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ECONOMIE EN INNOVATIE 

 
 
 

We leven in een tijd van baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen, razendsnelle 

technologische ontwikkeling, en een sterke maatschappelijke vooruitgang. Tegelijkertijd 

worden we geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals klimaat, mobiliteit, welzijn en 

internationale concurrentiekracht die nieuwe, hoge verwachtingen stellen aan ons 

innovatiesysteem.  

We moeten het Vlaamse innovatie-ecosysteem1 verder blijven uitbouwen, door het aanjagen 

van een nog intensere samenwerking, waarin ook overheid en burgers nog actiever hun rol 

spelen.  

We waarderen ondernemerschap en stimuleren de ondernemerscultuur in Vlaanderen en de 

groei van onze kmo’s. We blijven inspanningen doen om eventuele drempels die kmo’s 

ondervinden bij innoveren en ondernemen verder weg te werken. We besteden daarbij 

bijzondere aandacht aan het verbreden van de innovatiebasis naar kleine bedrijven, het 

herstel van de productiviteitsgroei maar ook aan het risico van externe schokken voor de 

economie, zoals omwille van de Brexit. 

Internationale excellentie blijft het belangrijkste streven in ons Vlaams onderzoeksbeleid, in 

zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.  

Om een antwoord te bieden aan de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, 

scharen we ons achter de doelstellingen inzake economie, wetenschap en innovatie die 

opgenomen zijn in Vizier 2030 – Een 2030 doelstellingenkader voor Vlaanderen.  

We laten Vlaanderen doorstoten tot de top 5 van innovatieve kennisregio’s in Europa, zoals 

aanbevolen door de Vlaamse Adviesraad Innoveren en Ondernemen (VARIO) en gedefinieerd 

in de Regional Innovation Scoreboard van de EU (RIS). Deze ambitie wordt de centrale 

toetssteen van ons innovatiebeleid. We baseren ons beleid op feiten en cijfers, en empirische 

evidentie, benchmarken met de Europese top. We hebben permanente aandacht voor het 

monitoren, bewaken en verhogen van de doelmatigheid van ons beleid. We stellen op basis 

van de RIS een set van strategische beleidsindicatoren samen waarmee we het realiseren van 

                                                        

1 Het Vlaams innovatie-ecosysteem bestaat uit de innovatie-actoren (ondernemingen, kennisinstellingen, 
overheid, maatschappelijke actoren), de omgeving (regelgeving, ondersteuningsbeleid, waarden en normen, ...) 
waarin ze ageren, en de wisselwerkingen tussen actoren onderling en met de omgeving. 
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onze ambities opvolgen, en op basis waarvan we het beleid kunnen sturen, vormgeven en 

evalueren. We vragen daarvoor een voorzet aan de VARIO, waarbij we de planning hiervan 

afstemmen met de VARIO en de SERV en voorzien in een transparante rapportering. We willen 

immers de impact van het economisch – en innovatiebeleid versterken. Via een gerichte 

monitoring volgen we ook op in welke mate onze beleidsinstrumenten en O&O-investeringen 

bijdragen aan de maatschappelijke en economische uitdagingen die Vlaanderen wil 

aanpakken. 

Om een top 5 innovatieve kennisregio te worden moeten we de middelen ook op de meest 

doelmatige wijze blijven inzetten. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle 

actoren in het Vlaamse onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieveld, en vergt een permanent 

kritische blik naar de inzet van de beschikbare middelen en de manier waarop de actoren 

hiermee bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen. Dit bereiken we onder meer via 

uitgaventoetsen en gestandaardiseerde en systemische impactanalyses. Middelen van minder 

performante programma’s en actoren zullen we heroriënteren en inzetten waar ze een hogere 

output en meerwaarde realiseren. Bovendien ontwikkelen we systeemevaluaties om na te 

gaan in welke mate de programma’s/actoren/structuren/instrumenten bijdragen tot het 

behalen van de doelstellingen op het niveau van het beleidsniveau en de 

langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering. 

Een belangrijke randvoorwaarde om deze doelstelling te realiseren is de beschikbaarheid van 

voldoende middelen. We trekken de ambitie uit vorige legislaturen door en verhogen de 

budgetten voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) om tegen het einde van de 

legislatuur de 3% norm voor de gezamenlijke O&O-investeringen van overheid en 

ondernemingen te bereiken. We zullen de daartoe binnen het Hermesfonds voorziene 

budgetten ook maximaal richten op O&O. 

De afgelopen jaren bouwden we aan een co-creatief en transformatief O&O&I-model waarbij 

de vier actoren binnen de “quadruple helix”2 – kennisinstellingen, ondernemingen, overheden 

en burgers – actief samenwerken met het oog op maximale economische en maatschappelijke 

impact. De volgende legislatuur bouwen we hierop verder, met een beleidsaanpak die inzet 

op drie strategische krachtlijnen; 

(I) Ruimte geven aan ondernemingen om te ondernemen, innoveren en internationaliseren; 

(II) Verder investeren in gunstige omgevingsfactoren voor een sterk O&O&I-systeem; 

(III) Verder investeren in de interactie tussen de actoren van het O&O&I-systeem. 

                                                        

2 De quadruple helix is kennismodel dat verwijst naar een intense samenwerking tussen kennisinstellingen, 
ondernemingen, de overheid en de burger. 
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I. Ruimte geven aan ondernemingen om te ondernemen, innoveren 

en internationaliseren 

 

A. We voeren een integraal beleid om de concurrentiekracht en productiviteitsgroei van 

onze economie te versterken. 

De concurrentiekracht van kleine en grote bedrijven in alle economische sectoren is een 

garantie voor de welvaartsontwikkeling in gans Vlaanderen. Onze industrie is de levensader 

van onze exportgedreven economie. We moeten haar dan ook koesteren, en er strategisch 

mee omgaan. We voeren daarom een integraal Vlaams industriebeleid waarmee we onze 

industrie de beste toekomstkansen geven. We richten een industrieforum op waar de 

minister-president en de inhoudelijk bevoegde ministers halfjaarlijks het industrieel beleid 

overleggen met de belangrijkste industriële sectororganisaties. We ijveren actief voor een 

sterk Europees beleid dat de internationale concurrentiekracht van onze industrie vrijwaart. 

Bij de omzetting van EU-richtlijnen inzake ondernemen en innoveren kiezen we ook 

consequent voor de meest ondernemingsvriendelijke invulling (no gold plating). 

We werken samen met de industrie aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. 

De klimaatuitdaging zetten we om in een economische opportuniteit. Het genomen 

engagement met betrekking tot de Moonshot “Vlaanderen CO2-neutraal” wordt 

gehonoreerd. We realiseren voor dit onderzoeksprogramma een decretaal kader dat 

rechtszekerheid kan bieden voor de lange termijn. We ondersteunen de uitbouw van CCS-

netwerken en CCU-installaties (Carbon Capture & Storage/Usage), en doen hiervoor maximaal 

beroep op Europese middelen. We investeren in dit verband ook verder in onderzoek naar 

duurzame en hernieuwbare energie. We hebben hierbij de ambitie om Europese koploper te 

worden in onder meer waterstof. 

We hebben blijvend aandacht voor eenvoudige toegang tot onze dienstverlening, in het 

bijzonder voor kmo’s, en onderzoeken of en hoe we steunverlening verder kunnen 

automatiseren en hierbij de beoordelingsprocessen nog meer op maat van kleine bedrijven 

kunnen inrichten. We bekijken hoe we kleine bedrijven kunnen stimuleren de eerste stappen 

te zetten inzake bedrijfsinterne O&O. 
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We blijven investeren in onze Vlaamse creatieve industrie3 als sector met grote en unieke 

toegevoegde waarde en bekijken hoe we het exportpotentieel ervan verder kunnen 

aanmoedigen. 

B. Ondersteunen en inspireren 

Voortbouwend op de geïntegreerde front office zet het Vlaams Agentschap Innoveren en 

Ondernemen (VLAIO) verder in op de uitbouw van een efficiënte en laagdrempelige 

ondersteuning, door de ondernemer met een businesscase gerichte benadering centraal te 

stellen, VLAIO bouwt verder aan het VLAIO-netwerk, met partnerorganisaties die gericht naar 

elkaar doorverwijzen in functie van een optimale begeleiding en ondersteuning van 

ondernemers.   

We beogen een verdere groei van het aantal starters, van het aantal innoverende 

ondernemingen en van het aantal ondernemingen dat een snelle en duurzame groei 

doormaakt naar een innovatieve en internationaal geconnecteerde onderneming. We 

hernieuwen de partnerschappen binnen het VLAIO-netwerk via een nieuwe 

overheidsopdracht, gericht op het stimuleren van ondernemingszin, ondernemerschap, 

ondernemersvaardigheden via: (1) sensibilisering, bewustmaking en beeldvorming rond 

ondernemen en innoveren; (2) begeleiding van ondernemers en ondernemingen op 

kantelmomenten in hun werking; (3) geïntegreerde selectieve begeleiding van ambitieuze 

starters en groeiers en (4) lerende netwerken rond vernieuwing van bedrijfsvoering en 

versnelde adoptie van bewezen technologieën. We willen ondernemerschap breed uitdragen 

en besteden bijzondere aandacht aan sensibilisering en bewustmaking bij groepen in de 

samenleving die minder gemakkelijk de stap naar het zelfstandig ondernemen zetten. 

We werken verder aan de cultuuromslag binnen VLAIO zodat iedere dienstverlening vertrekt 

vanuit vertrouwen in de ondernemer. Het ondersteuningsinstrumentarium wordt naar de 

geest en zonder rigiditeit ingezet. Ondernemerschap, onzekerheid en het nemen van risico 

worden niet afgestraft in het evaluatieproces. We herbekijken de “valorisatie-eisen” die 

gesteld worden aan gesteunde projecten en vertrekken hieromtrent vanuit een ruimere visie 

op positieve return voor Vlaanderen. 

We maken van VLAIO een data-gedreven agentschap dat systematisch data verzamelt uit het 

hele partnernetwerk, hierop analyses maakt en de inzichten terug aan het partnernetwerk 

aanreikt. We gebruiken big-data analyse om Vlaamse ondernemingen die relatief minder 

                                                        

3 Volgende sectoren worden in Vlaanderen officieel als deel van de 'creatieve sector' beschouwd: architectuur, 
audiovisuele industrie, beeldende kunst, communicatie, pr en reclame, design, erfgoed, gaming, gedrukte en 
digitale media, mode, muziek, nieuwe media, podiumkunsten. 
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ingebed zijn in het Vlaamse ecosysteem proactief toe te leiden naar innovatiepartners 

teneinde ze via samenwerking dieper te verankeren.  

De voorbije periode werden op vraag van of in overleg met economische en maatschappelijke 

actoren op ad hoc-basis belangrijke initiatieven genomen voor een missiegericht 

innovatiebeleid.  Het gaat daarbij onder meer over de Moonshot, de transitieprioriteiten en 

de beleidsagenda’s voor artificiële intelligentie en cybersecurity. Binnen het reguliere 

innovatie- en clusterbeleid is ook ruimte nodig voor dit soort onderzoek gelinkt aan grote 

maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, digitalisering, vergrijzing, … Hierbij zoeken we via 

een open proces naar creatieve oplossingen die bottom-up worden geïnitieerd. De overheid 

heeft hier een maximale verbindende rol tussen de kennisinstellingen, de bedrijven en de 

burgers.  

We werken een helder kader uit om dergelijke programma’s te stroomlijnen en de 

meerwaarde van nieuwe initiatieven proactief te kunnen toetsen. We vermijden daarbij 

steeds de verkokering van innovatiemiddelen. 

Hiermee zetten we een belangrijke stap in de richting van een transversaal innovatiebeleid 

over de verschillende beleidsdomeinen heen. 

We ondersteunen Vlaamse ondernemingen verder om maximaal in te spelen op Europese 

programma’s voor onderzoek en innovatie (O&I), en informeren hen over de vele 

opportuniteiten inzake Europese financiering, ook voor kmo’s. Excellente projecten die 

wegens grote Europese of internationale concurrentie niet aan bod kunnen komen maar een 

Excellentiekeur (Seal of Excellence) hebben gekregen, ondersteunen we met Vlaamse 

middelen of middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, zodat een lage 

steunkans op Europees niveau niet ontmoedigend werkt. We evalueren de werking van het 

National Contact Point Flanders. We ondersteunen de Vlaamse ruimtevaartindustrie bij het 

bekomen van internationale ruimtevaartfinanciering.  

We hanteren een meer strategische aanpak van de Important Projects of Common European 

Interest (IPCEI), en voorzien hiervoor de nodige middelen. We spelen ook in op de Europese 

initiatieven voor defensieonderzoek.  

Wie in Vlaanderen wil groeien, zal al snel dienen te internationaliseren. Daarom zorgen we 

voor een gestroomlijnde dienstverlening t.a.v. de ondernemer. We versterken de 

samenwerking tussen VLAIO en FIT via een protocol tussen de betrokken organisaties. We 

versterken de samenwerking tussen de adviseurs internationaal ondernemen van FIT en de 

vzw Team Bedrijfstrajecten. Voor buitenlandse investeringen werken we optimaal samen 

onder de coördinatie van FIT. Ook het VLAIO-netwerk zet extra in op de verdere ontwikkeling 

van een internationaliseringsmentaliteit bij alle relevante ondernemingen.  
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Naast de belangrijke samenwerking met de ondernemersorganisaties in het VLAIO-netwerk  

versterken we de band tussen de overheid en de economische vrije beroepen en sociale 

secretariaten, zodat zij een prominentere rol vervullen in de verspreiding van 

overheidsinformatie naar kmo’s en zelfstandigen, alsook de terugkoppeling naar de overheid 

van uitdagingen die zij ondervinden.  

Grote investeringsprojecten van bedrijven ondersteunen we met beleidsdomein 

overschrijdende projectteams, die prioritaire ondersteuning en medewerking krijgen vanuit 

de hele Vlaamse overheid. 

We versterken het aantal technologieattachés om de toptechnologie van Vlaamse bedrijven, 

strategische onderzoekscentra en clusters te helpen verspreiden op buitenlandse strategische 

markten en om investeringen in die sectoren binnen te halen.  

Vlaanderen verzekert het onderzoeksgedeelte van het MYRRHA-project van voldoende steun 

om toepassingen en valorisatie van het onderzoek te versnellen. 
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II. Investeren in gunstige omgevingsfactoren voor het Vlaamse 

O&O&I-systeem 

 

We streven naar de creatie van de meest gunstige omgeving waarin onze ondernemers en 

kennisinstellingen hun volle potentieel kunnen ontginnen. We zetten in op maatregelen met 

aangetoonde meerwaarde op positieve beeldvorming rond ondernemers en 

ondernemerschap en de ontwikkeling van ondernemerscompetenties, zodat ambitieus 

ondernemerschap en innovatie de maatschappelijke grondstroom worden in Vlaanderen. We 

moedigen iedereen in Vlaanderen die dit wenst aan om ondernemer te zijn in zijn of haar job, 

en stimuleren ondernemerschap in alle geledingen van de maatschappij: bij de overheid, in 

de welzijnssector, in het onderwijs, de culturele wereld, bij jongeren en volwassenen. Falen is 

geen schande, maar een leermoment (‘failing fast forward’). Succes moet gevierd worden in 

Vlaanderen. We stimuleren ambitie en streven ernaar om in ondernemerschap op alle vlakken 

te excelleren. We zorgen voor goede kansen voor een herstart maar ook het voorkomen van 

armoederisico’s bij ondernemers door de verdere ondersteuning van Dyzo vzw voor de 

begeleiding van gefailleerden. Onder meer zo draagt het beleidsdomein EWI bij aan het 

armoedebeleid van de Vlaamse regering. 

Goed gekozen overheidsinvesteringen geven op korte termijn een extra boost aan de 

economische groei, maar verhogen vooral op langere termijn het macro-economisch 

potentieel van onze Vlaamse economie. Investeringen van nu zorgen voor de welvaart van de 

toekomst. De Vlaamse Regering heeft immers de ambitie om Vlaanderen zo snel mogelijk te 

laten aansluiten bij de meest welvarende, Noord-Europese landen, met een bloeiende en 

innovatieve economie, een ondernemingsvriendelijk investeringsklimaat, een sterk sociaal 

beschermingsmodel en een optimale publieke infrastructuur. 

We ondersteunen verder een ondernemerscultuur op maat van de zorgsector, zodat we 

maatschappelijke uitdagingen waar zinvol kunnen omvormen tot economische 

opportuniteiten met voldoende oog voor het sociale kader. Via transversale samenwerking 

tussen zorg en industrie, en ingebed in een duurzame toekomststrategie, faciliteert Flanders’ 

Care 4.0 de ontwikkeling van samenwerkings- en businessmodellen waarbij de finaliteit van 

de innovatie-inspanningen ligt in het creëren van economische en maatschappelijke 

meerwaarde. Hiertoe evalueren we de werking en doelstellingen van Flanders Care, en leggen 

meer nadruk op de opportuniteiten in de verbetering van de zorg. We zorgen voor een 

gemakkelijke toegang voor onze ondernemingen om innovatieve zorgconcepten 

daadwerkelijk te demonstreren in real life omgevingen. 

Samen met onderwijs stellen we een lange termijn strategisch plan op om ondernemerszin en 

ondernemerschapsonderwijs blijvend te stimuleren. Via performante partnerschappen spelen 

we in op de behoeften van leerkrachten en docenten. We ondersteunen jongeren en 
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studenten maximaal om hun zin voor ondernemerschap ook concreet vorm te geven en te 

ervaren, bv. via verdere promotie van het statuut van student-ondernemer. 

We blijven inzetten op het vergroten van het draagvlak voor technologie, innovatie en 

wetenschap bij de Vlaming. We voorzien in opvolging en versterking van het STEM-actieplan. 

We stimuleren onze jongeren reeds vanaf de kleuterklas om interesse te kweken voor STEM-

opleidingen - met ook bijzondere aandacht voor de STEM-richtingen binnen BSO en TSO - en 

STEM-functies later in het bedrijfsleven. We doen dit door de jongeren zowel binnen- als 

buitenschools positieve ervaringen met wetenschap en technologie aan te bieden. We 

ondersteunen samenwerkingsvormen tussen scholen en ondernemingen. We rollen het ICT-

impulsprogramma en het programma “Een STEM-academie in iedere gemeente” verder uit, 

en blijven ook leerkrachten ondersteunen om hen als motivator in te zetten voor ons STEM-

beleid. Het netwerk van organisaties voor wetenschapscommunicatie blijft bijdragen aan de 

doelstellingen van het STEM-actieplan. 

Vanuit VLAIO, FIT, de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Limburgse 
Reconversiemaatschappij (LRM) stimuleren we in heel Vlaanderen de ontwikkeling van ecosystemen 
in innovatieve groeisectoren, waar kennis, talent, ondernemerschap en kapitaal worden gebundeld 
om snelle groeiondernemingen te verankeren en te faciliteren in hun groei en internationalisering. We 
stimuleren ondernemingen en kennisinstellingen om hun infrastructuur en data open te stellen voor 
ondernemende burgers en kmo’s om nieuwe oplossingen te ontwikkelen (‘zandbakomgeving’). 

Door het opzetten van een samenwerking van Vlaamse incubatoren met die van andere kleine 

innovatieve Europese landen, faciliteren we een gezamenlijke toegang tot de Europese markt 

voor overzeese groeiondernemingen die de Europese markt vanuit Vlaanderen willen 

veroveren. 

We verruimen de rol van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) als 

aanjager van innovatie en ondernemerschap binnen alle Vlaamse beleidsdomeinen. We 

voorzien extra hefbomen om, voortbouwend op het samenwerkings- en cofinancieringsmodel 

van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), op grotere schaal te investeren 

in maatschappelijk relevante innovaties met een hoge return voor Vlaanderen. 

Met de verderzetting van PIO en het programma “kopen bij start-ups” bouwen we voort aan 

een cultuuromslag bij de inkopers van de overheid, zodat we de koopkracht van de Vlaamse 

gebruiken om innovaties te bevorderen en de eigen dienstverlening te verbeteren. 

Innovatieve oplossingen overwegen, ontwikkelen en aankopen wordt een evidentie in alle 

beleidsdomeinen. Zo geven we ook starters en kmo’s meer kansen om opdrachten binnen te 

halen en de Vlaamse overheid als referentieklant te kunnen vermelden. We respecteren 

hierbij uiteraard de concurrentieregels. 
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A. Toegang tot kapitaal en strategische verankering 

We stroomlijnen en stemmen de Vlaamse financieringsondersteuning af op de concrete 

noden van ondernemingen die (nog) niet geledigd worden door de markt. De financiering van 

starters en kleine bedrijven blijft een prioriteit. Indien noodzakelijk versterken we de 

waarborgcapaciteit bij PMV/Z en stroomlijnen we het waarborgdecreet. We zetten onze 

investeringsmaatschappijen in om via hun hefboomwerking verder de uitdagingen van een 

matuurder wordend ecosysteem aan te gaan, zoals de financiering van sterke groeiers.  

Vlaanderen moet de ambitie hebben om meerdere “unicorns” te hebben. Waar mogelijk 

gebruiken we de hefboom van Europese middelen via bijvoorbeeld EIB en InvestEU. 

Vlaamse ondernemingen die het potentieel hebben om uit te groeien tot een multinational 
helpen we in het geval van marktfalen, indien mogelijk tijdelijk en waar opportuun financieel 
te verankeren. PMV kan hierin als matchmaker een rol spelen.  

 

 

We blijven aandacht hebben voor de specifieke situatie van generatiewissels bij 

familieondernemingen. 

LRM blijft zich specifiek richten op het ondersteunen en faciliteren van economische 
bedrijvigheid in de provincie Limburg. De voorbije regeerperiode heeft de provincie Limburg 
een sterke sociaal-economische inhaalbeweging gemaakt, o.a. dankzij de uitvoering van het 
Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK). Op vele parameters scoort 
Limburg nu even goed als het Vlaams gemiddelde. Op dit pad werken we de komende jaren 
resoluut verder, want Limburg kent nog steeds enkele kwetsbaarheden. 

• Eind 2019 zal de Vlaamse Regering samen met de belangrijkste stakeholders van de 
provincie Limburg een stand van zaken opmaken om op te lijsten welke 
doelstellingen van het SALK nog behaald moeten worden en welke projecten verder 
uitgevoerd moeten worden. 

• Op basis van die stand van zaken zullen we begin 2020 een SALK 2.0 lanceren, onder 
leiding van het provinciebestuur, maar met blijvende betrokkenheid van de Vlaamse 
Regering met een vertegenwoordiging van de Vlaamse minister-president of de 
minister van Economie/Werk in de (vernieuwde) Taskforce en van diens kabinetschef 
in het (eveneens vernieuwde) Directiecomité. We nodigen tevens de belangrijkste 
Limburgse sociaal-economische stakeholders en enkele onafhankelijke ‘captains of 
society’ uit Limburg uit om mee te participeren in SALK 2.0. 

• Om de Limburgse economie en innovatiestructuren extra zuurstof te geven, zal het 
Vlaams Gewest in 2020 een kapitaalverhoging van LRM doorvoeren van 100 miljoen 
euro. Met deze extra middelen kan de LRM binnen het kader van de 
beheersovereenkomst beloftevolle start-ups en scale-ups ondersteunen in hun 
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verdere groei, alsook participeren in innovatieve spin-offs i.s.m. de UHasselt en 
andere onderzoeks- en kennisinstellingen. 

 

We bouwen het Flanders Future Techfund verder uit. We streven er naar een waarborging via 

het EIF tot stand te brengen en voorzien een bijkomende kapitaalverhoging of een 

aandeelhouderslening, zodat het fonds zijn rol voor de brede valorisatie van de 

technologieplatformen uit Vlaams onderzoek ten volle kan vervullen. We onderzoeken de 

mogelijkheid van de verdere uitbouw van investeringsfondsen bij de Strategische 

Onderzoekscentra (SOC’s) en speerpuntclusters zodat zij optimaal kunnen gebruik maken van 

de mogelijkheden van het Future Techfund.  We garanderen dat steeds minstens 10% private 

inbreng vervuld blijft op het niveau van het fonds. 

We staan open voor buitenlandse investeerders, maar zijn niet naïef. In het kader van een 

economisch veiligheidsbeleid zetten we binnen het nieuwe Europese kader een transparant 

screenings- en blokkeringsmechanisme op poten waarmee we buitenlandse investeringen 

met risico’s voor de veiligheid en de openbare orde kunnen evalueren en blokkeren wanneer 

die evaluatie negatief is. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor het beschermen van 

onze strategische infrastructuren zoals havens, luchthavens, elektriciteitsnet, … We geven EWI 

en FIT de opdracht dit verder uit te werken om vervolgens, in een tweede fase, verder af te 

stemmen met de andere overheden in ons land. 

 

B. De bijdrage van kennisinstellingen en investeringsmaatschappijen aan een 

dynamische arbeidsmarkt  

We streven naar een vruchtbare kruisbestuiving tussen de privé en de overheid door 

belemmeringen voor een dynamische arbeidsmarkt weg te werken.  

Buitenlandse topwetenschappers dragen bij tot de uitbouw van grensverleggend innovatief 

onderzoek, en versterken de internationale concurrentiepositie van Vlaanderen. In opvolging 

van het advies van de VARIO ontwerpen we een strategie voor het aantrekken en verankeren 

van internationaal toptalent, waarbij we onze kennisinstellingen uitbouwen en promoten als 

aantrekkelijke ecosystemen. We zorgen voor een goede doorstroming van deze profielen naar 

onze industrie. In dit licht evalueren we de Methusalemfinanciering en het Odysseus-

programma. 

Zoals reeds opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met LRM vragen we ook aan PMV 

om actief op te treden als 'talentvijver' en te zorgen voor voldoende opleiding en 

doorstroming van profielen die het Vlaamse ecosysteem voor risicofinanciering ten goede 

kunnen komen. 
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C. Ruimte voor economie 

Vanuit de principes van BRV zorgen we voor voldoende gevarieerd aanbod om te werken en 

te ondernemen. 

We brengen de noden en toekomstige ruimtevraag van ondernemingen in kaart en 

ontwikkelen een concept dat competitief en toonaangevend is op wereldschaal. We hebben 

daarbij aandacht voor duurzaamheid, zuinig ruimtegebruik en innovatief bouwen. PMV en 

LRM nemen hierin een trekkende en faciliterende rol op.   

We brengen het aanbod verder in kaart en gebruiken deze digitale inventaris om enerzijds 

beleidsbeslissingen m.b.t. ruimtelijke invulling te ondersteunen en anderzijds snel en 

doelgericht locaties voor specifieke ondernemingen te zoeken.  

Via brownfieldconvenanten creëren we nieuwe mogelijkheden na sanering, onder andere 

voor ondernemingen. Vanuit de principes van het BRV streven we verdichting en 

multifunctionaliteit gecombineerd met groenblauwe dooradering overal na. Het huidige 

governance model, met de geïntegreerde en interdepartementale aanpak en afstemming, 

zetten we verder en trekken we door naar andere complexe projecten, en waar mogelijk naar 

blackfieldconvenanten. 

Binnen onze regelgeving wordt het regelluw zijn een voortdurend streven. We creëren ook 

regelluwe zones waarin geëxperimenteerd kan worden met verdichting, verhoging, 

verdieping, … om tot nieuwe kwaliteitsvolle en duurzame bedrijfsruimten en werklocaties te 

komen. Bestaande bedrijventerreinen worden in de eerste plaats voorbehouden voor 

ondernemingen. Andere functies (wonen, retail, landbouw, …) kunnen enkel indien ze een 

ondersteunende meerwaarde bieden voor de bedrijfsfunctie. Alleen op die manier kunnen we 

de doelstellingen van het BRV in de praktijk realiseren. 

We zorgen voor soepele instrumenten en soepele normering om ondernemingen snel en 

flexibel aan bedrijfsruimte te helpen, en stimuleren gemeenten om meer samen te werken 

rond voldoende ruimte om te ondernemen. Door voortdurend te leren uit concrete 

terreinrealisaties inzake verweving en verdichting voor bedrijfsruimten en werklocaties 

brengen we de regelluwe regelgeving ook permanent in de praktijk. 

 

D. Een sterk lokaal ondernemerschap en bedrijvige kernen 
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Een bruisende lokale middenstand en horeca en de verwevenheid van bedrijfsactiviteiten in 

de kernen zijn een bron van leefbaarheid en sociale cohesie.  

Samen met de lokale besturen blijven we actief de lokale ondernemers steunen en zetten 

initiatieven op voor succesvolle e-commerce op hun maat. We ontwikkelen daarbij een 

strategie om het kopen bij Vlaamse ondernemingen en lokaal nieuw makerschap te 

stimuleren. Daarbij helpen we de lokale ondernemers om hun positie in de omwenteling naar 

fygitaal4 kopen te bepalen en indien nodig te ondersteunen.  

We voeren een top-locatiebeleid voor de economie van de toekomst. We investeren actief in 

locaties om ze te voorzien van alle (digitale) infrastructuur en logistiek die ondernemingen 

nodig hebben en verwachten.  

We moedigen onze steden en gemeenten aan om met de instrumenten uit het Integraal 

Handelsvestigingsbeleid effectief aan de slag te gaan en een eigen onderbouwde en 

transversale detailhandelsvisie (op basis van feiten en cijfers) en dito plan te ontwikkelen en 

er consequent naar te handelen. VLAIO monitort, inventariseert en verspreidt de goede 

praktijken. In overleg met de ondernemersorganisaties en de VVSG zorgen we voor een 

evaluatie in functie van de actualisering van het decreet met eventueel een aanpassing van 

de productcategorieën en de notie ‘kernwinkelgebied’. Na evaluatie van de meerwaarde van 

het Comité voor Kleinhandel bepalen we of de werking van dit comité optimaliseren dan wel 

het comité opheffen. 

 

E. Vlaanderen verder uitbouwen tot een Slimme Regio met performante fysieke en 

digitale infrastructuur 

Met het economisch- en innovatiebeleid nemen we het voortouw voor de transitie naar de 

digitale samenleving in Vlaanderen.  Deze inspanningen moeten echter ondersteund worden 

en aangevuld worden door acties over alle beleidsdomeinen heen.  Daarom stellen we een 

geïntegreerd plan op voor de verdere digitalisering in Vlaanderen en de valorisatie van 

artificiële intelligentie. Dit plan heeft betrekking op de baanbrekende O&O die verder moeten 

versterkt worden zoals de beleidsagenda’s en de projecten Mobilidata en I-learn, maar zal o.a. 

ook handelen over (netwerk)infrastructuur, ondernemerschap, digitale platformen, de 

                                                        

4 Bij “fygitale” ondernemingsvormen worden fysieke kleinhandel-en andere ondernemersactiviteiten aangevuld 
met een online koopplatform en een distributiecomponent die de goederen op een centrale plaats en/of aan 
huis levert. 
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ontwikkeling van digitale competenties bij lerenden, ondernemers en werknemers, 

kennisdiffusie naar kmo’s en regelgeving en ethiek.  Digitalisering dringt immers door in alle 

domeinen van het maatschappelijke verkeer: zorg, mobiliteit, onderwijs…  Deze aanpak 

stemmen we ook af op de aanbevelingen van de SERV en de Europese doelstellingen ter zake. 

Artificiële intelligentie (AI) bevindt zich in de kern van alle nieuwe slimme technologieën. Het 

zal de samenleving en de bedrijven radicaal anders doen functioneren. AI heeft het potentieel 

om significante productiviteitsverbeteringen te realiseren. Evenzeer zal de kwaliteit van het 

leven stijgen door de inzet van AI. Het Vlaamse beleidsplan AI geeft invulling aan onze ambitie 

om in dit strategisch domein via onderzoek, opleiding en praktische toepassingen bij 

bedrijven, Vlaanderen op de wereldkaart te zetten. 

De integratie van digitale technologieën, zoals AI, in ons dagelijks leven en onze economieën 

biedt enorme opportuniteiten maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Het aantal 

gevallen van cybercriminaliteit stijgt exponentieel. Bovendien richten hackers hun vizier vaker 

op bedrijven, met zware gevolgen: van cybergijzeling tot industriële spionage en zelfs 

gesaboteerde productiesystemen. Via het beleidsplan cybersecurity, gericht op onderzoek, 

praktische toepassingen bij bedrijven en opleiding, willen we in Vlaanderen een weerbare 

digitale economie uitbouwen. 

Vlaanderen moet de wereldreferentie zijn voor een aantal innovatieve technologieën en 

sectoren en moet een voortrekker zijn in het digitaal ondernemerschap. We maken van 

Vlaanderen dé proeftuin voor ondernemingen en burgers die de digitale toepassingen van de 

toekomst willen proeven.  

We zetten de beleidsprogramma’s en -projecten Artificiële Intelligentie, Cybersecurity, I-Learn 

en Mobilidata verder en zorgen er voor dat deze optimaal afgestemd blijven op de noden van 

de Vlaamse ondernemingen en hele maatschappij. 

We beginnen hiervoor bij de basis: we brengen Vlaanderen aan de top in digitale 

infrastructuur. Met de recente evoluties die zich voordoen in de markt wil de Vlaamse 

Regering de motor zijn voor een gebiedsdekkend 5G-netwerk, volgens een open model van 

infrastructuurdeling waarop alle dienstverleners aan gelijke voorwaarden hun diensten 

kunnen aanbieden. Om dat model te garanderen, is het noodzakelijk dat de Vlaamse overheid 

substantieel participeert in de initiatieven van de operatoren. De Vlaamse Regering ziet erop 

toe dat eventuele bijkomende spelers onder dezelfde voorwaarden kunnen participeren.  

De Vlaamse overheid bouwt onze regio verder uit tot een Europese koploper op vlak van 

Slimme Regio’s. Vlaanderen zal lokale besturen maximaal ondersteunen om het beleid en 

implementaties rond slimme steden efficiënt en breed te verspreiden. Smart Flanders, het 
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samenwerkingsverband van de Vlaamse overheid, vormt daarbij de basis van een 

gezamenlijke aanpak en kennisdeling. 

De Vlaamse overheid brengt daarbij steden en gemeenten met gelijkaardige uitdagingen 

samen en zorgt ervoor dat slimme toepassingen maximaal gemeenschappelijk kunnen 

geïmplementeerd worden, aan gelijkwaardige voorwaarden. Dit zal leiden tot meer 

(kosten)efficiëntie en kennisdeling in de verdere uitrol van slimme steden-beleid.  

Reeds bestaande initiatieven, zoals de “City of Things-oproep” van VLAIO worden waar nodig 

versterkt en eventueel uitgebreid om verder uit te groeien tot een Europese koploper op vlak 

van Slimme regio’s. We bestendigen Antwerpen als living lab voor het project City of Things, 

de proeftuin voor de stad van de toekomst. We hebben extra aandacht voor de drempels die 

men in kleine gemeenten en landelijke gebieden ondervindt om deze technologie te 

implementeren. 

Vlaanderen zal lokale besturen ondersteunen in de verdere ontwikkeling van open 

databeheer. Dit moet ertoe leiden dat lokale besturen, in samenwerking met kenniscentra en 

andere actoren, geholpen worden in de uitdaging om van een grote hoeveelheid beschikbare 

data effectief te komen tot beleidsmatige verbeteringen. Het eigenaarschap van data blijft 

daarbij, tenzij anders overeengekomen, bij de bestuurlijke entiteit liggen in wiens opdracht de 

data verzameld wordt. 

We werken in overeenstemming met internationale evoluties standaarden uit voor het 

poolen, openstellen en uitwisselen van data, met grootste respect voor de privacy van 

gebruikers. We testen deze uit in een aantal proefprojecten die inspelen op de grote 

maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen (bv. mobiliteit en gezondheidszorg). 

Onder het motto “Digitaal Eerst” moet elke interactie van ondernemers met de overheid op 

een eenvoudige, digitale manier af te handelen zijn. VLAIO treedt op als centraal 

aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers volgens het “no wrong door, no 

single door principe”5 en beheert een e-loket voor ondernemers waarop alle 

overheidsagentschappen aansluiten die dienstverlening aan ondernemers aanbieden. We 

bouwen het e-loket verder uit tot de unieke toegangspoort tot, en het opvolgsysteem van, de 

Vlaamse dienstverlening en ondersteuning aan ondernemers. We hanteren hierbij het 

principe van “éénmalige aanmelding”. 

                                                        

5 Volgens dit principe worden ondernemers altijd de weg gewezen naar de juiste ondersteuning of 
dienstverlener, ongeacht waar ze in het VLAIO-netwerk komen aankloppen. 
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De Vlaamse overheid neemt het voortouw bij experimenteren met nieuwe digitale 

toepassingen en transformaties in haar dienstverlening, de zorgsector, onderwijs, …  

EWI werkt actief mee aan het verminderen van de administratieve belasting voor bedrijven.  

Een grote maatschappelijke evolutie verwachten we de komende jaren met de commerciële 

uitrol van semiautonome voertuigen; we maken Vlaanderen klaar om bij de eersten in Europa 

het veilig gebruik van deze technologieën te kunnen benutten.  

We houden een internationaal toptechnologie-festival dat minstens tweejaarlijks de wereld 

naar Vlaanderen haalt en het beste van Vlaanderen aan de wereld laat zien. 

 

F. Een gunstig fiscaal en regelgevend klimaat 

We hebben oog voor innovatie in alle beleidsdomeinen: het volledige Vlaamse 

overheidsbeleid en alle Vlaamse reglementering stimuleert innovatieve oplossingen en het 

gebruik van nieuwe technologieën. We gaan binnen de Vlaamse Overheid voor een 

innovatievriendelijk regelgevingskader via experimentenwetgeving en regelluwe zones 

waarbinnen kan geëxperimenteerd worden met innovatieve technieken of praktijken.   

Binnen de Vlaamse bevoegdheden benutten we de mogelijkheden om ondernemingen in 

Vlaanderen ook fiscaal te ondersteunen. Instrumenten zoals de win-win-lening en de 

vrijstelling van de onroerende voorheffing voor nieuw materieel en outillage worden 

gecontinueerd. 

G. De Europese kadervoorwaarden 

We hanteren een meer strategische en proactieve aanpak ten aanzien van de Europese Unie. 

Op basis van een consultatie van de stakeholders, identificeren we concrete initiatieven die 

we van Europa verwachten en beïnvloeden we in een zo vroeg mogelijke fase het beleid van 

de Europese Commissie op het gebied van onderzoek, innovatie, industrie en interne markt. 

We wegen op de vormgeving en implementatie van Europese steunprogramma’s. 

We ondersteunen de visie van de VLIR dat bij de vormgeving van het toekomstige 

partnerschap met het VK, binnen een globaal akkoord EU-UK over de toekomstige relatie, de 

uitwisseling van studenten en docenten en de onderzoekssamenwerking, zowel bilateraal als 

binnen grotere EU-projectconsortia, ongehinderd kunnen doorgaan.  
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We helpen onze bedrijven om zich voor te bereiden op de gevolgen van de Brexit.  We voeren 

het Brexit actieplan verder uit en geven invulling aan bijkomende acties (voor sensibilisering, 

begeleiding, ondersteuning) die worden afgesproken in de Brexit-taskforce, onder coördinatie 

van het departement Buitenlandse Zaken.  

Bij het uitwerken van een nieuwe regionale steunkaart houden we rekening met de streken 

in Vlaanderen die hard kunnen getroffen worden door een harde of no-deal Brexit.  Voor deze 

streken zullen we aan de Federale regering ook vragen een ‘ontwrichte zone’ in te stellen.  
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III. Verder investeren in de interactie tussen 

ondernemingen, kennisinstellingen, de overheid en de 

burger, in het O&O&I-systeem 

 

Innovatie wordt steeds meer een collectief proces. In een economische en maatschappelijke 

wereld die ingevolge digitalisering, klimaatverandering en globalisering in volle transitie is, 

streven we naar een ‘transformatorisch’ innovatie-ecosysteem waarmee we de uitdagingen 

kunnen aangaan. Transformatorische innovatie vergt een nauwe interactie tussen de vier 

actoren in de “quadruple helix”. We zetten het beleid verder om deze interactie intenser en 

impactvoller te maken. Op die manier streven we naar een grotere verspreiding en meer 

valorisatie van de kennis die in Vlaanderen aanwezig is. 

 

Concrete voorstellen: 

 

Bij de volgende hernieuwing van de aansturingsovereenkomsten i.v.m. onderzoek met 

universiteiten en hogescholen, SOC's, speerpuntclusters en andere betoelaagde actoren, 

zetten we de ingeslagen weg verder en hanteren we impactindicatoren die over het geheel 

consistent zijn met de uitbouw van het Vlaamse innovatie-ecosysteem. We zetten verder in 

op fundamenteel onderzoek en stimuleren onze kennisinstellingen verder aan om hun kennis 

te delen en in te zetten voor oplossingen die onze Vlaamse ondernemingen een concurrentiële 

voorsprong geven. 

Om ondernemingen toegang te bieden tot kennis en om innovaties economisch te valoriseren, 

zetten we met het VLAIO-instrumentarium verder in op samenwerking en kennisdeling tussen 

ondernemingen en kennisinstellingen, en tussen ondernemingen onderling. Het clusterbeleid 

en de werking van de zes speerpuntclusters (Catalisti, Flux 50, Strategisch Initiatief Materialen, 

Vlaams Innovatieplatform Logistiek, Flanders’ Food en de Blauwe Cluster) zetten we verder 

en stemmen we af met de werking van de strategische onderzoekscentra. We evalueren de 

haalbaarheid van een speerpuntcluster in het domein van gepersonaliseerde geneeskunde. 

We evalueren tevens de lopende clusterpacten en verscherpen de doelstellingen in termen 

van impact met bijzondere aandacht voor internationalisatie en betrokkenheid van kleine 

ondernemingen. We zetten onze internationale samenwerkingsverbanden, zoals het 

Vanguard Initiatief, gericht in om de clusters te ondersteunen in hun internationalisering. We 

evalueren het succes van het IBN-programma en verhogen de succesratio. Opgestarte 

Innovatieve Bedrijfsnetwerken kunnen enkel worden verdergezet zonder 

overheidsfinanciering.  
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We zetten de ingeslagen weg verder en onderzoeken een duurzaam financieringsmodel voor 

onze vier strategische onderzoekscentra (IMEC, VIB, VITO, Flanders Make) om hun duurzame 

groei te verzekeren, onder meer via toegang tot het Flanders Future Techfund. We sporen hen 

daarbij aan om nog meer een verbindende rol op te nemen tussen het onderzoek en het 

Vlaamse economische en maatschappelijke weefsel. Vanuit de uitdagingen van een digitale 

wereldwijde economie, blijven we de maakindustrie in Vlaanderen ondersteunen. We 

operationaliseren de derde vestiging van Flanders Make in Kortrijk als volwaardige site voor 

baanbrekend onderzoek, naast de bestaande sites te Leuven en Lommel. We onderzoeken of 

intersoc-initiatieven zoals NeuroElectronics Research Flanders (NERF) en Energyville navolging 

verdienen. 

We zetten ook in op de ondersteuning van de hogere TRL’s (Technology Readiness Levels) en 

we werken een kader uit voor de ondersteuning van piloot- en demonstratieplants.  

We ontwikkelen een beleid voor subregionale slimme specialisatie, waarmee we het regionale 

economisch weefsel Vlaamsbreed helpen transformeren. We ondersteunen provincies en 

streken om met betrokkenheid van regionale sociale partners en stakeholders een strategie 

uit te werken en op te volgen.  VLAIO zorgt voor afstemming om de specialisatie en de 

meerwaarde voor Vlaanderen te garanderen. Concreet wensen we dit te realiseren door: 

• De efficiëntere inzet van EFRO-middelen  

• Gerichte investeringen in O&O&I-infrastructuren en bedrijfsruimten die aansluiten bij 

kenniscentra en speerpuntclusters. 

• Gespecialiseerde technologische dienstverlening naar ondernemers in lijn met de 

specialisatie 

• Flankerende maatregelen op het vlak van hoger onderwijsaanbod en levenslang leren.  

We versterken de wisselwerking tussen de kennisinstellingen en Vlaamse industrie omtrent 

de industriële onderzoeksagenda’s, zodat de 'kennismismatch' tussen wat Vlaamse 

universiteiten opbouwen aan kennis en wat de Vlaamse industrie vraagt aan kennis, wordt 

weggewerkt. We onderzoeken hoe we de betrokkenheid van de Vlaamse ondernemingen bij 

het strategisch basisonderzoek (SBO) kunnen versterken. We evalueren de positionering van 

de strategische programma’s bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). 

We schakelen een versnelling hoger in het toegankelijk maken van kennis van universiteiten, 

hogescholen, strategische onderzoekscentra en de wetenschappelijke instellingen, in het 

bijzonder voor kmo’s. We stimuleren het ontstaan van vraaggedreven (‘Flipped’) ’Technology 

Transfer Offices (TTO’s), waarbij de vraag vertrekt vanuit ambitieuze ondernemers, vanuit de 

markt en vanuit maatschappelijke noden. We betrekken de werkgeversorganisaties en 

sectorfederaties als spreekbuis voor de behoeften van de ondernemers. 
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90% van de doctorandi heeft een carrière buiten de universiteit. We bereiden doctorandi dan 

ook beter voor op een carrière buiten de academische wereld. We zetten onze universiteiten 

aan om op structurele basis te zorgen voor een grotere mobiliteit van hun onderzoekers, 

internationaal, maar ook interdisciplinair en tussen de academische en niet-academische 

wereld. We bekijken waar verschillen in statuten hieromtrent drempels vormen, en werken 

deze weg. We bekijken met de universiteiten ook hoe ze deze verschillende vormen van 

mobiliteit, alsook bijdragen aan valorisatie van academische kennis in het Vlaamse 

bedrijfsleven, kunnen waarderen in de carrièrepaden. 

Vorige legislatuur gaven we de aanzet voor de uitrol van duaal leren in het Hoger Onderwijs. 

Samen met de universiteiten werken we nu een structureel beleid uit om van industriële 

praktijkervaring en stages een vast onderdeel te maken van een doctoraat. We maken onze 

industrie en onze doctorale en postdoctorale onderzoekers nog meer vertrouwd met de 

Baekeland-mandaten en innovatiemandaten, verruimen het bereik en zetten zo het groeipad 

verder. 

Nog meer dan vandaag zetten we in op excellente samenwerkingsverbanden en 

uitwisselingsprogramma's met de beste onderzoeksinstellingen uit Europa en de wereld. We 

ondersteunen de deelname van onze kennisinstellingen aan internationale programma’s en 

participatie aan (inter)nationale onderzoeksinfrastructuur, en voorzien in adequate 

ondersteuningsinstrumenten.  

In samenwerking met het onderzoekslandschap (universiteiten, SOC's, Vlaamse 

Wetenschappelijke Instellingen, speerpuntclusters, …) en het bedrijfsleven actualiseren we 

vanuit een strategisch langetermijnperspectief de Vlaamse roadmap voor 

onderzoeksinfrastructuur. We werken een strategisch kader uit waarbij we valorisatie en 

verbinding met het Vlaamse industriële ecosysteem als belangrijkste voorwaarde nemen. We 

stimuleren samenwerking over instellingen en onderzoeksgroepen en disciplines heen in 

functie van een betere benutting, en vergemakkelijken de toegang van ondernemingen tot 

deze infrastructuur, waar zinvol koppelen we dit aan de financiering hiervan. Het beheer van 

economisch relevante Vlaamse onderzoeksinfrastructuren, zoals het Vlaams Supercomputer 

Centrum, vertrouwen we toe aan een onafhankelijk bestuur dat evenwichtig is samengesteld 

uit industrie en onderzoekswereld. 

We trekken voluit de kaart van Open Science in Europees verband, en maken onze 

kennisinstellingen verantwoordelijk om hierrond een beleid te voeren. Wetenschappelijk 

onderzoek, gefinancierd met publieke middelen dient zo snel mogelijk publiek toegankelijk te 

worden, volgens het principe ‘zo open als het kan, zo gesloten als nodig’. Dit gaat zowel op 

voor toegang tot publicaties als voor toegang tot de achterliggende onderzoeksdata. De 

implementatie van het Open Science beleid gebeurt in nauw overleg met alle betrokken 

actoren en stakeholders, en met voldoende aandacht voor het carrièrematig waarderen en 

valoriseren van een Open Science mentaliteit, bijvoorbeeld via altmetrics. 
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De afgelopen legislatuur verhoogden we de resultaatgerichtheid van het Bijzonder 

Onderzoeksfonds en het Industrieel Onderzoeksfonds, en legden we een nieuw accent inzake 

interdisciplinair onderzoek.  We volgen de effecten van deze hervorming goed op en verhogen 

op termijn de ambitie inzake interdisciplinair onderzoek.  

Bij de doorlichting van de verschillende instrumenten en aparte financieringsstromen worden 

de universiteiten elke vijf jaar gebenchmarkt op impact en geëvalueerd op hun globale 

performantie op wereldniveau. 

We lanceren binnen het FWO een nieuw kanaal voor transdisciplinaire projecten, waarbij niet 

vertrokken wordt vanuit een bepaalde discipline, maar vanuit een concreet probleem of 

fenomeen dat men over disciplines heen wil onderzoeken (“real world problems”, bv. de 

'convergence' projecten van MIT en de 'antidisciplinaire' aanpak van Carnegie Mellon 

University). We optimaliseren en vereenvoudigen de procedures en programma’s bij het FWO 

om te komen tot een transparant evaluatiekader met aanvaardbare slaagkans in alle 

programma’s. 

De Vlaamse Hogescholen vormen door hun regionale spreiding en rechtstreekse binding met 

de praktijk een belangrijke schakel in het innovatielandschap, in het bijzonder in het toepassen 

van kennis binnen kmo’s, social-profit instellingen en onderwijs. We evalueren de middelen 

voor het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) en de bijhorende investeringen 

met het oog op het verhogen van de impact. We zorgen voor bijkomende middelen voor het 

PWO hogescholen voor kwaliteits- en impactvol onderzoek aan hogescholen. We maken ook 

werk van een volwaardig instrument voor onderzoeksinfrastructuur in hogescholen. Het 

nieuwe beleidsinstrument voor kennisdiffusie wordt verder uitgebouwd zodat de 

hogescholen op termijn beschikken over volwaardige technologietransfer diensten. 

We maken een strategische analyse over een optimale inpassing van de Vlaamse 

wetenschappelijke instellingen (VWI’s) en sectorale innovatie-initiatieven of collectieve centra 

in het Vlaamse innovatie-ecosysteem en nemen voor de VWI’s maatregelen om de toegang 

tot het instrumentarium te verbeteren. 

We streven naar het verder verbeteren van de Europese Onderzoeksruimte (ERA). De ERA 

roadmap hanteren we als een strategisch instrument om structurele hervormingen in het 

W&I-landschap door te voeren op de ERA-thema’s. 

Het Flanders Research and Information System (FRIS)-onderzoeksportaal wordt verder 

uitgebouwd zodat onderzoekersnetwerken worden gestimuleerd, interdisciplinair onderzoek 

wordt gefaciliteerd en ondernemingen snel experten vinden voor hun O&I-uitdagingen. 
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We voeren onderzoek naar de beste afsprakenkaders rond intellectuele eigendom in functie 

van een optimale structurele samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemingen en 

een maximale valorisatie van de opgebouwde kennis, en promoten deze modellen actief in 

het ecosysteem. 

Om een positief klimaat voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek te creëren, zetten we 

verder in op het actief betrekken van de burger bij ons innovatiebeleid en verhogen we de 

middelen voor wetenschapscommunicatie en de verdere uitbouw van burgerwetenschap. We 

bouwen verder op de eerste twee projectoproepen uit 2018 en 2019 en we promoten ‘Scivil’, 

het dit jaar opgerichte Kenniscentrum voor Citizen Science.  

We ondersteunen initiatieven die de brug leggen tussen innovatie en de burger, en de Vlaming 

kennis laten maken met technologieën van de toekomst en hoe deze technologieën ons leven 

zullen beïnvloeden. We bouwen verder op initiatieven zoals Technopolis, De Vlaamse 

Wetenschapsagenda en het tweejaarlijks Technologiefestival. We stimuleren 

kennisinstellingen en ondernemingen die met steun van de Vlaamse overheid onderzoeks- en 

innovatieprojecten hebben uitgevoerd, om de resultaten en de toepassingen ervan te tonen 

aan het grote publiek. 

We integreren de verplichting tot populariserende wetenschapscommunicatie op het niveau 

van de burger in al onze steuntoekenningen voor wetenschappelijk onderzoek. Binnen het 

programma Omkadering Jonge Onderzoekers (OJO) voorzien we expliciet ondersteuning van 

communicatievaardigheden naar de burger.    

  


