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*Een onderzoek

*Een strategisch doel: stedelijke 
veerkracht

*Een onderzoeksbenadering: 
onderzoek in co-creatie

Het programma 
'Co-Creation'



Een onderzoek * Missie van Innoviris

* Financieringskader

https://innoviris.brussels/nl/wetgeving



Een strategisch 
doel: de 
stedelijke 
veerkracht

* Een onderzoek naar het vermogen van de stad om te 
co-evolueren en zich te transformeren na een 
crisis/schok/ineenstorting/ingrijpende wijziging van onze 
omgeving.

Het systeem 

veranderen of 

ons 

aanpassen?

De 

mogelijkheid 

overwegen dat 

de botsing 

meer dan 

waarschijnlijk is

Toegeven dat 

het niet zo 

goed gaat.

Van een 

antropocentrische 

innovatie naar een 

co-evolutieve 

transformatie

Beseffen dat we te 

ver zijn gegaan

Wat zet ons aan tot 

verandering?

Onderschat de link 

tussen emotie-actie 

niet.

We moeten stoppen met ons te 

verzetten en ons op te sluiten 

om onszelf te beschermen



* vanuit een perspectief van socio-
ecologische duurzaamheid. 

Een strategisch 
doel: de stedelijke 
veerkracht



We fund your future

Een 
onderzoeksbenadering

* Het gebruik van onderzoeksresultaten verhogen en versnellen de 
impact van de projecten 

* Een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de personen die direct 
betrokken zijn bij de transformatie. 

* Creëren van een onderzoekscultuur binnen de civiele en 
institutionele sector.

* Ondersteuning van onderzoek dat gecontextualiseerd is en 
verankerd in de stad.

* Opvattingen en actoren van onderzoek verruimen

* Systemische kennis produceren die overeenstemt met de complexe 
aard van de maatschappelijke problemen die worden aangepakt 
(transdisciplinariteit van kennis en complexiteit van de werkelijkheid).



Enkele
getuigenissen: 
https://vimeo.com/3
42234546

* Overheidsinstantie

* “We zouden deze resultaten nooit zelf gevonden
hebben. En ze zullen gemakkelijker aanvaard
worden

* “dit gaat de relatie tussen de stad en haar
inwoners verbeteren”

* “Zonder het project zouden we ons nooit 
betrokken voelen”

* Burger

* “Iedereen heeft iets bij te dragen aan de 
samenleving waarin we leven"

* “het zal sneller gaan”

* “Eindelijk mogen we onze mening geven”

* “We zullen in staat zijn om zaken te veranderen
in het Gewest die voordien niet mogelijk waren”

* “Wij bestaan!”

* Academische onderzoeker

* “We herverdelen de kaarten en zien welke kennis
we moeten gebruiken”

* “Onderzoek voeren wordt opnieuw nuttig”

https://vimeo.com/342234546
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PETAL

COMMONING

BZW

CAVEAT

Mutualisons

Adzhis

https://www.cocreate.brussels/

ARBRES

https://www.cocreate.brussels/
https://www.cocreate.brussels/






Ontvankelijkheid * kleine en middelgrote ondernemingen met een 
maatschappelijke of een exploitatiezetel in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

* non-profitorganisaties met een maatschappelijke 
zetel of een exploitatiezetel in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest;

* onderzoeksinstellingen (universiteiten, 
hogescholen en collectieve onderzoekscentra) met 
een maatschappelijke of een exploitatiezetel in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

* de gewestelijke en gemeentelijke 
administratieve overheden van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.



We fund your future

Financieringspercentage Financierings-

percentage t.o.v. 

budget 

Opzet

Financierings-

percentage t.o.v. 

budget 

Full proposal

Zeer kleine onderneming

/ kleine onderneming

100%
in het kader van de ‘de-

minimisregel‘➔ de totale 

minimissteun niet overschrijdt het 

maximum bedrag van 200.000 

euro voor een periode van 3 

boekjaren

80 %

Middelgrote onderneming 100%
in het kader van de ‘de-

minimisregel‘➔ de totale 

minimissteun niet overschrijdt het 

maximum bedrag van 200.000 

euro voor een periode van 3 

boekjaren

75 %

Onderneming



Financierings-
percentage t.o.v. 

budget 
Opzet

Financierings-

percentage t.o.v. 

budget 

Full proposal

100% 100%

Onderzoeksinstellingen



We fund your future
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VZW

Aard van de activiteit van 

de vzw die een impact 

ondervindt van het project 

Financierings-percentage t.o.v. 
budget 
Opzet

Financierings-percentage t.o.v. 

budget 

Full proposal
De activiteit wordt niet 

beschouwd als een

economische activiteit

100% 100%

De activiteit wordt

beschouwd als een

economische activiteit

➔ onderneming

Kleine vzw

100%

in het kader van de ‘de-minimisregel‘➔ de totale 

minimissteun niet overschrijdt het maximum bedrag 

van 200.000 euro voor een periode van 3 boekjaren 80%

Middelgrote vzw

100%

in het kader van de ‘de-minimisregel‘➔ de totale 

minimissteun niet overschrijdt het maximum bedrag 

van 200.000 euro voor een periode van 3 boekjaren 75%



We fund your future

Administratieve 
overheden

Aard van de activiteit van de administratieve 

overheid die een impact ondervindt van het project 
Financierings-

percentage t.o.v. budget 
Opzet

Financierings-

percentage t.o.v. 

budget 

Full proposal
De activiteit wordt niet beschouwd als een

economische activiteit 100% 100%
De activiteit wordt beschouwd als een economische 

activiteit, maar ze is niet los te koppelen van haar 

prerogatieven van openbaar gezag.
100% 100%

De activiteit wordt beschouwd als een 

economische activiteit die kan worden 

losgekoppeld van haar prerogatieven van openbaar 

gezag.

➔ onderneming

Kleine administratieve overheid

100%

in het kader van de ‘de-

minimisregel‘➔ de totale 

minimissteun niet overschrijdt het 

maximum bedrag van 200.000 euro 

voor een periode van 3 boekjaren 80%

Middelgrote administratieve overheid

100%

in het kader van de ‘de-

minimisregel‘➔ de totale 

minimissteun niet overschrijdt het 

maximum bedrag van 200.000 euro 

voor een periode van 3 boekjaren 75%
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Nuttige links * FORUM: https://innoviris.forumactif.com/f1-faq-
co-creation

* Steuncentrum: Confluences: 
https://www.confluences.eu/nos-references/

* Co-creation Projects. 
https://www.cocreate.brussels/nl/home/ 

* Wil je een onderzoek of een innovatief project laten 
uitvoeren?: https://www.research2b.be/nl/ 

* Enkele getuigenissen: https://vimeo.com/342234546

https://innoviris.forumactif.com/f1-faq-co-creation
https://www.confluences.eu/nos-references/
https://www.confluences.eu/nos-references/
https://www.cocreate.brussels/
https://www.research2b.brussels/
https://vimeo.com/342234546


Informatie en 
contact

xhulhoven@innoviris.brussels

https://innoviris.brussels/nl/co-creation

https://innoviris.forumactif.com/f1-faq-co-creation

FORUM

https://innoviris.brussels/fr/co-creation
https://innoviris.forumactif.com/f1-faq-co-creation

