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Onderzoeksinformatie makkelijker toegankelijk voor KMO’s in een 

kennismaatschappij 

Brussel, 15 juli 2010 – Vlaams minister van Innovatie, Ingrid Lieten, het departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid en IBM stellen vandaag hun Extreme 

Blue-project voor. Een klein team van studenten zal gedurende de zomermaanden onder toezicht 

van IBM werken aan een vooruitstrevend informatieproject. De uitdaging? Bouwen aan de 

informatie-infrastructuur voor een kennismaatschappij in Vlaanderen. 

Onderzoeksinformatie voor KMO’s in een kennismaatschappij 

KMO’s zijn erg belangrijke spelers binnen het Vlaamse innovatiesysteem. Voor hen is toegang tot 

onderzoeksinformatie een kritischer aandachtspunt dan voor grote innovatieve ondernemingen. 

Door hun omvang en aard kunnen KMO’s namelijk minder terugvallen op interne 

informatieverzameling. Om aan hun behoefte aan relevante en contextuele onderzoeksinformatie 

tegemoet te komen, moet een aangepaste architectuur en -infrastructuur ontwikkeld worden. 

Als Vlaanderen een vooraanstaande kenniseconomie wil worden, moet de onderzoeksinformatie op 

een efficiënte manier ontsloten worden. De voortdurende wisselwerking tussen het ontwikkelen, 

toepassen en overdragen van kennis, is de sleutel om academici en ondernemers op de hoogte te 

houden van de laatste stand van zaken inzake onderzoek en ontwikkeling. Alle betrokkenen zullen zo 

sneller partners kunnen opsporen voor innovatieprojecten. 

Minister Ingrid Lieten: “KMO’s in Vlaanderen moeten maximale toegang hebben tot kennisproducten 

om de innovatieketen te versnellen. Alleen zo kan de verschuiving naar een kennismaatschappij op 

volle snelheid komen.” 

 

Open Innovatie 

Het Extreme Blue-project is een belangrijke stap in het Flanders Research Information Space (FRIS) 

programma (www.researchportal.be). Dit programma is opgezet om een essentiële bijdrage te 

leveren aan het tot stand komen van de basisinfrastructuur voor de kennismaatschappij. 

Het doel van dit project is om onderzoeksinformatie uit de FRIS research portal te verrijken met 

zoveel mogelijk informatie- en contactgegevens die worden gedestilleerd uit verschillende bronnen 
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(database bronnen en verwante full text bronnen). Hiermee wordt een nieuwe informatieruimte 

(Information Space) gecreëerd waarmee de gebruiker (onderzoeker, innovator, business analist, 

KMO) aan de slag kan. Daardoor ziet de onderzoeker de mogelijke experts, projecten, organisaties en 

publicaties in relatie tot zijn activiteiten (op een grafische en interactieve wijze). De onderzoeker 

heeft zo een permanent zicht op het gehele potentiële onderzoeksnetwerk dat voor haar/zijn 

onderzoeksactiviteiten relevant is. 

Minister Ingrid Lieten: “Het Extreme Blue-project is een ideale opportuniteit om op een erg korte tijd 

een geavanceerd idee uit te werken tot een prototype. De uitdaging voor de vier studenten, EWI en 

IBM is ambitieus en gedurfd.” 

 

Meer info 

Extreme Blue-project 

Het Extreme Blue-programma is IBM's voornaamste stageprogramma voor jonge en getalenteerde 

studenten in een masteropleiding. Extreme Blue wordt beschouwd als een incubator voor talent, 

technologie en business innovatie. Tussen einde juni en half september lopen er wereldwijd 

verschillende Extreme Blue-projecten, zowel in de laboratoria van IBM als bij vooraanstaande 

klanten. 

Elk Extreme Blue-team bestaat uit vier studenten: drie met een technisch en één met een 

businessprofiel. Tijdens een brainstorming worden een aantal vernieuwende ideeën voor de klant 

geformuleerd. Het meest belovende idee wordt vervolgens uitgewerkt in een solide businesscase en 

een prototype. Het hele traject lang worden de studenten begeleid door ervaren IBM’ers en hebben 

zij toegang tot IBM technologie om het project in de schoot van de klant zelf te realiseren. “Het is een 

vorm van ‘Intelligente Opleiding’,” aldus Alexander Marien, IBM projectverantwoordelijke. “De 

studenten staan met beide voeten in de realiteit. Er wordt van hen verwacht samen te werken met 

een klant, een concreet plan uit te werken en een vernieuwende, betrouwbare en duurzame oplossing 

voor te stellen.” 

IBM Extreme Blue corporate website: http://www01.ibm.com/employment/us/extremeblue/ 

IBM Extreme Blue Belux website: http://www05.ibm.com/employment/be/extremeblue/ 
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Kabinet Ingrid Lieten 

Lot Wildemeersch, woordvoerster van viceminister-president Lieten -  

Tel +32 2 552 70 40 | M +32 477 810 176 

lot.wildemeersch@vlaanderen.be 

Departement EWI 

Emmelie Tindemans, Communicatieverantwoordelijke 

Tel: +32 2 553 59 88 
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Email: emmelie.tindemans@ewi.vlaanderen.be 

www.ewi-vlaanderen.be 

IBM 

Ellen Vercammen / Julien Brasseur 

Leads United 

Tel: +32 3 466 01 88 

Email: ibm@leadsunited.com  
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