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I. Introductie: 

Innovatie als motor van welvaart  
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Waarom innovatie? 

Enkele hedendaagse argumenten: 

Drijfveren van economische vooruitgang: 

 nieuwe technologieën … en hun evolutie (internet, 

computers, biomedisch, voeding, ….) 

 nieuwe producten en diensten … en hun evolutie 

(mobilofoons, electronische portefeuille, medische 

diagnose, ….) 

 nieuwe organisatievormen … en hun evolutie 

(virtuele organisaties en uitbesteden (XBox), ….)  

 nieuwe vormen van competitie … en hun evolutie 

(Dell, Enron, SAP, ….)  
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Waarom innovatie? 

Enkele hedendaagse argumenten: 

Drijfveren van competitief voordeel: 
 Efficiëntie (60 - 70) 

 Kwaliteit (70 - 80) 

 Flexibiliteit (80 - 90) 

 Innovatie (90 - ...)  ==> creatief vernietigen (J. Schumpeter) 

                                    ==> continu verbeteren (R. Solow)  

BIJGEVOLG: Productiviteit “nieuwe”definitie: 

EFFICIENTIE + INNOVATIE 

of: 

“one cannot shrink to greatness”  
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Schumpeter en innovatie: 

• Wat drijft economische ontwikkeling (1920-1930)? 

– van competitie op basis van prijs naar competitie op 
basis van product differentiatie 

– product differentiatie is gebaseerd op (onder andere) 
technologische vooruitgang 

– waarom zou iemand in dergelijke risicovolle activiteit 
investeren? 

• Stimulansen op niveau van de markt (competitie versus 
monopolie)                       

• Stimulansen op niveau van de onderneming (toegang tot en 
beschikbaarheid van middelen)  

• Stimulansen op niveau van ondernemerschap (risico-spreiding 
in een dynamische complementariteit met gevestigde 
ondernemingen)                                     
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Solow en innovatie: 

• Robert Solow (1957): 

– Y=F(L,K) (bvb. Cobb-Douglas Y = aLbKg) met Y 

zijnde output (bvb. aantal eenheden geproduceerd), L 

zijnde arbeid en K zijnde kapitaal 

– Y=F(L,K).A(T) met A(T) een parameter die 

technologische vooruitgang meet (bvb. de evolutie in 

O&O-uitgaven) 

– Model verklarende kracht: R2: 20% ==> 80% 

• Gevolg: bewijs van de significante impact van 

O&O op economische ontwikkeling en groei 

• ==> van productie naar kennisproductie 
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O&O Intensiteiten in Europa en de 

wereld …. 

 

(O&O-bestedingen als % van het Bruto Binnenlands Product 

van Land of  Regio)  in 2009  2,12% 
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II. De rol van de kennisinstellingen 

in dit creatieve proces  
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Wetenschap en Technologie: 

Veranderende Interacties 

Michael Faraday aan een Britse ambtenaar in 

de 19e eeuw over “electriciteit”: 
 

“I do not know what it may be used for, but I am sure that one 

day you will tax it” 

    

Nature, 25 October 2001: 

  “If the EU is serious about increasing Europe’s 

competitiveness, it should think about ways of setting up at 

least five new large research facilities”  
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Kennis en economie … of ... 

Kennisinstelling en industrie ... 

• Een veelheid aan oorzaken: 

– vervagen van de verschillen tussen 
kennisontwikkeling en kennistoepassing 

– kruisbestuivingen tussen academisch 
onderzoek en industrieel onderzoek 

– toenemende nood aan schaaleffecten in 
onderzoek 

– toenemende internationalisatie en 
competitiviteit van het wetenschapsbedrijf 

– £, $, C …. 
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Kennis en economie … of ... 

Kennisinstelling en industrie ... 

Bvb. 87% van alle Vlaamse wetenschappelijke output 

is afkomstig van de Vlaamse kennisinstellingen (Vl. Indicatorenboek WTI 2011) 
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Voordelen van samenwerking voor 

bedrijven 

 Onderzoek toont verder aan dat samenwerking met de universiteit de omzet 

gerealiseerd met nieuwe producten versterkt. 

 In het onderzoek werd geanalyseerd hoe samenwerking met (1) universiteiten 

(“exploration oriented collaborations”) en (2) leveranciers/ klanten (“exploitation 

oriented collaborations”) een impact heeft op het % van de omzet van bedrijven 

gerealiseerd met (1) nieuwe producten en (2) verbeterde producten. En dit op basis 

van de CIS-data.  

 De resultaten zijn significant en relevant: 

 Samenwerking met klanten en leveranciers heeft een positieve en significante impact op 

het deel van de omzet dat gerealiseerd wordt met verbeterde producten 

 Samenwerking met universiteiten en kennisinstellingen heeft een positieve en significante 

impact op het deel van de omzet dat gerealiseerd wordt met nieuwe producten 
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Voordelen van samenwerking voor 

bedrijven 
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Kennis en economie … of ... 

Kennisinstelling en industrie ... 

• Een veelheid aan modaliteiten: 

– formele samenwerkingen met derden 

(onderzoekscontracten, consortia, consultancy) 

– “eigen” exploitatie (octrooien en licenties, spin-off 

ondernemingen) 

– mobiliteit van mensen (internships, stages) 

– post-initiële opleidingen 

– aandacht voor stimuleren van ondernemerschap 

(opleidingen, speciale “labs”, business games, 

business plan wedstrijden en oefeningen …) 
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Kennis en economie … of ... 

Kennisinstelling en industrie ... 

• Een veelheid aan spanningsvelden: 
– publiek karakter van kennis versus besloten 

karakter van productiefactoren; bijgevolg: 
publiceren (openheid) versus beschermen 
(eigendom) ... 

– vrijheid van keuze van onderwerp van 
onderzoek en de uitvoering ervan … versus 
sturing van onderzoek ... 

– financiering van onderzoek (overheid vraagt 
“rendement”, industrie vraagt “relevantie”, 
onderzoeker vraagt “vrijheid”, investeerder 
vraagt “waarde”,  …) 
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Kennis en economie … of ... 

Kennisinstelling en industrie ... 
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Kennis en economie … of ... 

Kennisinstelling en industrie ... 

• Gevolg: een transformatieproces binnen 

de meeste kennisinstellingen: 

– van onderwijs … 

– naar de von Humboldt-ethos (onderwijs- en 

onderzoeksgedreven) … 

– naar de onderwijzende én onderzoekende én 

ondernemende kennisinstelling (tweede helft 

20e eeuw) … met alle uitdagingen die dit met 

zich meebrengt ... 
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Een veelheid aan interacties: 

Kennisinstellingen en regionale ontwikkeling 
D.V. = Log(Innovation count at regional level), N = 125 U.S. Metr. Stat. Areas,
*= coefficients significant at p=0.01-level
(Varga, 1999)

Model OLS
Full

OLS
Intermediate

OLS
Final

Constant -0.230*

(0.183)

-0.315*

(0.157)

-0.381*

(0.154)

LOG(RD: industrial RD
employment)

0.270*

(0.056)

0.283*

(0.054)

0.295*

(0.054)

LOG(URD: university RD
expenditures)

-0.302*

(0.141)

-0.190*

(0.067)

-0.186*

(0.067)

LOG(Concentration high
tech)*LOG(URD)

0.185*

(0.036)

0.184*

(0.036)

0.188*

(0.036)

LOG(Pres. business
service)*LOG(URD)

0.081*

(0.015)

0.085*

(0.014)

0.088*

(0.014)

LOG(Enrollment)*LOG(URD) 0.026

(0.029)

RANK*LOG(URD) 0.033

(0.020)

0.035

(0.020)

LOG(% large firms)*LOG(URD) -0.094*

(0.025)

-0.096*

(0.025)

-0.098*

(0.025)

R²-adjusted 0.737 0.738 0.733

Interactie als 

sleutelbegrip 
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Kennisinstelling en regionale ontwikkeling: 

Kritische Succes Factoren 

• Onderzoeksbasis: volume EN kwaliteit 

• Stimuleren van ondernemerschap en talentontwikkeling 

• Kennisinstelling als incubator en facilitator van regionale 

economische groei 

• Nood aan een mix van kennisintensieve hoogtechnologische 

starters naast een basis van gevestigde ondernemingen 

• Professionele ondersteunende infrastructuur, advies en 

omgeving, inclusief risicokapitaal 

• Incubatiefaciliteiten en onderzoeksparken, stimuleren van 

een textuur gericht op ondernemen en ondernemerschap 

• Partnership met alle betrokken regionale actoren 
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Kennisinstelling en regionale ontwikkeling: 

Kritische Succes Factoren 

• Complementaire mechanismen voor  verschillende 

doelgroepen (KMO’s, grote ondernemingen, high-tech …) 
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Kennisinstelling en regionale ontwikkeling: 

Kritische Succes Factoren 

• Absorptie en ambitie ……… 
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III. Omgevingsfactoren: 

Nood aan een institutioneel kader om 

voorgaande evoluties regelgevend in 

te bedden ...  
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Institutioneel kader … evoluties: 

• Vlaams Decreet van 12 juni 1991: 

– wetenschappelijke dienstverlening als een 

(derde) hoofdtaak van de kennisinstellingen 

• Vlaams Decreet van 22 februari 1995: 

– dienstverleningsdecreet (billijke vergoeding 

en participatie in spin-off bedrijven) 

• Vlaams Decreet van 14 juli 1998: 

– vermogensrechten bij de kennisinstellingen 
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Het subsidiekader: 
SAMPLE 1: Firms that collaborate but not with public science  

versus firms that collaborate with public science 

 No industry-science 

partnership 

(500 obs.) 

Industry-science 

partnerships 

(500 obs.) 

t-test on mean 

differences 

Ln(EMP) 4.03 4.27  

GROUP 0.62 0.67  

FOREIGN 0.29 0.32  

DEX 0.84 0.86  

Y2006 0.61 0.58  

Ln(AGE) 3.14 3.16  

PATENT 0.22 0.19  

RDINT 2.77 5.87 *** 

SAMPLE 2: Firms that collaborate with public science without subsidy receipt  

versus subsidy recipients 

 Non-subsidized 

industry-science 

partnerships 

(222 obs.) 

Subsidized industry science 

partner ships 

(222 obs.) 

t-test on mean 

differences 

Ln(EMP) 3.90 4.34  

GROUP 0.58 0.63  

FOREIGN 0.31 0.32  

DEX 0.92 0.89  

Y2006 0.66 0.62  

Ln(AGE) 3.14 3.13  

PATENT 0.27 0.34  

RDINT 4.33 9.44 *** 
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IV. Conclusie  
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Ondernemen vanuit kennis ... 

• Neemt toe met de toenemende schaal van het 

wetenschapsgebeuren … en heeft een onomkeerbaar karakter 

aangenomen 

• Vereist het omgaan met en het op orde brengen van 

voornoemde spanningsvelden 

• Noodzaakt tot culturele, strategische en organisatorische 

veranderingen bij kennisinstelling, industrie en overheid  

• Wordt vast kenmerk van op wetenschappelijk onderbouwde 

evidentie gestoelde en gedragen kennismaatschappij 

• En vereist bovenal oog voor mensen, stimuleren van 

talentontwikkeling, acceptatie van ambitie én falen, 

bewustmaken van de maatschappelijk - economische rol van 

de ondernemer 


