren kunnen medische 

innovaties sneller bij de patiënt geraken.Wanneer dit 

gebeurt met respect voor mekaars belangen, kennis en 

vaardigheden is het potentieel enorm.
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AANTAL PUBLICATIES

Publicaties uit de databanken SCIE (Science Citation Index Expanded), SSCI 
(Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts & Humanities Citation Index) en 
VABB-SHW (Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand - Sociale en Humane 
Wetenschappen)
-
*Cijfer 2014 nog niet definitief
-
Bron ECOOM

ZAP = Zelfstandig Academisch Personeel.
-

Bron VLIR-Personeelsstatistieken 2015

AANTAL DOCTORAATSDIPLOMA'S

AANTAL ONDERZOEKERS AAN DE UNIVERSITEITEN OP 

1/2/2015 (in voltijdse equivalenten)

LIAISON UNIVERSITEITEN EN BEDRIJVEN

IOF-MANDAATHOUDERS

BAEKELANDMANDATEN

 INNOVATIEMANDATEN

  Bron TTO's, IWT (2015) 

Bron Databank Hoger Onderwijs (DHO)
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AANTAL OCTROOITOEKENNINGEN INDUSTRIËLE CONTRACTINKOMSTEN (IN €)

AANTAL NIEUW OPGERICHTE SPIN-OFFS

Octrooitoekenningen = alle EPO (European Patent Office) en USPTO (United 
States Patent and Trademark Office) toekenningen met toekenningsdatum 
in gegeven jaar. 
-
Bron ECOOM

Industriële contractinkomsten = inkomsten verworven 
1° van handelsvennootschappen op basis van contracten voor onderzoek  
en dienstverlening
2° uit klinische studies
3° uit licenties
-
Bron departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse 
Overheid.

Bron ECOOM

Bron TTO's (2015)

ACTIEVE SPIN-OFFS IN 2014

7 WETENSCHAPS- EN 
TECHNOLOGIEPARKEN

10 INCUBATOREN

SAMEN HUISVESTEN ZIJ MEER 
DAN 300 BEDRIJVEN EN 9000 
WERKNEMERS.



VALORISATIE

€€€€

Bron Databank Hoger Onderwijs (DHO)
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CONTRACTINKOMSTEN UIT KP7 (IN €)

AANTAL KP7-CONTRACTEN
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*KP7 liep tussen 2007 en 2013. Dit verklaart de lage cijfers aan het begin en einde van de periode. Voor het nieuwe      
  Horizon2020 zijn nog geen volledige cijfers beschikbaar.
-
Bron departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid
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EUROPESE PROJECTEN

DE VLAAMSE DEELNEMERS AAN HET ZEVENDE KADERPROGRAMMA VOOR 
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING (KP7) BEHAALDEN SAMEN 1,1 MILJARD 
EURO OF 2,5 % VAN HET EUROPESE BUDGET, WAARVAN 1,86% DOOR DE 
UNIVERSITEITEN, HOGESCHOLEN EN ONDERZOEKSCENTRA.

1,1 
MLD

=

* 

* 
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A
AO - Agentschap Ondernemen

Vanaf 1 januari 2016 bundelen het 

Agentschap Ondernemen en het IWT 

de krachten onder een

nieuwe, gezamenlijke vlag: 

het Agentschap Innoveren & 

Ondernemen (VLAIO).

B
Baekelandmandaat

Met Baekelandmandaten wil het 

Agentschap Innoveren & Ondernemen 

(VLAIO) individuele onderzoekers 

de kans bieden een doctoraat uit te 

voeren in nauwe samenwerking met 

het bedrijfsleven.

BOF - Bijzonder Onderzoeksfonds

De Bijzondere Onderzoeksfondsen 

(BOF) zijn fondsen waardoor elke 

universiteit over middelen voor 

financiering van fundamenteel 

onderzoek beschikt. De verdeling 

van de middelen tussen de 

universiteiten gebeurt op basis van 

een verdeelsleutel, waarin onder 

meer het aantal masterdiploma’s, 

doctoraatsdiploma’s en publicaties en 

citaties een rol spelen. 

Business Angels

(ex-)ondernemers die willen 

investeren in beloftevolle startende of 

snelgroeiende ondernemingen.

Gemiddeld investeren zij tussen 

25.000 en 250.000 euro. Naast 

financiële steun, stellen zij ook

hun jarenlange ervaring en expertise 

ter beschikking van de ondernemer. 

Business Angels hebben vaak 

uitgebreide netwerken van contacten 

en kunnen, bv. omwille van hun 

reputatie, klanten en leveranciers over 

de streep trekken. Dit zijn aspecten die 

een belangrijke meerwaarde

voor de startende of groeiende 

onderneming kunnen betekenen. Na 

enkele jaren van groei zal er dan een 

“exit” gegenereerd worden waarbij de 

aandelen terug verkocht worden aan 

een bepaalde meerwaarde.

D
Doctoral Schools

Doctoral Schools werden opgericht 

binnen de universiteiten. Naast 

opleidingen ter bevordering van de 

wetenschappelijke en technische 

vakexpertise bieden de Doctoral 

Schools aan hun doctorandi ook een 

brede waaier aan initiatieven die de 

transitie naar de niet-academische

arbeidsmarkt willen faciliteren 

en die innovatiecapaciteit en 

ondernemingszin van doctorandi

aanwakkeren.

E
ECOOM - ExpertiseCentrum O&O 

Monitoring

Het Expertisecentrum Onderzoek 

en Ontwikkelingsmonitoring van de 

Vlaamse Gemeenschap (ECOOM) 

is een interuniversitair consortium 

met deelname van alle Vlaamse 

universiteiten. ECOOM heeft als 

opdracht een consistent systeem 

van O&O- en innovatie-indicatoren 

te ontwikkelen voor de Vlaamse 

overheid. Dit indicatorensysteem moet 

de Vlaamse overheid steunen om de 

inspanningen op vlak van innovatie 

en O&O in Vlaanderen in kaart te 

brengen.

EWI - Economie, Wetenschap en 

Innovatie  

Het Departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie (EWI) van 

de Vlaamse overheid zorgt voor

beleidsvoorbereiding, 

beleidsopvolging en beleidsevaluatie 

voor het beleidsdomein Economie,

Wetenschap en Innovatie. Vlaanderen 

laten evolueren tot een van de meest 

vooruitstrevende en welvarende 

regio’s in de wereld is daarbij haar 

belangrijkste doel. EWI legt de focus 

op het bevorderen van excellent 

wetenschappelijk onderzoek, een 

aantrekkelijk en duurzaam

bedrijfsklimaat en een creatieve, 

innovatieve en ondernemende 

samenleving.

F
FWO - Fonds Wetenschappelijk 

Onderzoek - Vlaanderen

Het Fonds Wetenschappelijk 

Onderzoek - Vlaanderen (FWO) 

stimuleert het ontwikkelen van

nieuwe grensverleggende kennis in 

alle wetenschappelijke disciplines. 

Het FWO financiert excellente 

onderzoekers en onderzoeksprojecten. 

Het FWO krijgt financiële steun 

hoofdzakelijk van de Vlaamse 

Gemeenschap, maar ook deels van 

de Federale overheid, Europese 

instellingen en vele bedrijven en 

stichtingen. Vanaf 1 januari 2016 

werden de programma’s Strategisch

BasisOnderzoek (SBO), Toegepast 

Biomedisch onderzoek met een 

primair maatschappelijke finaliteit 

(TBM) en de doctoraatsbeurzen 

voor strategisch basisonderzoek 

overgedragen van IWT naar FWO en 

beheert het FWO tevens de Hercules-

programma’s. Ook het beheer van 

de Vlaamse Supercomputer is 

overgeheveld naar het FWO.

G
Gazellesprong

De Vlaamse overheid wil met 

Gazellesprong beloftevolle 

ondernemingen helpen zo 

goed mogelijk te groeien, door 

GLOSSARIUM
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informatieverstrekking en opleidingen, 

strategisch advies en coaching door

ervaren (ex-)ondernemers van 

groeibedrijven aan te bieden.

H
Hercules

Financiering van 

onderzoeksinfrastructuur voor zowel 

fundamenteel als strategisch

basisonderzoek. Vanaf januari 

2016 beheert FWO de Hercules-

programma's.

H2020 - Horizon2020

Horizon2020 is hét Europese subsidie 

programma voor Onderzoek en 

Innovatie in Europa. Horizon2020 

is de opvolger van het Zevende 

Kaderprogramma (KP7) en loopt 

van 2014 tot en met 2020. De totale 

omvang van het programma bedraagt 

ruim 70 miljard Euro. Het programma

biedt kansen voor iedere organisatie 

of ondernemer die actief is in 

onderzoek, technologische 

ontwikkeling en innovatie in 

internationaal verband

I
IOF - Industrieel Onderzoeksfonds

Het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) 

is een intern bestemmingsfonds van 

een associatie (een universiteit en één 

of meerdere hogescholen) waarvan de 

middelen, afkomstig van de Vlaamse

overheid, worden aangewend voor 

strategisch basisonderzoek en 

toegepast wetenschappelijk

onderzoek. Eén van de doelstellingen 

van een IOF is de wisselwerking tussen 

de associatie en het bedrijfsleven 

te stimuleren, dit o.a. door het mee 

afstemmen van het wetenschappelijk 

onderzoek binnen de associatie op 

de economische behoeften en de 

toepassing en valorisatie van de

opgebouwde portefeuille van kennis in 

het bedrijfsleven.

IOF-mandaathouder

De IOF-mandaathouders, ook wel 

business developers genoemd, 

vormen samen met de TTO’s

de liaison tussen de associatie en het 

bedrijfsleven.

Innovatiecentra

De Innovatiecentra zijn provinciaal 

georganiseerde vzw's die vooral 

activiteiten rond innovatiestimulering 

ontwikkelen. Ze zijn uitvoerder 

van de VIS-projecten regionale 

innovatiestimulering en als dusdanig 

helpen ze bedrijven in hun provincie 

bij hun innovaties: ze informeren, 

sensibiliseren en bieden advies en 

diensten aan rond innovatie.

Innovatiemandaat

Innovatiemandaten zijn gericht op 

postdoctorale onderzoekers die 

zich willen bekwamen in valorisatie 

van hun onderzoeksresultaten naar 

de bedrijfswereld, hetzij naar een 

bestaand bedrijf, hetzij naar een nog 

op te richten bedrijf.

IWT - Agentschap voor Innovatie 

door Wetenschap en Technologie

Vanaf 1 januari 2016 bundelen het 

Agentschap Ondernemen en het 

IWT de krachten onder een nieuwe, 

gezamenlijke vlag: Agentschap 

Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

K
KP7 -  Zevende Kaderprogramma 

voor onderzoek en ontwikkeling

Het Zevende Kaderprogramma, dat 

liep tussen 2007 en 2013, was het 

primaire instrument van de

Europese Commissie om de ‘European 

Research Area’ te realiseren. Doel van 

het programma was om onderzoeks- 

en ontwikkelingsactiviteiten binnen de 

Europese Unie (EU) te stimuleren. De

EU maakte hiervoor 50,5 miljard euro 

vrij.

P
PMV - ParticipatieMaatschappij 

Vlaanderen

PMV is een investeringsmaatschappij 

die het economisch overheidsinitiatief 

koppelt aan private marktinitiatieven. 

PMV financiert beloftevolle 

ondernemingen van bij de prille 

start tot en met de groei en 

internationalisering. Met en voor 

de overheid, en andere partners, 

realiseert zij projecten die belangrijk 

zijn voor de welvaart en het welzijn in 

Vlaanderen.

S
SBO - Strategisch BasisOnderzoek

Het programma Strategisch 

BasisOnderzoek (SBO) betreft 

vernieuwend onderzoek dat in geval

van wetenschappelijk succes een 

vooruitzicht biedt voor latere 

economische of maatschappelijke

toepassingen onder de vorm van 

een nieuwe generatie van producten, 

processen of diensten. Het SBO-

programma is opgedeeld in twee 

finaliteitsdelen: een economisch 

programmadeel voor projecten met 

een primaire economische finaliteit en 

een maatschappelijk programmadeel 

voor projecten met een primaire 

maatschappelijke finaliteit. Het FWO 

heeft op 19 januari 2016 de

eerste oproep gelanceerd voor SBO-

projecten.

41



SOC - Strategisch 

Onderzoekscentrum

De Vlaamse universiteiten brengen 

grensverleggend onderzoek op 

vijf speerpuntdomeinen samen in 

strategische onderzoekscentra 

(SOC's) die mede ondersteund 

worden door de Vlaamse overheid. 

De SOC’s delen een focus op 

economische en maatschappelijke 

valorisatie en het streven naar 

een gepaste verhouding tussen 

het gerichte en het niet-gerichte 

onderzoek. Het vermarkten van hun 

kennis via de (mede) oprichting van 

spin-offs vormt hiervan een belangrijk

onderdeel.

- imec (Interuniversitair Micro-

 electronica Centrum) verricht 

 onderzoek dat tot de wereldtop   

 behoort in het domein  

 van nano-elektronica en

 nanotechnologie.

-VIB (Vlaams Instituut voor 

 Biotechnologie) verricht 

 baanbrekend biomoleculair  

 onderzoek naar de basis van het 

 leven, gezondheid en ziekte.

-VITO (Vlaamse Instelling voor 

 Technologisch Onderzoek) is een 

 toonaangevende onafhankelijke 

 onderzoeksorganisatie op het 

 gebied van cleantech en duurzame 

 ontwikkeling.

-iMinds (voorheen IBBT – 

 Interdisciplinair Instituut 

 voor Breedbandtechnologie) 

 voert strategisch en toegepast 

 onderzoek rond belangrijke digitale 

 technologieën

-Flanders Make is het strategisch 

 onderzoekscentrum voor de 

 maakindustrie.

T
Technologiepark

Wetenschaps- en technologieparken 

stimuleren de groei van 

kennisintensieve hightechbedrijven  

door kantoorruimte en laboratoria aan 

te bieden en hun kernactiviteiten te 

ondersteunen met gespecialiseerde 

diensten.

TBM - Toegepast BioMedisch 

onderzoek met een primair 

maatschappelijke finaliteit 

Het TBM-programma biedt financiële 

steun aan non-profit-O&O-actoren 

voor de uitvoering van late stage 

toegepast biomedisch onderzoek 

dat streeft naar een verbetering van 

de Vlaamse gezondheidssituatie. Het 

richt zich op de ontwikkeling van 

een verbeterde therapie/diagnose/

specifieke preventie, waarin de 

industrie - om commerciële redenen 

- (nog) niet geïnteresseerd is. 

Vanaf 1 januari 2016 werd het TBM-

programma overgedragen van IWT 

naar FWO. Midden januari 2016, 

opende het FWO de eerste oproep 

voor dit programma.

TTO - Technology Transfer Office

De diensten voor technologietransfer 

(TTO’s) stimuleren de doorstroom 

van kennis en technologieën van de 

wetenschappelijke onderzoekswereld 

naar het bedrijfsleven en de

samenleving. TTO’s brengen 

bedrijven in contact met de juiste 

onderzoekspartners en leiden hen

naar de technologieën, kennis of 

infrastructuur die ze nodig hebben 

om hun innovatieslagkracht te 

versterken. Daarnaast ondersteunen 

zij onderzoekers doorheen het 

volledige traject van kennis en 

technologietransfer en helpen hen om 

het commercieel potentieel van hun 

onderzoek maximaal te benutten.

TTO Flanders

Koepel van de TTO’s.

V
VLAIO - Agentschap Innoveren en 

Ondernemen

Vanaf 1 januari 2016 bundelen 

Agentschap Ondernemen en het 

IWT de krachten onder een nieuwe, 

gezamenlijke vlag: Agentschap 

Innoveren & Ondernemen.

VLIR - Vlaamse Interuniversitaire 

Raad

De VLIR is het autonoom 

overlegorgaan van de vijf 

Vlaamse universiteiten. In de 

schoot van de VLIR bereiden de 

universitaire vertegenwoordigers 

gemeenschappelijke standpunten voor 

in een reeks van domeinen gerelateerd 

aan de basisopdrachten en het beheer 

van hun instellingen. Zo fungeert VLIR 

als een belangrijke interface bij het 

tot stand komen van regelgeving en 

wettelijke omkadering van universitair

onderwijs en onderzoek.

W
Wetenschapspark

Wetenschaps- en technologieparken 

stimuleren de groei van kennis-

intensieve hightechbedrijven door 

kantoorruimte en laboratoria aan 

te bieden en hun kernactiviteiten te 

ondersteunen met gespecialiseerde 

diens
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CONTACTPUNTEN & NUTTIGE WEBSITES

TTO's

KU Leuven

KU Leuven Research & Development

		Waaistraat 6, bus 5105

  3000 Leuven

		016-32 65 00

	lrd@kuleuven.be

		lrd.kuleuven.be

Universiteit Gent

UGent TechTransfer

		Technologiepark-Zwijnaarde 15

  9052 Gent-Zwijnaarde

		09-264 78 83

		techtransfer@ugent.be

		www.ugent.be/techtransfer

Universiteit Hasselt

Tech Transfer Office

		Martelarenlaan 42

  3500 Hasselt

		011-26 80 26

		techtransfer@uhasselt.be

		www.uhasselt.be/techtransfer

Universiteit Antwerpen

AUHA Interfacedienst

		Middelheimlaan 1, Gebouw A

  2020 Antwerpen

		03-265 30 25

		interface@uantwerpen.be

		www.uantwerpen.be/techtransfer

Vrije Universiteit Brussel

Knowledge & Technology Transfer Interface (KTI)

		Pleinlaan 2 - Gebouw M

  1050 Brussel

		02-629 22 07

		rd.interface@vub.ac.be

		www.vubtechtransfer.be

TTO Flanders

uniek samenwerkingsplatform en portaal van de TTO's

		www.ttoflanders.be

STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRA 
(SOC's)

imec

		Kapeldreef 75

  3001 Leuven

		016-28 12 11

		www.imec.be

VIB

		Rijvisschestraat 120

  9052 Gent

		09-244 66 11

		www.vib.be

Flanders Make

		Oude Diestersebaan 133

  3920 Lommel

		011-79 05 90

		www.flandersmake.be

Vito

		Boeretang 200

  2400 Mol

		014-33 55 11

		www.vito.be

iMinds

		Technologiepark-Zwijnaarde

  9052 Zwijnaarde

		09-248 55 55

		www.iminds.be

OVERHEID

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)	

	www.ewi-vlaanderen.be

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 

		www.vlaio.be

		gratis nummer 0800 20 555

		info@vlaio.be

Innovatiecentra 

		www.innovatiecentrum.be

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) 

		www.fwo.be

Federaal Wetenschapsbeleid 

		www.belspo.be
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