Sectorinnovatie
schakelfunctie
De Limburgse kennisinstellingen
leggen de brug naar het bedrijfsleven
via onderzoekers die voor tal van
domeinen en sectoren hun expertise
ter beschikking stellen.
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Project
Wilt u als bedrijf innoveren? Bent u op zoek naar advies of wilt u samenwerken met
kennisinstellingen, maar weet u niet waar u voor welke kennis precies terecht kunt?

Dan kunt u bij de business developers van de UHasselt, PXL en UCLL terecht met al uw vragen over
uw innovatieproject. Zij vormen samen één uniek aanspreekpunt met een volledig overzicht van de
(sector) expertise aan de Limburgse kennisinstellingen.
Zij zijn uw eerste aanspreekpunt en maken u in geen tijd wegwijs in de recente ontwikkelingen binnen
de Limburgse kennisinstellingen en de expertise. U kunt bij hen aankloppen voor technische kennis én
voor een performante doorverwijzing naar andere marktspelers binnen de sector. U zult hen regelmatig
tegenkomen op (regionale) activiteiten binnen de sector.

De business developers kijken ook verder dan enkel uw sector. Zij stimuleren het samenwerken over
de sectoren heen. Concreet kan dit gaan van ICT-toepassingen in de zorg, over de inzet van
technologie zoals drones in de bouw tot nieuwe businessmodellen in de landbouw.
Vanzelfsprekend werkt dit project het best in een goed draaiend en uitgebouwd netwerk waarin vraag en
aanbod efficiënt aan elkaar gelinkt worden. Er wordt daarom op regelmatige basis kort geschakeld tussen
de kennisinstellingen, het Innovatiecentrum en het werkveld.
Weet u niet bij welke business developer u best aanklopt? Contacteer dan gerust onze schakels.
Zij bekijken samen met u de mogelijkheden en verwijzen u met plezier door.

Doelgroep
Bedrijven die willen innoveren!
Doelgroepen van dit project zijn:
• Bedrijven en organisaties;
• Innovatieadviseurs voor (KMO-)bedrijven, o.a. innovatiecentra;
• Business developers UHasselt, PXL, UCLL.

Over Universiteit Hasselt, Hogeschool PXL en Hogeschool UCLL
De Limburgse kennisinstellingen hebben naast onderwijs en onderzoek ook een belangrijke derde
missie, namelijk dienstverlening en innovatie. Samenwerking met een kennisinstelling, dat kan gaan
van een studentenopdracht, consultancy tot langlopende onderzoekssamenwerkingen. Deze zijn van
groot belang voor de uitbouw van de Limburgse economie en welvaart.
Meer info:
www.uhasselt.be
www.pxl.be
www.ucll.be
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Voorbeelden
Voorbeeld van domeinoverschrijdende (milieu,
life sciences en economie)
brainstormmeeting

georganiseerd binnen het project.

Profel vond de weg naar de Limburgse kennisinstellingen en sloot al twee belangrijke
overeenkomsten met de UHasselt en UCLL.
Waar het UHasselt Instituut voor materiaalonderzoek (IMO) als “verlengde researchafdeling” van
Profel geldt voor chemische analyses, tekende UCLL onlangs een overeenkomst voor langere
termijn voor studentenprojecten, opleidingen op maat en dienstverlenende opdrachten.
Luc Jans, Profel:
“Een researchafdeling voor deze analyses hebben we bij Profel niet. En de apparatuur die
daarvoor nodig is, is bijzonder duur. Zelf die investering doen, zou niet renderen. Bij IMO is die
infrastructurele omkadering wel aanwezig. Die stellen zij, samen met hun kennis en expertise ter
beschikking. Dat betekent een belangrijke meerwaarde voor onze productverbeteringen.”

CEO Wim Van Den Bossche:
“We hebben eind vorig jaar een nieuw trainingscenter opgericht waar onze dealers zichzelf en hun
medewerkers verder kunnen opleiden of verder bekwamen als ‘Profel Experts’. Docenten en
medewerkers van de hogeschool UCLL zullen helpen om die opleidingen invulling te geven.”

Ook ASAP zocht via haar Limburgs netwerk de samenwerking met een kennisinstelling op en klopte aan
bij Hogeschool PXL voor een innovatie en professionaliseringstraject inzake marketing & communicatie.

Renate Nelis, Marketing en communicatiemanager:
“Via een uitgebreid marktonderzoek bestudeerden we o.a. onze naamsbekendheid en de impact
van onze mediacampagnes. Zo leren we hoe we onze middelen nog efficiënter kunnen inzetten.
De samenwerking verliep enorm vlot en professioneel met als gevolg dat we samen ook een 2e
grootschalig onderzoekstraject opstartten naar het belang en de invulling van arbeidsvreugde bij
werknemers en zaakvoerders. We deden voor beide onderzoeken beroep op het expertisecentrum van
PXL dat op deze manier een verlengstuk werd van onze marketingafdeling.”

Ruben Peumans, CEO:
“De samenwerking met PXL heeft de interne kennis van ASAP versterkt. Via 1 aanspreekpunt kom je
terecht bij een uitgebreid netwerk van experts met kennis binnen verschillende vakgebieden. Dit
gecombineerd met een uitstekende procesbegeleiding zorgde voor een succesvolle samenwerking.”
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Meer info
http://www.uhasselt.be/Schakelfunctie-sectorinnovatie.html

Websites kennisinstellingen

http://www.uhasselt.be/techtransfer
http://www.pxl.be/onderzoek.html
https://www.ucll.be/onderzoek

Contact
Universiteit Hasselt
Elke Piessens
Directeur Tech Transfer Office
E: elke.piessens@uhasselt.be
Tel: +32 (0) 11 26 81 66
GSM: +32 (0) 486 29 54
08 Adres: Martelarenlaan
42 3500 HASSELT

