
Vernieuwingen in de praktijk

Universiteiten en hogescholen krijgen vanuit over-
heden, het middenveld en de economische wereld in 
toenemende mate de vraag om op een directe ma-
nier bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkeling 

en vooruitgang. Als centra van innovatie en onafhankelijke 
kennisinstellingen vervullen ze een sleutelrol in de kennis-
economie, en helpen ze in het formuleren van antwoorden 
op complexe, maatschappelijke vraagstukken. Vooral de 
overheid verwacht van deels publiekelijk gefinancierde 
instellingen meer verantwoording en een directere maat-
schappelijke return. Met als gevolg dat universiteiten en 
hogescholen zich meer zijn gaan toeleggen op hun dienst-
verlenende activiteiten. 
Binnen dit debat neemt valorisatie van wetenschappelijk 
onderzoek een belangrijke plaats in. Ze is een (deels op-
gelegde) strategische doelstelling binnen elke Vlaamse 
universiteit en ook pertinent aanwezig in aanverwante 
beleidsniveaus. Zowel het publieke debat als de wetenschap-
pelijke literatuur geven aan valorisatie in hoofdzaak een 
economisch invulling. Ook het specifieke instrumentarium 
van de Vlaamse Overheid ter financiering en ondersteu-
ning van valorisatie is grotendeels gericht op een meetbare 
economische return. Doorgaans wordt over valorisatie ge-
sproken in termen van technologieoverdracht, patenten en 
spin-offs. Hiervan getuigen onder andere de TTO’s (Tech-
nology Transfer Offices) aan de vijf Vlaamse universiteiten1. 

Daardoor blijven niet-economische vormen van valorisatie 
onderbelicht en bijgevolg onderbenut, en is onze kennis 
over de effectieve valorisatie-ervaring van onderzoekers in 
Vlaanderen onvolledig.
Hier presenteren wij enkele conclusies uit een onderzoek 
naar de betrokkenheid bij en perceptie van valorisatie. Deze 
enquête vormde een onderdeel van een onderzoeksproject 
dat peilde naar de brede impact van het hoger onderwijs in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest2, uitgevoerd op initiatief 
van het Brussels Studies Institute (BSI) via financiering van 
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de Université Libre de Bruxelles (ULB), de Vrije Universi-
teit Brussel (VUB) en de Université Saint-Louis–Bruxelles 
(USL-B). 
Om zicht te krijgen op de bredere maatschappelijke impact 
van het hoger onderwijs was de aandacht niet enkel gericht 
op de traditionele kerntaken van kennisinstellingen maar 
ook op de interactie en kennisuitwisseling tussen enerzijds 
universiteiten en hogescholen en anderzijds andere maat-
schappelijke sectoren. Dit laatste gebeurde aan de hand van 
de vermelde enquête en via diepte-interviews met een aantal 
maatschappelijke stakeholders.

Actieve betrokkenheid

De enquête vond plaats in de periode januari-maart 2014 
via een online bevraging bij het academisch personeel 
(personeelsleden met een onderzoeksopdracht), werkzaam 
in instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 
wat volgt gaan we enkel in op de (bruikbare) respons van 
academici verbonden aan de drie financierende instellingen 
(727 respondenten). Onder hen was 5 procent eveneens 
verbonden aan een Brusselse hogeschool, school of arts, de 
Université Catholique de Louvain (UCL) of de Katholieke 
Universiteit Leuven (KUL). Een meerderheid van de respon-
denten (52 procent) behoorde tot de ‘sociale en humane we-
tenschappen’, gevolgd door ‘exacte wetenschappen en toe-
gepaste wetenschappen algemeen’ (33 procent), ‘medische 
wetenschappen’ (18 procent) en andere (2 procent). Van de 
respondenten had 49 procent het statuut van zelfstandig 
academisch personeel (ZAP)3.  Van de respondenten woont 
47 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De enquête peilde de actieve betrokkenheid van onderzoe-
kers bij onderzoeksprojecten met een valorisatiecomponent, 
naar de ervaring met publiek engagement die gelinkt kan 
worden aan academische expertise en naar de algemene 

perceptie over deze twee elementen. ‘Valorisatie’ valt breed 
te interpreteren, maar verwees in de enquête naar het 
‘omzetten en/of bruikbaar maken van academische kennis 
voor niet-wetenschappelijke derden’ –  een omschrijving 
die werd overgenomen van de Adviesraad voor het Weten-
schaps- en Technologiebeleid (AWT)4 en die ook gebruikt 
werd door de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie 
(VRWI)5. Hier behandelen we enkel het aspect valorisatie en 
gaat we niet in op publiek engagement6.
Het begrip valorisatie werd verder opgesplitst in economi-
sche, commerciële en/of financiële valorisatie enerzijds en 
sociale valorisatie anderzijds7. Economische valorisatie werd 
omschreven als het proces waarbij onderzoek zich richt op 
de commercialisering van een product of op het verkrijgen 
van een economische en/of financiële meerwaarde. Sociale 
valorisatie werd omschreven als alle andere mogelijke vor-
men van valorisatie waarbij een sociale (maatschappelijke) 
meerwaarde wordt beoogd, wordt geprobeerd om, op basis 
van het onderzoek, een toegevoegde sociale waarde te cre-
eren. Mengvormen zijn uiteraard mogelijk maar het is het 
beoogde doel van de activiteit die richtinggevend is voor 
toewijzing tot de ene dan wel de andere valorisatievorm.
Economische valorisatieactiviteiten kunnen een consultancy-
opdracht, een training of vormingsactiviteit, de ontwikkeling 
van een commercieel product, een octrooi- of patentaanvraag 
of de opstart van een spin-off zijn. Voorbeelden van sociale 
valorisatieactiviteiten zijn: het schrijven van een boek voor 
een groot publiek, van een artikel in een populair tijdschrift, 
het actief deelnemen aan een media-evenement, het ont-
wikkelen van lesmateriaal voor het secundair of hoger on-
derwijs, het organiseren van of deelnemen aan congressen, 
studiedagen of seminaries voor belangstellenden buiten de 
academische wereld, het geven van lezingen of workshops 
voor belangstellenden en adviesverlening.

Kapitaalkrachtige partners

Bij de peiling naar de concrete betrokkenheid bij projecten 
met een (al dan niet grote) valorisatiecomponent werd een 
opsplitsing gemaakt tussen betrokkenheid als promotor 
(begeleider van de onderzoeker) enerzijds en als onderzoe-
ker anderzijds. Telkens werd er ingegaan op onder meer het 
aantal projecten, het soort activiteiten, de financieringskana-
len, en op de thematische en geografische link met Brussel. 
Betrokkenheid verwees naar minstens één onderzoeks-
project maar kon dus ook meerdere projecten impliceren. 
Uit de analyse blijkt dat 49 procent van de respondenten 
ervaring heeft met valorisatie van onderzoeksresultaten. Van 
de respondenten is 25 procent als onderzoeker betrokken 
geweest bij onderzoek met een valorisatiecomponent, 7 
procent als promotor en 17 procent als onderzoeker én als 
promotor. Van de respondenten heeft 29 procent ervaring 
met sociale valorisatie, 11 procent met economische valorisa-
tie en 10 procent met beide valorisatievormen.
Onderzoek met een economische valorisatiecomponent 
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werd het vaakst gefinancierd via contractonderzoek met de 
private sector, contractonderzoek met de publieke sector, 
Europese financiering, Innoviris en het IWT (Innovatie 
door Wetenschap en Technologie)8. Voor onderzoek met een 
sociale valorisatiecomponent waren Europese financiering 
en contractonderzoek met de publieke sector de belangrijk-
ste financieringskanalen. Net zoals bleek uit de bovenge-
noemde studie van het VRWI, was contractonderzoek voor 
beide valorisatievormen een belangrijk financieringskanaal. 
Terwijl dit bij economische valorisatie vooral met private, 
kapitaalkrachtige partners werd afgesloten, vormden publie-
ke instellingen en non-profitorganisaties favoriete partners 
bij sociale valorisatie. Dit uitte zich evenwel niet in een 
lagere betrokkenheid bij sociale valorisatie.
Vaak toegepaste economische valorisatieactiviteiten waren 
een consultancyopdracht, de organisatie van een training of 
vormingsactiviteit of de ontwikkeling van een commercieel 
product. Het aanvragen van octrooien of patenten en het 
opstarten van spin-offs werden minder genoemd. De meest 
frequente sociale valorisatieactiviteiten waren dan weer het 
organiseren van of deelnemen aan congressen, studieda-
gen, of seminaries voor belangstellenden buiten de acade-
mische wereld, het geven van lezingen of workshops voor 
belangstellenden, het schrijven van artikels in een populair 
tijdschrift en adviesverlening. Deze activiteiten sluiten meer 
aan bij klassieke wetenschappelijke activiteiten.

Tabel 1 De meest frequent aangehaalde activiteiten per 
valorisatievorm

Sociale valorisatie Economische valorisatie

1 Actief deelnemen aan een 
congres/studiedag/seminarie/
debat voor belangstellenden 
buiten de academische wereld

1 Consutancy-opdracht

2 Geven van lezingen/workshops 
voor belangstellenden

2 Training of 
vormingsactiviteit 
organiseren

3 Organiseren van een congres/
studiedag/seminarie/debat 
voor belangstellenden buiten 
de academische wereld

3 Commercieel product 
ontwikkelen

4 Schrijven van een boek of van 
een artikel in een populair 
tijdschrift

5 Adviesverlening   

Aan de respondenten werd eveneens gevraagd te vermel-
den binnen welk domein ze werkzaam zijn: in de humane 
en sociale wetenschappen, in de exacte wetenschappen en 
toegepaste wetenschappen, in de medische wetenschappen, 
of in een ander domein. Tussen de verschillende domeinen 
bleken geen grote verschillen te zijn in de algemene betrok-
kenheid bij valorisatie (dit varieerde tussen de 46 procent 
en 54 procent), maar wel wat betreft de meest gebruikte 

valorisatievormen. Onderzoekers of promotoren binnen de 
humane en sociale wetenschappen waren eerder betrokken 
bij sociale valorisatie (39 procent) dan bij economische va-
lorisatie (4 procent). Van hen had 11 procent ervaring met 
beide vormen van valorisatie. Wanneer academici uit de 
exacte wetenschappen en toegepaste wetenschappen valo-
riseerden, primeerde economische valorisatie (21 procent) 
op sociale valorisatie (15 procent), terwijl 11 procent ervaring 
had met beide vormen. In het geval van de medische we-
tenschappen bedragen deze percentages respectievelijk 26, 
13 en 7 procent. Of deze correlatie verband houdt met de 
thematische oriëntering van het onderzoek dan wel met de 
ondersteuningsmechanismen voor valorisatie is op basis 
van dit onderzoek moeilijk vast te stellen.

Maatschappelijke motieven

Via algemene stellingen peilden we ook naar de perceptie 
over valorisatie. Er werd onder meer ingegaan op het belang 
van valorisatie en op motieven en belemmeringen om al 
dan niet aan valorisatie te doen. Van de respondenten die 
aan valorisatie doen, verklaarde 54 procent zich akkoord of 
eerder (grotendeels) akkoord met de stelling dat elke onder-
zoeker aan valorisatie moet doen en ging 62 procent (eer-
der) akkoord met de stelling dat onderzoekers vrij zijn om 
al dan niet met valorisatie bezig te zijn. Voor de responden-
ten die niet aan valorisatie doen, bedragen deze percentages 
respectievelijk 37 en 70 procent. Respondenten die ervaring 
hebben met valorisatie halen maatschappelijke motieven 
(academisch onderzoek toegankelijk maken voor een breder 
publiek) en persoonlijke motieven (stimulerend om eigen 
onderzoek gevaloriseerd te zien) als belangrijkste redenen 
aan om zelf aan valorisatie te doen. Netwerkmogelijkheden 
en professionele redenen speelden minder mee.

Volgens de respondenten met valorisatie-ervaring staat een 
aantal belemmeringen concrete valorisatie in de weg. Ge-
brek aan tijd door andere academische verplichtingen (85 
procent), onvoldoende (aangepaste) financieringskanalen 
voor valorisatie (64 procent), gebrek aan waardering in be-
oordelings- en allocatiemechanismen (60 procent), gebrek 
aan stimulans door de instelling (54 procent) en gebrek 
aan voldoende valorisatiekennis (47 procent) noemden ze 
het vaakst. Bij respondenten die (nog) niet betrokken zijn 
geweest bij valorisatie was naast het gebrek aan tijd (71 pro-
cent), aan financiering (57 procent) en aan valorisatiekennis 
(59 procent) ook de vrees om onderzoeksautonomie te ver-
liezen een factor (55 procent). Gebrek aan beoordelings- en 
allocatiemechanismen ervoer deze groep veel minder als 
belemmerend (35 procent). Dit is op zichzelf een interessant 
gegeven. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat je het 
gebrek aan (h)erkenning van valorisatieactiviteiten binnen 
de instellingen pas ervaart nadat je effectief betrokken bent 
geweest bij valorisatie.
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Een laatste interessante bevinding houdt verband met 
het belang van betrokkenheid bij valorisatie in het begin 
van de loopbaan. Een focus op de respondenten met een 
ZAP-statuut leert dat zij, als zij als onderzoeker ervaring 
hadden met valorisatie, 64 procent dit ook als promotor van 
onderzoek aangaf. Van de ZAP’ers die als onderzoeker geen 
ervaring hadden met valorisatie, gaf slechts 24 procent aan 
wel als promotor aan valorisatie te hebben gedaan. Betrok-
kenheid bij valorisatie als onderzoeker gaat dus samen met 
een hogere betrokkenheid als promotor van onderzoek. De 
keuze voor of ervaring met valorisatie in het begin van de 
loopbaan lijkt invloed te hebben op de betrokkenheid bij 
valorisatie in de rest van de carrière. 

Tijdgebrek

De enquête beoogde om kwantitatieve data te verzamelen 
over de eigenlijke betrokkenheid bij en perceptie over zowel 
economische als sociale valorisatie. De cijfers wijzen uit 
dat academici gemiddeld meer betrokken zijn bij sociale 
valorisatie dan bij economische valorisatie. Vooral acade-
mici werkzaam in de humane en sociale wetenschappen 
hebben substantieel meer ervaring met sociale valorisatie. 
Het Vlaamse en Brusselse financieringsinstrumentarium 
en de ondersteuningsstructuren binnen de hogeronder-
wijsinstellingen zijn evenwel sterk gericht op economische 
valorisatieactiviteiten. De TTO’s bijvoorbeeld faciliteren in 
hoofdzaak technologische innovatie, technologieoverdracht 
en contractonderzoek (wat ook hun decretale opdracht is). 
In dit opzicht zou je trouwens verwachten dat het aanvragen 
van octrooien en patenten en het opstarten van spin-offs in 
de enquête vaker als economische valorisatieactiviteit aange-
haald zouden zijn.
In Vlaanderen wordt sociale valorisatie niet meegenomen 
in de betoelaging van de hogeronderwijsinstellingen, maar 
onderzoekers en promotoren van onderzoek hebben er wel 
degelijk ervaring mee. De enquête wijst erop dat er een heel 
veld aan valorisatieactiviteiten is waarvoor geen omkadering 
bestaat. Er zijn vooralsnog weinig of geen mechanismen 
ter ondersteuning en financiering van sociale valorisatie. 
Gebrek aan tijd is volgens een groot deel van de onderzoe-
kers de voornaamste belemmering bij het valoriseren, maar 
daarnaast noemen zij gebrek aan stimulans, aan financie-
ring en aan kennis om te valoriseren, en ervaren ze dat de 
bestaande beoordelings- en allocatiemechanismen (van 
belang in het kader van aanwerving en promotie) niet aan-
zetten tot valorisatie. 
Ook in de studie van de VRWI worden het gebrek aan tijd 
door een grote onderwijs- of onderzoekslast, het verwerven 
van financiering, het gebrek aan competentieverwerving 
op het vlak van valorisatie en het gebrek aan waardering in 
benoemingsprocedures en allocatiemechanismen als voor-
naamste knelpunten benoemd. Dit maakt dat valoriseren in 
veel disciplines een zaak wordt van persoonlijke interesse 
en maatschappelijke overtuiging en minder van professio-

Tabel 2: Betrokkenheid bij valorisatie in functie van het wetenschapsdomein

 Humane 
en sociale 
wetenschappen

Exacte en 
toegepaste 
wetenschappen

Medische 
wetenschappen

Totaal

 # % # % # % # %

Geen 173 46% 130 53% 70 54% 368 51%

Sociale 148 39% 36 15% 33 26% 208 29%

Economische 16 4% 51 21% 17 13% 81 11%

Beide 40 11% 26 11% 9 7% 70 10%

Totaal 377 100% 243 100% 129 100% 727 100%

Tabel 3: Perceptie van respondenten over belemmeringen bij valorisatie van onderzoek

 Aandeel dat zich (eerder) akkoord verklaart 
met de stelling:

Stellingen: Respondenten met 
ervaring met valo-
risatie

Respondenten zon-
der ervaring met 
valorisatie

Een gebrek aan tijd wegens te veel andere 
universitaire opdrachten

85% 71%

Een gebrek aan 
financieringsmogelijkheden

64% 57%

Een gebrek aan waardering in 
beoordelings- en allocatiemechanismen

60% 35%

Een gebrek aan stimulans door de 
universiteit, hogeschool of school of arts

54% 38%

Een gebrek aan voldoende 
valorisatiekennis in functie van planning, 
budgettering en uitwerking van 
valorisatiemethoden en –technieken]

47% 59%

De vrees voor het verlies van visibiliteit 
binnen de academische wereld wanneer 
(te veel) aan valorisatie wordt gedaan

43% 35%

De vrees om onderzoeksautonomie te 
verliezen wanneer (te veel) aandacht 
besteed wordt aan niet-academische 
eindproducten

41% 55%

De vrees voor het verlies van 
onderzoeksplezier wanneer (te veel) 
aandacht besteed wordt aan niet-
academische valorisatie

28% 41%

De vrees om marktverstorend te werken. 
Er is een onduidelijke aflijning tussen 
datgene wat nog door academische 
onderzoekers kan worden opgenomen 
en datgene wat aan privé bedrijven 
(consultancy) behoort.

19% 23%
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nele opportuniteit of noodzaak.
De bijdrage van onderzoek via sociale valorisatieactiviteiten 
is natuurlijk moeilijker cijfermatig te ‘vatten’. Dit staat in 
contrast met het beleid binnen de hogeronderwijsinstellin-
gen en op overheidsniveau, dat steeds vaker gestoeld is op 
kwantificeerbare prestaties en output. Deze problematiek 
verdient een plaats in een ruimer debat over de maatschap-
pelijke betrokkenheid van universiteiten en hogescholen. 
Als overheden en andere actoren een directere bijdrage en 
intensere betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkeling 
en vooruitgang verwachten, dan is bezinning nodig op de 
voorkeur voor een economische omkadering en voor meet-
bare output.

Jelena Dobbels, Wouter Kesbeke en Walter Ysebaert
zijn verbonden aan de Onderzoekscel Data en Beleid (OCDB) 
van het departement Research & Development van de Vrije Uni-
versiteit Brussel

Noten

1 Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit 

Antwerpen en Universiteit Hasselt.

2 Op de website van het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift Brussels Studies is de 

synthesenota met de titel ‘Hoger onderwijs en Brussel’ vrij te downloaden in drie talen 

(Nederlands, Frans en Engels). Deze publicatie bespreekt in grote lijnen de resultaten 

van het onderzoeksproject. www.brusselsstudies.be 

3 Tot deze personeelscategorie worden docenten, hoofddocenten, hoogleraren, gewoon 

hoogleraren en buitengewoon hoogleraren gerekend.

4 De AWT is de strategische adviesraad van de Nederlandse Regering voor het beleid voor 

wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. AWT (2007). 

Alfa en Gamma stralen. Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen. Rijswijk: 

Quantes

5 De VRWI Rijswijk is de strategische adviesraad van de Vlaamse Regering voor het weten-

schaps- en innovatiebeleid. VRWI (2011). Naar waarde geschat: valorisatie van onderzoek 

in de humane en sociale wetenschappen. Studiereeks 22

6 In de enquête verwees de term ‘publiek engagement’ naar actieve betrokkenheid in 

het breder maatschappelijk gebeuren (op sociaal, economisch, cultureel, ecologisch of 

politiek gebied) op basis van de specifieke expertise die men door middel van onderzoek 

in IHO heeft opgebouwd. In tegenstelling tot ‘valorisatie’ verwijst ‘publiek engagement’ 

dus niet specifiek naar de onderzoeksresultaten van één onderzoek.

7 De invulling van beide vormen van valorisatie steunt op een studie van de Canadese 

Conseil de la Science et de la Technologie: Conseil de la Science et de la Technologie 

(2005). La valorisation de la recherche universitaire. Clarification conceptuelle.

8 Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en het Brussels 

Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek (Innoviris) zijn overheidsdiensten die 

instaan voor de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en innovatie in respec-

tievelijk het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Stelling "Elke onderzoeker moet aan valorisatie doen"

(eerder) akkoord (eerder) niet akkoord geen mening (eerder) akkoord (eerder) niet akkoord geen mening Totaal

Respondenten zonder ervaring met valorisatie 37% 47% 16% 124 156 52 332

Respondenten met ervaring met valorisatie 54% 36% 10% 183 122 35 340

Stelling "Het staat onderzoekers vrij in hun onderzoek al dan niet met valorisatie bezig te zijn"

(eerder) akkoord (eerder) niet akkoord geen mening (eerder) akkoord (eerder) niet akkoord geen mening

Respondenten zonder ervaring met valorisatie 70% 20% 10% 233 65 34 332

Respondenten met ervaring met valorisatie 62% 33% 5% 211 113 16 340
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