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Management samenvatting 

Dit rapport is een weerslag van de evaluatie van het Vlaamse universitaire interfacebeleid. 

Het bevat de algemene bevindingen en beleidsaanbevelingen.   

De evaluatie van de individuele interfacediensten wordt weergegeven in afzonderlijke 

rapporten per interfacedienst. In het algemeen rapport komen vergelijkingen tussen de 

diensten en instellingen bewust weinig aan bod. De diensten hebben een verschillende 

ontstaansgeschiedenis en maturiteit. In grote lijnen zijn er de “tweede generatie” diensten, 

recent gestructureerd, en het type “eerste generatie technologietransfer dienst”, met een 

veel langere traditie en hogere maturiteit.  

Resultaten van valorisatie worden traditioneel geëvalueerd aan de hand van indicatoren 

met betrekking tot contract- en collaboratief onderzoek, invention disclosures en 

octrooien en de creatie van spin-offs. Wanneer we op die basis de valorisatieresultaten van 

de Vlaamse universiteiten vergelijken met deze van de andere Europese universiteiten, dan 

stellen we vast dat ze globaal gemiddeld presteren ten opzichte van het Europese niveau. 

Dit blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek dat besproken wordt in hoofdstuk 2 

van dit rapport.1 Er is één aandachtspunt: de creatie van spin-off bedrijven is in 

Vlaanderen beduidend lager dan het gemiddelde van de Europese universiteiten.  

Wanneer we nagaan wat nu het effect geweest is van het interfacebeleid en de 

ondersteuning van de interfacediensten op de valorisatieresultaten, dan blijkt uit onze 

analyse dat het zich voornamelijk uit in de toename van het contractonderzoek. Het aantal 

dossiers contractonderzoek dat ondersteund wordt via interfacediensten is opvallend 

gestegen.  

Universitaire instellingen die reeds geruime jaren een traditie in contractonderzoek hadden 

opgebouwd, hebben deze activiteit verder kunnen uitbouwen. De instellingen die met het 

interfacebeleid zich meer op contractonderzoek konden toeleggen, hebben op hun beurt 

kunnen inspelen op deze belangrijke groeimarkt. 

Voor de andere valorisatiedomeinen zoals “octrooiaanvragen” en “spin-off creatie”, lijkt – 

tot op vandaag - het interfacebeleid nog geen echt manifest accelererende impact te 

hebben gehad.  

De instellingen met een grote traditie in deze domeinen blijven redelijk scoren ten 

opzichte van het Europese gemiddelde, terwijl instellingen met een recent verleden in 

valorisatie nog geen echt grote vooruitgang kunnen voorleggen. Scherp geformuleerd 

zouden we kunnen stellen dat het interfacebeleid - tot op vandaag – geen echte marginale 

meerwaarde heeft gecreëerd als we kijken naar de meer fundamentele indicatoren van 

valorisatie.  

                                                

1 “Final results of the ASTP Survey for Fiscal Year 2006, September, 2007, Report produced for the Association of European 

Science and Technology Transfer Professionals (ASTP) by UNU-MERIT 
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De maturiteit van een interfacewerking evolueert van meer intern reactief ondersteunend 

werken, naar meer extern gericht proactief werken. De eerste opdracht van de 

interfacediensten was het bevorderen van samenwerking tussen universiteiten en bedrijven 

We moeten echter vaststellen dat globaal gezien de Vlaamse universitaire interfacediensten 

zich nog voornamelijk in het intern reactieve stadium bevinden.  

Het interfacebeleid heeft ook de universiteiten, die nog niet op een gestructureerde wijze 

met valorisatie bezig waren, toegelaten een apparaat op te zetten om kwalitatief goede 

administratieve ondersteuning te geven aan de onderzoekers in het kader van valorisatie 

en meestal effectieve sensibiliseringsstrategieën te implementeren.Het interfacebeleid 

heeft dus een afgeleide meerwaarde – namelijk de creatie van een platform waarop in de 

toekomst moet worden verder gewerkt om meetbare successen te realiseren.  

Er is nu zeker ruimte voor een verdieping van de activiteiten, zoals het voorzien is in het 

Interfacebesluit van 13 september 2002.  

1° Bevordering van de samenwerking tussen de universiteiten en bedrijven 

2° Bevordering van economische valorisatie van het onderzoek 

3° Bevordering van de oprichting van spin-offbedrijven 

Voornamelijk de werking naar bedrijven toe (eerste activiteit) en het bevordering van de 

oprichting van spin-offbedrijven (derde activiteit), zijn voor verdieping vatbaar.  

Hierbij dient opgemerkt dat de interfacediensten zich in een transitieperiode bevinden, een 

veranderend landschap, waarin ze hun precieze plaats en rol dienen te bepalen. De 

actieradius van hun werking is verschoven van de universiteiten naar de associaties, er zijn 

interuniversitaire samenwerkingsverbanden in de maak, er is de veranderende visie op 

valorisatie met een verschuiving van ‘harde’ wetenschappen naar ook valorisatie in de 

humane wetenschappen, de verschuiving van verwachtingen van een voornamelijk intern 

gerichte ondersteunende dienst naar een proactieve naar de buitenwereld gerichte actor.  

Om die nieuwe uitdagingen aan te gaan en om Vlaanderen als regio mee te stuwen in de 

richting van meer valorisatie zullen de universitaire interfacediensten als geheel, samen, 

hoger in het maturiteitsmodel dienen te evolueren. Ze zullen moeten evolueren naar een 

meer samenwerking in een netwerk van proactieve, externe gerichte faciliterende diensten.  

Dit kan worden gerealiseerd door meer aandacht te hebben voor volgende aspecten:  

1. Meer aandacht hebben voor verbreding van de valorisatie dynamiek – ook bij de kleinere 

instellingen.  

De rol van interfacediensten als initiatiefnemer, ondersteuner en katalysator van  

proactieve, innovatieve ontsluiting van academische kennis ten voordele van de economie 

moet nog verder worden uitgebouwd en verbreed. Nieuwe en vernieuwde initiatieven 

inzake het opzetten en ondersteunen van specifieke “markt”benaderingen moeten worden 

uitgewerkt.  

Interfacediensten dienen:  
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• hun zicht op en kennis van de “buitenwereld” te verbreden en te delen: op welke 

gebieden zijn andere actoren en de bedrijven actief inzake onderzoek, wat zijn 

huidige noden, wat zijn toekomstige trends en hoe kunnen we daar samen 

proactief op inspelen?  

• hun zicht op hun “binnenwereld” te verbreden en te delen met anderen: op welke 

domeinen zijn de onderzoeksgroepen in de eigen associatie en bij de andere 

associaties actief?  

Vandaag slagen in hoofdzaak de grotere interfacediensten beter in deze opdacht. De 

kleinere interfacediensten hebben het hier moeilijker. Afstemming tussen de 

interfacediensten op dit punt zal voordelen opleveren voor zowel de grotere, gevestigde 

diensten als de kleinere diensten.  

2. Valorisatie activiteiten te stimuleren die hoger liggen op de valorisatieketen.  

Interfacediensten dienen een meer proactieve rol te spelen in het onderzoeksproces. Het 

moet de ambitie zijn om het valorisatiepotentieel in een nog vroeg stadium van elk 

onderzoekstraject te overwegen en te ondersteunen als mogelijke uitkomst.  

Om dit mogelijk te maken zijn een meer bedrijfsmatige aanpak en een mix van 

hoogwaardige competenties nodig. Het uitbouwen van de kritische massa, noodzakelijk 

om deze kwalitatieve sprong te maken, in elke associatie afzonderlijk lijkt niet optimaal.  

We hebben tijdens het onderzoek weinig of geen mechanismen gevonden die mogelijke 

schaalvoordelen op systematische manier detecteren en borgen. Er is ruimte voor het 

verder stimuleren van de samenwerking tussen jonge/kleine interfacediensten en 

interfacediensten met traditie. De reeds bestaande instrumenten, zoals de VIN-

Samenwerkingsprojecten, worden weinig gebruikt.  

Een competentiedeling over organisatiemodellen voor marktbenadering en valorisatie moet 

zondermeer worden uitgebouwd. Dit kan zonder te raken aan de autonomie en de 

onafhankelijkheid van deze instellingen. De uitbouw van een virtueel geformaliseerd 

netwerk kan beantwoorden aan deze nood. De begrijpelijke zorg omtrent het vrijwaren van 

IP en marktwaarde voor resultaten van onderzoeksgroepen is te combineren met deze 

ambitie.  

Een dergelijke netwerkstructuur zou de verbreding en verdieping van de valorisatie in de 

associaties sterk kunnen faciliteren, ook voor kleinere instellingen. De interfacediensten 

verenigen zich om samen te beslissen hoe en wat ze sharen en wie wat inbrengt.   

Het is duidelijk dat de rol en inbreng van de meest mature, grootste interfacediensten 

belangrijk zal zijn in dergelijk virtueel netwerk en dat hun wens om bij te dragen dient 

gestimuleerd te worden door het beleid. Anderzijds dienen de andere interfacediensten 

aangemoedigd te worden om aan service-picking te doen bij het virtuele netwerk.  

 

Het IWT heeft zijn tweevoudige rol ten aanzien van de interfacediensten zoals bepaald in 

het interfacebesluit vervuld: enerzijds het beheer van de financiële steun aan de  
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universitaire interfacediensten; anderzijds ondersteunt het IWT de samenwerking van de 

verschillende interfacediensten.  

De tijd is nu rijp op deze taken op een hoger niveau te tillen :  

• Het beheer dient meer effectief afgestemd te worden op geplande en gemeten 

valorisatieacties (octrooien, licenties, contract –en collaboratief onderzoek, maar 

zeker ook spin-offs); 

• Het IWT kan een coördinerende rol hebben in vernieuwde netwerk- en 

samenwerkingsvormen.  

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de basis gelegd is en de bouwstenen aanwezig zijn om in 

Vlaanderen de universiteiten en hogescholen te helpen de valorisatie op een hoger niveau 

te brengen. De interfacediensten zullen hun taak als katalysator van dat proces ten volle 

moeten opnemen door op een meer gestructureerde wijze en op een hoger niveau – samen 

– te werken binnen een breder netwerkconcept van kenniscentra en andere 

maatschappelijke actoren.  

De reeds bestaande middelen  om brede samenwerkingsinitiatieven aan te moedigen, 

zoals VIN-Samenwerkingsprojecten, dienen beter aangewend te worden om bredere 

netwerken uit te bouwen.  

Voor de stimulering van de samenwerking tussen de interfacediensten stellen twee 

mogelijke opties voor:  

1. Het behoud van een globale enveloppe financiering, met een aangepast 

indicatorenstelsel om de output op te volgen. In een dergelijk systeem werken de 

interfacediensten naast een individueel beleidsplan ook een gezamenlijk 

beleidsplan uit, waarin ze voorstellen wat ze aan gemeenschappelijke acties zullen 

ondernemen. Ze rapporteren nadien aan de hand van outputindicatoren over de 

individueel gerealiseerde valorisatie en indicatoren die hun samenwerkingsacties 

expliciteren.  

2. Een aanpassing van de financiering als volgt: 

• Het behoud van een gedeelte basisfinanciering per interfacedienst op basis van de 

huidige verdeelsleutel, 

• Een gedeelte van de financiering per interfacedienst gebaseerd op de 

outputparameters (bvb. overnemen van de IOF-outputparameters: omvang 

contractonderzoek, aantal aangevraagde en toegekende octrooien, aantal 

opgerichte spin-off bedrijven). 

• Een gedeelte van de financiering voorbehouden voor de ondersteuning van het 

virtuele netwerk (bvb. door een systeem van call for tenders voor consortia, waarbij 

geen nieuwe structuur dient opgericht te worden).  


