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IWT 

Missie 

 Aanbod 

 

TETRA 

 Projectkenmerken 

 RollenTETRA 

 

Gebruikersgroep 

Overzicht 

IWT : missie 

IWT,  

het agentschap voor innovatie van de Vlaamse overheid,  
 

Stimuleert  

door financiële steun, advies en coördinatie,  
 

Kennisopbouw  

in bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheid en overige 
organisaties, 
 

Voor meer innovatie,  

meer nieuwe producten, processen, diensten en concepten,  
 

Met toegevoegde economische en maatschappelijke 
waarde. 
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IWT : aanbod 

subsidies advies en begeleiding 

O&O-bedrijfsprojecten , 
SPRINT en kmo-programma 

SBO  

overheid 

VIS en inter-
mediairen 

Onderzoeks-
instellingen  

bedrijven 

TETRA  
land-
bouw  

personen innovatie-
mandaat  

Baekeland 
mandaat  

doct. 
beurs  

VIS-trajecten 

TBM  

Enterprise 
Europe 

Network 

niet 
specifiek 

plat-
formen 

door-
lichting 
EFRO 

studies 

Beheer en coördinatie 
van initiatieven van de 

Vlaamse Regering 
(proeftuinen, 

competentiepolen, ..° 

Innovatie
-centra 

innovatief aanbesteden 

Info-
loket 

VIN 

Interna-
tionale 

program
-ma’s  

subsidies 

advies 

beleids-
advies 

TETRA 
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 Stimuleren van kennisoverdracht 

 Brugfunctie tussen basisonderzoek en 
toepassingen  

 

 

Hogescholen en Universiteiten 

 

Bedrijven en Socialprofitorganisaties 
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TETRA : projectkenmerken 

Projectaanvragers: 

 Hogescholen en universiteiten (en onderzoeksorganisaties) 

  

Doelgroep: 

 Ruime groep van Vlaamse ondernemingen 

 !niet-R&D intensieve kmo’s en ondernemingen uit social profit 

 7 

 8 

TETRA : projectkenmerken 

Innovatief concept 

 potentieel tot innovatie bij ondernemingen uit de doelgroep 

 

Bestaande kennis overdragen 
 technologie-aanbod of state-of-the-art kennis beschikbaar uit 

wetenschappelijk onderzoek 

 op maat van absorptiecapaciteit van de doelgroep 

 

Economische impact in Vlaanderen ! 

 potentieel tot duurzame tewerkstelling en/of investeringen bij 
ondernemingen in Vlaanderen 

 

Impact op het hoger onderwijs! 

 overdracht van kennis tijdens en na het project via het hoger 
onderwijs 
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TETRA : projectkenmerken 

Basisonderzoek 

  

Innovatief 
Toepassings
gericht 
onderzoek 

Demonstratie  

Nieuwe 
producten,  

processen, 

diensten 

 

Onderwijs  

 

 

= TETRA project  

= voor TETRA  project 

= na TETRA project 
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TETRA : rollen 

 

Hogeschool of Universiteit als Gatekeeper/Technologywatch  

 

verzamelen van diverse vragen en problemen van 
bedrijven en zoeken naar een gemene deler om een project 
op te zetten dat een globaal antwoord kan geven  

 

ontdekken van opportuniteiten en dit presenteren en 
vertalen in applicaties voor bedrijven en organisaties zodat ze 
er zelf mee kunnen experimenteren   
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TETRA : rollen 

 

 

 

Vlaamse ondernemingen 

 

Het project is collectief: de resultaten zijn nuttig voor een 
grote groep van Vlaamse ondernemingen, de betrokken 
bedrijven en socialprofitorganisaties zouden het project 
waarschijnlijk niet alleen (kunnen) uitvoeren 

Er is een actieve participatie van toekomstige gebruikers 
in het project 

De toekomstige gebruikers betalen mee aan de 
projectkost  
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TETRA: rollen 

 

 

 

IWT 

 

Subsidieert het project (tot 92,5%) 

Verlaagt hiermee het risico voor de Vlaamse 
ondernemingen 

Bewaakt de (collectieve) doelstellingen 

Bewaakt de goede uitvoering  

Analyseert op basis van resultaten om het programma al 
dan niet bij te sturen 
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TETRA : rollen 

Hogeschool, universiteit en onderzoeksorganisatie verkrijgen 
samen de rechten op de projectresultaten 

Projectresultaten zijn beschikbaar voor elke onderneming in 
Europa, op gelijke basis 

Projectresultaten kunnen nooit exclusief overgedragen 
worden (ook niet ten dele, niet aan leden van de 
gebruikersgroep of een aangesloten VIS en ook niet aan 
spin-off van hogeschool of universiteit !) 

Transfer van (verkoopbare) projectresultaten na afloop van 
het project gebeurt via marktconforme vergoeding (de reeds 
betaalde bijdrage, cash en via participatie, kan afgetrokken 
worden van deze marktconforme vergoeding), andere 
projectresultaten moeten breed verspreid worden (website, 
publicaties, seminaries, …) 

Er is geen exclusieve overdracht mogelijk (niet naar een 
type onderneming, niet naar geografische lokatie, niet in 
tijd, …) 
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Gebruikersgroep : wie 

= Bedrijven of Socialprofitorganisaties als 'representatie' van 
de brede doelgroep van de projectresultaten + 
Wetenschappelijke Peters en/of Valorisatiepeters  

 
 alle soorten bedrijven en organisaties kunnen deelnemen: 

kleine, grote, binnenlands, buitenlands 

 

 moet een goede weerspiegeling zijn van de uiteindelijke 
doelgroep 

 

 Instapmogelijkheden, ook als het project reeds gestart is 

 

 Engageren zich voor cofinanciering (ook als het project gestart 
is) 
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Gebruikersgroep : rol 

Bevestigen valorisatiepotentieel van het project voor hun 
bedrijf of organisatie via cofinanciering en valorisatie-intenties 

 

Ondersteunen projectaanvragers  

 bij het opmaken van de aanvraag; werkplan; … 

 Nemen actief deel aan gebruikersgroep  

 Hebben een actieve rol bij valorisatie-activiteiten  

 

Zijn een klankbord voor de projectuitvoerders 

 

Verwerven kennis tijdens het project en zorgen dat 
projectresultaten achteraf nuttig kunnen ingezet worden in 
hun onderneming of een andere onderneming 
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Gebruikersgroep : activiteiten 

De projectleider organiseert regelmatig gebruikersgroep 
vergaderingen. Vorm, frequentie en lokatie is vrij en af te 
spreken met de leden van de gebruikersgroep. IWT gaat ervan 
uit dat er minstens 2 keer per jaar een ‘samenkomst’ is 

De vergadering wordt tijdig aangekondigd, inclusief agenda. 
Na afloop van de vergadering is er een (kort) verslag 

IWT wordt uitgenodigd en volgt het projectverloop op door af 
en toe deel te nemen aan een vergadering, workshop of 
seminarie en door het lezen van de verslaggeving en via het 
consulteren van de ‘gebruikers poll’ (zie verder) 

Het is mogelijk dat sommige leden van de gebruikersgroep 
(nog) actiever zijn en effectief taken uitvoeren via de 
casestudies en workshops 
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Gebruikersgroep : cofinanciering 

De projectbegroting dekt de kosten van loon (onderzoekers) en 
werking 

 IWT betaalt maximum 92,5% van deze begroting, de projectleider 
moet ervoor zorgen dat de begroting klopt en alle kosten gefinancierd 
worden door het inzamelen van gelden uit de gebruikersgroep 

 

Deze gelden kunnen enkel afkomstig zijn van private financiering, 
andere publieke financiering moet in principe in mindering gebracht 
worden van de subsidie (of wordt beschouwd als een extra inkomst) 

Bijdragen in natura kunnen niet. Er kan wel voorzien worden dat een 
bepaalde werkingskost (onderaanneming of verbruiksgoederen) 
betaald wordt door één van de leden van de gebruikersgroep als 
cofinanciering. Hiervoor is er een boekhoudkundige tracking nodig, 
zowel bij de projectuitvoerders als bij het lid-onderneming. Bij 
voorkeur via facturatie (incl. BTW!).  

Bijdragen zijn enkel geldig als ze van een lid van de gebruikersgroep 
komen 

 

 

 

 

 18 

Gebruikersgroep : reglement van orde 

IWT voorziet een standaard document dat de ‘rechten en 
plichten’ van de leden van de gebruikersgroep t.o.v. de 
projectuitvoerders regelt 

Dit document moet getekend worden door elk lid van de 
gebruikersgroep, in principe voordat er deelgenomen wordt 
aan de vergaderingen 
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Gebruikersgroep : gebruikerspoll 

Projectuitvoerders en gebruikers aanmoedigen om het 
projectverloop gestructureerd en actief  ZELF op te volgen. 

 

Belangrijke opvolg informatie voor IWT: 

 Risico-inschatting van het projectverloop (geeft aan in 
welke mate er actie van IWT nodig is) op basis van  

 Aantal ondernemingen dat effectief deelneemt aan de 
vergaderingen 

 Hun appreciatie van het projectverloop 

 Hun appreciatie van de valorisatiemogelijkheden van de 
resultaten 

 Portfolio-analyse en/of  latere evaluaties op 

programmaniveau 

 Informatie die nodig is voor de rapportering over de 
werking van IWT (beheersovereenkomst met de Vlaamse 
overheid) 
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Gebruikersgroep : gebruikerspoll 

 Doelgroepleden krijgen na iedere gebruikersgroepvergadering een 
mail met link naar Gebruikers Poll 

  5 vragen (meerkeuze) 

1. In welke mate is het onderwerp van het project nog steeds relevant 
voor uw onderneming? 

2. Hoe scoort u het projectverloop en  de tot nu toe behaalde 
projectresultaten in functie van de te bereiken doelstellingen?  

3. Hoe tevreden bent u over de ruimte voor interactie en sturing door 
de ondernemingen (gebruikers) binnen het project? 

4. Hoe tevreden bent u met de behandelde punten in de 
gebruikersgroepvergaderingen?  

5. Hoe hoog scoort u de (mogelijke) toepassing van concrete, bruikbare 
resultaten bij uw eigen onderneming (of uw ledenbedrijven) op korte 
termijn? 
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Contact 

 

 

 

 

Filip Van Isacker 

fvi@iwt.be 

www.iwt.be 

 

 

 
 

 

agentschap voor Innovatie 

door Wetenschap en Technologie 

agentschap voor Innovatie 

door Wetenschap en Technologie 

Innovatie in Vlaanderen 
Wat kan het IWT voor u doen? 

mailto:fvi@iwt.be
http://www.iwt.be/


12 

O&O-bedrijfs-
projecten 

& ICON 
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onderzoek ontwikkeling engineering 

IWT subsidies voor innovatie 

ideeën-
generatie 

bedrijfstype 

O&O-H-
studies 

kmo-
innovatie-
projecten 

kmo 

grote 
onderneming  
(of kmo met groot 

project) 

technologieverkenning 

fase van innovatie 

haalbaar-
heidsstudie 

financiële steun voor bedrijven 

projectkost 

€ 10.000 

€ 100.000 

€ 1.000.000 

B
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ke
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n
d

 
m

an
d
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en

 

kmo-haalbaarheid-
studies 
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meer informatie 

 

 

• via het VIN-netwerk : zie www.innovatienetwerk.be 

 

• op onze website : www.iwt.be onder ‘subsidies’ 

 

• Kijk ook eens naar : http://www.iwt.be/nieuws/cases 

 

 

• rechtstreeks bij het IWT : voorbespreking (IWT-
bedrijfsprojecten@iwt.be of kmo.programma@iwt.be ) 

 

 

 

 
 

 

http://www.innovatienetwerk.be/
http://www.iwt.be/
http://www.iwt.be/nieuws/cases
mailto:IWT-bedrijfsprojecten@iwt.be
mailto:IWT-bedrijfsprojecten@iwt.be
mailto:IWT-bedrijfsprojecten@iwt.be
mailto:kmo.programma@iwt.be
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Koning Albert II-laan 35, bus 16 

B-1030 Brussel 

Tel.: +32 (0)2 432 42 00 

Fax.: +32 (0)2 432 43 99 

E-mail: info@iwt.be 

www.iwt.be 

agentschap voor Innovatie 

door Wetenschap en Technologie 

 


