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Inleiding en probleemstelling

De beleidsmakers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(BHG) hebben zich ertoe verbonden tegen 2020 3 % van 
het gewestelijk bruto binnenlands product aan onderzoek 
en ontwikkeling (O&O) activiteiten te besteden. Moet 
het innovatiebeleid van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (BHG) gewestelijk georiënteerd zijn of moet het 
rekening houden met de functionele verbanden buiten 
het administratieve grondgebied: intergewestelijk en 
internationaal? De doelstelling van het project bestaat 
erin de positie van het BHG rond O&O en innovatie 
(OOI)  in kaart te brengen met behulp van bestaande en 
nieuwe indicatoren over de kennisbasis: O&O, publicaties, 
innovatie en octrooien. Die kennisbasis geeft het 
gewestelijk absorptievermogen van de belangrijkste spelers 
weer en benadrukt de openheid van het BHG in dit opzicht, 
wat leidt tot een uniek ‘Brussels’ innovatiesysteem.
 Het Brussels innovatiesysteem wordt benaderd vanuit 
het oogpunt van de functionele Brusselse agg lomeratie, 
d.w.z. het BHG en zijn hinterland. De bijzondere kenmerken 
van dit functionele innovatiesysteem worden duidelijk 
door ze te vergelijken met andere regio's (grote Belgische 
steden, districten, gewesten, Europese hoofdstedelijke 
gebieden). Die benadering biedt originele perspectieven en 
positievere visies op OOI in het BHG. In overeenstemming 
met het GIP worden beleidsconclusies geformuleerd om de 
effi ciency van (overheidsfi nanciering van) OOI in het BHG 
verder te versterken. 

2 Welk innovatiebeleid past in de specifi eke context 
van Brussel als metropool? 

Kernboodschappen 

 Breid de focus uit tot het functionele 
Brusselse innovatiesysteem buiten de 
administratieve grenzen van het BHG

 Verbeter de raamvoorwaarden 
voor kennisuitwisseling op het vlak 
van innovatie

 Versterk de samenwerking binnen 
het GIP in het algemeen en tussen het 
bedrijfsleven en de wetenschappelijke 
wereld in het bijzonder

 Ontwikkel beleidsinstrumenten 
die internationale GIP-
samenwerkingen stimuleren

 Verbeter de opvolging met meer 
gedetailleerde GIP-indicatoren
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Conclusie

 Ondernemingen in het BHG besteden veel 
innovatie uit aan derden. Zij doen minder beroep 
op externe publieke en private informatiebronnen 
en samenwerking voor innovatie.
 De aanwezigheid van publieke kennis in het 
BHG vertaalt zich niet in een intensieve interactie 
tussen wetenschap en bedrijfsleven, in termen van 
informatiebronnen en samenwerking voor innovatie.
 Ondanks het feit dat ze zich op een kruispunt 
van internationaal talent bevinden, werken de 
ondernemingen in het BHG niet intensiever samen 
op internationaal vlak met betrekking tot innovatie. 
Daarnaast doen ondernemingen niet meer beroep op 
de mogelijkheden die in het gewest worden geboden 
voor de uitwisseling van stilzwijgende kennis en voor 
interpersoonlijke interacties.
 In vergelijking met andere regio's, zoals de grote 
agg lomeraties in België en hoofdstedelijke gebieden in 
Europa, geeft het functionele Brussels innovatiesysteem, 
bestaande uit het BHG en zijn hinterland, een positiever 
beeld van het OOI-potentieel van het Gewest.
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Methodes, 
aanpak en resultaten

Er worden zes gegevensbronnen gebruikt 
om de input en output van het Brussels 
innovatiesysteem en zijn intra- en 
intergewestelijke relaties weer te geven, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
verschillende econometrische technieken
en benaderingen:

 Input: O&O-gegevens zijn afkomstig 
uit de tweejaarlijkse O&O bevraging voor 
het BHG.

 Input: publicatiegegevens (Scopus) 
bevatten 66 miljoen titels met meer 
dan 22.000 tijdschriften, 500 boekseries, 
34.000 individuele boekdelen en meer 
dan 138.000 niet-seriële boeken 
en andere.

 Output: de innovatie-enquête 
(Community Innovation Survey) geeft 
informatie over de innovatieactiviteiten 
van bedrijven in België.

 Output: octrooigegevens (PATSTAT) 
bevatten bibliografi sche en 
juridische informatie over 
Europese octrooidocumenten 
die wereldwijd in meer dan 100 
octrooibureaus zijn verleend.

 Kwalitatief: gegevens over 
kennisintensieve bedrijven via 15 semi-
gestructureerde interviews waarin de 
randvoorwaarden voor kennisuitwisseling 
in het BHG worden geschetst.

 Kwalitatief: een bevraging van alle 
particuliere OOI-spelers in het BHG met 
betrekking tot de wijze van interactie en 
het ruimtelijk bereik ervan voor een breed 
scala aan innovatieactiviteiten.

Al deze gegevens worden gebruikt om 
‘Brussel’ in verschillende confi guraties 
(BHG en functionele agg lomeratie) 
af te wegen ten opzichte van andere 
regio's, zoals grote agg lomeraties en 
andere gewesten in België, Europese 
hoofdstedelijke regio's, enz. Dit 
schetst een genuanceerder beeld van 
het BHG, anders dan bij het gebruik 
van één bepaalde indicator zoals de 
3 %-doelstelling. De analyses duiden 
op het belang om de relaties tussen 
OOI-spelers te verbeteren en in stand te 
houden, gezien hun positieve impact op 
de economische prestaties. 
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klanten, de geografi sche nabijheid van 
onderzoekspartners, de beschikbaarheid 
van tijdelijke plaatsen voor formele en 
informele ontmoetingen, specialisatie en 
diversifi catie op het gebied van HR-skills, 
en informele interpersoonlijke netwerken. 
Daarnaast zijn er onderligg ende factoren, 
zoals markt- en overheidsgerelateerde 
doelstellingen, toegang tot 
overheidsfi nanciering en mogelijkheden 
voor lobbyen, en openheid voor een 
multiculturele omgeving. Tot de relationele 
dimensies van het sociale kapitaal 
behoren onder meer het georganiseerd 
vertrouwen in termen van de neutrale 
positie van Brussel in België, op goodwill 
en vertrouwen gebaseerde intermenselijke 
banden en wederzijdse inbedding van 
bedrijven en processen met instellingen. 
Deze randvoorwaarden moeten verder 
worden bevorderd, ter ondersteuning 
van het beleid dat gericht is op 
slimme specialisatie.

3

Versterk de samenwerking rond O&O 
en innovatie (OOI) tussen het BHG en 
onderzoekspartners in het hinterland

Acties voor intergewestelijke samen-
werking, zoals gepresenteerd in het 
huidige Gewestelijke Innovatieplan, 
kunnen de kennisstromen voor innovatie 
versterken. In het bijzonder de interacties 
met het Brusselse hinterland verdienen 
bijzondere aandacht, gezien het 
beperkte aandeel van intergewestelijke 
samenwerking op het gebied van 
innovatie in Brussel. Het is nodig om de 
OOI-samenwerkingsovereenkomsten 

tussen private en publieke 
onderzoekspartners te bevorderen 
om de kennisstromen tussen het 
bedrijfsleven en de wetenschappelijke 
onderzoekscentra (hoger onderwijs 
en publieke onderzoekscentra) aan te 
moedigen. In dit kader is het Doctiris-
programma een goed initiatief, waarop 
verder moet worden ingezet. De 
functionele Brusselse agg lomeratie stelt 
het beeld van een sterke aanwezigheid 
van wetenschappelijke onderzoekscentra 
in Brussel enigszins bij, aangezien 
het in het hinterland van het BHG de 
private O&O actieve ondernemingen 
zijn die de overhand hebben. Dit is een 
pleidooi om de huidige acties in het 
Gewestelijk Innovatieplan te versterken 
om de uitwisseling van kennis tussen 
het hoger onderwijs en het bedrijfsleven 
te verbeteren, in de context van het 
functionele Brussels innovatiesysteem.

4

Ontwikkel beleidsinstrumenten die 
internationale O&O en innovatie 
(OOI) samenwerkingen stimuleren

Brussel is een aantrekkelijke locatie voor 
grote ondernemingen die inzetten op 
innovatie en voor ondernemingen die 
actief zijn in kennisintensieve zakelijke 
dienstverlening. Ondernemingen in 
Brussel besteden veel innovatie uit aan 
derden. Parallel daarmee doen ze minder 
beroep op externe publieke en privé-
informatiebronnen en samenwerking 
voor innovatie. De grote aanwezigheid 
van wetenschappelijke kennis in Brussel 
(voortgebracht door universiteiten, 

6 Welk innovatiebeleid past in de specifi eke context 
van Brussel als metropool? 

Beleidsaanbevelingen

1

Breid de focus rond O&O en innovatie 
(OOI) uit tot het functionele Brussels 
innovatiesysteem

De functionele Brusselse agg lomeratie, 
bestaande uit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (BHG) en zijn hinterland, geeft 
een vollediger beeld van de innovatie in 
wetenschappelijke en technologische 
specialisatiegebieden dan enkel binnen 
de administratieve grenzen van het 
BHG. De agg lomeratie belichaamt 
een regio die sterk is op het vlak van 
kennis, met een grote diversiteit aan 
economische en innovatieve activiteiten, 
zowel in de private als in de publieke 
sfeer. Vanuit dit perspectief zijn slimme 
specialisatiestrategieën in het BHG 
gepaster om de specialisatiegebieden van 
de functionele Brusselse agg lomeratie in 
kaart te brengen. Deze aanbeveling sluit 
aan bij een pleidooi om in het Gewestelijk 
Innovatieplan (GIP) verder in te zetten op 
het overstijgen van de administratieve en 
institutionele grenzen van het BHG en om 
de grensoverschrijdende innovatiesteun 
aan ondernemingen te versterken door de 
intergewestelijke innovatieprogramma's 
uit te breiden. Een nog grotere uitdaging 
voor het Brusselse innovatiebeleid 
bestaat erin om de schaarse publieke 
middelen ter ondersteuning van 
innovatie te optimaliseren en een 
evenwicht te vinden tussen een slim 
specialisatiebeleid en beleidslijnen die 

randvoorwaarden uitzetten voor een 
bredere en gediversifi eerdere groep van 
ondernemingen. In dit opzicht zijn de 
hoofdstedelijke gebieden in Europa een 
beter ijkpunt dan het Vlaamse Gewest 
en het Waalse Gewest, aangezien 
hoofdstedelijke regio's specifi eke 
bijzonderheden vertonen in termen van 
O&O-outputeffi ciëntie en de omvang van 
de O&O-input niet noodzakelijkerwijs 
positief gerelateerd is aan O&O-
outputeffi ciëntie.

2

Verbeter de randvoorwaarden voor 
kennis uitwisseling op het vlak van 
innovatie 

Ondanks de belangrijke positie van 
Brussel op het vlak van internationale 
confe renties en de mogelijkheden voor 
persoonlijke, incidentele ontmoet-
ingen op conferenties en via beroeps-
organisaties, doen ondernemingen in 
Brussel aan zienlijk minder beroep op 
deze informatiebronnen. Daarnaast is de 
samenwerking op het vlak van innovatie in 
de private sector relatief laag in het BHG.

Vooral voor kmo's in kennisintensieve 
zakelijke dienstverlening ligg en de 
sterke punten van Brussel in de 
mogelijkheden voor interpersoonlijke 
sociale nabijheid als grote drijfveer 
voor kennisuitwisseling. Belangrijke 
randvoorwaarden voor kennisuitwisseling 
zijn onder meer de toegankelijkheid voor 
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publieke onderzoekscentra, universitaire 
ziekenhuizen enz.) vertaalt zich niet 
in intensieve interactie, in termen van 
kennisbronnen en samenwerking, 
tussen de wetenschappelijke wereld 
en het bedrijfsleven met het oog op 
innovatieve activiteiten. Hoewel Brussel 
als draaischijf voor internationaal 
talent fungeert, werken innovatieve 
ondernemingen in Brussel niet 
intensiever samen op internationaal 
vlak. Ondernemingen in het Brusselse 
hinterland werken signifi cant meer 
samen met partners in de VS.

De onderzoeksresultaten tonen 
een positief en signifi cant effect op de 
productie van de onderneming wanneer 
ze betrokken zijn bij een octrooiactiviteit 
met particulieren. Het belangrijkste 
effect, in termen van productiegroei, 
doet zich echter voor wanneer O&O 
actieve ondernemingen betrokken zijn bij 
internationale samenwerkingsnetwerken 
met ondernemingen en particulieren. 
Dit sugg ereert dat een beleid dat 
O&O in ondernemingen in het BHG 
stimuleert en motiveert om gezamenlijk 
toegepaste overeenkomsten met 
buitenlandse particulieren aan te gaan, 
de productiegroei van een onderneming 
kan verhogen. In dit verband kunnen 
meer middelen worden toegewezen aan 
'contactpunten' om ondernemingen en 
wetenschappelijke onderzoekscentra te 
helpen bij het indienen van aanvragen 
voor deze programma's zoals H2020.

5

Verbeter de monitoring met 
gedetailleerder indicatoren

Er is nood aan meer gegevens rond 
innovatie en kennisuitwisseling op het 
gebied van innovatie, aangepast aan de 
specifi eke kenmerken van het Brussels 
innovatiesysteem. De belangrijkste bron 
van informatie over innovatieactiviteiten 
in het bedrijfsleven, de innovatie-enquête 
(Community Innovation Survey), mist 
belangrijke details om als basis te dienen 
voor een goed geïnformeerd beleid. 
De belangrijkste reden hiervoor is een 
te breed meetniveau van innovatie-
indicatoren (de binaire meting van de 
aanwezigheid van kennisuitwisseling 
laat weinig ruimte voor nuances over 
het belang ervan; het aantal partners 
is onbekend). Ook de geografi sche 
dimensie van de interacties met andere 
regio's in België ontbreekt voor een 
groot aantal gegevens rond innovatie 
(de recentste innovatie-enquête werd al 
aangepast op basis van deze inzichten). 
Hetzelfde kan worden opgemerkt voor 
de O&O-enquêtes (zowel voor private 
als publieke onderzoekpartners). 
Daarnaast is ook de publicatie van een 
regelmatig en systematisch scorebord 
rond de activiteiten op het gebied 
van octrooien en wetenschappelijke 
publicaties wenselijk. Gezien het belang 
van kennisstromen voor innovatie, en van 
innovatie voor gewestelijke ontwikkeling, 
verdienen deze indicatoren een 
prominentere plaats in de monitoring van 
het Gewestelijk Innovatieplan.
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